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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.

Keywords: Horand County, Bronze Age, Settlement Patterns, Environmental Factors, Spatial
Distribution.
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چکیده
شهرستان هوراند در شرقیترین بخش استان آذربایجان شرقی واقع شده و شاید جز معدود مناطقی از کشور باشد که تاکنون
فعالیتهای عمده باستانشناختی در آن به انجام نرسیده است .نیک میدانیم مجموعه عوامل زیستمحیطی نقشی موثر در ایجاد
استقرارهای انسانی در هر دوره زمانی دارند ،لذا در باستانشناسی عالوه بر شناخت میزان تاثیر محیط در ایجاد هر استقرار ،میزان
انطباق استقرارها با شرایط محیطی حاکم را باید بررسی نمود .یکی از روشهای بررسی انطباق استقرارها با شرایط محیطی در
مطالعات باستانشناسی مطالعه و تحلیل الگوی استقراری است که به بررسی شکلگیری محوطههای باستانی در بسترهای محیطی
میپردازد .با توجه به موقعیت جغرافیایی و قابلیتهای زیستمحیطی منطقه ،ضروری است که بدانیم کدام عوامل محیطی در ایجاد،
تداوم و یا متروک شدن محوطهها تاثیر داشته و نحوه برخورد انسان با محیط خود در انتخاب شیوه زندگی چگونه بوده است .در
راستای این مهم 42 ،استقرار شهرستان هوراند که دربرگیرنده آثاری از عصرمفرغ هستند ،با نگرش تعیین الگوهای استقراری بر
اساس متغیرهای محیطی مورد مطالعه قرار گرفتند .در این پژوهش از طریق روش توصیفی -تحلیلی و روش آماری استنباطی از
جمله تحلیلخوشهای و با استفاده از نرمافزارهای  SPSS ,ArcGISنحوه توزیع محوطههای باستانی نسبت به متغیرهای طبیعی
بررسی گردید .الگوی مکانگزینی محوطهها در ارتباط با منابع زیستمحیطی نشان میدهد که الگوی استقراری عصرمفرغ شهرستان
هوراند مشابه الگوی استقراری امروزی بوده و همواره تحت تاثیر شرایط زیستمحیطی دو الگوی استقراری کشاورزان یکجانشین و
دامداران کوچنشین در منطقه مشاهده میشود.
واژههای کلیدی :شهرستان هوراند ،عصر مفرغ ،الگوهای استقراری ،عوامل محیطی ،توزیعفضایی.

رایانامهی نویسنده مسئول:

bakhtiari_sahar@yahoo.com

مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،2تابستان 63 / 1399

.1مقدمه
یکی از رهیافتهای مطالعاتی باستانشناسی جدید ،مطالعات تحلیل فضایی -محیطی است که به بررسی دالیل
شکلگیری محوطههای باستانی در بسترهای خاص محیطی میپردازد .مطالعه تعداد ،وسعت و ویژگیهای
مکانهای باستانی یافت شده ،رابطه فضایی آنها با یکدیگر و با متغیرهایی مانند مسیرهای ارتباطی ،منابع آبی،
کیفیت و نوع زمین و غیره از اهداف این روش است (علیزاده .)192 :1386،استفاده از الگوهای توزیع محوطههای
باستانی به منظور تعیین چشم اندازهای باستانشناسی ،یک روش برجسته و مهم در باستانشناسی به شمار
میآید .کیفیت مطالعات آثار باستانشناختی در چشماندازها ،به شناخت متغیرهای فراوانی که الگوی پراکنش
آنها را تحت تاثیر قرار میدهند ،بستگی دارد .از سوی دیگر چون پراکنش آثار در چشم اندازها ذاتا مکانیاند،
تحلیل ساختار ،الگوهای پراکنش و ارتباط آنها با یکدیگر و با محیط نیز در مجموعه تئوریها و تکنیکهای
تحلیل مکانی ،امکانپذیر است )نیکنامی و دیگران .)194 :1386 ،در بحث الگوی استقراری نقش تعامل انسان با
محیط از اینروی حائز اهمیت است که انسان و مجموعه شرایط محیطی همواره برهم تاثیرگذار بودهاند .به
عبارتی همانقدر که انسان محیط را به سود خود تغییر داده به همان اندازه خود نیز متاثر از شرایط محیطی
بوده است .این تاثیر و برهمکنش هم باعث ایجاد تغییرات در محیط و هم موجب بروز تغییراتی در رفتار انسان
شده است ،آنچه ما به عنوان صفت ممیزه انسان به نام فرهنگ میشناسیم ،عمدتا حاصل این انطباق و برآیند
این رفتار است .تعامل انسان با محیط در هر شکلی که باشد -تاثیر محیط بر انسان یا انسان بر محیط -نمیتوان
انسان را خارج از محیط تصور کرد .شناخت محیط در بررسی استقرارگزینی انسان و ایجاد تغییرات در زیست
محیط از اینروی حائز اهمیت است که نشان میدهد انسان چگونه در هر شرایط زیست محیطی گونهای از
زیستن متناسب با آن شرایط را ابداع و از آن استفاده نموده است (الماسی و مترجم.)52 :1392 ،
در جوامع کهن دو عامل محیطی و فرهنگی ،استراتژیهایی داشتند که محوطههای باستانشناختی را در
توزیع و گسترش ،تحت تأثیر قرار میدادند؛ اگرچه که بعد فرهنگی این استراتژی همواره موردتوجه بوده ،ولی
نقش عوامل محیطی نیز تعیین کننده بوده است (مترجم .)293 :1387 ،در تئوریهای فضایی و جغرافیای اقتصادی
الگوهای استقراری به دو ویژگی بنیادی ساختار فضایی استقرارها و رابطه فضایی بین استقرارها توجه میکند.
در رویکرد بهرهگیری از دادههای مکاننگاری برای بررسی شیوههای معیشت در پیشازتاریخ ،کشف چگونگی
توزیع فعالیتهای انسان در محیط ،بدون تکیه بر دادههای حاصل از کاوشهای باستانشناختی انجام میشود.
این کار تنها با استفاده از روشهای تخمین ،درک چگونگی مدلهای پراکنش مجموعههای باستانشناختی در
گستره وسیع چشماندازهای طبیعی و روابط مکانی آنها با بسترهای محیطی صورت میگیرد (نیکنامی:1386،
 .)193باستانشناسی به عنوان نظامی علمی برای پردازش مدلها و ایجاد قیاسهای منطقی و بازسازی محیط
طبیعی ،وامدار جغرافیاست و به صورت جداییناپذیری در بازسازی محیط طبیعی گذشته استقرارهای انسانی
با چشمانداز و محیط مرتبط است؛ چرا که الگوهای خاص زندگی شکل گرفته بر روی زمین ناشی از تاثیرات
متقابلی است که بین انسان و محیط وجود داشته است .تاثیرپذیری انسان از این محیط طبیعی همواره موجبات
تمایز فضایی از نظر تراکم جمعیت و سکونت را فراهم آورده و سبب شکلگیری الگوهای خاص سکونت در
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دورههای باستانی مختلف شده است (موسویکوهپر و دیگران .)105 :1390 ،گزینش صحیح محل استقرار از دیرباز
جزو بزرگترین دغدغه های بشر بوده که تا به امروز ادامه دارد .فشارها و امتیازهای محیطی و پس از آن انسانی
نیز تاثیر چشمگیری بر این مسئله گذاشتهاند.
با توجه به مطالب ذکر شده ،پژوهش حاضر در نظر دارد که به مطالعه الگوی پراکنش استقرارهای شهرستان
هوراند در عصرمفرغ بپردازد و ارتباط محوطههای باستانی را با عوامل محیطی بسنجد .بنابراین اطالعات به
دستآمده ،بر مبنای تحلیل سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISتنظیم و سپس با ترکیب دادههای مکانی
محوطهها و دادههای محیطی به نوعی به تحلیل حوزه معیشت یا تحلیل حوزه گیرش بدل گردید .به لحاظ
نظری روشن است که الگوهای استقراری ،متاثر از محیط طبیعی شکل میگیرند ،به همین جهت در تحلیلهای
مکانی ،رابطه بین استقرارها و مشخصههای زیستمحیطی از قبیل ارتفاع ،آبوهوا ،فاصله از رودخانه ،شیب،
کاربری اراضی و دیگر عوامل مورد توجه قرار میگیرد .در این تحلیل ،عوامل محیطی به عنوان متغیرهای
مستقل و مساحت محوطهها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد ( .)Clarke. 1976: 119تا در نهایت بتوان
روشن کرد که کدام عوامل محیطی در ایجاد ،تداوم و یا در متروک شدن آنها نقش اساسی و پررنگتری ایفا
میکردهاند و کدام یک از اهمیت کمتری برخوردار بودهاند.
.2مواد و روش پژوهش
شهرستان هوراند در منتهیالیه بخش شرقی آذربایجانشرقی واقع شده و از دیر باز مورد توجه گروههای انسانی
بیشماری بوده است .درنتیجه بررسی باستانشناختی شهرستان هوراند ،حدود 42محوطه دارای آثار عصرمفرغ
از سه دهستان دیکله ،دودانگه و چهاردانگه شناسایی گردید که مواد مطالعاتی این پژوهش را تشکیل میدهند.
گاهنگاری نسبی دادههای شهرستان هوراند براساس بررسی و مطالعه نمونه سفالهای برداشت شده از سطح
محوطهها و قیاس آنها با نمونههای بهدستآمده از الیههای فرهنگی در کاوشهای علمی انجام شدهاست
(جدول .)1پژوهش حاضر به بررسی الگوی پراکنش استقرارگاهها نسبت به عوامل طبیعی میپردازد .در جهت نیل
به این هدف ،با روش توصیفی -تحلیلی و براساس ساختارهای طبیعی منطقه ،نحوه پراکنش استقرارها نسبت
به عوامل محیطی مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد .در این تحلیل فاکتورهایی مانند درصد شیب ،ارتفاع
محوطهها از سطح دریا ،موقعیت محوطهها نسبت به منابع آبی و مسیرهای ارتباطی به عنوان متغیر مستقل و
وسعت محوطهها به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است .برای مطالعه کارآمدتر ،محوطهها براساس
ویژگیهای مشترک طبیعی با استفاده از نرمافزار SPSSخوشهبندی شدند .سپس با استفاده از نرمافزار GIS
نحوه توزیع استقرارهای عصرمفرغ در هر خوشه نسبت به متغیرهای طبیعی مطالعه شد.
جدول .1استقرارهای عصر مفرغ شهرستان هوراند (نگارندگان)1396 ،
مجموع محوطههای مفرغ

