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  چكيده
هاي منطقي و بازسازي محيط طبيعي، ها و ايجاد قياسعلمي براي پردازش مدل يشناسي به عنوان نظامباستان

انداز و گذشته استقرارهاي انساني با چشم ناپذيري در بازسازي محيط طبيعيو به صورت جدايي ستوامدار جغرافيا
رات متقابلي است كه بين يثتأي زمين ناشي از چرا كه الگوهاي خاص زندگي شكل گرفته بر رو ؛است مرتبطمحيط 

ي ها مربوط به خاك و زمينو موضوعات ويژه در زمينه مسائل ه اين ارتباط ب. انسان و محيط وجود داشته است
تأثيرپذيري انسان از . وضوح نمايان است، بهرسوبي مؤثر در كشاورزي و يا منابع مورد نياز براي تهيه غذا يا صنعت

گيري  يعي همواره موجبات تمايز فضايي از نظر تراكم جمعيت و سكونت را فراهم آورده و سبب شكلاين محيط طب
محيطي و ن مقاله بر آن است تا عوامل زيستاي. هاي باستاني مختلف شده استدورهالگوهاي خاص سكونت در 

ي باستاني مختلف استان مازندران مورد بررسي و ها هاي انساني در دورهدهي فضاي زيستگاهرا در شكلنقش آنها 
- ش بررسي عمومي مورد بررسي باستانابتدا منطقه مورد مطالعه با رونكته، براي دستيابي به اين . مطالعه قرار دهد

پيش از (هاي مختلف محوطه باستاني مربوط به دوره 2475نتيجه اين بررسي شناسايي . شناختي قرار گرفت
در . دهندرا در اين تحقيق تشكيل ميكه مواد و جامعه آماري  ه استبود )ريخي، تاريخي و اسالميتاريخي، آغاز تا

تحليلي و در قالب نظام ـ  با استفاده از روش توصيفيـ كه شاكله اصلي اين مقاله را در بردارد ـ مرحله بعدي 
شناسايي عوامل  به منظوري فضايي ها يل، مطالعات اسنادي و تحلGISافزار عات جغرافيايي با استفاده از نرماطال

بعد از تشكيل پايگاه . گرفت گيري و پراكنش استقرارهاي انساني شناسايي شده در منطقه انجامبر شكلمؤثر 
ي جاري، ها ي باستاني شناسايي شده نسبت به متغيرهاي ارتفاع، نوع آب و هوا، آبها اي، پراكنش محوطهداده

بعد از  ،در نهايت. ي اصلي، پوشش گياهي مرتعي و جنگلي و ميزان بارش مطالعه شدها دوري و نزديكي به رودخانه
ها، وضعيت توزيع آنها نسبت به اين عوامل و تعيين همبستگي ميان توزيع تجزيه و تحليل توزيع فضايي محوطه

محيطي در شكل زيستترين و مؤثرترين عوامل آنها با عوامل طبيعي، دو عامل ارتفاع و آب و هوا به عنوان مهم
  . گيري استقرارهاي باستاني استان مازندران شناسايي شدند

  
  . GISباستاني، مازندران،  يها محوطهعوامل طبيعي، توزيع فضايي،  :هاواژهكليد
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  مقدمه
تا ميليارد دو  عنوان اشرف مخلوقات در طول تاريخ زندگيِه هاي ظهور انسان بنخستين نشانهاز «آثار استقرارهاي باستاني 

بندي كلي به  است كه همواره تحت تأثير عوامل متعددي كه در گروه) 2 ،1372 ،مخدوم(» پنج ميليارد ساله كره زمين
فني جوامع بشري در طول مختلف  مراحلدر  تأثيرالبته ميزان اين . اند هشوند، شكل گرفت عوامل انساني و طبيعي تقسيم مي

، داري و چرا گله، آوري غذا و شكار ها فرهنگ بشري را به چهار مرحله فني متمايز جمع نجغرافيدا. تاريخ متفاوت بوده است
او  استقرارهايدر هر يك از اين مراحل ميزان تأثيرپذيري انسان و ). 48 ،1375 ،هاگت( »كنند ميتقسيم  شهريو  كشاورزي

توان گفت كه تأثيرپذيري انسان از محيط طبيعي تابعي از دانش و  و در واقع مياست از محيط طبيعي متفاوت بوده 
 ،ه با محيط طبيعي پايين بودهههر چه دانش فني انسان در مواج. هاي فني او بوده و با آن رابطه معكوس داشته است مهارت

رو در خصوص تأثير محيط طبيعي به  ميانهديدگاهي در واقع اين نكته . و برعكساست؛ شده  ميزان تأثيرپذيري او بيشتر مي
هرچند انسان امروزي قادر است شكل و تركيب «. دچار نيست 2گرايي و امكان 1هاي جبرمحيطي رود و به افراط شمار مي

، )8 ،1369 ،رهنمايي(» طبيعي محيط را با استفاده از نيروي فكري و ابزار مكانيكي كه در اختيار دارد به شدت دگرگون سازد
د را با عوامل طبيعي سازگار خو تا كرد رويي جز زور بازوي خود نداشت و از اين رو تالش ميني انساندر عصر باستان «ا ام
  . شده است اين تالش براي سازگاري منجر به تأثيرپذيري از عوامل طبيعي مي ).13 ،1373 ،رجايي(» دنك

هاي  نفوذ، توسعه فيزيكي، ارتباطات و ظاهر سكونتگاهگزيني، پراكنش، حوزه  هاي طبيعي در مكان عوارض و پديده«
د كه هر كدام از كرالبته بايستي به اين نكته نيز توجه ). 98 ،1380 ،زاده سلطاني و عليقلي(» انساني تأثير زيادي دارند

تمدن واقعي « شود كه گفته ميچنين اما در كل  ؛شوند هاي انساني موثر واقع مي عوامل طبيعي در بعد خاصي از سكونتگاه
بر اساس . هايي از نواحي جغرافيايي كه داراي آب و هواي مساعد و خاك حاصلخيز بوده، ظاهر شده است بشر در بخش

