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 مس و سنگ در شهرستان دوران استقرارهای فضایی توزیع در طبیعی عوامل نقش

 آباد؛ آذربایجان شرقی بستان
 

 مدر دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت  شناسی باستان دکتری دانشجوی ـ  حسین ناصری صومعه

 شناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران استاد تمام و مدیر گروه باستان ـ  الدین نیکنامی کمال

 

 7/7/1395تأیید نهایی:    ۲4/9/1394 پذیرش مقاله:

 

 چکیده

در در سخن از الگوی استقرارهای باستانی و چگونگی چیدمان آن در یک منطقه ناگزیر نقش محیط و بساترهای آن  

های انسانی در یک ناحیة جغرافیاایی تایثیر    شود. نحوة توزیع جمعیت و سکونتگاه انداز جغرافیایی پُررنگ می چشم

های انسانی دارد و، عالوه بر تیثیرپذیری از عوامل اجتماعی و فرهنگی، به  های کارکردی و فعالیت بسیاری در ساخت

 نقش مطالعه کند. در این های طبیعی تبعیت می ان زیادی از پدیدههای انسانی، به میز منزلة بستر جغرافیایی فعالیت

 در دوران ماس و سانگ در شهرساتان    انساانی  فضاایی اساتقرارهای   دهی و توزیع شکل در محیطی زیست عوامل

 ا طای  ا که دربرگیرندة آثار مس و سنگ منطقه اسات   محوطه 55بدین منظور، . شود می مطالعه و آباد بررسی بستان

های آماری )برای تجزیه و تحلیل  ها با استفاده از روش شد. این محوطه شناسایی شناسی، باستان بررسیِ فصل سه

 اراضای،  کااربری  بارندگی، ارتفاا،، اقلایم،   سطحی، میزان های ها( و با درنظرگرفتن عوامل طبیعی همچون آب داده

ویژه منابع آبی، ارتفاا،،   جغرافیایی منطقه به های دهد ویژگی ها نشان می ارزیابی شدند. داده شیب و گیاهی، پوشش

هاا،   گیری الگوهای استقراری منطقه در دورة مورد نظر است و نحوة چینش محوطاه  شکل  و نو، اقلیم از عوامل مهم

 تاا  شاده  ها، سبب ویژه رودخانه آب، به حیاتی کند. نقش بیش از هر عامل محیطی دیگر، از این سه عامل تبعیت می

 بگیرند. شکل ها رودخانه جریان امتداد در خطی الگوی شیوة هب ها محوطه

 طبیعی، مس و سنگ. فضایی، عوامل آباد، توزیع الگوی استقرار خطی، بستان ها: کلیدواژه

 

 مقدمه

هـای   سـکونتگاه  ظـاهر  و ارتباطـات، ، فی یکـی  توسـعة ، نفوذ حوزة، پراکن  ،گ ینی مکان در طبیعی های پدیده و عوارف

شناسـی در   های طبیعی نسـبتاً ثابـت اسـت و از لحـاخ ریخـت      (. پدیده7: 137۶ ،دارند )زمردیان بسیار زیادی رتأثی انسانی

معرف دید و قابل بررسی است؛ در حالی که روندهای محیط فرهنگی پویاسـت و دائمـاً در حـال دگرگـونی. از ایـن رو،      

ویـژه در دوران   هـای انسـانی، بـه    راه است. استقرارگاهها با پیچیدگی بیشتری هم های سکونتگاه شناسایی این قبیل ویژگی

فضـایی بـه نحـوی متنـوع توزیـع       - ها از لحاخ مکـانی  پی  از تاریخ، به طرق مختلف شکل گرفته است؛ این استقرارگاه

یـک  های خـود در قالـب    شناسان برای هرگونه تفسیر داده (. باستان91: 13۸0زاده فیروزجایی،  اند )سلطانی و علیقلی شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E- mail: Hoseinnaseri16@gmail.com :09143226788 نویسندۀ مسئول  

mailto:Hoseinnaseri16@gmail.com
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دانـ   »هاسـت.   محوطة باستانی نیازمند چنین رویکردها و علومی هستند. از این میان، نق  جغرافیا بی  از سایر رشـته 

فضایی، همواره در جهت شناخت دقیق رابطة انسان و محیط جغرافیایی تالش  -ری ی مکانی جغرافیا، به عنوان علم برنامه

های گوناگون جوامع بـا محـیط    کن  انداز جغرافیایی محل برهم فضا و چشم(. در واقع، 35: 13۸5پور،  )جمعه« کرده است

هـا تـأثیری عمیـق     های دوران گذشته و می ان، نوع پراکندگی، و تمرک  آن ها در سکونتگاه کن  پیرامونی است. این برهم

ترکیبی از هـر دو در   جانشینی صرف یا های زندگی با ماهیت کوچروی و یک گذارد. از جمله تأثیرات آن تحمیل سبک می

 بـا  را محـیط  ترکیب طبیعـی  و شکل است قادر امروزی انسان (. هرچند۲۲: 139۲نیا و همکاران،  هر حوزه است )بهرامی

 عصـر  در (،۸: 13۶9سـازد )رهنمـایی،    دگرگـون  شـدت  بـه  ـ دارد اختیـار  در که ـ مکانیکی اب ار و فکری نیروی از استفاده

 ،سازگار کنـد )رجـایی   طبیعی عوامل با را خود کرد می تالش رو، این از نداشت، خود بازوی زور ج  نیرویی انسان باستان،

عوامل محیطی  مطالعه است. در این شده می طبیعی منجر عوامل از تأثیرپذیری به سازگاری برای تالش (. این13: 1373

 .شده است مطالعه و بررسی آباد بستان دوران مس و سنگ در شهرستان فضایی استقرارهای دهی تأثیرگذار در شکل

 

 مطالعه مورد منطقة جغرافیایی های ویژگی و موقعیت

و در دامنة شمال شرقی کوهسـتان سـهند    تبری  شرق کیلومتری 45 کیلومتر مربع، در ۲795با مساحتی حدود  آباد، بستان

است  سهند پوشانده مرتفع و پُربرف های کوه را آن جنوب بخ  سراسر و است کوهستانی ای منطقه آباد بستان. واقع است

 ،همکـاران  و ؛ زاهـدی 19: 13۶۸ ،نیـا  است )رئـیس  گرفته قرار داغ مورو ب غوش و های کوه امتداد در آن غرب و و شمال

 سـهند  کوهستانی تودة شرق های دامنه شود، مانند شامل می را متعددی توپوگرافی واحدهای شهرستان . این(۲00: 13۸۸

 غربـی  جنـوب  هـای  دامنـه  و(، متـر  3515)داغ  میتیـل (، متـر  3540)یـوزداغ  (، متـر  3۶95)داغ  گلی قوچ وهک مانند قللی یا

 ،دیگران خطیبی و بیاتی) (متر ۲4۶5)داغی  قاسیم و ،(متر ۲53۸)قمالرداغی  ارتفاعات(، متر ۲۶5۲)داغ  آلتی تک کوهستان

 فـالت  ماننـد  همـواری  هـای  فالت و گول قوری تاالب، دآبا بستان، سعیدآباد دشت قبیل از وسیعی های . دشت(۸0: 13۸7

چـای،   قازان چای، آیقرچای، پیرلی، چای، سعیدآباد اوجان های رودخانه. (1اند )شکل  این شهرستان مهم واحدهای از کندول

ـ  آورده وجـود  بـه  دام پـرورش  بـرای  را مناسـبی  بـوم  زیسـت  وسیع چمن ارهای فراوان و های چشمه صبری و، سی  باش د ان

 دارد. ایـن رود  قرار سهند شمال شرقی دامنة است و در چای اوجان شهرستان این رود ترین (. مهم53: 1370 ،امیراحمدی)

 از رودهـا  ایـن  های سرشاخه است. شده تشکیل آبادچای اسب و بابا، قره، علیا و سفلی چای اوجان مانند زیرحوضه چندین از

 کیلـومتر  ۶0 رودخانه این کنند. طول و منطقة وسیعی را سیراب می یرندگ می سرچشمه سهند کوهستان شمال شرقی قلل

 (.139: 13۸۸ ،کرمی)است  ثانیه در مکعب متر 13 آن دبی حداکثر است؛ مربع کیلومتر 950 آن آبری  و حوضة

 و اسـت طوالنی  یخبندان  دورة است و پُربرف زمستان در سهند، دامنة قرارگیری در سبب به آباد، بستان وهوای آب

 سـاالنة  بارندگی متوسط. است مرطوب ماه ش  و خشک سال از ماه ش  آن هوای مطبوع است و و معتدل تابستان در

 بستگی مرطوبی هوایی جریانات  عمده به های بارندگی منشأ است. درصد(93) متر میلی ۲79 آن تبخیر و متر میلی 300 آن

 در که دهد می نشان این حوضه به مربوط آمار شود. بررسی می وارد قهمنط به غرب طرف از فشار کم مراک  همراه که دارد

 میـ ان  در حوضـه  جنـوبی  منـاطق  در ویـژه  بـه  ارتفاع نق  و یابد می اف ای  ارتفاع با بارندگی ایستگاه ارتفاعات محدودة
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 ایجـاد  آن دنبـال  بـه  و بـرف  انباشـت  ارتفاعـات موجـب   در دمـا  کاه  (.۲9 :13۸5 ،رنجبری) است انکارناپذیر بارندگی

 (.47ـ 35 :13۸5 ،رنجبری)بود  خواهد برفی ذخیرة ذوب و هوا شدن گرم موقع در ها آبراهه کنندة تغذیه های آشیانه

 

 

 (نگارندگان) آباد بستان جغرافیایی . موقعیت1شکل 

 

 ها روش و مواد

ـ     ی گـردآوری شناسـ  هـای باسـتان   مواد مطالعاتی این پژوه  از بررسی ین، در ایـن پـژوه  از روش   شـده اسـت. همچن

هـای آمـاری )بـرای تج یـه و      ها، و از روش ای )برای شناسایی منابع و متون(، از مطالعات پیشین و نتایج کاوش کتابخانه

