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The Zarandieh county is located in north of Markazi province and northwest Central Plateau of Iran 

(Figure 1). The capital of the county is Mamuniyeh and this city is located 80 km from Tehran and 

30 km from Saveh. From archaeological point of view, this region is located between Central Zagros 

mountainous and Central Plateau of Iran. Despite of its proximity well known regions of Central 

Zagros mountainous and Central Plateau of Iran, it is archaeologically poorly known. Our 

information about the archaeology of Zarandieh region is restricted to Azem zadeh᾽s work in 1970s, 

who conducted 3 season archaeological survey in the Saveh and Zarandieh region. Then R. Rezalo 

conducted a systematic survey at Qhaznak Tape in 2001. Other archaeological activities include the 

sounding and excavation at Meshken Tape in 2007 and 2008 by Nouri shadmahani and M. Nemati 

and also excavation and systematic survey at Qhaznak Tape in 2007. In 2008, an archaeological 

survey conducted by Hanan Bahranipour mainly to identify the settlements pattern and recording of 

archaeological sites of Zarandieh region. The most important aim of the first season of 

archaeological survey was identification of the possible sites in this landscape, providing the 

archaeological map of the area and completing the previous archaeological survey. This project has 

been directed by intensive survey and also information gathered from local people to recognized and 

register ancient sites; the process of sampling the uncovered sites was then carried out by collecting 

typical finds which finally resulted in identification of ancient sites. Despite the number of known 

settlement sites, so far no systematic archaeological studies have been done on this period and the 

different aspects of these settlements are unknown. The one season of the survey and exploration 

resulted in the identification of 99 sites in Zarandieh region (Figure 3). Results from survey areas 

document a sequence of occupation from prehistory to the Late Islamic period. Among them, 19 

sites belonged to prehistoric period (Figure 4), 6 sites (Figure 8) to historical period (Parthian and 

Sasanian periods) and 84 sites belonging to Islamic period (Figure 10). Islamic sites include big 

sites, mound, mosque, Imamzādeh, bridge, ice- house, caravansary, cistern, fortress, cemetery, bath, 

Pigeon tower and etc.The present study is based on two categories of historical and archaeological 

information which has provided new information about Zarandieh region. The study method 

included fieldwork and secondary research with a descriptive–analytical approach. Extent, spatial 

distribution of the sites and introduce different cultural periods of the Zharandieh region and their 

continuity and discontinuance was the other aims of this study. Geomorphological observations 

suggest that number of the sites has been located on natural hills (Figure 2). All prehistoric sites are 

located just near seasonal or perennial streams or rivers. According to the surface materials (such as 

pottery, lithic, tail, clay pipes (Tanpusheh) and so on) and architectural character or style the 

mentioned sites belonging to Chalcolithic era to the late Islamic period. Most of sites were being 

introduced for the first time. However, the some sites, including most notably Gobur qaleh Si, Qaleh 

garbi Varame and Qaleh shargi contain cultural remains from multiple occupations. We could not 

identify the Paleolithic and Neolithic episodes yet. But in 2007, Nemati discovered a Paleolithic 
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open site. Zarandieh region divided in to two main zones of plain and mountains. This area contains 

sequential settlements beginning right from prehistoric period till the late Islamic period. The 

recorded sites and monuments mostly are located in Zarandieh plain and Kharaghan mountain 

foothill. Chalcolithic period trace is recognized in 8 sites. The ceramic assemblage of this period can 

be divided into two major groups: Buff Ware and red Ware; the former contains both plain and 

painted ceramic. These samples are comparable to ceramics obtained from sites in the Central 

Plateau and central Zagros such as Tape Sialk in the Kashan Plain, Godin tape in Kangavar plain, 

Tape Sagz Abad and Tape Ghabrestan in the Qazvin Plain, Tape Qelā Gap and Shat Ghilah in 

Malayer. In the Bronze period, number of the sites decrease and Tape Gaznak is the largest site in 

this period. The area of occupation is more than 20 Hectar. The presence of deformed pottery pots 

and furnace residue are the evidences of pottery production in this area.  Also a very large ocher 

mine is located near this site. Evidence of metal slag has been found in this area. Based on this 

survey it seems that during historical period number of sites is rare and the number decreases. We 

identified no site of The Achaemenid and Seleucid period. We identified only 6 sites belong to 

Parthian and Sasanian periods. Parthian ceramics are varies from buff, orange to red type. A number 

of these ceramics have mostly impress, curved and raised decorations (Figure 9). Also these types of 

ceramics show the cultural relations with Qale’ Yazdgird, Khurhe, Parthian domain of Bisotun and 

Sang-e Shir Cemetery in Hamedan and etc. Most surveyed sites dated to the Islamic period, mainly 

middle and late Islamic period. In the Islamic period, the number increases drastically, reaching 84. 

It seems that in this period, the sites are located mostly in side plain. The sites including settlements, 

mosque, Imam zādeh, bridge, ice- house, caravansary, watering place, fortress, cemetery, bath, 

Pigeon tower and small and large mounded sites. In this period, the human settlements have been 

focused on the rivers and water resources for example Qanats. The Zarandieh region populated 

during the Islamic period and formed towns and villages in Zarandieh plain. The recorded sites 

mostly belong to Seljuk period and Ilkhanid era. One of the major cities of Iran, which was on the 

Silk Road, is Moshkoye located between Hamedan, Saveh and Rayy. Based on historical and 

archeological evidences (for example pottery and architecture) one site proposed as the probable 

location of the city which is Moshkin Tape in Zarandieh township. Moshkin Tape has been most 

important in regard to settlement patterns from 10 to 13 century A.D. The name of the city of 

Moshkoye appears in the books of authors such as Ibn Hawqal, Ibn ḵurdādbih, Ibn Rusta, Istakhri, 

Jayhani, Maghdasi and so on. In Islamic period, presence of ceramic tripods, plugs (stoppers) and 

deformed fragments attest to their local production at Moshkin Tape (Figure 11), Tape Abdollah 

Abad and Tape Shirin Chai. The ceramic types in Zarandieh region include the unglazed simple 

wares, molded wares, monochrome glaze, added motifs, wares, Sgraffiato, splashed glaze wares, 

lusterware. The distribution of the sites and their positions compare to the Rivers (Shirin Rood, 

Adramneh Chai, Rood Shur, and Maasum Rood) indicate that these rivers have played an important 

role for the populations who used to live in this geographical region during the prehistoric to Islamic 

times. The investigation is not now complete and the considerable amount of material and data and 

excavation of the major sites is currently being studied leading to full publication of the results. 