هاي قابل كشت، افزايش جمعيت و تراكم آن در نواحي مساعد  ها، آبياري زمين نظريه هيدروليك در پيدايش سكونتگاه
و در است اين وضعيت در ايران نيز كمابيش بدين منوال بوده ). 142 ،1373 ،شكويي(» طبيعي، عامل اصلي بوده است

گيرند كه آب و خاك نسبتاً مطلوبي  ها در ايران در جاهايي شكل مي ين سكونتگاهنخست« :شود گفته مي زمينه چنيناين 
نيز به مفهوم جايي است  )آيد ين سكونتگاه جمعي انساني به شمار مينخستدر مفهوم روستا كه (كلمه آبادي . باشندداسته 

هاي انساني دارند، تا  شوند و تأثير زيادي بر سكونتگاه اين دو از عناصر محيط طبيعي محسوب مي. كه آب و گياه دارد
ه و در اكثر مناطق كشور شتها نيز تأثير گذا توان گفت محيط طبيعي حتي بر شكل الگوي كالبدي سكونتگاه حدي كه مي
گيري  رهنمايي در بررسي عوامل موثر در شكل ).8 ،1377 ،مهدوي(» هاي مجتمع شده است گيري سكونتگاه سبب شكل

شناسي، توپوگرافي، آب و هوا،  هاي انساني به بررسي مختصات جغرافيايي، موقعيت جغرافيايي، زمين و توسعه سكونتگاه
ها ضروري  ي مطالعات مرتبط با سكونتگاهها پرداخته و بررسي آنها را در طرح مانند اينهامنابع آب، خاك، پوشش گياهي و 

با توجه ويژه به معيشت گيري الگوهاي زندگي  مشيري در بررسي علل شكل. )17 ،همان ،رهنمايي(دانسته است 
ها، شيب، ارتفاع، پوشش گياهي، جنس زمين و نوع خاك، منابع آب  موقعيت جغرافيايي، آب و هوا، ناهموارينشيني،  كوچ

                                                 
  ).29، 1377شكويي، (ر جغرافيايي يعني مسلط دانستن محيط طبيعي بر عملكردهاي انساني بج -1
  ).30، 1377شكويي، (گرايي، يعني قائل بودن به حداقل تأثير عوامل محيطي در رفتار و عملكرد انسان  امكان -2



 3   هاي باستاني استان مازندرانتحليل نقش عوامل طبيعي در توزيع فضايي محوطه

زرگر نقش اين عوامل را حتي در  ).72 ،1372مشيري، (است  دانسته زمينهرا علل طبيعي دخيل در اين نظاير اينها و 
از بين عوامل طبيعي به بررسي نقش منابع آب، شكل  وهاي مختلف مورد توجه قرار داده  در مقياس هاخانهمعماري 

آب و هوا و همچنين ، جز آنكوه و  و رودخانهها، زمين، جنس زمين، موقعيت نسبت به عوامل طبيعي مثل  پستي و بلندي
). 28 -100 ،1384 ،زرگر(دهي به نقاط روستايي و معماري آنها پرداخته است  در شكل نظاير اينهاو عوامل اقليمي و 

و  برداري از منابع آب ها و مزارع و نيز مالكيت و شيوه بهره پذيري و پراكنش خانه ها، شكل نحوه استقرار سكونتگاهسعيدي 
به نظر اما ). 15 ،1377 ،سعيدي(داند  ي ناشي از چگونگي دستيابي به منابع آب و منابع طبيعي ميزيادخاك را تا حد 

آب و هوا، پوشش گياهي، منابع آب، : ند ازاها عبارت عوامل طبيعي مؤثر در پراكندگي جمعيت و سكونتگاهتولون 
اين  ،توان گفت مي مذكوربه مطالب  توجهآنچه كه با  ).21 -28 ،1374 ،تولون( جز اينهاو ) ارتفاع و شيب(ها  ناهمواري
تر از آب و زيركشت بردن  برداري سهل ها، مستعدترين نقاط به منظور بهره گيري نخستين سكونتگاه در شكل«است كه 

هر چيز انعكاس هاي انساني بيش از  الگوي اسكان در سكونتگاه«و  )23 ،1373 ،فشاركي( »اند زمين مورد توجه بوده
هاي محيط طبيعي است كه در قالب اشكال ناهمواري، آب و هوا، پوشش گياهي، محيط زيست، نحوه دسترسي به  ويژگي

از اين رو از بين عوامل و ). 43 -44 ،همان ،سعيدي(» شود مؤثر واقع مي هابر استقرار نظاير اينهامنابع آب و خاك و 
توان به مي ،دنشو شناسايي مي استقرارهاي باستانيثر بر ؤعنوان عوامل طبيعي مبه  ، از جمله مواردي كهعناصر مذكور
  .پوشش گياهي جنگليو  پوشش گياهي مرتعي، هاي جاري آب، نوع آب و هوا، ميزان بارش، ارتفاع: اينها اشاره كرد

 
  وضعيت جغرافيايي منطقه روش تحقيق و 

ي مربوط به ختشناهاي باستانها و كاوشهاي بالقوه در بررسيتواناييي كامپيوتر، فناورالعاده توسعه در شتاب فوق
رقومي . د، دگرگون ساخته استنشو ميهايي كه در مطالعات جغرافيايي به كار گرفته به كمك تكنيك ،فضاهاي باز را

قابليت تركيب  اينها ـ ماننديابي و ها، نقطهها، اندازهاز جمله موقعيتـ هاي باستاني كردن اطالعات مربوط به مكان
هاي رقومي كردن نقشه. دهدنشان ميها را با فرايندهاي سريع رياضي به همراه نمايش گرافيك با كيفيت باال  داده

