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Abstract 
Horand County is located in the most eastern part of Eastern Azerbaijan Province and is perhaps 

one of the few areas of Iran where major archaeological activities have not yet been carried out. 

Environmental factors play an important role in creating human settlements in any period. So in 

archaeology, in addition to the effects of the environment on the creation of each settlement, the 

degree of the adaptation of settlements to environmental conditions should be examined. One of 

the methods of studying the adaptation of settlements to environmental conditions is to analyze 

settlement patterns, that is to examine the formation of ancient sites in environmental contexts. 

Considering the geographical location and environmental potentials of a region, it is important 

to know which environmental factors have contributed to the creation, continuity, or 

abandonment of the grounds and how humans have dealt with their environment in choosing a 

lifestyle. For this purpose, 42 sites of Horand County, which have traces of the Bronze Age, are 

studied with the aim of determining the settlement patterns based on environmental variables. 

Through cluster analysis and using SPSS and ArcGIS software, the distribution of ancient sites in 

relation to natural variables is investigated. The location pattern of the sites in relation to the 

environmental resources shows that the settlement pattern of the Bronze Age at Horand is similar 

to the current settlement pattern and that, under the effect of the environmental conditions, two 

settlement patterns of sedentary farmers and nomadic herders in the region have always been 

observed. 
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 چکیده

 تاکنون که باشد کشور از مناطقی جز معدود شاید وترین بخش استان آذربایجان شرقی واقع شده شهرستان هوراند در شرقی

 ایجاد در موثر نقشی محیطیزیست عوامل مجموعهدانیم . نیک میاست نرسیده انجام به آن در شناختیباستان عمده هایفعالیت

 میزان استقرار، هر در ایجاد محیط تاثیر میزان شناخت بر عالوه شناسیباستان دارند، لذا در زمانی هر دوره در انسانی استقرارهای

 در محیطی شرایط با استقرارها انطباق بررسی هایروش از باید بررسی نمود. یکی را حاکم محیطی شرایط با استقرارها انطباق

 محیطی بسترهای باستانی در هایمحوطه گیریشکل بررسی به که است یالگوی استقرار تحلیل و مطالعه شناسیباستان مطالعات

 ایجاد، در محیطی عوامل کدام بدانیم که است ضروری منطقه، محیطیزیست هایقابلیت و موقعیت جغرافیایی به با توجهپردازد. می

در  .است بوده چگونه شیوه زندگی انتخاب در خود محیط با انسان نحوه برخورد و داشته ثیرتا هامتروک شدن محوطه یا و تداوم

 بر استقراری الگوهای تعیینبا نگرش مفرغ هستند، برگیرنده آثاری از عصراند که دراستقرار شهرستان هور 42راستای این مهم، 

 از آماری استنباطی روش و تحلیلی- توصیفی روش در این پژوهش از طریق مورد مطالعه قرار گرفتند. محیطی متغیرهای اساس

های باستانی نسبت به متغیرهای طبیعی توزیع محوطه نحوه SPSS ,ArcGISافزارهای ای و با استفاده از نرمخوشهتحلیل جمله

 شهرستان عصرمفرغ استقراری که الگوی دهدمی محیطی نشانزیست منابع با اطارتب در هامحوطه گزینیمکان الگوی بررسی گردید.

 و یکجانشین کشاورزان استقراری الگوی دو محیطیزیست شرایط تاثیر تحت و همواره بوده امروزی استقراری الگوی مشابه هوراند

 .شودمی مشاهده در منطقه نشینکوچ دامداران
 

 فضایی.توزیع عوامل محیطی، ،الگوهای استقراری شهرستان هوراند، عصر مفرغ،: های کلیدیواژه
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 مقدمه.1

 دالیل بررسی به که است محیطی -فضایی تحلیل مطالعات جدید، شناسیباستان مطالعاتی هایرهیافت از یکی

 هایویژگی و وسعت تعداد، مطالعه. پردازدمی محیطی خاص بسترهای در باستانی هایمحوطه گیریشکل

 ،یآب منابع ارتباطی، مسیرهای مانند متغیرهایی با و یکدیگر با آنها فضایی رابطه شده، یافت باستانی هایمکان

 هایمحوطه توزیع الگوهای از استفاده (.192: 1386علیزاده،) است روش این اهداف از غیره و زمین نوع و کیفیت

 شمار به شناسیباستان در مهم و برجسته روش یک شناسی،باستان اندازهای چشم تعیین منظور به باستانی

 پراکنش الگوی که فراوانی متغیرهای شناخت به اندازها،چشم در شناختیباستان آثار مطالعات کیفیت. آیدمی

 اند،مکانی ذاتا اندازها چشم در آثار پراکنش چون دیگر سوی از. دارد بستگی دهند،می قرار ثیرتا تحت را آنها

 هایتکنیک و هاتئوری مجموعه در نیز محیط با و یکدیگر با آنها ارتباط و پراکنش الگوهای ساختار، تحلیل

 با انسان تعامل نقش یاستقرار الگوی در بحث (.194:  1386دیگران، و نیکنامی( است پذیرامکان مکانی، تحلیل

 به .اندبوده تاثیرگذار برهم همواره محیطی شرایط مجموعه و انسان است که اهمیت زحائ رویاین از محیط

 محیطی شرایط متاثر از نیز خود اندازه همان به داده تغییر خود سود به را محیط انسان که عبارتی همانقدر

 انسان رفتار در تغییراتی بروز موجب هم و محیط تغییرات در ایجاد باعث هم برهمکنش و تاثیر این. است بوده

برآیند  و انطباق این حاصل عمدتا شناسیم،می فرهنگ نام به انسان ممیزه عنوان صفت به ما آنچه است، شده

 تواننمی -محیط بر انسان یا انسان محیط بر تاثیر -باشد که شکلی هر در محیط با انسان تعامل. است رفتار این

 زیست در تغییرات ایجاد و انسان استقرارگزینی بررسی در محیط شناخت .کرد تصور محیط از خارج را انسان

 از ایگونه محیطی شرایط زیست هر در چگونه انسان دهدمی نشان که است اهمیت زحائ رویاین محیط از

 (.52: 1392الماسی و مترجم، است ) استفاده نموده آن از و ابداع را شرایط آن با متناسب زیستن

 در را شناختیباستان هایمحوطه که داشتند هاییاستراتژی فرهنگی، محیطی و عامل کهن دو جوامع در

 ولی بوده، موردتوجههمواره  استراتژی این فرهنگی بعد که اگرچه دادند؛می قرار تحت تأثیر گسترش، وتوزیع 

 اقتصادی جغرافیای و فضایی هایتئوری (. در293: 1387مترجم، ) بوده است تعیین کننده محیطی نیز عوامل نقش

. کندمی توجه استقرارها بین فضایی رابطه و استقرارها فضایی ساختار بنیادی ویژگی به دو استقراری الگوهای

چگونگی  کشف ازتاریخ،پیش در معیشت هایشیوه بررسی برای نگاریمکان هایداده از گیریبهره رویکرد در

. شودمی انجام شناختیباستان هایکاوش از حاصل هایداده بر تکیه بدون محیط، در انسان هایفعالیت توزیع

 در شناختیهای باستانمجموعه پراکنش هایمدل چگونگی درک ،تخمین هایروش از استفاده با تنها این کار

: 1386نیکنامی،)گیرد صورت می محیطی بسترهای با آنها مکانی روابط و طبیعی اندازهایچشم وسیع گستره

 محیط بازسازی و منطقی هایقیاس ایجاد و هامدل پردازش برای علمی نظامی عنوان به شناسیباستان(. 193

 انسانی استقرارهای گذشته طبیعی محیط بازسازی در ناپذیریجدایی صورت به و جغرافیاست وامدار طبیعی،

 ثیراتتا از ناشی زمین روی بر گرفته شکل زندگی خاص الگوهای که چرا است؛ مرتبط محیط و اندازچشم با

 موجبات همواره طبیعی محیط این از انسان ثیرپذیریتا است. داشته وجود محیط و انسان بین که است متقابلی

