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چشمانداز کارست بهمثابة شاخص استقراري در منطقة کامياران (گذشته و اکنون)
محمدصدیق قربانی ـ استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور
پذیرش مقاله 1393/06/15 :تأیید نهایی1394/04/11 :

چکيده
همواره چگونگي اثر عوامل طبيعي بر جوامع انساني و مقدار اثرپذيري انسان از محيطهاي طبيعي يکي از بحثهاي
مطرح در علوم جغرافيايي بوده است .در اين بررسي ،به چگونگي اثر کارست بر الگوهراي شراخص اسرتقراري در
منطقة کامياران پرداخته شده است .براين اساس ،سره الگروي شراخص اسرتقراري شرامل الگوهراي غارنشريني،
نيمهکوچنشيني و يکجانشيني از راه گردآوري داده هاي مربوط به هريک ،تهية نقشه و تحليل روابط فضايي آنها برا
قلمروهاي کارستي و غيرکارستي ،بررسري شرده اسرت .براسراس نترايج ايرن پرژوهش ،الگوهراي غارنشريني و
نيمهکوچ نشيني تطابق زيادي با قلمروهاي کارستي منطقه داشتهاند؛ اما الگوي يکجانشيني بهصرورتي متفراوت ،از
ساختارهاي کارستي اثر پذيرفته است .نبود شرايط مناسب در داخل قلمروهاي کارستي سبب پراکندگي شديد نقاط
سکونتگاهي شده است .به طورکلي ،شواهد نشان مي دهد درمقايسهبا قلمروهراي غيرکارسرتي منطقره کره انسران
باتوجهبه قابليت محيط و دخل و تصرف در آن ،شرايط را براي زيست فراهم کرده ،در قلمروهاي کارسرتي برهدليرل
پيچيدگي شرايط ژئومورفيک و هيدرولوژيک غالباً انسان تابع شرايط موجود بوده است.

کليدواژهها :غارنشيني ،کارست ،کامياران ،نيمهکوچنشيني ،يکجانشيني.

مقدمه
همواره چگونگی تعامل انسان و محیط ،در قالب دیدگاههای مختلف جبر جغرافیایی ،امکانگرایـی ،اسـتثناگرایی ،دیـدگاه
بوم شناختی و  ...بحث شده است .انسان در برخورد با واحدهای گوناگون ژئومورفیک یا بهعبارتی در برخورد با محیطهای
گوناگون طبیعی ،بسته به قابلیت محیط و سطح امکانات و ابزارهایی که در اختیار داشته ،خود را یا با وضع موجود محـیط
سازگار کرده یا دست به دخل و تصرف در آن زده است .این وضعیت در مقایسة محیطهای مختلف بیشتر آشکار میشود.
ساختارهای کارستی جزء آن دسته از محیطهـایی محسـوب مـیشـود کـه بـهدلیـل حساسـیت تاتـی و پیچیـدگیهـای
هیدرولوژیک و ژئومورفیک خاصی که دارد ،دخالت در آنها ممکن یا بدون پیامد نبوده و ازاینرو ،بشر از دیرباز سعی کرده
است خود را با شرایط آن سازگار کند؛ چرا که هرگونه دخل و تصرفی در این محیطها اغلب با پیامدهای برگشتناپـذیری
همراه است که ممکن است به از دست رفتن ارزشهای اقتصادی ،فرهنگـی -تـاریخی ،علمـی و تفریحـی و  ...کارسـت
منجر شود .بهطورکلی ،مرور پژوهشهای صورتگرفته درزمینة چگونگی تعامـل انسـان و کارسـت نشـان مـیدهـد کـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
09124848843
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جهتگیری بیشتر بررسیها بهسمت چگونگی دخالت و عملکرد انسان در محیطهای کارستی است .کمتر پژوهشی دیـده
میشود که به اثر کارست بر الگوی زندگی و استقرار انسان در مناطق کارستی ،بهویژه کارستهای مرتفع پرداخته باشد.
بهطورتقریبی 25 ،درصد جمعیت دنیا در مناطق کارستی زندگی میکنند که ازجمله ویژگیهای ایـن منـاطق وجـود
فروچالهها ،غارها و شبکة زهکشی زیرزمینی است (ونـی و همکـاران .)69 :2001 ،بـههمـین نسـبت نیـز آب آشـامیدنی،
کشاورزی ،صنعت و  ...ساکنان این مناطق و نواحی همجوار از منابع کارست تأمین میشود.
یکی از معدود پژوهشهای صورتگرفته درزمینة اثر کارست بر چگونگی استقرار و پیشرفت جوامع انسانی ،پژوهش
آندره چوک ( )2005دربارة بعضی از مناطق کارستی اروپای شرقی با عنوان «کارست بهمثابة شاخص استقراری» است .در
این بررسی ،از یکسو با مقایسة کارستهای مرتفع و کم ارتفاع با هـم و از سـوی دیگـر ،بـا مقایسـة نـواحی کارسـتی و
غیرکارستی باتوجهبه ویژگیهای زمینساختی ،هیدرولوژیک ،خاک و پوشش گیاهی کارست به اثر ژرف کارست بر الگوی
استقرار و توسعة جوامع ساکن در مناطق کارستی پرداخته شده است .لواسز و گینیزه ( )2012در بررسی منـاطق کارسـتی
مجارستان و کرواسی به اثر محیط طبیعی ،بهویژه توپوگرافی و هیدرولوژی کارست ،بر شبکة سـکونتگاههـا پرداختـهانـد.
براساس این بررسی ،شرایط نامطلوب محیط طبیعی (توپوگرافی و خاک) سبب پراکندگی سکونتگاههای جمعـی (روسـتا و
شهر) شده و درعینحال ،حضور چشمههای کارستی در حاشیة ناهمواریهای کارستی ،سـبب تـراکم سـکونتگاههـا شـده
است.
یکی از محدودههای شاخص کارستی دنیا که بهدلیل داشتن چشماندازهای بدیع ژئومورفولوژیکی بهعنـوان یکـی از
میراث طبیعی ثبت شده ،مناطق یانان ،1گویژو 2و چون کین  3در جنوب غربی چین است (گایفن

