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نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی استقرارهای دوران مس و سنگ در شهرستان
بستانآباد؛ آذربایجان شرقی
حسین ناصری صومعه ـ دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدر
کمالالدین نیکنامی ـ استاد تمام و مدیر گروه باستانشناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
پذیرش مقاله 1394/9/۲4 :تأیید نهایی1395/7/7 :

چکیده
در سخن از الگوی استقرارهای باستانی و چگونگی چیدمان آن در یک منطقه ناگزیر نقش محیط و بساترهای آن در
چشمانداز جغرافیایی پُررنگ میشود .نحوة توزیع جمعیت و سکونتگاههای انسانی در یک ناحیة جغرافیاایی تایثیر
بسیاری در ساختهای کارکردی و فعالیتهای انسانی دارد و ،عالوه بر تیثیرپذیری از عوامل اجتماعی و فرهنگی ،به
منزلة بستر جغرافیایی فعالیتهای انسانی ،به میزان زیادی از پدیدههای طبیعی تبعیت میکند .در این مطالعه نقش
عوامل زیستمحیطی در شکلدهی و توزیع فضاایی اساتقرارهای انساانی در دوران ماس و سانگ در شهرساتان
بستانآباد بررسی و مطالعه میشود .بدین منظور 55 ،محوطها که دربرگیرندة آثار مس و سنگ منطقه اساتا طای
سه فصل بررسیِ باستانشناسی ،شناسایی شد .این محوطه ها با استفاده از روشهای آماری (برای تجزیه و تحلیل
دادهها) و با درنظرگرفتن عوامل طبیعی همچون آبهای سطحی ،میزان بارندگی ،ارتفاا ،،اقلایم ،کااربری اراضای،
پوشش گیاهی ،و شیب ارزیابی شدند .دادهها نشان میدهد ویژگیهای جغرافیایی منطقه بهویژه منابع آبی ،ارتفاا،،
و نو ،اقلیم از عوامل مهم شکلگیری الگوهای استقراری منطقه در دورة مورد نظر است و نحوة چینش محوطاههاا،
بیش از هر عامل محیطی دیگر ،از این سه عامل تبعیت میکند .نقش حیاتی آب ،بهویژه رودخانهها ،سبب شاده تاا
محوطهها به شیوة الگوی خطی در امتداد جریان رودخانهها شکل بگیرند.

کلیدواژهها :الگوی استقرار خطی ،بستانآباد ،توزیع فضایی ،عوامل طبیعی ،مس و سنگ.

مقدمه
عوارف و پدیدههای طبیعی در مکانگ ینی ،پراکن  ،حوزة نفوذ ،توسـعة فی یکـی ،ارتباطـات ،و ظـاهر سـکونتگاههـای
انسانی تأثیر بسیار زیادی دارند (زمردیان .)7 :137۶ ،پدیدههای طبیعی نسـبتاً ثابـت اسـت و از لحـاخ ریخـتشناسـی در
معرف دید و قابل بررسی است؛ در حالی که روندهای محیط فرهنگی پویاسـت و دائمـاً در حـال دگرگـونی .از ایـن رو،
شناسایی این قبیل ویژگیهای سکونتگاهها با پیچیدگی بیشتری همراه است .استقرارگاههـای انسـانی ،بـهویـژه در دوران
پی

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

شدهاند (سلطانی و علیقلیزاده فیروزجایی .)91 :13۸0 ،باستانشناسان برای هرگونه تفسیر دادههای خـود در قالـب یـک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09143226788 :

 E- mail: Hoseinnaseri16@gmail.com
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محوطة باستانی نیازمند چنین رویکردها و علومی هستند .از این میان ،نق

جغرافیا بی

از سایر رشـتههاسـت« .دانـ

جغرافیا ،به عنوان علم برنامهری ی مکانی -فضایی ،همواره در جهت شناخت دقیق رابطة انسان و محیط جغرافیایی تالش
کرده است» (جمعهپور .)35 :13۸5 ،در واقع ،فضا و چشمانداز جغرافیایی محل برهمکن های گوناگون جوامع بـا محـیط
پیرامونی است .این برهمکن ها در سکونتگاههای دوران گذشته و می ان ،نوع پراکندگی ،و تمرک آنهـا تـأثیری عمیـق
میگذارد .از جمله تأثیرات آن تحمیل سبکهای زندگی با ماهیت کوچروی و یکجانشینی صرف یا ترکیبی از هـر دو در
هر حوزه است (بهرامینیا و همکاران .)۲۲ :139۲ ،هرچند انسان امروزی قادر است شکل و ترکیب طبیعـی محـیط را بـا
استفاده از نیروی فکری و اب ار مکانیکیـ که در اختیـار داردـ بـهشـدت دگرگـون سـازد (رهنمـایی ،)۸ :13۶9 ،در عصـر
باستان ،انسان نیرویی ج زور بازوی خود نداشت ،از این رو ،تالش میکرد خود را با عوامل طبیعی سازگار کنـد (رجـایی،
 .)13 :1373این تالش برای سازگاری به تأثیرپذیری از عوامل طبیعی منجر میشده است .در این مطالعه عوامل محیطی
تأثیرگذار در شکلدهی فضایی استقرارهای دوران مس و سنگ در شهرستان بستانآباد بررسی و مطالعه شده است.

موقعیت و ویژگیهای جغرافیایی منطقة مورد مطالعه
بستانآباد ،با مساحتی حدود  ۲795کیلومتر مربع ،در  45کیلومتری شرق تبری و در دامنة شمال شرقی کوهسـتان سـهند
واقع است .بستان آباد منطقهای کوهستانی است و سراسر بخ

جنوب آن را کوههای پُربرف و مرتفع سهند پوشانده است

و شمال و غرب آن در امتداد کوههای ب غوش و مورو داغ قرار گرفته است (رئـیسنیـا19 :13۶۸ ،؛ زاهـدی و همکـاران،
 .)۲00 :13۸۸این شهرستان واحدهای توپوگرافی متعددی را شامل می شود ،مانند دامنههای شرق تودة کوهستانی سـهند
یا قللی مانند کوه قوچگلیداغ ( 3۶95متـر) ،یـوزداغ ( 3540متـر) ،میتیـلداغ ( 3515متـر) ،و دامنـههـای جنـوب غربـی
کوهستان تکآلتیداغ ( ۲۶5۲متر) ،ارتفاعات قمالرداغی ( ۲53۸متر) ،و قاسیمداغی ( ۲4۶5متر) (بیاتی خطیبی و دیگران،
 .)۸0 :13۸7دشتهای وسیعی از قبیل دشت سعیدآباد ،بستان آباد ،تاالب قوری گول و فالتهـای همـواری ماننـد فـالت
کندول از واحدهای مهم این شهرستاناند (شکل  .)1رودخانههای اوجانچای ،سعیدآباد ،پیرلیچای ،آیقرچای ،قازانچـای،
باشسی  ،صبری و چشمههای فراوان و چمن ارهای وسیع زیسـتبـوم مناسـبی را بـرای پـرورش دام بـهوجـود آوردهانـد
(امیراحمدی .)53 :1370 ،مهمترین رود این شهرستان اوجانچای است و در دامنة شمال شرقی سهند قرار دارد .ایـن رود
از چندین زیرحوضه مانند اوجانچای علیا و سفلی ،قرهبابا ،و اسبآبادچای تشکیل شده است .سرشاخههای ایـن رودهـا از
قلل شمال شرقی کوهستان سهند سرچشمه میگیرند و منطقة وسیعی را سیراب میکنند .طول این رودخانه  ۶0کیلـومتر
و حوضة آبری آن  950کیلومتر مربع است؛ حداکثر دبی آن  13متر مکعب در ثانیه است (کرمی.)139 :13۸۸ ،
آبوهوای بستانآباد ،به سبب قرارگیری در دامنة سهند ،در زمستان پُربرف است و دورة یخبندان
در تابستان معتدل و مطبوع است و هوای آن ش

ماه از سال خشک و ش

طوالنی اسـت و

ماه مرطوب است .متوسط بارندگی سـاالنة

آن  300میلی متر و تبخیر آن  ۲79میلی متر (93درصد) است .منشأ بارندگیهای عمده به جریانات هوایی مرطوبی بستگی
دارد که همراه مراک کم فشار از طرف غرب به منطقه وارد میشود .بررسی آمار مربوط به این حوضه نشان میدهد که در
محدودة ارتفاعات ایستگاه بارندگی با ارتفاع اف ای

مییابد و نق

ارتفاع بـه ویـژه در منـاطق جنـوبی حوضـه در میـ ان
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دمـا در ارتفاعـات موجـب انباشـت بـرف و بـه دنبـال آن ایجـاد

