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 پراکنشمحیطی در  ساختارهای طبیعی و اثرگذاریمطالعه و بررسی میزان 

 عصرآهن شهرستان هوراند هایسکونتگاه مکانی-فضایی

 

 ،3، رضا سلمانپور2بهروز عمرانی، 1سحر بختیاری

 5، سپیده بختیاری4سیده زهرا ابطحی فروشانی 

 

 
های سکونتگاه ییفضا عیتوز و دهی شکل در محیطی زیست به بررسی نقش عواملحاضر پژوهش : چکیده

 هدفعصرآهن هستند با آثاری از  دارای که محوطه 69منظور،  نیزد. بدپردا عصرآهن شهرستان هوراند می

های عصرآهن شهرستان مکانی سکونتگاه-میزان اثرگذاری ساختارهای طبیعی و محیطی در پراکنش فضاییبررسی 

و  توزیع نحوه SPSS ,ArcGISافزارهای  در این پژوهش با استفاده از نرم مورد مطالعه قرار گرفتند. هوراند

های آماری  نتایج تحلیل گردید. مطالعه محیطینسبت به متغیرهای  عصرآهن شهرستانهای  محوطه گزینیمکان

ای در سه  توان بر اساس مطالعات تحلیل خوشه یمهای عصر آهن شهرستان هوراند را  دهد که محوطه یمنشان 

هکتار،  6.5میانگین وسعت با هایی  ( محوطهها محوطه 65بندی نمود. خوشه اول )%تقسیم A  ،B ،Cگروه 

شود.  های ارتباطی را شامل می متر از راه 4567متری از رودخانه و  513متر از سطح دریا، فاصله  4731ارتفاع 

متر از سطح  4611در ارتفاع هکتار،  1.1هایی با میانگین وسعت  ( شامل محوطهها محوطه 75دوم )%خوشه 

ها(  محوطه 5باشد و خوشه آخر )% میهای ارتباطی  متر از راه 4651متری از رودخانه و  4434دریا، فاصله 

 4114متری از رودخانه و  4414متری از سطح دریا،  4665هکتار در ارتفاع  47استقرارهایی با میانگین وسعت 

قراری الگوی است بین که دهدمیحاضر نشان پژوهش نتایج اخذ شده از گیرد.  یبرمهای ارتباطی را در  متری از راه
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و  ای متقابل وجود داشتهمنطقه رابطهعوامل محیطی  با ساختارهای طبیعی وهای عصرآهن شهرستان هوراند محوطه

در این برهه  دامپروری و دامپروری-کشاورزی، کشاوزی بری با شیوه امرارمعاش مبتنیهمزیستی جوامع دهندهنشان

 باشد. میدر منطقه زمانی 

 های عصرآهن، الگوی استقراری، توزیع فضایی، عوامل محیطی.د، محوطهشهرستان هوران : یدواژهکل

 مقدمه

 های قیاس ایجاد و ها مدل پردازش برای علمی نظامی عنوانبه شناسیباستان 

 ناپذیری جدایی صورت به و جغرافیاست وامدار طبیعی،محیط بازسازی و منطقی

 مرتبط محیط و انداز چشم اب انسانی استقرارهای گذشته طبیعیمحیط بازسازی در

 ثیراتتا از ناشی زمین روی بر گرفته شکل زندگی خاص الگوهای که چرا است؛

کوهپر و )موسوی" است داشته وجود محیط و انسان بین که است متقابلی

ای متقابل هستند که این این ارتباط انسان و محیط همواره در رابطه (.1361دیگران،

 کهاز آنجاییتوان بیان نمود می بنابرایندهد. ا رخ میهدوسویه در بستر پهندشت

اگون جوامع با محیط های گون انداز جغرافیایی محل برهمکنش و چشم فضا"