Inquiring into the features of the recognized sites, this article focuses on cultural periods and the 

nature of their settlement patterns. The results of the survey of Zarandieh County promise a clear 

outlook on the oncoming archaeological research projects depending on the pre- defined questions 

which certainly will be followed by brilliant consequences.  
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نتایج  بر اساسمس و سنگ تا دوران اسالمی،  ۀزرندیه از دور ۀبررسی تغییرات فرهنگی منطق

 شناختیبررسی باستان

 پورحنان بحرانی
 ایران. تهران، شناسی،باستان شناسی، پژوهشکدهباستان آموخته دکتریدانش

 1مژگان خانمرادی 
 ایران. تهران، تهران، دانشگاه شناسی،باستان گروه استادیار 

 20/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 30/04/1398 تاریخ دریافت:

 چکیده
از نظر  خورشیدی 1380 ۀاین منطقه تا اواخر ده .شمال غربی فالت مرکزی قرار دارد ۀاستان مرکزی و در حاشی زرندیه در

 هایمکان شناساییبررسی این شهرستان با هدف  1387 سالشناخته بود. در کمای تقریباً منطقه یختشناباستان هایپژوهش

تعداد، نوع  صورت گرفت. جوارفرهنگی با مناطق همهای برهمکنشو  گیری استقرارهاشناسایی عوامل تأثیرگذار در شکل باستانی،

های بنیادین  ها، ارتباط زمانی و مکانی بین استقرارها، بسط و گسست استقرارها در دوران مختلف از جمله پرسشو وسعت محوطه

 ۀدور تاریخی که بهاثر  99، گرفت برمیکه هم دشت و هم مناطق کوهستانی را در  این بررسی ۀدر نتیجمیدانی بود.  ۀاین برنام

های بزرگ، تپه، مسجد، شامل محوطهر شناسایی گردید. این آثاهستند،  گذاری تاریخقابل اسالمی متأخر  انمس و سنگ تا دور

های کوه خرقان هم در دشت زرندیه و هم در دامنهکه  امامزاده، پل، آب انبار، یخچال، کاروانسرا، قلعه، حمام و کبوترخانه است

هایی از دوران مفرغ و آهن نیز محوطه رسد.مس و سنگ می ۀدور به شده شناسایی استقرارهای ترینکهن قدمت .کشف شدند

تعلق دارد.  . با این حال بیشترین فراوانی آثار به دوران اسالمییابدکاهش می هاتاریخی تعداد محوطه اندر دورشناسایی گردید. 

های متفاوت مواجه با ساخت بناهای مختلف با کاربری چنینبا ایجاد شهر و روستاهای بزرگ و کوچک و هم دوران اسالمیدر 

 اند.عمدتاً در دشت شکل گرفته شده شناسایی آثار دهد که. بررسی صورت گرفته نشان میهستیم
 

 مرکزی.، استان شناختی، فالت مرکزیزرندیه، استقرار، بررسی باستان: کلیدی هایواژه

 . مقدمه1

در  شدن واقعوجود آنکه استان مرکزی به دلیل  شهرستان زرندیه در شمال غرب استان مرکزی قرار دارد. با

ایران، زاگرس مرکزی و جنوب غربی ایران از اهمیت خاصی مرکزی  فالت جغرافیایی -فرهنگی ۀمیان سه حوز

-های باستانمطالعات و بررسی ،(1:الف 1392)شیرزاده و دیگران، شناسی ایران برخوردار است در مطالعات باستان

بسیار های کشور نسبت به مناطق پیرامونی و حتی بیشتر استان 1386شناسی صورت گرفته در آن تا سال 

-از سوی سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی بررسی 1387و  1386های اندک بود. به همین دلیل در سال

ی، سهای مورد بررشهرستانصورت گرفت. یکی از  های این استانشناسی در تمامی شهرستانهای باستان

 99 و طی آن صورت گرفتطی یک فصل  1387در سال  آنشناسی بررسی باستانشهرستان زرندیه است که 

از آنجایی که پیشتر، بخش ناچیزی از این اسالمی متأخر شناسایی گردید.  ۀمس و سنگ تا دور ۀدوراز  اثر

شد که با انجام این برنامه پژوهشی بتوان شمار چشمگیری تصور میمنطقه مورد بررسی قرار گرفته بود، 

-ترین ایام تا عصر حاضر را کشف و شناسایی نمود و اطالعات ارزشمندی به دادهمحوطه و اثر باستانی از کهن

در این بررسی به صورت فراگیر و گسترده بود.  ۀ. الزم به ذکر است که شیوهای اندک پیش از خود بیفزاید

های مختلف منطقه مورد بررسی قرار گیرد اما به دلیل شرایط موجود از روش بررسی تالش شد تا بخش
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-های ماهوارهعکس و 1:50000نقشه داشتن دیدی بهتری از منطقه مورد بررسی، برای  فشرده استفاده نشد.

 باستانی هایمحوطه وجود ازجهت آگاهی  نیز محلی مردم راهنمایی همچنین از .مورد استفاده قرار گرفت یا

ثبت اطالعات مربوط به آن، تهیه کروکی، عکاسی، ثبت  ،محوطه ۀپس از مشاهدو بناهای تاریخی استفاده شد. 

گرفت و در صورت وجود بقایای های سطحی صورت میاز داده تصادفیبرداری نمونهمختصات جغرافیایی و 

 GPS با استفاده از هامحوطه جغرافیایی مختصات ثبت گردید.معماری نسبت به تهیه پالن آن اقدام می

و اعداد در نظر  MZکد اختصاری شامل حروف  شده ییشناساها و آثار برای هرکدام از محوطه صورت گرفت.

 از اصلی هدف آغاز گردید. 001مخفف زرندیه هستند. اعداد نیز از  Zمخفف استان مرکزی،  Mگرفته شد که 

شناسایی عوامل تأثیرگذار در  ،ها و شواهد فعالیت انسان در این منطقهمحوطه شناسایی و بررسی پژوهش این

 مطالعات انجام برای آنها دقیق ضبط و ثبت جوار،های فرهنگی با مناطق همبرهمکنشو  گیری استقرارهاشکل

مواد فرهنگی  بر اساسو در نهایت تدوین یک چهارچوب گاهنگاری نسبی  شناسیباستان ۀتهیه نقش، روشمند

 .بود

 موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهرستان زرندیه. 2

که از جنوب به شهرستان ساوه، از شمال  (1تصویر )در شمال غربی استان مرکزی قرار دارد شهرستان زرندیه 

محدود  میکر رباطو از شرق به شهرستان  و قزوین، از غرب به شهرستان رزنهای شهریار، کرج به شهرستان

بخشی از شهرستان ساوه به شمار  1382این شهرستان تا پیش از سال (. 220:1360)جغرافیای استان مرکزی،است 

قان یک شهرستان را به وجود آوردند خرو به همراه بخش شد رفت. ولی در همان سال از ساوه جدا می

چهار مرکز شهری و است که از  لومترمربعیک 4150مساحت این شهرستان حدود (. 375:1376)مختاری طالقانی، 

به لحاظ موقعیت  (.1167:1379)جعفری،  خشکرود و مأمونیه تشکیل شده است جمعیتی به نام زاویه، پرندک،

 1260دشت زرندیه با ارتفاع متوسط  .شودبخش اعظم دشت زرندیه را شامل می شهرستان زرندیه ،طبیعی

آن را دشت  لومترمربعیک 1650است که  لومترمربعیک 5025متر از سطح دریا، دارای وسعتی در حدود 

 ۀشهرستان زرندیه به دو ناحی .(356:1376)مختاری طالقانی، آبرفتی و بقیه را ارتفاعات تشکیل داده است 

با دو استان قزوین و همدان  یجوار همبخش خرقان به دلیل  بندی است کهکوهستانی و کویری قابل تقسیم

توان آن را میکوهستانی و بخش مرکزی به دلیل نزدیک به کویر قم کویری است. در حقیقت بخش کویری 

