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 11/04/1394تأیید نهایی:    15/06/1393 پذیرش مقاله:

 

 چکيده

هاي  هاي طبيعي يکي از بحث اثر عوامل طبيعي بر جوامع انساني و مقدار اثرپذيري انسان از محيطهمواره چگونگي 

مطرح در علوم جغرافيايي بوده است. در اين بررسي، به چگونگي اثر کارست بر الگوهراي شراخص اسرتقراري در    

لگوهراي غارنشريني،   اساس، سره الگروي شراخص اسرتقراري شرامل ا      منطقة کامياران پرداخته شده است. براين

هاي مربوط به هريک، تهية نقشه و تحليل روابط فضايي آنها برا   جانشيني از راه گردآوري داده نشيني و يک کوچ نيمه

قلمروهاي کارستي و غيرکارستي، بررسري شرده اسرت. براسراس نترايج ايرن پرژوهش، الگوهراي غارنشريني و          

صرورتي متفراوت، از    جانشيني به اند؛ اما الگوي يک نطقه داشتهنشيني تطابق زيادي با قلمروهاي کارستي م کوچ نيمه

ساختارهاي کارستي اثر پذيرفته است. نبود شرايط مناسب در داخل قلمروهاي کارستي سبب پراکندگي شديد نقاط 

با قلمروهراي غيرکارسرتي منطقره کره انسران       دهد درمقايسه طورکلي، شواهد نشان مي سکونتگاهي شده است. به

دليرل   به قابليت محيط و دخل و تصرف در آن، شرايط را براي زيست فراهم کرده، در قلمروهاي کارسرتي بره   باتوجه

 پيچيدگي شرايط ژئومورفيک و هيدرولوژيک غالباً انسان تابع شرايط موجود بوده است.

 جانشيني. نشيني، يک کوچ غارنشيني، کارست، کامياران، نيمه ها: کليدواژه

 

 مقدمه

گرایـی، اسـتثناگرایی، دیـدگاه     های مختلف جبر جغرافیایی، امکان چگونگی تعامل انسان و محیط، در قالب دیدگاههمواره 

های  عبارتی در برخورد با محیط شناختی و ... بحث شده است. انسان در برخورد با واحدهای گوناگون ژئومورفیک یا به بوم

ات و ابزارهایی که در اختیار داشته، خود را یا با وضع موجود محـیط  طبیعی، بسته به قابلیت محیط و سطح امکان گوناگون

شود.  های مختلف بیشتر آشکار می سازگار کرده یا دست به دخل و تصرف در آن زده است. این وضعیت در مقایسة محیط

ی هـا  دلیـل حساسـیت تاتـی و پیچیـدگی     شـود کـه بـه    هـایی محسـوب مـی    ساختارهای کارستی جزء آن دسته از محیط

رو، بشر از دیرباز سعی کرده  هیدرولوژیک و ژئومورفیک خاصی که دارد، دخالت در آنها ممکن یا بدون پیامد نبوده و ازاین

ناپـذیری   ها اغلب با پیامدهای برگشت است خود را با شرایط آن سازگار کند؛ چرا که هرگونه دخل و تصرفی در این محیط

تـاریخی، علمـی و تفریحـی و ... کارسـت      -های اقتصادی، فرهنگـی  ارزش همراه است که ممکن است به از دست رفتن

دهـد کـه    زمینة چگونگی تعامـل انسـان و کارسـت نشـان مـی      گرفته در های صورت طورکلی، مرور پژوهش منجر شود. به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ده های کارستی است. کمتر پژوهشی دیـ  سمت چگونگی دخالت و عملکرد انسان در محیط ها به گیری بیشتر بررسی جهت

 های مرتفع پرداخته باشد.  ویژه کارست شود که به اثر کارست بر الگوی زندگی و استقرار انسان در مناطق کارستی، به می

های ایـن منـاطق وجـود     کنند که ازجمله ویژگی درصد جمعیت دنیا در مناطق کارستی زندگی می 25طورتقریبی،  به

همـین نسـبت نیـز آب آشـامیدنی،      (. بـه 69: 2001ونـی و همکـاران،   ها، غارها و شبکة زهکشی زیرزمینی است ) فروچاله

 شود.  جوار از منابع کارست تأمین می این مناطق و نواحی هم کشاورزی، صنعت و ... ساکنان

زمینة اثر کارست بر چگونگی استقرار و پیشرفت جوامع انسانی، پژوهش  گرفته در های صورت یکی از معدود پژوهش

است. در « مثابة شاخص استقراری کارست به»دربارة بعضی از مناطق کارستی اروپای شرقی با عنوان ( 2005آندره چوک )

ارتفاع با هـم و از سـوی دیگـر، بـا مقایسـة نـواحی کارسـتی و         های مرتفع و کم سو با مقایسة کارست این بررسی، از یک

ش گیاهی کارست به اثر ژرف کارست بر الگوی ساختی، هیدرولوژیک، خاک و پوش های زمین به ویژگی توجه غیرکارستی با

( در بررسی منـاطق کارسـتی   2012استقرار و توسعة جوامع ساکن در مناطق کارستی پرداخته شده است. لواسز و گینیزه )

انـد.   هـا پرداختـه   ویژه توپوگرافی و هیدرولوژی کارست، بر شبکة سـکونتگاه  مجارستان و کرواسی به اثر محیط طبیعی، به

های جمعـی )روسـتا و    س این بررسی، شرایط نامطلوب محیط طبیعی )توپوگرافی و خاک( سبب پراکندگی سکونتگاهبراسا

  هـا شـده   های کارستی، سـبب تـراکم سـکونتگاه    های کارستی در حاشیة ناهمواری حال، حضور چشمه شهر( شده و درعین

 است. 