های دوران گذشته،  خود بر سکونتگاه  نوبه ها به این برهمکنش پیرامونی است، لذا

این تاثیرات گذارد. از جمله  میزان، نوع پراکندگی و تمرکز آنها تاثیری عمیق می

های زندگی با ماهیت کوچ روی و یکجانشینی صرف و یا ترکیبی از  تحمیل سبک

مطالعه الگوی استقراری در یکی از اهداف مهم  .استهر دو در هر حوزه 

نیا و )بهرامی "ازتاریخ منطقه، تاکید بر عوامل محیطی و جغرافیایی است پیش

بر شناخت  ارهای طبیعی منطقه عالوهبا بررسی ساخت". بنابراین(22: 1362دیگران، 

شود و  می وضعیت توزیع آنها نسبت به عوامل طبیعی روشنها، بستر طبیعی استقرار

ا نسبت به هندی کلی در مورد وضعیت استقرارب یک دستهتوان به  از این راه می

یک از البته ذکر این نکته ضروری است که تاثیر هر یافت.  عوامل طبیعی دست

ضعف به موقعیت نسبی و طبیعی منطقه، شدت و ی متفاوت و بسته عوامل طبیع

  .(111: 1361)مقصودی و دیگران،  "دارد
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 های فرهنگ پذیرای خود، خاص و استراتژیک موقعیت دلیل به ایران غرب شمال

 نقش معاصر، دوران تا ازتاریخ پیش از و بوده ادوار گذشته در بشری مختلف

با این وجود متاسفانه  .است کرده ایفا کنزدی خاور های فرهنگ در مهمی

گرفته است که در  صورت محدود انجام مطالعات الگوی استقراری در این منطقه به

نیکنامی حوضه دریاچه ارومیه ) توان به مطالعات الگوی استقراری این راستا تنها می

بایجان آذر ،(1365نیکنامی، و صومعهناصریآباد ) بستان (،2112، 1امیرخیزو چایچی

در  اشاره کرد. (1369بهرامی و دیگران، اردبیل ) و( 1363غربی )آفتاب و دیگران، 

وضعیت توزیع  ،2جغرافیایی سیستم اطالعاتبا استفاده از مطالعات مذکور 

بر اهمیت نقش عوامل باستانی نسبت به عوامل طبیعی مطالعه شده و  های سکونتگاه

سعی  نیز حاضر پژوهشدر ید شده است. تاک استقرارها توزیع فضاییطبیعی در 

عصر  های سکونتگاهفضایی  پراکنشدر موثر عوامل جغرافیایی  مطالعه شده که به

 آهن در شهرستان هوراند پرداخته شود.

 
 مبانی نظری

چگونگی روابط و مناسبات انسان با محیط جغرافیایی و و آثار متقابل این دو 

محیطی که انسان . اندیشمندان بوده است موضوعی است که از دیرباز مورد توجه

کند اعم از اینکه محیط طبیعی باشد یا محیط جغرافیایی، نقش در آن زندگی می

که نشانگر نقش  های اقتصادی و اجتماعی او داردسزایی در زندگی و پیشرفتبه

است )نگارش،  در گستره تاریخ اندازهای آن در زندگی جوامعمحیط و چشم

کهاستجغرافیاییجبریاجغرافیاگراییدیدگاه مکتبمهماین .(54-55: 1334

فرهنگی وتاریخی،هایپدیدهگیریدر شکلطبیعیعواملکنندهنقش تعیینبه

نظریه مبیناینردیاتعدیلدارد. قبول،اشارهانسانیجوامعازیکهراجتماعی

هایپدیدهگیریکلشدرطبیعیعواملتاثیرگذاریمیزانتعیینسربراختالف

                                                 
1
 Niknami & Chaychi Amirkhiz 

2
 Geographic Information System )GIS(  
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ها و میت محیط طبیعی بر تمام ارگانیسمحاکنظریه جبرگرایی یعنی  است.اجتماعی

