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Aims & Backgrounds Ancient sites of chalcolithic age in the Hourand region located at the eastern part 
of Azerbaijan, Iran covers the historical period from the late 6th millennium to the 4th millennium BC. 
This study aimed to investigate the effect of environmental and geographical factors on the distribution 
of the chalcolithic sites in the Hourand region located at the eastern part of Azerbaijan, Iran.
Methodology The proposed models for investigating the site selection and distribution of the ancient 
sites in the Hourand region was based on the ArcGIS software, multivariable statistics method, and 
digital spatial data. By use of this model, the environmental and cultural factors that had a greater role in 
shaping the patterns of spatial data distribution and archaeological sites were analyzed.
Findings The placement position of chalcolithic sites in terms of distance to water resources and 
communication paths and degree of the slope were classified into 5, 6 and 6 categories, respectively.
Conclusion The placement position of ancient sites of the Hourand region in chalcolithic age is a function 
of natural components includes water resources, communication paths and elevation from the sea level 
and the other factors have had little influence on the site selection.  
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  مقدمه
 ،نفوذ حوزه پراکنش، گزینی، مکان در طبیعی هایپدیده و عوارض
 بسیار تأثیر انسان هایسکونتگاه ظاهر و ارتباطات فیزیکی، توسعه
 اسیشنریخت ازلحاظ و ثابت نسبتاً  طبیعی هایپدیده دارند. زیادی
 محیط روندهای کهدرحالی هستند، بررسیقابل و دید معرض در

 دو کهن جوامع در هستند. دگرگونی حال در دائماً  و پویا فرهنگی
 هایمحوطه که داشتند هاییاستراتژی فرهنگی، و محیطی عامل

 ادند؛دمی قرار تأثیر تحت گسترش، و توزیع در را شناختیباستان
 ولی بوده، موردتوجه همواره استراتژی این فرهنگی بعد که اگرچه
	,Motarjem] است بوده کنندهتعیین نقشی محیطی، عوامل نقش

2008:	 293	  اقتصادی جغرافیای و فضایی هایتئوری در .[
 یویژگ اولین دارند. توجه بنیادی ویژگی دو به استقراری الگوهای

 بین فضایی رابطه ویژگی دومین و استقرارهاست فضایی ساختار آن
   [193	2007:	al,	et	Niknami]. است استقرارها
 گوناگون هایکنشبرهم محل جغرافیایی اندازچشم و فضا درواقع،
 هایسکونتگاه در هاکنشبرهم این است. پیرامونی محیط با جوامع
 عمیق تأثیری آنها تمرکز و پراکندگی نوع میزان، گذشته، دوران
 ماهیت با زندگی هایسبک تحمیل آن تأثیرات ازجمله گذارد.می
 تاس حوزه هر در دو هر از ترکیبی یا صرف یکجانشینی و روی کوچ

[Bahraminia	et	al,	2014].   
 ایجاد و هامدل پردازش برای علمی نظامی عنوانبه شناسیباستان
 و جغرافیاست وامدار طبیعی، محیط بازسازی و منطقی هایقیاس
 گذشته طبیعی محیط بازسازی در ناپذیریجدایی صورت به

 چراکه است؛ مرتبط محیط و اندازچشم با انسانی استقرارهای
 تأثیرات از ناشی زمین روی بر گرفتهشکل زندگی خاص الگوهای
 رپذیریتأثی است. داشته وجود محیط و انسان بین که است متقابلی
 ازنظر فضایی تمایز موجبات همواره طبیعی محیط این از انسان
 وهایالگ گیریشکل سبب و آورده فراهم را سکونت و جمعیت تراکم
 گزینش است. شده مختلف باستانی هایدوره در سکونت خاص
 هبود بشر هایدغدغه ترینبزرگ جزو دیرباز از استقرار محل صحیح
 ازآنپس و محیطی امتیازهای و فشارها دارد. ادامه امروز به تا که

 یبررس با اند.گذاشته مسیله این بر چشمگیری تأثیر انسانی
 طبیعی بستر شناخت بر عالوه منطقه طبیعی ساختارهای
 نروش طبیعی عوامل به نسبت آنها توزیع وضعیت ها،استقرارگاه

 یتوضع مورد در کلی بندیدسته یک به توانمی راه این از و شودمی
 این ذکر البته یافت. دست طبیعی عوامل به نسبت هااستقرارگاه

 و متفاوت طبیعی عوامل از یک هر تأثیر که است ضروری نکته
   دارد. ضعف و شدت منطقه، طبیعی و نسبی موقعیت به بسته
 تأثیرگذار جغرافیایی و محیطی عوامل بررسی مطالعه این از هدف
 در سنگیمس دوره استقرارهای پراکنش و فضایی دهیشکل رب

	بود. هوراند منطقه
  

  شناسیروش
 ساختارهای براساس و تحلیلی توصیفی روش با حاضر پژوهش
 عوامل به نسبت استقرارها پراکنش نحوه بررسی به منطقه طبیعی
 نوع دادن نشان محیطی، عوامل شناسایی پردازد.می محیطی
 جبمو نقشه روی بر آنها نمایش درنهایت و آنها پراکنش و استقرارها

 تمرکز و پراکنش چگونگی و چرایی به حدودی تا که شودیم
 هدف این به نیل برای بنابراین، ببریم. پی منطقه در هامحوطه
 تحلیل جهت GIS جغرافیایی اطالعات سیستم کارگیریبه نیازمند
 التمشک به پرداختن در گسترده طوربه سیستم این هستیم. آنها
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 ها،قشهن اینجا، در دارد. کاربرد پراکندگی و موقعیت به مربوط پیچیده
 آماری محاسبات با شناختیباستان و محیطیزیست هایداده

 یگرافیک صورتبه اطالعات انواع میان روابط تا شوندمی ترکیب
 این هستند. مختلفی هایالیه دارای خود هانقشه شوند. مجسم
 (جاده، خطوط باستانی)، (نقاط نقاط شکل به توانندمی هاالیه

 کههنگامی باشند. شهرستان) سیاسی (مرز سطوح یا ...) و رودخانه
 شوند،می مطالعه هم کنار در نقشه یک قالب در داده نوع دو هر
 زدیکین و دوری چگونگی بر محیطی پدیده هر کلی تأثیر به توانمی

 یانم همبستگی رابطه یافت. دست بستر آن در باستانی هایمحوطه
 ی)(فضای محیطی متغیرهای و (غیرفضایی) استقراری هایمکان این
 شپی هایسایت مکانی سازمان و هاسایت پراکنش نظم دهندهنشان
   .[2007	al,	et	Niknami] هاستدشتپهن در تاریخ از

 حال در مرتب که هستند امروزی ایپدیده کشوری تقسیمات
 مستقیمی تأثیر هیچ یخیازتارشیپ یرهایمتغ از و رندییتغ
 هایبررسی مجوزهای تاکنون کهییازآنجا لیکن پذیرند.نمی

 تا گردیده صادر شهرستانی جغرافیایی محدوده در شناختیباستان
 بنام اگر لذا گردند، متصل یکدیگر به موزاییک صورتبه درنهایت
 تلفیق با بایستمی درنهایت باشد استقراری الگوهای تحلیل

 غرب شمال منطقه حوزه در اگر یعنی گردند. ارزیابی مطالعات
 ل،اردبی زنجان، هایاستان هایبررسی نیازمند گیرد انجام تحلیلی
 یزن آبریز حوضه بررسی صورت در و بوده غربی و شرقی آذربایجان
 والگ این تعدیل اندک با حتم طوربه که است صادق شرایط همین
 که مهم این به توجه با بود. خواهد تعمیم قابل نیز منطقه در
 استقراری الگوهای تحلیل و مطالعه در خارجی و ایرانی هایتاهی
 افیاییجغر  کوچک واحدهای هایویژگی تنها نیز خیازتارشیپ

