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Abstract
The research is dedicated to recognize most effective attributes and main factors in locating and
distribution of Islamic settlements of Bostan Abad plain, East Azerbaijan. The data under study is
composed of 226 sites containing archaeological remains of Islamic period, resulted from three seasons
of archaeological surveys covering 279km2 of the plain. The Geomatics is a culculatory, analytic
approach for making predictive geographical models about the interaction of archaeological sites with
their surrounding environment, aimed at explaining characteristic environmental factors and attributes
contributing in decision making of settlement location and distribution along a geographical zone. As
every geographic region is made of different ecological zones, it has been possible for human beings to
make different transactions with each of them and in doing so, constructing a distinct settlemental,
subsistence system, culturally adapted to affectively cope with the limitations and potentialities of every
different ecological zone. A geographic information investigation of archaeological sites distributions
in a given region by means of some analytic tools such as site buffering with different environmental
attributes, site catchment analysis and so on could help in building some precise practical models by
using of which it would be possible to to decide more accurately the kind of every archaeological
settlement remains in terms of its potentiality of supporting which kind of subsistence system. The
analysis of settlement correlations with the surrounding environment has done on the basis of attributes
including permanent streams, height above the sea, precipitation, climate, vegetation, slope, the area of
sites, and their buffering related to today settlements, using GIS and SPSS-related methods of analysis.
The results show existence of a kind of settlement patterning of distribution, according to which it is
possible to categorize settlements in three separate clusters. On the one cluster, settlements located in
plains as well as lowlands in vicinity of permanent streams had heighest area among the whole
settlements, suitable for village living and agriculture; on another cluster, settlements located in the
marginal zones of the plain with much lesser in area and vicinity to pasturelands might be evidence of
a kind of village-based pastoralism. Yet, the third kind of cluster is containing settlements located in
higher latitude with much more in area in comparison with the second cluste, suitable for fully nomadic
pasturalist’s settling during summers. The study showed that the investigated region can offer different
subsistence possibility to build up along with the effort dedicated by communities settled it during
different times of Islamic period. It is interesting while somehow predictable that there is and according
to GIS-based models resulted from the study that the region has been very poor in providing an
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appropriate ground necessary for human cummunities to develop higher forms of settlemental,
organizational and cultural developments, even during later parts of Islamic period. Accordingly the
results also indicated that at least this part of northwestern Iran has not had any internal capacity
necessary for higher levels of social as well as settlemental hierarchies to be formed organically, making
every kind of higher than village life styles of the region a product of external, governmental
developmental effords of recent years.
Keywords: Bostanabad, Settlement, Islamic, Geomatics, GIS.
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چکیده
هدف از این تحقیق شناخت عوامل و مولفههای تاثیرگذار در مکانیابی و شکلگیری سکونتگاههای منسوب به دوران اسالمی بستانآباد
است .بررای ایرن منررور  222محوطره دارای آثرار ررهنگری دور اسرالمی در منطقرهای بره مسرا ت  2972km2اصرل از بررسری
باستانشناسی در شهرستان بستانآباد واقع در استان آذربایجان شرقی مورد مطالعه قرار گررته است .برای تحلیل و تفسیرهای ررهنگی
از محوطهها نسبت به متغیرهای محیطی راصله از رودهای دائمری ،ارتفرا  ،میرزان بارنردگی ،اقلری  ،شوشر گیراهی ،شری ،،وسرعت
محوطهها و راصله با روستاها از نرمارزارهای  GISو  SPSSاستفاده شده است .نتایج به دست آمده در این بحث نشران از وورود الگروی
توزیع محوطهها و عوامل مؤثر در شکلگیری آنها در چهار خوشه متجانس است ،به گونهای که رواصل محوطهها و موقعیت آنها بره
لحاظ شرایط زیست محیطی نسبت به یکدیگر در هر خوشه با خوشۀ دیگر الگوی معیشتی متفاوتی را نشان میدهد .با تحلیل خوشههرا
می توان الگوی استقرار منطقه را به لحاظ بومشناختی ررهنگی چنین مورد ارزیابی قرار داد؛ محوطههای واقع در دشرتهرا و ارتفاعرا
شایین با قرار گررتن در اقلی نیمه مرطوب و مجاور منابع آب دائمی استقرارهای یکجانشین با مسا ت باال و اقتصاد معیشرتی وابسرته
به کشاورزی دی و آبی را تشکیل دادهاند و محوطههای واقع در اشیه دشتها و دامنۀ کوهستانها با داشتن مسا ت شایین و برا قررار
گررتن در مراتع غنی ارتفاعا  ،مستعد زندگی کوچروی بر شایه اقتصاد معیشتی وابسته به دامداری هستند و در ایرن میران اسرتقرارهایی
در ارتفاعا با شی ،ک و مسا ت نسبتاً باال شراکن یارته است که به ا تمال زیاد مریوط به کوچروهایی با ومعیت انسانی زیراد اسرت
که در رصول گرم سال به منرور بهره برداری از مراتع دی برای دامداری در این مکانها ساکن شدهاند.
واژگان کلیدی :بستانآباد ،استقرار ،اسالمی ،ژئوماتیک.GIS ،
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 .1مقدمه
عوارض و شدیدههای طبیعری در مکرانگزینری ،شرراکن ،
ررروزه نفررروذ ،توسرررعه ریزیکررری ،ارتباطرررا و ررراهر
سکونتگاههای انسانی تأثیر قراطعی دارنرد ] [1–3و انسران
همواره برای زیستن درصدد انطباق خود با محیط شیرامرون
بوده است که این انطباق از طریق شناخت محریط صرور
گررته و به تدریج با گسترش دامنۀ شناخت انسران ،او را بره
سمت اک شدن بر محیط و شکلگیری تمدن شی بررده
اسررت .درواقررع ،رضررا و چشرر انررداز وغراریررایی ،محررل
بره کن های گوناگون ووامع با محیط شیرامرونی اسرت.
این بره کن ها به نوبه خرود برر سرکونتگاههرای دوران
گذشته و نرو شراکنردگی و تمرکرز آنهرا ترأثیری عمیرق
گذاشته است که ازومله ترأثیرا آن تحمیرل سربکهرای
زندگی برا ماهیرت کروچروی و یکجانشرینی صررف و یرا
ترکیبی از هر دو ،در هرر روزه اسرت .ایرن ترالش بررای
سازگاری منجر به تأثیرشذیری از عوامل طبیعی شده اسرت.
لذا در باستان شناسی عالوه بر شناخت میزان ترأثیر محریط
در ایجاد هر استقرار ،میزان انطبراق اسرتقرارهرا برا شررایط
محیطی اک نیز مرورد ارزیرابی قررار مریگیررد .یکری از
روشهررای بررسرری انطبرراق در مطالعررا باسررتانشناسری،
مطالعه الگوی اسرتقرار و تحلیرل اسرتقراری اسرت کره بره
بررسی شکلگیرری محوطرههرای باسرتانی در بسرترهای
محیطی میشردازد ] .[4,5الگوی استقراری عبرار اسرت از
الگو و بارت استقراری که در نتیجۀ شیوستگیها و ارتباطرا
میان مردم ،بر شایۀ انتخاب آن ها با تووه به موارد کاربردی،
اقتصادی و مال را اوتماعی به منرور برقرراری اسرتقرار
در محل به ووود میآید .به لحاظ نرری روشن اسرت کره
الگوهای استقراری ،متأثّر از محیط طبیعی شکل مریگیررد،
به همین وهت در تحلیلهای مکانی ،رابطۀ بین اسرتقرارها
و مشخصههای زیست محیطی از قبیل نو خاک ،ارتفرا از
سطح دریا ،راصله از نزدیک تررین رودخانره ،شری ،زمرین،
شوش گیاهی ،رژی رطوبتی و دیگرر عوامرل مرورد تووره
قرار میگیرد ] .[6با تووره بره مطالر ،مطرره شرده ،ایرن
شژوه درصدد آن است تا محوطههای اسالمی اصل از
سه رصل بررسری میردانی در هفرت دهسرتان شهرسرتان
بستانآباد را بر اساس متغیّرهای محیطی ارتفرا از سرطح
دریا ،راصله با نزدیکتررین رودهرا ،شری ،،اقلری  ،وهرت،
 � 2سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 7931