عنـوان یکـی از    اندازهای بدیع ژئومورفولوژیکی به مدلیل داشتن چش های شاخص کارستی دنیا که به یکی از محدوده

 (.2011در جنوب غربی چین است )گایفن  و همکاران،  3کین  و چون  2، گویژو1میراث طبیعی ثبت شده، مناطق یانان

معیـت  حاضر، در این مناطق میانگین تـراکم ج  حال گردد. در می سنگی باز سابقة استقرار انسان در این مناطق به دورة پارینه

نفر در کیلومترمربع است که نسبت به دیگـر منـاطق تـراکم     54و  22ترتیب  های کارستی و نقاط پیرامونی به در محدوده

 (. 45: 2006دهد )وزارت سازندگی چین،  کمتری را نشان می

رد کـه  گـردد. شـاید بتـوان ادعـا کـ      مـی  های بسـیار دور بـاز   های کارستی، به گذشته سابقة استقرار انسان در محیط

اتحادیـة  »هـای   های استقرار انسان در کرة زمین بوده اسـت. براسـاس بررسـی    ساختارهای آهکی ازجمله نخستین مکان

( تعداد شایان توجهی از مناطقی که در دنیا با عنوان میراث قابل حفاظت ثبـت شـده   2008) 4«المللی حفاظت طبیعت بین

غارهایی در جنوب غربی فرانسه اشاره کرد که  توان به مجموعه اطق میاست، به مناطق کارستی تعلق دارد؛ ازجملة این من

هـای   های معروف نیز در میان آنها قرار گرفته است. در این محـدوده، آثـار و شـواهدی از انسـان     با غارنگاره 5غار السکو

(. یکـی دیگـر از   2001هزار سال پیش شناسایی شده اسـت )مـورت و آسـترمان،     نئاندرتال و کرومانیون مربوط به چندده

ثبـت رسـیده اسـت،     مدت انسان در آن به شدة کارستی که دارای شهرت جهانی بوده و آثار استقرار طوالنی مناطق شناخته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yunnan 

2. Guizhou 

3. Chongqing 

4. IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

5. Lascaux 
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دلیـل   غار شانیدر بوده که در زاگرس شمال غربی در کردستان عراق واقـع شـده اسـت. شـهرت جهـانی غـار شـانیدر بـه        

آن را رالـف   1950هزار سال پیش( است که در اواخر دهة  های نئاندرتال )شصت شدة مربوط به انسان های یافت استخوان

ترین منطقـة کارسـتی    (. اما از این دیدگاه، شاخص2009و گروه همراهش کشف کردند )استوانوویچ و همکاران،  1سولکی

سـان در ایـن منطقـة    در کشور آفریقای جنوبی است. سـابقة حضـور ان   2«محوطة میراث جهانی گهوارة نوع بشر»در دنیا 

توجـه بسـیاری را     فرد جهـانی  به دلیل ارزش منحصر گردد. غارهای این منطقه به میلیون سال پیش بازمی 5/3کارستی به 

اند )دیـوی،   میلیون سال گذشته 5/3اند؛ زیرا دربرگیرندة اطالعاتی دربارة ظهور و تکامل نژاد انسان طی  خود جلب کرده به

 (. 2010؛ کری ، 2010؛ بردلی و تولین، 2004

مانده از انسان در گذر زمان یـا   ارزش فرهنگی کارست به شیوة اسکان و استقرار، رفتار و آثار و مواد فرهنگی برجای

طورکلی تأثیر و تأثر انسان در مناطق کارستی داللت دارد. مـدیریت منـابع فرهنگـی، اغلـب ارزش مهمـی در منـاطق        به

و اکنـون    بـوده  هـای انسـانی    و غارها برای مدت مدیدی کانون استقرار انسان و فعالیـت  ها کارستی دارد. بعضی از چشمه

های هنری روی دیـوار غارهاسـت. میـراث     الیة رسوبات و شکل حاوی مدارک ارزشمندی از تحول جوامع انسانی در الیه

کنـد   دربارة گذشـتگانمان کمـک مـی   شده است و به دانش ما  خوبی شناخته شده در برخی از غارها، به پیش از تاریخ یافت

 (.9: 2010)واتسون و همکاران، 

هـا را   های زیادی از کشور ایـران گسـترش دارد. در زاگـرس حـدود نـود درصـد از سـن         مناطق کارستی در بخش

کـوه زاگـرس از سـازندهای کربناتـه      (؛ بنابراین بخش اعظم رشـته 1377دهد )افراسیابیان،  های کربناته تشکیل می سن 