و همکاران.)2011 ،

سابقة استقرار انسان در این مناطق به دورة پارینهسنگی بازمیگردد .درحالحاضر ،در این مناطق میانگین تـراکم جمعیـت
در محدودههای کارستی و نقاط پیرامونی بهترتیب  22و  54نفر در کیلومترمربع است که نسبت به دیگـر منـاطق تـراکم
کمتری را نشان میدهد (وزارت سازندگی چین.) 45 :2006 ،
سابقة استقرار انسان در محیطهای کارستی ،به گذشتههای بسـیار دور بـازمـیگـردد .شـاید بتـوان ادعـا کـرد کـه
ساختارهای آهکی ازجمله نخستین مکانهای استقرار انسان در کرة زمین بوده اسـت .براسـاس بررسـیهـای «اتحادیـة
بینالمللی حفاظت طبیعت» )2008( 4تعداد شایان توجهی از مناطقی که در دنیا با عنوان میراث قابل حفاظت ثبـت شـده
است ،به مناطق کارستی تعلق دارد؛ ازجملة این مناطق میتوان به مجموعهغارهایی در جنوب غربی فرانسه اشاره کرد که
غار السکو 5با غارنگاره های معروف نیز در میان آنها قرار گرفته است .در این محـدوده ،آثـار و شـواهدی از انسـانهـای
نئاندرتال و کرومانیون مربوط به چنددههزار سال پیش شناسایی شده اسـت (مـورت و آسـترمان .)2001 ،یکـی دیگـر از
مناطق شناختهشدة کارستی که دارای شهرت جهانی بوده و آثار استقرار طوالنیمدت انسان در آن بهثبـت رسـیده اسـت،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yunnan
2. Guizhou
3. Chongqing
)4. IUCN (International Union for Conservation of Nature
5. Lascaux
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غار شانیدر بوده که در زاگرس شمال غربی در کردستان عراق واقـع شـده اسـت .شـهرت جهـانی غـار شـانیدر بـهدلیـل
استخوانهای یافتشدة مربوط به انسانهای نئاندرتال (شصتهزار سال پیش) است که در اواخر دهة  1950آن را رالـف
سولکی 1و گروه همراهش کشف کردند (استوانوویچ و همکاران .)2009 ،اما از این دیدگاه ،شاخصترین منطقـة کارسـتی
در دنیا «محوطة میراث جهانی گهوارة نوع بشر» 2در کشور آفریقای جنوبی است .سـابقة حضـور انسـان در ایـن منطقـة
کارستی به  3/5میلیون سال پیش بازمیگردد .غارهای این منطقه بهدلیل ارزش منحصربهفرد جهـانی توجـه بسـیاری را
بهخود جلب کردهاند؛ زیرا دربرگیرندة اطالعاتی دربارة ظهور و تکامل نژاد انسان طی  3/5میلیون سال گذشتهاند (دیـوی،
2004؛ بردلی و تولین2010 ،؛ کری .)2010 ،
ارزش فرهنگی کارست به شیوة اسکان و استقرار ،رفتار و آثار و مواد فرهنگی برجایمانده از انسان در گذر زمان یـا
به طورکلی تأثیر و تأثر انسان در مناطق کارستی داللت دارد .مـدیریت منـابع فرهنگـی ،اغلـب ارزش مهمـی در منـاطق
کارستی دارد .بعضی از چشمهها و غارها برای مدت مدیدی کانون استقرار انسان و فعالیـتهـای انسـانی بـوده و اکنـون
حاوی مدارک ارزشمندی از تحول جوامع انسانی در الیهالیة رسوبات و شکلهای هنری روی دیـوار غارهاسـت .میـراث
پیش از تاریخ یافتشده در برخی از غارها ،بهخوبی شناختهشده است و به دانش ما دربارة گذشـتگانمان کمـک مـیکنـد
(واتسون و همکاران.)9 :2010 ،
مناطق کارستی در بخش های زیادی از کشور ایـران گسـترش دارد .در زاگـرس حـدود نـود درصـد از سـن هـا را
سن های کربناته تشکیل میدهد (افراسیابیان)1377 ،؛ بنابراین بخش اعظم رشـتهکـوه زاگـرس از سـازندهای کربناتـه
تشکیل شده که تمام شکلها و عوارض کارستی اعم از چشمة کارستی ،فروچاله ،پلیه ،کارن و بهویژه غار و پناهگاههـای