شوش گیاهی ،میانگین برارش سراالنه ،کراربری ارا ری،
وسررعت ،راصررله بررا روسررتاها و راههررا بررا اسررتفاده از عل ر
ژئوماتیک ( )Geomaticsمورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و
الگوی استقراری این محوطهها را در سطح منطقه ترسری
و ویژگیهای ررهنگی آنها را بازگو کند.
 .2پیشینه تحقیق
یکی از مهمترین مسرائل مطرره در مطالعرا متکری برر
نرام های اطالعا وغراریایی طره مو وعا مربوط بره
نسبتها و تعامال متقابل انسان و محیط یرا بره عبرار
دیگررر ررهنرر بررا محرریط اسررت .ایررن مو ررو در
باستانشناسی ایرران برهطرور مشرخب برا رعالیرتهرای
بریدوود و همکراران در غررب ایرران آغراز شرد ] [7,8و
بهخصوص توسط رلنرری و همکراران در محوطرههرای
شی ازتاریخی شمال خوزستان خصلتهرای برومشرناختی
سفت و سختی یارت ] .[9این مطالعرا بخشری از شیکرر
شژوه های باستانشناسی نو و تحلیلی ،مبتنی برر سرنت
بریتانیایی دیوید کالرک ] [10,11برود کره برر محاسربا
ریا رری و مکررانیررابی ،توزیررعهررای رضررایی و اسررتخرا
الگوهای توزیع بهعنروان اصرلیتررین راه بررای شرناخت
اثرا محیط بر اوتماعا انسانی و بالعکس انگشت تأکید
نهاده و آن را ذیل شارادای های وغراریرایی و برومشرناختی
وای داد.
کمال الدین نیکنامی به عنوان یکی از دان آموختگان
این نو باستانشناسی تحلیلری مکتر ،بریتانیرایی کره از
اتفاق رسالۀ دکتررای خرود را هر در زمینرۀ رویکردهرای
علمی باستانشناسی ایران در گذشته و ال نگاشت ]،[12
بیشترین تالش را در انجام شژوه های باسرتانشرناختی
تحلیلی ،بهویژه بر مبنای یارتههای اصل از بررسیهرای
سطحاالر ری نمرود .عرالوهبرر بهررهگیرری از الگوهرای
شراکن محوطهها که برای مثال روی یارتههای شیرامرون
دریاچۀ ارومیه صور بخشید ] ،[13,14همراه با همکراران
خوی در زمینۀ الگوهرای شری بینریشرذیر هر تا ردود
زیادی شی رو بود ] .[15,16بااین رال بخر عمردهای از
شژوه های مربروط بره الگوهرای اسرتقراری مبتنری برر
یارتههای اصل از بررسیهای سطحاالر ی برر زاگررس
مرکرررزی ] [17و ونررروبی ] [18,19متمرکرررز و متووررره
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محوطههای شی از تاریخی بوده است .هرچند سرکونت و
سکونتگاه و وابستگیهای محیطی با ورود اسالم به ایرران
تعطیل نمیشود و همچنان از دگرگرونیهرای محیطری و
زیستبومشناختی اثر میشذیرد ،بااین ال تاکنون هیچگونه
شژوهشی در مورد الگوهای اسرتقراری یرا تری شرراکن
محیطی محوطههای اسالمی صور نگررتهاسرت .شراید
بتوان این شژوه را با همه نواقب آن ،یکی از نخسرتین
گامهرا در مطالعرۀ توزیرع ایرن محوطرههرا در بسرترهای
محیطی و ردیابی عوامل محیطی گوناگون در مکرانیرابی
آنهررا محسرروب مرریشررود .همررراه بررا ایررنکررار الگوهررایی
شی بینیشذیر استخرا میشود کره مریتروان آنهرا را در
تعیین رهیارتهای شژوهشی گسرتردهترر ،اعر از کراوش
مورد تووه قرار داد.
 .3بررسی باستانشناسی و محوطههای
شناسایی شده
شهرسررتان بسررتانآبرراد یکرری از  17شهرسررتان اسررتان
آذربایجان شرقی اسرت کره در طرول شررقی -69°16'E
' 62°33و عرض شمالی  39°32'-33°36'Nقررار گررتره
است .این شهرستان دارای دو بخ مرکزی و تیکمره برا
هفت دهستان و  133روستا است که با وسعت 2972km2
در دود  % 2/1از مسا ت استان را تشرکیل داده اسرت و
طره بررسی باستانشناسی و ثبت آثار ررهنگی آن توسرط
موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران به سرشرستی ر ری
والیتی به عنوان یکی از سره روز وغراریرایی رودخانرۀ
قزلاوزن طی چهار رصرل برا اهرداف  -1چگرونگی سریر
تحول ررهن های شی ازتراریخ و دوران تراریخی روز
دریاچه ارومیه -2 ،شناسایی ررهن هایی چون عصرآهن،
 -3علل متروکه شردن و تخریر ،کامرل شرهر تراریخی
اوورران در اوایررل دوره اسرالمی -6 ،و ررعیت اسررتقرار در
دورههای مختلف ادوار تاریخیِ شی ازتاریخ ،دوره تراریخی
و اسالمی -2 ،شناسایی تنرو ررهنگری در منطقره مرورد
مطالعه قرار گررته است کره اطالعرا سره رصرل آن در
ا ر به کرار ررتره اسرت .تعرداد محوطرههرای
شژوه
شناسایی شده در منطقه طی سه رصل بره ترتیر ،رصرل
اول  73محوطرره ،رصررل دوم 172و رصررل سرروم 163
محوطه است که به سه دوره شاخب شری ازتراریخ (Pre-