کننده رویدادهای  های بشری است و شرایط طبیعی را عامل قطعی و تعیینفعالیت

)جبر(. جبرگرایی یک نظریه فلسفی است های جغرافیایی می داند ی و پدیدهانسان

رایط الگوهای همین شو  داندط زیستگاهی خود میا در بند شرایکه انسان ر

تواند جدا از بستر عوامل و زند. هیچ نوع فعالیت انسانی نمیزندگی او را رقم می

شرایط محیط طبیعی صورت گیرد و تکامل یابد. فالسفه و دانشمندان قدیم نیز 

د. به اننقش آب و هوا در پدیده های انسانی را مورد مطالعه و توجه قرار داده

ها و فعالیت تمامای که ارسطو و ابن خلدون هر دو به تاثیرات آب و هوا در گونه

اقدامات انسانی معتقدند و دانشمندانی مانند گریفیت تیلور، توماس باکل، 

پیوستگی با شرایط  ،هانتیگتون و ... بر این باورند که هرگونه تحول تاریخی مهم

 (. 251: 1362ی، ؛ شکوی1334 جغرافیایی دارد )نگارش،

موضوع در عصر حاضر سعی در اثبات این  ویژهبههای علمی در طول تاریخ بررسی

حیاتی بین انسان و محیط طبیعی وجود داشته و دارد  دارند تا نشان دهند یک مبارزه

و این انسان است که با مدد گرفتن از عقل و اندیشه و به کارگیری آن، طبیعت را 

 اراده، ضوابط طبیعی را نحت سلطه خویش درآوردمهار کرده و به کمک 

(، 2116)2آرپونن(، 2114)1استانتون پژوهشگرانی نظیر (.99: 1334)نگارش، 

خود قائل به این شناسی های باستاندر پژوهش ( و ...2114)4(، بندری1663)3رایت

در تعیین  ز این مطالعات به نقش عوامل محیطیدر برخی ا اند ونظریه بوده

 تعیین اندیشه .شده استهای باستانی نیز پرداختهمحوطه های استقراریالگو

-در باستان طوالنی نسبتا سابقه محیطی متغیرهای براساس استقراری الگوهای

 هایمحوطه اضمحاللریزی، گسترش و پایه در محیطیعوامل دارد. تاثیر شناسی

                                                 
1
 Stanton 

2
 Arponen 

3
 Wright 

4
 Bendrey 
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(، 1663)1پرایس نظیراز سوی باستان شناسانی  که مسائلی است جمله از استقراری

 یشناسباستان هایمحیط پراکندگی تحلیل در مورد که( و ...  2112) 2رضایی

استقراری  الگوهایبا توجه به اینکه  ، مورد مطالعه قرارگرفته است.کنندمی تحقیق

 هایتحلیل در لذا ،باشدآنها می اطراف زیست طبیعی محیط از متاثر هامحوطه

 محیطی -ساختارهای طبیعی و استقرارها بین رابطه ،هاسکونتگاه مکانی فضایی

 گیرد. می قرار مطالعه و توجه مورد
 

 محدوده مطالعاتی
 به لحاظ موقعیت جغرافیایی در یلومترمربعک1931 هوراند با مساحتشهرستان 

 یتموقع نقطه نظر و از قرارگرفته شرقی آذربایجان استان شرقیقسمت شمال

 یلاردب شهر ینو از خاور به مشک از جنوب به اهر یبر،ه کلاز شمال و غرب ب یاسیس

، شهر هوراند نفر جمعیت 22911با  شهرستان ین(. مرکز ا1 شکل) شود یمحدود م

قرارگرفته و ارتفاع آن  32 ' 08°یو عرض شمال 43 ' 37°شرقی طولاست که در 

 ینااست.  متغیر شهر پست نقاط در متر 291 تا نقاط ترین مرتفع در متر 1124از 

سر کوهستان آن هشتاد ینتر داغ قرارگرفته و معروفهشهرستان در بخش مرتفع قر

 ازنظر ،(.2-19: 1365شرقی، ریزی آذربایجانسازمان مدیریت و برنامه) است

 که عمیق های دره و بلند های کوه از است ترکیبی منطقه این شناسی ریخت زمین

 یبررسنتیجهدر. است کرده فراهم را زمین از متنوعی های کاربری امکان

محوطه  69صورت گرفت حدود  1362هوراند که در سال شهرستانشناختی باستان

عصر آهن از سه دهستان دیکله، دودانگه و چهاردانگه شناسایی شد متعلق به 

-مواد مطالعاتی این پژوهش را تشکیل می ( که1362، فروشانی)سلمانپور و ابطحی

  (.1)جدولد نده
 

                                                 
1
 Price 

2
 Rezaei 
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 (1362)نگارندگان،  اندموقعیت جغرافیایی شهرستان هور. 1شکل

 