 نپیرامو مناطق سایر به توجه دونب را امروزی) کشوری (تقسیمات
	,Kowalewski] اندداده قرار مدنظر 2003;	Maziar,	 2015;	

Velayati	&	Khanali,	  مرزهای نیز مقاله این در لذا ،[2017

 الگوهای مطالعه جهت هوراند معاصر شهرستان جغرافیایی
 رد هوراند حوزه است. شده گرفته نظر در یسنگمس دوره استقراری
 هتوج مورد دیرباز از و شدهواقع آذربایجان شرقی بخش الیهمنتهی
   .است بوده شماریبی انسانی هایگروه
	منطقه محیطیزیست اندازچشم
 کوهستانی ایمنطقه در کیلومترمربع ۱۶۷۰ مساحت با هوراند حوزه

 لیبر،ک به غرب و شمال از سیاسی موقعیت لحاظ از و است قرارگرفته
 شود.می محدود اردبیل شهرمشکین به خاور از و اهر، به جنوب از

 قرارگرفته ۳۸ ' ۸ ° شمالی عرض و ۴۷' ۳۷° شرقی طول در هوراند
 نوسان در متر ۸۶۰ تا متر ۱۰۲۴ محدوده در دریا سطح از آن ارتفاع و

 نفوذقابل منطقه دو آذربایجان فالت در .[32	1994:	Dousti,]است
 آذربایجان غرب شمال در چالدران دشت آنها نخستین که دارد وجود
 قرارگرفته آذربایجان شرق شمال در که است مغان دشت دیگری و
 قره مرتفع بخش در هوراند حوزه .[38	1991:	Khamachi,] تاس
 رس هشته یا سر هشتاد آن کوهستان ترینمعروف و قرارگرفته داغ
 عمیق هایدره دارد. ارتفاع متر ۲۹۰۸ و شدهواقع شمال در که است

 از توجهیقابل بخش ای،صخره و مرتفع و بلند هایکوهستان و
	,Khamachi] است داده تشکیل را منطقه این طبیعی اندازچشم

 تاس ترکیبی منطقه این ،شناسیریختزمین نظر از .[219	:1991
 از متنوعی هایکاربری امکان که عمیق هایدره و بلند هایکوه از

 شناسیباستان نظر از که ایمنطقه است. کرده فراهم را زمین
 هک است کوهستان و دشت متفاوت اندازچشم دو شامل شدهبررسی
 و چای سلین چای، سی قلعه ویر آباد،علی هایرودخانه توسط
 مشروب پیوندند،می آن به کوهستان در که پرآبی هایشاخابه
  شود.می

  هوراند شهرستان سنگ مس دوره هایمحوطه استقراری الگوی
 هک ارتفاع عامل دریا: سطح از ارتفاع ازنظر هامحوطه مکانی موقعیت
 یرگذارتأث عوامل از است. محل یک توپوگرافی نوع کنندهتعیین خود
 یزندگ متفاوت سیاق و سبک و متفاوت اقلیمی هایرژیم ایجاد در

 یا همواری اینکه بر عالوه ارتفاع عامل است. منطقه یک مردم
 رادیانگ ایجاد با کندمی بیان را باستانی استقرارهای بستر ناهمواری
 مناطق دهد.می تشکیل را وزیادکم حرارتی فشار مراکز حرارتی،
 نهمچنی هستند. فروبار مراکز پست، مناطق و فرابار مراکز مرتفع،
 اهیگی پوشش غنای درنتیجه و بارش میزان بر دما کاهش با ارتفاع
	,Nikzad] گذاردمی تأثیر نیز 2010:	  و نمودارها بررسی .[22
 سنگیمس دوره هایمحوطه دهد،می نشان شدهاستخراج هاینقشه
 ودحد کهطوریبه دارند مرتفع مناطق به شدیدی گرایش هوراند حوزه
 سطح از باالتر متر ۱۷۵۰ - ۱۰۰۰ بین ارتفاع در هامحوطه از % ۷۵

 اب مستقیمی رابطه ارتفاع عامل است. گرفتهشکل آزاد دریاهای
 موجب عامل این دارد. بارش میزان افزایش و هوا دمای کاهش
 موقع در هاراهه آب کنندهتغذیه هایآشیانه ایجاد و برف انباشت
 موجب درنتیجه که بود خواهد برفی ذخیره این ذوب و هوا شدن گرم

 قییال دوره در گیاهی هایپوشش و مراتع آبی، منابع به دسترسی
   .شودمی عشایر
 اب رابطه در ازتاریخپیش هایمحوطه توزیع نحوه بررسی منظوربه

 تفکیک به هامحوطه ارتفاع،هم خطوط براساس و ارتفاع عامل
 هک شامل اول دسته شدند. بندیطبقه دسته ۸ در نسبی گاهنگاری
 دوره محوطه هیچ که است متر ۵۰۰۰-۳۳۵ ارتفاع با مناطقی
 لشام که دوم دسته در است. نشده واقع ارتفاع این در سنگیمس

 که دارد قرار محوطه ۵ است متر ۵۰۰ -۷۵۰ ارتفاع با هاییمحوطه
 ازنظر است. داده اختصاص خود به را مجموعه کل از ۲۹%

 آثار دربرگیرنده محوطه ۴ محوطه، ۵ مجموع از نسبی، گاهنگاری
-دالما دوره آثار دربرگیرنده مشترک طوربه محوطه یک و دالما دوره

 ۷۵۰ - ۱۰۰۰ ارتفاع با هاییمحوطه شامل سوم دسته است. پیزدلی
 این در مجموعه) کل از %۶( دالما دوره از محوطه یک و است متر
 با هاییمحوطه شامل که چهارم دسته گیرد.می قرار دسته
 %۱۲( آن در محوطه ۲ فراوانی ازنظر هست، متر ۱۰۰۰ - ۱۲۵۰ارتفاع
-دالما دوره آثار دربرگیرنده محوطه یک دارد. وجود مجموعه) کل از

 نگیسمس و پیزدلی-دالما دوره آثار دربرگیرنده محوطه یک و پیزدلی
 ۱۲۵۰ - ۱۵۰۰ ارتفاع با هاییمحوطه شامل پنجم دسته است. جدید



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــــــــــــــــــــ سحر بختیاری ۲۳۶

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 کل از %۴۱ و گیرندمی قرار دسته این در محوطه ۷ هست. متر
 ارتفاعی محدوده این در هامحوطه بیشترین برگیرد. در را هامحوطه
 است: گونهاین به محوطه ۷ مجموع نسبی گاهنگاری اند.شدهواقع
 آثار دربرگیرنده محوطه دو دالما، دوره آثار دربرگیرنده محوطه یک
-پیزدلی-دالما دوره آثار دربرگیرنده محوطه یک پیزدلی،-دالما دوره
 جدید سنگیمس دوره آثار دارای محوطه ۳ و جدید سنگیمس