 ،)historicترررراریخی ( )Historicو اسررررالمی ()Islamic
تقسی بندی شده است ].[20–22
 .1-3استقرارهای اسالمی
از دیدگاه باستانشناسی لفرظ اسرتقرار بره محوطرههرایی
اطالق میشود کره نقر سرکونتگاه انسرانی دارنرد کره
عوارض و شدیدههای طبیعری در مکرانگزینری ،شرراکن ،
رروزه نفرروذ ،توسررعه ریزیکرری و ارتباطررا و رراهر
سکونتگاههای انسانی تأثیر زیادی دارنرد .در ایرن تحقیرق
اسررتقرارهای مربرروط برره دوره اسررالمی کرره برره صررور
تررکدوره و یررا دارای تسلسررل دورهای برره همررراه دوره
اسالمی است مورد بررسی و تحلیل قرار گررته اسرت کره
این استقرارها شرامل تهرههرا ،محوطرههرای هر سرطح،
محوطههای شست (واقع در دره یا اشریه درههرا) ،دامنره
کوهستان و محوطههای صخرهای هسرتند کره در هفرت
دهستان منطقه مرورد مطالعره شرراکن دارنرد (شرکل ،1
ودول .)1
 .4پراکنش محوطهها بر اساس متغیّرهای
محیطی
توزیع محوطههای باسرتانشناسری در زمرینسریما ،دارای
الگوهای متفاوتی اسرت .آنهرا ممکرن اسرت برهصرور
خوشهای یا شراکنده (بهصور توزیرع یکنواخرت) و بردون
الگرروی معررین رراهر شرروند .در باسررتانشناسری رضررایی
روشهررای گونرراگونی برررای درک چگررونگی شررراکن
محوطههای باستانی در زمینسیما ووود دارد و برهوسریله
آن روشها میتوان بارتی را که محوطرههرا در آن شرکل
یارته و بر اسراس الگروی معرین توزیرع یارترهانرد ،مرورد
استنباط قرار داد .عوامل ریزیکی و زیستی ،زمینسیماهای
بارت اسرتقرار و منراطق رعالیرت آن را کنتررل مریکننرد.
ررایند بارتهای استقراری را با تووه به عوامرل محیطری
میتوان تبیین کرد و به همین خاطر باستان شناسان سعی
دارند تا به عوامل تأثیرگذار در انتخاب منراطق اسرتقراری
شرری ببرنررد ،مسررلماً عوامررل محیطرری شررامل متغیرهررای
توشوگراری؛ مانند ارتفا  ،شی ،،عوامل زمینشناختی سطح
زمین ،نو خاک ،وهت وغراریایی ،شوش گیراهی ،منرابع
آب و میزان بارندگی و غیره در انتخاب مکان یک استقرار
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان � 7931
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شکل  :1شراکن

محوطهها در دهستانهای شهرستان بستانآباد

Fig. 1: Distribution of sites within the Bostan Abad

ودول  :1کمیت استقرارها نسبت به دهستانها و دورههای ررهنگی
Table 1: distribution of sites within districts of Bostan Abad

کد

دهستان
districts

بخش
part

1

عباس شرقی

تیکمهداش

eastern Abas

Tekmeh Dash

2
3
4
5
6
7

(هکتار)
Area H

sites

27024

23

10

9

31896

25

11

5

17

20877

41

18

13

24

4

25136

40

17.5

25

11

4

29562

27

11.9

24

2

1

19846

30

13

12

12

6

مرکزیCenteral

52670

40

18

25

9

6

-

207011

226

100

113

83

30

عباس غربی

تیکمهداش

Western Abas

اووان شرقی

تیکمهداش

eastern Ojan

Tekmeh Dash

اووان غربی

مرکزی

Western Ojan

Centeral

سهندآباد

مرکزی

Sahand abad

Centeral
مرکزیCenteral

Southern
Mehranrod

مهرانرود
Mehranrod
ومع کلTotal/

مساحت

اسالمی ،تاریخی ،شی ازتاریخ

%

Tekmeh Dash

مهرانرود ونوبی

تعداد استقرارها در دورههای
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اسالمی

اسالمی ،تاریخی

Islamic

Historic, Islamic

Pre-historic, Historic,
Islamic
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دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

مؤثرند .این عوامرل در قالر ،یرک مکران وغراریرایی بره
عنرروان بسررتر رعالیررتهررای روزمررره انسرران ،نقرر
تعیینکنندهای در شکلدهی به ایرن رعالیرتهرا و نرو و
شکل آن ها دارنرد .از دیردگاه علر وغراریرا ،گونراگونی و
تشابها میان ووامع ،چگرونگی و چرایری اسرتقرار یرک
محوطه ،اقتصاد معیشتی ،تمرکز ومعیت و نو ارتبراط آن
با مناطق شیرامونی خود را میتوان از طریرق ایرن عوامرل
کس ،نمود .در این شژوه سعی شده است تا میزان تأثیر
عوامل زیست محیطی در شراکن محوطههرای اسرالمی
منطقه بستانآباد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیررد .لرذا در
ادامه تاثیر عوامل محیطی چون راصله از منابع آب ،ارتفا ،
شی ،،وهت ،و رعیت اقلیمری ،مراترع ،کراربری ارا ری،
بارندگی ،وسعت محوطهها ،راصله از راههرا و روسرتاها در
ارتباط با شراکن محوطهها سنجیده و میزان ترأثیر آن در
شراکن محوطهها مشرخب شرده اسرت کره اطالعرا
اصل از این ارزیابی در شایگاه دادهای برای تحلیل هرای
وامعتر و بومشناسی ررهنگی منطقه گردآوری شده است.
 .1-4فاصله از رودهای اصلی(دائمی)
از ومله مهمترین رودهای این شهرستان رودخانره اووران
چای ،رودخانه سعیدآباد ،شیرلی چرای ،آیقرچرای ،رودخانره
قازان چای است که مه ترین رود این شهرسرتان اووران
چای یا رود اووان است؛ این رود که از والی آق بوالغ در

لع شمال شرقی سهند سرچشمه گررته ،شس از شیوسرتن
با شاخههای کوچکی که از اس،آباد و قرهبابا میگذرد و با
متصل شدن رود بستانآباد به سوی شمال وریان مییابرد
و در شمال شرقی کلوانق به تلخه رود میریزد ].[23
در سنج شراکندگی ،الگوی قرارگیرری محوطرههرا
نسبت به منابع رودهای اصرلی (دائر ) مرورد تووره بروده
است .بر این اساس ،راصله محوطرههرا از منرابع آبری بره
تفکیک گاهنگاری نسربی در شرنج دسرته در راصرلههرای
-2333m ،1333-1233m ،233-1333m ،3-233m
 1233و باالی  2333mنسبت به رودها دائمی دستهبندی
شده است؛ که در این دستهبندی تا راصرله  233mتعرداد
 26محوطرره بررا  %23/3رراوانرری قرررار دارد و در راصررلۀ
 36 ،233-1333mمحوطه با  %12رراوانری قررار گررتره
اسرررت و همچنرررین در راصرررلههرررای 1333-1233mو
1233-2333mبه ترتی 23 ،و  13محوطه برا  %13/13و
 %2/9رراوانی ووود دارد که تا این راصله رابطه معکروس
بین ارزای مسارت از رودهای دائ و محوطهها به لحراظ
کمیّتی مشاهده میشود که برهنروعی نشران از وابسرتگی
استقرارها به منابع آب است که این روند در دسته شنج با
مسارت بی از  2333mبه یک باره تغییر میکند و تعداد
محوطهها به  133با درصد رراوانی  %62/39میرسرد کره
به نوعی نشان از وابستگی کمتر به اقامت در کنرار منرابع
آبی دائ است (اشکال 2و.)3

103
تعداد محوطه
number of sites

54
34
23
13
0-500

500-1000

1000-1500

1500-2000

ﺑﺎﻻی 2000

فاصله از رودهای دائمی()m
Distance from permanent streams

شکل  :2شراکن

محوطهها نسبت به راصله رودهای دائمی

Fig. 2: The distribution of settlements according to permanent streams
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شکل  :3شراکن

محوطهها نسبت به راصله از رودهای اصلی

Fig. 3: The distribution of settlements according to permanent streams

محیط  GISدر هشت برازه ارتفراعی ترسری شرده اسرت
(شررکل  )2و  222محوطرره بررا توورره برره ویژگرریهررای
توشوگراری خود در این هشت گروه قرار گررتره اسرت .برا
توورره برره شررکل  6شررراکن محوطرره در بررازه ارتفرراعی
 1923-2333mسیر صعودی به خرود گررتره و از ارتفرا
 2333mروند کاه محوطه با اررزای ارتفرا را نشران
می دهد و این نشان از مساعد برودن شررایط زیسرتی در
بازه  1233-2333mاست بهگونهای که  %72محوطرههرا
در این ارتفا واقع شده است (شکل .)6