با میانگین بارندگی  خشک مهین ،ترین قسمت کویر قم در فالت مرکزی در نظر گرفت. این منطقهشمالی

رود. ترین مناطق ایران به شمار میکه جزء کم باران (Djamali et al, 2006: 316)است متر میلی 210سالیانه 

 تأثیراتموقعیت جغرافیایی شهرستان زرندیه و عوارض طبیعی آن باعث گردیده بادهای مختلف با جهات و 

منفی  تأثیراتوزند از این بادها که از دشت کویر مرکزی می اما دو مورد؛ متفاوت در سطح این شهرستان بوزد

در  زمستان زباد راز که به غیر ا ژهیو بهمنطقه و در نتیجه شیوه زیست ساکنان آن دارند.  یوهوا آبفراوانی بر 

 (.53:1389)نوری شادمهانی، وزد جنوب شرق به سمت شمال غرب می زتمام فصول دیگر سال، گاه ا
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 مرکز آمار ایران() هیزرند شهرستان موقعیت جغرافیایی :1 تصویر

Figure1: The location of Zarandieh (Statistical Center of Iran) 

 

امروزی زرندیه رخنمون دارند در دوران سوم و  شهرستانشناسی سازندهایی که در محدوده از دیدگاه زمین

درصد ارتفاعات اطراف و تمامی  80 حدود (.355: 1376 طالقانی،)مختاری  اندشناسی شکل گرفتهچهارم زمین

های کوه نیتر مهماز اند. تشکیل شده آتشفشانیوص های آذرین و بخصاطراف دشت از سنگ یها یزدگ رونیب

متری  200کیلومتری بخش مرکزی، کوه خورجین در  3، کوه رستم در ان به کوه قلیچتواین شهرستان می

کیلومتری جنوب شرق رازقان از بخش خرقان  3متر و کوه سیچان چشمه در  2321جنوب رازقان با ارتفاع 

های دائمی رودخانهستان راز نظر منابع آبی در این شه (.219: 1369های کشور، )فرهنگ جغرافیایی آبادیاشاره نمود 

و فصلی نقش مهمی را بر عهده دارند. تنها رودخانه دائمی جاری در این شهرستان رود شور است که در شمال 

 آبریز دریاچه نمک قم است. ۀرودهای حوض نیتر بزرگشهرستان زرندیه جریان دارد. این رود یکی از 

 ۀقان در بخش فرقان و رودخانزفصلی را ۀرودخان های جاری در این منطقه،رودخانه نیتر مهمیکی از همچنین 

را  ینیرزمیزهای نتهای جنوبی دشت آباست که در فصولی از سال در ا سه رود در جنوب شهر پرندک

وان به تمنابع آبی میاز دیگر  .(356:1376)مختاری طالقانی،ریزد انه شور میبه رودخ و در نهایتکرده  زهکشی

اشاره نمود که در  رمنه چایامنجیقان، شیرین چای و آد ،سارقیهدربند،  های فصلی معصوم رود،خانهرود

 ها و آثاری از دوران پیش از تاریخ تا عصر حاضر شناسایی گردید.پیرامون آنها محوطه
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 شناسی در منطقهنهای باستاپژوهش ۀپیشین. 3

شمسی  1354تا  1352های شناسی صورت گرفته در شهرستان زرندیه بین سالنخستین فعالیت باستان

-برنامه شناسایی محوطه این زاده طی سه فصل انجام شد. هدف ازعظیمتوسط هیئتی به سرپرستی هوشنگ 

از آنجایی که شهرستان زرندیه در آن زمان  برداری از بناهای مهم آن بود.نقشهساوه و  ۀهای باستانی منطق

 220خود  بررسیزاده در عظیمین هیئت مورد شناسایی قرار گرفت. توسط ا رفت،بخشی از ساوه به شمار می

 .(1353-54عظیم زاده، ) که تعدادی از آنها نیز در دشت زرندیه قرار داشتند کرداثر و محوطه شناسایی و معرفی 

های فوق پرداخت و نتایج حاصله را در گردهمایی طالقانی به تحلیل آماری بررسی یمختار 1376در سال 

رضا رضالو تپه گزنگ صدرآباد یا  1380در سال  .(1386 ،)مختاری طالقانی شناسی شوش ارائه نمودباستان

نامه کارشناسی ارشد به دانشگاه پایانمنجوقلی را مورد بررسی روشمند قرار داد و نتایج کار خود را در قالب 

 موسوم به ایتپهدر این منطقه  شده ییشناساآثار  نیتر مهمیکی از . (1380 ،)رضالوتربیت مدرس ارائه داد 

. طبق شد و تعیین حریمزنی گمانهمحمدرضا نعمتی  توسط 1386تابستان در بهار و  ست کهتپه امشکین

در  یسنگ نهیپاراسالمی دارای یک محوطه باز دوره  اندورشواهد به دست آمده این محوطه عالوه بر تعلق به 

. نخستین فصل (1388 ،)نعمتیرسد هکتار می 63جنوبی است و وسعت آن به ای بزرگ در بخش شمال و تپه

تپه انجام مشکین شادمهانی در یتوسط رضا نور 1387سال شناختی صورت گرفته در منطقه در کاوش باستان

و بخش صنعتی این محوطه  قرار گرفت مند رسی نظامبر محوطه مورداین ، طی این فصلهمچنین شد. 

ها آشکار شدن فضاهایی چون منازل مسکونی، کارگاه، کوره سفالگری حاصل این فعالیت. گردیدکاوش کلیدی 

ی با آنالیز مواد و بقایای یافت شده و نیز ویژگهمچنین سفالگری بود.  یها مانده پسو محل انباشت 

های سفالگری، این آبادی کوچک به سلجوقی با احداث کارگاه ۀافیک محوطه روشن شد که در دوررتوپوگ

نتایج حاصل از کاوش خود را در  شادمهانی نوری .(499:1391)نوری شادمهانی، شهری متوسط تبدیل شده است 

ای در خصوص مقالهحسین صدیقیان فیروز مهجور و  1388در سال . (1389)دکترا ارائه نمود  ۀنامپایانقالب 

های سطحی محوطه به لمنتشر کردند. این مقاله بر اساس مطالعه سفاهای اسالمی محوطه مورد بحث سفال

های این ای صورت گرفته توسط نویسندگان، سفالرشته تحریر درآمده و بر اساس گاهنگاری نسبی و مقایسه

ه.ق و در  6و  3مربوط به قرون هایی ه.ق تعلق دارند و در میان آنها نیز سفال 7و  6محوطه بیشتر به قرون 

 ۀنامپایانصدیقیان در قالب  1389در سال  .(1388 ،)مهجور و دیگران ه.ق نیز شناسایی شده است 10 تا 7ایت نه

در همان سال  .(1389 ،)صدیقیانهای سطحی این محوطه را مورد بررسی قرار داد کارشناسی ارشد سفال

بر اساس در خصوص تعیین محل شهر مشکویه منتشر کردند و در آن دیگری  ۀمهجور و همکارانش مقال

ه.ق را با تپه مشکین تپه زرندیه یکی  5-4شهر مورد اشاره در متون قرون ین شناختی موجود، اشواهد باستان