 متر ۱۵۰۰ -۱۷۵۰ ارتفاع با هاییمحوطه شامل ششم دسته هستند.
 این در مجموعه) کل از %۱۲( محوطه ۲ فراوانی نظر از و است
 محوطه یک شامل محوطه ۲ نسبی گاهنگاری گیرد.می قرار دسته
 هفتم دسته است. جدید سنگیمس دوره محوطه یک و دالمایی
 شامل هشتم دسته و متر ۱۷۵۰ -۲۰۰۰ ارتفاع با هاییمحوطه شامل
 هیچ دودسته این در است، متر ۲۰۰۰-۲۲۵۰ ارتفاع با هاییمحوطه
 هااهاستقرارگ توزیع درباره است. نشده واقع سنگیمس دوره استقرار
 %۱۲ و کوهستانی نواحی در استقراری هایمحوطه از ۸۸%

 متر ۱۷۵۰ ارتفاع از همچنین اند.شدهواقع دشت نواحی در هامحوطه
 ار  هامحوطه توزیع میزان اگر ندارد. وجود استقرارگاهی هیچ باال به
 یارابطه کنیم، مقایسه محدوده این در امروزی روستاهای توزیع با

 استقرارهای و امروزی جمعیتی مراکز توزیع و ارتفاع میان قوی
 ارَآشک زندگی برای هاییمکان چنین انتخاب به الزام در باستانی
 استقرارهای که دهدمی نشان هانسبت این درواقع، شد. خواهد

 عیتوض از قبلی شناخت به توجه با بلکه باره،یکبه نه ایجادشده
 ماهیت به توجه با بنابراین اند.ایجادشده منطقه توپوگرافی
 ودوج پایین ارتفاعات در استقرار وجود امکان منطقه، توپوگرافی
 یارتفاع در که کرد پیدا توانمی را امروزی استقرار کمتر و نداشته
   ).۱ (شکل باشد متر ۱۰۰۰ از ترپایین

  

 سطح از ارتفاع به نسبت هوراند سنگیمس دوره هایمحوطه موقعیت )١ شکل
   دریا

   اقلیم نوع ازنظر هامحوطه مکانی موقعیت
 میان از که است متعددی جغرافیایی عوامل از متأثر هوراند اقلیم
 وهوایآب اند.برجسته بسیار بارش و باد کوه، عامل سه آنها

 سه دارای و بوده خشکنیمه رطوبت، میزان ازلحاظ آذربایجان
 یجانآذربا بودن کوهستانی است. گرم و معتدل سرد، متمایز ناحیه
 قسمت سردی و برودت عوامل از آن باالی جغرافیایی عرض و

 بخارهای کننده مالیم اثرات و بودن ارتفاع کم و است آن اعظم
 آید.می شمار به مناطق از ایپاره اعتدال عوامل از خزر دریای
 ردگی قرار موردتوجه باید استقراری الگوهای مورد در که اینکته
 امروز اقلیم براساس را هامحوطه شرایط ما که است این
 نابعم تواندمی نزوالت افزایش و کاهش با که اقلیمی سنجیم.می
 دلیل به ایدوره در است ممکن و دهد قرار تأثیر تحت را آبی
 کرده خشک را امروزی هایرودخانه یا هاچشمه از برخی کم بارش
 نهگو چهار در اقلیم نوع ازنظر هوراند هایمحوطه بالعکس. یا باشند

 خشک،نیمه اقلیم از اندعبارت که اندقرارگرفته اقلیم متفاوت
 به هامحوطه این پراکندگی مرطوب. و مرطوب نیمه ای،مدیترانه
 نخست گروه است: ذیل شرح به زمانی فرهنگی دوره تفکیک
 محوطه ۱۱ فراوانی نظر از هستند، خشکنیمه اقلیم با هامحوطه

 (بیشترین هامحوطه کل از %۶۵ که گیردمی قرار دسته این در
 زا گاهنگاری تفکیک به است. داده اختصاص خود به را کمیت)
 محوطه دو دالما، دوره آثار دارای محوطه ۵ محوطه، ۱۱ مجموع

-دالما آثار دربرگیرنده محوطه یک پیزدلی،-دالما آثار دربرگیرنده
 سنگیمس دوره آثار دارای محوطه ۳ و جدید سنگی مس-پیزدلی
 اقلیم در که هستند هاییمحوطه شامل دوم دسته است. جدید

 شامل را مجموعه) کل از %۲۹( محوطه ۵ و دارند قرار ایمدیترانه
 دالما، دوره آثار دارای محوطه دو محوطه، ۵ مجموع از شوند.می
 دارای محوطه یک و پیزدلی-دالما دوره آثار دربرگیرنده محوطه دو
 اطقیمن شامل سوم دسته است. جدید سنگی مس-پیزدلی-دالما آثار
 دیدج سنگیمس دوره محوطه یک تنها است. مرطوب نیمه اقلیم با
 چهارم دسته گیرد.می قرار دسته این در مجموعه) کل از ۶%(

 دوره استقرارهای فاقد و دارند مرطوب اقلیم با مناطقی شامل
  است. سنگیمس

   سطحی هایآب منابع از فاصله نظر از هامحوطه مکانی موقعیت
 زندگی همواره طبیعی، عوامل ترینمهم از یکی عنوانبه هیدرولوژی

 اصلی نقش ،خیازتارشیپ هایدوره در و داده قرار تأثیر تحت را بشر
 است. نموده ایفا انسانی جوامع حیات استمرار و شکوفایی در را

 به یرتأث نیز استقرارها اضمحالل و گیریشکل فرآیند بر هیدرولوژی
  است. داشته سزایی
 ۱۳۹۲ سال در که هوراند شهرستان شناختیباستان بررسی ۀنتیج در

 ،[2013	Froushani,	Abtahi	&	Salmanpour] گرفت صورت
 و دودانگه دیکله، دهستان سه از سنگیمس دوره محوطه ۱۷

 هایداده نسبی گاهنگاری ).۱ (جدول شد شناسایی چهاردانگه
 هایسفال نمونه مطالعه و بررسی براساس هوراند شهرستان
 هاینمونه با آنها قیاس و هامحوطه سطح از شدهبرداشت
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 گرفتهانجام علمی هایکاوش در فرهنگی هایالیه از آمدهدستبه
   ).۲ (جدول است

  
   شرقی آذربایجان هوراند، حوزه سنگیمس هایمحوطه معرفی )١ جدول

  محوطه نام
 مساحت
 (مترمربع)

 فرهنگی دوره
 حوزه

 جغرافیایی
 دیکله دالما  ٢٦٦٤ لروم َقی کمر

 دیکله دالما  ٧١٧٨٠ مورادلو تپه کول 
 دودانگه دالما  ٣٨٠٠٠ ِویق گم آال تپه

 چهاردانگه دالما  ١٢٣٩٥ کویر کله 
 چهاردانگه دالما  ١٤٢٨٠ ١ درسی آت 
 چهاردانگه دالما  ٣٣٧٦٨ ٢ درسی آت 
 چهاردانگه دالما  ٥٩٨٥ ممیشلی قایا بااللی 

 دیکله  پیزدلی - دالما  ١٤١٢٤ آیدینلو یر نولی
  دودانگه پیزدلی - دالما  ٤٢٠٠ پیشتو درسی قوبول  
 چهاردانگه پیزدلی - دالما  ١٨٧٦٢ ارنان کاالواالر 
 چهاردانگه پیزدلی - دالما  ٨٣٨٠٨ بیلی صدی شاهلیخ 

  ٤٢٣٩٨٦وردی)(حاجی قاالسیحاجی 
 سنگی مس-پیزدلی-دالما

 ٢٫٣جدید
 دیکله

  ١٤٢٨٠ ماللی باغ قمیشدی 
 سنگی مس-پیزدلی-دالما

 ٢٫٣جدید
 چهاردانگه

 دیکله ٢٫٣جدید سنگی مس  ٥٠٠ کوفیلی قولی َابلَ  
 دیکله ٢٫٣جدید سنگی مس  ٢٣٧٥٠ چیناب کوهول 