 .2-4ارتفاع از سطح دریا
ارتفاعا مه شهرستان شامل کروه سرهند بره ارتفرا m
 ،3992کوه شبلی به ارتفا  ،1226mکروه ترک آلتری بره
ارتفا  ،2223mبیوک داغ به ارتفا  ،2723mقباغ داغ بره
ارتفا  ،2736mدروانه داغ بره ارتفرا  ،2726mبرزداغ بره
ارتفررا  3232mهسررتند و کرروه یرردربابا ] .[23منطقرره
موردمطالعه در باز ارتفاعی  1261-3231mو برا متوسرط
ارتفا  1773mواقع شده است .برای سرنج شراکنردگی
استقرارهای اسالمی منطقه الگوی ارتفاعی برا ارزیرابی در

139
تعداد محوطه
number of sites

44
26
1541-1750

16
2000-2300
1750-2000
بازه های ارتفاعی((m
Height intervals

شکل  :6شراکن

2300-2500

2
2500-2800

محوطهها در بازههای ارتفاعی مختلف

Fig. 4: The distribution of settlements according to height above the sea
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محوطهها در بازههای ارتفاعی مختلف

شکل  :2شراکن

Fig. 5: The distribution of settlements according to height above the sea

 .3-4درصد شیب
از دیگررر عررواملی کرره نقرر تعیررینکننررده در توزیررع
سکونتگاههای انسانی در گذشته و امروز دارد عامل شری،
است .بین وهت ( )Aspectو درصد شی ،یا دروره شری،
( )Slopeو استقرارهای برا شتانسریلهرای کشراورزی ،چره
به صور آبی و چه دیر  ،رابطرهای مسرتقی وورود دارد.
برشایی سکونتگاهها در شی،هرای روبره آرتراب برا درصرد
شی ،کمتر ،در شایرداری ومعیرت ،نرو اسرتقرار و میرزان
بهرهبرداری از زمرین نقر دارد .در سرنج شراکنردگی
محوطههای دوره اسالمی منطقه موردنرر ،از نرر درصرد

شی ،،محوطهها به تفکیرک گاهنگراری نسربی در چهرار
دسته با درصدهای  3تا  2 ،%2تا 13 ،%13تا  12 ،%12ترا
 %23و باالی  %23تقسی بندی شده اسرت .برا تووره بره
مسا ت  239333هزار هکتراری شهرسرتان بسرتانآبراد،
 123هزار هکتار آن دارای شی 3 ،تا  %2اسرت کره 172
محوطه ( )%32در این شی ،واقع شده است و  32محوطه
( )%16در منطقهای با وسعت  62هرزار هکترار برا درصرد
شی 2 ،تا  %13قرار گررته است و تنها  3محوطه ( )%1در
شی 13 ،تا  %12با مسا ت  13هرزار هکترار واقرع شرده
است (اشکال  2و .)9

تعداد محوطه
number of sites

192

32
0-5

5-10

شکل  :2شراکن

3
10-15
درصد شیب
Slope pr.

0
15-20

محوطهها در شی،های مختلف

Fig. 6: The distribution of sites according to different slopes
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شکل  :9شراکن

محوطهها در شی،های مختلف

Fig. 7: The distribution of sites according to different slopes

چسبندگی خراک را از برین مریبررد و در نتیجره مسرتعد
ررسای میشود .بررای سرنج شراکنردگی محوطرههرا
نسبت به متغیر وهت ،منطقه بر اساس هشت وهت اصلی
و ررعی ارزیابی شده است که بر اساس این تقسی بنردی
شراکن محوطهها در وهتهای آرتابگیر ونروبی (ونروب
شرقی ،ونوب و ونوب غربری) و شررقی (شرمال شررقی،
شرق ،ونوب شرقی) برای استفاده داکثری از نور آرتراب
شراکن یارته است ( اشکال  3و .)7

 .4-4جهت شیب
در مفهوم کلی ،وهت شی ،،ویژگی کامالٌ مشخصی برای
ولوههای خطیِ یرک شدیرده در هندسره اسرت و مفراهی
دیگری چون شی ،،ووه شی ،و شی ،زمینشناسی را نیرز
دربرمیگیرد .شی ،های آرتابگیر نسربت بره شری،هرای
سایهگیر گرمتر بوده و تبخیر بیشتری دارند؛ بهطروریکره
ذخیر آب ک شده و رشد گیاهی کمتر میشود .همچنرین
در این شی،ها تاب شدید خورشید با تجزیرۀ مرواد آلری،

north
northeast

32
15

east

25

29

northwest

19

36
southeast

west

31
southwest
35
south

شکل  :3شراکن

محوطه نسبت به وهت شی،

Fig. 8: The distribution of sites according to direction of slope
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محوطه نسبت به وهت شی،

Fig. 9: The distribution of sites according to direction of slope

 .5-4شرایط اقلیمی
ارتفاعا متعدد ،عرض وغراریایی باال ،ووود دریاچرههرای
خزر و ارومیره و ترودههرای هروای سردسریری ،در اقلری
آذربایجان ،نقر عمردهای دارنرد .بعرالوه آذربایجران ترا
دودی تحت تأثیر وریانهای مرطوب دریای مدیترانه از
قسمت غرب و ونوبغربی و تودههای هوای سرد سیبری
از سمت شمال قرار دارد .کوهسرتانی برودن آذربایجران و
عرض وغراریایی براالی آن از عوامرل بررود و سرردی
قسمت اعر آن است و ک ارتفا بودن و اثررا مالیر
کننده بخارهای دریای خرزر از عوامرل اعتردال شرارهای از
مناطق بره شرمار مریآیرد .عوامرل اصرلی تعیرین کننرده
آبوهوای هر منطقه توشوگراری (ارتفا ) ،عرض وغراریائی
(زاویه تاب نور خورشرید) ،وریرانهرای هروائی (دوری و
نزدیکی به دریاها) است .شرایط اقلیمی منطقه را میتروان
در شررنج دسررته اقلرری هررای نیمررهخشررک ،مدیترانررهای،
نیمهمرطوب ،مرطوب و خیلیمرطوب مرورد ارزیرابی قررار
داد .در دسته اول اقلی نیمرهخشرک برا مسرا ت 29333
هکتار که  %29/2منطقه مورد مطالعه را شرامل مریشرود
قرار گررته اسرت ایرن اقلری نیمرۀ شرمالی شهرسرتان را
شوشر داده اسرت و از تعرداد  222اسرتقرار اسررالمی 62
محوطه ( )%21در این اقلی واقع شرده اسرت .دسرته دوم
اقلی مدیترانهای است که  62محوطه ( )%23در این اقلی ِ

با وسعت  32333هکتار ( )%12/2وای گررته است .دسرته
سوم که در واقع به عنوان اقلری مطلروب بررای سرکونت
اقوام محوطههای اسالمی منطقره ،برگزیرده شرده ،اقلری
نیمه مرطوب است این اقلی برا وسرعت  33333هکتراری
( )%62/2در منطقه %67 ،اسرتقرارها ( 113محوطره) را در
قسمت ونوب شهرستان به خرود اختصراص داده اسرت و
دستههای چهارم که مربروط بره اقلری مرطروب اسرت و
دامنههای کوهستانی را شوش میدهد با وسرعت 23233
هکتار که  %13مسا ت شهرستان را در برگررته است 22
محوطه ( )%7را شامل شده است و در دسته شنج با اقلی
خیلی مرطوب که باالترین تراز ارتفاعی را نسبت به دیگرر
اقلی ها دارد با مسا ت  39333هکترار ( 3 )%6/2محوطره
( )%1قرار گررته است ( اشکال13و.)11
 . 6-4مراتع (پوشش گیاهی)
بستانآباد علیرغ رراوانری مراترع خروب و غنری؛ ازنررر
شوش ونگلی رقیر است که علرت آن در عرواملی ماننرد
میانگین ارتفا بیشتر ،نرو تشرکیال زمرین شرناختی در
سرراختار کرروههررا ،سررردی و گرراه یخبنرردان اسررت ولریکن
گونههای زالزالک ،سنجد و غیرره در منراطق ونروبی و در
دامنههای سهند به چش میخورد .در سنج شراکنردگی
محوطههای دوره اسالمی در منطقه موردنرر ،از نرر نرو
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان � 7931
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شکل  :13شراکن