 .(1389)مهجور و دیگران،  دانندمی

 بررسیهای افتهی .4

ه آثار ک کوهستانی و دشت هموار تشکیل شدهشناسی از دو بخش ریختمنطقه مورد بررسی از نظر 

 درصد آثار در بخش دشت واقع هستند. 68قرار دارند. این در حالی است که  در هر دو بخش شده ییشناسا

و دشت عامل مهمی در  در بخش مرکزی خصوص بههای فصلی پرآب و منابع زیرزمینی غنی وجود رودخانه

این آثار بایستی مدنظر قرار  ۀدیگری که دربار ۀنکت است. شده و نحوه پراکندگی آثار شناسایی یریگ شکل
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رتفاع زیادی که از ا های طبیعی استبر روی تپه ماهورها و صخره درصد( 38)گیرد قرارگیری شماری از آنها 

 .(2)تصویر اند دست به خوبی قابل مشاهدهبرخوردارند و از دور

 
 .)نگارندگان( ه استتبر روی بستر طبیعی شکل گرفدوران سلجوقی و ایلخانی تقرارهای اس تپه قاالدر : 2 تصویر

Figure 2: Formation of Seljuk and Ilkhanid settlements on the natural bed in Tape Gala (Authors) 

 

و بررسی  زرندیه ۀدر نقاط مختلف منطقتاریخی  -محوطه باستانی و اثر فرهنگی 99بررسی  ۀدر نتیج 

ها از دیگر دوره کمتریهای اغلب متعلق به دوران اسالمی هستند و محوطه این آثار. (3تصویر ) شناسایی گردید

 متأخر ۀدوربه  جدیدترین آنها و سنگو به دوره مس  شدهشناسایی ۀترین محوطشناسایی شده است. کهن

محوطه متعلق  16شناسایی شده، تاریخی محوطه و اثر  99در واقع از میان  هستند. یگذار خیتارقابل  اسالمی

ثار آبین  از مربوط به دوران تاریخی هستند. این در حالی است که و محوطه تپه 7به دوران پیش از تاریخ و 

آثار شناسایی شده شامل تپه، محوطه، گورستان، . استدوران اسالمی  متعلق بهتپه یا بنا  84 ،شناسایی شده

های بیشتر آثار و محوطه .ندسته حمام، پل، قلعه، مسجد، کبوترخانه و کاروانسرا امامزاده، یخچال، آب انبار،

دارای یک  اثر 87شده در این فصل شناساییاستقراری هستند. از میان آثار  ۀشناسایی شده دارای یک دور

گبری  قلعهمهم قبور قلعه سی، قلعه گبری غربی ورامه و  ۀمحوط سهبا این وجود هستند.  استقراری ۀدور

 ۀمحوطه نیز دارای دو دور 9استقراری پیش از تاریخ، تاریخی و اسالمی بوده و  ۀدارای سه دور شرقی

ها مواد فرهنگی از قبیل ابزار سنگی، قطعات سفال، بقایای معماری، در بررسی این محوطهاستقراری هستند. 

آمد.  به دستهای سفالگری فعالیتهای مرتبط با ، قطعات کاشی، جوش کوره، تنپوشه و یافتهقبر سنگ

 اند.شناختی را به خود اختصاص دادهباستان های قطعات سفال و پس از آن آثار معماری بیشترینه این داده
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 )نگارندگان( های شناسایی شده در زرندیهپراکندگی محوطه . نقشه3تصویر 

Figure 3: Distribution map of the studied sites in Zarandieh region (map by Authors) 
 

 تاریخ زدوران پیش ا 4-1

از این تعداد، هشت محوطه . (4تصویر ) محوطه متعلق به دوران پیش از تاریخ شناسایی گردید 16طی بررسی 

سانی در دوره این در حالی است که شواهدی از وجود استقرار جوامع انمس و سنگ است. مربوط به دوره 

ترین شواهد کهنگردد طور که مشاهده میهمان آمد. به دستمحوطه  11دوره آهن از  محوطه و 5مفرغ از 

نعمتی یک محوطه باز مربوط  1386است. البته در سال  و سنگ مربوط به دوره مسآمده از بررسی  به دست

جدید در شمال مشکین تپه کشف کرد که بر سطح آن ابزار سنگی شامل انواع سنگ  یسنگ نهیپاربه دوره 

این محوطه در بررسی نگارندگان مورد بازدید قرار  متأسفانه .(1386 ،)نعمتی مادر، تراشه و تیغه پراکنده بودند

ه و دیگران، )شیرزادهای خمین های صورت گرفته در شهرستانالزم به ذکر است که در بررسی نگرفته است.

که هر دو در استان مرکزی قرار دارند نیز آثاری از دوران  (54ب: 1392،دیگرانو  )شیرزاده و کمیجان (25:1391

در آمده است.  به دستو در شهرستان خمین فقط یک محوطه از دوره نوسنگی  شناسایی نشده یسنگ نهیپار

 ۀو فقط یک محوط شمارندکمدوران پیش از تاریخ بسیار  های مربوط بهمحوطهشهرستان دلیجان نیز 

ای شناسایی نشده هو از دوره نوسنگی محوط ((Eskandari et al, 2010 شده کشفبه نام تپه مس  یسنگ نهیپار

ز دوره مس و کمیجان، خمین و زرندیه ا های دلیجان،شهرستاندر واقع در  .(115:1388)دارابی و دیگران، است 

تر استقرارها هستیم و در دوران قبل یریگ شکلتوجه جوامع انسانی به این مناطق و  بعد شاهدسنگ به 

 با زرندیه ۀمنطق هرچند پذیر نیست.امکان یسادگ بهتفسیر چرایی این شرایط اند. استقرارها بسیار ناچیز بوده



 9 / 1400 بهار ،1 ۀشمار ،13 ۀدور ،شناسیمطالعات باستان

 

 جوامع استقرار برای مناسبی هایهای فصلی جاری در آن قابلیتدائمی شور و رودخانه ۀرودخان وجود با توجه

ر دوران د امونی همچون فالت مرکزی و زاگرس مرکزیمناطق پیر برخالف اما دارد، روستایی کوچک

 .است استقرار از خالی تقریباً تا مس و سنگ میانی یسنگ نهیپار

های شناسایی طوری که وسعت محوطهبه ؛دشت زرندیه وسعت چندانی ندارند و سنگهای مس محوطه

 را آنها باید که دهدمی نشان سطحی هاییافته پراکندگی وسعت اندک و .هکتار است ربعشده کمتر از 

فصلی  هایرودخانه ماهورها و در نزدیکیدشت، میان تپه اغلب در که  آورد حساب به کوچکی هایمحوطه

سفال بیشترین تکهاند. طبیعی شکل گرفته هایای تپهها عموماً بر روی بستر صخرهاین محوطه اند.گرفتهشکل 

سنگی از جنس چرت و  ۀو فقط از تپه دم قوزلی تعدادی تیغ (4تصویر )دهد میهای سطحی را تشکیل یافته

به دو دسته اصلی های شاخص این دوره سفال های قاچاق مشاهده گردید.ان انسانی از داخل گودالواستخ

است که پوشش گلی قرمز رنگ با سفال قرمز شود. دسته اول می سفال قرمز و سفال نخودی رنگ تقسیم