  دودانگه ٢٫٣جدید سنگی مس  ٥٩٧٤ میدانالر کندی عابدین
 چهاردانگه ٢٫٣جدید سنگی مس  ٢٦٤٠٠٠ ماللی قیه قیران ترمه 

  
 شرقی آذربایجان هوراند، در سنگیمس هایدوره گاهنگاری )٢ جدول
  تاریخ  عمومی فرهنگی دوره  ای منطقه فرهنگی دوره

  ق.م ۵۰۰۰-۴۵۰۰  میانه و قدیم سنگی مس  دالما
  ق.م ۴۵۰۰-۴۲۰۰  ۱جدید سنگی مس  پیزدلی

  ق.م ۴۲۰۰-۳۷۰۰ / ۳۶۰۰  ۲/۳ جدید سنگی مس  )CFW( رو کاه سفال

  
 انجام جغرافیایی اطالعات سیستم محیط در هاداده این تحلیل
 مسیست این از حاصل هاینقشه از استفاده با آن نتایج و گرفته
 ب،شی درصد مانند فاکتورهایی تحلیل این در است. شده تشریح
 منابع به نسبت هامحوطه موقعیت دریا، سطح از هامحوطه ارتفاع
 غیرمت عنوانبه ارتباطی مسیرهای به نسبت محوطه هر فاصله و آب

 نظر در وابسته، متغیر عنوانبه هامحوطه وسعت و مستقل
 براساس هامحوطه کارآمدتر مطالعه برای .است شدهگرفته
	SPSSافزارنرم از استفاده با طبیعی مشترک هایویژگی 21  
 توزیع نحوه 8	GIS افزارنرم از استفاده با سپس شدند. بندیخوشه

 متغیرهای به نسبت خوشه هر در سنگیمس دوره استقرارهای
  شد. مطالعه طبیعی

  
  هایافته
 زمانی برهه یک در فقط و دوره تک هوراند استقرارهای از برخی
 از کیاند بسیار فاصله به استقرارها این است. بوده مسکونی خاص،

 لوـفص در انهـرودخ رفتارهای با مستقیمی ارتباط و ایـج انهـرودخ
 ایایبق نیامدن دست به و اسکان شیوه براساس است. داشته خاص

 هایجریان به واکنش آماده استقرار، رودمی احتمال معماری،
 رد همچنین هیدرولوژی است. بوده استقرار شدن جاجابه با رودخانه
 دهدمی نشان و بوده تأثیرگذار موردنیاز فضاهای ساخت الگوهای

 فضاهای از و داشته را رودخانه طغیان دغدغه آنها معماران که
 بسترهای قضیه این شناختیباستان نمود اند.کرده استفاده موقتی
 گاههیچ هیدرولوژی ،نهایت در اند.بوده روباز که است ایشده کوبیده
 و مکانی تداوم راحتیبه استقرارها این که نکرده مهیا را امکان این
 سپ استقرارها این ساکنان مأمن و باشد داشته زمانی احتمالبه یا
 ست.ا تغییریافته رودخانه تغییرات با و خاص زمانی برهه گذراندن از

 توانمی سیالبی هاینهشته مانند موجود مدرک براساس همچنین
 غییراتت با ناگاه به مذکور زمانی برهه در که کرد قطعی را فرضیه این

 ،درهرحال اند.رهاشده استقرارها رودخانه، بستر جاییجابه یا اقلیمی
 صورتبه و دوره تک استقرارها شده سبب که است هیدرولوژی این

 بررسی از حاصل هایداده باشند. پراکنده رودخانه اطراف در متعدد
 نگیسمس استقرارهای بیشتر که است آن از حاکی شناسیباستان
 اند.قرارگرفته هاآن هایشاخه یا و هارودخانه نزدیکی در منطقه این
-۱۰۰۰فاصله در )%۴۷( استقراری هایمحوطه بیشترین که ایگونهبه
 هایمحوطه پراکندگی سنجش در اند.قرارگرفته متر ۵۰۰
 اصلی آبی منابع به نسبت هامحوطه قرارگیری الگوی ازتاریخ،پیش

 اریگاهنگ تفکیک به هامحوطه اساس این بر است. بوده موردتوجه
 از محوطه ۳ اول دسته در شدند. بندیطبقه دسته ۵ در نسبی
 منابع به نسبت متر ۵۰۰ از کمتر فاصله در محوطه ۱۷ مجموع
 یک گردد.می شامل را هامحوطه کل از %۱۸ که اندقرارگرفته آبی

-دالما دوره دربرگیرنده محوطه یک دالما، دوره آثار دارای محوطه
 در است. جدید سنگیمس دوره آثار شامل محوطه یک و پیزدلی
 منابع به نسبت متر ۱۰۰۰-۵۰۰ بین فاصله در محوطه ۸ دوم دسته
 شوند.می شامل را هامحوطه مجموع از %۴۷ که اندقرارگرفته آبی
 محوطه دو دالما، دوره آثار دربرگیرنده محوطه ۵ مجموعه این از

-پیزدلی-دالما آثار شامل محوطه یک و پیزدلی-دالما دوره آثار دارای
 گیسنمس هایمحوطه بیشترین دسته این است. جدید سنگیمس
 از متر ۱۵۰۰-۱۰۰۰ فاصله در محوطه ۲ شامل سوم دسته داراست. را

 به را موردبررسی هایمحوطه مجموع از %۱۱ که است آبی منابع
 دربرگیرنده محوطه یک محوطه ۲ این از است. داده اختصاص خود
 است. جدید سنگیمس دوره آثار شامل محوطه یک و دالما دوره آثار
 مربوط ها)محوطه مجموع از %۶( محوطه یک تنها چهارم دسته در
 آبی منابع به نسبت متر ۱۵۰۰-۲۰۰۰ فاصله در جدید سنگیمس دوره به

 را سنگیمس دوره هایمحوطه کمترین دسته این است، قرارگرفته
 به نسبت متر ۲۰۰۰ باالی فاصله در محوطه ۳ پنجم دسته در داراست.

 شوند،می شامل را هامحوطه مجموع از %۱۸ که اندقرارگرفته آبی منابع

 یک پیزدلی،-دالما دوره آثار دربرگیرنده محوطه یک محوطه ۳ این از

 محوطه یک و جدید سنگی مس-پیزدلی-دالما دوره آثار دارای محوطه

  ).۲ (شکل است جدید سنگیمس آثار دربرگیرنده
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   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 
 دائمی هایآب منابع به نسبت هوراند سنگیمس هایمحوطه موقعیت )٢ شکل
 ارتباطی هایراه و

  
 هرودخان میان مستقیم رابطه و بستگیهم دهندهنشان درصدها این
 رودخانه حریم از هرچه که صورتبدین است. هامحوطه تعداد و

 به چه هر بالعکس و کاسته هامحوطه تعداد از بگیریم فاصله
 دوره در شود.می افزوده هامحوطه تعداد بر شویم ترنزدیک رودخانه
 از کمتر فاصله در رودخانه حاشیه در هامحوطه %۶۵ سنگی،مس
 بیش فاصله در هامحوطه %۱۸  تنها و دارند قرار رودها با متر ۱۰۰۰
 از هامحوطه بودن دور دلیل اند.شدهواقع رودخانه با متر ۲۰۰۰ از

 در پراکنده صورتبه که است دایمی آب هایچشمه وجود رودخانه
 ازنظر هامحوطه مکانی موقعیت شوند.می دیده منطقه این جایجای
 هایبررسی و مطالعات ارتباطی: مسیرهای و هاراه از فاصله

 ینترمهم دهدمی نشان شناسیمردم و شناسیباستان جغرافیایی،
 محلی و ایمنطقه ارتباطی مسیرهای گیریشکل در که عواملی
 جهت و منطقه ارتفاعات اند،داشته نقش هوراند جغرافیایی یحوزه

 ودهب آنها هایگذرگاه و معابر نیز و آنها امتداد کشیدگی جغرافیایی
 براساس که ارتباطی مسیرهای این مدارک، و اسناد طبق است.