محوطهها در شرایط اقلیمی مختلف

Fig. 10: The distribution of sites within different climates

شوش گیاهی (مراتع) ،محوطهها به تفکیرک گاهنگراری
نسبی به چهار دسته شامل  -1ارا ی کشاورزی دیر -2
ارا ی کشاورزی آبی  -3مراتع متوسط در کوهسرتان -6
مراتع مرغوب و استهی با درختان شراکنده تقسی بندی شده

شکل  :11شراکن

است .در دسته اول ،ارا ی کشاورزی دیر قررار دارد کره
دود  %23ارا ی موردمطالعه را تشکیل مریدهرد و 127
محوطه در آن قرار گررته است این دسته با  %29رراوانری
بیشترین میزان از استقرار محوطهها را به خود اختصاص

محوطه در شرایط اقلیمی مختلف

Fig. 11: The distribution of sites within different climates
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شکل  :12شراکن

محوطهها در مراتع منطقه

Fig. 12: The distribution of sites within pasturelands

داده اسرت .در دسررته دوم ارا رری کشرراورزی آبرری بررا 29
محوطه قرار گررته است که این دسته برا  %12وسرعت در
منطقه %22 ،محوطهها را شامل شده است که بره لحراظ
وسعت بیشترین محوطره را در خرود ورای داده اسرت .در
دسته سوم شوش مراتع متوسط در کوهستان قرار گررتره
است که با  %23وسعت 61 ،محوطه ( )%13را شامل شده
است ،دسته اول ،شامل مراتع مرغروب و اسرتهی ،وسرعتی
کمتر از  %1مسا ت شهرستان مرورد مطالعره را تشرکیل
میدهد ،این منطقه قسمت کوهسرتانی و ارتفاعرا کروه
سهند را شامل میشود و هیچ محوطهای در ایرن شوشر
گیاهی ثبت نشده است (ودول  ،2شکل .)12
 .7-4میانگین بارندگی
و عیت آب و هوایی و میزان بارندگی شهرستان به دلیرل
قرار گررتن در دامنه کوهستان سهند در زمسرتان سررد و
شربرف و دورهی یخبندان طوالنی و در تابستان معتردل
و مطبو است .هوای این شهرسرتان شر مراه از سرال
خشک و ش ماه دیگر مرطوب است .رژی بارنردگی آن
دارای دو و عیت ،داکثر در ماههای اردیبهشت و خررداد

که با یک داقل در ماههای تیر و مرداد قطرع مریشرود.
بنابراین اختالف رصل بارنردگی در ایرن شهرسرتان زیراد
است .با تووه بره کلیمراتوگرام ایرن شهرسرتان مال رره
میکنی که دو ماه خیلی خشک در تیر و مررداد و دو مراه
خشک در شهریور و مهر و دو ماه نیمهخشرک در آبران و
آذر و  2ماه مرطوب از دی الی خرداد دارد متوسط بارندگی
ساالنه آن  333mmو تبخیرر آن  223mmاسرت تبخیرر
قیقی آن نسبت به بارندگی  %73است؛ و متوسط دروره
رررار آن  3 °Cاسررت ] .[23برررای سررنج شررراکن
محوطه هرای اسرالمی منطقره نسربت بره متغیّرر میرزان
بارندگی ،محوطههرا نسربت بره براراش سراالنه بر سر،
میلیمتر به چهار دسته تقسی بندی شده است .دسرته اول
با بارشی ساالنه برابر با  233-333mmتعداد  17محوطه
را شامل شده است .دسرته دوم بره میرزان 333-633mm
بارش ساالنه 63 ،محوطه ( )%21را شوشر داده اسرت و
دسته سوم برا میرانگین  633-233mmبرا  123محوطره
( )%27بیشترین استقرار در آن قرار گررته اسرت؛ و دسرته
چهارم با میرانگین برارش سراالنه  233-233mmتنهرا 3
محوطه را شامل شده است (ودول  ،3شکل .)13
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان � 7931
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ودول :2شراکن

محوطهها نسبت به مراتع منطقه

Table 2: The distribution of sites according to pasturelands

مسا ت تیپ

%

تعداد محوطه

مراتع متوسط در کوهستان (نسبتاً سرد)

41

18

48000

23

ارا ی کشاورزی آبی

57

25

33500

16

ارا ی کشاورزی دی

129

مراتع مرغوب

-

Type

Number of sites

Average pasturelands in ranges
irrigating
Dry land
desirable pasturelands

ودول :3شراکن

%

57

Type area

125000

-

500

محوطهها نسبت به میزان بارندگی ساالنه

Table 3: The distribution of sites according to annual precipitation
میزان بارندگی()mm
)Rainfall (mm
200-300
300-400
400-500
500-600

تعداد محوطه
Number of sites
19
48
158
3

شکل  :13شراکن

%
8.5
21
69
1.5

مسا ت تیپ
Type area
21514
49014
127374
8675

محوطهها نسبت به عامل بارش سالیانه

Fig. 13: The distribution of sites according to precipitation
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%
10.5
23.5
62
4

60
<1%

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شکل  :16شراکن

محوطهها نسبت به راصله از روستاها

Fig. 14: The distribution of settlements according to today villages

 . 8-4فاصله از روستاها
روستاها و دهکدهها در موارد زیرادی در کنرار باررتهرای
کهن و محوطههای باستانی شکل میگیرند که بهگونهای
تداوم استقرار در یک شهنه ررهنگری را نشران مریدهنرد.
دلبستگی انسانها به وایگاه اودادیشان باعث مریشرود،
استقرارهای ودیرد خرود را در کنرار یرا روی اسرتقرارهای
شیشینیان خود بر شا کند .با تووه بره ایرن شیونرد ررهنگری
درزمینۀ استقرارها میتوان در یک تحلیل آمراری متووره
این وابستگی شد .با تحلیلهای صرور گررتره برر روی
استقرارها و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به روسرتاهای
امروزی مشخب شد که قری ،به  %73از محوطرههرا در

شکل  :12شراکن

راصلهای تا شعا  3کیلومتری روستاها قرار دارند که ایرن
خررود نشرران از شرررایط مناسرر ،سررکونتی در محرردودهای
استقرارها است (اشکال16و .)12
 .9-4وسعت محوطهها
یکی دیگرر از شاخصرههرای مهر در تحلیرل اسرتقرارها
ارزیابی میزان وسعت محوطههاست این شاخصه به تقری،
نشان دهند اهمیت محوطهها و میزان ومعیت منطقره در
زمانهای مختلف است .سنج میزان وسعت محوطههرا
را می توان به عنوان راکتوری برای تحلیل روابرط درون و
برون استقراری برای شناخت نحو ارتباط محوطرههرا برا

محوطهها نسبت به راصله از روستاها

Fig. 15: The distribution of sites according to today villages
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ودول  :6دستهبندی مسا ت محوطهها
Table 4: Categories of site areas
مساحت (مترمربع)
)Area(m2
Below 1000
1000-3000
3000-6000
60000-10000
10000-20000