انجـام   1393، و 139۲، 13۸5هـای   ها به سرپرستی رحیم والیتـی در سـال   این بررسیها( استفاده شده است.  تحلیل داده

بـرداری مـواد    نمونـه نگـاری و   ها از روش پیمایشی و مکان (. در بررسی محوطه1393؛ 139۲؛ 13۸5یافته است )والیتی، 

ذکر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه، جـدای از ایـن       ها به شیوة انتخاب تصادفی استفاده شده است.  فرهنگی از سطح محوطه

اند؛ پژوه  حاضر حاصل آن  انجام داده ای دربارة دورة مس و سنگ ها، نگارندگان، به موازات آن، بررسی جداگانه بررسی

های هفت دهستان عبا  غربی و عبا  شرقی در طی فصـل اول، اوجـان شـرقی، اوجـان      پژوه  است. آثار و محوطه

انـد و   غربی، و سهندآباد در طی فصـل دوم، و مهرانـرود مرکـ ی و جنـوبی در طـی فصـل سـوم بررسـی میـدانی شـده          

 اریخ، تاریخی و اسالمی شناسایی و ثبت شده است.های پی  از ت هایی از دوره  محوطه

 

 پژوهشهای  یافته

بـود،   سنگ و مس دورة یسطح آثار یحاوکه  ،محوطه 55 از  یب آباد، بستان شهرستان یشناخت باستان یبررس جةینت در

ـ ا ذکـر . شود یم شامل را پژوه  نیا یمطالعات مواد که شد ییشناسا ـ ا در کـه  اسـت  الزم نکتـه  نی  از فقـط  همطالعـ  نی
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 طیمحـ  در هـا  داده نیا لیتحل .ه استداشت وجود ها آن ینسب ینگار گاه به یشتریب نانیاطم که شده استفاده ییها محوطه

 شـده  حیتشـر  سـتم یس نیا از حاصل یها نقشه از استفاده با آن جینتا و گرفته انجام 1 (GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس

 و ثبـت  در توان می، اطالعاتی بانک لیتشک و ییرفضایغ و ییفضا اطالعات ورود یبرا GIS یها تیقابل با توجه با. است

های  گاهنگاری نسبی داده. (170: 1393جست )ناصری صومعه،  یاری آن از شناسی باستان های گ ارش و اطالعات ضبط

هـای   هـا بـا نمونـه    آن هـا و قیـا    شده از سـطح محوطـه   های برداشت  آباد بر اسا  بررسی و مطالعة نمونه سفال بستان

های علمی انجام گرفته است. هرچند در مـواردی بـه دلیـل شـباهت فـراوان       های فرهنگی در کاوش آمده از الیه دست به

هـای علمـی یـا مطالعـات      نماید و به کاوش ها بسیار مشکل می های مختلف امکان تفکیک دقیق دوره های محوطه سفال

ـ تا اندازة ممکن تالش  های میدانی مؤثرند ها در بررسی کردن داده متعددی در مخدوشـ زیرا عوامل  آزمایشگاهی نیاز دارد

هـا بـا    (. در این زمینه، در مقیـا  منطقـه، داده  155: 1393های مورد اطمینان استفاده شود )ناصری صومعه،  شده از داده

تولی، و قفقـاز( و در مقیـا  ناحیـه بـا     النهرین، آنا های مس و سنگ مناطق همجوار خارج از مرزهای کنونی )بین محوطه

(، ۲014شـهر )عابـدی و همکـاران،     هادی  تپه های کؤل  های حوضة دریاچة ارومیه و در مقیا  استقرار با محوطه محوطه

(، و دئیرمـان )دگیرمـان( تپـة    13۸5 ،پـورفرج  و نوبری  هژبریشهر ) (، قوشاتپة مشکین۲010سی )مازیار،  پاسگاه تپه کهنه

هـا )شـامل سـفال و اشـیای      با توجه به آثار پراکنده در سـطح محوطـه   اند. قیا  شده (13۸7 چایچی امیرخی ،اد )آب بستان

 5۲های فرهنگ سفالی دالما )شاخصة مس و سنگ قـدیم و میانـة آذربایجـان( و     سطحی(، یازده محوطه دربرگیرندة داده

سنگ جدید( است و در ایـن میـان هشـت محوطـة     رو )شاخصة مس و  یا کاه  CFW۲محوطه دربرگیرندة فرهنگ سفالی

های مس و سنگ این منطقه به طور عمـومی بـه دو    میانه به دورة جدید تداوم داشته است. محوطه -مس و سنگ قدیم

 (.1( )جدول 15۶: 1393شود )ناصری صومعه،  ـ تقسیم می ها ها و محوطه ـ تپه دسته

 

 GIS شده در های تهیه ها در نقشه . کد محوطه1جدول 

 دورة احتمالی
فاصله از منبع 

 (M) آب

مساحت محوطه 
(Ha) 

ارتفاع از سطح 
 (M) دریا

 نام محوطه
کد 
 محوطه

 1 قرقشه کؤل تپه 1۸۲0 1۸/0 ۲1۶ مس سنگی قدیم و میانه، مفرغ قدیم
مــس ســنگی  -مــس ســنگی قــدیم و میانــه

 مفرغ -جدید
 ۲ اؤزؤمچی 1۶94 ۲4/0 14۲

ــه، مفــرغ،   آهــن، مــس ســنگی قــدیم و میان
 ساسانی، اسالمی - اشکانی

 3 قلعه تپه ۲014 5 ۲317

 -مفـرغ  -و جدیـد  مس سـنگی قـدیم، میانـه   
 اسالمی - اشکانی

 4 1یئری  کؤل 17۲۶ 0۶/0 477

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. geographic information system 

2. Chaff-Faced Ware، در زبان ترکی آذربایجانی این سفال را سامان اوزلو (Saman Üzlü) اصطالح رایج  گاننگارند نامند. می

و برخی از دوستان اصطالح  داناتا مشورت اسبناچار  هزبان فارسی یافت ننمودند و بگزینی برای این مجموعه سفال در  و جای

 .دهند کنند و پیشنهاد می استفاده میرا برای این مجموعه سفال نما  یا کاهرو  کاه
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 GISشده در  های تهیه ها در نقشه . کد محوطه1جدول ادامه 

 دورة احتمالی
فاصله از منبع 

 (M) آب

مساحت محوطه 
(Ha) 

ارتفاع از سطح 
 (M) دریا

 نام محوطه
کد 
 محوطه

مــس ســنگی  -مــس ســنگی قــدیم و میانــه
 اسالمی -مفرغ -جدید

 5 ۲یئری  کؤل 1۸۶۲ 15/0 111۶

 ۶ محمدخان 19۸5 0۸/0 ۲۲7۶ مس سنگی جدید

 اسالمی -مس سنگی قدیم و میانه
717 5/7 1940 

تپه  کؤل
 جیق مشکین

7 

 ۸ تپه دوشان 1۸3۲ 07/0 3۸ مس سنگی جدید

 9 یاتاقالر ۲000 ۶3/0 1۲۸1 مس سنگی جدید

 10 کور بوالق 194۸ 4/0 5۶۲ اسالمی نامشخص -جدید مس سنگی

 اسالمی - ساسانی -مس سنگی جدید
511 9۸/0 1۸4۶ 

قبرستان دره 
 عین قره

11 

 1۲ سی عین دره قره 1۸0۲ ۸/0 ۲17 اسالمی نامشخص -مس سنگی جدید

 13 ک(آشاقی کله )کل 1974 5۶/0 1441 مفرغ -مس سنگی جدید

 14 آغاج تک 199۶ 4۲/0 ۲0۸ اسالمی -آهن -مس سنگی جدید

 15 قیه سارئ 19۶1 3/1 ۶31 اسالمی -آهن -مس سنگی جدید

 1۶ سی آهار باهار تپه 177۸ 4۲/0 49۸ مس سنگی جدید

 17 پری جهان اؤلن 1931 3/1 35 اسالمی -مس سنگی جدید

 1۸ مرادتپه ۲11۲ 075/0 14۶ مس سنگی جدید

 19 سی بوالق دره ۲057 ۲7/0 1319 گی جدیدمس سن

 ۲0 1یازئلی داش ۲050 ۸۸/0 ۶۲ تاریخی؟ -مس سنگی جدید 

 ۲1 ۲یازئلی داش ۲0۶7 19/1 71 مس سنگی جدید

 ۲۲ قاالجی ۲10۶ 4۲/0 3۶۲ اسالمی -میانه و جدید -مس سنگی قدیم

 ۲3 کلهی بایقوش ۲137 4۸/0 ۲07 اسالمی -مفرغ -مس سنگی جدید

 گی جدیدمس سن
53 ۲4/0 ۲107 

سنگی  تپه
 تپه( )داش

۲4 

 ۲5 ۲امراهلل ۲140 ۶۶/0 1۲۶ اسالمی -مس سنگی جدید

 ۲۶ قبرستان کهنه 1970 ۸۲/0 ۲۸5 قبور اسالمی -مس سنگی قدیم و جدید

 ۲7 دؤزؤ داش 1951 51/0 7۲ مس سنگی جدید

 ۲۸ چای آشاری 19۸۶ 4۲/0 31۲ اسالمی -مس سنگی جدید

 ۲9 سی کنگچه دره 1955 ۸/0 111۸ مس سنگی جدید

 30 قلعه داشلی 193۶ 4/1 311 ساسانی  -اشکانی -مس سنگی جدید

 31 باغچاآلتی ۲1۲0 ۲/0 11۸ اسالمی -اشکانی –مس سنگی جدید

 3۲ باشی چمن ۲۲91 0۸/1 1۲05 اسالمی -مس سنگی جدید

 33 کهری  ۲01۲ ۶4/0 1۲3۶ اسالمی –مس سنگی جدید

 34 گؤنی 1۸9۸ 1۲/0 ۲۲3 مس سنگی جدید

 35 گدیک آشاغی 1۸13 0۶/0 ۲4 اسالمی -مس سنگی جدید

 3۶ ۲خاچیک  ۲035 0۸/1 3۲9 مس سنگی قدیم، میانه، و جدید

 37 مخروبه ۲115 ۸/0 1۸09 اسالمی–مس سنگی جدید 

 3۸ تپه سیچان ۲340 ۸/0 70۸ اسالمی -مس سنگی جدید

 39 تپه رجبعلی 1۸01 17/1 473 اسالمی -آهن -مس سنگی قدیم و جدید

 40 اؤلن گامی  1937 99/0 1۲00 اسالمی -مفرغ -مس سنگی جدید
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 GISشده در  های تهیه ها در نقشه . کد محوطه1جدول ادامه 