مفرغ جدید

مفرغ میانی

مفرغ قدیم

کل محوطهها

42

41

12

7

تعداد

مفرغ جدید

مفرغ میانی.جدید

مفرغ قدیم.میانی.جدید

مفرغ قدیم

تفکیک محوطهها بر اساس دورهها

29

6

6

1

تعداد
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.3دیرین اقلیم شناسی شمال غرب ایران
یکی از مهمترین اهداف در مطالعات باستانشناسی ،بازسازی اقتصاد معیشتی ،محیطزیست طبیعی و منابع
زیست محیطی مورد استفاده جوامع کهن است .اما باید توجه داشت که بازسازی اقتصاد معیشتی ،منابع زیست
محیطی و بسیار دیگر از مولفه های باستانشناسانه در گرو شناخت محیط طبیعی جوامع است .از آنجا که
تعریف محیط زیست یک منطقه در چهارچوب تحلیلهای باستانشناسی ،براساس شرایط محیطی کنونی آن،
مشکالت معرفت شناختانه ایجاد خواهد کرد؛ پس بازیابی شرایط زیست محیطی منطقه در دوران مورد مطالعه
دشوار خواهد بود .همانگونه که پیداست بین محیطزیست طبیعی یک منطقه محیطی و شرایط اقلیمی آن
ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ وجود دارد .از این رو چنانچه بتوان اقلیم یک منطقه را در بازه زمانی مورد مطالعه
بازسازی نمود ،میتوان به شرایط زیستمحیطی آن منطقه نیز پی برد .به همین جهت باستانشناسان نیازمند
استفاده از دادههای دیرین اقلیمشناسی هستند .بیشتر مطالعات انجام گرفته در زاگرس مربوط به دوران اواخر
پلیستوسن و آغاز هلوسن هستند ،توجه وافر به این دورانها در مطالعات دیریناقلیمشناسی به علت تالش
انسانشناسان و باستانشناسان جهت کشف و تبیین منشا آغاز کشاورزی و تولید غذا بوده است .با توجه به
اهمیت مطالعات دیریناقلیمشناسی ،در منطقه شمال غرب ایران مطالعات گردهشناسی و رسوبات دفن شده
جهت روشن نمودن وضعیت اقلیمی منطقه در دوران پیش از تاریخ بهصورت محدودی در دریاچه ارومیه
( ،)Djamali et.al, 2008a, Djamali et.al, 2008bدریاچه نئور (عزیزی و دیگران ،)1392 ،دریاچه آلمالو
( ،)Djamali et al, 2009ماندابگانلیگول (زوار و دیگران )84 :1396 ،و دریاچهزریبار ( Van Zeist & Wright,
 )1963; Van Zeist & Bottema, 1977, 1991, El-Moslimany, 1987انجام شده است .شواهد دیریناقلیم-
شناسی بهدستآمده از این مناطق ،همگی دارای نتایج مشابهی هستند و نشانگر این موضوع میباشند که منطقه
آذربایجان تا پیش از هزاره پنجم قبلاز میالد اقلیمی خشک و بیابانی داشته و ریزش نزوالت جوی در مرکز آن
از حدود  5000قبلازمیالد بهتدریج افزایش یافته ( )Bottema, 1986; Van Zeist & Bottema, 1967و در
نتیجه شرایط برای زیستگونههای جاندار باالخ ص حیوانات و انسان مهیا گردیده است ( Shahrabi & Kelts,
 .)1986بدینترتیب براساس مطالعات گردهشناسی ،اقلیم منطقه آذربایجان از  5500قبلازمیالد وارد مرحله
ثبات نسبی شد و تغییرات آنچنان شدیدی در زاگرس رخ نداد که این دوران مصادف با شکلگیری نخستین
سکونتگاههای انسانی و شکوفایی فرهنگ روستانشینی در شمالغربایران میباشد (آجرلو.)21 :1391 ،
.4جغرافیا وچشم انداز زیست محیطی منطقه
شهرستان هوراند دارای موقعیت جغرافیایی به طولشرقی'  47 ° 37و عرضشمالی'  38 ° 08با مساحت 1670
کیلومترمربع ،در قسمت شمالشرقی استان آذربایجانشرقی واقع شده و ارتفاع آن از  1024متر در مرتفعترین
نقاط شهر تا  860متر در نقاط پستشهر متغیر است (دوستی .)32 :1373 ،این شهرستان به لحاظ موقعیت سیاسی
از شمال و غرب به شهرستان کلیبر ،از جنوب به اهر و از شرق به مشکینشهر اردبیل محدود میشود (نقشه.)1
شهرستان هوراند در بخش مرتفع قرهداغ قرارگرفته و معروفترین کوهستان آن هشتادسر یا هشتهسر است که
در شمال واقع شده و  2908متر ارتفاع دارد .درههای عمیق و کوهستانهای مرتفع و صخرهای بخش قابلتوجهی
از چشمانداز طبیعی این منطقه را تشکیل دادهاند (همان .)219 :از نظر زمینریختشناسی این منطقه ترکیبی
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از کوههای بلند و درههای عمیق است که امکان کاربریهای متنوعی از زمین را نموده است .منطقه بررسیشده
شامل دو چشمانداز کامال متفاوت دشت و کوهستان است که توسط رودخانههای ویرقلعهسیچای ،سلینچای،
علیآباد و شاخابههایپرآبی که در کوهستان بدان میپیوندند ،مشروب میشود .محوطههای عصرمفرغ در این
بخش در نزدیکترین فاصله از رودخانه و در دره اصلی آن قرارگرفتهاند .ویژگی عمده این محوطهها شیب کمتر
از  2درصد ،قرارگیری در اقلیم نیمهخشک و مدیترانهای ،نزدیکی به منابع آبی و دسترسی آسان به مسیرهای
ارتباطی است .در اینجا کمتر زمینی را می توان پیدا کرد که کمتر از  1000متر از سطح دریا ارتفاع داشته
باشد .بیشتر محوطهها در ارتفاع 1000تا 1750متر واقعشده که با توجه به توپوگرافی منطقه ،متعادلترین
ارتفاع جهت ایجاد سکونتگاههای باستانی و حتی امروزی به شمار میرود .در این منطقه استقرارها به دو صورت
کوچنشینی و یکجانشینی مشاهده میشوند.