ي ها ز سيستمتوان شروعي در استفاده ا ميميالدي را  1970در دانشگاه ليدن در دهه  1ي هانس كامرمنسختشنا باستان
آوري شده از دره ، اطالعات جمع2در پروژه تيزاي عليا). Dunnell, 1992, 21-41(دانست شناسي جغرافيايي در باستان

به وسيله مارك گلينگر پردازش و تحليل  ،در مجارستان همزمان با كارهاي ميداني آن به رهبري جان چاپمن اي هرودخان
ي ها اطالعات جغرافيايي در تحليلگاف ني و استان سيك با استفاده از رويكرد سيستم ). Allen, 1990, 152(شد 

گي لينگ، ويتلي، براندون،  به وسيلهمحلي به بررسي جزيره هاور پرداختند و به همين ترتيب كارهاي مشابه ديگري 
اما كاربرد اين سيستم در ). Wheatley, 2002, 43( گرفتوست كات، دالن و ديگران در سرتاسر جهان انجام 

هاي ختي محوطه شوش، كاربرد سيستمشناهاي باستانهگردد كه براساس داد مي باز 1377شناسي ايران به سال  باستان
فر  در منطقه زاگرس مركزي نيز محمدي). 1377توفيقيان، (شناسي مورد بررسي قرار داد  در باستانرا اطالعات جغرافيايي 

                                                 
1. Hans Kamermans 
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  ).1384فر، محمدي(ت پرداخته اس GISبه بررسي و تحليل آثار و استقرارهاي اشكاني با استفاده از 
تا بر آن است اين پژوهش سعي در هاي سيستم اطالعات جغرافيايي، گيري از تواناييسوابق مذكور و با بهره با توجه به

نمايش  ،استقرارهاي باستاني استان مازندران براساس نقش عوامل طبيعيدر بعد از تشكيل بانك اطالعاتي، الگوهاي استقراري 
به ملزومات اين تحقيق، در آغاز با مطالعات اسنادي به تبيين  توجهبا . تحليلي است - توصيفي ،تحقيق حاضرروش . ه شودددا

هاي انساني ادوار گذشته، پرداخته شد و سپس  ثر بر نقاط باستاني به عنوان سكونتگاهؤمسئله تحقيق، تعيين عوامل طبيعي م
در واقع بعد از بررسي سيستماتيك منطقه مازندران و . يددگركلي ترسيم طور ه ب) استان مازندران(وضعيت منطقه مورد مطالعه 

د و ونش ميگيري و پراكنش استقرارهاي انساني تأثير گذارند شناسايي كه در شكلي باستاني، عوامل طبيعي ها شناسايي محوطه
براي رسيدن به اهداف مورد نظر از مطالعه . محيطي مؤثر در اين زمينه به بحث گذاشته خواهد شد زيستترين عامل  مهم

 SPSSافزار  و آزمون همبستگي در نرم ArcGIS 9.2افزار  با نرمهاي فضايي در قالب نظام اطالعات جغرافيايي  اسنادي و تحليل

، به 1تحقيق كه در قالب نظام اطالعات جغرافيايي صورت گرفتاي الزم براي  با تشكيل پايگاه داده. شود استفاده مي 11.5
تجزيه و تحليل توزيع فضايي نقاط، تجزيه و تحليل وضعيت توزيع نقاط نسبت به عوامل طبيعي و تعيين همبستگي ميان توزيع 

   .شدندثرتر شناسايي ؤعوامل طبيعي منيز و در نهايت شد فضايي نقاط با عوامل طبيعي مورد مطالعه پرداخته 
درصد مساحت كل كشور را  46/1كيلومتر مربع وسعت،  4/756/23با كه  )استان مازندران( منطقه مورد مطالعه

هاي استان گلستان و از جنوب به استاناز شمال به درياي مازندران، از غرب به استان گيالن، از شرق به  گيرد،دربرمي
با منطقه مذكور ، 1385بر اساس آخرين تقسيمات كشوري در سال  .)1شكل ( شود تهران و سمنان محدود مي و قزوين

ز جمعيت درصد ا 1/4كه است نفر جمعيت بوده  465/867/2دهستان، داراي   113بخش و  44شهر،  51شهرستان،  16
از لحاظ محدودة مورد بحث  ).1384 ،ريزي استان مازندران سازمان مديريت و برنامه( دهدتشكيل ميكل كشور را 

كوه البرز در  رشته. شود اي در شمال تقسيم مي و جلگه ،بند در وسط طبيعي به سه قسمت اصلي كوهستاني در جنوب، ميانْ
ناحيه كوهستاني، مازندران را از جنوب البرز جدا كرده و به صورت ديواري بلند از غرب به شرق تا دره گرگان كشيده شده 

از . ع خاص طبيعي و اقليمي، يكي از مناطق مرطوب و پرباران ايران استمازندران به علت وض ).1345 ،بحراني(است 
 ،1382 ،فرهنگي( ستها هاي از رودخان كوه البرز قرار گرفته، داراي شبكه گسترده طرف ديگر، از آنجا كه در دامنه رشته

آنها جزو حوضة آبريز . تكوه البرز اس د و سرچشمة همة آنها رشتهانبيشتر دائمي«كه به طور كلي ) 238و  234، 182
همچنين استان مازندران داراي آب و هواي متنوع و نسبتاً . ريزند مي ند و همه به اين درياشو محسوب مي خزردرياي 

ميزان بارندگي و رطوبت هوا در . شوده ميشاهدممرطوبي است كه به همين دليل پوشش گياهي متفاوتي در سطح استان 
طور كلي آب و هواي آن با توجه به دما و بارش، به آب و هواي معتدل ه شرق آن است و بقسمت غرب استان بيشتر از 

 14ميانگين دماي ساالنة استان به . شود ميخزري، آب و هواي معتدل كوهستاني و آب و هواي سرد كوهستاني تقسيم 
ميزان رطوبت استان در . رسد مي درجه] 40تا[ 35و ميانگين حداكثر دما در تابستان به ) درجه 7/15ـ  12بين (درجه 