سفال نخودی  با رنگ سیاه بر روی آن نقوش هندسی و به ندرت نقش حیوانی اجرا شده است. همچنینگاهی 

 سیاه بر روی پوشش نخودی رنگ به رنگ هندسینقوش  شود کهبه دو زیر گروه ساده و منقوش تقسیم می

های سطحی سفال. است، باندهای پهن و غیره حصیرینوارهای مواج موازی،  ،نجینقوش شطر که اجرا شده

 توانقابل مقایسه است که می و زاگرس مرکزی در فالت مرکزیهای مس و سنگ با سفالینهمورد مطالعه 

؛ Rothman and Badler, 2011: Fig.4) تپهگودین  ،(48:1396)روستایی و آزادی، محوطه شَط غیلَه مالیر 

Levine and Young, 1987) تپه ، (1392و نیکنامی،  ی)عزیزی خرانقسگزآباد  (،70: لوح 1379)گیرشمن، ، تپه سیلک

)عبدالهی و دیگران، و تپه قال گپ  (Majidzadeh, 1976: Fig.43:9؛Majidzadeh, 2008: 92. Fig.3 قبرستان )

 .کوزه و خمرهو  از: کاسه، ساغر یا جام اند عبارتهای این دوره متداول سفال هایفرم اشاره کرد. (1393

و  (7و  5 ریتصاو) های دم قوزلیدر محوطه رسد.محوطه می 5 در دوره مفرغ از تعداد استقرارها کاسته شده و به

هایی همچون گزنک، گمبه بگ شاهد تداوم استقرار از دوره مس و سنگ به دوره مفرغ هستیم اما در محوطه

اغلب در مفرغ  ۀگیری استقرار هستیم. استقرارهای دوراولین بار شاهد شکل 034محوطه  قبور قلعه سی و

شوند. کمتر از ربع هکتار را شامل میمساحت با  هاییمحوطهبقیه گزنک  ۀاند و غیر از محوطدشت واقع شده

 نیتر بزرگو هکتار وسعت دارد  20این دوره گزنک یا منجوقلی نام دارد که  ۀمحوط نیتر مهمو  نیتر بزرگ

های سبز . همچنین بر سطح این محوطه جوش کوره و سفالواقع استخرای کشور در نزدیکی آن معدن گل ا

یت تولید سفال در این محوطه دهنده فعالاند که نشاننیز پراکنده شده پختهرنگ که بیش از حد در کوره 

های فلزی پراکنده در وجود سرباره شاخصه دوره مفرغ هستند.، شده پختههای بیش از حد این سفال است.

کوه قناق  ۀاین در حالی است که در دامنهای فلزگری در دوره مفرغ نشان دارد. سطح این محوطه از فعالیت

های فلزگری محوطه را تأمین کرده است. خام برای فعالیت ۀماد احتماالً وجود دارد که آهن سنگنیز معادن 

پیش را در  ۀالگوی استقراری دور اند کههای طبیعی شکل گرفتهی این دوره نیز عموماً بر روی تپههامحوطه

موضوع در بررسی دشت ساوه نیز رخ داده  آناز دوره مفرغ قدیم شواهدی در دست نیست.  اند.پیش گرفته

های حاصل از بررسی است. از تواند قطعی باشد زیرا دادهبا این حال این موضوع نمی .(175:1394)خدیش، است 
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فرهنگی این دوره  هاییافتهدر خصوص  دوره مفرغ میانی نیز شواهدی سفالی از تپه گزنک مشاهده گردید.

اند. بر روی باید یادآور شد که سفال این دوره در هر سه گروه سفالی نخودی، قرمز و خاکستری تولید شده

لی به رنگ قرمز و نخودی هستند، نقوش هندسی به رنگ های دو گروه اول که دارای پوشش غلیظ گسفال

سطح  .(6)تصویر  و دوایر توپر بر سطح خارجی ظروف اجرا شده است شامل باندهای آویزان، شطرنجی ،سیاه

آمده قابل مشاهده  به دستقطعات  بر رویکنده و افزوده نیز  ۀبا شیوبرخی از ظروف صیقلی شده و تزئیناتی 

اشاره نمود.  با نقوش کندهخاکستری شاخص عصر مفرغ  گونه هایوجود سفالبه همچنین بایستی  است.

قابل  (1385 ،)طالییو سگزآباد  (1386 ،)هنریکسونIII های گودین های دوره مفرغ زرندیه با نمونه سفالسفال

 و فالت مرکزی هستیم.در این دوره نیز شاهد ارتباط فرهنگی این منطقه با زاگرس مرکزی مقایسه است. 

استقرارها شاهد مسکون شدن مناطق جدید و به احتمال تعداد ر عالوه بر افزایش چشمگی در عصر آهن

تپه برای اولین بار  5قابل انتساب به این دوره  ۀمحوط 11از میان زیرا ؛ افزایش جمعیت در منطقه هستیم

جوامع به دشت بسیار بیشتر از دوران پیشین است و های انسانی قرار گرفته است. توجه این مورد توجه گروه

که  رسدمی هکتار 3 محوطه بهوسعت  072اند. فقط در تپه ها تغییر چشمگیر نداشتهبه لحاظ وسعت محوطه

در کنار قطعات سفال شاخص عصر آهن قابل مشاهده است. ن جوش کوره و سفال دفرمه شده آدر سطح 

ارزشمند بر تولید محلی سفال در این دوره در منطقه داللت دارد. موضوعی که در عصر  هاییافتهحضور این 

 IIIو  I ،IIهای شاخص عصر آهن سفالمی در دشت زرندیه عینیت یافته است. اسال اندورمفرغ و بعدها در 

گونه و  (به صورت داغدار و صیقلی)همانند گزنک و گمبه بگ در قالب سفال گونه خاکستری  هاییاز محوطه

 است.آمده  به دستنخودی 
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 )نگارندگان(پیش از تاریخی  شناسایی شده متعلق به دوران پراکنش آثار :4تصویر 

Figure 4: Distribution map of the prehistoric sites in Zarandieh region (map by Authors) 

 

 
  ()نگارندگانمحوطه دم قوزلی دوره مس و سنگ  طرح سفال :5تصویر 

Figure 5: Drawings of Chalcolithic pottery of Dom Ghozli (drawing by Authors) 
 



 شناختیباستان بررسی نتایج بر اساس اسالمی، دوران تا سنگ و مس دوره از زرندیه منطقه فرهنگی تغییرات بررسی /12

 

 
 نگارندگان(قلعه )آمده از محوطه تپه  به دستهای دوره مس و سنگ سفالطرح  :6تصویر 

Figure 6: Drawings of Chalcolithic pottery of Tape Qale (drawing by Authors) 
  

 
 )نگارندگان( آمده از تپه دم قوزلی به دست دوره مس و سنگ مصنوعات سنگی :7تصویر 

Figure 7: Chalcolithic stone tools of Tape Qaleh (Authors) 
 

 تاریخی اندور. 4-2

محوطه قابل انتساب  ششفقط  یابد به طوری کهدیه کاهش میریخی تعداد استقرارها در دشت زرندر دوران تا

و اکثراً در کنار ها هم در دشت و هم در بخش کوهستانی به این دوران مورد شناسایی قرار گرفت. این محوطه