 (1362شهرستان هوراند )نگارندگان،  1.استقرارهای عصر آهن1جدول

 

-جیافزارهای نرم طریق از مطالعات آماری و ترسیمی استفاده با حاضر هشپژو 

 ناحیه هوراند جغرافیایی و محیطی هایویژگیاساس بر و 2اساسپیاس و اسآی

زیست عوامل نسبت به  های عصرآهنسکونتگاه توزیع فضایینحوه  به بررسی

 پردازد. میمحیطی 
 نظر ارتفاع از سطح دریا ازهای عصر آهن  محوطهوقعیت مکانی م

نوع توپوگرافی یک محل است. از عوامل  کننده نییتععامل ارتفاع که خود "

و سیاق متفاوت زندگی  و سبکی اقلیمی متفاوت ها میرژتاثیرگذار در ایجاد 

                                                 
 غرب شمال هایمحوطه از به دست آمده 14 کربن هاینمونه را بر اساس ایران عصرآهن یانگ گاهنگاری 1

 عصرآهن و (قیل از میالد  1211-211) II ، عصرآهنقیل از میالدI(1211-1451 ) آهن  عصر سه دوره به ایران

III (211-551 قیل از میالد) ( طبقه بندی نموده استYoung, 1965.) 
2
Statistical Package for the Social Sciences )SPSS(  

مجموع  

 ها کل محوطه 1آهن  2آهن  3آهن  های آهن محوطه

 تعداد 26 41 34 69 

 1آهن  1.2آهن  1.2.3آهن  2.3آهن  3آهن 
تفکیک محوطه 

 ها دورهبر اساس 
 تعداد 51 11 23 3 4
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یابی استقرارهای باستانی . این عامل از عوامل مهم در مکانمردم یک منطقه است

 (. 25:  1362و دیگران،  نیابهرامی) "است

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د، شو تهیه می سنجش از دور های با استفاده از تکنیک عمدتامدل رقومی ارتفاع 

از  .نمود 1ه مدل رقومی ارتفاعیینی نیز اقدام به تهیبرداری زم توان با نقشه اما می

                                                 
1
 DEM 

 (1362)نگارندگان،  نظر ارتفاع از سطح دریا ها از موقعیت مکانی محوطه .2جدول 
 درصد 1.2.3آهن  2.3آهن  1.2آهن  3آهن  1آهن  ها محوطهتعداد  ارتفاع

511-335 1 1 1 1 1 1 1 

351-511 21 6 1 3 1 6 22 

1111-351 2 5 1 2 1 1 2 

1251-1111 14 4 1 4 2 4 15 

1511-1251 21 3 3 1 1 11 22 

1351-1511 21 19 1 1 1 4 22 

2111-1351 5 5 1 1 1 1 5 

2251-2111 5 4 1 1 1 1 5 

 111 23 3 11 4 51 69 مجموع

 

 (1362)نگارندگان، برحسب ارتفاع استقرارهای امروزینحوه توزیع . 3جدول 

 درصد استقرارهاتعداد  ارتفاع

511-335 3 2 

351-511 11 13 

1111-351 11 13 

1251-1111 21 24 

1511-1251 22 29 

1351-1511 11 12 

2111-1351 3 3 

2251-2111 1 1 

2251> 1 1 

 111 24 مجموع

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%B1
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شود و  استفاده می سامانه اطالعات جغرافیایی اغلب در های رقومی ارتفاعی مدل