 در سکونت خاص الگوهای گیریشکل سبب و آورده فراهم را سکونت و جمعیت تراکم نظر از فضایی تمایز
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گزینش صحیح محل استقرار از دیرباز  .(105: 1390کوهپر و دیگران، موسوی)است  شده مختلف باستانی هایدوره

انسانی ازهای محیطی و پس از آن های بشر بوده که تا به امروز ادامه دارد. فشارها و امتیجزو بزرگترین دغدغه

 اند.گیری بر این مسئله گذاشتهثیر چشمنیز تا

شهرستان  هایاستقرار الگوی پراکنش مطالعه به که دارد نظر در حاضر پژوهش شده، ذکر مطالب به توجه با

 به اطالعات بنابراین. بسنجد محیطی عوامل با را باستانی هایمحوطه ارتباط و بپردازد مفرغدر عصر هوراند

 مکانی هایداده ترکیب با سپس و تنظیم( GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم تحلیل مبنای بر آمده،دست

 گردید. به لحاظ بدل گیرش حوزه تحلیل یا معیشت حوزه تحلیل به نوعی به محیطی هایداده و هامحوطه

 هایتحلیلدر  جهت همین به د،نگیرمی شکل طبیعی محیط از متاثر استقراری، الگوهای که است روشن نظری

هوا، فاصله از رودخانه، شیب، وارتفاع، آب قبیل از محیطیزیست هایمشخصه و استقرارها بین رابطه مکانی،

 متغیرهای عنوان به محیطی عوامل ،تحلیل این در. گیردمی قرار توجه مورد عوامل دیگر وکاربری اراضی 

بتوان در نهایت  تا (.Clarke. 1976: 119) شد گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به هامحوطه و مساحت مستقل

 ایفا ترینگرپر و اساسی نقش آنها شدن متروک در یا و تداوم ایجاد، در محیطی عوامل که کدام کردروشن 

 .اندبوده برخوردار کمتری اهمیت از یک و کدام اندکردهمی

 

 پژوهش مواد و روش.2

های انسانی شده و از دیر باز مورد توجه گروهواقع  شرقیآذربایجان شرقی الیه بخششهرستان هوراند در منتهی

 مفرغعصردارای آثار محوطه  42، حدودهوراند شهرستان یشناختباستان یبررسجه یدرنتشماری بوده است. بی

 دهند.یمتشکیل  را پژوهش نیا یمطالعات مواد کهشناسایی گردید  سه دهستان دیکله، دودانگه و چهاردانگه از

 سطح از شده برداشت یهاسفال نمونهمطالعه  و یبررس براساسی شهرستان هوراند هاداده ینسب یگاهنگار

 استشده انجام یعلم یهاکاوش در یفرهنگ یهاهیال از آمدهدستبه یهانمونه با آنها اسیق و هامحوطه

در جهت نیل  .پردازدبه عوامل طبیعی می نسبت هاسی الگوی پراکنش استقرارگاهرحاضر به بر پژوهش (.1)جدول

اساس ساختارهای طبیعی منطقه، نحوه پراکنش استقرارها نسبت و بر تحلیلی -توصیفی روش با به این هدف،

 ارتفاع شیب، مانند درصد تحلیل فاکتورهایی این . درگیردمحیطی مورد بررسی و مطالعه قرار می به عوامل

 و مستقل عنوان متغیربه  ارتباطی مسیرهای و یآب منابع به نسبت هامحوطه موقعیت دریا، سطح از هامحوطه

اساس بر هامحوطه ،ارآمدتربرای مطالعه ک .است شده نظرگرفته در وابسته متغیر به عنوان هامحوطه وسعت

 GISافزار ندی شدند. سپس با استفاده از نرمبخوشهSPSS ارافزنرم های مشترک طبیعی با استفاده ازویژگی

 یرهای طبیعی مطالعه شد. در هر خوشه نسبت به متغ مفرغعصر هاینحوه توزیع استقرار
 

 (1396ارهای عصر مفرغ شهرستان هوراند )نگارندگان، . استقر1جدول

 هاکل محوطه مفرغ قدیم مفرغ میانی مفرغ جدید های مفرغمجموع محوطه

 تعداد 7 12 41 42

 هاها بر اساس دورهتفکیک محوطه مفرغ قدیم مفرغ قدیم.میانی.جدید مفرغ میانی.جدید مفرغ جدید

 تعداد 1 6 6 29
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 دیرین اقلیم شناسی شمال غرب ایران.3

 و منابع طبیعی یستزمحیط معیشتی، اقتصاد یبازساز ،شناسیباستان مطالعات در اهداف مهمترین از یکی

زیست  منابع معیشتی، اقتصاداما باید توجه داشت که بازسازی  است. کهن جوامع استفاده مورد زیست محیطی

 که آنجا از. است جوامع محیط طبیعی شناخت گرو در شناسانهباستان لفه هایمو از دیگر بسیار و محیطی

 آن، کنونی محیطی شرایط براساس شناسی،های باستانتحلیل ارچوبهچ در منطقه یک محیط زیست تعریف

 مطالعه مورد دوران در منطقه شرایط زیست محیطی بازیابی پس کرد؛ خواهد ایجاد شناختانهمعرفت  مشکالت

 آن اقلیمی شرایط و محیطی منطقه طبیعی یک زیستمحیط بین پیداست که گونههمان. بود خواهد دشوار

 مطالعه مورد زمانی بازه در را منطقه اقلیم یک بتوان چنانچه رو این از. دارد وجود تنگاتنگ و مستقیم ارتباطی

 نیازمند شناسانباستان جهت همین پی برد. به نیز منطقه آن محیطیزیست شرایط به توانمی نمود، بازسازی

اواخر بیشتر مطالعات انجام گرفته در زاگرس مربوط به دوران  .هستند شناسیدیرین اقلیم یهاداده از استفاده

 تالش شناسی به علتاقلیمها در مطالعات دیرینهستند، توجه وافر به این دوران پلیستوسن و آغاز هلوسن

 به توجه با است. غذا بوده تولید و یکشاورز آغاز منشا تبیین و کشف جهت شناسانباستان و شناسانانسان

 دفن شده رسوبات و شناسیگرده مطالعات شمال غرب ایران منطقه در شناسی،اقلیمدیرین اهمیت مطالعات

ارومیه  دریاچهی در محدود صورتبه  تاریخ از دوران پیش در منطقه اقلیمی وضعیتروشن نمودن  جهت

(Djamali et.al, 2008a, Djamali et.al, 2008b( دریاچه نئور ،) ،1392عزیزی و دیگران ،) دریاچه آلمالو

(Djamali et al, 2009)زریبار )دریاچه ( و84 :1396زوار و دیگران، )گول گانلی، ماندابVan Zeist & Wright, 

1963; Van Zeist & Bottema, 1977, 1991, El-Moslimany, 1987) اقلیمدیرین شواهداست.  شده انجام-

 منطقهکه د نباشو نشانگر این موضوع می هستند مشابهی نتایج یدارا همگی ،این مناطق از آمدهدستبه شناسی

آن میالد اقلیمی خشک و بیابانی داشته و ریزش نزوالت جوی در مرکز ازهزاره پنجم قبلبایجان تا پیش از آذر

و در  (Bottema, 1986; Van Zeist & Bottema, 1967تدریج افزایش یافته )بهمیالد ازقبل 5000از حدود 

 ,Shahrabi & Keltsص حیوانات و انسان مهیا گردیده است )خهای جاندار باالگونهنتیجه شرایط برای زیست

وارد مرحله میالد ازقبل 5500از آذربایجان اقلیم منطقه  ،شناسیگردهمطالعات  اساسبرترتیب بدین (.1986

گیری نخستین دوران مصادف با شکلکه این نداد  رخ زاگرس در شدیدی چنانآن تغییراتثبات نسبی شد و 

 .(21: 1391آجرلو، ) باشدمیایران غربدر شمالکوفایی فرهنگ روستانشینی های انسانی و شسکونتگاه