آشیانههای تغذیهکنندة آبراههها در موقع گرمشدن هوا و ذوب ذخیرة برفی خواهد بود (رنجبری 35 :13۸5 ،ـ.)47

شکل  .1موقعیت جغرافیایی بستانآباد (نگارندگان)

مواد و روشها
مواد مطالعاتی این پژوه

از بررسیهـای باسـتانشناسـی گـردآوری شـده اسـت .همچنـین ،در ایـن پـژوه

از روش

کتابخانهای (برای شناسایی منابع و متون) ،از مطالعات پیشین و نتایج کاوشها ،و از روشهـای آمـاری (بـرای تج یـه و
تحلیل دادهها) استفاده شده است .این بررسیها به سرپرستی رحیم والیتـی در سـالهـای  ،139۲ ،13۸5و  1393انجـام
یافته است (والیتی13۸5 ،؛ 139۲؛  .)1393در بررسی محوطهها از روش پیمایشی و مکاننگـاری و نمونـهبـرداری مـواد
فرهنگی از سطح محوطهها به شیوة انتخاب تصادفی استفاده شده است .ذکر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه ،جـدای از ایـن
بررسیها ،نگارندگان ،به موازات آن ،بررسی جداگانهای دربارة دورة مس و سنگ انجام دادهاند؛ پژوه
پژوه

است .آثار و محوطههای هفت دهستان عبا

غربی و عبا

حاضر حاصل آن

شرقی در طی فصـل اول ،اوجـان شـرقی ،اوجـان

غربی ،و سهندآباد در طی فصـل دوم ،و مهرانـرود مرکـ ی و جنـوبی در طـی فصـل سـوم بررسـی میـدانی شـدهانـد و
محوطههایی از دورههای پی

از تاریخ ،تاریخی و اسالمی شناسایی و ثبت شده است.

یافتههای پژوهش
در نتیجة بررسی باستانشناختی شهرستان بستانآباد ،بی
شناسایی شد که مواد مطالعاتی این پژوه

از  55محوطه ،که حاوی آثار سطحی دورة مس و سنگ بـود،

را شامل میشود .ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه در ایـن مطالعـه فقـط از
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محوطههایی استفاده شده که اطمینان بیشتری به گاهنگاری نسبی آنها وجود داشته است .تحلیل این دادههـا در محـیط
سیستم اطالعات جغرافیایی ( 1 )GISانجام گرفته و نتایج آن با استفاده از نقشههای حاصل از این سیسـتم تشـریح شـده
است .با توجه با قابلیتهای  GISبرای ورود اطالعات فضایی و غیرفضایی و تشکیل بانک اطالعاتی ،میتوان در ثبـت و
ضبط اطالعات و گ ارشهای باستان شناسی از آن یاری جست (ناصری صومعه .)170 :1393 ،گاهنگاری نسبی دادههای
بستانآباد بر اسا

بررسی و مطالعة نمونه سفالهای برداشتشده از سـطح محوطـههـا و قیـا

آنهـا بـا نمونـههـای

بهدستآمده از الیههای فرهنگی در کاوشهای علمی انجام گرفته است .هرچند در مـواردی بـه دلیـل شـباهت فـراوان
سفالهای محوطههای مختلف امکان تفکیک دقیق دورهها بسیار مشکل مینماید و به کاوشهـای علمـی یـا مطالعـات
آزمایشگاهی نیاز داردـ زیرا عوامل متعددی در مخدوشکردن دادهها در بررسیهای میدانی مؤثرندـ تا اندازة ممکن تالش
شده از دادههای مورد اطمینان استفاده شود (ناصری صومعه .)155 :1393 ،در این زمینه ،در مقیـا

منطقـه ،دادههـا بـا

محوطههای مس و سنگ مناطق همجوار خارج از مرزهای کنونی (بینالنهرین ،آناتولی ،و قفقـاز) و در مقیـا
محوطههای حوضة دریاچة ارومیه و در مقیا

ناحیـه بـا

استقرار با محوطههای کؤلتپه هادیشـهر (عابـدی و همکـاران،)۲014 ،

کهنهپاسگاه تپهسی (مازیار ،)۲010 ،قوشاتپة مشکینشهر (هژبری نوبری و پـورفرج ،)13۸5 ،و دئیرمـان (دگیرمـان) تپـة
بستانآباد (چایچی امیرخی  )13۸7 ،قیا

شدهاند .با توجه به آثار پراکنده در سـطح محوطـههـا (شـامل سـفال و اشـیای

سطحی) ،یازده محوطه دربرگیرندة دادههای فرهنگ سفالی دالما (شاخصة مس و سنگ قـدیم و میانـة آذربایجـان) و 5۲
محوطه دربرگیرندة فرهنگ سفالی  CFW۲یا کاهرو (شاخصة مس و سنگ جدید) است و در ایـن میـان هشـت محوطـة
مس و سنگ قدیم -میانه به دورة جدید تداوم داشته است .محوطههای مس و سنگ این منطقه به طور عمـومی بـه دو
دستهـ تپهها و محوطههاـ تقسیم میشود (ناصری صومعه( )15۶ :1393 ،جدول .)1
جدول  .1کد محوطهها در نقشههای تهیهشده در GIS

کد
محوطه
1

کؤل تپهقرقشه

ارتفاع از سطح
دریا ()M
1۸۲0

مساحت محوطه
()Ha
0/1۸

فاصله از منبع
آب ()M
۲1۶

۲

اؤزؤمچی

1۶94

0/۲4

14۲

3

تپهقلعه

۲014

5

۲317

4

کؤلیئری 1

17۲۶

0/0۶
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نام محوطه

دورة احتمالی
مس سنگی قدیم و میانه ،مفرغ قدیم
مــس ســنگی قــدیم و میانــه -مــس ســنگی
جدید -مفرغ
مــس ســنگی قــدیم و میانــه ،مفــرغ ،آهــن،
اشکانی -ساسانی ،اسالمی
مس سـنگی قـدیم ،میانـه و جدیـد -مفـرغ-
اشکانی -اسالمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. geographic information system

 ،Chaff-Faced Ware .2در زبان ترکی آذربایجانی این سفال را سامان اوزلو ( )Saman Üzlüمینامند .نگارندگان اصطالح رایج
و جایگزینی برای این مجموعه سفال در زبان فارسی یافت ننمودند و بهناچار با مشورت استادان و برخی از دوستان اصطالح
کاهرو یا کاهنما را برای این مجموعه سفال استفاده میکنند و پیشنهاد میدهند.
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ادامه جدول  .1کد محوطهها در نقشههای تهیهشده در GIS

کد
محوطه

نام محوطه

ارتفاع از سطح
دریا ()M

مساحت محوطه
()Ha

فاصله از منبع
آب ()M

5

کؤلیئری ۲

1۸۶۲

0/15

111۶

۶

محمدخان
کؤلتپه
مشکینجیق
دوشانتپه
یاتاقالر
کور بوالق
قبرستان دره
قرهعین
قرهعین درهسی
آشاقی کله (کلک)
تکآغاج
سارئقیه
آهار باهار تپهسی
پری جهان اؤلن
مرادتپه
بوالق درهسی
یازئلی داش1
یازئلی داش۲
قاالجی
بایقوشکلهی
تپهسنگی
(داشتپه)
امراهلل۲
کهنهقبرستان
داشدؤزؤ
آشاریچای
کنگچه درهسی
داشلیقلعه
باغچاآلتی
چمنباشی
کهری
گؤنی
آشاغیگدیک
خاچیک ۲
مخروبه
سیچانتپه
رجبعلیتپه
گامی اؤلن

19۸5

0/0۸

۲۲7۶

1940

7/5

717

1۸3۲
۲000
194۸

0/07
0/۶3
0/4

3۸
1۲۸1
5۶۲

1۸4۶

0/9۸

511

مس سنگی جدید
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید -اسالمی نامشخص
مس سنگی جدید -ساسانی -اسالمی

1۸0۲
1974
199۶
19۶1
177۸
1931
۲11۲
۲057
۲050
۲0۶7
۲10۶
۲137

0/۸
0/5۶
0/4۲
1/3
0/4۲
1/3
0/075
0/۲7
0/۸۸
1/19
0/4۲
0/4۸

۲17
1441
۲0۸
۶31
49۸
35
14۶
1319
۶۲
71
3۶۲
۲07

۲107

0/۲4

53

مس سنگی جدید -اسالمی نامشخص
مس سنگی جدید -مفرغ
مس سنگی جدید -آهن -اسالمی
مس سنگی جدید -آهن -اسالمی
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید  -تاریخی؟
مس سنگی جدید
مس سنگی قدیم -میانه و جدید -اسالمی
مس سنگی جدید -مفرغ -اسالمی
مس سنگی جدید