 اکنونت دور هایگذشته از اند،گرفتهشکل منطقه فیزیکی جغرافیای
 اطقمن بین ارتباطات برقراری برای مسیرها ترینآسان و ترینراحت
 زنی امروزه حتی کهطوریبه اند؛بوده شمالی زاگرس یحوزه مختلف
 راضیا رفتن کشت زیر به و روستانشینی زندگی گسترش باوجود
 همان هنوز باز ارتباطی، مسیرهای پیرامون اراضی و ایدره میان
 وزیامر عشایر وسیلهبه ایمنطقه بین و ایمنطقه مسیرهای و معابر
 مسیرهای کردن "پیدا شوند.می واقع مورداستفاده کوچ ایام در

 هادره -۱ است: پذیرامکان زیر طریق دو از ازتاریخپیش دوران ارتباطی
 شرایط با انطباق در اجبار موجب درواقع که ارتفاع کم هایگردنه و

 نسبتاً  استقرارهای تراکم -۲است. بوده دورهای هر در محیطی خاص
 یرمس این کنار در عمدتاً  که مرکزی هایمکان عبارتی به یا و بزرگ
  .[55	2014:	Almasi,	&	Motarjem] دارند" قرار
 دور هایگذشته با دارد وجود ذهن در ارتباطی هایراه از امروزه آنچه
 برای مردم امروزی هایراه ایجاد از پیش است. متفاوت بسیار

 ینزم هایفعالیت اثر در که هاییبریدگی و هاتنگه از خود عبورومرور
 و ناچاربه موردمطالعه منطقه در کردند.می استفاده بود، ایجادشده

 وآمدترفقابل که مسیرهایی تنها آن بودن کوهستانی ماهیت به بنا
 راه کوره چند و هادره طولی بخش و هابریدگی همین بوده گذر و

 و مرتفع هایکوه میان در که است استفاده اندک با دیگر فرعی
 در مدرن هایراه ساخت از پیش تا و اندقرارگرفته دارشیب بسیار
 براساس هاراه این قدمت اند.شدهمی استفاده رومال هایجاده قالب
 قرون و تاریخی ،خیازتارشیپ دوران به شناسیباستان شواهد
 رپاییب چگونگی در ها،راه این تأثیر و نقش بنابراین رسد.می اسالمی
 برای بود. نخواهد واقعیت از دور چندان ما موردنظر هایمحوطه
 ارتباطی، مسیرهای به نسبت سنگیمس دوره هایمحوطه تحلیل
 شدند. بندیطبقه دسته ۶ در نسبی گاهنگاری تفکیک به هامحوطه
 %۷۰ محوطه، ۱۷ مجموع از ارتباطی، مسیرهای با همبستگی ازنظر

 ارتباط همانند و اندگرفته جای متری ۰ -۱۰۰۰ فاصله در محوطه) ۱۲(
 )%۷۰ از (بیش هامحوطه بیشتر نیز اینجا در رودخانه، یا هامحوطه

 دوره آثار دارای محوطه ۶ تعداد این از اند.قرارگرفته دسته این در
 دربرگیرنده محوطه یک پیزدلی،-دالما آثار شامل محوطه سه دالما،
 هدور  آثار دارای محوطه دو و جدید سنگی مس-پیزدلی-دالما دوره آثار
 ۲ محوطه، ۱۷ مجموع از دوم دسته در هستند. جدید سنگیمس

 این از که اندگرفته جای متری ۱۰۰۰ -۲۰۰۰ فاصله در )%۱۲( محوطه
 آثار دارای محوطه یک و پیزدلی-دالما آثار شامل محوطه یک تعداد
 مجموع از سوم دسته در .است دجدی سنگی مس-پیزدلی-دالما دوره
 جای متری ۲۰۰۰ -۳۰۰۰ فاصله در )%۲( محوطه ۲ محوطه، ۱۷

 یک و دالما دوره آثار دارای محوطه یک تعداد این از که اندگرفته
 مچهار  دسته در است. جدید سنگیمس دوره آثار دربرگیرنده محوطه
 جای متری ۳۰۰۰ -۴۰۰۰ فاصله در سنگیمس دوره از استقراری هیچ
 از محوطه یک محوطه، ۱۷ مجموع از پنجم دسته در است. نگرفته
 گرفته جای متری ۴۰۰۰ -۵۰۰۰ فاصله در )%۶( جدید سنگیمس دوره
 رد را سنگیمس هایمحوطه کمترین پنجم دسته بنابراین است،
 متری ۵۰۰۰ باالی فاصله در ششم دسته در و است دادهجای خود
  خورد.نمی چشم به سنگیمس دوره از استقراری هیچ
 هایراه از متری ۲۰۰۰ زیر فاصله در هامحوطه %۸۲ مجموع در

 به ارتباطی هایراه به نزدیکی این ).۲ (شکل اندقرارگرفته ارتباطی
 هاییدره همین منطقه در گذر قابل معبر تنها که بوده دلیل این
 هاراه بودن منطبق بنابراین اند.ایجادشده آنها در هامحوطه که است
 قرارگیری است، اهمیت حائز آنچه نیست. انتظار از دور هامحوطه بر

 هایمیسر  از فاصله تریننزدیک در خیازتارشیپ هایمحوطه بیشتر
 زمان آن مردمان که دهدمی نشان این است. امروزی ارتباطی
 شود،می دیده منطقه روستاهای درچیدمان نیز امروزه که گونههمان
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 کانی،م ازنظر که برگزینند خود سکونت برای را مناطقی کردندمی سعی

	باشند. داشته قرار وآمدپررفت مسیرهای در و بوده الوصولسهل
 عتوزی در که دیگری عوامل از شیب نظر از هامحوطه مکانی موقعیت
 و شیب جهت عامل داشته، امروز و درگذشته انسانی هایسکونتگاه
 یخورشید انرژی مقدار کنندهتعیین شیب، جهت است. شیب درصد
 هوا حرارت درجه انرژی، این مقدار و کندمی دریافت خاک که است
 همین سازد.می مشخص را خاک دسترسقابل آب مقدار و خاک و

 ت.اس مختلف هایشیب گیاهی پوشش در تفاوت باعث نیز عوامل
 همین به است بارز بسیار مختلف هایدرشیب حرارت درجه تغییر
 گرمسیر مناطق در و آفتاب روبه شیب سردسیر مناطق در دلیل
 رسند.می نظر به ترمناسب سکونت برای آفتاب به پشت هایشیب
 و ودهب ترگرم گیر سایه هایشیب به نسبت گیرآفتاب هایشیب
 شپوش رشد و شده کم آب ذخیره بنابراین دارند، بیشتری تبخیر
 دخورشی شدید تابش هاشیب این در همچنین است. کمتر گیاهی

 خاک درنتیجه و بردمی بین از را خاک هوموس آلی، مواد تجزیه با
 شودمی فرسایش مستعد داده،ازدست را خود چسبندگی