هـای   ویژه غار و پناهگاه پلیه، کارن و به ها و عوارض کارستی اعم از چشمة کارستی، فروچاله، یل شده که تمام شکلتشک

های  که اشاره شد سابقة استقرار انسان در نواحی زاگرس به گذشته توان در سرتاسر آن مشاهده کرد. همچنان سنگی را می

 -کـم از اواخـر پلیستوسـن میـانی، حضـور جوامـع گردآورنـده        س، دسـت های کوهستانی زاگـر  گردد. دره بسیار دور بازمی

عالوة طبیعـت   های متعدد، به های کارستی و رودخانه (. وجود غارها، چشمه2007شکارکننده را شاهد بوده است )حیدری، 

اده است. در ایران، های انسانی قرار د های مستعد برای کشاورزی، این ناحیه را از دیرباز در کانون توجه گروه غنی و خاک

دست آمده که بخش  کوه زاگرس به های نئاندرتال در رشته سنگی و همچنین انسان های پارینه بیشترین آثار مربوط به دوره

هـای   ارزی دوره (. بـا توجـه بـه هـم    1384ای و روبـاز اسـت )شـریفی،     های صخره زیادی از آنها مربوط به غارها، پناهگاه

هـای   توان تصـور کـرد غارهـا و پناهگـاه     های دورة یخچالی وورم می ی میانی و فوقانی( با مرحلهسنگ سنگی )پارینه پارینه

( 2007است. در همین زمینه، حیـدری )   کارستی زاگرس چه تأثیر مهم و شگرفی بر بقا و حیات انسان در این دوره داشته

شناختی در غارها و  های باستان اکنش محوطهگیری، حفاظت و پر شناسی و ژئومورفولوژی بر شکل به تأثیر چشمگیر زمین

( دربارة الگوهای استقراری و معیشتی 1969های کارستی زاگرس پرداخته است. هل و فلنری ) ای توده های صخره پناهگاه

هـای   رهها، سه نوع استقرار بـرای دو  ها و یافته به ویژگی مکان توجه آباد، با سنگی منطقة خرم سنگی و فراپارینه جوامع پارینه

های قصابی الشة شکار؛ و ج(  های فصلی؛ ب( مکان اند که شامل الف( اردوگاه سنگی پیشنهاد کرده سنگی و فراپارینه پارینه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ralph Solecki 

2. The Cradle of Humankind World Heritage Site 
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شـده بـه    آباد، الگوهای استقراری یاد به کارستی بودن منطقة خرم توجه (. با1391نقل از بیگلری،  های موقت است )به مکان

صـورت نسـبتاً جـامعی بـه نتـایج       ( بـه 1391های کارستی شکل گرفتـه اسـت. بیگلـری )    طاحتمال زیاد در تطابق با محی

 هزارسالة انسان در مناطق کارستی زاگرس اشاره کرده است. ده گرفته درزمینة حضور چند های متعدد انجام پژوهش

وی اسـتقرار  گـردآوری بـه کشـاورزی و اهلـی کـردن دام، الگـ       -در دورة نوسنگی با تغییر شیوة معیشـت از شـکار  

جانشینی و کشـاورزی در ایـران بـوده اسـت      های یک جانشینی گسترش یافت. منطقة زاگرس یکی از نخستین کانون یک

های زاگرس که دارای منـابع غنـی آب کارسـت اسـت، شـهرها و       کوه (. امروزه نیز در سرتاسر حواشی رشته2006)هول، 

ان، پس از ناحیة متـراکم خـزری، ناحیـة زاگـرس دارای بیشـترین      که در ایر طوری روستاهای زیادی شکل گرفته است؛ به

 تراکم جمعیتی است. 

های میدانی، چگونگی اثر کارست بر شـیوة   گیری از منابع گوناگون و تحقیق در این پژوهش، سعی شده است با بهره

زیادی بـه منـابع آب، خـاک و    معیشت و استقرار انسانی در منطقة کامیاران بررسی شود. زندگی ساکنان این منطقه تا حد 

هـای   دلیل شناخته نشدن سامانة کارسـت، ایـن میـراث طبیعـی و ارزش     پوشش گیاهی کارست وابسته است. متأسفانه به

زدایـی در معـرض    سوزی، ریختن زباله و جنگل رویه، آتش های مختلفی همچون احداث جاده، چرای بی گوناگون آن از راه

هـای کارسـت    است. نویسندگان این مقاله سعی دارند با برجسته کـردن برخـی از ارزش  تهدید و آسیب جدی قرار گرفته 

منطقه، اهمیت و تأثیر این میراث ارزشمند طبیعی را بر زندگی ساکنان منطقه مشخص کنند. منطقة پژوهش در حد فاصل 

  (.1های کردستان و کرمانشاه واقع شده است )شکل  استان

 

 . موقعيت منطقة پژوهش1شکل 

 ها مواد و روش

هـای   هـا از نقشـه   شـناختی و تـاریخی، بخـش عمـدة داده     هـای باسـتان   در این بررسی، عالوه بر اسـتفاده از برخـی داده  

ارث و  ارث و فلـش  متر، تصاویر گوگـل  27، الگوی رقومی ارتفاع 1:50000های توپوگرافی  ، نقشه1:100000شناسی  زمین
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صـورت   ArcGIS10و  Global Mapper15افزار  ها در محیط نرم دازش دادههای میدانی گردآوری شده است. پر بررسی

نمـا و دوربـین عکاسـی از     اس، قطـب  پـی  تهیه شده است. جـی  ArcGIS10افزار  های نهایی در محیط نرم گرفته و نقشه

 ابزارهای بررسی میدانی بوده است. 