 ۀدو تپنیز اشکانی  ۀاز دورهخامنشی و سلوکی اثری شناسایی نشد.  هایهدوراز اند. شکل گرفتهمنابع آبی 

الزم به ذکر است که تپه خورآباد مورداشاره با تپه قلعه خورآباد در  شناسایی گردید. خورآباد ۀآباد و تپسلطان

رسد که در به نظر میمعرفی شده است، یکی نیست.  (Kleiss,1983)م توسط کالیس  1983قم که در سال 

صر آهن مجدداً مورد سکونت های عو برخی از محوطه شده افزودهها ساسانی بر شمار محوطه ۀدور

و  دارای خمیره قرمزعموماً  اشکانی و ساسانیهای سفالتوان به قبور قلعه سی اشاره نمود. که می اند قرارگرفته

مهرزده،  ،افزوده طنابی فناستفاده از با هستند که بر روی آنها تزئیناتی  و قرمز با پوشش گلی نخودی نخودی

و نقش  فرمهای این منطقه به لحاظ سفال .(9تصویر ) ایجاد شده است موازیکنده نقوش کنده مواج و نوارهای 

و دامنه  (Keall and Keall,1981)قلعه یزدگرد  ،(158و  150: 1382)رهبر، خورهه  هایی همانندمحوطه با سفال

 فرمقابل مقایسه هستند. خمره، کاسه و دیگ  (36ش  1طرح  59: 1389؛ علی بیگی، 1393)کالیس، پارتی بیستون 

 دهند.ظروف این دوره را تشکیل می



 13 / 1400 بهار ،1 ۀشمار ،13 ۀدور ،شناسیمطالعات باستان

 

 
 )نگارندگان( پراکندگی آثار شناسایی شده متعلق به دوران تاریخی :8تصویر 

Figure 8: Distribution map of the historic sites in Zarandieh region (map by Authors) 

 

 
 )نگارندگان( آمده از تپه خورآباد به دست اشکانی هایسفالطرح  :9تصویر 

Figure 9: Drawings of Parthian pottery of Tape Khoranad (drawing by Authors) 
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 اسالمی اندور. 4-3

و نسبت به دوران پیشین از بسیار مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفته زرندیه  اسالمی شهرستان اندوردر 

 اندورمحوطه و اثر قابل انتساب به  84بررسی این است. طی  قابل توجهی برخوردار بودهرونق و آبادانی 

بادانی آ بر این رونق و اندورها و بناهای متعلق به این ه است که شمار فراوان محوطهاسالمی شناسایی شد

 زرندیه هماننداستقرارها در مناطق پیرامونی  سابقه یباست که این افزایش  الزم به تذکر .(10 ریتصو) داللت دارد

های بخشهای متعددی که در ها و تپهعالوه بر محوطه. (179:1394)خدیش، دشت ساوه نیز مشاهده شده است 

وجود دارد که تعلق به دوران اسالمی اند، بناهای متعدد و جالب توجهی نیز مپراکنده بررسی ۀمحدود مختلف

 آثارو غیره هستند. به طور کلی  المنفعه عام، عی، آرامگاهی، عمومیدارای کارکردهای مختلف مذهبی، دفا

حمام، ، پل، امامزاده، مسجد، گورستان، آب انبار، )فصلی یا دائمی(های استقراری محوطهشناسایی شده شامل 

 1/57این دوره  هشد ییشناساتپه  48در واقع به لحاظ آماری کاروانسرا، کبوترخانه، یخچال و قلعه هستند. 

ها قلعهدرصد،  7/10ها حمامبه ترتیب اسالمی را به خود اختصاص داده و پس از آن  ۀشد ییشناسادرصد آثار 

ها و وترخانهبکاروانسراها، ک درصد، 5/3ها با ها، مساجد و گورستاندرصد، امامزاده 7/4ها ، محوطهدرصد 3/8

به لحاظ موقعیت قرارگیری آثار بیشتر در قرار دارند.  درصد 1/1درصد و در نهایت یخچال با  3/2آب انبارها با 

شود در ها را شامل میآثار که بیشتر تپه درصد 3/20اند. با این وجود متمرکز شدهدرصد(  7/79)بخش دشت 

در شهرستان زرندیه اکثراً بر  ،همانند دوران پیشیناسالمی  اندوراستقرارهای  د.دارنبخش کوهستانی قرار 

در سراسر  دوران اسالمیها در رسد که محوطهبه نظر میاند. تپه ماهورها شکل گرفتهی و اهای صخرهروی تپه

شیرین رود  و های فصلی همانند رود شور، معصوم رود، آدرامنه چایدشت زرندیه در کنار یا نزدیکی رودخانه

از  یبردار بهرهو  یرسان آبسیستم  ۀدر این دوره شاهد استفاده و توسعاند. همچنین ل و گسترش یافتهیشکت

های تپه سرداب و قبور قلعه سی و نزوالت جوی هستیم که به طور مثال از محوطه ینیرزمیزهای منابع آب

های تپه کهک و تپه کهنه کنز رشته قناتمشکین تپه، همانند ها مجاور برخی محوطهدر های سفالی و تنپوشه

آباد، پیک و محمود آباد و یخچال مهدی آباد انبارهای نوروز  خشک شده مشاهده گردید. همچنین باید به آب

های رسد که اغلب محوطهاند. به نظر میقرار گرفتهاوایل پهلوی مورد استفاده قاجار و  ۀاشاره نمود که در دور

در کنار و نزدیکی منابع اند که و بزرگی بوده استقراری شناسایی شده در شهرستان زرندیه روستاهای کوچک

اند. در میان این های کشاورزی داشته شکل گرفتهآبی و در مناطقی که شرایط مستعدتری برای فعالیت

مشکین تپه،  هایمحوطه توان بهمیاز آنها که  وجود داردهکتار  2محوطه با وسعت بیش از  7ها، محوطه

 دوران اسالمی ۀمحوط نیتر بزرگ تپهه مشکین که محوط ه کرداشار آباد حسنو محوطه  آباد عبداهللمحوطه 

باز  ۀاسالمی به همراه تپه اشکانی و محوط ۀنعمتی وسعت این محوط ؛روددشت زرندیه به شمار می

 45البته محوطه اسالمی در حدود  .(1387 ،)نعمتی هکتار برآورد نموده است 63را  آن جوار هم یسنگ نهیپار

 ای هستند.ها تک دورهمحوطهشمار زیادی از در این دوره  هکتار وسعت دارد.