تعداد محوطه
Number of sites
14
55
50
30
28

%
6
24
22
13
12

یکدیگر همانند هسته مرکزی ،ومعیت ساکن در آن ،دائر
و موقت بودن استقرارها و همچنین دستیابی به ونبههرای
مختلف ررهنگی ساکنان آن مورد ارزیابی قرار داد .هرچند
در خصوص اندازه و وسرعت محوطرههرا در رعالیرتهرای
بررسی و شناسایی در اغلر ،مواقرع بره دلیرل شراکنردگی
سفالها در سطحی وسیع اشتباهاتی رخ میدهد کره ایرن
امر تنها با گمانهزنی و کاوش علمی و علوم ودید برطررف
خواهررد شررد .بررا ایررن تو رریحا  ،وسررعت محوطررههررای
شناساییشده در منطقه در شنج گروه قابرل بررسری اسرت،
گروه اول محوطههایی با مسرا ت کمترر از یرک هکترار
هستند که با  167محوطره %22 ،رراوانری محوطرههرا را
تشکیل میدهد ،گروه دوم مسا تی بین  1تا  2هکتار دارد
و  23محوطه با  %12رراوانی در ایرن گرروه ورای گررتره

شکل  :12شراکن

مساحت
Area
20000-50000
50000-100000
Above 100000
-

تعداد محوطه
Number of sites
22
7
6
15
-

%
10
3
3
7
-

است ،در گروه سوم محوطههایی با مسرا ت برین  2ترا 2
هکتار قرار گررته است که  22محوطه برا  %13رراوانری را
شامل میشود ،محوطههای گروه چهارم مسرا تی برین 2
تا  13هکتار دارند و تعداد  9محوطه با  %3رراوانی را در بر
میگیرد و آخرین گروه که در وهت تحلیل محوطههرای
مکان مرکزی اهمیرت براالیی دارد برا  2محوطره و %3
رراوانی در سطح منطقه شراکنده شردهانرد .برا تووره بره
مسا ت محوطههرا و شرراکن آنهرا در سرطح منطقره
میتوان به این نتیجه رسید که اکثریت محوطهها در خط
مرکزی (ونوب به شمال غرب) شهرستان تجمرع یارتره
است و همچنین میتوان چند محدوده را به ا تمال ووود
استقرارهای هسرتۀ مرکرزی در نررر گرررت (وردول ،6
شکل .)12

محوطهها بر س ،مسا ت

Fig. 16: The distribution of sites according to area
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 .5تعیین الگوی استقرار
تحلیل وابستگی نرام های ررهنگی به نرام های ریزیکری
محیط و روابط تعاملی آن ها از مبا ث قابل تووه در روزه
مطالعا زمینسیمای باستانشناسی است .این گررای از
باستانشناسی دارای رویکررد بازسرازی بسرترهای زمرین
محیطی مکانهای باستانشناختی به منررور درک تراریخ
زمینسیما و درک روابط انسان و محیط در ابعاد محلی یرا
منطقهای است .میان آنالیز اوزای محیطری (بررای مثرال
ژئوموررولوژیکی) زمینسریما در راهبردهرای اسرتقراری و
معیشتی ووامع باستانشناختی و تغییرا مداوم ساختار آن
روابط معناداری ووود دارد ] .[15به منرور تجزیه و تحلیل
و چگونگی الگوی توزیرع محوطرههرا و عوامرل مرؤثر در
شکلگیری آن ها و درک بهتر الگوی استقراری محوطهها
از الگرروی خوشررهبنرردی اسررتفاده شررده اسررت .ایررن
خوشهبندیها (گروهبندی) عمردتاً برر اسراس متغیّررهرای
محیطی و در نرر گررتن رواصرل محوطرههرا و موقعیرت
آن ها نسبت به یکدیگر ایجراد شرده اسرت .ایرن روش از
روشهای بسیار کاربردی آنالیزهای آماری چنرد متغیّرری
است که عمدتاً برای گرروه یرا خوشرهبنردی متغیّررهرای
متجانس به کار برده میشود برای دستیابی به این مقصود
از نررررررماررررررزار آمررررراری  SPSS 21و دسرررررتور
 Analyze>Classify>K-Means Clusterبررای تشرخیب
میزان شباهت یا ارتراق متغیّرها و گروهبندی آنها استفاده
شده است که هرکدام از متغیّرهرا برا تووّره بره صرفا و
ویژگیهای خود در آن قرار میگیرند .مفهوم طبقرهبنردی
در ایررن روش ،تعیررین گررروهبنرردیهررای ویررژهای در
مجموعهای از دادههاست با این ررض کره اعضرای یرک
گروه ،شباهتهای زیادی بین خود دارند برهطروریکره از
نرر این شباهتها با گروههای دیگر ررق دارنرد؛ بنرابراین
شباهتهای برین اعضرای گرروه بیشرتر از شرباهتهرای
اعضای آن با اعضای گروههای دیگرر اسرت؛ بنرابراین در
این شرژوه برا شناسرایی گرروههرای مشرابه ،سرعی در
شناخت الگوهای اسرتقراری و ترأثیر محیطری منطقره در
ترسی این الگوها برآمدی  .اساس گروهبنردیهرا مقایسرۀ
دادههای هر مجموعه است که در اینجا مبنای گروهبندی،
مقایسۀ دادههای اصل از بررسی برا دادههرای اصرل از
و عیت وغراریایی و طبیعی و همچنین مدنرر قررار دادن

رواصل هر محوطه نسبت به محوطههای دیگر است.
 .6خوشهبندی
در این شژوه محوطره هرای دوره اسرالمی منطقره برر
اساس هفت متغیّر محیطیِ ارتفا از سطح دریا ،راصرله برا
رودهای دائمی ،متوسط بارندگی ،اقلری  ،شوشر گیراهی،
راصله با روستا و درصد شی ،و همچنین متغیّر محوطهایِ
وسعت مورد ارزیابی قرار گررتره اسرت کره برا تووره بره
تأثیرگررذاری ایررن متغیّرهررا ،محوطررههررا در چهررار خوش رۀ
دستهبندی شده است (شکل .)19
 .1-6خوشۀ شماره 1
محوطههای واقع در این خوشه با  23محوطره و رراوانری
 %22/26به عنوان دومین گروه شرومعیت این دستهبنردی
شکل گررته است کره بری از  %23ایرن محوطرههرا در
ارتفا  1923-2333 mو در شی 3 ،تا  %2شراکن یارتره
است و اقلی آنهرا برا متوسرط برارش  333 - 633mmو
کمتر ،نیمهخشرک و مراترع اطرراف آنهرا دیمرزار اسرت.
میانگینِ وسعت ایرن محوطرههرا بری از یرک هکترار و
میانگینِ راصله از روستاها در آنها  1363mاست و راصله
از منابع آب بهطور میانگین در این گروه  2623 mاسرت و
این محوطهها بهصور متمرکز در نیمه شمالی و تعردادی
ه در قسرمت ونروب شررق شهرسرتان شرراکن دارنرد
(ودول .)2
 .2-6خوشۀ شماره 2
ایررن خوشرره بررا  32محوطرره و رراوانرری  %12/63دارای
کمترین ومعیت در بین خوشههاست کره غالر ،محوطره
این گروه بین باز ارتفراعی  1233- 2333mقررار گررتره
است و اقلی این محوطهها برا تووره بره متوسرط برارش
ساالنه  633- 233mmو مرطوب و نیمه مرطروب اسرت.
شوش گیاهی آنها به دلیرل شری 2 ،ترا  %13و براالتر
دیمی و کوهستانی است و با میانگین راصرلۀ 1663 mدر
اطراف روستاها شکل گررتهاند و همچنین وسعت و راصله
از منررابع آب برره عنرروان دو متغیّررر مه ر برررای ارزیررابی
محوطهها ،به ترتی ،با میرانگین  3/2هکترار و  2223mاز
ویژگیهای این گروه است و شرراکن آنهرا برهصرور
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان � 7931
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شکل  :19شراکن