سنگی را میتوان در سرتاسر آن مشاهده کرد .همچنانکه اشاره شد سابقة استقرار انسان در نواحی زاگرس به گذشتههای
بسیار دور بازمیگردد .درههای کوهستانی زاگـرس ،دسـت کـم از اواخـر پلیستوسـن میـانی ،حضـور جوامـع گردآورنـده-
شکارکننده را شاهد بوده است (حیدری .)2007 ،وجود غارها ،چشمههای کارستی و رودخانههای متعدد ،بهعالوة طبیعـت
غنی و خاک های مستعد برای کشاورزی ،این ناحیه را از دیرباز در کانون توجه گروههای انسانی قرار داده است .در ایران،
بیشترین آثار مربوط به دورههای پارینهسنگی و همچنین انسانهای نئاندرتال در رشتهکوه زاگرس بهدست آمده که بخش
زیادی از آنها مربوط به غارها ،پناهگاههای صخرهای و روبـاز اسـت (شـریفی .)1384 ،بـا توجـه بـه هـمارزی دورههـای
پارینهسنگی (پارینهسنگی میانی و فوقانی) با مرحلههای دورة یخچالی وورم میتوان تصـور کـرد غارهـا و پناهگـاههـای
کارستی زاگرس چه تأثیر مهم و شگرفی بر بقا و حیات انسان در این دوره داشته است .در همین زمینه ،حیـدری ()2007
به تأثیر چشمگیر زمینشناسی و ژئومورفولوژی بر شکلگیری ،حفاظت و پراکنش محوطههای باستانشناختی در غارها و
پناهگاههای صخرهای تودههای کارستی زاگرس پرداخته است .هل و فلنری ( )1969دربارة الگوهای استقراری و معیشتی
جوامع پارینهسنگی و فراپارینهسنگی منطقة خرمآباد ،باتوجهبه ویژگی مکانها و یافتهها ،سه نوع استقرار بـرای دورههـای
پارینهسنگی و فراپارینهسنگی پیشنهاد کردهاند که شامل الف) اردوگاههای فصلی؛ ب) مکانهای قصابی الشة شکار؛ و ج)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ralph Solecki
2. The Cradle of Humankind World Heritage Site
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مکانهای موقت است (بهنقل از بیگلری .)1391 ،باتوجهبه کارستی بودن منطقة خرمآباد ،الگوهای استقراری یادشـده بـه
احتمال زیاد در تطابق با محیطهای کارستی شکل گرفتـه اسـت .بیگلـری ( )1391بـهصـورت نسـبتاً جـامعی بـه نتـایج
پژوهشهای متعدد انجامگرفته درزمینة حضور چنددههزارسالة انسان در مناطق کارستی زاگرس اشاره کرده است.
در دورة نوسنگی با تغییر شیوة معیشـت از شـکار -گـردآوری بـه کشـاورزی و اهلـی کـردن دام ،الگـوی اسـتقرار
یکجانشینی گسترش یافت .منطقة زاگرس یکی از نخستین کانونهای یکجانشینی و کشـاورزی در ایـران بـوده اسـت
(هول .)2006 ،امروزه نیز در سرتاسر حواشی رشتهکوههای زاگرس که دارای منـابع غنـی آب کارسـت اسـت ،شـهرها و
روستاهای زیادی شکل گرفته است؛ بهطوریکه در ایران ،پس از ناحیة متـراکم خـزری ،ناحیـة زاگـرس دارای بیشـترین
تراکم جمعیتی است.
در این پژوهش ،سعی شده است با بهرهگیری از منابع گوناگون و تحقیقهای میدانی ،چگونگی اثر کارست بر شـیوة
معیشت و استقرار انسانی در منطقة کامیاران بررسی شود .زندگی ساکنان این منطقه تا حد زیادی بـه منـابع آب ،خـاک و
پوشش گیاهی کارست وابسته است .متأسفانه به دلیل شناخته نشدن سامانة کارسـت ،ایـن میـراث طبیعـی و ارزشهـای
گوناگون آن از راههای مختلفی همچون احداث جاده ،چرای بیرویه ،آتشسوزی ،ریختن زباله و جنگلزدایـی در معـرض
تهدید و آسیب جدی قرار گرفته است .نویسندگان این مقاله سعی دارند با برجسته کـردن برخـی از ارزشهـای کارسـت
منطقه ،اهمیت و تأثیر این میراث ارزشمند طبیعی را بر زندگی ساکنان منطقه مشخص کنند .منطقة پژوهش در حد فاصل
استانهای کردستان و کرمانشاه واقع شده است (شکل .)1