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

.5الگوی استقراری محوطههای عصرمفرغ شهرستان هوراند
 .1-5موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ وسعت
از آنجا که وسعت محوطههای باستانی میتواند نشانگر جمعیت ساکن در آن منطقه باشد؛ لذا تعداد و تراکم
محوطههای باستانی یک حوزه جغرافیایی نیز میتواند نشانگر امکان بالقوه جذب جمعیتی و همچنین معرف
جنبههای گوناگونی از فرهنگ ساکنان آن منطقه باشد .البته نباید از نظر دور داشت که محاسبه میزان مساحت
ارائه شده فقط بر پایه شواهد ظاهری است و احتماال در خیلی از موارد قسمتی از بافت محوطه استقراری در
زیر رسوبات مدفون شده و یا توسط ساکنان دورههای بعدی در محل دستخوش تغییر شده باشد (ناصریصومعه،
 .)206 :1393روشن است که محاسبه دقیق مساحت نیازمند انجام عملیات کاوش است تا بتوان بر اساس
مستندات دقیق نسبت به شناسایی و مطالعه جنبههای مختلف زندگی اجتماعی پرداخت .جهت سنجش
پراکندگی محوطههای عصرمفرغ شهرستان هوراند از نظر وسعت میتوان آنها را در  8دسته طبقهبندی نمود
(جدول .)2.همانطور که در جدول مشاهده می شود  %45محوطههای این منطقه دارای مساحتی کمتر از 2
هکتار هستند و استقرارهایی با مساحت باالی  10هکتار تنها  % 12از کل محوطهها را به خود اختصاص دادهاند.
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جدول .2موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ وسعت (نگارندگان)1396 ،
مساحت

تعداد محوطهها

مفرغ قدیم

مفرغ قدیم.میانی.جدید

مفرغ میانی.جدید

مفرغ جدید

درصد

0-0.5

9

0

0

0

9

21

0.5-1

6

1

0

0

5

14

1-2

4

0

0

2

2

10

2-4

10

0

2

0

8

24

4-6

5

0

0

1

4

12

6-8

3

0

0

2

1

7

8-10

0

0

0

0

0

0

<10

5

0

4

1

0

12

مجموع

42

1

6

6

29

100

 .2-5موقعیتمکانی محوطهها بهلحاظ ارتفاعازسطح دریا
فاکتور ارتفاع که تعیینکننده نوع توپوگرافی یک محل است ،از عوامل تاثیرگذار در ایجاد رژیمهای اقلیمی
متنوع و سبک و سیاق متفاوت زندگی مردم یک منطقه است .این عامل ،از عوامل مهم در مکانگزینی
استقرارهای باستانی است .در منطقه آذربایجان ارتفاع  2000متر به عنوان ارتفاع متوسط منطقه در نظر گرفته
می شود (زاهدی و دیگران .)220 : 1388 ،عامل ارتفاع عالوه بر اینکه همواری یا ناهمواری بستر استقرارهای باستانی
را بیان میکند با ایجاد گرادیان حرارتی ،مراکز فشار حرارتی کم و زیاد را تشکیل می دهد .مناطق مرتفع ،مراکز
فرابار و مناطق پست ،مراکز فروبار می باشند .همچنین ارتفاع با کاهش دما بر میزان بارش و در نتیجه غنای
پوشش گیاهی نیز تاثیر میگذارد )نیکزاد .)22 :1390 ،با توجه به رابطه مستقیم افزایش ارتفاع در کاهش دما و
بروز یخبندان تراکم محوطههای باستانی نیز در مناطق خیلی بلند ،کم خواهد بود .با علم به این تاثیراتی
توپوگرافیک ،بهمنظور بررسی نحوه توزیع محوطهها در محدوده مذکور در رابطه با عامل ارتفاع و بر اساس
خطوط همارتفاع ،محوطهها در  8دسته طبقهبندی شدند (جدول .)3بررسی نمودارها و نقشههای استخراج شده
نشان میدهد که محوطههای عصرمفرغ شهرستان هوراند غالبا در محدوده ارتفاعی پایین واقع شدهاند به طوری
که حدود  % 77از محوطه ها در ارتفاع پایین تر از  1500متر از سطح دریاهای آزاد شکل گرفته است و
همچنین از ارتفاع  2250متر به باال هیچ استقراری وجود ندارد (نقشه .)2البته ذکر این نکته ضروریست که
طبق آمار و جداول ،ارتفاع بیش از این محدوده محیط مناسبی برای اسکان نبوده است بهجهت اینکه آب و
هوای هوراند بهدلیل قرارگرفتن در دامنه کوهستانی رشته کوههای قرهداغ در زمستان سرد و پربرف بوده و
دارای دوره یخبندان طوالنی میباشد ،لذا به نظر میرسد مناسبترین ارتفاع جهت ایجاد استقرارها در عصر
مفرغ این منطقه در این میانگین ارتفاع بوده است .اگر میزان توزیع محوطهها را با توزیع روستاهای امروزی در
این محدوده مقایسه کنیم ،رابطه ای قوی میان ارتفاع و توزیع مراکز جمعیتی امروزی و استقرارهای باستانی در
الزام هر یک به انتخاب چنین مکانهایی برای زندگی آَشکار خواهد شد .در واقع ،این نسبتها نشان میدهد که
استقرارهای ایجاد شده نه بهیکباره ،بلکه با توجه به شناخت قبلی از وضعیت توپوگرافی منطقه ایجاد شدهاند.
بنابراین با توجه به ماهیت توپوگرافی منطقه ،امکان وجود استقرار در ارتفاعات باال وجود نداشته است.
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جدول .3موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ ارتفاع از سطح دریا (نگارندگان)1396 ،
ارتفاع