 دورة احتمالی
فاصله از منبع 

 (M) آب

مساحت محوطه 
(Ha) 

ارتفاع از سطح 
 (M) دریا

 نام محوطه
کد 
 محوطه

 41 کند قاباقی 1۸74 1۶/0 4۶۸ مس سنگی جدید 

 4۲ تپه خرابه 1۸33 1۲/0 3۲3 مس سنگی قدیم، میانه، و جدید

 43 )کلکلی( ۲کلهلی  ۲43۲ 35/1 5۶4 یسالما -ی جدیدسنگ مس

 44 1یئری  یاتاق ۲03۸ 35/0 ۲۸1 یاسالم -ی جدیدسنگ مس

 45 ۲یئری  یاتاق ۲054 35/0 40۶ یاسالم -ی جدیدسنگ مس

 4۶ 3یئری  اقیات ۲017 ۲/0 575  یسنگ مس

 47 میاردان تپه ۲004 5۶/0 107 یاسالم -ی جدیدسنگ مس

 4۸ ائوی تؤلکی ۲00۲ ۲4/0 3۸4 جدید یسنگ مس

 49 1یئری  زامان ۲049 5/1 13۲۸  ی جدیدسنگ مس

 50 1کوربالغ  ۲043 ۲/1 ۲3۸ یاسالم-ی جدیدسنگ مس

 51 دره آق 19۸۶ ۲۸/0 3۸4 ی جدید سنگ مس

 5۲ کلهلی )کلکلی( ۲031 55/0 7۶3 خیتاری -ی جدیدسنگ مس

 53 تپه دئیرمان 17۶4 7/0 1۸۶ اسالمی -مفرغ –یسنگ و مس

 54 کند یئری 1۸9۸ 4۸/0 1۲3 یاسالم -ی جدیدسنگ مس

 55 تپه جانبهان کؤل 1791 5/0 140۲ ساسانی، اسالمی -یسنگ مس

 

 محیط منطقه مطالعة سیر تحول زیست

 در. اسـت  شـده  نامیده تتیس بوده؛ بنابراین، ب رگ دریاییهای  آب از پوشیده شناسی زمین سوم دوران اوایل در آذربایجان

 و وان هـای  دریاچـه  اطراف های سرزمین و جنوبی، قفقاز، مغان دشت( ق م نهم و دهم ه ارة) اولیه هولوسن تحولی دورة

 اسـتپی  هـم پوشـ    ق م هفتم تا نهم  ارةه فاصلة در. داشتند استپی پراکندة پوش  حداکثر یا بودند لخت کامالً ارومیه

ق م در وضـعیت پالیـا    7000آذربایجان در حـدود   (.19: 19۸۶ما،  است )باته بوده مسلط آذربایجان بر درخت و دار بدون

مـا،   ( و تا پی  از ه ارة پنجم ق م دارای اقلیمی خشک و بیابانی بوده اسـت )باتـه  33: 19۸۶قرار داشته )شهرابی و کلت، 

شناختی و  های مطالعات رسوب بودن امکانات سکونت در آذربایجان در این دوره داده (. شاهد جغرافیایی بر پایین19: 19۸۶

 پیوستگی و ارومیه حوضة مجاورت در قرارگیری دلیل به که شناختی دریاچة وان در شرق فالت آناتولی است دیرین گرده

را بر یکـدیگر تعمـیم دهـیم     دو آن اقلیمی تحوالت تا حدودی دهد می اجازه ناحیه دو هر کوهستانی ساختمان جغرافیایی

 (.5۲، 51: 13۸۶)آجورلو، 

ق م در آناتولی شرقی پایان یافت. این پایانِ بسیار سـریع و پُرشـتاب    9000جوان در حدود  سرمای سوزنا  دریا 

سـاله یـک    ن، حداقل برای یک دورة پنجاهجوا بایستی بر حوضة دریاچة ارومیه نی  تأثیر گذاشته باشد. پس از پایان دریا 

شود، اما سرانجام، با اف ای  دما، می ان تبخیـر آب دریاچـه مضـاعف     وهوای بسیار گرم، ولی پُرآب بر منطقه حاکم می آب

ق م وضعیت بیابـانی جـای    ۸۶00(. در حدود a :43 199۶گیرد )لندمن و همکاران،  شود و یک اقلیم بیابانی شکل می می

شـناختیِ مشـابهی در ایـن زمینـه در      های دیـرین اقلـیم   دهد. هرچند که داده های بلوط می ه پوش  تنک جنگلخود را ب

دهندة تأثیر به نسبت همسان هولوسن اولیه در این  بودن پالیای ارومیه با وان نشان افق آذربایجان گ ارش نشده است، هم
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سـنگی   داغ نی  تاکنون شواهد استقرارهای عصر پارینـه  آغری - ندو ناحیة همسایه است. همانند حوضة ارومیه، از ناحیة وا

دهد که، به احتمال بسیار زیاد، ایـن   شناختی نشان می اند. همین تشابهات اقلیمی و باستان سنگی را نیافته فراپارینه -جدید

کـوچرو و در   - رچیهـای شـکا   سنگی مستعدِ سـکونت گـروه   فراپارینه -سنگی جدید منطقه از خاور ن دیک در عصر پارینه

خشک زندگی مردمـان   نیمه - های خشک نتیجه حضور حیوانات قابل شکار برای انسان آن عصر نبوده است. در کوهستان

شود. در چنین جغرافیـایی،   های آب شیرین تعریف می ها و دریاچه های شکار فقط و فقط با چشمه شکارچی و گله - کوچرو

کوچرو  - خوار و بالتبع مردمان شکارچی دار علف های حیوانات سم ب کافی، کوچ گلهبدیهی است، در صورت فقدان منابع آ

 (. 5۲: 13۸۶ناپذیر است )آجورلو،  اجتناب

ق م تـا بـه    ۶100دهد که از حـدود   شده از رسوبات کف دریاچة وان نشان می آوری های جمع مطالعات تحلیلی گرده

ق م دریاچة وان وارد مرحلـة ثبـات نسـبی     5500شود. از حدود  خشک نمیامروز ارتفاع سطح آب دریاچه نوسان دارد، اما 

(. در منطقـة قفقـاز جنـوبی نیـ  گویـا شـرایط       b :57 199۶شود که تا به امروز دوام داشته است )لندمن و همکـاران،   می

ورة تحـولی  ترین حوضـة آبریـ  قفقـاز جنـوبی اسـت و از د      نیل مهم مشابهی حاکم بوده است. دریاچة آب شیرین گؤکجه

شـناختی ایـن دریاچـه مبنـای تعیـین تحـوالت        هـای رسـوب   شود. تج یه و تحلیـل داده  هولوسن وارد مرحلة آبگیری می

وهوای سرد برفی تایگـا و پوشـ  جنگلـی کـاج و      ق م دوران آب ۸000وهوای قفقاز جنوبی است. در اینجا در حدود  آب

دهد )ویلکینسون و  وهوای گرم و مطلوب اطلس می ی خود را به آبق م جا 5500گیرد و در حدود  صنوبر منطقه را فرامی

(. تحوالت پوش  گیاهی حوضة دریاچة ارومیه نی  منطبـق و سـازگار بـا درجـة خشـکی و پُرآبـی       1۸9: ۲005همکاران، 

گیـرد و سـپس بـا     ق م پوش  ساوان جـای پوشـ  آرتمیسـیا را مـی     ۶000تا  7000دریاچه بوده است. در فاصلة حدود 

ق م پوش  گیاهی امروزی در اطـراف دریاچـة    5000 ای  تدریجی ری ش ن والت جوی در مرک  آذربایجان از حدود اف

  (.19: 19۸۶ما،  شود )باته ارومیه پدیدار و تثبیت می

 

 تحلیل عوامل مؤثر طبیعی در توزیع فضایی استقرارها

ای یـا پراکنـده    ها ممکن است خوشـه  تی است: توزیع آندشت دارای الگوهای متفاو شناسی در پهن های باستان توزیع محوطه

هـای   شناسـی فضـایی روش   )به صورت توزیع یکنواخت( باشد یا کامالً تصادفی و بدون الگوی معیّن ظاهر شوند. در باسـتان 

تی را توان بـاف  ها می دشت وجود دارد؛ به وسیلة آن روش های باستانی در پهن گوناگونی برای در  چگونگی پراکن  محوطه

 (.  9: 13۸7اند استنباط کرد )چایچی امیرخی ،  گرفته و بر اسا  الگوی معیّن توزیع یافته  ها با آن شکل  که محوطه

 و محـیط  فی یکـی  های سیستم به و غیره( ها، انگی ه، ها ارزش، نمادها، )معانی فرهنگی های سیستم وابستگی تحلیل

شناسـی   باستان از گرای  این. است شناسی باستان دشت پهن مطالعات حوزة توجه در درخور مباحث از ها آن تعاملی روابط

 روابـط  در  و دشـت  پهن تاریخ منظور در  به شناختی باستان های مکان محیطی زمین بسترهای بازسازی رویکرد دارای

در  دشـت  پهـن  ()مـثالً  ئومرفولـو یکی   محیطـی  اجـ ای  آنـالی   میـان . ای اسـت  منطقه یا محلی ابعاد در محیط و انسان

دارد )نیکنـامی،   وجـود  معناداری روابط ساختار آن مداوم تغییرات و شناختی باستان جوامع معیشتی و استقراری راهبردهای

هـای   کننـد. فراینـد بافـت    های بافت استقرار و مناطق فعالیت آن را کنترل می دشت عوامل فی یکی و زیستی پهن(. ۲00۶