شکل  .1موقعيت منطقة پژوهش

مواد و روشها
در این بررسی ،عالوه بر اسـتفاده از برخـی دادههـای باسـتانشـناختی و تـاریخی ،بخـش عمـدة دادههـا از نقشـههـای
زمینشناسی  ،1:100000نقشههای توپوگرافی  ،1:50000الگوی رقومی ارتفاع  27متر ،تصاویر گوگـلارث و فلـشارث و
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بررسیهای میدانی گردآوری شده است .پردازش دادهها در محیط نرمافزار  Global Mapper15و  ArcGIS10صـورت
گرفته و نقشههای نهایی در محیط نرمافزار  ArcGIS10تهیه شده است .جـیپـیاس ،قطـبنمـا و دوربـین عکاسـی از
ابزارهای بررسی میدانی بوده است.
در این بررسی ،از روش توصیفی -تحلیلی استفاده شده و دربارة چگونگی پـراکنش سـکونتگاههـا از روش مقایسـة
محدودههای کارستی و غیرکارستی بهره گرفته شده است .روش کار بهاینصـورت بـوده کـه پـس از گـردآوری دادههـا،
الیههای اطالعاتی مختلف ،شامل الیههای اطالعاتی ارتفاع ،زمـینشناسـی ،قلمـروهـای کارسـتی ،پراکنـدگی غارهـا و
چشمههای کارستی ،پراکندگی سکونتگاههای ییالقی و پراکندگی مناطق روستایی و شهری تهیه شده و هرکـدام از ایـن
الیهها از راه همپوشانی با قلمروهای کارستی منطقه تطبیق داده شده است .سپس جدولهای اطالعات توصیفی مربـوط
به همپوشانی الیهها از نرمافزار  ArcGIS10استخراج و تحلیل شده است .باتوجهبه اینکه غارها ،چشمههـای کارسـتی و
سکونتگاههای ییالقی به طورکلی در داخل قلمروهای کارستی قرار دارد ،از ارائة جدولهای اطالعات توصیفی صرفنظـر
شد .اما درزمینة مناطق شهری و روستایی که بیشتر در مناطق غیرکارستی واقع شده و چگـونگی پـراکنش آنهـا ،تفـاوت
میان منطقة کارستی و غیرکارستی را بهخوبی نشان میدهد ،جدول آن از نظر آماری تحلیل شده است .گفتنـی اسـت در
تحلیل غارها و پناهگاههای صخرهای از نتایج بررسیهای تاریخی و باسـتانشـناختی انجـامگرفتـه در منطقـه و منـاطق
پیرامونی استفاده شده است.

يافتههاي پژوهش
قلمروهاي کارستي منطقه
بهطورکلی دو ساختار کارستی مجزا در منطقه شـکل گرفتـه کـه از نظـر ویژگـیهـای زمـینشناسـی ،ژئومورفولـوژی و
هیدرولوژی با یکدیگر متفاوتاند؛ نخست ساختار کارستی منطبق بر سازند آهکی بیستون که از نظر سن عمدتاً آهکهای
ژوراسیک -کرتاسه را دربر میگیرد .در محدودة این پژوهش ،سازند آهکی بیستون بهوجودآورندة ارتفاعهای آژوان ،شـاخ
شکین و شاهو است که شکلهای کارستی آنها از نظر ابعاد ،توسعة چشمگیری داشته و تنوع شکلهـای آن نیـز فـراوان
است؛ بهطوریکه اغلب شکلهای کارستی را میتوان در آنها مشاهده کرد .باتوجهبه بررسـیهـای گونـاگون (جادسـون،
1973؛ والهم و اد 1973؛ مر1978 ،؛ لویز1979 ،؛ محمودی و ملکـی1380 ،؛ ملکـی و شـوهانی1386 ،؛ قربـانی1388 ،؛
قربانی و همکاران1389 ،؛ قربانی و اونق )1391 ،دربارة سامانة کارست در سازند آهکی بیسـتون و مقایسـة آن بـا دیگـر
بخشهای زاگرس میتوان ادعا کرد سامانة کارست زاگرس مرتفع در اسـتانهـای کرمانشـاه و کردسـتان ممکـن اسـت
شاخصترین سامانة کارستی در قلمرو زاگرس باشد.
دوم ،ساختار کارستی منطبق بر آهکهای ترشیری (پالئوسن -ائوسن) است .این آهکها بهوجودآورندة ارتفـاعهـای
کرگان و زرنه است .باتوجهبه جوانتر بودن سن آهکهای این مجموعه ،شکلهای کارستی آنها نسـبت بـه آهـکهـای
سازند بیستون با قدمت بیشتر ،تکامل کمتری دارد .عالوه بر سن ،چگونگی پراکنـدگی چشـمههـای کارسـتی در منطقـه
شاخص و دلیل عمدة دیگری است که بیانکنندة تکامل کمتر سامانة کارسـت آهـکهـای ترشـیری نسـبت بـه سـامانة
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کارست آهکهای بیستون است .براساس این شاخص ،هرچه سامانههای کارستی تکاملیافتهتر باشـد ،شـبکة مجراهـای
زیرزمینی آنها توسعهیافتهتر و جریان آب آنها متمرکزتر بوده و درنتیجه ،تعداد چشـمههـای کارسـتی کـاهش یافتـه و در
فواصل زیاد با دبی چشمگیری ظهور میکند .در منطقة این پژوهش ،تعداد چشـمههـای کارسـتی در آهـکهـای جـوان
ترشیری نسبت به آهکهای قدیمی بیستون ،بسیار بیشتر است؛ بهعبارتی چشمههای کارستی در آهکهـای بیسـتون بـا
تکامل بیشتر ،از نظر تعداد بسیار کم و بسیار پراکنده است؛ بهطـوری کـه تـا کیلومترهـا اثـری از چشـمة کارسـتی دیـده
نمیشود؛ برعکس ،در آهک های ترشیری با تکامل کمتر (برای مثـال در اطـراف کـوه کرگـان و زرنـه) در فواصـل کـم،
چشمههای کارستی زیادی دیده میشود (شکل .)2