تعداد محوطهها

مفرغ قدیم

مفرغ قدیم.میانی.جدید

مفرغ میانی.جدید

مفرغ جدید

درصد

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

مجموع

42

1

6

6

29

100

نقشه .2موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ ارتفاع از سطح دریا (نگارندگان)1396 ،

 .3-5موقعیت مکانی محوطه ها بهلحاظ نوع اقلیم
ویژگیهای اقلیمی چه در زمانهای پیشاز تاریخ و چه در زمان حال تاثیر بسیار زیادی در زندگی بشر داشته
است و به لحاظ باستان شناسی نیز استقرارها و بقایای مردمان باستان در هر منطقهای تحت تاثیر محیط و نوع
اقلیم آن منطقه قرار گرفته است .ارتفاعات متعدد ،عرض جغرافیایی باال ،وجود دریاچه های خزر و ارومیه و
تودههای هوای سرد سیبری ،در اقلیم آذربایجان ،نقش عمدهای دارند .بهعالوه آذربایجان تا حدودی تحت تاثیر
جریانهای مرطوب دریای مدیترانه از قسمت غرب و جنوب غربی و تودههای هوای سرد سیبری از سمت شمال
قرار دارد )رئیس نیا .)23 :1368،اگر چه آذربایجان از مناطق سردسیر کشور به شمار میرود و بر اساس تقسیمبندی
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کوپن دارای آب و هوای مناطق جنگلی سرد قلمداد شده است ،با این حال وضع آب و هوای آن از لحاظ میزان
رطوبت ،نیمه خشک بوده و دارای سه ناحیه متمایز سرد ،معتدل و گرم است (افشاریسیستانی .)23 :1369 ،
کوهستانیبودن آذربایجان و عرضجغرافیایی باالی آن از عوامل برودت و سردی قسمت اعظم آن است و کم
ارتفاعبودن و اثرات مالیم کننده بخارهای دریای خزر از عوامل اعتدال پارهای از مناطق به شمار میآید .نکتهای
که در مورد الگوهای استقراری باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که ما شرایط محوطهها را براساس اقلیم
امروزی میسنجیم .اقلیمی که با کاهش و افزایش نزوالت میتواند منابع آبی را تحتتاثیر قرار دهد و ممکن
است در دورهای به دلیل بارش کم برخی از چشمهها یا رودخانه های امروزی را خشک کرده باشند یا بالعکس.
در هر صورت ،موقعیت محوطههای شهرستان هوراند از نظر نوع اقلیم در چهار دسته طبقهبندی میشود
(جدول .)4براساس نمودار و نقشه استخراج شده اقلیم نیمهخشک با  %48استقرارها بیشترین کمیت و اقلیم
مرطوب با  % 5از مجموع استقرارهای عصرمفرغ ،کمترین کمیت را به خود اختصاص داده است (نقشه.)3
جدول .4موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ اقلیم (نگارندگان)1396 ،
اقلیم

تعداد محوطهها

مفرغ قدیم

مفرغ قدیم.میانی.جدید

مفرغ میانی.جدید

مفرغ جدید

درصد

مرطوب

2

0

1

0

1

5

مدیترانهای

14

0

2

1

11

33

نیمهخشک

20

1

3

4

12

48

نیمهمرطوب

6

0

0

1

5

14

مجموع

42

1

6

6

29

100

نقشه .3موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ اقلیم (نگارندگان)1396 ،
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 .4-5موقعیت مکانی محوطه ها بهلحاظ فاصله از منابع آبهای سطحی
هیدرولوژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل طبیعی همواره زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و در طول ادوار
گذشته نقش اصلی را در شکوفایی و استمرار حیات جوامع انسانی ایفا نموده است .تامین و سهولت دسترسی
به منابع آبی از مهمترین عوامل موثر در شکلگیری استقرارها در تمامی ادوار گذشته و امروز به شمار میرود
(مترجم و بلمکی .)139 :1388 ،نحوه استقرار سکونتگاهها ،شکلپذیری و پراکنش خانهها و مزارع و نیز مالکیت و
شیوه بهره برداری از منابع آب و خاک را تا حد زیادی ناشی از چگونگی دستیابی به منابع آب و منابع طبیعی
میباشد (سعیدی .)15 :1377 ،در شکلگیری نخستین سکونتگاهها ،مستعدترین نقاط به منظور بهرهبرداری سهلتر
از آب و زیر کشت بردن زمین ،مورد توجه بوده است (فشارکی .)23: 1384 ،در سنجش پراکندگی محوطههای
شهرستان هوراند ،الگوی قرارگیری محوطهها نسبت به منابع آبی اصلی مورد توجه بوده است .بر این اساس
محوطهها در  5دسته طبقهبندی شدند (جدول .)5وضعیت عمومی شهرستان هوراند از لحاظ دسترسی به منابع
آبی تقریبا مناسب است؛ به گونهای که بیشترین استقرارهای منطقه یعنی  % 45در فاصله کمتر از  1000متری
از رودخانهها قرار گرفتهاند و سکونتگاهها به صورت خطی در امتداد این رودخانهها استقرار یافتهاند و تنها %19
محوطهها در فاصله باالتر از  2000متری نسبت به منابع آبی واقع شدهاند (نقشه .)4دوربودن محوطهها از
رودخانهها بهعلت فراوانی چشمههای آب دائمی است که بهصورت پراکنده در اکثر نقاط این منطقه وجود دارند.
بنابراین با وجود هوای مرطوب و درنتیجه آن بارشهای مکرر و فراوانی منابع آبی زیرزمینی ،الزامی به زندگی
در کنار رودخانه وجود نداشته و در فواصل گوناگون شاهد حضور محوطه های عصرمفرغ هستیم .این درصدها
همچنین نشاندهنده همبستگی و رابطه مستقیم میان رودخانهها و تعداد محوطهها میباشد .بدین صورت که
هرچه از حریم رودخانه فاصله بگیریم از تعداد محوطهها کاسته و بالعکس هر چه به حریم رودخانه نزدیکتر
شویم بر تعداد محوطهها افزوده می شود.
جدول .5موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ فاصله از منابع آبی (نگارندگان)1396 ،
رودخانه