مورد سکونت قرار گرفته محوطه  5دهد که در صدر اسالم نشان میشده های شناسایی بررسی محوطه

که از منابع تاریخی و جغرافیای  گونه آندهد. ساسانی افزایش چشمگیری را نشان نمی ۀاست که نسبت به دور

)ابن رسته، ، ابن رسته (174:1367)اصطخری، ، اصطخری (20:1370به، ذ)ابن خردابه ذتاریخی همچون ابن خردا

-برمی (124:1345)ابن حوقل، و این حوقل ( 599:1361)مقدسی، ، مقدسی (149:1368)جیهانی، ، جیهانی (197:1365
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 یقرار داشت و منزلگاه یمهم همدان به ر یراه کاروان یردر مس یهآید در قرون سوم و چهارم ه.ق شهر مشکو

قبل و بعد از آن و  یهامنزلگاه و منزلگاه ینبه نام ا ادشدهیشهر مهم ساوه و قسطانه بوده است. در متون  ینب

 ین سه شهر مهم اسالمیب یهدوره مشکو ینها اشاره شده است. در امنزلگاه یگرمسافت آن با د یزانم ینهمچن

نام محوطه مشکین تپه با  و همدان قرار داشته است. مهجور و همکارانش با توجه به تشابه یساوه، ر یعنی

و همچنین  محوطه بین ساوه و ری قرار داشتن اینمشکویه، تطابق فاصله این محوطه با مناطقی چون ساوه، 

 (. 189:1389ان، )مهجور و دیگراند مشکین تپه را با شهر مشکویه یکی دانسته های سطحی محوطه مهمیافته

ها و در نتیجه افزایش جمعیت در منطقه چشمگیر محوطه افزایش با و ایلخانی سلجوقی هایهدور در

 رندیه مربوط به این دو دوره است.ها در شهرستان زبه طوری که باالترین تراکم استقرار محوطه ایم.مواجه

لعاب پاشیده،  ،فام نیزر یک رنگ لعابدار، هایهای این دو دوره کامالً شاخص و شامل انواع سفالسفال

مرکز  چهاردست کم  هدوردر این هستند. در عین حال  زده قالب، سفال استامپی و ، قلم مشکیاسگرافیاتو

صنعتی تولید سفال وجود داشته که آثاری دال بر این فعالیت تولیدی از قبیل جوش کوره، توپی، سه پایه و 

های بزرگ در سطح محوطه گداخته شدههای حائل بین ظروف، ظروف سفالین دفرمه شده، چانه گل، سفال

-صنعتی نیاز منطقه به سفال را تأمین میاین مراکز  اند.هپراکند آباد عبداهللو  ، تپه شیرین چایمشکین تپه

های بقایای برجای مانده از سازه دوره دارای های مربوط به اینشمار زیادی از محوطه. (11 یرو)تص نداهکرد

توان به تپه اند که میهای دفاعی در اطراف خود بودهخشتی و سنگی هستند که برخی از آنها دارای برج

شناسایی  آباد شمسهای دفاعی از جمله گوگ قلعه و قلعه همچنین از این دوران قلعهسلطان قاال اشاره کرد. 

 مدور هستند. ۀهای چهارگانخشتی و برج بارویگردید که دارای 
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 )نگارندگان( پراکندگی آثار شناسایی شده دوران اسالمی :10تصویر 

Figure 10: Distribution map of the Islamic sites in Zarandieh region (map by Authors) 
 

 
 )نگارندگان( شواهدی از تولید سفال در محوطه شیرین چای :11 ویرتص

Figure 11: Evidence of pottery production in Shirin Chai site (Authors) 
 

استانی روبرو هستیم های بها و تپهایلخانی با کاهش محوطه ۀبر اساس بررسی صورت گرفته پس از دور       

شامل روستاهای کوچکی  زمانی ۀهای این محدود. محوطهیابدادامه میقاجار نیز  ۀتا پایان دور روندکه این 

صفوی، زندیه، قاجار و اوایل پهلوی  هایهدوربنا متعلق به  32اند. در عین حال هستند که در دشت ایجاد شده

 2کبوترخانه، یک یخچال،  2کاروانسرا،  2مسجد،  3قلعه،  5ده، امامزا 3مورد بررسی قرار گرفتند که شامل 

ها در میان ها، مساجد و حمامامامزاده ادشدهیاز بین بناهای . هستندگورستان  3حمام، یک پل و  9آب انبار 
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قاجار و اوایل پهلوی ایجاد  هایهدوربافت شهرهای مأمونیه و زاویه و همچنین روستاهای برجای مانده از 

 اند. گردیده

آثار و استقرارها در این دوره به  یریگ شکلقرار داشتن بر سر راه ارتباطی را شاید بتوان یکی از دالیل      

 نیو همچن، ورده رود خشکبزرگ همچون مشکویه؛ کاروانسراهایی همچون  یتیجمعشمار آورد. وجود مراکز 

دهد که آب نقش مهمی های اسالمی نشان میبررسی محوطهها از این  امر حکایت دارند. هایی در مسیر راهپل

مکان ها بیانگر ها و چشمهها در فاصله نزدیکی از رودخانهگیری آنها داشته؛ قرارگیری اکثر محوطهدر شکل

های کوچک و بزرگ نیز بر در فاصله نزدیکی از محوطه شده خشکآگاهانه است. وجود صدها قنات  ینیگز

-های زیرزمینی در این منطقه نشان دارد. در این دوره غیر از سه محوطه در سایر محوطهبتوانایی استخراج آ

ها همچون مشکین تپه، رسد که برخی از محوطهایم و به نظر میها با استقرار دائم و بقایای معماری مواجه

عت زیاد، وجود مراکز در دوران سلجوقی و ایلخانی با توجه به وس ژهیو به آباد حسنو محوطه  آباد عبداهلل

و در نهایت موقعیت جغرافیایی ویژه از جایگاه خاصی در منطقه برخوردار بودند و  استقرارسفالگری، تداوم 

نیاز منطقه به سفالینه را برآورده  توانستند یمنقش ارتباطی مهمی با مناطق پیرامون خود داشتند و همچنین 

استقرارهای پیرامون بیانگر این موضوع  کز تولیدی با سفالکنند. مقایسه قطعات سفال مکشوف از این مرا

است. کما اینکه این مراکز تولیدی از الگوی جامع و کلی تولید و تزئین سفال دوران سلجوقی و ایلخانی نیز 

 یراتیتأثزیرا قرار داشتن بر سر راه باعث شده تا از مناطق مهمی چون ری، آوه؛ کاشان و غیره ؛ برخوردارند

های اسالمی این منطقه نمود یافته است. در بر روی قطعات سفالین مکشوف از سفال تأثیراترد که این بپذی

مکان های مرکزی توان به عنوان هستههای بزرگ را میتوان چنین استدالل نمود که این محوطهآخر می

اوج شکوفایی و رشد این قلمداد کرد.  یخرد اقمارنیز به عنوان مراکز  تر کوچکهای دشت و محوطه گزینی

های پیرامونی در دوره سلجوقی و ایلخانی است. در دوران متأخر از شکوفایی و های مرکزی و محوطههسته

توان در این وسعت استقرارها در زرندیه کاسته شده و در عوض بر تعداد آنها افزوده شده است. هرچند نمی

الویر، گیری روستاهایی همچون مامونیه، اهد شکلدوره از شهرهای این دوره کمتر نشانی جست ولی ش

و غیره هستیم. در این دوره شاهد پراکنش بیشتر استقرارها در بیشتر نقاط منطقه  وسمق، چناغچی، آسیابک

  اند.و مذهبی نیز به فراوانی در این دوره ساخته و مورد استفاده قرار گرفته المنفعه عامزرندیه هستیم. بناهای 

 نتیجه. 5

غربی فالت مرکزی قرار گرفته و نقش بینابینی بین فالت مرکزی و  حاشیه شهرستان زرندیه با وجود آنکه در

ای شناسی منطقهدارد، به لحاظ مطالعات باستان بر عهدههای مرکز ایران و منطقه زاگرس مرکزی را فرهنگ