شکل  .2قلمروهاي کارستي منطقه

در این دو ساختار کارستی ،چگونگی پراکندگی چشمههای کارستی اثر مستقیمی بر چگونگی پراکنش سکونتگاههـا
گذاشته است که به آن اشاره خواهد شد.

الگوهاي استقراري منطقه
برای شناسایی الگوهای شـاخص اسـتقراری منطقـه از دادههـای تـاریخی و باسـتانشـناختی نیـز اسـتفاده شـده اسـت.
برایناساس ،در در این پژوهش سه الگوی استقراری شاخص متأثر از سامانههای کارستی در منطقه بررسـی شـده اسـت.
این سه الگو عبارتاند از :غارنشینی ،نیمهکوچنشینی و یکجانشینی.

غارنشيني
بسیاری از بزرگترین محوطههای باستانشناختی دنیا در داخل غارها کشف شده است .مواد حساسی که در جاهای دیگر
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بهسادگی تخریب میشود ،در داخل غارها بهخوبی حفظ میشود .درحالیکه دیگر منابع آب خشک میشدند ،غارهـا دارای
منابع قابل اطمینان آب بودند و مواد معدنی و خاک رس هم برای استفادههای عملی و برگزاری مراسـم ،از درون غارهـا
استخراج میشد .سکونت در غارها سبب تجمع استخوان ،خاکستر ،پسماندة غذایی ،زباله و دیگر مواد مـیشـود .اهمیـت
باستانشناختی غارها نهتنها در حجم مواد فرهنگی ،بلکه ناشی از درجة حفاظت و نگهدارندگی آنهاست (ونی و همکـاران،
.)22 :2001
در قلمروهای کارستی منطقه ،غارهای عمودی و افقی زیادی وجود دارد که بسیاری از آنهـا هنـوز شناسـایی نشـده
است .عمق برخی از غارهای عمودی در قلمرو کارستی سازند بیستون در ارتفاعات شاهو به بیش از  300متر میرسـد .در
قلمرو کارست ترشیری ،عمیقترین غار عمودی شناساییشده در یال شمالی کوه کرگان ،کمی بـیش از  100متـر اسـت.
این غارها اغلب در امتداد درزها و شکافها و امتداد سطوح الیهبندی شکل گرفته است .بهطورمسـلم ،غارهـای عمـودی
اغلب ارزش سکونتگاهی نداشته و تنها بهمثابة محل تخیرة برف در بخشی از سال ،توجه ساکنان منطقه را بهخـود جلـب
میکرده است؛ اما غارهای افقی و پناهگاههای صخرهای واقع در ارتفاعات پایین و حاشیة ناهمواریهای منطقه ،بـهویـژه
آنهایی که در فاصلة کمی از چشمههای کارستی قرار گرفته است ،ارزش زیادی دارد .در محدودة ایـن پـژوهش ،غارهـا و
پناهگاههای صخرهای متعددی وجود دارد که روزگاری سکونتگاه دایمی یا موقت انسان بوده است که در این میان ،تعداد
هفده غار و پناهگاه صخرهای در حاشیة قلمروهای کارستی منطقه ،بهویژه قلمرو کارست آهکهای ترشیری بررسی شده
است .ارتباط معناداری بین این غارها و پناهگاههای صخرهای با چشمههای کارستی منطقه دیده میشود؛ بهطوریکـه در
فواصلی که اثری از چشمههای کارستی دیده نمیشود ،شمار غارهایی که دارای ارزش تاریخی و باستانشناختی است بـه
کمترین تعداد ممکن میرسد (شکل .)3
سابقة حضور انسان در غارهای این منطقه به دهها هزار سال گذشته و عصر یخبندان بازمیگردد .در غارهـای ایـن
منطقه عالوه بر آثار دورههای تاریخی شامل قطعات سفال ،آثار و مواد فرهنگی مربوط به دورههای پیش از تاریخ شـامل
نقاشی غار ،هاونهای سنگی ،استخوان و ابزار سنگی تا دورة پارینهسنگی میانه یافت شده است (ساعد موچشـی.)1391 ،
تعدادی از این غارها حتی امروزه برای نگهداری احشام استفاده میشده است.
غار بزرگ «حسن بصر» واقع در تن