 

 داز زیست محیطی منطقهنجغرافیا وچشم ا.4

 1670مساحت با  38 ' 08 °شمالیو عرض 47 ' 37 °شرقیطول به دارای موقعیت جغرافیایی شهرستان هوراند

ترین متر در مرتفع 1024و ارتفاع آن از شده  واقع شرقیآذربایجان استان شرقیدر قسمت شمال ،مربعکیلومتر

لحاظ موقعیت سیاسی  این شهرستان به (.32: 1373دوستی، است ) شهر متغیرمتر در نقاط پست 860نقاط شهر تا 

 (.1نقشهشود )شهر اردبیل محدود میبه مشکین شرقو از  کلیبر، از جنوب به اهرشهرستان از شمال و غرب به 

سر است که ترین کوهستان آن هشتادسر یا هشتهمعروف و گرفتهقرارداغ هبخش مرتفع قر هوراند در شهرستان

توجهی بخش قابل ایهای مرتفع و صخرههای عمیق و کوهستانمتر ارتفاع دارد. دره 2908شده و در شمال واقع 

ترکیبی  منطقه این شناسیریختزمین نظر از (.219 :همان)اند تشکیل دادهرا این منطقه  انداز طبیعیاز چشم
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 شدهبررسی است. منطقه نمودهرا  زمین از متنوعی هایکاربری امکان که است عمیق هایدره و بلند هایکوه از

 ،چایسلین چای،سیویرقلعه هایرودخانه توسط است که متفاوت دشت و کوهستان کامال اندازچشم دو شامل

مفرغ در این های عصرمحوطه. شودمی مشروب پیوندند،می بدان کوهستان در که آبیپرهایشاخابهو  آبادعلی

 کمتر شیب هامحوطه این ویژگی عمده .اندآن قرارگرفته دره اصلی در و رودخانه از فاصله تریننزدیک بخش در

 مسیرهای به آسان دسترسی ی ومنابع آب به نزدیکی ای،مدیترانهخشک و نیمه اقلیم قرارگیری در درصد، 2از 

 داشته ارتفاع دریا سطح از متر 1000 از کمتر کرد که پیدا توان می را زمینی کمتر اینجا است. درارتباطی 

ترین متعادل منطقه، توپوگرافی به توجه با که شدهواقع متر1750 تا 1000ارتفاع در هامحوطه بیشتر باشد.

 دو صورت به استقرارها منطقه در این رود.می شمار به امروزی حتی و باستانی هایسکونتگاه ایجاد جهت ارتفاع

 .شوندمی مشاهده ییکجانشینو  ینشینکوچ

 

 
 (1396، )نگارندگان موقعیت جغرافیایی شهرستان هوراند .1نقشه

 

 شهرستان هوراندهای عصرمفرغ الگوی استقراری محوطه.5

 وسعت لحاظبهها موقعیت مکانی محوطه. 5-1

تعداد و تراکم لذا تواند نشانگر جمعیت ساکن در آن منطقه باشد؛ باستانی می هایاز آنجا که وسعت محوطه 

 معرفو همچنین جذب جمعیتی  امکان بالقوهگر نشان تواندنیز می حوزه جغرافیایی یکهای باستانی محوطه

 مساحت میزان محاسبه که داشت دور نظر از نباید. البته باشد منطقه آن ساکنان فرهنگ از گوناگونی هایجنبه

 در استقراری محوطه بافت از قسمتی موارد از خیلی در احتماال و است ظاهری شواهد پایه بر فقط ه شدهارائ

صومعه، ناصری) باشد شده تغییر دستخوش محل در بعدی هایدوره ساکنان توسط یا و شده رسوبات مدفون زیر

 اساس بر بتوان تا است کاوش عملیات انجام نیازمند محاسبه دقیق مساحت که است روشن (.206: 1393

 سنجش . جهتپرداخت اجتماعی زندگی مختلف هایمطالعه جنبه و شناسایی به نسبت دقیق مستندات

 بندی نموددسته طبقه 8آنها را در  توانمی وسعت نظر از هوراند شهرستانهای عصرمفرغ محوطه پراکندگی

 2های این منطقه دارای مساحتی کمتر از محوطه  %45همانطور که در جدول مشاهده می شود  .(2)جدول.

 اند.ها را به خود اختصاص داده% از کل محوطه 12هکتار تنها  10و استقرارهایی با مساحت باالی  هکتار هستند
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 (1396وسعت )نگارندگان،  لحاظبهها . موقعیت مکانی محوطه2جدول

 

 دریاازسطح ارتفاع لحاظبهها محوطهمکانی موقعیت .2-5

های اقلیمی کننده نوع توپوگرافی یک محل است، از عوامل تاثیرگذار در ایجاد رژیمفاکتور ارتفاع که تعیین 

گزینی این عامل، از عوامل مهم در مکان سبک و سیاق متفاوت زندگی مردم یک منطقه است. و متنوع

وسط منطقه در نظر گرفته متر به عنوان ارتفاع مت 2000در منطقه آذربایجان ارتفاع استقرارهای باستانی است. 

 باستانی استقرارهای بستر ناهمواری یا همواری اینکه بر عالوه ارتفاع (. عامل220:  1388، زاهدی و دیگرانمی شود )

 مراکز مرتفع، مناطق. دهد می تشکیل را زیاد و کم حرارتی فشار مراکز گرادیان حرارتی، ایجاد با کندمی بیان را

 غنای در نتیجه و بارش میزان بر دما کاهش با ارتفاع همچنین. باشند می مراکز فروبار پست، مناطق و فرابار

دما و  توجه به رابطه مستقیم افزایش ارتفاع در کاهش. با (22: 1390نیکزاد،  (گذاردمی تاثیر نیز گیاهی پوشش

با علم به این تاثیراتی  .بود خواهد کم بلند، خیلی مناطق در نیز باستانی هایبروز یخبندان تراکم محوطه

محدوده مذکور در رابطه با عامل ارتفاع و بر اساس در  هامنظور بررسی نحوه توزیع محوطهبهتوپوگرافیک، 

 شده استخراج هایو نقشه مودارهابررسی ن .(3)جدول بندی شدندطبقه دسته 8در  هامحوطه ارتفاع،خطوط هم

 طوری به اندر محدوده ارتفاعی پایین واقع شدهغالبا د شهرستان هوراند مفرغعصر هایمحوطهدهد که می نشان

و  است گرفته آزاد شکل دریاهای سطح از متر 1500پایین تر از  ارتفاع در محوطه ها از %  77 حدود که

 که ضروریست نکته این ذکر البته .(2نقشه) ی وجود نداردمتر به باال هیچ استقرار 2250 همچنین از ارتفاع

 و آب جهت اینکهاست به نبوده اسکانبرای  مناسبی محیط محدوده این از بیش ارتفاع جداول، و مارآ طبق

 و بوده و پربرف سرد زمستان در داغهای قرهکوهستانی رشته کوه دامنه در قرارگرفتندلیل به هوای هوراند

عصر  در هااستقرار ایجاد جهت ارتفاع ترینمناسب رسدمی نظر به، لذا باشدمی طوالنی یخبندان دوره دارای

های امروزی در ها را با توزیع روستاوزیع محوطهاگر میزان ت .است ارتفاع بوده میانگین این در منطقه مفرغ این

این محدوده مقایسه کنیم، رابطه ای قوی میان ارتفاع و توزیع مراکز جمعیتی امروزی و استقرارهای باستانی در 

د که دهها نشان میکار خواهد شد. در واقع، این نسبتهایی برای زندگی آَشالزام هر یک به انتخاب چنین مکان

اند. وضعیت توپوگرافی منطقه ایجاد شدهبا توجه به شناخت قبلی از یکباره، بلکه استقرارهای ایجاد شده نه به

 است.وجود نداشته  باالبنابراین با توجه به ماهیت توپوگرافی منطقه، امکان وجود استقرار در ارتفاعات 

 درصد مفرغ جدید مفرغ میانی.جدید مفرغ قدیم.میانی.جدید مفرغ قدیم هامحوطهتعداد  مساحت