اند که چه عـواملی   شناسان در پی آن باستان دلیلو به همین  توان تبیین کرد محیطی، می استقراری را، با توجه به عوامل
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اند و چرا؟ مسلماً  دشت چه مناطقی را انتخاب کرده اند و ساکنان اولیه در یک پهن در انتخاب مناطق استقراری نق  داشته

شناختی سطح زمـین، نـوع خـا ، جهـت      زمینـ شامل متغیرهای توپوگرافیک مانند ارتفاع، شیب، عوامل  عوامل محیطی

: 13۸۶ـ در انتخاب مکان یک استقرار مؤثرند )نیکنامی و همکاران،  جغرافیایی، پوش  گیاهی، منابع آب، و می ان بارندگی

ها  دهی به این فعالیت های روزمرة انسان، در شکل (. این عوامل، در قالب یک مکان جغرافیایی، به من لة بستر فعالیت194

ای دارند. از دیدگاه علم جغرافیا، گوناگونی و تشابهات میان جوامع، چگونگی و  کننده ها نق  تعیین و تعیین نوع و شکل آن

تـوان از   چرایی استقرار یک محوطه، اقتصاد معیشتی، تمرک  جمعیت، و نوع ارتباط  این جوامع مناطق پیرامونی خود را می

 معمـوالً  را محیطـی  زیست عوامل تأثیر می ان و (. چگونگی۲۲: 139۲و همکاران،  نیا طریق این عوامل در  کرد )بهرامی

 و اسـتقراری  الگوهـای  تـوان  مـی  تـر  دقیق مطالعة با موارد بیشتر در که است حالی در این کنند؛ می بیان نسبی صورت به

  (.5 :13۸7 ،دهقان)کرد  تفسیر و توجیه یادشده عوامل درنظرگرفتن با را ها آن گیری شکل

 دقـت  آبـاد در دورة مـس و سـنگ بـه     در منطقة بستان یادشده عوامل تأثیر می ان است شده پژوه  حاضر سعی در

 امـا  اسـت.  مـؤثر  اسـتقراری  الگوهـای  ایجـاد  در دارد؛ این فراینـدها  گوناگونی متغیرهای فضایی فرایند یک .شود بررسی

 در است. بنـابراین،  دیگر علوم همیاری و مادی امکانات یازمندن هم نیاز دارد بیشتری زمان به هم جوانب همة به پرداختن

ها استفاده شده که محصول نهایی  بندی متغیرها از فصل مشتر  آن برای گروه .شود می پرداخته عوامل به اهمّ فقط ذیل

ـ       ها تشخیص می ان شباهت یا افتراق متغیرها و گروه همة آن ه صـفات و  هایی است که هـر یـک از متغیرهـا، بـا توجـه ب

ای از  ای در مجموعـه  هـای ویـژه   بنـدی  بندی در این روش تعیین گروه گیرند. مفهوم طبقه های خود، در آن قرار می ویژگی

هـا بـا    های زیادی با هم دارند؛ به طوری کـه از نظـر ایـن شـباهت     هاست با این فرف که اعضای یک گروه شباهت داده

هـای اعضـای آن بـا اعضـای      های بین اعضای یک گـروه بـی  از شـباهت    تهای دیگر فرق دارند. بنابراین، شباه گروه

بندی را طراحی و بر اسـا    ها در واقع روشی است که با آن الگوی گروه بندی داده های دیگر است. این روش دسته گروه

ایـن پـژوه ، بـا    (. بـا ایـن تعریـف، در    147: 13۸۸کنند )مترجم و بلمکی،  های مشابه و غیرمشابه را تعیین می آن گروه

های مشابه، سعی شده تا الگوهای استقراری شناسایی شود و به تأثیر محیط منطقه در ترسیم ایـن الگوهـا    شناسایی گروه

 شود.  گیری استقرارهای انسانی پرداخته پرداخته شود و نی  از ابعاد گوناگون به نق  مؤثر عوامل طبیعی در شکل

 

 اقلیم ها از نظر نو، موقعیت مکانی محوطه

های معماری و سایر امـور زنـدگی بشـر     ها و تأثیر آن بر سازه رفتن آن ها یا ازبین گیری تمدن وهوا در شکل دربارة تأثیر آب

شناسـی نیـ ، اسـتقرارها و بقایـای مردمـان باسـتان در هـر         اند. بنابراین، به لحاخ باستان دانشمندانِ بسیاری مطالعه کرده

(. ارتفاعـات متعـدد، عـرف    73: 137۸شـهمیرزادی،   نوع اقلیم آن منطقه بوده است )ملـک ای تحت تأثیر محیط و  منطقه

عـالوه،   ای دارند. به های هوای سردسیری در اقلیم آذربایجان نق ِ عمده های خ ر و ارومیه، و توده جغرافیایی زیاد، دریاچه

هـای هـوای    غرب و جنوب غربـی و تـوده   های مرطوب دریای مدیترانه از قسمت آذربایجان تا حدودی تحت تأثیر جریان

بودن آذربایجـان و عـرف جغرافیـایی زیـاد آن از      (. کوهستانی۲3: 13۶۸نیا،  سرد سیبری از سمت شمال قرار دارد )رئیس

کننـدة بخارهـای دریـای خـ ر از عوامـل       بودن و اثرهای مالیـم  ارتفاع عوامل برودت و سردی بخ  اعظم آن است و کم

 آید. شمار می مناطق بهای از  اعتدال پاره
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ها بـه تفکیـک    های دورة مس و سنگ در منطقة مورد نظر، از نظر نوع اقلیم، محوطه در سنج  پراکندگی محوطه

. خیلی مرطوب. 5. مرطوب؛ 4مرطوب؛  . نیمه3ای؛  . مدیترانه۲خشک؛  . نیمه1گاهنگاری نسبی به پنج دسته تقسیم شدند: 

دهد، سه محوطة مس و سنگ  شمالی شهرستان را پوش  می ک، که همة مناطق نیمة خش در دستة اول، یعنی اقلیم نیمه

درصد از کل مجموعه(. این کمّیت پس از دستة پنجم، یعنی اقلیم خیلی مرطوب، که مناطق ارتفاعی 3شکل گرفته است )

سـت. هـر سـه محوطـة     ترین کمّیت را به خود اختصـا  داده ا  درصد کمّیت(، پایین0دهد )با  حوضة سهند را پوش  می

ای، و  انـد. در دسـتة دوم، یعنـی اقلـیم مدیترانـه      موجود در دستة اول در دورة مس و سنگ جدید منطقه گاهنگـاری شـده  

درصـد از کـل مجموعـه(. از    11دربرگیرندة حوزة جنوب شرقی شهرستان، ش  محوطة مس و سنگ شکل گرفته است )

 -ر مس و سنگ جدید، یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قـدیم مجموع این تعداد، دو محوطه فقط دربرگیرندة آثا

میانـه و جدیـد اسـت. بـه عبـارتی، تعـداد اسـتقرارهای         -میانه، و سه محوطه مشترکاً دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم

ارهای ای در مناطق مورد بررسـی پـنج محوطـه و تعـداد اسـتقر      گرفته در دورة مس و سنگ جدید در اقلیم مدیترانه شکل

شـامل منـاطقی بـا اقلـیم      ،میانه در این اقلیم چهار محوطه است. در دستة سوم -گرفته در دورة مس و سنگ قدیم شکل

و  ،های عبا  شرقی و غربـی، اوجـان شـرقی، غربـی     دربرگیرندة پوش  بخ  اعظمی از مناطق دهستان و مرطوب نیمه

درصد از کل مجموعه( بیشـترین کمّیـت را در   ۶9د )حدود مس و سنگ شکل گرفته است. این تعدا ةمحوط 3۸ ،سهندآباد

محوطه فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدیـد منطقـه و دو محوطـه     3۲بندی داراست. از مجموع این تعداد،  این دسته

 - میانه است. همچنین، چهار محوطه مشترکاً دربرگیرندة آثـار مـس و سـنگ قـدیم     - دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم

مرطـوب در منـاطق مـورد     نه و جدید است. به عبارتی، تعداد استقرارهایی که در دورة مس و سنگ جدید در اقلیم نیمهمیا

میانه در این اقلیم ش   -گرفته در دورة مس و سنگ قدیم استقرار است و تعداد استقرارهای شکل 3۶گرفته  بررسی شکل

کوهی سـهند را تشـکیل    رطوب، که از نظر جغرافیایی مناطق میانمحوطه است. در دستة چهارم، شامل مناطقی با اقلیم م

درصـد از کـل مجموعـه اسـت. از     15دهد، هشت محوطه در دورة مس و سنگ تشکیل شده است. این تعـداد حـدود    می

های  مجموع این تعداد، هفت محوطه فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه مشترکاً دربرگیرندة آثار دوره

گرفته در دورة مس و سنگ جدیـد در اقلـیم    میانه و جدید است. در مجموع، تعداد استقرارهای شکل -و سنگ قدیم مس

میانه در ایـن   -گرفته در دورة مس و سنگ قدیم مرطوب در مناطق مورد بررسی هشت استقرار و تعداد استقرارهای شکل

 .(۲، شکل ۲)جدول اقلیم یک محوطه است 

 ها از نظر نو، اقلیم نی محوطه. موقعیت مکا2جدول 
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 ها از نظر نو، اقلیم منطقه )نگارندگان( . موقعیت محوطه2شکل 

 

 ها نسبت به منابع آبی موقعیت مکانی محوطه

 شـمار  به امروز و گذشته ادوار در استقرارها گیری شکل در مؤثر عوامل ترین مهم از آب منابع به دسترسی سهولت و تأمین

 بـرداری  بهره شیوة و مالکیت نی  و م ارع، و ها خانه پراکن  و پذیری شکل، ها سکونتگاه استقرار ان نحوةپژوهشگر. رود می

 ،بلمکـی  و متـرجم )داننـد   می طبیعی منابع و آب منابع به یابی دست چگونگی از ناشی زیادی حد تا را خا  و آب منابع از

 تـر  سهل برداری بهره منظور به نقاط مستعدترین ها ونتگاهسک نخستین گیری شکل در و (15: 1377 ،؛ سعیدی139: 13۸۸