متر ميلي 815رسد و ميانگين بارش ساالنه آن  درصد مي 85و پاييز  76درصد، تابستان  79درصد، بهار  85زمستان به 
   ).1384 ،ريزي مازندران سازمان مديريت و برنامه() اي متر در نواحي جلگه ميلي 1300ـ1200(است 

                                                 
  .هاستيابي اطالعات در نقشه، روش درونIDWها، روش معكوس فاصله يا همان  روش به كار رفته براي تهيه نقشه -1
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  شمال ايران موقعيت استان مازندران در. 1شكل 
  1384ريزي مازندران،  سازمان مديريت و برنامه: منبع

  
بررسي ژاك دمورگان : انداز آن جملهانجام گرفته كه  اين ناحيهشناختي متعددي در هاي باستانها و كاوشبررسي

زني بررسي و گمانه ،)De. Morgan, 1907( خورشيدي 1284و  1275هاي  در گرگان و مازندران و تالش در سال
بررسي كالردشت، گرمابك و  ،)Coon, 1952(خورشيدي  1327 در سالاستانلي كون  به وسيلهغارهاي كمربند و هوتو 

 ,Mc Burney(تپه هاي غار علي كاوش ،)1338 ،صمدي(خورشيدي  1329اهللا صمدي در سال به وسيله حبيبتماجان 

، كاوش تپه كالر )1383 ،نژادو عباس كوهپر موسوي(كجور بررسي منطقه  ،)1382-1386 ،ماهفروزي(تپه گوهر ،)1968
بررسي منطقه كالردشت  ،) 473-509 ،1387 ،و همكارانكوهپر ؛ موسوي 1385 ،نژادو عباسكوهپر  موسوي(كالردشت 

 ،فهيمي(و حفاري ديگر نقاط مازندران  ،)Berillon, 2007(هاي مشترك تئكارهاي هي، )1386 ،موسوي كوهپر(
، به صورت ديواري بلند با )كوهزايي آلپي(شناسي  كوه البرز، نتيجة كوهزايي دوران سوم زمين در اين منطقه رشته .)1381

از يك طرف ). 8 ،همانبحراني، ( از غرب به شرق مازندران تا دره گرگان كشيده شده است عرض متوسط هفتاد كيلومتر
و از طرف ديگر، همين طبيعت  ؛نوب دريا چندان آسان نباشدهاي جيه سبب شده كه دسترسي به كوهپايهطبيعت اين ناح

. دست نيايده ي پيش، به سهولت بها ن اين ناحيه در هزارهاتا شناسايي آثار سكونت اقوام و ساكن گرديده استسبب 
جامعي چندان تا اطالعات است ي انجام گرفته در اين ناحيه باعث شده ختشناشمار بودن مطالعات باستان، كمعالوه بر آن

هاي شناختي از طريق مطالعه دادهلذا توليد دانش و مدارك باستان. باشداز وضعيت استقرارهاي باستاني آن در دست ن
اين توليد و بازسازي در سه وجه جداگانه اما . ه استترين اقدام ممكن در منطقه مازندران بودواقعي گذشته آن، ابتدايي

 بررسي عمومي بود و ،روش گردآوري اطالعات. گرفتانجام ـ توضيحي و تفسيري  و فيه توصيويعني وجـ مرتبط با هم 
ي پژوهش و ارزيابي ها زمينه براي تعميم چارچوبگرفتند تا مورد بررسي قرار عموماً آثار و استقرارهاي باستاني در منطقه 

شناسي فراگير در منطقه و خصوصيات زمين هايمبناهايي مانند شرايط اقليمي، ناهمواري. در منطقه فراهم شود ها فرضيه
 ،هاي عموميبررسي). Feder, 1997, 49( بودو كم و كيف منابع طبيعي و دسترسي به آنها، متغيرهاي تعريف منطقه 
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ها، اين نوع بررسي. كنند ميفراهم اي را در مقياس منطقهها نگاري و توالي فرهنگزمينه تعميم و تكميل چارچوب گاه
باستاني، نسبت بين استقرارها در مقياس منطقه و  هايمحوطهالگوهاي استقراري استقرارهاي انساني و توزيع فضايي 

در مورد توالي را و اطالعات كلي و عمومي كند ميسازي اي را بستربط درون و برون منطقهنواحي همجوار و بررسي روا
  .دسازاي فراهم ميهاي فرهنگي منطقهفرهنگي و سنت

ميراث «و تسليم پژوهشگاه سازمان شد شناسي مازندران تهيه ي باستانبرنامه بررس ،با توجه به موارد مذكور
د و بعد از دريافت موافقت اين سازمان، مقدمات كار براي شروع كار گردي »فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور

از آغاز دوره  ،اي خاص، بدون در نظر گرفتن دورهآثار تاريخيي باستاني و ها شناسايي و ثبت محوطه. ميداني فراهم شد
، با ها شناسي منطقه كه در آن پراكندگي محوطهتدوين نقشه باستان؛ )دوره قاجار(خر اسالمي أهاي متسنگ تا پايان سده

- د شكلرونمحيطي منطقه در تعيين نقش منابع زيستتوجه به گستردگي استقرارهاي هر دوره نشان داده شده است؛ 

هاي معماري با هاي سفالي و سازهمنطقه با استفاده از مقايسه دادهنگاري نسبي هاي باستاني و پيشنهاد گاهگيري محوطه
ست يافتن به اهداف تعيين شده، با د. ترين اهداف اين بررسي بودندجوار از جمله مهمهاي همزمان مناطق هم مكان
ه از بررسي، دست آمده هاي بداده تاريخي و باستاني منطقه را نشان داد و با تفسيرهاي آثار توان اهميت و ظرفيت مي

   .با نواحي مجاور و دور مشخص كردرا اي اين ناحيه اي و فرامنطقههاي منطقهارتباطات و برهم كنش
  
