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 : تاريخچه شھرستان نقده 

 ٥٧درجه و  ٣٦كیلومتر مربع در جنوب استان در  ١٠شھر نقده مركز شھرستان نقده در استان آذربايجان غربي با پھنه اي حدود 
» سلدوز « نام شھر نقده در گذشته . دقیقه طول خاوري نسبت به نیمروز گرينويچ قرار دارد  ٢٢درجه و  ٤٥دقیقه عرض شمالي و 

آمده است زيرا به درياچه شور ارومیه . بوده است كه به معني سرزمیني كه آب ھمه آن را فرا مي گیرد و يا آب با نمك است 
تپه حسنلو   سال پیش از میالد تخمین مي زنند ٧٠٠٠براساس كاوشھاي باستان شناسي شكل گیري آن را حدود .نزديك است 
كیلو متري شمال شرقي شھر نقده و  ٩در   كه بعنوان يكي از رئوس مثلث فرھنگي استان مطرح است  ساله ٦٠٠٠نیز با قدمت 

در دشت نقده ، روستايي به نام نقده    .باستاني منطقه مي باشد ارزش   كیلو متري جنوب غربي درياچه ارومیه نمايانگر ١٢
آمده » آبادي نقي « وجود داشته كه مي تواند از دو ريشه باشد نخست از واژه باستاني نقده و ديگري با تلفظ نقیده به معناي 

و از جنوب به پیرانشھر محدود مي است شھرستان نقده از شمال به شھرستان ارومیه ، از غرب به اشنويه ، از شرق به مھاباد 
گورھاي سنگي ، سفالھاي . آثار باستاني زيادي در تپه و روستاي حسنلو در چند كیلومتري غرب نقده پیدا شده است . شود 

د سال پیش از میالد از آن جمله ان ٧٠٠بسیار مانند قوري و ظروف با نقوش بسیار زيبا و مھمترين آنھا جام زرين حسنلو متعلق به 
و مربوط به دوره چھارم سكونت ادوار   از اين تپه كشف شده ١٣٣٧گرم وزن در سال  ٩٥٠جام زرين حسنلو با نقوش بي نظیر و با .

اقوام ماننا   در ادوار تاريخي منطقه سولدوز محل زندگي” شھرت بین المللي است ضمنا  دھگانه در اين تپه است كه داراي
اين ناحیه در گذر تاريخ خود ، مورد  .ق ايل رشید قارا پاپاق در آن ساكن شده اند. ه  ١٢٤٥ه و در سال ،گلیزان ، ايالت ترك قرار گرفت

در زمان پادشاھي فتحلي شاه قاجار ، ايل قره پاپاق از قفقاز . استفاده و سكونت آشوري ھا ، كردھا ، ماناھا و تركان بوده است 
   .ري و كشاورزي پرداخته اند به اين سرزمین مھاجرت كرده و در آن به دامدا

 

شود جام زرين حسنلو ھم اكنون در موزه ايران باستان نگھداري مي  

 :تپه حسنلو  

دشت اين محوطه در مجاورت روستايي به ھمین نام و در غرب شھرستان نقده ، در . تپه حسنلو يك مكان با اھمیت تاريخي است 
میالدي است كه توسط ايرانیـان بـه انجـام رسـید ، در      ١٩٣٤قرار دارد ، يك دوره كاوش در آن مربوط به سال » سلدوز « معروف به 

مجـددًا تپـه توسـط دو نفـر باسـتان      . باستان شناس معروف چندين گمانه مطالعـاتي روي آن زد  » سراورل انیشتین «  ١٩٣٦سال 
« اما حفرات علمي در اين محوطه توسط آقاي پروفسـور  . كاوش شد  ١٩٤٧لي حاكمي در سال شناس ايراني موسوم به راد و ع

معـروف اسـت    ٤از موزه دانشگاه پنسیلوانیا انجام گرفت كه بعد از اليه نگاري ، عمدتًا در دوره اي كه بـه حسـنلو   » رابرت دايسون 
غرب ايران بود كه در سالھاي پاياني قرن نھم پـیش از مـیالد   حسنلو در اين دوره مركز پادشاھي كوچكي در شمال . متمركز يافت 

حمله غافلگیرانه ھمراه بـا آتـش سـوزي اورارتـويي باعـث ويرانـي سـريع        . بدست منوا پادشاه اورارتو ويران و به آتش كشیده شد 
برجھاي چھارگوش ، معابد در حسنلو معماري سنگي متشكل از دژ با . ساختمانھا و دفن بخشي از ثروت پادشاھي در آنجا گرديد 

متعدد ، محوطه ھاي باز براي اجتماعات مذھبي و نیز قربانگاه و من حیث المجموع تركیبـات سـاختماني متعـدد متنـوعي بدسـت      
جام زرين حسنلو مھمترين دستاورد اين كاوش محسوب مي گردد كه ھم اكنون در موزه ايران باستان نگھـداري مـي   . آمده است 

  . شود 
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 نماي تپه حسنلو

 

 نماي تپه حسنلو

 .باشد ھاي تاريخي ذيل نیز قابل اشاره مي در اين شھرستان، عالوه بر موارد فوق تپه

آباد، تپه گرد دينخواه، تپه دلینجي ارخي، تپه كويك، تپه مملو، تپه محمدشاه، تپه میرآباد، ساخسي تپه، تپه  تپه محمديار، تپه نظام
تپه تادر، تپه كھريزه عجم، تپه ورزنه، تپه شیخ احمد، تپه باراني عجـم، تپـه امینلـو،     گرد قورخ، تپه شیخ معروف، تپه حاجي فیروز،

ه تپه اسالم آباد، تپه تابیه، تپه قالت، تپه حسینعلي خان، تپه قارنا، تپه آقابیگلو، تپه عجملو، عقرب تپه، تپه دالما، تپه پیزدلي، تپـ 
   قبرستان آغ جزوه، سلمان تپه، تپه ماواران، 
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