تعداد محوطهها

مفرغ قدیم

مفرغ قدیم.میانی.جدید

مفرغ میانی.جدید

مفرغ جدید

درصد

0-500

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

مجموع

42

1

6

6

29

100

 .5-5موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ فاصله از مسیرهای ارتباطی
مطالعات و بررسیهای جغرافیایی ،باستانشناسی و مردمشناسی نشان میدهد که حداقل از عصر مفرغ تاکنون
راههای ارتباطی متعددی درون حوزه زاگرس شکل گرفته است و با وجود سلسله ارتفاعات عظیم و متعددی
که از میان این منطقه میگذرد؛ مسیرهای ارتباطی مهمی ایجاد شده که از دوران گذشته مورداستفاده گروههای
انسانی بوده است .این مسیرهایارتباطی که براساس جغرافیای فیزیکی منطقه شکلگرفتهاند ،از گذشتههایدور
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تاکنون آسانترین مسیرها برای برقراری ارتباط در این منطقه بودهاند؛ به طوری که حتی امروزه نیز با وجود
گسترش زندگی روستانشینی و به زیر کشت رفتن اراضی میان درهای و اراضی پیرامون مسیرهای ارتباطی،
هنوز همان معابر و مسیرهای منطقهای و بینمنطقهای بهوسیله عشایر امروزی در ایام کوچ مورد استفاده قرار
میگیرند .پیداکردن مسیرهای ارتباطی دوران پیشازتاریخ از دو طریق زیر امکانپذیر است -1 :درهها و گردنه-
های کم ارتفاع که در واقع موجب اجبار در انطباق با شرایط خاص محیطی در هر دورهای بودهاند -2.تراکم
استقرارهای نسبتا بزرگ و یا به عبارتی مکانهای مرکزی که عمدتا در کنار این مسیرها قرار دارند (الماسی و
مترجم .)55: 1392،در بررسی تاثیر راهها بر پراکندگی استقرارها ،به نظر میرسد پراکندگی استقرارهای امروزی
با محوطههای پیشازتاریخ متفاوت باشد .ممکن است جادهای که امروز ساخته شده با مسیرهای عبور و مرور
پیشینیان دقیقا یکی نباشد اما در منطقه مورد مطالعه ما به دلیل وضعیت ناهمواری ،سنگالخی و صعب العبور
بودن بیشتر بخشهای آن ،تنها مسیرهای قابل استفاده در گذشته و امروز حواشی درههای نسبتا حاصلخیز
رودخانهها بوده است .بنابراین نقش و تاثیر این راهها ،در چگونگی برپایی محوطههای مورد نظر ما چندان دور
از واقعیت نخواهد بود .جهت تحلیل محوطه های عصر مفرغ ،ابتدا نقشه اولیه از کل مسیرهای اصلی و فرعی
شهرستان تهیه و نقاط باستانی بر روی این نقشه جانمایی شد ،سپس محوطهها به تفکیک گاهنگاری نسبی در
6دسته طبقهبندی شدند (جدول .)6در شهرستان هوراند بیش از  %48محوطهها در فاصله کمتر از  1000متری
نسبت به مسیرهای ارتباطی قرارگرفتهاند و در فاصله بیش از  4000متری نسبت به مسیرهای ارتباطی تنها %7
محوطهها واقع شدهاند (نقشه .)4این نزدیکی به راههای ارتباطی به این دلیل بوده که تنها معبر قابل گذر در
منطقه همین درههایی است که محوطهها در آنها ایجاد شده اند .بنابراین منطبق بودن راهها بر محوطهها دور
از انتظار نیست .آنچه حائز اهمیت است ،قرارگیری بیشتر محوطههای عصرمفرغ در نزدیکترین فاصله از
مسیرهایارتباطی امروزی است .این امر نشان میدهد که مردمان آن زمان همانگونه که امروزه نیز درچیدمان
روستاهای منطقه دیده می شود ،سعی میکردند مناطقی را برای سکونت خود برگزینند که از نظر مکانی
سهلالوصول بوده و در مسیرهای پر رفت و آمد قرار داشته باشد.
جدول .6موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ فاصله از مسیرهای ارتباطی (نگارندگان)1396 ،
مسیرهای ارتباطی

تعداد محوطهها

مفرغ قدیم

مفرغ قدیم.میانی.جدید

مفرغ میانی.جدید

مفرغ جدید

درصد

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

مجموع

42

1

6

6

29

100
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نقشه .4موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ فاصله از منابع آبی و مسیرهای ارتباطی (نگارندگان)1396 ،

 .6-5موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ شیب
از عواملی که نقش بهسزایی در توزیع سکونتگاههای انسانی در گذشته و امروز داشته ،عامل شیب است .بین
جهت و درصد شیب و استقرارها با پتانسیل کشاورزی ،چه به صورت آبی و چه دیم ،رابطهای مستقیم وجود
دارد .برپایی سکونتگاهها در شیب های رو به آفتاب با درصد شیب کمتر ،در پایداری جمعیت ،نوع استقرار و
میزان بهره برداری از زمین نقش دارد که بدون در نظر گرفتن این عوامل در کنار عامل ارتفاع ،درک چگونگی
توزیع استقرارهای ادوار مختلف ،به خصوص دوران مورد بحث میسر نخواهد شد .شیب های کمتر از 15
درصدمناسب ترین شیب برای انجام فعالیتهای کشاورزی هستند که در صورت مساعد بودن سایر شرایط
محیطی و غیر محیطی ،بهبود افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی را به دنبال دارد (خسرو تهرانی:1382،
 .)86مساله دیگر جهت شیب است که نشانگر حداکثر تغییرات شیب است که بر حسب زاویه بیان میشود
(عظیمی حسینی و دیگران .)68 :1389،جهت شیب ،تعیینکننده مقدار انرژی خورشیدی است که خاک دریافت
می کند .تغییر درجه حرارت در شیبهای مختلف بسیار بارز است ،به همین دلیل در مناطق سردسیر شیب
روبه آفتاب و در مناطق گرمسیر شیبهای پشت به آفتاب برای سکونت مناسبتر به نظر میرسند .شیب های
آفتاب گیر نسبت به شیبهای سایهگیر گرمتر بوده و تبخیر بیشتری دارند ،بنابراین ذخیره آب کم شده و رشد
پوشش گیاهی کمتر است .همچنین در این شیبها تابش شدید خورشید با تجزیه مواد آلی ،هوموس خاک را
از بین میبرد و در نتیجه خاک چسبندگی خود را از دست داده و مستعد فرسایش میشود (امیدوار.)100 :1389 ،
پوشش گیاهی در این شیبها تنک و کمتر از بخشهای سایهگیر است ،درحالیکه از نظر ایجاد سکونتگاهها،
مناسبترین مکانها جهت برپایی وارگههای عشایری و خانههای روستایی به شمار میروند .در سنجش
پراکندگی محوطههای عصرمفرغ شهرستان هوراند از نظر درجه شیب ،محوطهها در  6دسته طبقهبندی شدند

مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،2تابستان 73 / 1399

(جدول .)7در شهرستان هوراند شیب کمتر از  2درجه بیشترین مساحت ( )76%از منطقه مورد بررسی را به
خود اختصاص داده و در شیبهای باالتر از  5درجه هیچ استقراری از عصر مفرغ به چشم نمیخورد (نقشه.)5
در مجموع در شیب  0تا  5درجه معموال دو تیپ دشتهای رسوبی رودخانهای و سیالبی و مناطق نزدیک به
تیپ دشت وجود دارد و در شیب  5تا  10درجه مناطق مابین تیپ نزدیک به دشتها و مناطق کوهپایهای
دیده میشود .مراتع جهت کشاورزی دیم و چراگاههای طبیعی عموما در این درجه شیب قرار دارند .به نظر
میرسد مناطق با شیب باال به دلیل باال بودن درجه شیب ،فرسایش شدید ،بستر سنگالخی و گاه صخرهای از
نظر ریخت شناسی منطقه مناسبی برای استقرار نمیباشند.
جدول .7موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ درصد شیب (نگارندگان)1396 ،
درصد شیب

تعداد محوطهها

مفرغ قدیم

مفرغ قدیم.میانی.جدید

مفرغ میانی.جدید

مفرغ جدید

درصد

0-1

16

1

1

1

13

38

1-2

16

0

1

4

11

38

2-3

5

0

1

1

3

12

3-5

5

0

3

0

2

12

5-6

0

0

0

0

0

0

6-8

0

0

0

0

0

0

مجموع

42

1

6

6

29

100

نقشه .5موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ درصد شیب (نگارندگان)1396 ،
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 .7-5موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ کاربریاراضی
یکی دیگر از متغیرهای اصلی و موثر در شکلگیری استقرارها ،نوع کاربری و استفادهای است که توسط ساکنان
از اراضی پیرامون محل زیستگاه میشود .مطالعه نحوه پراکنش محوطههای استقراری نسبت به کاربری اراضی
به این دلیل درخور توجه است که به احتمال زیاد منطقهای که امروزه دارای کاربری مراتع یا زمینهای کشاورزی
است ،در گذشتههای دور نیز دارای زمینهای مناسب جهت کشتوکار یا استفاده از مراتع برای اقوام کوچرو
بوده است .برای مطالعه و تحلیل محوطهها نسبت به فاکتور کاربری اراضی در یک قالب کلی و تقریبا نزدیک به
واقعیت ،در  5دسته طبقهبندی شدند (جدول .)8براساس مطالعه نمودار و نقشه استخراج شده %62 ،از محوطهها
بر روی زمینهای کمتوان و مراتع نیمهمتراکم قرار گرفتهاند که این شرایط بیشتر در قسمتهای کوهستانی
حوزه ،جاییکه برای زندگی کوچنشینی مناسب است ،صدق میکند (نقشه .)6در یک جمعبندی میتوان گفت
که پدیدههای زیست محیطی شهرستان هوراند امکان انتخاب شیوه زندگی در روستا مبتنی برکشاورزی و
دامداری محدود در دشتها و شیوه زندگی کوچنشینی مبتنی بر دامداری و استفاده از مراتع مناطق کوهستانی
را فراهم نموده است.
جدول .8موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ کاربریاراضی (نگارندگان)1396 ،
کاربری اراضی

تعداد محوطهها

مفرغ قدیم

مفرغ قدیم.میانی.جدید

مفرغ میانی.جدید

مفرغ جدید

درصد

زمین کشاورزی آبی و باغ

5

1

0

2

2

12

کشاورزی دیم

9

0

2

1

6

21

مراتع نیمه متراکم

13

0

1

2

10

31

زمین با توان کم

13

0

2

1

10

31

جنگل

2

0

1

0

1

5

مجموع

42

1

6

6

29

100

نقشه .6موقعیت مکانی محوطهها بهلحاظ کاربریاراضی (نگارندگان)1396 ،
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 .6تحلیل الگوهای استقراری محوطههای عصرمفرغ شهرستان هوراند
تحلیل الگوی استقرار یکی از موضوعات مطرح در باستانشناسی است که به جای تمرکز بر روی یک مکان
باستانی خاص به بررسی منطقهای میپردازد .در الگوی استقراری بیشترین توجه به جغرافیای زیستی و رابطه
انسان در مکانگزینی و زیست در پهنه جغرافیایی معطوف میشود که با توجه به تفاوت وضعیت جغرافیایی هر
منطقه نحوه پراکنش استقرارها نیز با یکدیگر متفاوت است ( .)Kowalewski,2008: 227ازآنجاییکه یکی از
مسائل اصلی این پژوهش ،چگونگی الگوی توزیع محوطهها و عوامل موثر بر شکلگیری آنهاست ،برای درک
بهتر خوشههایی که مجموع  42محوطه عصرمفرغ را از نظر نوع بافت محیطی آنها مورد طبقهبندی قرار میدهد،
یک آنالیز چند متغیره آماری از طریق روش تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی تراکمی با معیار روش معدل ارتباطات
درونگروهی برای مشاهدات بهتر جزییات خوشهها استفاده شده است .به این صورت که نحوه توزیع محوطههای
باستانی نسبت به متغیرهای طبیعی بررسی میکند .بر این اساس وسعت محوطهها بهعنوان متغیر وابسته و
عوامل محیطی بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهشده است و هدف از آن تشخیص گروههایی با مشخصات
همسان در مجموعهی دادههای در دسترس است .تحلیل خوشهای یکی از تکنیکهای روشهای آماری چند
متغیری میباشد که برای جداکردن نمونههای که متغیر آنها مشخصشده بهکار میرود (.)Hodson, 1970
شباهت دادههای درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین دادههای درون خوشههای متفاوت حداقل میباشد
( .)Rencher, 2003روش تحلیل خوشهای در این مقاله محوطههای متجانس را بهگونهای نشان خواهد داد که
از طریق آن میتوان الگوهای ویژهای را در مجموعه محوطههای مورد مطالعه در ارتباط با محیط طبیعی آنها
تشخیص داد .به همین منظور جهت مطالعه الگوی استقراری محوطههای عصرمفرغ شهرستان هوراند از تحلیل
خوشهای با روش نزدیکترین همسایه و مربع فاصله اقلیدسی میانگین خوشهها بهره گرفته شد که بر این اساس
دو خوشه به شرح زیر به دست آمد (جدول  ،9نمودار.)1