محوطهها در خوشهها

Fig. 17: The distribution of settlements within the clusters

ودول  :2خوشه شماره 1
Table 5: Cluster 1
site

تعداد()Number

60

%

26.54

متغیّرها () Variables
ارتفا از سطح دریا(متر)
Altitude (m

درصد شی ،زمین )Earth slope(%

طبقه بندی/

Classification
1500-1750
1750-2000
2000-2300
Above 2300
0-5
Dry land/

شوش

گیاهی

Vegetation

متوسط بارندگی(میلیمتر)
)Average rainfall(mm

زمین دی
زمین های آبی

irrigating
کوهستانیrange/
200-300
300-400
500-600

مدیترانهای

Mediterranean

اقلی ()climate

نیمه خشک
semi dry

خیلی مرطوب

راصله با روستا(متر) )Distance to the village (m

راصله با رودهای دائمی(متر)

)Distance with permanent rivers (m
وسعت محوطهها(متر) )Area (m
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تعداد/

%

Number
19
38
2
1
60

31.66
63.33
3.33
1.66
100

36

60

23

38.33

1
16
43
1

1.66
26.66
71.66
1.66

19

31.66

40

66.66

1

1.66

Very humid
Ave. 1340

Mean: 1200

Ave. 2428

Mean: 1300

Ave. 10369

Mean: 3900

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

ودول  :2خوشه شماره 2
Table 6: Cluster 2
site

تعداد()Number

35

%

15.48

متغیّرها () Variables
ارتفا از سطح دریا(متر)
)Altitude (m

درصد شی ،زمین

)Earth slope (%

شوش

گیاهی

Vegetation

متوسط بارندگی(میلیمتر)
)Average rainfall(mm

اقلی ()climate

راصله با روستا(متر)
)Distance to the village (m

راصله با رودهای دائمی(متر)

Distance with permanent
)rivers (m

وسعت محوطهها(متر)
)Area (m

طبقهبندیClassification/

تعدادNumber/

%

1500-1750
1750-2000
2000-2300
2300-2500
Above 2500
5-10
Above 10

13
15
5
1
1
32
3

37
43
14
2.85
2.85
91.43
8.57

زمین دی
زمین های آبیirrigating/
کوهستانیrange /

19

54.28

4

11.42

12

34.28

200-300
300-400
400-500

3
4
28

8.57
11.42
80

نیمه مرطوبSemi-humid/

17

48.57

مرطوبhumid/

9

25.71

نیمه خشکsemi dry/

6

17

مدیترانهایMediterranean/

2

5.71

خیلی مرطوبVery humid/

1

2.85

Dry land/

Ave. 1440

Mean 1400

Ave. 2530

Mean 1600

Ave. 6241

Mean 3500

شراکنده در ارتفاعا شهرستان واقع در دو نیمره شررقی و
غربی صور گررته است ( ودول .)2
 .3-6خوشۀ شماره 3
این خوشه به لحراظ ومعیتری برا  39محوطره و رراوانری
 %33/67بیشترین اسرتقرار را در خرود ورای داده اسرت و
ارتفا از سطح دریا برای آنها در شایینترین ارتفا منطقه
یعنی  1923-2333mاست و شی 3 ،ترا  ،%2مرترعهرای
دیمی و آبری ،متوسرط بارنردگی  633 -233mmو اقلری
نیمه مرطوب از دیگر خصوصیا اعضای این گروه اسرت
و برا وسرعت براالی  3/2هکتراری در راصرله  1333 mاز
منابع آب قرار گررتهانرد و بره صرور متمرکرز در مرکرز
شهرستان شراکن یارتهاند (ودول .)9

 .4-6خوشۀ شماره 4
محوطههای این خوشه در براز ارتفراعی 2333-2333m
تشکیل شده است ،این محوطهها در دو اقلری مرطروب و
نیمه مرطروب شرراکن دارنرد و متوسرط برارش سراالنه
 633-233mmو شی 3 ،ترا  %2و میرانگین وسرعت 1/2
هکتاری از دیگر ویژگیهرای اعضرای ایرن گرروه اسرت.
مراتررع دیر و کوهسررتانی شوشر گیرراهی ایررن گررروه را
تشکیل میدهد و با میانگین راصله  3211 mاز رودها قرار
دارند که در مقایسه با سرایر خوشرههرا برهمراتر ،راصرله
بیشررتری اسررت و شررراکن آنهررا در سررطح وسرریعی از
ارتفاعا نیمه شرقی و غربی شهرسرتان علریالخصروص
دامنۀ کوه سهند شکل گررته است ( ودول .)3
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان � 7931
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ودول  :3خوشه شماره 6

ودول  :9خوشه شماره 3

Table 8: Cluster 4

Table 7: Cluster 3
site

%

site

تعداد ()Number

87
38.49

طبقه بندی/

تعداد/

Classification

Number

ارتفا از سطح دریا(متر)

1500-1750

87

درصد شی ،زمین

0-5

87

متغیّرها() Variables
)Altitude (m
)Earth slope (%

شوش

گیاهی

Vegetation

متوسط
بارندگی(میلیمتر)

%
100

تعداد
()Number

44

%

19.46

متغیّرها
()Variables

راصله با

راصله با رودهای
دائمی(متر)

)Area (m

12

27.27

زمین دی Dry /
land

56

64.36

)Altitude (m

Above 2300

زمین های آبی

درصد شی ،زمین
26

29.88

0-5

کوهستانیrange/

5

5.74

400-500

87

100

نیمه مرطوب

70

80.45

17

19.54

irrigating

)Earth slope (%

شوش

Semi-humid

مدیترانهای/

گیاهی

Vegetation

متوسط بارندگی)(mm
Average
)rainfall(mm

زمین دی Dry /
land

17

زمین های آبی

4

9

کوهستانیrange/

23

52.27

irrigating

400-500

نیمه مرطوب

Ave. 1089

Mean 1000

اقلی ()climate

مرطوب
مدیترانهای/
Mediterranean

Ave. 2310

Ave. 34532

خیلی مرطوب

Mean 2300

Mean 7000

 .7بحث و نتیجهگیری
شیرو آنچه در بحث روق آمرده اسرت؛ نترایج بررسریهرا و
تحلیلهای صور گررته از محوطههای اسرالمی منطقره
بستانآباد در استان آذربایجان شررقی را مریتروان چنرین
مورد ارزیابی و گمانهزنی بومشناختی قرار گررته است.
 -1محوطررههررای مررورد مطالعرره در چهررار الگرروی
استقراری شراکن یارته است.
الف) محوطههایی با الگوی اسرتقراری ثابرت کره در
ارتفاعا  1923-2333mاز سطح دریا شراکن دارند ایرن
محوطهها با قرار گررتن در اقلی نیمه مرطروب و متوسرط
بارش ساالنه  633-233mmو ووود آبررتهای اصل از
ارتفاعا شرایط مناسبی را به لحاظ کشراورزی و در کنرار
 � 78سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 7931

Very humid

راصله با روستا
(متر) Distance to the

44

100
38.63

Semi-humid

Distance with
)permanent rivers (m

وسعت محوطهها(متر)

1500-1750
2000-2300

4
28

9
63.63

100

Mediterranean
روستا(متر) Distance to
)the village (m

Classification

Number

ارتفا از سطح
دریا(متر)