پرآب حسن بصر تا دورههای متأخر نیز پناهگاه بوده است .حجم آثـار و مـواد

فرهنگی کف غار حسن بصر به چند متر میرسد .در میان غارهای بررسیشده ،غار حسـن بصـر بـا ارتفـاع  1983متـر از
سطح دریا از دیگر غارها مرتفعتر است (شکل  .)4با توجه به ارتفاع مرز برف گذشتة منطقه ( 1800متر) ممکـن اسـت از
غار حسن بصر در دورههای یخچالی استفاده نشده باشد .براین اساس ،در ایـن غـار ممکـن اسـت نبـود آثـار مربـوط بـه
دورههای پارینهسنگی -که با مرحلههای یخچالی وورم و پیش از آن مطابقت دارد -ناشی از قـرار گـرفتن غـار بـاالتر از
ارتفاع مرزبرف گذشته باشد.
بررسی ژئومورفولوژیک غارها و پناهگاههای قابل سکونت منطقه نشان میدهد که آنهـا اغلـب در محـدودة قلمـرو
کارست ترشیری واقع شده اند و این محدوده تکامل کمتری نسبت به قلمرو کارست بیستون دارد .قلمرو کارست ترشیری
با داشتن چشمههای متعدد ،برای الگوی سکونت غارنشینی در منطقه امکان بیشتری فراهم کرده است.
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شکل  .3غارهاي تاريخي و چشمههاي کارستي منطقه

شکل  .4غار حسن بصر در حاشية تنگ حسن بصر

الگوي نيمهکوچنشيني
در سراسر قلمرو زاگرس ،شیوهای از معیشت با نام زندگی نیمهکوچنشینی رایج بوده است .این شـیوة معیشـت کـه حتـی
امروزه نیز وجود دارد ،با شیوة استقرار یکجانشینی پیوند خورده است؛ بهاینمعنا کـه نیمـهکـوچنشـینان ،یـکجانشـینانی

چشمانداز کارست بهمثابة شاخص استقراري در منطقة کامياران(گذشته و اکنون)

525

هستند که بخشی از سال در مناطق مرتفع مجاور زندگی خود ،به دامداری میپردازند .بهعقیـدة مجتهـدی ( )1370شـاید
منشأ زندگی کوچنشینی ،زندگی نیمهکوچنشینی باشد؛ یعنی انسان یکجانشین با کسب تجربه در زندگی نیمهکوچنشینی،
بعدها دست به کوچهای طوالنی زده و زندگی کوچنشینی را بنیانگذاری کرده است.
در منطقة بررسیشده ،زندگی نیمهکوچنشینی پیوند تنگاتنگی با سامانة کارست دارد .ایـن شـیوة معیشـت از ابتـدای
فصل بهار آغاز شده ،تا اوایل فصل پاییز ادامه دارد و با وجود وابستگی به زندگی یکجانشینی ،بهدلیل گسـترش و طـول
مدت کوچ -که بهطورتقریبی بیش از نیمی از سال را دربر میگیرد -میتـوان آن را بـا عنـوان شـیوة معیشـتی مجزایـی
بررسی کرد .گفتنی است در ارتفاعات غیرکارستی منطقه نیز زندگی نیمهکوچنشـینی رایـج اسـت؛ امـا از نظـر گسـترش،
نمی توان آن را با مناطق کارستی مقایسه کرد .در این سبک زندگی ،روسـتاهای حاشـیة قلمروهـای کارسـتی ،مشـارکت
گستردهای دارند.
در این شیوة معیشت ،مردم در سکونتگاه ییالقیای بهنام «هوار» 1یا «هوارگه» اقامت دارند که اغلب بدون سقف و
با دیوارهای سنگی خشکهچین به ارتفاع بیش از یک متر است و سقف آن بـا شـاخة درختـان یـا رشـمال( 2سـیاه چـادر)
پوشانده میشود (شکل  .)5بعضی از هوارهایی که در کنار چشـمة دایمـی قـرار گرفتـهانـد ،گسـترش چشـگیری دارنـد؛
بهطوریکه دهها خانوار در آن اقامت دارند .از هوارهای معروف منطقه که در ارتفاعات شاهو واقع شده است ،میتوان هوار
هانیه ،گوزیبان و هوار سرده را نام برد .در بررسیهای میدانی بیش از چهل هوار در منطقه شناسایی شد که بهطورمسـلم،
تنها بخشی از هوارهای موجود است .قبرستانها و سن