 .1-6خوشه یک
این خوشه با  39محوطه استقراری یعنی  93درصد کل محوطهها ،بزرگترین گروه را از نظر تعداد تشکیل
میدهد .در این خوشه %3از استقرارها عصرمفرغقدیم %8 ،از استقرارها عصرمفرغقدیم ،میانی و جدید %15،از
استقرارها عصرمفرغمیانی و جدید و  %74از استقرارها عصرمفرغجدید را تشکیلمیدهند .استقرارهای این خوشه
همگی در میانگین فاصله  1215از رودخانه و 1588متری از راههای ارتباطی قرار گرفتهاند و دارای میانگین
وسعتی در حدود  3هکتار هستند .از لحاظ طبیعی ،محوطههای این خوشه در نواحی کوهستانی با آبوهوای
نیمهخشک و مدیترانهای با میانگین ارتفاع  1231متر از سطح دریا ،درصد شیب  ،0-3میانگین بارش-400
 300میلیمتر قرار گرفتهاند .بیشتر اراضی این خوشه را زمینهای کشاورزی دیم ،زمینهای کمتوان و مراتع
نیمهمتراکم تشکیل میدهند .محوطههای این خوشه در فاصله نزدیکتری نسبت به منابع آبی و مسیرهای
ارتباطی واقع شدهاند و میانگین وسعت بیشتری (حدود  6هکتار ) نسبت به خوشه دوم دارند .براساس موقعیت
محوطهها دو نوع الگوی استقراریکوچ روی و روستاهای کوچک با اقتصادرمهگردانی برای استقرارهای این گروه
پیشنهاد میشود .نظر توجهبهاینکه برای اغلب محوطههای این خوشه ،عامل آب ،ارتفاع ،مرتعمناسب و
زمینهایدیم نسبت به دشتها اولویت داشته داد ،بهاحتمالزیاد ،این استقرارها متعلق به اقوام دامدار کوچرویی

 /76برهمکنش محیط و فرهنگ  :چشمانداز جغرافیایی و تحلیل باستانشناختی استقرارهای عصرمفرغ شهرستان هوراند

میباشد که در فصول گرم سال به این مناطق ییالق میکردهاند .منظور از زندگی کوچروی ،شیوهای از زندگی
است که در آن انسانها از راه پرورش حیوانات و معموال با برخورداری از فرآوردههای کشاورزی دیم یا خودرو
امرارمعاش میکنند و در پی چراگاه سالیانه از محلی به محل دیگرکوچ میکنند .دستیابی به این مراتع مستلزم
حرکتهای صعودی و نزولی در ارتفاعات بوده است ،بنابراین ،کوچ بهصورت عمودی انجام میشده است .در این
کوچ مسیر حرکت و محدودههای موردنظر در قشالق و ییالق مشخص است و زمان حرکت از پیش تعیین
میشود .در مجموع ،شیوهی توزیع و پراکنش این زیستگاهها نشان میدهد که اقتصاد این گروه از مردمان منطقه
هوراند را میتوان مبتنی بر کوچ روی یا روستاهای کوچک دامپرور با کشاورزی محدود (بهصورت بینابین کشاورز
و دامپرور) فرض نمود و نشانگر این حقیقت هستند که ساکنان این استقرارها شناخت کافی از محیط پیرامون
خود داشته و از تمام قابلیتهای محیطی منطقه پیرامون خود بهره میبردهاند.
 .2-6خوشه دو
این خوشه با 3محوطه استقراری % 7 ،درصد از کل محوطهها را به خود اختصاص میدهد .محوطههای این
خوشه در نواحی کوهپایهای محدوده موردمطالعه واقعشدهاند .تمام استقرارهای این خوشه دارای ادوار فرهنگی
عصرمفرغقدیم ،میانی و جدید میباشند .در این خوشه میانگین ارتفاع محوطهها از سطحدریا  1133متر است.
محوطههای این گروه همگی در میانگین فاصله  1820متری از رودخانه و  434از راههای ارتباطی قرار گرفتهاند.
از لحاظ طبیعی ،محوطههای این خوشه در نواحی با اقلیم نیمهخشک ،میانگین بارش  300-400میلیمتر و در
شیب  3-5درصد واقع شدهاند .بیشتر اراضی این گروه را زمینهای با توانکم تشکیل میدهند .محوطههای این
خوشه غالبا در دشتها واقعشدهاند و دارای میانگین وسعت  33هکتار با نهشتههای فرهنگی زیاد هستند .این
استقرارها در راستای مسیرهای ارتباطی قرارگرفتهاند که یکی از دالیل این امر ،دسترسی آسان به مواد موردنیاز
برای ساکنان این محوطههاست .با توجه به رونق استفاده از راههای سوقالجیشی منطقه ،شکلگیری
استقرارهایی با اهداف مرتبط با راههای تجاری و نه صرفا اهداف زیستی ،در این دوره غیرمحتمل نیست .بنابراین
میتوان این محوطهها را در ارتباط محدود با فعالیتهای تجاری مرتبط دانست .لذا با در نظر گرفتن این مهم،
به نظر میرسد که این محوطهها ،استقرارهایی هستند که با فعالیتهای تجاری و کشاورزی در سطح اندک
مرتبط هستند.
جدول .9خوشه بندی محوطههای دوره مس سنگی شهرستان هوراند (نگارندگان)1396 ،
خوشه های محوطه های عصر مفرغ

داده های محیطی

2

1

33

3

میانگین مساحت (هکتار)

1820

1231

ارتفاع از سطح دریا (متر)

434

1215

فاصله از منابع آبی (متر)

1133

1588

فاصله از مسیرهای ارتباطی (متر)

3-5

0-3

درصدشیب

نیمه خشک

نیمه خشک -مدیترانهای

اقلیم

زمین با توانکم

زمینهای با کشاورزیدیم -زمین با توانکم -مراتع نیمهمتراکم

کاربری اراضی

300-400

300-500

میانگین بارش

3

39

مجموع محوطهها
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نمودار .1نمودار تحلیل خوشهای نزدیکترین همسایه محوطههای عصرمفرغ شهرستان هوراند (نگارندگان)1396 ،

به منظور تجزیه و تحلیل همبستگی میان مساحت هر کدام از محوطهها و عوامل طبیعی واقع در هر طبقه از
نرم افزار SPSSاستفاده گردید .دالیل همبستگی یا عدم همبستگی محوطههای باستانی به چگونگی رابطه
انسان با محیط برمی گردد که نوعی خاص از چشم اندازها را بهوجود می آورد .چیزی که باعث انتخاب این
روش تحلیل شده است ،فرض یکنواختی نسبی عوامل محیطی و رفتارهای انسانی است .وجود همبستگی معنادار
نشان از تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تلقی میشود )مورگان و دیگران .)1391 ،چنانچه مقدار به دست آمده
مثبت باشد به معنای این است که تغییرات در هر دو متغیر به طور هم جهت اتفاق میافتد .به عبارت دیگر با
هرگونه افزایش در مقدار یک متغیر ،مقدار متغیر دیگر نیز افزایش پیدا میکند و یا بالعکس افزایش یک متغیر
باعث کاهش متغیر دیگر میشود )اسپرنت و اسمیتون .)1386 ،همانگونه که مالحظه میشود ،در تحلیل رابطه
همبستگی رگرسیون محوطههای عصرمفرغ قدیم و جدید ،جهت متغیرهایکمی نظیر فاصله از آبهای دائمی،
ضریب همبستگی مثبت رابطه بیانگر این است که با افزایش فاصله محوطهها از رودخانه ،مساحت آنها افزایش
یافته است و همچنین ضریب همبستگی منفی رابطه نسبت به عامل ارتفاع از سطح دریا و فاصله از راههای
ارتباطی ،نشانگر این امر است که با کاهش ارتفاع محوطهها از سطح دریا و کاهش فاصله آنها از مسیرهای
ارتباطی ،مساحت آنها افزایش یافته است .لیکن در عصر مفرغ میانی وضعیت کمی متفاوت است ،به این صورت
که در تحلیل رابطه همبستگی محوطههای عصرمفرغمیانی جهت متغیرهای کمی نظیر ارتفاع از سطح دریا،
ضریب همبستگی مثبت رابطه نشان میدهد که با افزایش ارتفاع محوطهها از سطح دریا ،مساحت آنها افزایش
یافته است و ضریب همبستگی منفی رابطه نسبت به عوامل فاصله از منابع آب دائمی و راههای ارتباطی این امر
را نشان میدهد که با کاهش فاصله استقرارها نسبت به منابع آب دائمی و راههای ارتباطی ،مساحت آنها افزایش
یافته است (نمودار .)2وابستگی بسیار پایین محوطههای دوره مفرغ قدیم و جدید هوراند به منابع دائمی آب
نشان میدهد که احتماال این استقرارها فصلی هستند و دسترسی به منابع دائمی آب برای آنها اهمیت کمتری
داشته و در عوض منابع فصلی آب برای آنها دارای اهمیت بیشتری بوده است .از سوی دیگر وابستگی معکوس