 (.۲3 :13۸4 ،فشارکی)است  بوده توجه مورد زمین بردن کشت زیر و آب از

آبـاد، الگـوی قرارگیـری     های مورد بررسی بسـتان  های دورة مس و سنگ در دهستان در سنج  پراکندگی محوطه

هـا   مورد توجه بوده است. بر این اسا ، فاصلة محوطهدائمی و فصلی( های  اصلی )رودخانهها نسبت به منابع آبی  محوطه

تا  500متری،  500های صفر تا  از منابع آبی سنجیده شد و به تفکیک گاهنگاری نسبی به پنج دسته تقسیم شد: در فاصله

بنـدی،   ر این دستهمتری نسبت به رودها. بنا ب ۲000متری، و باالی  ۲000تا  1500متری،  1500تا  1000متری،  1000

متر نسبت بـه منـابع    500ها( در فاصلة کمتر از  درصد از کل محوطه۶۲محوطه ) 55محوطه از مجموع  34در دستة اول 

 34های دیگـر، بیشـترین درصـد را بـه خـود اختصـا  داده اسـت. از ایـن          اند. این دسته، نسبت به دسته آبی قرار گرفته

 -ر مس و سنگ جدید و یک محوطه دربرگیرندة آثار دورة مـس و سـنگ قـدیم   محوطه فقط دربرگیرندة آثا ۲۶محوطه، 

محوطه به طور مشتر  دربرگیرندة آثار مس و سـنگ   34میانة آذربایجان است. همچنین، هفت محوطه از مجموعة این 

و سـنگ   محوطـه دربرگیرنـدة آثـار مـس     33محوطه در این دسته،  34میانه و جدید است. به عبارتی، در مجموع  -قدیم

 55میانـه اسـت. در دسـتة دوم هشـت محوطـه از مجمـوع        -جدید و هشت محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قـدیم 

اسـت. از ایـن     متر نسبت بـه منـابع آبـی قـرار گرفتـه      1000الی  500ها( در فاصلة بین  درصد از کل محوطه14محوطه )

اند.  میانه گاهنگاری شده -دورة مس و سنگ قدیممجموعه، هفت محوطه در دورة مس و سنگ جدید و یک محوطه در 
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انـد. از ایـن    متر از منابع آبی واقـع شـده   1500الی  1000ها( در فاصلة بین  درصد از محوطه1۸در دستة سوم دَه محوطه )

میانه و مس  -تعداد، نُه محوطه فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم

و سنگ جدید است. به عبارتی، هر دَه محوطة موجود در این فاصله دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید آذربایجـان اسـت.   

 واقـع  متـر  ۲000 الی 1500 زیاد نسبتاً فاصلة در ها محوطه مجموع از درصد۲ نسبت با محوطه یک فقط چهارم دستة در

 کشـت  قابلیـت  بـا  مرطوب نیمه منطقة در و دریا سطح از متر ۲115 ارتفاع در هکتار ۸/0 وسعت با محوطه این. است شده

شده است. در دستة پنجم این مجموعـه   پیرامون قرار دارد و در دورة مس و سنگ جدید منطقه گاهنگاری  اراضی در دیم

دسته یک  متر نسبت به منابع آبی واقع شده است. در این ۲000درصد در فاصلة بی  از 4نی  دو محوطه با نسبت تقریبی 

، 3میانه و یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید است )جدول  -محوطه دربرگیرندة آثار دورة مس و سنگ قدیم

 (.3شکل 

 ها از نظر فاصله از منابع آبی )دائمی و فصلی( . موقعیت مکانی محوطه3جدول 

     

 

 

 فصلی( )نگارندگان( ها از نظر فاصله از منابع آبی )دائمی و . موقعیت محوطه3شکل 
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 ها از نظر متوسط بارش موقعیت مکانی محوطه

و سـنگ کـه    دورة مس ویژه برای روستانشینان رود، به شمار می های باستانی به کننده در توزیع محوطه بارش عاملی تعیین

ـ  اغلب با کشاورزی و دامداری سر و کار داشته رای رویـ  گیـاهی   اند. این عامل نق  مهمی در تعیین پتانسیل محیطی ب

گـذارد. میـ ان بارنـدگی بـا درنظرگـرفتن       دارد. همچنین، این عامل به طور غیرمستقیم در دسترسی به منابع آب تأثیر می

های رو به باد و بادپناه  ها دامنه ها و طرز قرارگیری کوهستان عوامل طبیعی در نقاط مختلف متفاوت است. جهت ناهمواری

می ان بارش تأثیر گذارده است. عالوه بر این، ارتفاع نی  با می ان بارش نسبت مستقیم دارد؛ به  را پدید آورده و در اختالف

 (. 49: 13۶7شود )جعفرپور،  رویم بر می ان بارندگی اف وده می ای که هر چه از دشت به سمت کوه می گونه

، جـوی  نـ والت  بارش انگینمی اسا  بر، منطقة مورد نظر دورة مس و سنگ در های محوطه پراکندگی سنج  در

 الـی  ۲00 بـارش  میـانگین  با مناطقی شامل اول دستة اند: شده تقسیم دسته سه به نسبی گاهنگاری تفکیک به ها محوطه

 هر که گیرد می ها( قرار محوطه ازدرصد 4) محوطه دو ،ها محوطه مکانی موقعیت بنا بر دسته، این در است؛ متر میلی 300

 بـارش  میـانگین  با مناطقی دوم اند. دستة شده بندی دسته منطقه دورة مس و سنگ جدید در اریگاهنگ نظر از محوطه دو

 نظـر  از کـه  گیـرد  مـی  قـرار  یک محوطه، ها محوطه مکانی موقعیت بر بنا دسته، این در که است متر میلی 400 الی 300

 ایـن  در را آمار کمترین (درصد۲ کمّیت )با دسته این. است شده بندی دسته میانه -دورة مس و سنگ قدیم در گاهنگاری

 کمّیـت  بـا  کـه  است متر میلی 500 الی 400 بارش میانگین با مناطقی است. دستة سوم داده اختصا  خود به بندی دسته

 5۲ مجمـوع  در، هـا  محوطـه  مکـانی  موقعیـت  بـر  بنـا  دسته، این در. داراست بندی دسته این در را آمار بیشتریندرصد 94

 دربرگیرندة محوطه دو و دورة مس و سنگ جدید دربرگیرندة فقط محوطه 4۲ گاهنگاری نظر از که یردگ می قرار محوطه

. اسـت  میانـه  -قـدیم  و مـس و سـنگ جدیـد    آثـار  دربرگیرندة مشترکاً محوطه هشت همچنین،. است میانه -قدیم دورة

 ایـن  در جدید میانه و - و سنگ قدیم مس آثار با محوطه 10 و مس و سنگ جدید آثار با محوطه 50 مجموع در بنابراین،

 .(4، شکل 4)جدول گیرد  می جای دسته

 

 ها از نظر بارش ساالنه  . موقعیت مکانی محوطه4جدول 
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 ها از نظر میزان بارندگی )نگارندگان( . موقعیت محوطه4شکل 

 

 ها از نظر ارتفاعی موقعیت مکانی محوطه

های اقلیمی و عامل اصـلی تنـوع آن اسـت. ارتفـاع و جهـت       آفرین  ویژگیتوپوگرافی یکی از عوامل مهم  ،بدون تردید

در منطقـة  رونـد.   شمار می یک منطقه به اقلیمیابی  ها در برابر جریانات هوایی از عوامل توپوگرافی مؤثر در شکل کوه رشته

هـا قـرار گرفتـه اسـت )افشـار       های این کـوه  های ب رگی وجود دارد؛ بیشتر مراتع ییالقی در دامنه خوردگی آذربایجان چین

کنـد، بـا    (. عامل ارتفاع، عالوه بر اینکه همواری یا ناهمواری بستر استقرارهای باستانی را بیـان مـی  13: 13۶9سیستانی، 

دهد. مناطق مرتفـع، مراکـ  فرابـار، و منـاطق پسـت       ایجاد گرادیان حرارتی، مراک  فشار حرارتی کم و زیاد را تشکیل می

گذارد )نیکـ اد،   همچنین، ارتفاع با کاه  دما بر می ان بارش و درنتیجه غنای پوش  گیاهی نی  تأثیر می مراک  فروبارند.

هـای باسـتانی نیـ  در     (. با توجه به رابطة مستقیم اف ای  ارتفاع در کاه  دما و بروز یخبندان، تراکم محوطه۲۲: 1390

 مناطق خیلی بلند کم خواهد بود.