هـا از روش مقایسـة    نگی پـراکنش سـکونتگاه  تحلیلی استفاده شده و دربارة چگو -در این بررسی، از روش توصیفی

هـا،   صـورت بـوده کـه پـس از گـردآوری داده      این کارستی بهره گرفته شده است. روش کار به های کارستی و غیر محدوده

هـای کارسـتی، پراکنـدگی غارهـا و      شناسـی، قلمـرو   های اطالعاتی ارتفاع، زمـین  های اطالعاتی مختلف، شامل الیه الیه

های ییالقی و پراکندگی مناطق روستایی و شهری تهیه شده و هرکـدام از ایـن    ی، پراکندگی سکونتگاههای کارست چشمه

های اطالعات توصیفی مربـوط   پوشانی با قلمروهای کارستی منطقه تطبیق داده شده است. سپس جدول ها از راه هم الیه

هـای کارسـتی و    به اینکه غارها، چشمه توجه است. بااستخراج و تحلیل شده  ArcGIS10افزار  ها از نرم پوشانی الیه به هم

نظـر   های اطالعات توصیفی صرف طورکلی در داخل قلمروهای کارستی قرار دارد، از ارائة جدول های ییالقی به سکونتگاه

کارستی واقع شده و چگـونگی پـراکنش آنهـا، تفـاوت      شد. اما درزمینة مناطق شهری و روستایی که بیشتر در مناطق غیر

دهد، جدول آن از نظر آماری تحلیل شده است. گفتنـی اسـت در    خوبی نشان می کارستی را به میان منطقة کارستی و غیر

گرفتـه در منطقـه و منـاطق     شـناختی انجـام   های تاریخی و باسـتان  ای از نتایج بررسی های صخره تحلیل غارها و پناهگاه

 پیرامونی استفاده شده است.

 

 هاي پژوهش يافته

 روهاي کارستي منطقهقلم 

شناسـی، ژئومورفولـوژی و    هـای زمـین   طورکلی دو ساختار کارستی مجزا در منطقه شـکل گرفتـه کـه از نظـر ویژگـی      به

های  اند؛ نخست ساختار کارستی منطبق بر سازند آهکی بیستون که از نظر سن عمدتاً آهک هیدرولوژی با یکدیگر متفاوت

های آژوان، شـاخ   آورندة ارتفاع وجود در محدودة این پژوهش، سازند آهکی بیستون به گیرد. می کرتاسه را دربر  -ژوراسیک

هـای آن نیـز فـراوان     های کارستی آنها از نظر ابعاد، توسعة چشمگیری داشته و تنوع شکل شکین و شاهو است که شکل

هـای گونـاگون )جادسـون،     بررسـی  به توجه توان در آنها مشاهده کرد. با های کارستی را می که اغلب شکل طوری است؛ به

؛ 1388؛ قربـانی،  1386؛ ملکـی و شـوهانی،   1380؛ محمودی و ملکـی،  1979؛ لویز، 1978؛ مر، 1973؛ والهم و اد 1973

( دربارة سامانة کارست در سازند آهکی بیسـتون و مقایسـة آن بـا دیگـر     1391؛ قربانی و اونق، 1389قربانی و همکاران، 

هـای کرمانشـاه و کردسـتان ممکـن اسـت       ادعا کرد سامانة کارست زاگرس مرتفع در اسـتان  توان های زاگرس می بخش

 ترین سامانة کارستی در قلمرو زاگرس باشد. شاخص

هـای   آورندة ارتفـاع  وجود ها به ائوسن( است. این آهک -های ترشیری )پالئوسن دوم، ساختار کارستی منطبق بر آهک

هـای   های کارستی آنها نسـبت بـه آهـک    های این مجموعه، شکل تر بودن سن آهک به جوان کرگان و زرنه است. باتوجه

هـای کارسـتی در منطقـه     سن، چگونگی پراکنـدگی چشـمه   سازند بیستون با قدمت بیشتر، تکامل کمتری دارد. عالوه بر

هـای ترشـیری نسـبت بـه سـامانة       کنندة تکامل کمتر سامانة کارسـت آهـک   شاخص و دلیل عمدة دیگری است که بیان



 522 1394 زمستان ،4 ةشمار، 47دورة ، طبيعيهاي جغرافياي  پژوهش 

تر باشـد، شـبکة مجراهـای     یافته های کارستی تکامل های بیستون است. براساس این شاخص، هرچه سامانه کارست آهک

هـای کارسـتی کـاهش یافتـه و در      تر بوده و درنتیجه، تعداد چشـمه  تر و جریان آب آنها متمرکز یافته توسعهزمینی آنها  زیر