۲140
1970
1951
19۸۶
1955
193۶
۲1۲0
۲۲91
۲01۲
1۸9۸
1۸13
۲035
۲115
۲340
1۸01
1937

0/۶۶
0/۸۲
0/51
0/4۲
0/۸
1/4
0/۲
1/0۸
0/۶4
0/1۲
0/0۶
1/0۸
0/۸
0/۸
1/17
0/99

1۲۶
۲۸5
7۲
31۲
111۸
311
11۸
1۲05
1۲3۶
۲۲3
۲4
3۲9
1۸09
70۸
473
1۲00

مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی قدیم و جدید -قبور اسالمی
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید -اشکانی -ساسانی
مس سنگی جدید– اشکانی -اسالمی
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی جدید– اسالمی
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی قدیم ،میانه ،و جدید
مس سنگی جدید –اسالمی
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی قدیم و جدید -آهن -اسالمی
مس سنگی جدید -مفرغ -اسالمی

7
۸
9
10
11
1۲
13
14
15
1۶
17
1۸
19
۲0
۲1
۲۲
۲3
۲4
۲5
۲۶
۲7
۲۸
۲9
30
31
3۲
33
34
35
3۶
37
3۸
39
40

دورة احتمالی
مــس ســنگی قــدیم و میانــه -مــس ســنگی
جدید -مفرغ -اسالمی
مس سنگی جدید
مس سنگی قدیم و میانه -اسالمی
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ادامه جدول  .1کد محوطهها در نقشههای تهیهشده در GIS

کد
محوطه
41
4۲
43
44
45
4۶
47
4۸
49
50
51
5۲
53
54
55

نام محوطه
کند قاباقی
خرابهتپه
کلهلی ( ۲کلکلی)
یاتاقیئری 1
یاتاقیئری ۲
یاتاقیئری 3
تپهمیاردان
تؤلکیائوی
زامانیئری 1
کوربالغ 1
آقدره
کلهلی (کلکلی)
دئیرمانتپه
کند یئری
کؤلتپه جانبهان

ارتفاع از سطح
دریا ()M
1۸74
1۸33
۲43۲
۲03۸
۲054
۲017
۲004
۲00۲
۲049
۲043
19۸۶
۲031
17۶4
1۸9۸
1791

مساحت محوطه
()Ha
0/1۶
0/1۲
1/35
0/35
0/35
0/۲
0/5۶
0/۲4
1/5
1/۲
0/۲۸
0/55
0/7
0/4۸
0/5

فاصله از منبع
آب ()M
4۶۸
3۲3
5۶4
۲۸1
40۶
575
107
3۸4
13۲۸
۲3۸
3۸4
7۶3
1۸۶
1۲3
140۲

دورة احتمالی
مس سنگی جدید
مس سنگی قدیم ،میانه ،و جدید
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید-اسالمی
مس سنگی جدید
مس سنگی جدید -تاریخی
مس و سنگی– مفرغ -اسالمی
مس سنگی جدید -اسالمی
مس سنگی -ساسانی ،اسالمی

مطالعة سیر تحول زیستمحیط منطقه
آذربایجان در اوایل دوران سوم زمین شناسی پوشیده از آب های دریایی ب رگ بوده؛ بنابراین ،تتیس نامیده شـده اسـت .در
دورة تحولی هولوسن اولیه (ه ارة دهم و نهم ق م) دشت مغان ،قفقاز جنوبی ،و سرزمینهای اطراف دریاچـههـای وان و
ارومیه کامالً لخت بودند یا حداکثر پوش

پراکندة استپی داشتند .در فاصلة ه ارة نهم تا هفتم ق م هـم پوشـ

اسـتپی

بدون دار و درخت بر آذربایجان مسلط بوده است (باتهما .)19 :19۸۶ ،آذربایجان در حـدود  7000ق م در وضـعیت پالیـا
قرار داشته (شهرابی و کلت )33 :19۸۶ ،و تا پی

از ه ارة پنجم ق م دارای اقلیمی خشک و بیابانی بوده اسـت (باتـهمـا،

 .)19 :19۸۶شاهد جغرافیایی بر پایینبودن امکانات سکونت در آذربایجان در این دوره دادههای مطالعات رسوبشناختی و
دیرین گرده شناختی دریاچة وان در شرق فالت آناتولی است که به دلیل قرارگیری در مجاورت حوضة ارومیه و پیوستگی
جغرافیایی ساختمان کوهستانی هر دو ناحیه اجازه میدهد تا حدودی تحوالت اقلیمی آن دو را بر یکـدیگر تعمـیم دهـیم
(آجورلو.)5۲ ،51 :13۸۶ ،
سرمای سوزنا دریا جوان در حدود  9000ق م در آناتولی شرقی پایان یافت .این پایانِ بسیار سـریع و پُرشـتاب
بایستی بر حوضة دریاچة ارومیه نی تأثیر گذاشته باشد .پس از پایان دریا جوان ،حداقل برای یک دورة پنجاهسـاله یـک
آبوهوای بسیار گرم ،ولی پُرآب بر منطقه حاکم میشود ،اما سرانجام ،با اف ای

دما ،می ان تبخیـر آب دریاچـه مضـاعف

میشود و یک اقلیم بیابانی شکل میگیرد (لندمن و همکاران .)43 :a 199۶ ،در حدود  ۸۶00ق م وضعیت بیابـانی جـای
خود را به پوش

تنک جنگلهای بلوط میدهد .هرچند که دادههای دیـرین اقلـیمشـناختیِ مشـابهی در ایـن زمینـه در

آذربایجان گ ارش نشده است ،همافقبودن پالیای ارومیه با وان نشاندهندة تأثیر به نسبت همسان هولوسن اولیه در این
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دو ناحیة همسایه است .همانند حوضة ارومیه ،از ناحیة وان -آغریداغ نی تاکنون شواهد استقرارهای عصر پارینـهسـنگی
جدید -فراپارینهسنگی را نیافتهاند .همین تشابهات اقلیمی و باستانشناختی نشان میدهد که ،به احتمال بسیار زیاد ،ایـن
منطقه از خاور ن دیک در عصر پارینهسنگی جدید -فراپارینهسنگی مستعدِ سـکونت گـروههـای شـکارچی -کـوچرو و در
نتیجه حضور حیوانات قابل شکار برای انسان آن عصر نبوده است .در کوهستانهای خشک -نیمهخشک زندگی مردمـان
کوچرو -شکارچی و گلههای شکار فقط و فقط با چشمهها و دریاچههای آب شیرین تعریف میشود .در چنین جغرافیـایی،
بدیهی است ،در صورت فقدان منابع آب کافی ،کوچ گلههای حیوانات سمدار علفخوار و بالتبع مردمان شکارچی -کوچرو
اجتنابناپذیر است (آجورلو.)5۲ :13۸۶ ،
مطالعات تحلیلی گردههای جمعآوریشده از رسوبات کف دریاچة وان نشان میدهد که از حـدود  ۶100ق م تـا بـه
امروز ارتفاع سطح آب دریاچه نوسان دارد ،اما خشک نمیشود .از حدود  5500ق م دریاچة وان وارد مرحلـة ثبـات نسـبی
میشود که تا به امروز دوام داشته است (لندمن و همکـاران .)57 :b 199۶ ،در منطقـة قفقـاز جنـوبی نیـ گویـا شـرایط
مشابهی حاکم بوده است .دریاچة آب شیرین گؤکجهنیل مهمترین حوضـة آبریـ قفقـاز جنـوبی اسـت و از دورة تحـولی
هولوسن وارد مرحلة آبگیری میشود .تج یه و تحلیـل دادههـای رسـوبشـناختی ایـن دریاچـه مبنـای تعیـین تحـوالت
آبوهوای قفقاز جنوبی است .در اینجا در حدود  ۸000ق م دوران آبوهوای سرد برفی تایگـا و پوشـ

جنگلـی کـاج و

صنوبر منطقه را فرامیگیرد و در حدود  5500ق م جای خود را به آبوهوای گرم و مطلوب اطلس میدهد (ویلکینسون و
گیاهی حوضة دریاچة ارومیه نی منطبـق و سـازگار بـا درجـة خشـکی و پُرآبـی