 تفکیـک  بـه  هـا  محوطـه  ارتفـاع،  نظر از نظر، مورد منطقة در سنگ و مس دورة های محوطه پراکندگی سنج  در

 دسـته  این در. است متر 17۶۲ الی 144۲ ارتفاع با مناطقی شامل اول دستة: شدند تقسیم دسته چهار به نسبی گاهنگاری

 سـنگ  و مـس  آثار ندةدربرگیر محوطه یک و جدید سنگ و مس آثار دربرگیرندة فقط محوطه دو محوطه، 55 مجموع از

سه محوطة این دسته دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدیـد   هر عبارتی، به. است منطقه گاهنگاری در جدید و میانه -قدیم

متـر اسـت کـه بـا      ۲0۸۲الـی   17۶۲شود. دستة دوم شامل مناطقی با ارتفاع  درصد از کل مجموعه را شامل می5است و 

محوطـه   33عه بیشترین می ان را به خود اختصا  داده است. در این دسـته،  درصد کل مجمو75محوطه و  41دارابودن 

میانه، و پنج محوطه دربرگیرندة  -فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید، سه محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم

رة مـس و سـنگ   محوطـه دربرگیرنـدة دو   3۸میانه و جدید به صورت مشتر  است. به عبارتی،  -آثار مس و سنگ قدیم

متر  ۲40۲الی  ۲0۸۲میانه است. دستة سوم مناطقی با ارتفاع  -جدید و هشت محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم
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درصد از کل مجموعه است. در این دسته، نُه محوطه فقط دربرگیرندة آثـار مـس و سـنگ    1۸است و شامل دَه محوطه و 

میانه و جدید به طور مشتر  است. به عبارتی، هـر دَه محوطـة    -قدیمجدید و یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ 

متر اسـت و شـامل    ۲7۲1الی  ۲40۲این دسته دارای آثار مس و سنگ جدید منطقه است. دستة چهارم مناطقی با ارتفاع 

تصـا   درصد از کل مجموعه کمترین مقدار را به خود اخ۲یک محوطة دورة مس و سنگ جدید منطقه است و با کمّیت 

 .(5، شکل 5)جدول داده است 

 ها از نظر ارتفا، از سطح دریا . موقعیت مکانی محوطه5جدول 

     

 

 

 ها از نظر ارتفا، از سطح دریا )نگارندگان( . موقعیت محوطه5شکل 

 

 ها از نظر درجة شیب موقعیت مکانی محوطه

های عمرانی مـورد توجـه بـوده شـیب      ری ی ا و برنامههایی که در گذشته و امروز در تعیین مکان استقراره یکی از شاخصه

منطقه و بستر استقرار است. شیب منطقه بر کیفیت خا ، کنترل منابع آبـی، بـر مراتـع، نحـوة بنـای روسـتا، و ... تـأثیر        

. هاسـت  دهندة کاربردهای گونـاگون آن  ها گاه نشان کند. اختالف موجود در شیب محوطه گذارد و نق  بس ایی ایفا می می

ـ می ان انر ی دریافتی از خورشـید و   سازند های خورشید می ـ با تأثیر زوایایی که نقاط مختلف با شعاع می ان و جهت شیب
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دهند. عالوه بر این، در سرعت جریان آب، زهکشی، می ان تخریب و فرسای ، نـوع پوشـ ، و    در نتیجه دما را تغییر می

 . (17۲: 1393)ناصری صومعه،  های گیاهی تأثیر بس ایی دارد انتخاب گونه

ها به تفکیک  های دورة مس و سنگ در منطقة مورد نظر، از نظر درجة شیب، محوطه در سنج  پراکندگی محوطه

 درجه تقسیم شدند. در دستة اول، بـا  15، و باالی 15تا  10، 10تا  5، 5تا  0بندی  گاهنگاری نسبی به چهار دسته با درجه

ای و سیالبی و مناطق ن دیک به تید دشت وجود دارد. این  های رسوبی رودخانه  دو تید دشتدرجه، معموالً 5 تا 0 شیب

محوطـة مـورد    55شیب بیشترین مساحت از منطقة مورد بررسی را به خود اختصا  داده است. در این دسته، از مجموع 

گرفته فقط دارای آثـار   نگاری صورتمحوطه در گاه 19محوطه در این شیب شکل گرفته است. در این میان،  ۲3مطالعه، 

میانـه و جدیـد منطقـه اسـت. بنـابراین، در       -مس و سنگ جدید و چهار محوطه مشترکاً دارای آثار مس و سـنگ قـدیم  

 5تـا   0میانـه در شـیب بـین     -محوطة مس و سنگ جدید و چهار محوطة مس و سنگ قـدیم  ۲3مجموع، در این دسته 

درجه شامل مناطقی مابین تید ن دیـک بـه    10تا  5ها(. دستة دوم با شیب  وطهدرصد از مح4۲درجه تشکیل شده است )

های طبیعی عموماً در این درجة شـیب قـرار    ای است. مراتعِ مخصو  کشاورزی دیم و چراگاه ها و مناطق کوهپایه دشت

بنـدی   ر ایـن دسـته  درصـد فراوانـی بیشـترین میـ ان را د    53محوطه شکل گرفته است و با  ۲9دارند. در این درجة شیب 

محوطه از نظر گاهنگاری فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و سه محوطه دربرگیرندة آثار  ۲3داراست. از این میان، 

میانه هم در دورة مس و سنگ  -میانه است. سه محوطه نی  مشترکاً هم در دورة مس و سنگ قدیم - مس و سنگ قدیم

میانـه   -محوطة مس و سنگ جدید و ش  محوطة مس و سنگ قـدیم  ۲۶در این دسته،  اند. بنابراین، جدید استقرار یافته

کوهی و مناطق مرتفـع وجـود    درجه، تقریباً در مناطق میان 15تا  10در این شیب تشکیل شده است. دستة سوم، با شیب 

ز نظر گاهنگاری فقط دارد. در این درجة شیب در دورة مس و سنگ سه محوطه شکل گرفته که از این میان دو محوطه ا

میانـه هـم در دورة مـس و     -هم در دورة مس و سـنگ قـدیم   دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه مشترکاً

سنگ جدید منطقه استقرار یافته است. بنابراین، در این دسته، سه محوطة مس و سـنگ جدیـد و یـک محوطـة مـس و      

درجـه اسـت. محاسـبات     15تة چهارم منـاطقی بـا شـیب بـاالی     میانه در این شیب تشکیل شده است. دس -سنگ قدیم

ای از دوران مس و سنگ در این شیب تشکیل نشده است. بنابراین، این دسته بـا   دهد که هیچ محوطه ای نشان می رایانه

سـد کـه   ر درصد فراوانی کمترین می ان را از نظر تشکیل استقرارها به خود اختصا  داده است. البته، منطقی به نظر می0

ای، از نظـر   درجه، به دلیل باالبودن درجة شیب، فرسای  شدید، بستر سنگالخی، و گاه صخره 15مناطقی با شیب باالی 

 .(۶، شکل ۶)جدول شناسی، منطقة مناسبی برای استقرار نباشد  ریخت

 ها از نظر درجة شیب . موقعیت مکانی محوطه6جدول 
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 منطقه )نگارندگان( ها از درجة شیب . موقعیت محوطه6شکل 

 

 ها از نظر کاربری اراضی موقعیت مکانی محوطه

بـرداریِ سـاکنان از اراضـی پیرامـون محـل       گیری استقرارها نوع کاربری و بهـره  یکی از متغیرهای اصلی و مؤثر در شکل

هـا یـا    تخریـب زیستگاه است. از آنجا که معیار مناسبی برای تشخیص می ان تغییـر در سـیما و کـاربری اراضـی اعـم از      

هایِ امروزیِ  بندی های ایجادشده در اراضی امروزی و تعمیم آن به دورة مس و سنگ وجود ندارد، نگارندگان تقسیم آبادی

تردیـد تقسـیمات در گذشـته چنـین نبـوده و       های استان را مال  این پژوه  قرار دادند. اما، بـی  سازمان مراتع و جنگل

شود در آن زمـان نبـوده و    امکانات پیشرفتة متنوع برای کشت آبی و کشاورزی استفاده میها با  ای که امروزه از آن اراضی

سالی و  گرفتن برخی رخدادهای طبیعی، مانند خشک توان به مراتع متوسط و دیم نسبت داد. با نادیده ها را می بخشی از آن

  ای مـؤثر بـوده   ر تعیین بافت اسـتقرار منطقـه  ـ که د برداری بیشتر سیل، برخی تغییراتِ محیطی به دست انسان برای بهره

)ناصری ها لحاخ شده است  بندی ـ این اراضی به دورة مس و سنگ تعمیم داده شده و همة عوامل در محاسبة دسته است

 (.1۸3: 1393صومعه، 

 هـا بـه تفکیـک    های دورة مس و سنگ در این منطقه، از نظر کاربری اراضی، محوطه در سنج  پراکندگی محوطه

گاهنگاری نسبی به ده دسته تقسیم شدند: دستة اول شامل اراضی بـاغی اسـت کـه در آن چهـارده محوطـه قـرار دارد و       

درصـد از کـل مجموعـه، بیشـترین     ۲5اند. این دسته، با کمّیت  همگی در دورة مس و سنگ جدید منطقه گاهنگاری شده

درصد از کل مجموعه( ۲ع متراکم است، فقط یک محوطه )ها داراست. در دستة دوم، که شامل مرات نسبت را در بین دسته

کشـاورزی اسـت، نُـه محوطـه      -در دورة مس و سنگ جدید گاهنگاری شده است. در دستة سوم، که شامل اراضـی بـاغ  

ها( قرار دارد. از این تعداد، ش  محوطه فقط دربرگیرندة دورة مـس و سـنگ جدیـد و سـه محوطـه       درصد از محوطه1۶)

میانه و جدید است. به عبارتی، نُه محوطه در دورة مس و سنگ جدید و سه  -یرندة دورة مس و سنگ قدیممشترکاً دربرگ

محوطه در دورة مس و سنگ قدیم در این اراضی شکل گرفته است. در دستة چهارم، که اراضی مشتمل بـر منـاطقی بـا    
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میانـه منطقـه    -ورة مس و سـنگ قـدیم  درصد از کل مجموعه( جای گرفته و در د۲زراعت دیم است، فقط یک محوطه )

درصد از کل مجموعه، در این دسته ۲0بندی شده است. دستة پنجم شامل مراتع متوسط است و یازده محوطه، یعنی  دسته

میانـه   -گیرد. از این میان، نُه محوطه در دورة مس و سـنگ جدیـد و دو محوطـه در دورة مـس و سـنگ قـدیم       قرار می

درصد از کل مجموعه( در ۲مراتع متراکم است و فقط یک محوطه ) -ششم شامل اراضی باغگاهنگاری شده است. دستة 

بندی شده است. دستة هفتم مشتمل بر مراتع متراکم و  این اراضی جای گرفته و در دورة مس و سنگ جدید منطقه دسته

اد، هفـت محوطـه فقـط    هـا( در ایـن اراضـی قـرار دارد. از ایـن تعـد       درصد از محوطـه 15متوسط است و هشت محوطه )

میانه و جدید اسـت. بـه    -دربرگیرندة دورة مس و سنگ جدید و یک محوطه مشترکاً دربرگیرندة دورة مس و سنگ قدیم

عبارتی، در مجموع، هشت محوطه در دورة مس و سنگ جدید و یک محوطه در دورة مس و سنگ قدیم منطقه در ایـن  