هـای جـوان    هـای کارسـتی در آهـک    کند. در منطقة این پژوهش، تعداد چشـمه  فواصل زیاد با دبی چشمگیری ظهور می

هـای بیسـتون بـا     های کارستی در آهک چشمهعبارتی  های قدیمی بیستون، بسیار بیشتر است؛ به ترشیری نسبت به آهک

کـه تـا کیلومترهـا اثـری از چشـمة کارسـتی دیـده         طـوری  تکامل بیشتر، از نظر تعداد بسیار کم و بسیار پراکنده است؛ به

های ترشیری با تکامل کمتر )برای مثـال در اطـراف کـوه کرگـان و زرنـه( در فواصـل کـم،         شود؛ برعکس، در آهک نمی

 (. 2شود )شکل  زیادی دیده می های کارستی چشمه

 

 . قلمروهاي کارستي منطقه2شکل 

هـا   های کارستی اثر مستقیمی بر چگونگی پراکنش سکونتگاه در این دو ساختار کارستی، چگونگی پراکندگی چشمه

 گذاشته است که به آن اشاره خواهد شد. 

 

 الگوهاي استقراري منطقه 

شـناختی نیـز اسـتفاده شـده اسـت.       هـای تـاریخی و باسـتان    نطقـه از داده برای شناسایی الگوهای شـاخص اسـتقراری م  

های کارستی در منطقه بررسـی شـده اسـت.     اساس، در در این پژوهش سه الگوی استقراری شاخص متأثر از سامانه براین

 جانشینی. نشینی و یک کوچ اند از: غارنشینی، نیمه این سه الگو عبارت

 

 غارنشيني

شناختی دنیا در داخل غارها کشف شده است. مواد حساسی که در جاهای دیگر  های باستان محوطه ن تری بسیاری از بزرگ
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شدند، غارهـا دارای   که دیگر منابع آب خشک می شود. درحالی خوبی حفظ می شود، در داخل غارها به سادگی تخریب می به

های عملی و برگزاری مراسـم، از درون غارهـا    دهمنابع قابل اطمینان آب بودند و مواد معدنی و خاک رس هم برای استفا

شـود. اهمیـت    ماندة غذایی، زباله و دیگر مواد مـی  شد. سکونت در غارها سبب تجمع استخوان، خاکستر، پس استخراج می

تنها در حجم مواد فرهنگی، بلکه ناشی از درجة حفاظت و نگهدارندگی آنهاست )ونی و همکـاران،   شناختی غارها نه باستان

2001 :22.) 

در قلمروهای کارستی منطقه، غارهای عمودی و افقی زیادی وجود دارد که بسیاری از آنهـا هنـوز شناسـایی نشـده     

رسـد. در   متر می 300است. عمق برخی از غارهای عمودی در قلمرو کارستی سازند بیستون در ارتفاعات شاهو به بیش از 

متـر اسـت.    100شده در یال شمالی کوه کرگان، کمی بـیش از   ساییترین غار عمودی شنا قلمرو کارست ترشیری، عمیق

طورمسـلم، غارهـای عمـودی     بندی شکل گرفته است. به ها و امتداد سطوح الیه ها و شکاف این غارها اغلب در امتداد درز

خـود جلـب    به مثابة محل تخیرة برف در بخشی از سال، توجه ساکنان منطقه را اغلب ارزش سکونتگاهی نداشته و تنها به

ویـژه   های منطقه، بـه  ای واقع در ارتفاعات پایین و حاشیة ناهمواری های صخره کرده است؛ اما غارهای افقی و پناهگاه می

. در محدودة ایـن پـژوهش، غارهـا و    ، ارزش زیادی داردستهای کارستی قرار گرفته ا کمی از چشمه ةآنهایی که در فاصل

د دارد که روزگاری سکونتگاه دایمی یا موقت انسان بوده است که در این میان، تعداد ای متعددی وجو های صخره پناهگاه

های ترشیری بررسی شده  ویژه قلمرو کارست آهک ای در حاشیة قلمروهای کارستی منطقه، به هفده غار و پناهگاه صخره

کـه در   طوری شود؛ به ی منطقه دیده میهای کارست ای با چشمه های صخره است. ارتباط معناداری بین این غارها و پناهگاه

شناختی است بـه   شود، شمار غارهایی که دارای ارزش تاریخی و باستان های کارستی دیده نمی فواصلی که اثری از چشمه

 (. 3رسد )شکل  کمترین تعداد ممکن می

گردد. در غارهـای ایـن    ها هزار سال گذشته و عصر یخبندان بازمی سابقة حضور انسان در غارهای این منطقه به ده

های پیش از تاریخ شـامل   های تاریخی شامل قطعات سفال، آثار و مواد فرهنگی مربوط به دوره منطقه عالوه بر آثار دوره

(. 1391سنگی میانه یافت شده است )ساعد موچشـی،   و ابزار سنگی تا دورة پارینه  های سنگی، استخوان نقاشی غار، هاون