0.5-0  9 0 0 0 9 21 

1-0.5  6 1 0 0 5 14 

2-1  4 0 0 2 2 10 

4-2  10 0 2 0 8 24 

6-4  5 0 0 1 4 12 

8-6  3 0 0 2 1 7 

10-8  0 0 0 0 0 0 

10<  5 0 4 1 0 12 

 100 29 6 6 1 42 مجموع
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 (1396)نگارندگان،  ارتفاع از سطح دریا لحاظبهها . موقعیت مکانی محوطه3جدول

 

 

 
 (1396)نگارندگان،  ارتفاع از سطح دریا لحاظبهها موقعیت مکانی محوطه .2نقشه

 

 نوع اقلیملحاظ بهموقعیت مکانی محوطه ها  .3-5

تاریخ و چه در زمان حال تاثیر بسیار زیادی در زندگی بشر داشته ازپیشهای های اقلیمی چه در زمانویژگی

ای تحت تاثیر محیط و نوع شناسی نیز استقرارها و بقایای مردمان باستان در هر منطقهباستاناست و به لحاظ 

 و ارومیه و خزر دریاچه های باال، وجود جغرافیایی عرض رتفاعات متعدد،ا اقلیم آن منطقه قرار گرفته است.

 تاثیر تحت حدودی تا ذربایجانآ الوهعهای دارند. بعمده ذربایجان، نقشآ اقلیم در سرد سیبری، هوای هایتوده

 شمال سمت از سیبری سرد هوای هایتوده و غربی جنوب و غرب قسمت از مدیترانه دریای مرطوب جریانهای

بندی تقسیم اساس بر و رودمی شمار به کشور سردسیر مناطق از ذربایجانآ چه اگر (.23: 1368رئیس نیا، (دارد قرار

 درصد مفرغ جدید مفرغ میانی.جدید مفرغ قدیم.میانی.جدید مفرغ قدیم هامحوطهتعداد  ارتفاع

335-500 1 0 0 0 1 2 

500-750 5 0 1 0 4 12 

750-1000 7 1 0 2 4 17 

1000-1250 5 0 1 2 2 12 

1250-1500 14 0 2 1 11 34 

1500-1750 8 0 1 1 6 19 

1750-2000 1 0 1 0 0 2 

2000-2250 1 0 0 0 1 2 

 100 29 6 6 1 42 مجموع
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 میزان لحاظ از آن هوای و آب وضع حال این با است، شده قلمداد سرد جنگلی مناطق هوای و آب دارای کوپن

(. 23: 1369سیستانی ، افشاریاست ) گرم و معتدل سرد، متمایز ناحیه سه دارای و بوده خشک نیمه رطوبت،

 کم و است آن اعظم سردی قسمت و برودت عوامل از آن باالی جغرافیاییعرض وذربایجان آ بودنکوهستانی

 اینکته آید.می شمار به مناطق از ایپاره اعتدال عوامل از خزر دریای هایبخار کننده مالیم اثرات و بودنارتفاع

 اقلیم براساس را هامحوطه شرایط ما که است این ،گیرد قرار توجه مورد باید استقراری الگوهای مورد در که

 ممکن و دهد قرار تاثیرتحت را بیآ منابع تواندمی نزوالت افزایش و کاهش با که مییاقل. سنجیممی یامروز

 .بالعکس یا باشند کرده خشک را امروزی های رودخانه یا هاچشمه از برخی کم بارش دلیل به ایدوره در است

 شودمیبندی از نظر نوع اقلیم در چهار دسته طبقه هوراندهای شهرستان محوطهدر هر صورت، موقعیت 

اقلیم استقرارها بیشترین کمیت و  %48خشک با استخراج شده اقلیم نیمه نقشهنمودار و  براساس .(4جدول)

 (.3)نقشه است داده خود اختصاص به را کمیت کمترینمفرغ، استقرارهای عصراز مجموع  % 5مرطوب با 

 
 (1396)نگارندگان،  اقلیم لحاظبهها . موقعیت مکانی محوطه4جدول

 درصد مفرغ جدید مفرغ میانی.جدید مفرغ قدیم.میانی.جدید قدیم مفرغ هامحوطهتعداد  اقلیم

 5 1 0 1 0 2 مرطوب

 33 11 1 2 0 14 ایمدیترانه

 48 12 4 3 1 20 خشکنیمه

 14 5 1 0 0 6 مرطوبنیمه

 100 29 6 6 1 42 مجموع

 

 
 (1396)نگارندگان،  اقلیم لحاظبهها . موقعیت مکانی محوطه3نقشه
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 های سطحیفاصله از منابع آب لحاظبهموقعیت مکانی محوطه ها . 4-5

طول ادوار ثیر قرار داده و در اترین عوامل طبیعی همواره زندگی بشر را تحت تهیدرولوژی به عنوان یکی از مهم

. تامین و سهولت دسترسی نقش اصلی را در شکوفایی و استمرار حیات جوامع انسانی ایفا نموده استگذشته 

رود گیری استقرارها در تمامی ادوار گذشته و امروز به شمار میمنابع آبی از مهمترین عوامل موثر در شکلبه 

ها و مزارع و نیز مالکیت و پذیری و پراکنش خانهها، شکل(. نحوه استقرار سکونتگاه139: 1388مترجم و بلمکی، )

از چگونگی دستیابی به منابع آب و منابع طبیعی  برداری از منابع آب و خاک را تا حد زیادی ناشیشیوه بهره

تر برداری سهلها، مستعدترین نقاط به منظور بهرهگیری نخستین سکونتگاهدر شکل (.15: 1377سعیدی، ) باشدمی

های محوطه پراکندگی سنجش در (.23: 1384فشارکی، از آب و زیر کشت بردن زمین، مورد توجه بوده است )

 اساس است. بر این بوده مورد توجه اصلی آبی منابع به نسبت هامحوطه قرارگیری الگوی، شهرستان هوراند

شهرستان هوراند از لحاظ دسترسی به منابع وضعیت عمومی  .(5جدول) شدند بندیطبقه دسته 5 در هامحوطه

متری  1000از  کمتر% در فاصله  45یعنی  استقرارهای منطقهای که بیشترین تقریبا مناسب است؛ به گونه یبآ

 %19اند و تنها استقرار یافته هاصورت خطی در امتداد این رودخانه ها بهو سکونتگاه اندقرار گرفتهها از رودخانه

ها از دوربودن محوطه (.4نقشه) اندواقع شده آبی منابع به نسبتمتری  2000ها در فاصله باالتر از محوطه

. منطقه وجود دارنداین  اکثر نقاطصورت پراکنده در آب دائمی است که بههای علت فراوانی چشمهها بهرودخانه

زیرزمینی، الزامی به زندگی  آبیهای مکرر و فراوانی منابع و درنتیجه آن بارش د هوای مرطوببا وجوبنابراین 

 ین درصدهاا هستیم.  مفرغوناگون شاهد حضور محوطه های  عصردر کنار رودخانه وجود نداشته و در فواصل گ

. بدین صورت که باشدمیها و تعداد محوطه هابستگی و رابطه مستقیم میان رودخانهدهنده همنشان همچنین

تر رودخانه نزدیکحریم ها کاسته و بالعکس هر چه به انه فاصله بگیریم از تعداد محوطههرچه از حریم رودخ

 ها افزوده می شود.شویم بر تعداد محوطه
 

 (1396)نگارندگان،  فاصله از منابع آبی لحاظبهها موقعیت مکانی محوطه. 5جدول

 درصد مفرغ جدید مفرغ میانی.جدید مفرغ قدیم.میانی.جدید مفرغ قدیم هامحوطهتعداد  رودخانه

500-0  8 0 1 0 7 19 

500-1000 11 1 1 1 8 26 

1000-1500 9 0 0 0 9 22 

1500-2000 6 0 1 2 3 14 

>2000 8 0 3 3 2 19 

 100 29 6 6 1 42 مجموع

 