هـا( در   درصد از محوطـه 1۶محوطه ) متوسط و زراعت دیم است و نُه اراضی شکل گرفته است. دستة هشتم شامل مراتع

این اراضی قرار دارد. از این تعداد، پنج محوطه فقط دربرگیرندة دورة مس و سنگ جدید، یـک محوطـه دربرگیرنـدة دورة    

عبارتی، در  میانه و جدید است. به -میانه، و سه محوطه مشترکاً دربرگیرندة دورة مس و سنگ قدیم -مس و سنگ قدیم

مجموع، هشت محوطه دربرگیرندة دورة مس و سنگ جدید و چهار محوطه دربرگیرندة دورة مس و سنگ قـدیم در ایـن   

دسـت   اراضی است. دستة نهم شامل مراتع فقیر است. در این دسته هیچ سایت باستانی متعلق به دورة مـس و سـنگ بـه   

با آگاهی از این موضوع، محل استقرار دائم یا موقت خود را انتخاب  دهد که مردمان آن دوره، نیامد؛ این موضوع نشان می

کردند. دستة دهم شامل مناطق شهری است؛ در این دسته نی  فقط یک محوطه مربوط به دورة مس و سـنگ جدیـد    می

 (.7، شکل 7)جدول درصد از مجموعه را به خود اختصا  داده است ۲است. این دسته 

 

 ها از نظر نو، کاربری اراضی حوطه. موقعیت مکانی م7جدول 
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 ها از نظر نو، کاربری اراضی منطقه )نگارندگان( . موقعیت محوطه7شکل 

 

 ها از نظر پوشش گیاهی موقعیت مکانی محوطه

ـ  در موجود یجانورهای مختلف گونه ننیهمچ و یجنگل درختان و یاهیگ منابع  نسـبتاً  ییغـذا  منبـعِ  سـتم یاکوس کی

 دریکی از متغیرهـای اصـلی و مـؤثر     منابعرفته است؛ از این رو، این  یمشمار  به خیتار از  یپ انمردم یبرا یمطمئن

 یهـا   بخـ   نیتـر  مرطوب از مازندران یایدر سواحل از پس جانیآذربا ةمنطق .روند  یم شمار به استقرارها یگیر شکل

 و دیشد یسرما علت به ی،ول .شود یم دهید کمتر آن در یاهیگ پوش بدون  و لخت ینواح سبب نیهم به است؛ رانیا

 و ها کوهپایه بخ  در .ستین عیوس و انبوه شمال یها جنگل همانند استان نیا یها جنگل ،زمستان فصل در ادیز برف

 ریـ ش  و تـر  ضـخیم  خا  انباشت که مناطقی در .دارد وجود گیاهان رشد برای مساعدتری شرایط شیب کم های زمین

 گیاهـان  نمـو  و رشـد  بـرای  مساعدی است و زمینة کمتر نسبی طور به سالی خشک های ماه ت،اس بیشتر باران و برف

 کاه  جداگانه و منفرد درختان یا کوچک بسیار مناطق به ها جنگل ایران، شمال غرب در کلی، طور به. آید  می فراهم

، در ایـن  زمسـتان در فصـل   .اسـت مواجه شـده   رو روبه مشکل با منطقه اصلی گیاهی پوش  بازسازی یافته، بنابراین،

 درختـان  و یکشاورز محصوالت از یاریبس که یطور به رسد؛ می اعال حد به یکوهستان بخ  در هوا یسرمامنطقه 

ـ د آن در پراکنـده  صـورت  به ی یخ حاصل یها دره هرچند. دنرس یم یبارور به یسخت به آن در وهیم  در ،شـود  یمـ  دهی

ـ  رغـم  به ،آباد بستان .(5۸: 13۸7)چایچی امیرخی ،  درو یمشمار  به یریسردس یِکوهستان ةمنطق مجموع  مراتـع  یفراوان

 نـوع  شـتر، یب ارتفاع نیانگیم ی است، همچونعوامل به سبب آن علت و است ریفق یجنگل پوش  نظر از ی،غن و خوب

در و...  لیک سـرخ،  د،سنج ،زال الک های گونه ،لیکن .خبندانی گاه و یسرد ها، کوه ساختار در شناختی زمین التیتشک

های سهند مرتع و چراگاه بسیار مناسبی بـرای دامـداران و    دامنهخورد.  چشم می بههای سهند  مناطق جنوبی و در دامنه

  ایالت و عشایر است.
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ها بـه   های دورة مس و سنگ در منطقة مورد نظر، از نظر نوع پوش  گیاهی، محوطه در سنج  پراکندگی محوطه

. اراضـی کشـاورزی   ۲. مراتع مرغوب و استپی با درختان پراکنده؛ 1نسبی به چهار دسته تقسیم شدند: تفکیک گاهنگاری 

. مراتع متوسط در کوهستان. دسـتة اول شـامل مراتـع مرغـوب و اسـتپی اسـت و دارای       4. اراضی کشاورزی آبی؛ 3دیم؛ 

نی با ارتفاع بسیار باالسـت؛ بـه ایـن    درصد از مساحت شهرستان است. این منطقه شامل بخ  کوهستا۲وسعتی کمتر از 

درصـد فراوانـی   0ای مربوط به دورة مس و سـنگ از ایـن نـوع پوشـ  گیـاهی ثبـت نشـده اسـت )         دلیل، هیچ محوطه

محوطـة   3۶دهد،  درصد از اراضی شهرستان را تشکیل می50ها(. در دستة دوم با اراضی کشاورزی دیم، که حدود  محوطه

محوطه فقـط دربرگیرنـدة آثـار مـس و سـنگ جدیـد، دو محوطـه فقـط          ۲۸این تعداد،  مس و سنگ قرار گرفته است. از

میانه و جدید منطقه را در بـر   -میانه، و ش  محوطه مشترکاً آثار مس و سنگ قدیم -دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم

س و سنگ قدیم در محوطة دورة مس و سنگ جدید و هشت محوطة دورة م 34گرفته است. با این احتساب، در مجموع، 

هـا را بـه خـود     درصد فراوانی، بیشترین می ان از استقرار محوطـه ۶۶اند. این دسته، با  این نوع پوش  گیاهی شکل گرفته

اختصا  داده است. در دستة سوم، با اراضی کشاورزی آبی، پان ده محوطه قرار گرفته که سی ده محوطه فقط دربرگیرندة 

میانه و جدید است. با این احتسـاب، در   -طه مشترکاً دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیمآثار مس و سنگ جدید و دو محو

مجموع، پان ده محوطة دورة مس و سنگ جدید و دو محوطة دورة مس و سنگ قدیم در این نوع پوش  گیـاهی شـکل   

سه محوطه فقط دربرگیرندة اند. در دستة چهارم، با پوش  مراتع متوسط در کوهستان، چهار محوطه قرار گرفته که  گرفته

درصـد از کـل مجموعـه(. بـا     7میانـه اسـت )   -آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم

ای با پوش  مراتـع متوسـط در کوهسـتان، کمتـرین میـ ان اسـتقرار        درنظرنگرفتن دستة اول، دستة چهارم، یعنی اراضی

 .(۸، شکل ۸)جدول د اختصا  داده است بندی به خو  ها را در این طبقه محوطه

 

 ها از نظر نو، پوشش گیاهی . موقعیت مکانی محوطه8جدول 
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 ها از نظر نو، پوشش گیاهی منطقه )نگارندگان( . موقعیت محوطه8شکل 

 گیری نتیجه

آبی، ارتفاع، و نوع اقلیم ویژه منابع  آباد، به های جغرافیایی منطقة بستان دهد که ویژگی های آماری و محیطی نشان می داده

گیری الگوهای استقراری منطقه در دورة مس و سنگ است. هرچند سـایر عوامـل نیـ  در ایـن      ترین عوامل در شکل مهم

هـا و آمارهـا، عامـل آب در نحـوة      تر بوده است. بر اسا  جدول اند، نق  این سه عامل از بقیه برجسته میان نق  داشته

متـر نسـبت    500درصد از کل استقرارها در فاصلة کمتر از  ۶۲نگ داشته است؛ به طوری که تشکیل استقرارها نقشی پُرر

میانـه   -ـ چه در دورة مس و سنگ قدیم های دائمی و فصلی( ایجاد شده است. این مشخصه به منابع آبی اصلی )رودخانه

محوطه مربوط به دورة مس  5۲ن محوطه از میا 33ـ کامالً آشکار است؛ بدین صورت که  چه در دورة مس و سنگ جدید

درصـد از کـل   ۶۲میانـه )  -و سنگ جدید و هشت محوطه از میان یازده محوطـه مربـوط بـه دورة مـس و سـنگ قـدیم      

ها با الگوی  دهد که نق  حیاتی آب سبب شده تا محوطه شده نشان می های تهیه مجموعه( در این فاصله قرار دارند. نقشه

  ها شکل بگیرند. خطی در امتداد جریان رودخانه

هـای   از دیگر عوامل اصلی، نق  ارتفاع در تشکیل استقرارهای مس و سنگ در این منطقه است. نمودارها و نقشـه 

آباد گرای  شدیدی به مناطق مرتفع دارنـد؛ بـه طـوری کـه      های مس و سنگ بستان دهد محوطه شده نشان می استخراج

اند. عامل ارتفاع  متر باالتر از سطح دریاهای آزاد شکل گرفته ۲100تا  1750ها در ارتفاعی بین  درصد از محوطه 75حدود 

رابطة مستقیمی با کاه  دمای هوا و اف ای  می ان بارش دارد. این عامل موجب انباشت برف در زمستان و به دنبال آن 

شـود   شد و در نتیجه موجـب مـی  شدن هوا و ذوب ذخیرة برفی خواهد  ها در موقع گرم کنندة آبراهه های تغذیه ایجاد آشیانه

های گیاهی در دورة ییالق دسترسی یابند. البته، ذکر این نکتـه ضـروری اسـت کـه،      عشایر به منابع آبی، مراتع، و پوش 