همکاران .)1۸9 :۲005 ،تحوالت پوش

دریاچه بوده است .در فاصلة حدود  7000تا  ۶000ق م پوش
اف ای

ساوان جـای پوشـ

آرتمیسـیا را مـیگیـرد و سـپس بـا

تدریجی ری ش ن والت جوی در مرک آذربایجان از حدود  5000ق م پوش

گیاهی امروزی در اطـراف دریاچـة

ارومیه پدیدار و تثبیت میشود (باتهما.)19 :19۸۶ ،

تحلیل عوامل مؤثر طبیعی در توزیع فضایی استقرارها
توزیع محوطههای باستانشناسی در پهندشت دارای الگوهای متفاوتی است :توزیع آنها ممکن است خوشـهای یـا پراکنـده
(به صورت توزیع یکنواخت) باشد یا کامالً تصادفی و بدون الگوی معیّن ظاهر شوند .در باسـتانشناسـی فضـایی روشهـای
گوناگونی برای در چگونگی پراکن

محوطههای باستانی در پهندشت وجود دارد؛ به وسیلة آن روشها میتوان بـافتی را

که محوطهها با آن شکل گرفته و بر اسا

الگوی معیّن توزیع یافتهاند استنباط کرد (چایچی امیرخی .)9 :13۸7 ،

تحلیل وابستگی سیستمهای فرهنگی (معانی ،نمادها ،ارزشها ،انگی هها ،و غیره) به سیستمهای فی یکـی محـیط و
روابط تعاملی آن ها از مباحث درخور توجه در حوزة مطالعات پهندشت باستان شناسی است .این گرای

از باستان شناسـی

دارای رویکرد بازسازی بسترهای زمین محیطی مکانهای باستان شناختی به منظور در تاریخ پهندشـت و در روابـط
انسان و محیط در ابعاد محلی یا منطقهای اسـت .میـان آنـالی اجـ ای محیطـی (مـثالً ئومرفولـو یکی) پهـندشـت در
راهبردهای استقراری و معیشتی جوامع باستان شناختی و تغییرات مداوم ساختار آن روابط معناداری وجـود دارد (نیکنـامی،
 .)۲00۶عوامل فی یکی و زیستی پهندشتهای بافت استقرار و مناطق فعالیت آن را کنترل میکننـد .فراینـد بافـتهـای
استقراری را ،با توجه به عوامل محیطی ،میتوان تبیین کرد و به همین دلیل باستانشناسان در پی آناند که چه عـواملی
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در انتخاب مناطق استقراری نق

داشتهاند و ساکنان اولیه در یک پهندشت چه مناطقی را انتخاب کردهاند و چرا؟ مسلماً

عوامل محیطیـ شامل متغیرهای توپوگرافیک مانند ارتفاع ،شیب ،عوامل زمینشناختی سطح زمـین ،نـوع خـا  ،جهـت
جغرافیایی ،پوش

گیاهی ،منابع آب ،و می ان بارندگیـ در انتخاب مکان یک استقرار مؤثرند (نیکنامی و همکاران:13۸۶ ،

 .)194این عوامل ،در قالب یک مکان جغرافیایی ،به من لة بستر فعالیتهای روزمرة انسان ،در شکلدهی به این فعالیتها
و تعیین نوع و شکل آنها نق

تعیینکنندهای دارند .از دیدگاه علم جغرافیا ،گوناگونی و تشابهات میان جوامع ،چگونگی و

چرایی استقرار یک محوطه ،اقتصاد معیشتی ،تمرک جمعیت ،و نوع ارتباط این جوامع مناطق پیرامونی خود را میتـوان از
طریق این عوامل در کرد (بهرامینیا و همکاران .)۲۲ :139۲ ،چگونگی و می ان تأثیر عوامل زیستمحیطـی را معمـوالً
به صورت نسبی بیان میکنند؛ این در حالی است که در بیشتر موارد با مطالعة دقیقتـر مـیتـوان الگوهـای اسـتقراری و
شکلگیری آنها را با درنظرگرفتن عوامل یادشده توجیه و تفسیر کرد (دهقان.)5 :13۸7 ،
در پژوه

حاضر سعی شده است می ان تأثیر عوامل یادشده در منطقة بستانآبـاد در دورة مـس و سـنگ بـهدقـت

بررسی شود .یک فرایند فضایی متغیرهای گوناگونی دارد؛ این فراینـدها در ایجـاد الگوهـای اسـتقراری مـؤثر اسـت .امـا
پرداختن به همة جوانب هم به زمان بیشتری نیاز دارد هم نیازمند امکانات مادی و همیاری علوم دیگر است .بنـابراین ،در
ذیل فقط به اهمّ عوامل پرداخته میشود .برای گروهبندی متغیرها از فصل مشتر آنها استفاده شده که محصول نهایی
همة آنها تشخیص می ان شباهت یا افتراق متغیرها و گروههایی است که هـر یـک از متغیرهـا ،بـا توجـه بـه صـفات و
ویژگیهای خود ،در آن قرار میگیرند .مفهوم طبقهبندی در این روش تعیین گروهبنـدیهـای ویـژهای در مجموعـهای از
دادههاست با این فرف که اعضای یک گروه شباهتهای زیادی با هم دارند؛ به طوری کـه از نظـر ایـن شـباهتهـا بـا
گروههای دیگر فرق دارند .بنابراین ،شباهتهای بین اعضای یک گـروه بـی

از شـباهتهـای اعضـای آن بـا اعضـای

گروههای دیگر است .این روش دستهبندی دادهها در واقع روشی است که با آن الگوی گروهبندی را طراحی و بر اسـا
آن گروههای مشابه و غیرمشابه را تعیین میکنند (مترجم و بلمکی .)147 :13۸۸ ،بـا ایـن تعریـف ،در ایـن پـژوه  ،بـا
شناسایی گروههای مشابه ،سعی شده تا الگوهای استقراری شناسایی شود و به تأثیر محیط منطقه در ترسیم ایـن الگوهـا
پرداخته شود و نی از ابعاد گوناگون به نق

مؤثر عوامل طبیعی در شکلگیری استقرارهای انسانی پرداخته شود.

موقعیت مکانی محوطهها از نظر نو ،اقلیم
دربارة تأثیر آبوهوا در شکلگیری تمدنها یا ازبینرفتن آنها و تأثیر آن بر سازههای معماری و سایر امـور زنـدگی بشـر
دانشمندانِ بسیاری مطالعه کردهاند .بنابراین ،به لحاخ باستان شناسـی نیـ  ،اسـتقرارها و بقایـای مردمـان باسـتان در هـر
منطقهای تحت تأثیر محیط و نوع اقلیم آن منطقه بوده است (ملـکشـهمیرزادی .)73 :137۸ ،ارتفاعـات متعـدد ،عـرف
جغرافیایی زیاد ،دریاچههای خ ر و ارومیه ،و تودههای هوای سردسیری در اقلیم آذربایجان نق ِ عمدهای دارند .بهعـالوه،
آذربایجان تا حدودی تحت تأثیر جریانهای مرطوب دریای مدیترانه از قسمت غرب و جنوب غربـی و تـودههـای هـوای
سرد سیبری از سمت شمال قرار دارد (رئیسنیا .)۲3 :13۶۸ ،کوهستانیبودن آذربایجـان و عـرف جغرافیـایی زیـاد آن از
عوامل برودت و سردی بخ

اعظم آن است و کمارتفاعبودن و اثرهای مالیـمکننـدة بخارهـای دریـای خـ ر از عوامـل

اعتدال پارهای از مناطق بهشمار میآید.
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پراکندگی محوطههای دورة مس و سنگ در منطقة مورد نظر ،از نظر نوع اقلیم ،محوطهها بـه تفکیـک

گاهنگاری نسبی به پنج دسته تقسیم شدند .1 :نیمهخشک؛  .۲مدیترانهای؛  .3نیمهمرطوب؛  .4مرطوب؛  .5خیلی مرطوب.
در دستة اول ،یعنی اقلیم نیمهخشک ،که همة مناطق نیمة شمالی شهرستان را پوش

میدهد ،سه محوطة مس و سنگ

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

میدهد (با 0درصد کمّیت) ،پایینترین کمّیت را به خود اختصـا

داده اسـت .هـر سـه محوطـة

موجود در دستة اول در دورة مس و سنگ جدید منطقه گاهنگـاری شـدهانـد .در دسـتة دوم ،یعنـی اقلـیم مدیترانـهای ،و
دربرگیرندة حوزة جنوب شرقی شهرستان ،ش

محوطة مس و سنگ شکل گرفته است (11درصـد از کـل مجموعـه) .از

مجموع این تعداد ،دو محوطه فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید ،یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قـدیم-
میانه ،و سه محوطه مشترکاً دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم -میانـه و جدیـد اسـت .بـه عبـارتی ،تعـداد اسـتقرارهای
شکلگرفته در دورة مس و سنگ جدید در اقلیم مدیترانهای در مناطق مورد بررسـی پـنج محوطـه و تعـداد اسـتقرارهای
شکلگرفته در دورة مس و سنگ قدیم -میانه در این اقلیم چهار محوطه است .در دستة سوم ،شـامل منـاطقی بـا اقلـیم
نیمهمرطوب و دربرگیرندة پوش