 مسیرهای ارتباطیفاصله از لحاظ ها بهموقعیت مکانی محوطه .5-5

تاکنون  مفرغ عصر از حداقل که دهدمی نشان شناسیمردم و شناسیباستان جغرافیایی، هایبررسی و مطالعات

 متعددی و ارتفاعات عظیم سلسله وجود بااست و  گرفته شکل حوزه زاگرس درون متعددی ارتباطی هایراه

 هایگروه گذشته مورداستفاده دوران از که ایجاد شده مهمی ارتباطی مسیرهای گذرد؛می منطقه این میان از که

 دورهایگذشته از اند،گرفتهشکل منطقه جغرافیای فیزیکی براساس که ارتباطیمسیرهای این. است بوده انسانی
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 وجود با نیز امروزه حتی که طوری به اند؛بوده در این منطقه برقراری ارتباط برای مسیرها ترینآسان تاکنون

 ارتباطی، مسیرهای پیرامون اراضی و ایدره میان اراضی رفتن کشت زیر به و روستانشینی گسترش زندگی

قرار  استفاده مورد کوچ ایام در امروزی وسیله عشایربه ایمنطقهبین و ایمنطقه مسیرهای و معابر هنوز همان

-گردنه و هادره -1: است پذیرامکان زیر طریق دو از تاریخازپیش دوران ارتباطی مسیرهای پیداکردن. گیرندمی

 تراکم -2.اندبوده ایدوره هر در محیطی خاص شرایط با انطباق در اجبار موجب واقع در که ارتفاع کم های

الماسی و دارند ) قرار هامسیر این کنار در عمدتا که مرکزی هایمکان عبارتی به یا و بزرگنسبتا  استقرارهای

ندگی استقرارهای امروزی رسد پراکبه نظر می ،استقرارهاها بر پراکندگی در بررسی تاثیر راه (.1392:55 مترجم،

و مرور  ای که امروز ساخته شده با مسیرهای عبورممکن است جاده .باشدتاریخ متفاوت ازهای پیشبا محوطه

خی و صعب العبور پیشینیان دقیقا یکی نباشد اما در منطقه مورد مطالعه ما به دلیل وضعیت ناهمواری، سنگال

های نسبتا حاصلخیز فاده در گذشته و امروز حواشی درههای آن، تنها مسیرهای قابل استبودن بیشتر بخش

ندان دور های مورد نظر ما چچگونگی برپایی محوطه ها، دربوده است. بنابراین نقش و تاثیر این راهها رودخانه

های عصر مفرغ، ابتدا نقشه اولیه از کل مسیرهای اصلی و فرعی تحلیل محوطه جهت از واقعیت نخواهد بود.

 در نسبی گاهنگاری تفکیک به هامحوطهسپس ، انی بر روی این نقشه جانمایی شدشهرستان تهیه و نقاط باست

متری  1000در فاصله کمتر از ها محوطه %48یش از ب شهرستان هورانددر  (.6)جدول ندشد بندیطبقه دسته 6

 %7متری نسبت به مسیرهای ارتباطی تنها  4000اند و در فاصله بیش از گرفتهقرار نسبت به مسیرهای ارتباطی

معبر قابل گذر در های ارتباطی به این دلیل بوده که تنها این نزدیکی به راه. (4نقشه) اندها واقع شدهمحوطه

ها دور ها بر محوطهده اند. بنابراین منطبق بودن راهها در آنها ایجاد شهایی است که محوطهمنطقه همین دره

در نزدیکترین فاصله از  عصرمفرغهای ست. آنچه حائز اهمیت است، قرارگیری بیشتر محوطهاز انتظار نی

گونه که امروزه نیز درچیدمان دهد که مردمان آن زمان همانارتباطی امروزی است. این امر نشان میمسیرهای

که از نظر مکانی کردند مناطقی را برای سکونت خود برگزینند تاهای منطقه دیده می شود، سعی میروس

 د. الوصول بوده و در مسیرهای پر رفت و آمد قرار داشته باشسهل

 
 (1396)نگارندگان،  فاصله از مسیرهای ارتباطی لحاظبهها مکانی محوطه . موقعیت6جدول

 درصد مفرغ جدید مفرغ میانی.جدید مفرغ قدیم.میانی.جدید مفرغ قدیم هامحوطهتعداد  مسیرهای ارتباطی

0-1000 20 1 4 3 12 48 

1000-2000 8 0 0 2 6 19 

2000-3000 7 0 1 1 5 17 

3000-4000 4 0 0 0 4 9 

4000-5000 3 0 1 0 2 7 

>5000 0 0 0 0 0 0 

 100 29 6 6 1 42 مجموع
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 (1396)نگارندگان،  فاصله از منابع آبی و مسیرهای ارتباطی لحاظبهها . موقعیت مکانی محوطه4نقشه

 

 شیب لحاظبهها موقعیت مکانی محوطه .6-5

بین های انسانی در گذشته و امروز داشته، عامل شیب است. سزایی در توزیع سکونتگاهبهکه نقش از عواملی 

ای مستقیم وجود چه به صورت آبی و چه دیم، رابطه با پتانسیل کشاورزی، و استقرارها جهت و درصد شیب

کمتر، در پایداری جمعیت، نوع استقرار و شیب های رو به آفتاب با درصد شیب ها در اهدارد. برپایی سکونتگ

ارتفاع، درک چگونگی  عامل عوامل در کناردارد که بدون در نظر گرفتن این رداری از زمین نقش میزان بهره ب

 15از  های کمتر شیبنخواهد شد. لف، به خصوص دوران مورد بحث میسر مخت ادوارتوزیع استقرارهای 

 شرایط سایر بودن مساعد صورتدر  که هستند کشاورزی هایفعالیت انجام برای شیب درصدمناسب ترین

: 1382خسرو تهرانی،) دارد به دنبال را کشاورزی کیفی محصوالت و کمی افزایش بهبود غیر محیطی، و محیطی

 شودمی زاویه بیان حسب بر که است شیب تغییرات حداکثر نشانگرمساله دیگر جهت شیب است که  (.86

 دریافت خاک که است خورشیدی انرژی کننده مقدارتعیین شیب، جهت (.68: 1389دیگران، و حسینی عظیمی)

 شیب سردسیر مناطق در دلیل به همین ،است بارز بسیار های مختلفشیب در حرارت درجه تغییر. کند می

شیب های رسند. می به نظر ترمناسب سکونت برای آفتاب به پشت هایشیب مناطق گرمسیر در و آفتاب روبه

بوده و تبخیر بیشتری دارند، بنابراین ذخیره آب کم شده و رشد تر گیر گرمسایههای آفتاب گیر نسبت به شیب

واد آلی، هوموس خاک را ها تابش شدید خورشید با تجزیه ماهی کمتر است. همچنین در این شیبپوشش گی

(. 100: 1389امیدوار، شود )خاک چسبندگی خود را از دست داده و مستعد فرسایش میبرد و در نتیجه از بین می

ها، که از نظر ایجاد سکونتگاهدرحالی گیر است،های سایهها تنک و کمتر از بخشدر این شیباهی پوشش گی

 سنجش در. روندهای روستایی به شمار میهای عشایری و خانهها جهت برپایی وارگهترین مکانمناسب

شدند  بندیطبقه دسته 6 در هامحوطه شیب، درجه از نظر هوراند شهرستان عصرمفرغهای محوطه پراکندگی
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 به را مورد بررسی منطقه از (%76) مساحت بیشترین درجه 2شیب کمتر از در شهرستان هوراند  .(7جدول)

 .(5نقشه) خورداستقراری از عصر مفرغ به چشم نمیهیچ درجه  5باالتر از  هایشیبدر و  داده اختصاص خود

 به نزدیک مناطق و سیالبی و ایرسوبی رودخانه هایدشت تیپ دو معموال درجه  5 تا 0 شیب در در مجموع

ای ها و مناطق کوهپایهدشت تیپ نزدیک به مناطق مابین درجه 10 تا 5  شیب دردارد و  وجود دشت تیپ