بررسی نمودارها و  .روند ها به شمار می ای برای تهیه نقشه رقومی ناهمواری پایه

شهرستان  آهنعصر های که محوطه دهد یم( نشان 2)شکل  شده استخراجی ها نقشه

 ها محوطه از %54 حدود که یطور به دارند مناطق مرتفع به باالیی گرایش هوراند

(. 2)جدول اند گرفته شکلدریا  سطح از باالتر متر 2251تا  1251بین  ارتفاع در

برای استقرار  مناسبی محیط اصال محدوده این از بیش ارتفاع جداول، و آمار طبق

کوهستانی  دامنه در گرفتن قرار دلیل به ی هوراندوهوا آب که چرا نبوده

است.  طوالنی یخبندانش دوره و و پربرف سرد زمستان در داغی قرهها وهک رشته

 منطقه استقرارهای عصر آهن این جهت ایجاد ارتفاع نیتر مناسب رسد یم نظر به

 نیمه ی وا ترانهیمداقلیم  با ارتفاع میانگین ایناست.  ارتفاع بوده میانگین این در

 میلیمتر 511 الی 411 ساالنه بارش میانگین و درجه 11 الی 5 شیب با مرطوب

 (. 3)جدول است منطبق

 

 
 (1362ها از نظر ارتفاع از سطح دریا )نگارندگان،  محوطه. موقعیت 2شکل

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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%(  34امروزه نیز با توجه به ماهیت توپوگرافی منطقه، حدود یک سوم استتقرارها ) 

تتا  1111%( در ارتفتاع بتین    99متتر و دو ستوم استتقرارها)    1111در ارتفاع کمتر از 

 اند.متری واقع شده 2251

 

 نوع اقلیم از نظرهای عصر آهن  محوطه موقعیت مکانی

 و برودت عوامل آن از باالی جغرافیایی عرض و آذربایجان بودن کوهستانی

 یبخارها کنندهمالیم اثرات و بودن ارتفاع کم و است آن اعظم سردی قسمت

: 1331)خاماچی،  دیآ یم شمار به مناطق از یا پاره اعتدال عوامل از خزر دریای

 متوسط دارای واقع شده و 11.2تا  12.4شهرستان هوراند در محدوده دمایی (. 41

 سال در روز 114 حدود یخبندان ایام و میلیمتر 511-411 حدود ساالنه بارندگی

 صورت دمارتن یبند میتقس بر اساس اقلیمی یبند طبقهدر این پژوهش  .باشد می

از دما و بارندگی برای تعیین نوع اقلیم استفاده شده است. در این سیستم،  و گرفته

شش نوع اقلیم خشک، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و بسیار 

-اس، جیاسپیاس افزارهای نرم از استفاده با ،اساس این بر .مرطوب وجود دارد

 از پس که شد استان سطح در اقلیمی عناصر بندی طبقه به اقداماس و اکسل آی

 ایستگاه 11اقلیمی از  متغیر 12 نتیجه در سینوپتیک، های ایستگاه های تهیه داده

  بندی اقلیمی صورت گرفت. ترتیب پهنه این شد و به انتخاب استان سینوپتیک
 (1362)نگارندگان،  نوع اقلیم ها از نظر موقعیت مکانی محوطه .4جدول

 

 اقلیم

تعداد 

 درصد 1.2.3ن آه 2.3آهن  1.2آهن  3آهن  1آهن  ها محوطه

 11 1 1 1 1 2 11 مرطوب

 31 6 2 1 2 13 31 یا ترانهیمد

 43 15 1 6 2 16 45 خشک مهین

 12 2 1 1 1 3 11 نیمه مرطوب

 111 23 3 11 4 51 69 مجموع
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آهن شهرستان هوراند نسبت به نوع اقلیم عصر های محوطه پراکندگی مطالعه

ها بیشترین کمیت و اقلیم  % محوطه 43خشک با  ( نشان داد که اقلیم نیمه3 )شکل

 .است داده خود اختصاص به را کمیت ها کمترین % محوطه 11مرطوب با 

 (.4)جدول

 

 
 ی سطحیها آباز منابع  نظر فاصله ازهای عصر آهن  محوطه موقعیت مکانی

ترین عوامل طبیعی همواره زندگی بشر را تحت  هیدرولوژی به عنوان یکی از مهم"