بخ

اعظمی از مناطق دهستانهای عبا

شرقی و غربـی ،اوجـان شـرقی ،غربـی ،و

سهندآباد 3۸ ،محوطة مس و سنگ شکل گرفته است .این تعداد (حدود ۶9درصد از کل مجموعه) بیشـترین کمّیـت را در
این دستهبندی داراست .از مجموع این تعداد 3۲ ،محوطه فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدیـد منطقـه و دو محوطـه
دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم -میانه است .همچنین ،چهار محوطه مشترکاً دربرگیرندة آثـار مـس و سـنگ قـدیم-
میانه و جدید است .به عبارتی ،تعداد استقرارهایی که در دورة مس و سنگ جدید در اقلیم نیمهمرطـوب در منـاطق مـورد
بررسی شکلگرفته  3۶استقرار است و تعداد استقرارهای شکلگرفته در دورة مس و سنگ قدیم -میانه در این اقلیم ش
محوطه است .در دستة چهارم ،شامل مناطقی با اقلیم مرطوب ،که از نظر جغرافیایی مناطق میانکوهی سـهند را تشـکیل
میدهد ،هشت محوطه در دورة مس و سنگ تشکیل شده است .این تعـداد حـدود 15درصـد از کـل مجموعـه اسـت .از
مجموع این تعداد ،هفت محوطه فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه مشترکاً دربرگیرندة آثار دورههای
مس و سنگ قدیم -میانه و جدید است .در مجموع ،تعداد استقرارهای شکلگرفته در دورة مس و سنگ جدیـد در اقلـیم
مرطوب در مناطق مورد بررسی هشت استقرار و تعداد استقرارهای شکلگرفته در دورة مس و سنگ قدیم -میانه در ایـن
اقلیم یک محوطه است (جدول  ،۲شکل .)۲
جدول  .2موقعیت مکانی محوطهها از نظر نو ،اقلیم
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شکل  .2موقعیت محوطهها از نظر نو ،اقلیم منطقه (نگارندگان)

موقعیت مکانی محوطهها نسبت به منابع آبی
تأمین و سهولت دسترسی به منابع آب از مهم ترین عوامل مؤثر در شکلگیری استقرارها در ادوار گذشته و امروز به شـمار
میرود .پژوهشگران نحوة استقرار سکونتگاهها ،شکلپذیری و پراکن

خانهها و م ارع ،و نی مالکیت و شیوة بهرهبـرداری

از منابع آب و خا را تا حد زیادی ناشی از چگونگی دست یابی به منابع آب و منابع طبیعی میداننـد (متـرجم و بلمکـی،
139 :13۸۸؛ سعیدی )15 :1377 ،و در شکلگیری نخستین سکونتگاهها مستعدترین نقاط به منظور بهرهبرداری سهل تـر
از آب و زیر کشت بردن زمین مورد توجه بوده است (فشارکی.)۲3 :13۸4 ،
در سنج

پراکندگی محوطههای دورة مس و سنگ در دهستانهای مورد بررسی بسـتانآبـاد ،الگـوی قرارگیـری

محوطهها نسبت به منابع آبی اصلی (رودخانههای دائمی و فصلی) مورد توجه بوده است .بر این اسا  ،فاصلة محوطههـا
از منابع آبی سنجیده شد و به تفکیک گاهنگاری نسبی به پنج دسته تقسیم شد :در فاصلههای صفر تا  500متری 500 ،تا
 1000متری 1000 ،تا  1500متری 1500 ،تا  ۲000متری ،و باالی  ۲000متری نسبت به رودها .بنا بر این دستهبنـدی،
در دستة اول  34محوطه از مجموع  55محوطه (۶۲درصد از کل محوطهها) در فاصلة کمتر از  500متر نسبت بـه منـابع
آبی قرار گرفتهاند .این دسته ،نسبت به دسته های دیگـر ،بیشـترین درصـد را بـه خـود اختصـا

داده اسـت .از ایـن 34

محوطه ۲۶ ،محوطه فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه دربرگیرندة آثار دورة مـس و سـنگ قـدیم-
میانة آذربایجان است .همچنین ،هفت محوطه از مجموعة این  34محوطه به طور مشتر دربرگیرندة آثار مس و سـنگ
قدیم -میانه و جدید است .به عبارتی ،در مجموع  34محوطه در این دسته 33 ،محوطـه دربرگیرنـدة آثـار مـس و سـنگ
جدید و هشت محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قـدیم -میانـه اسـت .در دسـتة دوم هشـت محوطـه از مجمـوع 55
محوطه (14درصد از کل محوطهها) در فاصلة بین  500الی  1000متر نسبت بـه منـابع آبـی قـرار گرفتـه اسـت .از ایـن
مجموعه ،هفت محوطه در دورة مس و سنگ جدید و یک محوطه در دورة مس و سنگ قدیم -میانه گاهنگاری شدهاند.
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در دستة سوم دَه محوطه (1۸درصد از محوطهها) در فاصلة بین  1000الی  1500متر از منابع آبی واقـع شـدهانـد .از ایـن
تعداد ،نُه محوطه فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم -میانه و مس
و سنگ جدید است .به عبارتی ،هر دَه محوطة موجود در این فاصله دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید آذربایجـان اسـت.
در دستة چهارم فقط یک محوطه با نسبت ۲درصد از مجموع محوطهها در فاصلة نسبتاً زیاد  1500الی  ۲000متـر واقـع
شده است .این محوطه با وسعت  0/۸هکتار در ارتفاع  ۲115متر از سطح دریا و در منطقة نیمه مرطوب بـا قابلیـت کشـت
دیم در اراضی پیرامون قرار دارد و در دورة مس و سنگ جدید منطقه گاهنگاری شده است .در دستة پنجم این مجموعـه
نی دو محوطه با نسبت تقریبی 4درصد در فاصلة بی

از  ۲000متر نسبت به منابع آبی واقع شده است .در این دسته یک

محوطه دربرگیرندة آثار دورة مس و سنگ قدیم -میانه و یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید است (جدول ،3
شکل .)3
جدول  .3موقعیت مکانی محوطهها از نظر فاصله از منابع آبی (دائمی و فصلی)

شکل  .3موقعیت محوطهها از نظر فاصله از منابع آبی (دائمی و فصلی) (نگارندگان)
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موقعیت مکانی محوطهها از نظر متوسط بارش
بارش عاملی تعیینکننده در توزیع محوطههای باستانی بهشمار میرود ،بهویژه برای روستانشینان دورة مس و سـنگ کـه
اغلب با کشاورزی و دامداری سر و کار داشتهاند .این عامل نق

مهمی در تعیین پتانسیل محیطی بـرای رویـ

گیـاهی

دارد .همچنین ،این عامل به طور غیرمستقیم در دسترسی به منابع آب تأثیر میگـذارد .میـ ان بارنـدگی بـا درنظرگـرفتن
عوامل طبیعی در نقاط مختلف متفاوت است .جهت ناهمواریها و طرز قرارگیری کوهستانها دامنههای رو به باد و بادپناه
را پدید آورده و در اختالف می ان بارش تأثیر گذارده است .عالوه بر این ،ارتفاع نی با می ان بارش نسبت مستقیم دارد؛ به
گونهای که هر چه از دشت به سمت کوه میرویم بر می ان بارندگی اف وده میشود (جعفرپور.)49 :13۶7 ،
در سنج

پراکندگی محوطههای دورة مس و سنگ در منطقة مورد نظر ،بر اسا

میانگین بارش نـ والت جـوی،

محوطهها به تفکیک گاهنگاری نسبی به سه دسته تقسیم شده اند :دستة اول شامل مناطقی با میـانگین بـارش  ۲00الـی
 300میلی متر است؛ در این دسته ،بنا بر موقعیت مکانی محوطهها ،دو محوطه (4درصد از محوطهها) قرار میگیرد که هر
دو محوطه از نظر گاهنگاری در دورة مس و سنگ جدید منطقه دستهبندی شدهاند .دستة دوم مناطقی با میـانگین بـارش
 300الی  400میلی متر است که در این دسته ،بنا بر موقعیت مکانی محوطهها ،یک محوطه قـرار مـیگیـرد کـه از نظـر
گاهنگاری در دورة مس و سنگ قدیم -میانه دسته بندی شده است .این دسته (با کمّیت ۲درصد) کمترین آمار را در ایـن
دستهبندی به خود اختصا