 شده است. تی امروزه برای نگهداری احشام استفاده میتعدادی از این غارها ح

های متأخر نیز پناهگاه بوده است. حجم آثـار و مـواد    واقع در تن  پرآب حسن بصر تا دوره« حسن بصر»غار بزرگ 

متـر از   1983شده، غار حسـن بصـر بـا ارتفـاع      رسد. در میان غارهای بررسی فرهنگی کف غار حسن بصر به چند متر می

متر( ممکـن اسـت از    1800(. با توجه به ارتفاع مرز برف گذشتة منطقه )4تر است )شکل  دریا از دیگر غارها مرتفعسطح 

اساس، در ایـن غـار ممکـن اسـت نبـود آثـار مربـوط بـه          های یخچالی استفاده نشده باشد. براین غار حسن بصر در دوره

ناشی از قـرار گـرفتن غـار بـاالتر از      -یش از آن مطابقت داردهای یخچالی وورم و پ که با مرحله-سنگی  های پارینه دوره

 ارتفاع مرزبرف گذشته باشد.

دهد که آنهـا اغلـب در محـدودة قلمـرو      های قابل سکونت منطقه نشان می بررسی ژئومورفولوژیک غارها و پناهگاه

دارد. قلمرو کارست ترشیری  اند و این محدوده تکامل کمتری نسبت به قلمرو کارست بیستون کارست ترشیری واقع شده

 های متعدد، برای الگوی سکونت غارنشینی در منطقه امکان بیشتری فراهم کرده است. با داشتن چشمه
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 هاي کارستي منطقه . غارهاي تاريخي و چشمه3شکل 

 

 حاشية تنگ حسن بصر . غار حسن بصر در4شکل 

 نشيني کوچ الگوي نيمه

نشینی رایج بوده است. این شـیوة معیشـت کـه حتـی      کوچ ز معیشت با نام زندگی نیمهای ا در سراسر قلمرو زاگرس، شیوه

جانشـینانی   نشـینان، یـک   کـوچ  معنا کـه نیمـه   این جانشینی پیوند خورده است؛ به امروزه نیز وجود دارد، با شیوة استقرار یک
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( شـاید  1370عقیـدة مجتهـدی )   ند. بهپرداز هستند که بخشی از سال در مناطق مرتفع مجاور زندگی خود، به دامداری می

نشینی،  کوچ جانشین با کسب تجربه در زندگی نیمه نشینی باشد؛ یعنی انسان یک کوچ نشینی، زندگی نیمه منشأ زندگی کوچ

 گذاری کرده است. نشینی را بنیان های طوالنی زده و زندگی کوچ بعدها دست به کوچ

پیوند تنگاتنگی با سامانة کارست دارد. ایـن شـیوة معیشـت از ابتـدای     نشینی  کوچ شده، زندگی نیمه در منطقة بررسی

دلیل گسـترش و طـول    جانشینی، به فصل بهار آغاز شده، تا اوایل فصل پاییز ادامه دارد و با وجود وابستگی به زندگی یک

وة معیشـتی مجزایـی   تـوان آن را بـا عنـوان شـی     می -گیرد طورتقریبی بیش از نیمی از سال را دربر می که به-مدت کوچ 

نشـینی رایـج اسـت؛ امـا از نظـر گسـترش،        کوچ کارستی منطقه نیز زندگی نیمه بررسی کرد. گفتنی است در ارتفاعات غیر

توان آن را با مناطق کارستی مقایسه کرد. در این سبک زندگی، روسـتاهای حاشـیة قلمروهـای کارسـتی، مشـارکت       نمی

 ای دارند.  گسترده

اقامت دارند که اغلب بدون سقف و « هوارگه»یا  1«هوار»نام  ای به ییالقی  مردم در سکونتگاه در این شیوة معیشت،

)سـیاه چـادر(    2چین به ارتفاع بیش از یک متر است و سقف آن بـا شـاخة درختـان یـا رشـمال      با دیوارهای سنگی خشکه

انـد، گسـترش چشـگیری دارنـد؛      رفتـه (. بعضی از هوارهایی که در کنار چشـمة دایمـی قـرار گ   5شود )شکل  پوشانده می

توان هوار  ها خانوار در آن اقامت دارند. از هوارهای معروف منطقه که در ارتفاعات شاهو واقع شده است، می که ده طوری به

طورمسـلم،   های میدانی بیش از چهل هوار در منطقه شناسایی شد که به هانیه، گوزیبان و هوار سرده را نام برد. در بررسی

دهد که این شـیوة   ها و سن  قبرهای موجود در کنار این هوارها نشان می ا بخشی از هوارهای موجود است. قبرستانتنه

 معیشت برای صدها سال رواج داشته است. 