  ي تحقيقها يافته
 2475 تعداد، )1387موسوي كوهپر، (مجلد تهيه گرديد  21كه گزارش آن در  منطقهبررسي صورت گرفته در  بعد از

شناسي و ها بر اساس گونهگذاري محوطه ريختا. هاي متاخر اسالمي شناسايي شدتا دورهمحوطه باستاني از دوره نوسنگي 
باستاني گردآوري شده در قالب مواد  1).1382 ،ويت و همكاران(اي مواد گردآوري شده سطحي انجام شد  مطالعات مقايسه

محوطه،  2475از مجموع . بندي گرديد، تاريخي و اسالمي طبقه)عصرآهن(چهار گروه كلي پيش از تاريخي، آغاز تاريخي 
رنگ بر روي اين نقاط با عالمت زرد .ي پيش از تاريخي در منطقه مازندران اندها محوطه داراي آثار شاخص دوره 123

اين نقاط با عالمت  .را در خود دارند )عصر آهن( محوطه آثار شاخص دوره آغاز تاريخي 256. اند هنقشه نشان داده شد
اشكاني و  و ي هخامنشيها محوطه معرف فرهنگ دوره 648در اين ميان . اندر روي نقشه نشان داده شدهرنگ بصورتي
محوطه نيز آثار دوره  1986و در نهايت در د انگ بر روي نقشه نشان داده شدهرناين نقاط با عالمت سياه. اندساساني

. كنندار معماري اين دوران را معرفي ميبناها و آثو عمدتاً  اند،دورهمشاهده شد، كه برخي از آنها به صورت تكاسالمي 
از تاريخ، ها با عنوان عمومي پيش هر كدام از اين دوره. انداين نقاط نيز با عالمت قرمزرنگ بر روي نقشه نشان داده شده

 باستاني ادوار مختلف هايمحوطهتوزيع . اند، و يا با ذكر هزاره مشخص شدهياسالم يا ، تاريخي)عصرآهن(آغاز تاريخي 
   .آمده است 1و جدول  2 شكلهاي استان در  در هر يك از شهرستان

  

                                                 
  .شناسي گرديدهاي شمال مركزي و شمال شرقي ايران مقايسه و گونهنگاري شده بخشهاي گاهآثار به دست آمده با يافته -  1
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  مازندرانهاي استان  هاي باستاني ادوار مختلف تاريخي در شهرستان توزيع محوطه. 2شكل 

  
  ).2 شكل(مساحت و دوره  و به تفكيك شهرستان ،ي باستاني استانها پراكندگي محوطه .1جدول 
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 18.1 360 17.4 113 0.0 - 17.9 22 16.5 (403) 403 13.4 3188177067 آمل 1

 13.3 264 7.9 51 3.1 8 0.0 0 10.9 (268) 266 6.3 1503282560 بابل 2

 5.5 110 16.4 106 4.7 12 16.3 20 7.4 (185) 181 6.2 1466212565 بهشهر 3

 3.3 66 2.8 18 0.0  0.0 0 2.7 (66) 66 1.5 360000740 بابلسر 4

 6.4 128 7.4 48 5.5 14 33.3 41 7.8 (190) 190 6.7 1595326242 چالوس 5

 4.7 93 2.5 16 13.3 34 3.3 4 4.3 (111) 105 2.0 478542748 شهرقائم 6

 2.2 43 3.4 22 1.6 4 3.3 4 2.3 (57) 57 1.7 406484548 گلوگاه 7

 1.5 29 0.8 5 5.5 14 0.8 1 1.4 (34) 34 1.2 279764636 جويبار 8

 2.7 53 2.2 14 0.0 0 0.0 0 2.2 (53) 53 1.1 266290618محمودآباد 9

 4.9 98 2.2 14 0.4 1 0.8 1 4.1 (100) 100 11.2 2673411489 نور 10

 5.7 114 18.4 119 14.8 38 8.9 11 7.5 (200) 184 5.6 1325797830 نكا 11

 4.8 96 5.9 38 0.8 2 2.4 3 4.7 (115) 115 7.1 1681479478 نوشهر 12

 2.0 40 1.9 12 8.2 21 0.0 0 2.8 (69) 69 3.0 725281780 رامسر 13

 11.7 233 6.9 45 31.6 81 12.2 15 13.2 (328) 321 15.3 3640959940 ساري 14

 8.8 175 2.5 16 3.1 8 0.8 1 7.6 (187) 186 8.9 2131460024 سوادكوه 15

 4.2 84 1.7 11 7.4 19 0.0 0 4.5 (109) 109 8.9 2113539672 تنكابن 16

 100 1986 100 648 100 256 100 123 100 (2475) 2439 100 23836011938 جمع كل

                                                 
هايي است كه مختصات آنها هاي شناسايي شده هر شهرستان است و اعداد خارج از پرانتز مربوط به محوطهآمار داخل پرانتز تعداد محوطه -  1

  .  ها نيز نادرست بوده استعدادي از محوطهمختصات ت. درست است
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  .شودپرداخته ميهر يك از عوامل طبيعي توجه به باستاني استان با  يها محوطهبه بررسي توزيع در ادامه، 
بر اين اساس سطح . كند باستاني را بيان مي يها محوطهاين عامل همواري يا ناهمواري بستر استقرار : ارتفاع -1

مساحت هر كدام از طبقات ارتفاعي و درصد . شود طبقه ارتفاعي تقسيم مي 5به  ارتفاع از سطح درياهاي آزاداستان از نظر 
گونه همان. ه شده استئارا 3 شكلو  2باستاني واقع در هر طبقه ارتفاعي در جدول  يها محوطهمساحت در كنار تعداد 

باستاني استان مازندران گرايش به  يها محوطه بيشتر شود، ميمشخص با مقايسه مقادير درصد مساحت و درصد نقاط  كه
  .تر دارند ارتفاعات پايين