نقش اصلی را در شکوفایی و ، ازتاریخی های پیش ثیر قرار داده و در دورهات

. (34: 1363)باصفا و دیگران،  "استمرار حیات جوامع انسانی ایفا نموده است

 ارتباط و اندگرفته شکل رودخانه از اندکی بسیار صلهبه فا جوامع پیشین عمدتا

توان به برای مثال میاند. داشته خاص فصول در رودخانه رفتارهای با مستقیمی

(، محوطه شهرک فیروزه )باصفا و دیگران، 1323تپه بلوچ )گاراژیان،  استقرارهای

ها ابتدا رودخانه( و... اشاره نمود که 1326(، استقرارهای دره بمپور )آبتین، 1363

گیری و پراکندگی فضایی الگوهای استقراری این محوطه ها نقش مهمی در شکل

 
 (1362ها از نظر نوع اقلیم )نگارندگان،  . موقعیت محوطه3شکل
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ها سبب نوسانات های ناگهانی فصلی در این درهاند و سپس سیالبنموده ایفا

ها را فراهم ها شده و موجبات فروپاشی و اضمحالل این محوطهرفتاری رودخانه

 موردنیاز فضاهای ساخت الگوهای رد همچنین هیدرولوژینموده است. 

 و داشته رودخانه را طغیان دغدغه آنها معماران که دهد یم نشان و بوده تاثیرگذار

 را امکان این گاه چیههیدرولوژی  . درنهایتاند کرده استفاده موقتی فضاهای از

 داشته زمانی احتمال به یا و مکانی تداوم یراحت به استقرارها این که نکرده مهیا

 با و خاص زمانی برهه گذراندن از پس استقرارها این ساکنان و مأمن باشند

 مانند مدارک موجود اساس بر است. همچنین تغییریافته رفتار رودخانه تغییرات

 به زمانی مذکور برهه در که کرد قطعی را فرضیه این توان یم سیالبی یها نهشته

. اند رهاشده استقرارها دخانه،رو یی بسترجا جابه یا اقلیمی تغییرات با ناگاه

 صورت به و دوره تک استقرارها شده سبب که هیدرولوژی است این ،درهرحال

 . (1363)باصفا و دیگران،  باشند پراکنده رودخانه در اطراف متعدد

 منطقه هوراندجوامع عصر آهن  ،طبق نتایج به دست آمده از نمودارها و جداول

ی ا گونه به. اندین فواصل از منابع آبی ایجاد نمودهتردر نزدیکاستقرارهای خود را 

 ها رودخانهمتری نسبت به  1111%( در فاصله کمتر از 99ها ) حوطهکه بیشتر م

 ها رودخانهمتری از  2111ها در فاصله بیش از  %  محوطه 11و تنها  اند قرارگرفته

  (.5)جدول اند شده واقع
 (1362)نگارندگان،  ی سطحیها آبنظر فاصله از منابع  ها از موقعیت مکانی محوطه .5جدول

 

 درصد 1.2.3آهن  2.3آهن  1.2آهن  3آهن  1آهن  ها محوطهتعداد  رودخانه

511-1 22 12 1 1 1 6 26 

1111-511 35 16 2 4 2 2 33 

1511-1111 19 4 1 9 1 9 13 

2111-1511 3 4 1 1 1 2 3 

2111< 11 9 1 1 1 2 11 

 111 23 3 11 4 51 69 مجموع
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مستقیم میان رودخانه و تعداد  ارتباطی و همبستگ دهنده نشان درصدهااین 

که هرچه از حریم رودخانه فاصله بگیریم  صورت نیبداست.  استقراری عصرآهن

ها کاسته و بالعکس هر چه به رودخانه نزدیکتر شویم بر تعداد  از تعداد محوطه

 . شود یمها افزوده  محوطه

 و مسیرهای ارتباطی ها راهنظر فاصله از  ازهای عصر آهن  محوطه یموقعیت مکان

ها و مسیرهای ارتباطی یکی دیگر از عواملی است که در تحلیل دسترسی به راه

های عصرآهن شهرستان هوراند مورد مطالعه قرار نحوه توزیع فضایی سکونتگاه

ی ها محوطهب غال دهد کهنشان می (4)شکلبه دست آمده  جداول و آمارگرفت. 