)Average rainfall(mm

اقلی ()climate

طبقه بندی/

تعداد/

%

Ave. 1622

44

100

23

52.27

13

29.54

7

16

1

2.27

Mean 1600

)village (m

راصله با رودهای دائمی
(متر)
Distance with
permanent rivers
)(m

وسعت محوطهها (متر)
)Area (m

Ave. 3511

Mean 2000

Ave.12572

Mean 7000

آن مرتعداری و شرورش دام دارند و از دیگرر ویژگریهرای
این دسته راصرله  1333mاز روسرتاها و میرانگین وسرعت
 3/2هکتاری در شی ،مناسر ،سرکونتی یعنری  3ترا %2
است و نزدیکترین شرایط سرکونتی بره سرکونتگاههرای
امروزی مربوط به این دسته است.
ب) محوطههای واقع در ارتفرا  1923-2333mو در
اقلی نیمهخشک که با تووه به شی 3 ،تا  %2و میرانگین

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

بارندگی سراالنه  333-633mmمسرتعد کشراورزی دیر
بوده و همچنین به دلیل واقعشدن نیمی از این محوطه در
راصله کمترر از  1333 mاز منرابع آب و رودهرا ،کشرت و
کشاورزی آبی برای آنها امکانشذیر بروده اسرت و اینکره
این محوطه با میانگین وسعت  1هکترار مریتوانسرتند بره
عنوان قصبهها و دهکدههای کوچک شکل گررته باشند.
) محوطههای واقع در اقلی نیمهمرطروب و میرزان
ارتفا  1923-2333mکه با میانگین برارش سراالنه mm
 633-233امکان بهرهبرداری از مراتع دی و کوهستانی را
داشتند ولی با تووه به وسرعت کمترر از یرک هکتراری و
شی 2 ،تا  %13و باالتر ،ا تمال استقرارِ ثابت بودن آنهرا
عیف به نرر میرسد و میتوان اینگونه به نتیجه رسرید
که این محوطهها متعلق به کوچروهرایی بروده اسرت کره
سکونت در این مکانها را به دلیل بهره بررداری از مراترع
غنی کوهستانی و دی برای دامداری و دامهروی در رصول
معتدل و گرم سال برگزیدهاند.
د) محوطررههررای واقررع در ارتفررا  2333-2333mو
باالتر ،این محوطهها در دو اقلی مرطوب و نیمه مرطروب
شراکن دارند که با متوسط بارش سراالنه  633-233mو
با تووه به سرطح شرراکن در گسرترهای وسریع ،شررایط
مساعدی را برای بهرهبرداری از مراتع و شوش گیاهی آن
در کوهستانها داشتند و با تووه به شی ،مناس 3 ،تا %2
و میانگین وسعت  1/2هکتراری بررای ایرن محوطرههرا،
میتوان این اسرتقرارها را بره عنروان اسرتقرار ثابرت و یرا
رصلی مربوط به کوچروهایی با ومعیت انسرانی براال و برا
مناطق ثابت رصلی برای اقامت در نرر گرررت کره بررای
بهرررهبرررداری از مراتررع و شرررورش دام در رصررول گرررم
بهصور کوچ به ارتفاعا در این استقرارها ساکن شدند.
 -2با مطالعه استقرارها نسبت به متغیّرهای محیطری
میتروان و رعیت کلّری منطقره را برا تووره بره شررایط
وغراریایی چنین ترسی و گزارش نمود.
 ارتفا اسرتقراری منطقره  1233-2333mاسرت کره
اسررتقرارهای ثابررت منطقرره در برراز 1923-2333m
شراکن یارته است.
 قال ،محوطهها در سه اقلی نیمه مرطوب ،مرطوب و
مدیترانهای شکل گررته است که برای الگروی ثابرت
اسررتقراری اقلرری نیمرره مرطرروب و مدیترانررهای و











استقرارهای کوچرو اقلی مرطوب انتخاب شده است.
به لحاظ شوشر گیراهی بیشرتر مراترع دیر بررای
استقرار انتخاب شده که این نشران از مرسروم برودن
کشاورزی دی نسبت به کشاورزی آبی است.
محدود مرکزی شهرستان و منرقههرایی برا ترراک
استقرار در باز ارتفاعی  1923-2333mمحدودههای
قابل قبولی برای شراکن محوطرههرای مرکرزی برا
تووه به مولّفههای وسعت و تراک هستند.
با تووه به اینکه  126محوطه در راصله کمترر از
 2333mاز منابع آب قرار دارند میتوان به این نتیجه
رسید که امکان بهرهبرداری از این منابع داقل برای
نیمی از استقرارها و انجام کشاورزی آبی مقدور بروده
است.
شراکن غال ،محوطه در راصلهای کمترر از 2333m
از روستاها شکل گررته است کره بره لحراظ شررایط
زیستی و تجربه درگذر زمان میتروان مناسر،تررین
موقعیت زیستی را در شعاعی به این راصرله وسرتجو
کرد.
شی ،استقراری بری از  %33محوطرههرا  3ترا %2
است و سکونت در شی،های باالتر صررراً برهمنررور
بهرهبرداری از مراترع در وهرت معیشرت وابسرته بره
دامداری است.

پیشنهادها
ررایندهای تحلیل وغراریایی دارای تعداد زیادی متغیّرهای
گوناگون محیطی هستند که شناخت و ارزیابی هرکردام از
آنها منتهی بره نترایج ررهنگری مشخصری در رابطره برا
محوطهها میشود .در این شژوه تعدادی از این متغیّرها
ارزیابی و تحلیلهای ررهنگی آن ارائه شده است .برا ایرن
ووود ارزیابی محوطهها نسبت به دیگر متغیّرهای محیطی
میتواند نتایج ررهنگی قابل تاملّی در برداشرته باشرد کره
ازومله آنها میتوان به مو وعا شیشنهادی ذیل با هدف
تحلیلهای ررهنگی مبتنی بر  GISدر منطقه اشاره کرد.
 -1مطالعررره معرررادن و ذخرررایر طبیعررری در کنرررار
زمینشناسی (نو خراک) منطقره بره منررور منشرأیرابی
سفالهای بهدستآمده از بررسیهای باستانشناختی.
 -2مطالعه شراکن محوطهها نسبت به گسرلهرای
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان � 7931
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 وناب آقای دکترر ا مردی و،دکتر خلیل ولیزاده کامران
ونرراب آقررای مهنرردس المرراسشررور در امررر آمرروزش و
راهنمایی برای تهیه نقشههای وغراریایی و همچنرین از
دانشگاه هنر اسالمی تبریز در راستای تحقق این شرروژه
تشکر و قدردانی نمایی و اینکه این مقالره از شایراننامره
کارشناسی ارشد واویرد سرلطانی ررارغالتحصریل رشرته
باستانسنجی از دانشگاه هنر اسالمی تبریز تحت عنوان
«بررسرری و تحلیررل ژئوماتیررک اسررتقرارهررای اسررالمی
»شهرستان بستانآباد واقع در استان آذربایجران شررقی
.استخرا شده است

عبرروری از شهرسررتان و تررأثیر آن در الگرروی اسررتقراری
.محوطهها
 تفکیک دورههای ررهنگی در بازههرای تراریخی-3
کوتاهتر با هدف مقایسه دورهای و شناسرایی ویژگریهرای
.ررهنگی هر دوره
 مطالعه محوطهها نسبت به عامل میانگین دمرا و-6
.تأثیر آن در شکلگیری و شراکن الگوی استقراری منطقه
سپاسگزاری
بر خود الزم میدانی که از مساعد هرای ونراب آقرای
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