  
 هاي باستاني استان در سطوح ارتفاعي مختلف نسبت به درصد مساحت و تعداد نقاط توزيع محوطه. 2جدول 

 درصد نقاطتعداد  درصد )مربعمتر(مساحت  )متر(ارتفاع 

-26-500 7567412328 31.7 1266 51.9 

500-1000 2977989624 12.5 269 11.0 

1000-1500 3109422027 13.0 433 17.8 

1500-2500 5499261564 23.1 418 17.1 

+2500 4681926395 19.6 53 2.2 

 100 2439 100 23836011938 جمع كل

  

  
  هاي باستاني استان مازندران در سطوح ارتفاعي مختلف توزيع محوطه. 3شكل 
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براي جوامع  به ويژه ،شود باستاني محسوب مي يها محوطهكننده در توزيع بارش عاملي تعيين :ميزان بارش -2
اين عامل نقش مهمي در تعيين پتانسيل محيطي براي رويش  .اند باستاني كه اغلب با كشاورزي و دامداري سروكار داشته

جدول در كه گونه همان. گذارد ر مييثتأطور غيرمستقيم در دسترسي به منابع آب ه همچنين اين عامل ب. گياهان دارد
به مقايسه درصد  توجهباستاني واقع در استان مازندران با  يها محوطهنيز مشخص است، اكثر  4 شكلو  3شماره 

دليل شيوه سكونتي موجود در ه اين امر ب. نواحي با بارش متوسط و زياد دارندمساحت و درصد نقاط، گرايش به 
چند  به همراهايستگاه سينوپتيك استان  15شايان ذكر است كه  .استشدني ه باستاني استان مازندران توجي يها محوطه

  .ندايمي و درونيابي بارش استفاده شدهايستگاه ديگر در كنار مرزهاي استان براي تعيين تيپ اقل
  

  هاي باستاني استان مازندران در طبقات بارشي مختلف، توزيع محوطه. 3جدول 
 نقاطبه نسبت درصد مساحت و تعداد 

 درصد نقاطتعداد  درصد مساحت به متر مربع ميزان بارش

250-400 1927147103 8.1 118 4.8 

400-600 4125936590 17.3 371 15.2 
600-800 14095124225 59.1 1487 61.0 

800-1000 2274561630 9.5 287 11.8 
1000-1200 1413242390 5.9 176 7.2 

 100 2439 100 23836011938 جمع كل

  

  
  هاي باستاني استان مازندران، به  نسبت ميزان بارش توزيع محوطه. 4شكل 
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بررسي درصد مساحت . ثر بوده استؤباستاني م يها محوطهنوع آب و هوا تا حد زيادي بر توزيع : نوع آب و هوا -3
نشانگر اين نكته است كه  ،باستاني واقع در آنها يها محوطهدر استان مازندران با درصد  1هر يك از آب و هواهاي موجود

اين نوع آب و . اندداشته ـ شود كه در نيمه شرقي استان مشاهده ميـ اي  به آب و هواي مديترانهگرايش  ها محوطهاكثر 
ا در خود درصد از نقاط باستاني استان ر 51تقريباً  ،درصد مساحت استان را پوشانده است 34به اينكه حدود  وجههوا با ت

  . )5 شكلو  4جدول ( باستاني استان داشته است يها محوطهجاي داده و از اين رو تأثير زيادي بر توزيع 
  

  هاي باستاني استان مازندران به نسبت نوع آب و هوا و درصد مساحت آن توزيع محوطه. 4جدول 
 درصد نقاط تعداد درصد  )مربعمتر(مساحت  نوع اقليم

 50.92 1242 34.2 8152756180 اي مديترانه

 0.08 2 1.16 276619732.4 معتدل

 16.85 411 18.9 4504687403 مرطوب

 32.14 784 45.71 10901948622 بسيار مرطوب

 100 2439 100 23836011938 جمع كل
  

  
  هاي باستاني استان مازندران به نسبت نوع آب و هوا توزيع محوطه. 5شكل 

  
باستاني استان  يها محوطهنيز به وضوح مشخص است،  6 شكلو  5كه در جدول گونه همان :فاصله تا رودخانه -4

كيلومتري  2درصد از آنها در فاصله كمتر از  88و حدود  دارند جدي يرودخانه گرايش مازندران به فواصل بسيار نزديك
                                                 

   .براي تعيين تيپ اقليمي از مدل كوپن استفاده شده است -1
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   . اند ها قرار گرفته رودخانه
  

  مازندران به نسبت فاصله از رودخانه و درصد مساحت طبقات فاصلههاي باستاني استان  توزيع محوطه. 5جدول 
 درصد نقاط تعداد درصد )متر مربع(مساحت  )كيلومتر(فاصله 

0-2 18302141978 76.8 2137 87.6 

2-5 5203470421 21.8 297 12.2 

5-8 189688320 0.8 5 0.2 

8-11 91904443 0.4 0 0.0 

+11 48806776 0.2 0 0.0 

 100 2439 100 23836011938 جمع كل

  

  
  هاي باستاني استان مازندران به نسبت فاصله تا رودخانه توزيع محوطه. 6شكل 

  
باستاني به تمركز در  يها محوطه ،شود مالحظه مي 7 شكلو  6كه در جدول همانگونه  :پوشش گياهي مرتعي -5

- مردم ساكن در ادوار باستاني جستعلت اين امر را بايستي در غناي دانش بومي . نواحي غير مرتعي استان گرايش دارند

هاي  حاصلخيز و فاقد توان محيطي پايين اما در جوار زمينهاي غير امكان در زميندحتا ند كوشيد كه معموالً مي ،جو كردو
سطح استان مازندران غيرمرتعي  درصد از 71در حالي كه حدود كه شود  مشاهده ميبدين ترتيب . حاصلخيز سكني گزينند