کند. در ابتدای فصل  با گرم شدن هوا، این شیوة معیشت پیوند و وابستگی بیشتری با ساختار کارستی منطقه پیدا می

اقامـت در هوارهـای پـایین     -در ترازهای ارتفاعی پایین وجود دارد و مراتع از وضعیت مطلوبی برخوردارنـد که برف -بهار 

نشـینان بـه هوارهـای     کـوچ  سمت ترازهای ارتفاعی بـاالتر، نیمـه   نشینی آن به گیرد. با تداوم توب برف و عقب صورت می

کـه در   صـورت  این ایی بر تداوم این شیوة معیشت دارد؛ بهکنند. مورفولوژی کارست منطقه تأثیر بسز مکان می تر نقل مرتفع

( تخایر برفی 3ها و نورها های کارستی )دولین کامل توب شده است، در داخل فروچاله طور ها به مقطعی که برف روی دامنه

ـ  ماند که برای منبع آب دامداران استخراج و استفاده می زیادی باقی می رای آون یـا  شود. نور اصطالحی محلی است که ب

ها درمقابـل پدیـدة توب، از روش پوشـاندن بـرف بـا       رود. برای حفظ هرچه بیشتر برف در حاشیة فروچاله کار می شفت به

(. ایـن روش در  6کننـد )شـکل    نیز استفاده مـی  -وفور در منطقه وجود دارد که به-گیاهان مرتعی ازجمله گیاه لو )جاشیر( 

 شود. ه میگستردگی استفاد سرتاسر ناهمواری به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hawar 

2. Rashmal 

3. Noor 
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 . هوار يا سکونتگاه ييالقي5 شکل

 

 

 . پوشاندن برف با گياه لو در حاشية فروچاله 6شکل 

دهـد بیشـتر آنهـا در سـاختارهای کارسـتی سـازند        شده نشان مـی  های ییالقی شناسایی بررسی هوارها یا سکونتگاه

(. اگرچه منابع آب دایمی در این ارتفاعـات،  7ل اند )شک پراکنده شده -یعنی ارتفاعات آژوان، شاخ شکین و شاهو-بیستون 

شمار برای حفظ برف سبب رونق بیشتر  های بی اندک و پراکنده است، گستردگی ناهمواری، غنای مرتعی و وجود فروچاله

 نشینی در این قلمرو کارستی نسبت به قلمرو کارست ترشیری شده است.  کوچ شیوة معیشت نیمه
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 هاي ييالقي وارها يا سکونتگاه. چگونگي پراکندگي ه7شکل

 جانشيني الگوي يک

منطقة کامیاران یکی از مناطق حاصلخیز استان کردستان است که سابقة سکونت در آن طوالنی است. این منطقه یکی از 

انی هـای باسـت   وجود تپه .ای داشته است النهرین بوده و رونق ویژه های مهم ارتباطی بین مناطق غربی ایران و بین گذرگاه

مـدت انسـان در آن    کنندة سابقة سکونت طوالنی تاریخ در این منطقه، بیان از ها و غارهای پیش نوشته ها، سن  متعدد، قلعه

گیری کانون زنـدگی در ایـن    های کارستی منطقه از نظر تأمین امنیت، آب و مراتع غنی تأثیر بسزایی بر شکل است. قلمرو

های پرآب کارسـتی   ها، بر روی چشمه مثابة یکی از دژهای طبیعی در طول سده به منطقه داشته است. احداث قلعة پلنگان

 های تأثیر با اهمیت قلمرو کارست بر تأمین امنیت ساکنان این منطقه بوده است. کانیون تنگی بر، یکی از مصداق

ود منابع دایمی آب دافعـه  دلیل نب جانشینی به های کارستی منطقه از نظر سکونت یک اندازه که داخل قلمرو همان   به

که  طوری های پرآب کارستی جاتب جمعیت بوده است؛ به دلیل وجود چشمه های کارستی به داشته و دارد، حاشیة این قلمرو

های متعدد در حاشیة قلمرو کارست ترشیری، فاصلة بین روستاها کمتر از یک کیلـومتر اسـت؛    دلیل وجود چشمه گاهی به

ویژه در اطراف کـوه زرنـه و تـا حـدودی      یابد. این وضعیت به شدت افزایش می ها به در این بخش عبارتی تراکم جمعیت به

 کرگان مشهود است. 

تراکم جمعیت در داخل قلمروهای کارستی بسیار کم است. بـرای بررسـی چگـونگی روابـط فضـایی بـین منـاطق        

(. نتـایج ایـن بررسـی    8تهیه شده اسـت )شـکل   های کارستی منطقه، نقشة پراکندگی روستاهای منطقه  روستایی و قلمرو

و بیشترین تراکم روستاها متعلق بـه    دهد کمترین تعداد روستاهای منطقه در داخل مناطق کارستی شکل گرفته نشان می

 (.1کارستی است )جدول  های آبرفتی کواترنر و سازندهای غیر های کارستی، دشت حاشیة قلمرو
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 هاي دايمي ا و سکونتگاهه . نقشة پراکندگي روستا8شکل 

 . چگونگي پراکندگي روستاهاي منطقه در قلمروهاي کارستي و غيرکارستي1جدول 

 قلمرو
 روستا مساحت

 درصد تعداد درصد کیلومتر مربع

 90/66 95 19/24 2/409 های کواترنری آبرفت

 76/26 38 12/31 5/526 سازندهای غیرکارستی

 11/2 3 61/38 1/653 کارست سازند بیستون

 23/4 6 08/6 8/102 کارست ترشیری

 100 142 100 6/1691 مجموع

درصـد منـاطق    33/6نقطه در داخل قلمرو کارستی واقع شده است که درمجموع،  9نقطة سکونتگاهی، تنها  142از 