[Omidvar,	2015:	100]. و تنک هاشیب این در گیاهی پوشش 
 ایجاد ازنظر کهدرحالی است، گیر سایه هایبخش از کمتر

 ریعشای هایوارگه برپایی جهت هامکان ترینمناسب ها،سکونتگاه
 منطقه اینکه به توجه با روند؛می شمار به روستایی هایخانه و

 که رودمی انتظار است، خشکنیمه وهوایآب دارای موردمطالعه
 متراک جنوب روبه هایشیب یعنی گیر،آفتاب هایدرشیب هامحوطه
 را هنظری این مطالعه این از حاصل نتایج که باشد داشته بیشتری
 بیشتری تراکم )%۴۱( جنوبی هایدرشیب هامحوطه و کندمی تأیید

 نینساک بودن رو کوچ دلیل به احتماالً  نکته این علت ).۵دارند(شکل
 مگر  فصول در منطقه این که است این نشانگر و است هامحوطه
 انتخاب در هوا سردی غیرازبه دیگری عوامل و بوده اسکان مورد سال

 جهات انتخاب دیگر اهمیت .است بوده تأثیرگذار آنها سکونت محل
 دارای مذکور دشت اینکه به توجه با است. باد وزش با رابطه در شیب
 رایب را تریسخت شرایط تواندمی باد وزش است، سردسیری اقلیم
 باد به پشت که هاییدرشیب استقرار بنابراین کند ایجاد اسکان
 در درمجموع، دهد.می کاهش را بادها مخرب اثرات میزان هستند،
 طورهمان باستانی، هایمحوطه شیب جهت میان بستگیهم مورد
 ممستقی ایرابطه شود،می مشاهده نیز امروزی هایسکونتگاه در که

	,Farhodi] دارد وجود 1991:	  پراکندگی سنجش در .[83
 هامحوطه شیب، درجه نظر از هوراند، حوزه ازتاریخپیش هایمحوطه

 اول دسته .شدند بندیطبقه دسته ۶ در نسبی گاهنگاری تفکیک به
 شیب این در محوطه ۷ است. درجه ۱ تا ۰ شیب با مناطقی شامل
 ۴ ت.اس ذیل صورتبه آنها توزیع گاهنگاری ازنظر که اندگرفتهشکل
-دالما دوره آثار شامل محوطه سه و دالما دوره آثار دارای محوطه
 است، درجه ۲ تا ۱ شیب با مناطقی شامل دوم دسته هستند. پیزدلی
 یک دالما، دوره آثار شامل محوطه ۲ محوطه، ۵ از دسته این در

 همحوط دو و جدید سنگی مس-پیزدلی-دالما آثار دربرگیرنده محوطه
 بیشترین درجه ۲ - ۰ شیب هستند. جدید سنگیمس دوره آثار دارای

 است. داده اختصاص خود به را موردبررسی منطقه از )%۷۰( مساحت
 دسته این در است، درجه ۳ تا ۲ شیب با مناطقی شامل سوم دسته
 چهارم دسته است. شدهواقع جدید سنگیمس دوره از محوطه یک
 محوطه ۳ دسته این در است، درجه ۵ تا ۳ شیب با مناطقی شامل
 شامل یک پیزدلی،-دالما دوره آثار دارای محوطه یک که دارد وجود
  دربردارنده محوطه یک و جدید سنگی مس-پیزدلی-دالما دوره آثار
 ۵ شیب با مناطقی شامل پنجم دسته است. جدید سنگیمس آثار
 دارد. قرار دالما دوره از محوطه یک دسته این در است، درجه ۶ تا

 دسته این در است، درجه ۸ تا ۶ شیب با مناطقی شامل ششم دسته
  ).۳ شکل( خوردنمی چشم به سنگیمس دوره از استقراری هیچ
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   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 رسوبی هایدشت گونه دو معموالً  درجه ۵ تا ۰ درشیب درمجموع
 و دارد وجود دشت گونه به نزدیک مناطق و سیالبی و ایرودخانه
 و هادشت به نزدیک گونه مابین مناطق شامل درجه ۱۰ تا ۵ درشیب
 هایچراگاه و دیم کشاورزی برای مراتع است. ایکوهپایه مناطق
 نقشه به توجه با .دارند قرار شیب درجه این در عموماً  طبیعی
 شتربی شیب، میزان به نسبت ازتاریخپیش هایمحوطه پراکندگی
 دانیافتهاسکان ایکوهپایه نیمه و ایکوهپایه مناطق در هامحوطه

 دید،ش فرسایش شیب، درجه بودن باال دلیل به باال شیب با مناطق و
 بیمناس مکان شناسیریخت ازنظر ایصخره گاه و سنگالخی بستر
  نیست. استقرار برای
 یشناسباستان در مطرح موضوعات از یکی استقرار الگوی تحلیل
 سیبرر  به خاص باستانی مکان یک روی بر تمرکز جایبه که است
 یایجغراف به توجه بیشترین استقرار الگوی در پردازد.می ایمنطقه
 اییجغرافی پهنه در زیست و گزینی مکان در انسان رابطه و زیستی
 هر جغرافیایی وضعیت تفاوت به توجه با که شودمی معطوف
 است متفاوت باهم نیز استقرارها پراکنش نحوه منطقه

[Kowalewski,	2003:	227]. اصلی مسایل از یکی کهازآنجایی 
 بر مؤثر عوامل و هامحوطه توزیع الگوی چگونگی پژوهش، این
 ماریآ غیرهمت چند آنالیز یک بهتر، درک برای است، آنها گیریشکل
 تشخیص آن از هدف که شد انجام ایخوشه تحلیل روش با

 دسترس در هایداده مجموعه در همسان مشخصات با هاییگروه
 هایگروه تفکیک و تعیین روش این در بندیطبقه مفهوم بود.

 تفکیک و شاخص هر وزن تعیین و محاسبه براساس متجانس
 یجهنت و گیردمی صورت اقلیدسی فاصله محاسبه براساس هاگروه
 رینبیشت آنها از هرکدام اعضای که است هاییگروه تعیین آن نهایی
 د.دارن دیگر هایگروه به را شباهت کمترین و همدیگر به را شباهت
 است ممکن تحقیق اهداف و نوع براساس بندیگروه تعیین روش
 متفاوت همدیگر با نیز آن عملیاتی فرایندهای و باشند متغیر

 متجانس هایمحوطه تحقیق این در ایخوشه تحلیل روش هستند.
 الگوهای توانمی آن طریق از که داد خواهد نشان ایگونهبه را

 محیط با ارتباط در موردمطالعه هایمحوطه مجموعه در را ایویژه
 الگوریتم از منظور همین به داد. تشخیص آنها اجتماعی و طبیعی
 با هامحوطه از متجانس هایگروه تعیین باهدف کامین به مشهور
 به شد. خواهد استفاده آنها از هرکدام مکانی هایویژگی به توجه
 راکمیت مراتبیسلسله روش الگوریتم از همچنین، تکنیک این همراه
 بهتر مشاهدات برای گروهیدرون ارتباطات معدل روش معیار با

   شود.می استفاده بندیگروه یا خوشه جزییات
 زیر شرح به هوراند حوزه سنگیمس دوره هایمحوطه
  اند:شدهبندیخوشه
 کل %۸۸ یعنی استقراری محوطه ۱۵ با خوشه این یک: خوشه
 هخوش این دهد.می تشکیل تعداد ازنظر را گروه ترینبزرگ ها،محوطه
-دالما دوره هایاستقرارگاه از %۲۰ دالما، دوره هایاستقرارگاه از ۴۷%