  . اند محدوده توزيع شده همانباستاني استان در  يها محوطهدرصد از  86است، حدود 
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 هاي باستاني استان مازندران به نسبت وضعيت مراتع و درصد مساحت آنها توزيع محوطه. 6جدول 
 درصد تعداد نقاط درصد )مربعمتر(مساحت  نوع مرتع

 0 4 1 324436496 عالي

 3 82 9 2039167790 ضعيف

 9 218 18 4224244535 خوب

 86 2104 71 16987881566 مرتعيغير

 1 31 1 260281547 فقير

 100 2439 100 23836011938 جمع كل

  

  
  هاي باستاني استان مازندران به نسبت پوشش گياهي مرتعي توزيع محوطه. 7شكل 

  
در نواحي جنگلي استان مانع ديگري نيز براي  ،موارد مذكور در خصوص مراتع برعالوه  :پوشش گياهي جنگلي - 6

مشاهده  8 شكلو  7كه در جدول گونه همانلذا . و آن خطر ناشي از زيست حيوانات وحشي است ردسكونت وجود دا
مخصوصاً در نواحي جنگلي پرتراكم مقايسه . جنگلي دارندتان مازندران گرايش به نواحي غيرباستاني اس يها محوطهشود،  مي

  .جنگلي استدر مقايسه با نواحي غيرعدم تمايل به سكونت در نواحي جنگلي نسبت مساحت و درصد نقاط نشانگر 
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  هاي جنگلي و مساحت آنها هاي باستاني استان مازندران به نسبت وضعيت پوشش توزيع محوطه. 7جدول 
 درصد كل ادوار درصد )مربعمتر(مساحت  پوشش جنگل

26 - 50 % 1015511309 4.27 108 4.43 

51 - 75% 9589623058 40.3 719 29.5 

75 - 100% 75141830.89 0.32 2 0.08 

1 - 25 % 18422172.51 0.08 0 0 

 0.08 2 0.18 43694827.67 شدهبرداريبهره

 0.66 16 0.54 129289946.5 شدهكاريجنگل

 65.3 1592 54.5 12964328526 جنگليغير

 100 2439 100 23836011671 جمع كل

  
  هاي باستاني استان مازندران به نسبت پوشش گياهي جنگلي توزيع محوطه. 8شكل 

  
  هاي هر طبقه بررسي همبستگي ميان مساحت طبقات متغيرهاي مختلف با تعداد محوطه. 8جدول 

  رتبه همبستگي  توضيح همبستگي  آمار  موضوع

 - معنابي 757/0  ي باستانيها مساحت سطوح ارتفاعي با تعداد محوطه
 1 معنادار، قوي و مثبت 995/0  ي باستانيها مساحت طبقات بارشي با تعداد محوطه

 - معنابي 820/0  ي باستانيها مساحت سطوح آب و هوايي با تعداد محوطه
 2 معنادار، قوي و مثبت 990/0 باستانيي ها مساحت طبقات فاصله تا رودخانه با تعداد محوطه

 3 معنادار، قوي و مثبت 989/0  ي باستانيها هاي مرتعي با تعداد محوطه مساحت پوشش
  4 معنادار، قوي و مثبت 976/0  ي باستانيها هاي جنگلي با تعداد محوطه مساحت پوشش
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 ي باستانيها با تعداد محوطهمساحت طبقات بارشي  ي باستانيهامساحت سطوح ارتفاعي با تعداد محوطه

   
  ي باستانيها مساحت طبقات فاصله تا رودخانه با تعداد محوطه ي باستانيهامساحت سطوح آب و هوايي با تعداد محوطه

    
  ي باستانيها هاي جنگلي با تعداد محوطه مساحت پوشش ي باستانيهاهاي مرتعي با تعداد محوطه مساحت پوشش

    
  دهندة ارتباط متغيرهانمودارهاي نشان. 9شكل 

  

  گيرينتيجه
از باستاني واقع در هر طبقه  يها محوطهتعداد و هر كدام از طبقات به منظور تجزيه و تحليل همبستگي ميان مساحت 

 01/0ي بودن مقادير از رابطه همبستگي پيرسون با سطح معناداري به كم توجهبا . استفاده شد SPSS 11.5افزار نرم
ه گونه كهمان. است 8و مساحت هر طبقه به صورت جدول شماره  ها محوطهمقادير همبستگي ميان تعداد . استفاده شد

معني  نها بيواقع بر روي آ ها محوطهشود، همبستگي ميان سطوح ارتفاعي و آب و هوا با تعداد  در اين جدول مالحظه مي
كه همبستگي مساحت  يدر بين متغيرهاي. گذارند قوي و مثبتي را به نمايش مي و است و بقيه موارد همبستگي معنادار
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ميزان بارش بيشترين همبستگي را به ميزان است،  معنادارواقع در طبقات مختلف  ها محوطهطبقات مختلف آنها با تعداد 
رتبه سوم و چهارم نيز به ترتيب . است 99/0غير فاصله تا رودخانه اختصاص دارد و رتبه دوم به مت. دهد نشان مي 995/0

كه همه موارد معناداري قوي و مثبتي را به نمايش  )976/0و  989/0(د نبه وضعيت مرتع و وضعيت جنگل اختصاص دار
 ،شود ميهر چند در بررسي برخي موارد وجود همبستگي معنادار نشان تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته تلقي . گذارند مي

جوي تجزيه و تحليل تأثير عوامل طبيعي بر توزيع واما در خصوص مسئله مورد نظر اين بخش از مقاله كه در جست
باستاني ي ها محوطهتأثير پديده مورد نظر بر توزيع وجود همبستگي معنادار نشان از عدم باستاني است،  يها محوطه
ي ها محوطهو درصد است امل طبيعي وعجزو وجود همبستگي باال ميان درصد مساحت طبقات مختلف  به هر حال. است