کیلومتر مربع( تـراکم نقـاط مسـکونی )روسـتاها(،      756های کارستی ) گیرد. با توجه به مساحت قلمرو مسکونی را دربر می

های کـواترنر،   مربع در مقایسه با آبرفت  کیلومتر 409ساحت کیلومتر مربع است. قلمروهای کارستی منطقه با م 84یک در 

گیـرد و دارای تـراکم یـک بـه      درصد( را دربر می 67نقطة مسکونی ) 95دهد و این قلمرو  تراکم بسیار اندکی را نشان می

روها تراکم کیلومتر مربع است. باوجود پراکندگی مناطق مسکونی در درون قلمروهای کارستی منطقه، حاشیة این قلم 3/4

هـای پـرآب کارسـتی منـاطق      که تعداد زیادی از روستاهای پرجمعیت منطقـه در کنـار چشـمه    طوری چشمگیری دارد؛ به

کـه حتـی در    طـوری  پیرامونی این قلمروها شکل گرفته است. در این بررسی، عامل ارتفاع نیز در نظر گرفته شده است؛ به

مراتب ارتفاع کمتری دارد، تراکم نقاط روستایی همچنـان   کارستی به ی غیرارتفاع کارستی که نسبت به قلمروها مناطق کم

 کم و پراکنده است. 
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 گيري نتيجه

که حجم زیادی از  طوری های استقراری نوع بشر است؛ به ترین کانون که اشاره شد مناطق کارستی یکی از قدیمی همچنان

دست آمده است. امروزه نیـز   های مناطق کارستی به ا و پناهگاهها و اطالعات مربوط به گذشتة نوع بشر از داخل غاره داده

معنـای   است؛ البته این وابسـتگی لزومـاً بـه     درصد( به آب کارست وابسته 25زندگی بخش شایان توجهی از جمعیت دنیا )

ـ  زندگی و حضور این عدة جمعیت در داخل مناطق کارستی نیست، بلکه مناطق کارسـتی تـأثیر بسـزایی بـر شـکل      ری گی

و بررسی مناطق کارستی زاگرس در طول تاریخ، این ادعا را   های زندگی و حتی تمدنی در پیرامون خود داشته است کانون

هـای بسـیار دور در ایـن منطقـه      دهد انسان از گذشـته  کند. بررسی قلمروهای کارستی منطقة کامیاران نشان می تأیید می

ای این منطقه، آثاری از حضور انسان از دوران معاصر تـا عصـر    های صخره هاستقرار داشته است. در داخل غارها و پناهگا

های توپوگرافی و ژئومورفیک منطقه شـرایط بسـیار مناسـبی را در     دست آمده است. بنابراین، ویژگی سنگی میانه به پارینه

شـش گیـاهی مناسـب و    های دور و حتی عصر یخبندان برای غارنشینی فراهم کرده بود. وجـود مراتـع غنـی و پو    گذشته

همچنین ماندگاری بیشتر برف ناشی از شرایط خا  مورفولوژی کارست در مقایسه با دیگر منـاطق، شـرایط مطلـوبی را    

ها تداوم داشته است. این شیوة معیشت تـا حـد    نشینی در منطقه فراهم کرده که در طول سده کوچ برای نوعی زندگی نیمه

سته است. اگرچه طی چند دهة گذشته از حجم و گسترش این سبک زنـدگی کاسـته   زیادی به ساختار کارستی منطقه واب

 صورت محدودی در منطقه رایج است. شده، هنوز به

نشینی تطابق و وابستگی تامی با قلمروهای کارسـتی داشـته    کوچ دهد الگوی غارنشینی و نیمه این بررسی نشان می

از ساختارهای کارستی اثر پذیرفته است. برخالف حاشیة قلمروهای  صورتی متفاوت جانشینی به است؛ درمقابل الگوی یک

هـای کارسـتی در درون منـاطق کارسـتی،      کارستی، توپوگرافی خشن و پراکندگی زیـاد چشـمه   های غیر کارست و محدوه

قه در درصد از روستاهای منط 3/6که تنها  طوری ها شده است؛ به شدت سبب پراکندگی نقاط سکونتگاهی در این بخش به

تر مناطق کارسـتی بـر    تر و جبری کنندة اثر قهری داخل قلمروهای کارستی شکل گرفته است. این وضعیت در منطقه بیان

هـای آب در قلمـرو    هـای کـواترنری اسـت. غنـای سـفره      جانشینی در مقایسه با قلمرو غیرکارسـتی و آبرفـت   یکزندگی 

چشمه، حفر چاه و قنات سبب تراکم زیاد مناطق روسـتایی در  راه از تر به منابع آب  های کواترنری و دسترسی آسان آبرفت

شـده دربـارة الگـوی پراکنـدگی      گفتنی اسـت بخشـی از نتـایج ایـن بررسـی بـا نتـایج اشـاره        ها شده است.  این محدوده

 های انسانی در مناطق کارستی اروپای شرقی مطابقت دارد. سکونتگاه
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