قبرهای موجود در کنار این هوارها نشان میدهد که این شـیوة

معیشت برای صدها سال رواج داشته است.
با گرم شدن هوا ،این شیوة معیشت پیوند و وابستگی بیشتری با ساختار کارستی منطقه پیدا میکند .در ابتدای فصل
بهار -که برف در ترازهای ارتفاعی پایین وجود دارد و مراتع از وضعیت مطلوبی برخوردارنـد -اقامـت در هوارهـای پـایین
صورت میگیرد .با تداوم توب برف و عقبنشینی آن بهسمت ترازهای ارتفاعی بـاالتر ،نیمـهکـوچنشـینان بـه هوارهـای
مرتفعتر نقلمکان میکنند .مورفولوژی کارست منطقه تأثیر بسزایی بر تداوم این شیوة معیشت دارد؛ بهاینصـورتکـه در
مقطعی که برف روی دامنهها بهطورکامل توب شده است ،در داخل فروچالههای کارستی (دولینها و نورها )3تخایر برفی
زیادی باقی میماند که برای منبع آب دامداران استخراج و استفاده میشود .نور اصطالحی محلی است که بـرای آون یـا
شفت بهکار میرود .برای حفظ هرچه بیشتر برف در حاشیة فروچالهها درمقابـل پدیـدة توب ،از روش پوشـاندن بـرف بـا
گیاهان مرتعی ازجمله گیاه لو (جاشیر) -که بهوفور در منطقه وجود دارد -نیز استفاده مـیکننـد (شـکل  .)6ایـن روش در
سرتاسر ناهمواری بهگستردگی استفاده میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hawar
2. Rashmal
3. Noor
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شکل  .5هوار يا سکونتگاه ييالقي

شکل  .6پوشاندن برف با گياه لو در حاشية فروچاله

بررسی هوارها یا سکونتگاههای ییالقی شناساییشده نشان مـیدهـد بیشـتر آنهـا در سـاختارهای کارسـتی سـازند
بیستون -یعنی ارتفاعات آژوان ،شاخ شکین و شاهو -پراکنده شدهاند (شکل  .)7اگرچه منابع آب دایمی در این ارتفاعـات،
اندک و پراکنده است ،گستردگی ناهمواری ،غنای مرتعی و وجود فروچالههای بیشمار برای حفظ برف سبب رونق بیشتر
شیوة معیشت نیمهکوچنشینی در این قلمرو کارستی نسبت به قلمرو کارست ترشیری شده است.
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شکل .7چگونگي پراکندگي هوارها يا سکونتگاههاي ييالقي

الگوي يکجانشيني
منطقة کامیاران یکی از مناطق حاصلخیز استان کردستان است که سابقة سکونت در آن طوالنی است .این منطقه یکی از
گذرگاههای مهم ارتباطی بین مناطق غربی ایران و بینالنهرین بوده و رونق ویژهای داشته است .وجود تپههـای باسـتانی
متعدد ،قلعهها ،سن نوشتهها و غارهای پیشازتاریخ در این منطقه ،بیانکنندة سابقة سکونت طوالنیمـدت انسـان در آن
است .قلمروهای کارستی منطقه از نظر تأمین امنیت ،آب و مراتع غنی تأثیر بسزایی بر شکلگیری کانون زنـدگی در ایـن
منطقه داشته است .احداث قلعة پلنگان بهمثابة یکی از دژهای طبیعی در طول سدهها ،بر روی چشمههای پرآب کارسـتی
کانیون تنگی بر ،یکی از مصداقهای تأثیر با اهمیت قلمرو کارست بر تأمین امنیت ساکنان این منطقه بوده است.
به همان اندازه که داخل قلمروهای کارستی منطقه از نظر سکونت یکجانشینی بهدلیل نبود منابع دایمی آب دافعـه
داشته و دارد ،حاشیة این قلمروهای کارستی بهدلیل وجود چشمههای پرآب کارستی جاتب جمعیت بوده است؛ بهطوریکه
گاهی بهدلیل وجود چشمههای متعدد در حاشیة قلمرو کارست ترشیری ،فاصلة بین روستاها کمتر از یک کیلـومتر اسـت؛
بهعبارتی تراکم جمعیت در این بخشها بهشدت افزایش مییابد .این وضعیت بهویژه در اطراف کـوه زرنـه و تـا حـدودی
کرگان مشهود است.
تراکم جمعیت در داخل قلمروهای کارستی بسیار کم است .بـرای بررسـی چگـونگی روابـط فضـایی بـین منـاطق
روستایی و قلمروهای کارستی منطقه ،نقشة پراکندگی روستاهای منطقه تهیه شده اسـت (شـکل  .)8نتـایج ایـن بررسـی
نشان میدهد کمترین تعداد روستاهای منطقه در داخل مناطق کارستی شکل گرفته و بیشترین تراکم روستاها متعلق بـه
حاشیة قلمروهای کارستی ،دشتهای آبرفتی کواترنر و سازندهای غیرکارستی است (جدول .)1
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شکل  .8نقشة پراکندگي روستاها و سکونتگاههاي دايمي
جدول  .1چگونگي پراکندگي روستاهاي منطقه در قلمروهاي کارستي و غيرکارستي