توان گفت كه اين عامل طبيعي بر توزيع  مي بدين ترتيب .تغييرات همسان دو متغير داردباستاني در آن محدوده، نشان از 
تأثير توان گفت كه اين عامل  و معنادار نباشد، مي باشداما وقتي همبستگي پايين . باستاني تأثير نداشته استي ها محوطه

  . چرا كه تغييرات دو متغير نسبت به هم يكسان نبوده است ،بيشتري داشته است
توان گفت كه تنها  ميشود،  مي مشاهده 9ه شده در شكل ئكه در نمودارهاي اراگونه همانو  ،به اين مطلب وجهبا ت
هر . اند باستاني استان مازندران تأثير گذاشتهي ها محوطهعوامل طبيعي بر توزيع ر گيدارتفاع و آب و هوا بيش از دو عامل 

  .تر بوده است اما نقش اين دو عامل از ديگران برجسته ،اند نقش داشته ميانچند ساير عوامل نيز در اين 
انساني تأكيد  استقرارهايثر عوامل طبيعي بر ؤبر نقش ماز ابعاد گوناگون  ،هفته در اين مقالبررسي صورت گردر 
در بررسي اين بينجامد و به همين خاطر گرايي  به جبرگرايي محيطي يا امكان بايستنميپذيرش اين امر اما  ؛شده است
 .كردتوجه نيز تأثيرپذيري نسبي جوامع بشري به بايستي  موضوع

ـ باستاني  استقرارهايبه تبع آن  ـهاي انساني  عوامل طبيعي موثر بر سكونتگاه نشان داد كه صورت گرفته ةمطالع
كه در اين  آب و هواو  ،، منابع آب، بارش)جنگل و مرتع اعم از( ها، پوشش گياهي ناهمواريند از امازندران عبارتاستان 

نقش متفاوتي در  ،عوامل طبيعي مختلف ق مشخص گرديد كههمچنين بر اساس اين تحقي. به آنها پرداخته شدتحقيق 
از اين رو بايستي نقش عوامل . كنند مندي يكسان طبعيت نمي اند و همه آنها از قانون داشتهباستاني ي ها محوطهتوزيع 
 . داگانه مورد بررسي قرار گيردج ،طبيعي

بارش، فاصله تا رودخانه و پوشش گياهي جنگلي و مساحت طبقات  ،مقالهدر اين شده عوامل طبيعي بررسي  مياناز 
اما ميان . باستاني شناسايي شده بر روي آنهاستي ها محوطهقوي و مثبت با تعداد  و مرتعي داراي همبستگي معنادار

  . باستاني شناسايي شده بر روي آنها ارتباط معناداري وجود نداردي ها محوطهمساحت طبقات ارتفاع و آب و هوا و تعداد 
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Introduction 
Archaeology as a scientific system is indeed indebted to geography for processing of models 
and comparative studies on reconstruction of paleo-environments and paleo-landscapes, as wall 
as the patterns of human settlement. It is obvious that different types of existing settlements on 
the earth are the results of consequential interaction between human behaviors and 
environmental situation. This communication is obviously clear, in particular, in the case of soil 
and sedimentary lands, which are very important elements for husbandry and food production. 
Human impressibility of environment has always been the main reason for spatial differences of 
settlement and population aggregate and has caused the formation of specific settlement pattern 
in the ancient times. The aim of this paper is focusing and analyzing the role of natural and 
geographical elements as well as the environmental in appearance the human settlements in 
different periods of Mazandaran provinces in Northern Iran. In this region the Alburz chain, 
such a high natural wall with approximately 70Km wideth, extends from West to East of 
Mazandaran until Gorgan valley. While the natural and geographical conditions of Mazandaran 
province prevent easily access to the mountainous area located in the south part of Caspian Sea, 
it is also causes many problems to investigate and explore the evidence of human remains at this 
region. The other reason for deficiency of information about the ancient settlement situation of 
Mazandaran province acts as a kind of limitation for archaeological research in the region. Thus, 
the initial action for the purpose of this research was archaeological study. 
                                                 
* E-Mail: m_mousavi@modares.ac.ir                                                  Cell: 09187552993 
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Materials and Methods 
To conduct the research, the methodology applied for data gathering will pervasive surface 
survey. Accordingly, all archaeological and historical remains will be identified and then record 
in details. The collected data, including 2475 sites and monuments from Neolithic to late 
Islamic period, were reported in 21 volumes. Dating the sites have been carried out based on 
sample recognition and comparing studies of collected surface data. The material gathered were 
divided into four general groups: prehistoric period, Iron Age, historic period and Islamic are. 
According to current research, from the total 2475 sites, 123 of them belong to pre-history 
periods, 256 of them belong to Iron Age, and 648 of sites present the culture of the 
Achaemanid, Parthian and Sassanian era. Finally, 1986 sites and monuments have shown the 
traces of the Islamic period which some of them show only a particular time of Islamic era and 
mostly present the monuments and architecture of this period. 
 
Results and Discussion  
For achieving the considered goals, the authars have implemented and analyzed geographical 
information, using Arc GIS 9.2 software and then, for interpretation of data, SPSS 11.5 software 
was applied. By establishing a data bank for the study, which is in the form of geographical 
information system, they carried out an analysis on spatial distribution of the sites. Thus, they 
focused on natural factors such as height, climate, flowing waters, rivers, flora (forest and 
pasture), and rainfall to understand the role and efficacy of each factor in appearance of the 
sites. the study made it clear that the ancient settlement patterns of Mazandaran was highly 
affected by natural factors such as flora, water sources, rainfall, and climate.  

 
Conclusion 
In addition, according to this research it has been specified that each natural factors have played 
different roles in distribution of the ancient sites and there is no the same precept for all. Thus, it 
is necessary that the role of each natural factor to be studied separately. Among the natural 
factors studied in this research, there are a positive and meaningful connection between 
distribution of the sites and the area of the raining layers, distance to the river, flora (forest and 
pasture). However, there is no significant relationship between the area of the layers of the 
height and climate, and the distribution of ancient sites. 
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