داده است .دستة سوم مناطقی با میانگین بارش  400الی  500میلیمتر است کـه بـا کمّیـت

94درصد بیشترین آمار را در این دستهبندی داراست .در این دسته ،بنـا بـر موقعیـت مکـانی محوطـههـا ،در مجمـوع 5۲
محوطه قرار میگیرد که از نظر گاهنگاری  4۲محوطه فقط دربرگیرندة دورة مس و سنگ جدید و دو محوطه دربرگیرندة
دورة قدیم -میانه است .همچنین ،هشت محوطه مشترکاً دربرگیرندة آثـار مـس و سـنگ جدیـد و قـدیم -میانـه اسـت.
بنابراین ،در مجموع  50محوطه با آثار مس و سنگ جدید و  10محوطه با آثار مس و سنگ قدیم -میانه و جدید در ایـن
دسته جای میگیرد (جدول  ،4شکل .)4
جدول  .4موقعیت مکانی محوطهها از نظر بارش ساالنه
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شکل  .4موقعیت محوطهها از نظر میزان بارندگی (نگارندگان)

موقعیت مکانی محوطهها از نظر ارتفاعی
بدون تردید ،توپوگرافی یکی از عوامل مهم آفرین

ویژگیهای اقلیمی و عامل اصـلی تنـوع آن اسـت .ارتفـاع و جهـت

رشتهکوهها در برابر جریانات هوایی از عوامل توپوگرافی مؤثر در شکلیابی اقلیم یک منطقه بهشمار میرونـد .در منطقـة
آذربایجان چینخوردگیهای ب رگی وجود دارد؛ بیشتر مراتع ییالقی در دامنههای این کـوههـا قـرار گرفتـه اسـت (افشـار
سیستانی .)13 :13۶9 ،عامل ارتفاع ،عالوه بر اینکه همواری یا ناهمواری بستر استقرارهای باستانی را بیـان مـیکنـد ،بـا
ایجاد گرادیان حرارتی ،مراک فشار حرارتی کم و زیاد را تشکیل میدهد .مناطق مرتفـع ،مراکـ فرابـار ،و منـاطق پسـت
مراک فروبارند .همچنین ،ارتفاع با کاه
 .)۲۲ :1390با توجه به رابطة مستقیم اف ای

دما بر می ان بارش و درنتیجه غنای پوش
ارتفاع در کاه

گیاهی نی تأثیر میگذارد (نیکـ اد،

دما و بروز یخبندان ،تراکم محوطههـای باسـتانی نیـ در

مناطق خیلی بلند کم خواهد بود.
در سنج

پراکندگی محوطههای دورة مس و سنگ در منطقة مورد نظر ،از نظر ارتفـاع ،محوطـههـا بـه تفکیـک

گاهنگاری نسبی به چهار دسته تقسیم شدند :دستة اول شامل مناطقی با ارتفاع  144۲الی  17۶۲متر است .در این دسـته
از مجموع  55محوطه ،دو محوطه فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه دربرگیرندة آثار مـس و سـنگ
قدیم -میانه و جدید در گاهنگاری منطقه است .به عبارتی ،هر سه محوطة این دسته دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدیـد
است و 5درصد از کل مجموعه را شامل میشود .دستة دوم شامل مناطقی با ارتفاع  17۶۲الـی  ۲0۸۲متـر اسـت کـه بـا
دارابودن  41محوطه و 75درصد کل مجموعه بیشترین می ان را به خود اختصا

داده است .در این دسـته 33 ،محوطـه

فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید ،سه محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم -میانه ،و پنج محوطه دربرگیرندة
آثار مس و سنگ قدیم -میانه و جدید به صورت مشتر است .به عبارتی 3۸ ،محوطـه دربرگیرنـدة دورة مـس و سـنگ
جدید و هشت محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم -میانه است .دستة سوم مناطقی با ارتفاع  ۲0۸۲الی  ۲40۲متر
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است و شامل دَه محوطه و 1۸درصد از کل مجموعه است .در این دسته ،نُه محوطه فقط دربرگیرندة آثـار مـس و سـنگ
جدید و یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم -میانه و جدید به طور مشتر است .به عبارتی ،هـر دَه محوطـة
این دسته دارای آثار مس و سنگ جدید منطقه است .دستة چهارم مناطقی با ارتفاع  ۲40۲الی  ۲7۲1متر اسـت و شـامل
یک محوطة دورة مس و سنگ جدید منطقه است و با کمّیت ۲درصد از کل مجموعه کمترین مقدار را به خود اختصـا
داده است (جدول  ،5شکل .)5
جدول  .5موقعیت مکانی محوطهها از نظر ارتفا ،از سطح دریا

شکل  .5موقعیت محوطهها از نظر ارتفا ،از سطح دریا (نگارندگان)

موقعیت مکانی محوطهها از نظر درجة شیب
یکی از شاخصههایی که در گذشته و امروز در تعیین مکان استقرارها و برنامهری یهای عمرانی مـورد توجـه بـوده شـیب
منطقه و بستر استقرار است .شیب منطقه بر کیفیت خا  ،کنترل منابع آبـی ،بـر مراتـع ،نحـوة بنـای روسـتا ،و  ...تـأثیر
میگذارد و نق

بس ایی ایفا میکند .اختالف موجود در شیب محوطهها گاه نشاندهندة کاربردهای گونـاگون آنهاسـت.

می ان و جهت شیبـ با تأثیر زوایایی که نقاط مختلف با شعاعهای خورشید میسازندـ می ان انر ی دریافتی از خورشـید و
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در نتیجه دما را تغییر میدهند .عالوه بر این ،در سرعت جریان آب ،زهکشی ،می ان تخریب و فرسای  ،نـوع پوشـ  ،و
انتخاب گونههای گیاهی تأثیر بس ایی دارد (ناصری صومعه.)17۲ :1393 ،
در سنج

پراکندگی محوطههای دورة مس و سنگ در منطقة مورد نظر ،از نظر درجة شیب ،محوطهها به تفکیک

گاهنگاری نسبی به چهار دسته با درجهبندی  0تا  5 ،5تا  10 ،10تا  ،15و باالی  15درجه تقسیم شدند .در دستة اول ،بـا
شیب  0تا  5درجه ،معموالً دو تید دشتهای رسوبی رودخانهای و سیالبی و مناطق ن دیک به تید دشت وجود دارد .این
شیب بیشترین مساحت از منطقة مورد بررسی را به خود اختصا

داده است .در این دسته ،از مجموع  55محوطـة مـورد

مطالعه ۲3 ،محوطه در این شیب شکل گرفته است .در این میان 19 ،محوطه در گاهنگاری صورتگرفته فقط دارای آثـار
مس و سنگ جدید و چهار محوطه مشترکاً دارای آثار مس و سـنگ قـدیم -میانـه و جدیـد منطقـه اسـت .بنـابراین ،در
مجموع ،در این دسته  ۲3محوطة مس و سنگ جدید و چهار محوطة مس و سنگ قـدیم -میانـه در شـیب بـین  0تـا 5
درجه تشکیل شده است (4۲درصد از محوطهها) .دستة دوم با شیب  5تا  10درجه شامل مناطقی مابین تید ن دیـک بـه
دشتها و مناطق کوهپایهای است .مراتعِ مخصو

کشاورزی دیم و چراگاههای طبیعی عموماً در این درجة شـیب قـرار

دارند .در این درجة شیب  ۲9محوطه شکل گرفته است و با 53درصـد فراوانـی بیشـترین میـ ان را در ایـن دسـتهبنـدی
داراست .از این میان ۲3 ،محوطه از نظر گاهنگاری فقط دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و سه محوطه دربرگیرندة آثار
مس و سنگ قدیم -میانه است .سه محوطه نی مشترکاً هم در دورة مس و سنگ قدیم -میانه هم در دورة مس و سنگ
جدید استقرار یافتهاند .بنابراین ،در این دسته ۲۶ ،محوطة مس و سنگ جدید و ش

محوطة مس و سنگ قـدیم -میانـه

در این شیب تشکیل شده است .دستة سوم ،با شیب  10تا  15درجه ،تقریباً در مناطق میانکوهی و مناطق مرتفـع وجـود
دارد .در این درجة شیب در دورة مس و سنگ سه محوطه شکل گرفته که از این میان دو محوطه از نظر گاهنگاری فقط
دربرگیرندة آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه مشترکاً هم در دورة مس و سـنگ قـدیم -میانـه هـم در دورة مـس و
سنگ جدید منطقه استقرار یافته است .بنابراین ،در این دسته ،سه محوطة مس و سـنگ جدیـد و یـک محوطـة مـس و
سنگ قدیم -میانه در این شیب تشکیل شده است .دستة چهارم منـاطقی بـا شـیب بـاالی  15درجـه اسـت .محاسـبات
رایانهای نشان میدهد که هیچ محوطهای از دوران مس و سنگ در این شیب تشکیل نشده است .بنابراین ،این دسته بـا
0درصد فراوانی کمترین می ان را از نظر تشکیل استقرارها به خود اختصا
مناطقی با شیب باالی  15درجه ،به دلیل باالبودن درجة شیب ،فرسای