 نظر به .دارند قرار شیب درجه این در طبیعی عموما هایچراگاه و دیم کشاورزی جهت . مراتعشوددیده می

 از ایصخره گاه و سنگالخی بستر شدید، فرسایش شیب، درجه بودن باال دلیل بهباال  شیب با مناطق رسدمی

 د.نباشنمی استقرار شناسی منطقه مناسبی برای ریخت نظر

 
 (1396)نگارندگان،  درصد شیب لحاظبهها . موقعیت مکانی محوطه7جدول

 درصد مفرغ جدید میانی.جدیدمفرغ  مفرغ قدیم.میانی.جدید مفرغ قدیم هامحوطهتعداد  درصد شیب 

1-0  16 1 1 1 13 38 

2-1  16 0 1 4 11 38 

3-2  5 0 1 1 3 12 

5-3  5 0 3 0 2 12 

6-5  0 0 0 0 0 0 

8-6  0 0 0 0 0 0 

 100 29 6 6 1 42 مجموع

 

 
 (1396)نگارندگان،  درصد شیب لحاظبهها موقعیت مکانی محوطه .5نقشه
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 اراضیکاربری لحاظبهها نی محوطهموقعیت مکا .7-5

ای است که توسط ساکنان گیری استقرارها، نوع کاربری و استفادهیکی دیگر از متغیرهای اصلی و موثر در شکل

به کاربری اراضی  های استقراری نسبتمطالعه نحوه پراکنش محوطهشود. از اراضی پیرامون محل زیستگاه می

های کشاورزی دارای کاربری مراتع یا زمین های که امروزبه احتمال زیاد منطقه هخور توجه است کبه این دلیل در

رو استفاده از مراتع برای اقوام کوچ یاکار وهای مناسب جهت کشتهای دور نیز دارای زمیناست، در گذشته

نسبت به فاکتور کاربری اراضی در یک قالب کلی و تقریبا نزدیک به  هابرای مطالعه و تحلیل محوطه بوده است.

ها از محوطه %62 براساس مطالعه نمودار و نقشه استخراج شده، .(8جدول) بندی شدنددسته طبقه 5واقعیت، در 

های کوهستانی اند که این شرایط بیشتر در قسمتمتراکم قرار گرفتهتوان و مراتع نیمههای کمروی زمینبر 

توان گفت ندی میبیک جمعدر . (6)نقشهکند نشینی مناسب است، صدق میکه برای زندگی کوچ، جاییحوزه

اب شیوه زندگی در روستا مبتنی برکشاورزی و های زیست محیطی شهرستان هوراند امکان انتخکه پدیده

اری و استفاده از مراتع مناطق کوهستانی نشینی مبتنی بر دامدها و شیوه زندگی کوچدامداری محدود در دشت

 است.  فراهم نمودهرا 

 
 (1396)نگارندگان،  اراضیکاربری لحاظبهها . موقعیت مکانی محوطه8جدول

 درصد مفرغ جدید مفرغ میانی.جدید مفرغ قدیم.میانی.جدید مفرغ قدیم هامحوطهتعداد  کاربری اراضی

 12 2 2 0 1 5 زمین کشاورزی آبی و باغ

 21 6 1 2 0 9 کشاورزی دیم

 31 10 2 1 0 13 مراتع نیمه متراکم

 31 10 1 2 0 13 زمین با توان کم

 5 1 0 1 0 2 جنگل

 100 29 6 6 1 42 مجموع

 

 
 (1396)نگارندگان،  اراضیکاربری لحاظبهها موقعیت مکانی محوطه .6نقشه
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 شهرستان هوراند عصرمفرغهای تحلیل الگوهای استقراری محوطه .6

 مکان یک روی بر به جای تمرکز که است شناسیباستان در مطرح موضوعات از یکی استقرار الگوی تحلیل

 رابطه و زیستی جغرافیای به توجه بیشترین یالگوی استقرار در. پردازدمی ایمنطقه بررسی به خاص باستانی

هر  جغرافیایی وضعیت تفاوت به توجه با که شودمی معطوف جغرافیایی پهنه درزیست  و گزینیمکان در انسان

که یکی از ازآنجایی (.Kowalewski,2008: 227است ) متفاوت یکدیگر با نیز استقرارها پراکنش نحوه منطقه

 درک برای گیری آنهاست،ها و عوامل موثر بر شکلمسائل اصلی این پژوهش، چگونگی الگوی توزیع محوطه

 دهد،قرار می بندیطبقه مورد آنها محیطی بافت نوع نظر از را عصرمفرغمحوطه  42 مجموع که هاییبهتر خوشه

مراتبی تراکمی با معیار روش معدل ارتباطات ای سلسلهاز طریق روش تحلیل خوشه آماری متغیره چند آنالیز یک

های ه نحوه توزیع محوطهبه این صورت ک است. شده ها استفادهگروهی برای مشاهدات بهتر جزییات خوشهدرون

 و وابسته متغیر عنوانبه هاوسعت محوطه اساس این کند. برباستانی نسبت به متغیرهای طبیعی بررسی می

مشخصات  با هاییگروه تشخیص آن از است و هدف شدهگرفته نظر در مستقل متغیر عنوانمحیطی به عوامل

چند  های آماریهای روشای یکی از تکنیکخوشه تحلیل است. در دسترس هایداده یمجموعه در همسان

(. Hodson, 1970رود )کار میهشده بهای که متغیر آنها مشخصکردن نمونهباشد که برای جدامتغیری می

 باشدهای متفاوت حداقل میهای درون خوشههای درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین دادهشباهت داده

(Rencher, 2003.) ای نشان خواهد داد که گونههای متجانس را بهای در این مقاله محوطهروش تحلیل خوشه

مطالعه در ارتباط با محیط طبیعی آنها  های موردای را در مجموعه محوطهتوان الگوهای ویژهاز طریق آن می

از تحلیل  هوراند شهرستان عصرمفرغهای جهت مطالعه الگوی استقراری محوطهتشخیص داد. به همین منظور 

ها بهره گرفته شد که بر این اساس و مربع فاصله اقلیدسی میانگین خوشه نزدیکترین همسایهای با روش خوشه

 .(1نمودار ،9 جدولخوشه به شرح زیر به دست آمد ) دو

 خوشه یک . 1-6

 نظر تعداد تشکیلن گروه را از ها، بزرگتریدرصد کل محوطه 93محوطه استقراری یعنی  39این خوشه با  

از  %15قدیم، میانی و جدید،عصرمفرغها از استقرار %8قدیم، عصرمفرغها از استقرار %3دهد. در این خوشهمی

 خوشههای این استقراردهند. میرا تشکیلجدید ها عصرمفرغاز استقرار %74و  جدیدمیانی و ها عصرمفرغاستقرار

اند و دارای میانگین قرار گرفتههای ارتباطی راهاز  یمتر1588از رودخانه و  1215همگی در میانگین فاصله 

 هوایوخوشه در نواحی کوهستانی با آب های ایناز لحاظ طبیعی، محوطههستند.  هکتار 3وسعتی در حدود 

-400بارش میانگین، 0-3از سطح دریا، درصد شیب  متر 1231با میانگین ارتفاع  ایو مدیترانه خشکنیمه

توان و مراتع کمهای زمین های کشاورزی دیم،زمیند. بیشتر اراضی این خوشه را انمیلیمتر قرار گرفته 300

های این خوشه در فاصله نزدیکتری نسبت به منابع آبی و مسیرهای محوطه د.ندهمتراکم تشکیل مینیمه

 موقعیت براساس  هکتار ( نسبت به خوشه دوم دارند. 6 حدود)میانگین وسعت بیشتری اند و دهارتباطی واقع ش

این گروه برای استقرارهای  گردانیبا اقتصادرمه کوچ روی و روستاهای کوچکها دو نوع الگوی استقراریمحوطه

 و مناسبمرتع ارتفاع، آب، عامل های این خوشه،نکه برای اغلب محوطهیابهتوجه نظرشود. پیشنهاد می