به هیچ عنوان از نظر آب و هوایی، محیط مناسبی برای استقرار نیسـت،   محدوده نیا از  یب ارتفاعها،  طبق آمار و جدول
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 یخبنـدان آن  دورة و پُربـرف  و سـرد  زمسـتان  در سهند، کوهستان دامنة در قرارگرفتن سبب به آباد، تانبس وهوای آب زیرا

ها در دورة مس و سنگ این منطقه در ارتفاع بین  ترین ارتفاع برای ایجاد استقرارگاه رسد مناسب طوالنی است. به نظر می

مرطوب، متشکل از اراضی کشاورزی دیم،  ع دقیقاً با اقلیم نیمهمتر باالتر از سطح دریا بوده است. این ارتفا ۲100تا  1700

هـا، منطقـة    متر منطبق است. طبق این آمار و جـدول  میلی 500الی  400درجه و میانگین بارش ساالنه  10الی  5با شیب 

ی بـرای  تـر  درصد فراوانی در کل مجموعه، برای مردمان دورة مس و سنگ منطقـة مناسـب  ۶9مرطوب، با دارابودن  نیمه

درصـد فراوانـی   ۶۶ای، بوده است. همچنـین، از اراضـی کشـاورزی دیـم بـا       استقرار، نسبت به مناطق مرطوب و مدیترانه

 شده است. استقبال بیشتری نسبت به سایر اراضی می

اقـوام   گونه بیان کرد: با توجه به اینکـه بـرای   توان نتیجة کلی را این آمده، می دست با کنار هم گذاردن همة نتایج به

ـ اولویت داشـته اسـت،    ها ـ نسبت به دشت های دیم دورة مس و سنگ این منطقه عامل آب، ارتفاع، مرتع مناسب، و زمین

به احتمال زیاد، بیشترینة این استقرارها متعلق به اقوام دامدار کوچرویی است که در فصول گرم سال به این مناطق ییالق 

هـا از راه پـرورش حیوانـات و معمـوالً بـا       ی آن نوع زندگی اسـت کـه در آن انسـان   اند. منظور از زندگی کوچرو کرده می

کننـد.   های کشاورزی دیم یا خودرو زیست و در پی چراگاه سالیانه از محلی به محل دیگر کوچ مـی  برخورداری از فرآورده

 عمـودی  صـورت  بـه  راین، کـوچ بناب، بوده است ارتفاعات در ن ولی و صعودی های حرکت مستل م مراتع این به یابی دست

 مشـخص اسـت و زمـان    یـیالق  و قشـالق  در نظـر  مورد های محدوده و حرکت مسیر کوچ این در. گرفته است می انجام

 هـای  جهـت  در تـر  غنـی  مراتع به یابی دست برای قشالق در استقرار زمان اقوام کوچرو در شود. تعیین می  از پی  حرکت

 دهند. نمی انجام افقی تحرکا خود زمستانی مناطق در مختلف
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 تهران، تهران. دانشگاه تاریخ، از پی  گرای  شناسی باستان تخصصی نامة دکترای آذربایجان، پایان شدن نوسنگی (. فرایند13۸۶آجورلو، ب. )

 .  53ـ  49 :۲۶ و ۲5 ،جغرافیا آموزش رشد ،(اول قسمت)اوجان  (.1370ب. ) امیراحمدی،

 .رای ن پژوهشی و تحقیقاتی ، تهران: مؤسسة۲ج  ،شرقی آذربایجان به نگاهی(. 13۶9. )ا افشار سیستانی،

 سـنگ  و مـس  و نوسـنگی هـای   محوطـه  فضـایی  توزیـع  در طبیعی عوامل نق  تحلیل (.139۲م. ) جلودار، اسمعیلی و ع. خسروزاده، م.؛ نیا، بهرامی

 .37ـ  ۲1 (:۲)5 ،تهران دانشگاه شناسی باستان مطالعات مجلة بختیاری، و چهارمحال اردل، شهرستان

 آبـاد  بسـتان  شهرستان نمونه مورد زل له، از جمعیتی مراک  پذیری ریسک تحلیل و لرزه زمین خطر (.13۸7) کرمی، ف. و مختاری، د. م.؛ خطیبی، بیاتی

 .9۶ـ  77 :91 ،جغرافیایی تحقیقات آذربایجان شرقی، مجلة

 .تهران دانشگاه انتشاراتتهران:  ،شناسی اقلیم (.13۶7) .ا جعفرپور،

 روسـتایی،  نـواحی  در بهینـه  فضایی الگوی تعیین و محیطی های توان سنجی امکان در جغرافیایی اطالعات سیستم کاربرد (.13۸5محمود ) پور، جمعه

 .5۸ـ  35 :55 ،جغرافیایی های پژوه  نامة فصل حیدریه، تربت شهرستان: نمونه مورد

 اسـتان  فرهنگـی  میراث سازمان ،(13۸7 زمستان اول فصل) آباد بستان تپة دئیرمان زنی گمانه برای نگاری الیه گ ارش (.13۸7احمد ) امیرخی ، چایچی

 .شرقی آذربایجان

 .تهران تهران، دانشگاه ارشد کارشناسی نامة پایان ،ماهیدشت دشت در کلکولتیک عصر استقراری الگوی تحلیل .(13۸7)مریم  دهقان،
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 .نیما :تبری  ،اسالم تا آغاز از تاریخ سیر در آذربایجان .(13۶۸) ا. نیا، رئیس

 .قومستهران:  ،محیط مدیریت و سرزمین آمای  در  ئومرفولو ی کاربرد (.1373) ع. ایی،رج

 .تهران اهدانشگ جغرافیا، ةدانشکد ارشد، کارشناسی ةنام پایان ،(آباد بستان)چای اوجان حوضة هیدرو ئومرفولو ی مطالعة (.13۸5) ح. رنجبری،

 .تهران: سمت ،ایران شهری ری ی برنامه فرایند (.13۶9) .ت.م رهنمایی،

 .۲30ـ  ۲15 :۲7 ،ری ی برنامه و جغرافیا مجلة آذربایجان، اقلیمی اطلس تهیة (.13۸۸ فرجی، ع. ) رسولی، ع.ا. و م.؛ زاهدی،

 .نور پیام دانشگاه انتشارات :تهران ،روستایی و شهری ری ی برنامه در طبیعی جغرافیای کاربرد (.137۶محمدجعفر ) زمردیان،

 .سمتتهران:  ،روستایی جغرافیای مبانی (.1377. )ع سعیدی،

 ناحیـة  در جمعیـت  و هـا  سکونتگاه فضایی توزیع الگوی در طبیعی محیط عوامل بین رابطه تحلیل (.13۸0) فیروزجایی، ن. زاده علیقلی و سلطانی، ن.

 .9۸ـ  90 (:۲45 و ۲44)۲1 ،جهاد مجلة همدان،: بهار

 .نور پیام دانشگاه انتشاراتتهران:  ،روستایی جغرافیای .(13۸4) پریدخت فشارکی،

 شـرقی  شـمال  چـای  اوجـان  حوضـة  نمونـه  مـورد : سـنجی  شـکل  های تحلیل از استفاده با تکتونیکی های فعالیت نسبی ارزیابی (.13۸۸) فریبا کرمی،

 .154ـ  135 :35 ،محیطی ری ی برنامه و جغرافیا مجلة سهند، کوهستان

 .153ـ  135 :1، شناسی باستان مطالعات مجلة همدان، - الوند شمالیهای  دامنه اشکانی استقرارهای تحلیل و بررسی (.13۸۸، ب. )و بلمکی .ع مترجم،

 .فرهنگی میراث سازمان :تهران ،یشهرنشین دم سپیده تا آغاز از ایران شناسی باستان: تاریخ از پی  در ایران (.137۸. )  شهمیرزادی، ملک

 دانشـکدة  ارشـد،  کارشناسـی  نامةپایان ،سنگ و مس دوران در آباد بستان شهرستان استقراری الگوهای تحلیل و بررسی (.1393ح. ) صومعه، ناصری

 دانشگاه تهران، تهران. انسانی علوم و ادبیات

 انسـانی  علوم و ادبیات دانشکدة ارشد، کارشناسی نامة پایان کرمانشاه، سر فیروزآباد شتد نوسنگی دورة استقراری الگوی بررسی (.1390میثم ) نیک اد،

 .تهران تهران، دانشگاه

 هـای  پـراکن   و ها مکان( تخمین) بینی پی  سازی مدل های تکنیک و ها تئوری (.13۸۶ر. ) هرسینی، م. سعیدی ح. و شهیدی، خطیب  .؛ نیکنامی،

 رودخانـة  حوضـة : مـوردی  مطالعـة  لجسـتیک،  رگرسـیون  و GIS کـاربرد  بـا  شناختی باستان های دشت هنپ در تاریخی از های پی  سایت

 .۲1۲ـ  193 :1۸4 ،تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدة فصلنامة مرک ی، زاگر  گاماسیاب

 گردشـگری  و دسـتی  صـنایع  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  همکاری با ،اول ةمرحل آباد، بستان ةمنطق شناسی باستان بررسی گ ارش (.13۸5) ر. والیتی،

 (.نشده منتشر) تهران دانشگاه شناسی باستان ةمؤسس و شرقی آذربایجان استان

 گردشـگری  و دسـتی  صـنایع  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  همکاری با ،دوم ةمرحل آباد، بستان ةمنطق شناسی باستان بررسی گ ارش (.139۲) ر. والیتی،

 (.نشده منتشر) تهران دانشگاه شناسی باستان ةمؤسس و شرقی آذربایجان استان

 گردشـگری  و دسـتی  صـنایع  فرهنگـی  میـراث  سازمان همکاری با ،سوم ةمرحل آباد، بستان ةمنطق شناسی باستان بررسی گ ارش (.1393) ر. والیتی،

 (.نشده منتشر) تهران دانشگاه شناسی باستان ةمؤسس و شرقی آذربایجان استان

 شـهریری،  قوشـاتپه  شـناختی  باسـتان  هـای  داده اسا  بر اردبیل ةمنطق کالکولتیک و نوسنگی دوران تبیین(. 13۸5) ا. پورفرج، ور.  .ع نوبری، هژبری

 .۲۶ـ  1 :۲ ،تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدة ةمجل
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