داده است .البته ،منطقی به نظر میرسـد کـه
شدید ،بستر سنگالخی ،و گاه صخرهای ،از نظـر

ریختشناسی ،منطقة مناسبی برای استقرار نباشد (جدول  ،۶شکل .)۶
جدول  .6موقعیت مکانی محوطهها از نظر درجة شیب
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شکل  .6موقعیت محوطهها از درجة شیب منطقه (نگارندگان)

موقعیت مکانی محوطهها از نظر کاربری اراضی
یکی از متغیرهای اصلی و مؤثر در شکلگیری استقرارها نوع کاربری و بهـرهبـرداریِ سـاکنان از اراضـی پیرامـون محـل
زیستگاه است .از آنجا که معیار مناسبی برای تشخیص می ان تغییـر در سـیما و کـاربری اراضـی اعـم از تخریـبهـا یـا
آبادیهای ایجادشده در اراضی امروزی و تعمیم آن به دورة مس و سنگ وجود ندارد ،نگارندگان تقسیمبندیهایِ امروزیِ
سازمان مراتع و جنگلهای استان را مال این پژوه

قرار دادند .اما ،بـیتردیـد تقسـیمات در گذشـته چنـین نبـوده و

اراضیای که امروزه از آنها با امکانات پیشرفتة متنوع برای کشت آبی و کشاورزی استفاده میشود در آن زمـان نبـوده و
بخشی از آنها را میتوان به مراتع متوسط و دیم نسبت داد .با نادیدهگرفتن برخی رخدادهای طبیعی ،مانند خشکسالی و
سیل ،برخی تغییراتِ محیطی به دست انسان برای بهرهبرداری بیشترـ که در تعیین بافت اسـتقرار منطقـهای مـؤثر بـوده
است ـ این اراضی به دورة مس و سنگ تعمیم داده شده و همة عوامل در محاسبة دستهبندیها لحاخ شده است (ناصری
صومعه.)1۸3 :1393 ،
در سنج

پراکندگی محوطههای دورة مس و سنگ در این منطقه ،از نظر کاربری اراضی ،محوطههـا بـه تفکیـک

گاهنگاری نسبی به ده دسته تقسیم شدند :دستة اول شامل اراضی بـاغی اسـت کـه در آن چهـارده محوطـه قـرار دارد و
همگی در دورة مس و سنگ جدید منطقه گاهنگاری شدهاند .این دسته ،با کمّیت ۲5درصـد از کـل مجموعـه ،بیشـترین
نسبت را در بین دستهها داراست .در دستة دوم ،که شامل مراتع متراکم است ،فقط یک محوطه (۲درصد از کل مجموعه)
در دورة مس و سنگ جدید گاهنگاری شده است .در دستة سوم ،که شامل اراضـی بـاغ -کشـاورزی اسـت ،نُـه محوطـه
(1۶درصد از محوطهها) قرار دارد .از این تعداد ،ش

محوطه فقط دربرگیرندة دورة مـس و سـنگ جدیـد و سـه محوطـه

مشترکاً دربرگیرندة دورة مس و سنگ قدیم -میانه و جدید است .به عبارتی ،نُه محوطه در دورة مس و سنگ جدید و سه
محوطه در دورة مس و سنگ قدیم در این اراضی شکل گرفته است .در دستة چهارم ،که اراضی مشتمل بـر منـاطقی بـا
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زراعت دیم است ،فقط یک محوطه (۲درصد از کل مجموعه) جای گرفته و در دورة مس و سـنگ قـدیم -میانـه منطقـه
دستهبندی شده است .دستة پنجم شامل مراتع متوسط است و یازده محوطه ،یعنی ۲0درصد از کل مجموعه ،در این دسته
قرار میگیرد .از این میان ،نُه محوطه در دورة مس و سـنگ جدیـد و دو محوطـه در دورة مـس و سـنگ قـدیم -میانـه
گاهنگاری شده است .دستة ششم شامل اراضی باغ -مراتع متراکم است و فقط یک محوطه (۲درصد از کل مجموعه) در
این اراضی جای گرفته و در دورة مس و سنگ جدید منطقه دستهبندی شده است .دستة هفتم مشتمل بر مراتع متراکم و
متوسط است و هشت محوطه (15درصد از محوطـههـا) در ایـن اراضـی قـرار دارد .از ایـن تعـداد ،هفـت محوطـه فقـط
دربرگیرندة دورة مس و سنگ جدید و یک محوطه مشترکاً دربرگیرندة دورة مس و سنگ قدیم -میانه و جدید اسـت .بـه
عبارتی ،در مجموع ،هشت محوطه در دورة مس و سنگ جدید و یک محوطه در دورة مس و سنگ قدیم منطقه در ایـن
اراضی شکل گرفته است .دستة هشتم شامل مراتع متوسط و زراعت دیم است و نُه محوطه (1۶درصد از محوطـههـا) در
این اراضی قرار دارد .از این تعداد ،پنج محوطه فقط دربرگیرندة دورة مس و سنگ جدید ،یـک محوطـه دربرگیرنـدة دورة
مس و سنگ قدیم -میانه ،و سه محوطه مشترکاً دربرگیرندة دورة مس و سنگ قدیم -میانه و جدید است .به عبارتی ،در
مجموع ،هشت محوطه دربرگیرندة دورة مس و سنگ جدید و چهار محوطه دربرگیرندة دورة مس و سنگ قـدیم در ایـن
اراضی است .دستة نهم شامل مراتع فقیر است .در این دسته هیچ سایت باستانی متعلق به دورة مـس و سـنگ بـهدسـت
نیامد؛ این موضوع نشان میدهد که مردمان آن دوره ،با آگاهی از این موضوع ،محل استقرار دائم یا موقت خود را انتخاب
میکردند .دستة دهم شامل مناطق شهری است؛ در این دسته نی فقط یک محوطه مربوط به دورة مس و سـنگ جدیـد
است .این دسته ۲درصد از مجموعه را به خود اختصا

داده است (جدول  ،7شکل .)7

جدول  .7موقعیت مکانی محوطهها از نظر نو ،کاربری اراضی
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شکل  .7موقعیت محوطهها از نظر نو ،کاربری اراضی منطقه (نگارندگان)

موقعیت مکانی محوطهها از نظر پوشش گیاهی
منابع گیاهی و درختان جنگلی و همچنین گونههای مختلف جانوری موجود در یـک اکوسیسـتم منبـعِ غـذایی نسـبتاً
مطمئنی برای مردمان پی

از تاریخ به شمار می رفته است؛ از این رو ،این منابع یکی از متغیرهـای اصـلی و مـؤثر در

شکل گیری استقرارها بهشمار می روند .منطقة آذربایجان پس از سواحل دریای مازندران از مرطوبتـرین بخـ هـای
ایران است؛ به همین سبب نواحی لخت و بدون پوش

گیاهی در آن کمتر دیده میشود .ولی ،به علت سرمای شدید و

برف زیاد در فصل زمستان ،جنگلهای این استان همانند جنگلهای شمال انبوه و وسیع نیست .در بخ
زمینهای کم شیب شرایط مساعدتری برای رشد گیاهان وجود دارد .در مناطقی که انباشت خا

کوهپایهها و

ضـخیمتـر و ریـ ش

برف و باران بیشتر است ،ماههای خشک سالی به طور نسبی کمتر است و زمینة مساعدی بـرای رشـد و نمـو گیاهـان
فراهم می آید .به طور کلی ،در شمال غرب ایران ،جنگلها به مناطق بسیار کوچک یا درختان منفرد و جداگانه کاه
یافته ،بنابراین ،بازسازی پوش
منطقه سرمای هوا در بخ

گیاهی اصلی منطقه با مشکل روبهرو مواجه شـده اسـت .در فصـل زمسـتان ،در ایـن
کوهستانی به حد اعال می رسد؛ به طوری که بسیاری از محصوالت کشاورزی و درختـان

میوه در آن بهسختی به باروری میرسند .هرچند درههای حاصلخی ی به صـورت پراکنـده در آن دیـده مـیشـود ،در
مجموع منطقة کوهستانیِ سردسیری به شمار می رود (چایچی امیرخی  .)5۸ :13۸7 ،بستانآباد ،بهرغـم فراوانـی مراتـع
خوب و غنی ،از نظر پوش