 جدید سنگی مس-پیزدلی-دالما دوره هایاستقرارگاه از %۱۳ پیزدلی،
 اختصاص خود به را جدید سنگیمس دوره هایاستقرارگاه از %۲۰ و

 ۱۰۸۹ فاصله میانگین در همگی گروه این هایمحوطه دهد.می
 یدارا و اندقرارگرفته ارتباطی هایراه از متر ۶۷۶ و رودخانه از متری

 طبیعی، ازلحاظ هستند. هکتار ۶٫۸ حدود در وسعتی میانگین
 وهوایآب با ایکوهپایه نواحی در خوشه این هایمحوطه
 ،%۰-۱ شیب دریا، سطح از متر ۱۰۴۳ ارتفاع میانگین با و خشکنیمه
 اند.قرارگرفته مترمیلی۳۰۰-۴۰۰ بارش میزان جنوبی، شیب جهت
 هایزمین و توانکم هایزمین را خوشه این اراضی بیشتر اکنون
 اصلهف مناسب، شرایط به توجه با دهد.می تشکیل باغ و آبی کشاورز
 و هموار هایزمین و ارتباطی مسیرهای آب، دایمی منابع به نزدیک

 هایمحوطه جزو هامحوطه این کشاورزی، جهت مناسب حاصلخیز
 هایفعالیت وجود احتمال شرایط این و شوندمی محسوب متمرکز
 ای و دامداری و دیم کشاورزی ترکیبی اقتصاد یا و آبی کشاورزی
	دهد.می افزایش را داریگله پایه بر روستاهایی

 ها)محوطه کل %۱۲( استقراری محوطه ۲ خوشه این در دو: خوشه
 محدوده کوهستانی نواحی در خوشه این هایمحوطه گیرند.می قرار

 هایدوره پراکندگی نحوه ازلحاظ اند.شده گزینی مکان موردمطالعه
 و پیزدلی و دالما دوره استقرارها از %۶۲ ۵ خوشه این در استقراری

 در دهند.می تشکیل را جدید سنگیمس دوره را استقرارها از ۵۰%
 گروه این هایمحوطه است. متر۱۴۸۷ ارتفاع میانگین خوشه این

 از متری ۳۱۴۱ و رودخانه از متری ۱۱۴۰ فاصله میانگین در همگی
 ۰٫۵ حدود در وسعتی میانگین دارای و اندقرارگرفته ارتباطی هایراه

 هایدرشیب خوشه این هایمحوطه طبیعی، ازلحاظ هستند. هکتار
 اکممتر  نیمه مراتع با و مرطوب نیمه اقلیم غربی، شیب جهت ،۲-۱%

   هستند.
  

   بحث
 نآ اقلیمی شرایط و محیطی منطقه یک طبیعی زیستمحیط بین

 قلیما بازسازی جهت روازاین دارد. وجود تنگاتنگ و مستقیم ارتباطی
 از قبل چهارم تا پنجم (هزاره موردمطالعه زمانی بازه در هوراند حوزه
 هایداده از استفاده نیازمند شناسانباستان میالد)،
 مطالعات اهمیت به توجه با هستند. شناسیاقلیمدیرین
 اقلیمی وضعیت تا شد خواهد سعی اینجا در شناسی،اقلیمدیرین
 ایدب پیشاپیش اما گردد؛ روشن ازتاریخپیش دوران در زاگرس منطقه
 و مکانی کامل تطابق عدم علت به بازسازی این که داشت توجه
 هایداده بازبینی نیازمند زاگرس، منطقه با موجود اطالعات زمانی
 نیز موردنظر دوره به نزدیک هایزمان همچنین و مشابه هایمکان
 شناسیگرده مطالعات ایران غرب شمال منطقه در اگرچه بود. خواهد

 رد مطالعات این اما گرفته،انجام محدود صورتبه شناسیرسوب و
 قلیما دیرین شواهد و گردیده مطالعه بهتر شکل به زاگرس از مناطقی

 بیشتر .هستند مشابهی نتایج دارای همگی آنها، از آمدهدستبه
 و پلیستوسن اواخر دوران به مربوط زاگرس در گرفتهانجام مطالعات

 مطالعات در هادوره این به وافر توجه هستند، هلوسن آغاز
 ناسانش باستان و شناسان انسان تالش علت به شناسیاقلیمدیرین
 از .است بوده غذا تولید و کشاورزی آغاز منشأ تبیین و کشف جهت
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 [2008	al,	et	Djamali] ارومیه دریاچه به توانمی مناطق این
	,al	et	Djamali] آلمالو دریاچه [2013	Ajorlou,] نئور ریاچهد

	Van	1963;	Wright,	&	Zeist	Van]زریبار دریاچه و [2009
Zeist	&	Bottema	,1991;	El‐Moslimany,1987] کرد. اشاره 

 از و مییدا دریاچه ترینبزرگ ایران غرب شمال در ارومیه دریاچه
 رد بنیادینی جایگاه که است ایران فالت هایبومزیست ترینمهم
 در دریاچه این دارد. نزدیک خاور غربی نیمه محیطیزیست تعادل
 اتیاطالع منبع ترینمهم شمالی، زاگرس هایکوهپایه شمال نزدیکی
 دریاچه نزدیکی ست.ا ایران غرب شمال در شناختیاقلیم دیرین
 رود شمال در گویجه آناتولی، شرق در وان هایدریاچه به ارومیه
 اطالعات که است شده سبب شمالی زاگرس در زریبار و ارس
 ایران فالت مناطق دیگر با مقایسه در آذربایجان شناسیاقلیمدیرین
 قابلیت ارومیه دریاچه کف رسوبات هایداده یعنی باشد، ترکامل
 دیرین مطالعات نیز آنها در که دارد همسایه دریاچه سه با مقایسه
 ات آذربایجان منطقه است. شدهانجام شناسیرسوب و یشناسگرده
 و هداشت بیابانی و خشک اقلیمی میالد از قبل پنجم هزاره از پیش
 تدریجبه میالد از قبل ۵۰۰۰ حدود از آن مرکز در جوی نزوالت ریزش
	,Bottema	&	Zeist	Van	1986;	Bottema,] است یافتهافزایش
 ارومیه دریاچه کف شناسیرسوب اخیر مطالعات نتایج .[1991

[Djamali	et	al,	2008] از استپی پوشش رشد که دهدمی نشان 
 میالد از قبل ۵۰۰۰ در تنها و آغازشده میالد از قبل هفتم هزاره میانه
	,Bottema] است گردیده امروز مانند آن پوشش و گیاهان رشد

 -۷۰۰۰ حدود در ارومیه دریاچه که است این دیگر نظر .[1986
 طوفان مخرب (پدیده پالیا وضعیت در میالد از قبل ۱۲۰۰۰/۱۴۰۰۰
 پالیا پدیده از میالد از قبل ۶۰۰۰ حدود در منطقه و داشته قرار نمک)
 ایبر  شرایط درنتیجه و شده پدیدار امروزی وضعیت و گشته خارج
 تاس گردیده مهیا انسان و حیوانات باالخص جاندار هایگونه زیست

[Shahrabi	 &	 Kelts,	 ‐اقلیمی تشابهات به توجه با .[1986
 که اردد ضرورت بسیار آناتولی منطقه با آذربایجان ناحیه جغرافیایی

 آغری دشت‐وان دریاچه ناحیه گردد. بررسی نیز منطقه این اقلیم
 و داشته قرار ارومیه دریاچه مجاورت در آناتولی فالت شرق در داغ
 ترینمهم که وان دریاچه آب دارد. جغرافیایی‐اقلیمی تشابه آن با