قلمرو

روستا

مساحت
کیلومتر مربع

درصد

تعداد

درصد

آبرفتهای کواترنری

409/2

24/19

95

66/90

سازندهای غیرکارستی

526/5

31/12

38

26/76

کارست سازند بیستون

653/1

38/61

3

2/11

کارست ترشیری

102/8

6/08

6

4/23

مجموع

1691/6

100

142

100

از  142نقطة سکونتگاهی ،تنها  9نقطه در داخل قلمرو کارستی واقع شده است که درمجموع 6/33 ،درصـد منـاطق
مسکونی را دربر میگیرد .با توجه به مساحت قلمروهای کارستی ( 756کیلومتر مربع) تـراکم نقـاط مسـکونی (روسـتاها)،
یک در  84کیلومتر مربع است .قلمروهای کارستی منطقه با مساحت  409کیلومتر مربع در مقایسه با آبرفتهای کـواترنر،
تراکم بسیار اندکی را نشان میدهد و این قلمرو  95نقطة مسکونی ( 67درصد) را دربر میگیـرد و دارای تـراکم یـک بـه
 4/3کیلومتر مربع است .باوجود پراکندگی مناطق مسکونی در درون قلمروهای کارستی منطقه ،حاشیة این قلمروها تراکم
چشمگیری دارد؛ بهطوریکه تعداد زیادی از روستاهای پرجمعیت منطقـه در کنـار چشـمههـای پـرآب کارسـتی منـاطق
پیرامونی این قلمروها شکل گرفته است .در این بررسی ،عامل ارتفاع نیز در نظر گرفته شده است؛ بهطـوریکـه حتـی در
مناطق کمارتفاع کارستی که نسبت به قلمروهای غیرکارستی بهمراتب ارتفاع کمتری دارد ،تراکم نقاط روستایی همچنـان
کم و پراکنده است.
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نتيجهگيري
همچنانکه اشاره شد مناطق کارستی یکی از قدیمیترین کانونهای استقراری نوع بشر است؛ بهطوریکه حجم زیادی از
دادهها و اطالعات مربوط به گذشتة نوع بشر از داخل غارها و پناهگاههای مناطق کارستی بهدست آمده است .امروزه نیـز
زندگی بخش شایان توجهی از جمعیت دنیا ( 25درصد) به آب کارست وابسته است؛ البته این وابسـتگی لزومـاً بـهمعنـای
زندگی و حضور این عدة جمعیت در داخل مناطق کارستی نیست ،بلکه مناطق کارسـتی تـأثیر بسـزایی بـر شـکلگیـری
کانونهای زندگی و حتی تمدنی در پیرامون خود داشته است و بررسی مناطق کارستی زاگرس در طول تاریخ ،این ادعا را
تأیید میکند .بررسی قلمروهای کارستی منطقة کامیاران نشان میدهد انسان از گذشـتههـای بسـیار دور در ایـن منطقـه
استقرار داشته است .در داخل غارها و پناهگاههای صخرهای این منطقه ،آثاری از حضور انسان از دوران معاصر تـا عصـر
پارینهسنگی میانه بهدست آمده است .بنابراین ،ویژگیهای توپوگرافی و ژئومورفیک منطقه شـرایط بسـیار مناسـبی را در
گذشتههای دور و حتی عصر یخبندان برای غارنشینی فراهم کرده بود .وجـود مراتـع غنـی و پوشـش گیـاهی مناسـب و
همچنین ماندگاری بیشتر برف ناشی از شرایط خا

مورفولوژی کارست در مقایسه با دیگر منـاطق ،شـرایط مطلـوبی را

برای نوعی زندگی نیمهکوچنشینی در منطقه فراهم کرده که در طول سدهها تداوم داشته است .این شیوة معیشت تـا حـد
زیادی به ساختار کارستی منطقه وابسته است .اگرچه طی چند دهة گذشته از حجم و گسترش این سبک زنـدگی کاسـته
شده ،هنوز بهصورت محدودی در منطقه رایج است.
این بررسی نشان میدهد الگوی غارنشینی و نیمهکوچنشینی تطابق و وابستگی تامی با قلمروهای کارسـتی داشـته
است؛ درمقابل الگوی یکجانشینی بهصورتی متفاوت از ساختارهای کارستی اثر پذیرفته است .برخالف حاشیة قلمروهای
کارست و محدوههای غیرکارستی ،توپوگرافی خشن و پراکندگی زیـاد چشـمههـای کارسـتی در درون منـاطق کارسـتی،
بهشدت سبب پراکندگی نقاط سکونتگاهی در این بخشها شده است؛ بهطوریکه تنها  6/3درصد از روستاهای منطقه در
داخل قلمروهای کارستی شکل گرفته است .این وضعیت در منطقه بیانکنندة اثر قهریتر و جبریتر مناطق کارسـتی بـر
زندگی یکجانشینی در مقایسه با قلمرو غیرکارسـتی و آبرفـتهـای کـواترنری اسـت .غنـای سـفرههـای آب در قلمـرو
آبرفتهای کواترنری و دسترسی آسانتر به منابع آب از راه چشمه ،حفر چاه و قنات سبب تراکم زیاد مناطق روسـتایی در
این محدودهها شده است .گفتنی اسـت بخشـی از نتـایج ایـن بررسـی بـا نتـایج اشـارهشـده دربـارة الگـوی پراکنـدگی
سکونتگاههای انسانی در مناطق کارستی اروپای شرقی مطابقت دارد.
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