های ارتباطی  متری از راه 1511%( در فاصله کمتر از  91) منطقه در این برهه زمانی

های ارتباطی  متری از راه 5111ها در فاصله بیش از  % محوطه5اند و تنها  گرفته شکل

 (. 9 اند )جدول شده واقع
 (1362)نگارندگان،  نظر فاصله از مسیرهای ارتباطی ها از موقعیت مکانی محوطه .9جدول

 جاده

 تعداد

 درصد 1.2.3آهن  2.3آهن  1.2آهن  3آهن  1آهن  ها محوطه

1111-1 41 16 2 3 1 15 42 

2111-1111 13 11 1 3 1 2 12 

3111-2111 12 11 1 3 1 3 16 

4111-3111 2 3 1 1 1 4 2 

5111-4111 2 5 1 1 1 1 2 

5111< 5 3 1 1 1 2 5 

 111 23 3 1 4 51 69 مجموع

 

سعی  ندساکنین امروز هوراهمانند  جوامع عصرآهن منطقهدهد که  این امر نشان می

دسترسی به مسیرهای کردند مناطقی را برای سکونت خود برگزینند که از نظر  می

 های مواصالتیبه راه تری نسبتفواصل نزدیکالوصول بوده و در  سهلارتباطی 

 د.نقرار داشته باش
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 نظر شیب ازهای عصر آهن  محوطه موقعیت مکانی

ی انسانی در گذشته و ها سکونتگاهاز عوامل دیگری که نقش باالیی در توزیع  "

لیت . بین درصد و جهت شیب و استقرارها با قابامروز داشته، عامل شیب است

:  1362نیا و دیگران، )بهرامی "ای مستقیم وجود داردیا دامپروری رابطه کشاورزی

% 15 از های کمترشیبدر تحلیل میزان شیب ذکر این نکته ضروری است که  (.29

 های باالیهستند در حالیکه شیب زراعیهای فعالیت انجام برای شیب ترینمناسب

: 1365)ساریخانی و دیگران،  دارند% شرایط مساعدی برای کشت و زرع ن21

رسوبی  یها دشت تیپ دو معموالً درجه 5تا  1 بیدرش درمجموع(. 112

 5 تا 11 بیشدارد و  وجود دشت تیپ به نزدیک مناطق و سیالبی و یا رودخانه

باشد.  ی میا هیکوهپاو مناطق  ها دشت تیپ نزدیک به شامل مناطق مابین درجه

 قرار شیب درجه این در طبیعی عموما یها چراگاه و دیم کشاورزی برای مراتع

 (. 1365، نیکنامیصومعه و دارند )ناصری

 

 
های ارتباطی  ی دائمی و راهها آبها از نظر فاصله از منابع از  . موقعیت محوطه4شکل

 (1362)نگارندگان، 
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 (1362)نگارندگان،  نظر شیب ها از موقعیت مکانی محوطه .3جدول

 درصد شیب 

تعداد 

 3آهن  1آهن  ها محوطه

آهن 

 درصد 1.2.3آهن  2.3آهن  1.2

1-1 35 24 1 3 1 3 39.5 

2-1 35 19 1 4 2 12 39.5 

3-2 19 11 2 2 1 1 13 

5-3 3 1 1 1 1 9 3 

9-5 2 1 1 1 1 1 2 

2-9 1 1 1 1 1 1 2 

 111 23 3 11 4 51 69 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیب  درجه از نظر هوراند های عصر آهن شهرستان محوطه پراکندگی مطالعه

 منطقه از %( 33مساحت ) بیشترین درجه 1تا 2که شیب دهد یمنشان  (5 شکل)

درجه کمترین  2 تا 9 شیب اب و مناطقی داده اختصاص خود به را یموردبررس

 (. 3)جدول اندداده یجاخود  در را%( 1ها ) تعداد محوطه
 های عصر آهن شهرستان هوراند تحلیل الگوهای استقراری محوطه