 /78برهمکنش محیط و فرهنگ  :چشمانداز جغرافیایی و تحلیل باستانشناختی استقرارهای عصرمفرغ شهرستان هوراند

مساحت محوطهها با ارتفاع از سطح دریا نسبتا خوب است .این موضوع بیان می کند که این جوامع در مناطق
کوهستانی احتماال دارای معیشتی بر مبنای کشاورزی بسیار محدود دیم ،دامداری فصلی و متحرک یا به معنای
کلیتر گلهدار کشاورز -متحرک بودهاند ( .)Alizadeh, 2010درواقع چون در زندگی به شیوه کوچنشینی رشد،
گوناگونی و گسترش اقتصادی محدود است ،کوچنشینان از تمام منابع موجود محیطزیست خود بهرهبرداری
میکنند.

نمودار .2نمودار رگرسیون بین مساحت محوطههای عصرمفرغ شهرستان هوراند با متغیرهایکمی
ارتفاع از سطح ،فاصله از آبهایدائمی و مسیرهایارتباطی (نگارندگان)1396 ،

 .7نتیجه گیری
مسئله اصلی و مهم در این پژوهش چگونگی الگوی توزیع محوطهها به لحاظ زمانی و مکانی و همچنین بررسی
نقش عوامل موثر در شکلگیری و تغییر و تحوالت آنها در عصرمفرغ شهرستان هوراند میباشد .نتیجه مطالعات
آماری دادهها که با توجه به نقشههای مربوطه تهیه شده در  GISو مطالعات  SPSSجمعآوری گردید ،گویای
چگونگی فرایند تبیین الگوی استقراری در این بازه مطالعاتی است .لذا در تحلیل الگوی استقراری محوطههای
عصرمفرغ منطقه ،از متغیرهای وسعت محوطهها ،ارتفاع از سطح دریا ،موقعیت محوطهها نسبت به منابع آبی و
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به مسیرهای ارتباطی،کاربری اراضی و درصدشیب استفاده گردید ،سپس میزان همبستگی این استقرارها با
عوامل محیطی از طریق روش تحلیلی رگرسیون سنجیده شد .آنالیز کمی دادههای محوطههای عصرمفرغ
شهرستان هوراند نیز نشان داد که الگوی استقراری در این منطقه متناسب با تعدادی از عوامل محیطی و
توپوگرافی منطقه شکل گرفته است .با توجه به تحلیلها مشخص شد ،تعداد عمدهای از محوطهها در فاصله
نزدیک منابع آبی دائمی و فصلی شکل گرفتهاند .مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که نقش حیاتی رودخانهها
و منابع آبی سبب گردیده است تا محوطهها با الگوی خطی در امتداد جریان رودخانهها شکل بگیرند .لذا میتوان
بیان نمود که الگوی معیشتی دامداری و کشاورزی دیم در منطقه و نیاز مبرم آنها به منابع آبی ،موجبات
استقرار آنها را در نزدیکی منابع آب را فراهم میکرده است .بررسی نمودارها و نقشههای استخراج شده همچنین
نشان میدهد که محوطههای عصرمفرغ شهرستان هوراند غالبا در محدوده ارتفاعی پایین واقع شدهاند به طوری
که حدود  % 77از محوطهها در ارتفاع پایین تر از  1500متر از سطح دریاهای آزاد شکل گرفته است و همچنین
از ارتفاع  2250متر به باال هیچ استقراری وجود ندارد .ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که امروزه در منطقه
هوراند نیز ارتفاعات باال جذابیت چندانی از لحاظ آب و هوا و خاک حاصلخیز وجود ندارد و روستاهای ساخته
شده در این مناطق بیشتر بر اقتصاد دامداری متکی هستند .لذا به نظر میرسد مناسبترین ارتفاع جهت ایجاد
استقرارگاهها در عصرمفرغ این منطقه در محدوده ارتفاعی پایینتر از  1500متر از سطح دریا بوده است .این
محدوده ارتفاعی دقیقا با میانگینبارشساالنه  300- 400میلیمتر ،متشکل از اراضی مرتعی و کشاورزی دیم با
شیب کمتر از  2درجه و دسترسی آسان به منابع دائمی آب منطبق است که از این نظر میتوانسته مناسبترین
شرایط را برای بهرهگیری از تمام ظرفیتهای محیطی منطقه (زمینهای کشاورزی و مراتع) برای مردمان منطقه
فراهم آورد .درحقیقت بر اساس نوع استقرارها ،وسعت آنها ،حجم دادههای سطحی ،موقعیت آنها و  ...میتوان
ادعا نمود که در منطقه هوراند در عصرمفرغ با دو گروه از استقرارهای دائمی و موقت روبهرو هستیم .به این
صورت که استقرارهای تکدورهای ،کموسعت با نهشتههای اندک که در نزدیکی منابع آبی فصلی قرار گرفتهاند،
این فرضیه را که گروهی از مردمان عصرمفرغ منطقه کوچرو ،دامدار و رمهگردان بودهاند را تایید میکند؛ در
مقابل ،استقرارهای وسیع در کنار منابع دائمی آب و مسیرهای ارتباطی نشانگر وجود جوامعی کشاورز و
یکجانشین در شهرستان هوراند است .بنابراین میتوان گفت که مردمان عصرمفرغ شهرستان هوراند به احتمال
دارای دو الگوی سکونتی و معیشتی متفاوت کشاورزانی یکجانشین بر پایه تولید محصوالت زراعی -دامی و
دامدارانی کوچرو بر پایه تولید منابع دامی با کشاورزی محدود بودهاند .همین الگو در دورههای بعد و حتی تا
قرون معاصر با تغییر اندکی تکرار شده که این مسئله بیانگر وجود شباهت بین ساکنان معاصر و جوامع گذشته
در وابستگی به عوامل طبیعی برای مکانگزینی استقرارهاست.
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