توانست بخشی از زوایای انجام بررسی گسترده و هدفمند در آن می دلیل، . به همیناستکمتر شناخته شده 

-حاصل بررسی و شناسایی شهرستان زرندیه شناسایی محوطهشناسی این منطقه را روش سازد. تاریک باستان

رسد شامل اثر می 99ثار که تعدادشان به آمختلف پیش از تاریخی تا تاریخی بود. این  های هها و آثاری از دور

ها، امامزادگان، مساجد، آب انبار، یخچال، پل، کاروانسرا، گورستان، حمام، قلعه و کبوترخانه تپه، هاوطهمح

ای از به دست نیامد اما پیشتر محوطه یسنگ نهیپارهرچند در این بررسی بقایای فعالیت انسان در دوران است. 
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همچنین شواهدی اللت دارد. که بر سکونت محدود در این دوره در این منطقه د شده کشف یسنگ نهیپاردوره 

های در بررسی از استقرار متعلق به دوره نوسنگی در این منطقه به دست نیامد. این  در حالی است که

 نشدههای دلیجان و کمیجان نیز استقرارهای نوسنگی شناسایی شناسی صورت گرفته در شهرستانباستان

 یسنگ نهیپارهایی از دوران های روشمند و فشرده احتمال کشف و شناسایی محوطهشاید با انجام بررسیاست. 

در دوره مس و سنگ استقرارهای زیادی در منطقه و  و نوسنگی در دشت زرندیه چندان دور از ذهن نباشد.

های گسترده و بزرگ خبری نیست که احتماالً با این وجود از محوطهدر بخش دشت شکل گرفته است.  ژهیو به

مفرغ با  ۀای بودن منطقه دانست. گرچه در دورو حاشیه یطیمح ستیزدلیل این امر را بایستی در عوامل 

وجود محوطه مهمی چون گزنک که شواهد  ،اینوجود ایم با مواجه لقب ۀاستقرارها نسبت به دورکاهش 

در این دوره و حتی دوره مس و سنگ فلزگری و سفالگری را ارائه کرده از اهمیت خاصی برخوردار است. 

استقرارها  ۀ. عصر آهن با شکوفایی دوباراستهای رایج در فالت مرکزی های سفالگری همانند سنتسنت

 034قبور قلعه سی و محوطه ، گزنک، گمبه بک همچون یهایطههمراه است و عالوه بر تداوم سکونت در محو

و  I ،IIآهن  ۀها از جمله گزنک هر سه دوردر برخی از محوطهگیرد. استقرارهای جدیدی در دشت شکل می

III محوطه اغلب .در این دوره است یطیمح ستیزطلوب شرایط م ۀدهندبه طور مستمر وجود دارد که نشان-

-نشان وضعیت اند. اینشکل گرفتهزندیه  جاری در دشت های فصلی یا دائمرودخانه از اندکی ۀفاصل ها در

تمهیداتی جهت  دوران اسالمیدر  .است مختلف هایدوره دربه منابع آبی  هامحوطه نزدیک وابستگی دهنده

، آب انبار ایجاد قناتبه  اندورو مردمان این  شده گرفتهبه کار ت جوی و نزوال ینیرزمیزاستفاده از منابع آبی 

های اندکی در بخش محوطه متأخر اسالمی ۀدورتا  سنگ و مس ۀدورهمچنین از . اندو یخچال اقدام کرده

بیشتر  های شکل گرفته در دشتکه در مقابل محوطه ارتفاعات خرقان شکل گرفته ۀکوهستانی و در دامن

 است. 

ایستی مدنظر قرار گیرد، مختلف شهرستان زرندیه ب هایدورهدیگری که در خصوص اغلب استقرارهای  موضوع

ای که بسیاری از آنها از های طبیعی مرتفع است. به گونهآنها در میان تپه ماهورها و بر روی تپه یریگ شکل

در منطقه از اهمیت  و اسالمیخ یتاروجود مراکز تولید سفال در دوران پیش از . کنند یمدور دست خودنمایی 

بدون شک در صنعت  م گزنکشایانی برخوردار است. همچنین وجود معدن بزرگ گل اخرا در کنار محوطه مه

 جایگاه شایانی داشته است.دوران پیش از تاریخ سفالگری 

هخامنشی و سلوکی اثری در شهرستان زرندیه شناسایی نشده است. این در حالی  هایهدوراز تاکنون      

های انسانی قرار نگرفته است. اشکانی و ساسانی نیز این منطقه چندان مورد اقبال گروه هایهدورت که در اس

به دلیل قرار داشتن در مسیر ارتباطی از اهمیت برخوردار بود که وجود زرندیه شهرستان در دوران اسالمی 

اساس متون تاریخی و جغرافیای در واقع مشکویه بر دلیل بر این ادعاست. یا شهر مشکویه مشکین تپه 

 آن گونه که از .تاریخی طی قرون اولیه و میانی دوران اسالمی منزلگاهی مهم بین ساوه و شهر ری بوده است

در دوران سلجوقی و ایلخانی منطقه زرندیه از رونق و شکوفایی  دیآ یبرمهای حاصل از بررسی مطالعه یافته

توجهی استقرار نسبت به دوران قبل و بعد آن بخصوص در بخش  چشمگیری برخوردار بوده و تعداد قابل

هکتار  5با وسعتی بیش از  آباد حسنو  آباد عبداهللهای مهمی چون مشکین تپه، گیرد. محوطهدشت شکل می

متعلق به دوران  هایها و تپهوجود شواهد معماری در اکثر قریب به اتفاق محوطهدهد. از این رونق خبر می
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ها تزئینات معماری از . در سطح بسیاری از محوطهدهد یماسالمی از وجود روستاهای کوچک و بزرگی خبر 

های سفالین بیانگر دیوارکوب نیهمچنای و الجوردی و ستاره ،ای چهارگوشفیروزههای یک رنگ قبیل کاشی

دوره ایلخانی استقرار در شهرستان و ایلخانی است. پس از  یاز روزگار سلجوق ژهیو بهوجود بناهای با اهمیتی 

و آثار تیموری بسیار اندکی مورد شناسایی قرار گرفت. از روزگار صفوی  افتهی کاهشمورد بحث به شدت 

های های پنج تن و سید منصور، مسجد چلبسان و محوطهکاروانسراهای چهار ایوانی، امامزادهبناهایی از قبیل 

ی که اکنون حمام یهمچنین در روزگار زندیه مجموعه زیبامورد شناسایی قرار گرفت.  قالخان تپهو  آباد عبداهلل

 ساخته شد. در مرکز روستای ویدر حاکم وقت منطقه خلجخان کبعلیو خانه اربابی آن برجای مانده توسط 

ه کردند و این در حالی است که در دوره قاجار و اوایل پهلوی استقرارها و آثار روند رو به رشدی را تجرب

روستاهایی از قبیل الویر، وسمق، چناغچی، آسیابک و غیره با استفاده از خشت در دشت ایجاد و بناهای 

های مسیحیان و های اربابی، پل، مسجد، یخچال، آب انبار، گورستانمتعددی از قبیل مسجد، حمام، قلعه

 مسلمانان و در نهایت آرامگاه بزرگان دین بنیان گذاشته شد. 
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