جنگلی فقیر است و علت آن به سبب عواملی است ،همچون میانگین ارتفاع بیشـتر ،نـوع

تشکیالت زمین شناختی در ساختار کوهها ،سردی و گاه یخبندان .لیکن ،گونههای زال الک ،سنجد ،لیک سـرخ ،و ...در
مناطق جنوبی و در دامنههای سهند بهچشم میخورد .دامنه های سهند مرتع و چراگاه بسیار مناسبی بـرای دامـداران و
ایالت و عشایر است.
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گیاهی ،محوطهها بـه

تفکیک گاهنگاری نسبی به چهار دسته تقسیم شدند .1 :مراتع مرغوب و استپی با درختان پراکنده؛  .۲اراضـی کشـاورزی
دیم؛  .3اراضی کشاورزی آبی؛  .4مراتع متوسط در کوهستان .دسـتة اول شـامل مراتـع مرغـوب و اسـتپی اسـت و دارای
وسعتی کمتر از ۲درصد از مساحت شهرستان است .این منطقه شامل بخ

کوهستانی با ارتفاع بسیار باالسـت؛ بـه ایـن

دلیل ،هیچ محوطه ای مربوط به دورة مس و سـنگ از ایـن نـوع پوشـ

گیـاهی ثبـت نشـده اسـت (0درصـد فراوانـی

محوطهها) .در دستة دوم با اراضی کشاورزی دیم ،که حدود 50درصد از اراضی شهرستان را تشکیل میدهد 3۶ ،محوطـة
مس و سنگ قرار گرفته است .از این تعداد ۲۸ ،محوطه فقـط دربرگیرنـدة آثـار مـس و سـنگ جدیـد ،دو محوطـه فقـط
دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم -میانه ،و ش

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

گرفته است .با این احتساب ،در مجموع 34 ،محوطة دورة مس و سنگ جدید و هشت محوطة دورة مس و سنگ قدیم در
این نوع پوش
اختصا

گیاهی شکل گرفتهاند .این دسته ،با ۶۶درصد فراوانی ،بیشترین می ان از استقرار محوطـههـا را بـه خـود

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

آثار مس و سنگ جدید و دو محوطه مشترکاً دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم -میانه و جدید است .با این احتسـاب ،در
مجموع ،پان ده محوطة دورة مس و سنگ جدید و دو محوطة دورة مس و سنگ قدیم در این نوع پوش
گرفته اند .در دستة چهارم ،با پوش

گیـاهی شـکل

مراتع متوسط در کوهستان ،چهار محوطه قرار گرفته که سه محوطه فقط دربرگیرندة

آثار مس و سنگ جدید و یک محوطه دربرگیرندة آثار مس و سنگ قدیم -میانـه اسـت (7درصـد از کـل مجموعـه) .بـا
درنظرنگرفتن دستة اول ،دستة چهارم ،یعنی اراضیای با پوش
محوطهها را در این طبقهبندی به خود اختصا

مراتـع متوسـط در کوهسـتان ،کمتـرین میـ ان اسـتقرار

داده است (جدول  ،۸شکل .)۸

جدول  .8موقعیت مکانی محوطهها از نظر نو ،پوشش گیاهی
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شکل  .8موقعیت محوطهها از نظر نو ،پوشش گیاهی منطقه (نگارندگان)

نتیجهگیری
دادههای آماری و محیطی نشان میدهد که ویژگیهای جغرافیایی منطقة بستانآباد ،بهویژه منابع آبی ،ارتفاع ،و نوع اقلیم
مهمترین عوامل در شکلگیری الگوهای استقراری منطقه در دورة مس و سنگ است .هرچند سـایر عوامـل نیـ در ایـن
میان نق

داشتهاند ،نق

این سه عامل از بقیه برجستهتر بوده است .بر اسا

جدولهـا و آمارهـا ،عامـل آب در نحـوة

تشکیل استقرارها نقشی پُررنگ داشته است؛ به طوری که  ۶۲درصد از کل استقرارها در فاصلة کمتر از  500متـر نسـبت
به منابع آبی اصلی (رودخانههای دائمی و فصلی) ایجاد شده است .این مشخصهـ چه در دورة مس و سنگ قدیم -میانـه
چه در دورة مس و سنگ جدیدـ کامالً آشکار است؛ بدین صورت که  33محوطه از میان  5۲محوطه مربوط به دورة مس
و سنگ جدید و هشت محوطه از میان یازده محوطـه مربـوط بـه دورة مـس و سـنگ قـدیم -میانـه (۶۲درصـد از کـل
مجموعه) در این فاصله قرار دارند .نقشههای تهیهشده نشان میدهد که نق

حیاتی آب سبب شده تا محوطهها با الگوی

خطی در امتداد جریان رودخانهها شکل بگیرند.
از دیگر عوامل اصلی ،نق

ارتفاع در تشکیل استقرارهای مس و سنگ در این منطقه است .نمودارها و نقشـههـای

استخراجشده نشان میدهد محوطههای مس و سنگ بستانآباد گرای

شدیدی به مناطق مرتفع دارنـد؛ بـه طـوری کـه

حدود  75درصد از محوطهها در ارتفاعی بین  1750تا  ۲100متر باالتر از سطح دریاهای آزاد شکل گرفتهاند .عامل ارتفاع
رابطة مستقیمی با کاه

دمای هوا و اف ای

می ان بارش دارد .این عامل موجب انباشت برف در زمستان و به دنبال آن

ایجاد آشیانههای تغذیهکنندة آبراههها در موقع گرمشدن هوا و ذوب ذخیرة برفی خواهد شد و در نتیجه موجـب مـیشـود
عشایر به منابع آبی ،مراتع ،و پوش های گیاهی در دورة ییالق دسترسی یابند .البته ،ذکر این نکتـه ضـروری اسـت کـه،
طبق آمار و جدولها ،ارتفاع بی

از این محدوده به هیچ عنوان از نظر آب و هوایی ،محیط مناسبی برای استقرار نیسـت،
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زیرا آبوهوای بستانآباد ،به سبب قرارگرفتن در دامنة کوهستان سهند ،در زمسـتان سـرد و پُربـرف و دورة یخبنـدان آن
طوالنی است .به نظر میرسد مناسبترین ارتفاع برای ایجاد استقرارگاهها در دورة مس و سنگ این منطقه در ارتفاع بین
 1700تا  ۲100متر باالتر از سطح دریا بوده است .این ارتفاع دقیقاً با اقلیم نیمهمرطوب ،متشکل از اراضی کشاورزی دیم،
با شیب  5الی  10درجه و میانگین بارش ساالنه  400الی  500میلیمتر منطبق است .طبق این آمار و جـدولهـا ،منطقـة
نیمهمرطوب ،با دارابودن ۶9درصد فراوانی در کل مجموعه ،برای مردمان دورة مس و سنگ منطقـة مناسـبتـری بـرای
استقرار ،نسبت به مناطق مرطوب و مدیترانهای ،بوده است .همچنـین ،از اراضـی کشـاورزی دیـم بـا ۶۶درصـد فراوانـی
استقبال بیشتری نسبت به سایر اراضی میشده است.
با کنار هم گذاردن همة نتایج بهدستآمده ،میتوان نتیجة کلی را اینگونه بیان کرد :با توجه به اینکـه بـرای اقـوام
دورة مس و سنگ این منطقه عامل آب ،ارتفاع ،مرتع مناسب ،و زمینهای دیمـ نسبت به دشتهاـ اولویت داشـته اسـت،
به احتمال زیاد ،بیشترینة این استقرارها متعلق به اقوام دامدار کوچرویی است که در فصول گرم سال به این مناطق ییالق
میکردهاند .منظور از زندگی کوچروی آن نوع زندگی اسـت کـه در آن انسـانهـا از راه پـرورش حیوانـات و معمـوالً بـا
برخورداری از فرآوردههای کشاورزی دیم یا خودرو زیست و در پی چراگاه سالیانه از محلی به محل دیگر کوچ مـیکننـد.
دستیابی به این مراتع مستل م حرکتهای صعودی و ن ولی در ارتفاعات بوده است ،بنابراین ،کـوچ بـه صـورت عمـودی
انجام میگرفته است .در این کوچ مسیر حرکت و محدودههای مورد نظـر در قشـالق و یـیالق مشـخص اسـت و زمـان
حرکت از پی

تعیین میشود .اقوام کوچرو در زمان استقرار در قشالق برای دستیابی به مراتع غنـیتـر در جهـتهـای

مختلف در مناطق زمستانی خود حرکات افقی انجام نمیدهند.
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