 ییروکوچ دامدار اقوام به متعلق د، این استقرارهاایزاحتمالبه، داد داشته تیها اولودشت به نسبت یمدهایزمین
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 یزندگ از ایی، شیوهروکوچ یزندگ از منظور. اندکردهیمالق یی مناطق نیا به سال گرم فصول در کهباشد می

 خودرو ای مید یکشاورز یهافرآورده از یبرخورداربا معموال  و واناتیح پرورش راه از هاانسان آن در که است

 مستلزم مراتع نیا به یابیدست. کنندیم گرکوچید محل به یمحل از انهیسال چراگاه یپ در و کنندامرارمعاش می

 نیا است. در شدهیم انجام یعمود صورتبه کوچ ن،یبنابرا است، بوده ارتفاعات در ینزول و یصعود یهاحرکت

 نییتع یشپ از حرکتزمان  و است مشخص القیی و قشالق در موردنظر یهامحدوده و حرکت ریمس کوچ

منطقه  مردمان از گروه این اقتصاد که دهدیم نشان هاستگاهیز این پراکنش و توزیع یوهیشدر مجموع، شود. می

کشاورز  بینابین صورتبه) محدود کشاورزی با پروردام روی یا روستاهای کوچک کوچبر  مبتنی توانرا می هوراند

که ساکنان این استقرارها شناخت کافی از محیط پیرامون  هستنداین حقیقت  نشانگرو  نمود فرض (پروردامو 

 اند. دهبریمی محیطی منطقه پیرامون خود بهره هاتیقابلخود داشته و از تمام 

 خوشه دو .2-6 

های این حوطهدهد. مبه خود اختصاص میها را محوطهاز کل % درصد  7استقراری،  محوطه3این خوشه با 

تمام استقرارهای این خوشه دارای ادوار فرهنگی اند. شدهواقعمطالعه ای محدوده موردخوشه در نواحی کوهپایه

است.  متر 1133دریا ها از سطحمحوطه. در این خوشه میانگین ارتفاع باشندمی قدیم، میانی و جدیدعصرمفرغ

. اندقرار گرفتههای ارتباطی از راه 434متری از رودخانه و  1820های این گروه همگی در میانگین فاصله محوطه

میلیمتر و در  300-400خشک، میانگین بارش اقلیم نیمه نواحی با های این خوشه درمحوطه، ز لحاظ طبیعیا

های این محوطهد. ندهتشکیل می کمتوانبا  هایزمیناند. بیشتر اراضی این گروه را هشد واقعدرصد  3-5شیب 

ی فرهنگی زیاد هستند. این هانهشتههکتار با  33اند و دارای میانگین وسعت شدهها واقعخوشه غالبا در دشت

اند که یکی از دالیل این امر، دسترسی آسان به مواد موردنیاز استقرارها در راستای مسیرهای ارتباطی قرارگرفته

 گیریشکل منطقه، یشیالجسوق یهاراه از رونق استفاده به توجه با هاست.محوطه برای ساکنان این

بنابراین . ستین رمحتملیغ دوره نیدر ا ی،ستیز صرفا اهداف نه و یتجاری هابا راه مرتبط اهداف با ییاستقرارها

با در نظر گرفتن این مهم،  لذا ی تجاری مرتبط دانست.هاتیفعالها را در ارتباط محدود با توان این محوطهمی

ی تجاری و کشاورزی در سطح اندک هاتیفعالها، استقرارهایی هستند که با که این محوطه رسدیمبه نظر 

 مرتبط هستند.
 (1396)نگارندگان،  هوراندهای دوره مس سنگی شهرستان خوشه بندی محوطه. 9جدول

 خوشه های محوطه های عصر مفرغ داده های محیطی

1 2 

 33 3 میانگین مساحت )هکتار(

 1820 1231 ارتفاع از سطح دریا )متر(

 434 1215 فاصله از منابع آبی )متر(

)متر( رهای ارتباطییاز مس فاصله  1588 1133 

0-3 درصدشیب  5-3  

ایمدیترانه -نیمه خشک اقلیم  نیمه خشک 

اراضی کاربری تراکممنیمه مراتع -کمنبا توا زمین -دیمهای با کشاورزیزمین   کمزمین با توان 

300-500 میانگین بارش  400-300  

هامجموع محوطه  39 3 
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 (1396)نگارندگان،  عصرمفرغ شهرستان هوراندهای محوطه نزدیکترین همسایهای تحلیل خوشهنمودار  .1نمودار

از  طبقه هر در واقع طبیعیعوامل  و هامحوطه از کدام هر مساحت میان همبستگی تحلیل و تجزیه منظور به

 رابطه به چگونگی باستانی هایمحوطه همبستگی عدم یا همبستگی دالیل .گردید استفادهSPSS نرم افزار

 این باعث انتخاب که چیزی. می آورد وجودبه را چشم اندازها از خاص نوعی که گردد برمی محیط با انسان

ستگی معنادار وجود همب .است انسانی رفتارهای و محیطی عوامل نسبی یکنواختی فرض است، شده تحلیل روش

 آمده دست به چنانچه مقدار (.1391دیگران،  و مورگان(شود نشان از تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تلقی می

 با دیگر عبارت به .افتدمی اتفاق جهت هم طور به متغیر دو هر در تغییرات که است این معنای به باشد مثبت

یا بالعکس افزایش یک متغیر  و کندمی پیدا افزایش نیز دیگر متغیر مقدار متغیر، یک مقدار در افزایش هرگونه

در تحلیل رابطه  شود،می مالحظه که همانگونه .(1386و اسمیتون،  اسپرنت( شودباعث کاهش متغیر دیگر می

 ،میکمی نظیر فاصله از آبهای دائجهت متغیرهای ،و جدید قدیممفرغ های عصرهمبستگی رگرسیون محوطه

افزایش  ، مساحت آنها از رودخانه هامحوطهبا افزایش فاصله این است که  مثبت رابطه بیانگرهمبستگی ضریب 

های راه سطح دریا و فاصله ازنسبت به عامل ارتفاع از  منفی رابطه همبستگی ضریب و همچنیناست  یافته

از سطح دریا و کاهش فاصله آنها از مسیرهای  هامحوطهبا کاهش ارتفاع  این امر است که نشانگر ارتباطی،

به این صورت  ،لیکن در عصر مفرغ میانی وضعیت کمی متفاوت استاست.  یافتهافزایش ، مساحت آنها ارتباطی

 ،رهای کمی نظیر ارتفاع از سطح دریاجهت متغیمیانی های عصرمفرغهمحوط همبستگیدر تحلیل رابطه که 

، مساحت آنها افزایش از سطح دریا هامحوطهبا افزایش ارتفاع  دهد کهمثبت رابطه نشان میهمبستگی  ضریب

های ارتباطی این امر اصله از منابع آب دائمی و راهف نسبت به عوامل منفی رابطه همبستگی ضریبیافته است و 

افزایش  ، مساحت آنهاهای ارتباطیو راه له استقرارها نسبت به منابع آب دائمیفاصبا کاهش دهد که را نشان می

 آب دائمی منابع هوراند به دوره مفرغ قدیم و جدید هایمحوطه پایین بسیار وابستگی (.2نمودار)است  یافته

 کمتری اهمیت آنها برای آب منابع دائمی به دسترسی و هستند فصلی هااستقرار اینال ااحتم  که دهدمی نشان

 معکوس وابستگی دیگر سویاز . است بوده بیشتری اهمیت برای آنها دارای آب فصلی منابع عوض در و داشته
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 مناطق در جوامع این که کند بیان می موضوع این .است خوب نسبتا دریا سطح از ارتفاع با هامحوطه مساحت

 معنای به یا متحرک و فصلی دامداری دیم، محدود بسیار کشاورزی مبنای بر معیشتی دارای احتماال کوهستانی

 رشد، نشینیکوچ شیوه به زندگی در چون درواقع .(Alizadeh, 2010) اندبوده متحرک- کشاورز دارگله ترکلی

 برداریبهره خود زیستمحیط موجود منابع تمام از نشینانکوچ است، محدود اقتصادی گسترش و گوناگونی

 .کنندمی

 
 کمیعصرمفرغ شهرستان هوراند با متغیرهایهای بین مساحت محوطه رگرسیوننمودار . 2نمودار

 (1396)نگارندگان،  ارتباطیدائمی و مسیرهایهایاز آب، فاصله از سطح ارتفاع 

 

 نتیجه گیری. 7

ها به لحاظ زمانی و مکانی و همچنین بررسی مسئله اصلی و مهم در این پژوهش چگونگی الگوی توزیع محوطه

مطالعات نتیجه  باشد.می عصرمفرغ شهرستان هوراند ها درتغییر و تحوالت آن وگیری نقش عوامل موثر در شکل

آوری گردید، گویای جمع SPSSو مطالعات  GISهای مربوطه تهیه شده در ها که با توجه به نقشهآماری داده

 هایمحوطه استقراری الگوی تحلیل درلذا   چگونگی فرایند تبیین الگوی استقراری در این بازه مطالعاتی است.