 یآب منابع از ارومیه دریاچه همانند است آناتولی شرق آبریز حوضه
 نوا دریاچه سطح نوسانات بنابراین شود؛می تأمین کوهستانی
 شرق هایرودخانه بستر آبگیری و بارندگی میزان در تغییر نشانگر
 دریاچه، این کف شناختیرسوب هایداده براساس است. آناتولی
 را گیاهی پوشش تغییر و نوسانی دوره چهار داغ آغری‐وان ناحیه
 دوره میالد از قبل ۱۰۴۰۰ -۸۶۰۰ طی در که صورت این به است داشته
 قبل ۸۶۰۰ -۷۰۰۰ طول در است. هاجنگل رویپس و دریاچه آبیکم
 و هستیم شاهد را زارها بلوط گسترش و دریاچه پرآبی دوره میالد از
 از است. منطقه آبیکم دوره میالد از قبل ۷۰۰۰ -۶۱۰۰ زمانی بازه در
 از بنابراین است. دریاچه احیا دوره نیز امروز به تا میالد از قبل ۶۱۰۰
 وارد وان و ارومیه دریاچه دو هر سطح میالد از قبل ۵۵۰۰ حدود
   .[1986	Kelts,	&	Shahrabi] شودمی نسبی ثبات مرحله

 هایکاوش و هابررسی کنار در اصلی عامل این ترتیب بدین
 دانفق توانندمی گرفته صورت حاضر زمان تا که شناختیباستان
 سنگیفراپارینه جدید، سنگیپارینه هایدوره ویژهبه استقراری شواهد

 این در دهد. جلوه موجه را منطقه سفال) (بدون قدیم نوسنگی و
 نیز شرقی آناتولی در ژهیوبه آذربایجان جوارهم منطقه از زمینه
 یامدهن دست به جدید سنگیپارینه عصر استقرارهای شواهد تاکنون
 این که پنداشت چنین توانیم رونیازا .[Ozdogan,1999] است
 گیسنفراپارینه و جدید سنگیپارینه عصر در نزدیک خاور از بخش
 بدین است. نبوده رو کوچ و شکارچی هایگروه سکونت مستعد
 ایهحاشی ایمنطقه پلیستوسن، از پس عصر در آذربایجان ترتیب،
 عجوام سکونت جهت الزم محیطیزیست امکانات الزاماً  و ماند باقی
   نداشت. را انسانی
 و یشناختباستان مطالعات صورتبه چه پژوهش این نتایج از یکی
 دوره رد گردانیرمه شیوه پیشنهاد شناختی،باستان قوم صورتبه چه
 رد فصلی کوچک هایپایگاه که صورت این به است، سنگ و مس
 همراه به آنجا در را سال از هاییشب هاشبان که داشته قرار منطقه
 اوقات باقی در و کردندمی سپری مراتع از برداریبهره جهت هاگله
 جودو درگذشته امر این دلیل گشتند.بازمی خود روستاهای به سال

 از کمتر آنها  مساحت حتی که است کوچکی بسیار هاییمحوطه
 حجم که هستند وسیع هاییمحوطه دوم خوشه است. مترمربع ۵۰۰

 این است. زیاد بسیار هامحوطه این در فرهنگی هاینهشته
 لیتقاب اند،شدهپراکنده شهرستان از مختلفی مناطق در که هامحوطه
 لذا هستند؛ دارا را محیطیزیست هایپتانسیل تمام از استفاده
 احتماالً  کرد. پیشنهاد آنها برای را روستانشینی زندگی توانمی

 دوم خوشه هایمحوطه از تعدادی ایجاد عامالن خوشه، این مردمان
 مناطق یا هادشت مرکز در غالباً  که هامحوطه این هستند.
 هایدرگذرگاه نیز و پرآب و بزرگ رودهای کنار در و ایکوهپایه
 هاحوطهم سایر به نسبت تریپایین ارتفاع از و اندایجادشده طبیعی

 کنند. ایفا منطقه در را مرکزی مکان نقش توانندمی برخوردارند،
 و میانه قدیم، سنگ و مس دوره سه هر برای خوشه دو این تقریباً 
 که دوگانه استقراری الگوی فرض .هستند صادق هوراند حوزه جدید
 وسطت شدهگرفته کار به اصطالح با شد اشاره آن به تحقیق این در

 رد،بمی نام هادشت-مرتفعات متقابل کنش عنوان با آن از که اهلرز
 شناختیبوم‐جغرافیایی دوگانه ساختار وی نظر در دارد. مطابقت

 چند سابقه یک دارای زاگرس محیط در موقت و ثابت استقرارهای
 شیوه دو هر دارد. ادامه نیز اخیر هایزمان تا که است هزارساله
 یطبیع هایبومزیست زمین، از برداریبهره نوع با سازگاری محصول

 رهاشا آن به نیز ما که وی تحلیل در هستند. اجتماعی هایسازمان و
 زایاج عنوانبه هادشت و ارتفاعات بومزیست متقابل کنش کردیم،
 برداریبهره در بادوام اقتصادی شیوه نوعی ایجاد باعث دشت،پهن
 وعن به بخواهیم اگر محیطی عوامل بررسی با است. زمین از بهینه
 اربسی نواحی در استقرار گفت باید کنیماشاره هامحوطه استقرار
 ابستهو الگوی دهندهنشان روشنیبه ماهوریتپه و کوهستانی مرتفع
 وسعت، کم ای،دوره تک استقرارهای است. روی کوچ و دامداری به
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 روهیگ که را فرضیه این غیردایمی آب منابع درکنار و ارتفاعات واقع
 را اند،بوده گردانرمه و دامدار رو، کوچ یسنگمس دوره مردمان از

 که ضخیم هاینهشته با وسیع استقرارهای مقابل در کند؛می تأیید
 اندقرارگرفته آن اصلی دره و رودخانه از فاصله تریننزدیک در
 کشاورزی، باقابلیت اراضی در قرارگیری ،% ۱۰ از کمتر شیب واسطهبه

 به آسان دسترسی رودخانه، به نزدیک متر، ۱۰۰۰ ارتفاع میانگین
 و جنگلی پوشش آبرفتی، هایخاک بودن غنی ارتباطی، مسیرهای
 یبرپای برای را الزم پتانسیل آن، پیرامونی هایبخش غنی مراتع

 و کشاورز جوامعی وجود نشانگر و هستند دارا دایمی هایسکونتگاه
   هستند. هوراند حوزه در یکجانشین
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  گیرینتیجه
 نشهرستا یسنگمس دوره در یباستان یهامحوطه یپراکندگ نحوه
 یرهایمس آب، منابع شامل یعیطب یهامؤلفه از یتابع هوراند،
 زانیم به زین هامؤلفه ریسا و است ایدر سطح از ارتفاع و یارتباط
 شرایط اند.داشته ریتأث هامحوطه تیموقع انتخاب در یاندک
 ایجاد برای منطقه این گزینش در مؤثری نقش محیطیزیست
 ها،وطهمح فضایی توزیع وتحلیلتجزیه از پس است. داشته استقرار
 عمناب و ارتباطی هایراه به دسترسی دریا، سطح از ارتفاع عامل سه

 گیریشکل در عوامل ترینمهم عنوانبه تواندمی آب دائمی
 از تهگذش شد. گرفته نظر در هوراند شهرستان باستانی استقرارهای

 بمناس محیطیزیست هایظرفیت و الایده جغرافیایی شرایط این،
 از منطقه در انسانی استقرارهای ایجاد برای ساززمینه عوامل دیگر از
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