ی و آب منابع به نسبت هامحوطه موقعیت سطح دریا، از ارتفاع ها،محوطه وسعت متغیرهای از ،منطقه عصرمفرغ
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 با هااستقرار این همبستگی میزان ، سپسگردید استفادهدرصدشیب ،کاربری اراضی و ارتباطی مسیرهای به

 عصرمفرغ هایمحوطه هایکمی داده آنالیز. شد سنجیده رگرسیون تحلیلی روش از طریق محیطی عوامل

 و محیطی عوامل از تعدادی با این منطقه متناسب دری استقرار الگوی که داد نشان نیز هوراندشهرستان 

ها در فاصله ای از محوطهها مشخص شد، تعداد عمدهبا توجه به تحلیل .است گرفته شکل منطقه توپوگرافی

ها دهد که نقش حیاتی رودخانهنشان می مطالعات صورت گرفته. اندشکل گرفتهدائمی و فصلی نزدیک منابع آبی 

توان لذا می ها شکل بگیرند.ها با الگوی خطی در امتداد جریان رودخانهو منابع آبی سبب گردیده است تا محوطه

 موجباتآبی،  ها به منابعالگوی معیشتی دامداری و کشاورزی دیم در منطقه و نیاز مبرم آنبیان نمود که 

 همچنین شده استخراج هایو نقشه مودارهابررسی ن .کرده استفراهم می را منابع آب را در نزدیکیاستقرار آنها 

 طوری به اندغالبا در محدوده ارتفاعی پایین واقع شده شهرستان هوراند عصرمفرغ هایدهد که محوطهمی نشان

همچنین است و  گرفته آزاد شکل دریاهای سطح از متر 1500تر از پایین  ارتفاع در هامحوطه از % 77 حدود که

در منطقه  امروزه ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که. متر به باال هیچ استقراری وجود ندارد 2250از ارتفاع 

 ساخته روستاهای و وجود ندارد حاصلخیز خاک هوا و و آب لحاظ از چندانی جذابیت باال ارتفاعات هوراند نیز

ترین ارتفاع جهت ایجاد رسد مناسببه نظر میلذا  متکی هستند. دامداری اقتصاد بر بیشتر مناطق این در شده

 از سطح دریا بوده است. این متر 1500تر از ی پایینارتفاعمحدوده این منطقه در  عصرمفرغها در استقرارگاه

با  کشاورزی دیممرتعی و متشکل از اراضی ، میلیمتر 300- 400ساالنه بارشیانگینمبا دقیقا  یارتفاع محدوده

ترین مناسبتوانسته که از این نظر میدسترسی آسان به منابع دائمی آب منطبق است و  درجه 2شیب کمتر از 

( برای مردمان منطقه های کشاورزی و مراتعزمینمنطقه ) های محیطیگیری از تمام ظرفیتشرایط را برای بهره

 توانطحی، موقعیت آنها و ... میهای سنوع استقرارها، وسعت آنها، حجم دادهدرحقیقت بر اساس  .آوردفراهم 

به این  و هستیم.رروبهاستقرارهای دائمی و موقت گروه از  دو با عصرمفرغدر  هوراندکه در منطقه  نمودادعا 

اند، قرار گرفته فصلی یآب منابع نزدیکیدر  اندک که هاینهشته با وسعتکم ای،دورهتک استقرارهایصورت که 

 در کند؛می ییدتا رااند بوده گردانرمه و دامدار کوچرو، منطقه مفرغعصر مردمان از گروهی که را فرضیه این

 و کشاورز جوامعی وجود نشانگر و مسیرهای ارتباطی آب دائمی منابع کنار در وسیع استقرارهای مقابل،

 احتمال به توان گفت که مردمان عصرمفرغ شهرستان هوراندبنابراین می .است هوراندشهرستان  در یکجانشین

 و دامی -زراعی محصوالت تولید پایه بر یکجانشین کشاورزانی متفاوت معیشتی و سکونتی الگوی دارای دو

 تا حتی و بعد هایدوره در الگو همین .اندبودهبا کشاورزی محدود  دامی منابع تولید پایه کوچرو بر دامدارانی

گذشته  جوامع و معاصر ساکنان بین شباهت وجود بیانگرمسئله  این که شده تکرار اندکی تغییر با معاصر قرون

 استقرارهاست. گزینیمکان طبیعی برای عوامل به وابستگی در
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 نابعم
 . 1-20صص ،1 شماره ،2 سال ،شناسی های ایرانپژوهش،  " نوسنگی عصر در ایران فالت دیرین اقلیم "، (1391)بهرام،  رلو،آج

 دانشگاه فردوسی مشهد، نیرومند، ترجمه حسینعلی ،کاربردی ناپارامتری آماری هایروش ،(1386)سی، . ان اسمیتون، پی، اسپرنت،

 .مشهد

 .، رایزنتهران ، جلد اول.اوضاع تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی آذربایجان شرقی: مجموعه، (1369)سیستانی، ایرج، افشاری

 ، یزد، دانشگاه یزد.درآمدی بر حفاظت خاک و آبخیزداری، (1389)امیدوار، کمال، 

براساس  عصرمفرغ پایان تا سنگمس دوره از کنگاور دشت فرهنگی تغییرات بررسی "،(1392، )عباسمترجم، ، طیبه الماسی،
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 ، نیما.، تبریزتا اسالمآذربایجان در سیر تاریخ از آغاز ، (1368)، رئیس نیا، ابراهیم

 هواییوو آب گیاهیشناختی تغییرات پوششبررسی گرده" (،1396، )ژوستن، هانسف نژاد، علیرضانقی ،رمضانی، الیاس ،زوار، افسانه

-94، صص 1، شماره 25، جلد علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران فصلنامه، "گول ارومیه در اواخر هولوسنمانداب گانلی

82. 

، صص 27، شماره ریزیجغرافیا و برنامه، "تهیه اطلس اقلیمی آذربایجان"، (1388، عبداله،)اکبر رسولی، فرجیمجید، علی زاهدی،

230- 215. 

 .سمت، تهران ،روستاییجغرافیای  مبانی(، 1377عباس، ) سعیدی،

 .مهرگان تهران، ،یابیمکان در GIS کاربرد، (1389)، رضوانه مومنی،، هادیمحمد فرد،نظری محمد،حسینی، ظیمیع

 پژوهشکده ،تهران،)شناسیمعرفت و تحولیشناسیزیست در هاییفصل با) شناسیباستان در عمل و تئوری، (1386)علیزاده، عباس، 
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  .135-153 ، صص1، شماره1دوره

معاونت پژوهشی  تهران،، ایران در پیش از تاریخ باستان شناسی ازآغاز تا سپیده دم شهرنشینی، (1382)شهمیزرادی، صادق،  ملک

 سازمان میراث فرهنگی.
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، 75، شماره های جغرافیای طبیعیپژوهش، "های باستانی استان مازندرانوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطهتحلیل نقش ع"
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