حوزه هوراند نسبت به آهن های عصرش سکونتگاهنحوه پراکن بهتر درک برای

افزار با استفاده از نرم ای خوشهتحلیل آماری  از روش محیطیفاکتورهای زیست

 
 (1362)نگارندگان، ها از نظر شیب  . موقعیت محوطه5شکل
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های همسان بر اساس متغیرهای روش ایجاد خوشه" هره گرفته شد.باس اسپیاس

متغیری است که اغلب برای  های بسیار کاربردی آنالیز چندمحیطی از روش

بندی متغیرها رود. در این روش گروهندی متغیرهای متجانس به کار میبخوشه

گیرد و نتیجه نهایی تشخیص میزان شباهت براساس فصل مشترک آنها صورت می

 هایویژگی و صفات به توجه با متغیرها از کدامهایی است که هریا تفاوت خوشه

پس از  بر این اساس (.55: 1363)آفتاب و دیگران، " گیرندمی قرار آن در خود

سه خوشه به شرح زیر به  بندی استقرارهای عصرآهن منطقه مورد مطالعه،گروه

  (.9)شکلدست آمد 
 

 
 (1362)نگارندگان، های  عصر آهن  محوطهای ادغام وارد  . نمودار  تحلیل خوشه9شکل

ها،  درصد کل محوطه 59محوطه استقراری  54: این خوشه با Aالگوی استقراری 

های استقراری این خوشه  دهد. محوطه گترین گروه را از نظر تعداد تشکیل میبزر

متری از  943.69متر از سطح دریا، میانگین فاصله  1334.15در میانگین ارتفاع 

اند و دارای میانگین وسعتی  های ارتباطی قرارگرفته متر از راه 1253.15رودخانه و 

های این خوشه در  طبیعی، محوطهمترمربع هستند. از لحاظ  9366.3در حدود 

اند.  درصد قرارگرفته 1-3خشک، شیب  وهوای نیمه ای با آب نواحی کوهپایه

در نواحی جنوبی  غالبا های این خوشه( % از محوطه99)استقرارهای این خوشه 

شامل  را هکتار 1.3 از کمتر های محوطه اند. خوشه اول شده شهرستان واقع

 کشاورزی قابلیت بودن ضعیف به نیز منطقهآنها در  قرارگیری شود. موقعیت می

ها فقط یک دوره فرهنگی را دارا این غالب این محوطه دارد. عالوه بر اشاره آنها
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دانست که  ییروتوان این استقرارها را متعلق به جوامع کوچمی رواین از هستند،

 اند.شتههایی از سال به صورت موقتی در این مناطق حضور داتنها در برهه

ها را  درصد کل محوطه 32محوطه استقراری  39: این خوشه با Bالگوی استقراری 

های استقراری این خوشه در میانگین ارتفاع  دهد. محوطه از نظر تعداد تشکیل می

 2194.22متری از رودخانه و  1131.32متر از سطح دریا، میانگین فاصله  1146.13

 44232.9اند و دارای میانگین وسعتی در حدود  تههای ارتباطی قرارگرف متر از راه

ای با  های این خوشه در نواحی کوهپایه مترمربع هستند. ازلحاظ طبیعی، محوطه

دوم  های خوشه محوطهاند.  درصد قرارگرفته 1-3خشک ، شیب  وهوای نیمه آب

های این % محوطه91) غالباً که دارا هستند را هکتار چهار تا یک بین مساحتی

های این . نظر به اینکه محوطهاند شده پراکنده شهرستان شمالی مناطق در شه(خو

های مساعد جهت کشت زمین اند که امکان استفاده ازخوشه در مناطقی قرار گرفته

را به صورت همزمان  طبیعی یها چراگاه و زرع به صورت دیم و آبی و همچنین

 یای نینش کوچنیمه زندگی توان میلذا کند، برای جوامع ساکن در آنها فراهم می

 .کرد پیشنهاد این استقرارهابرای  را روستانشینینیمه

ها را از  درصد کل محوطه 9محوطه استقراری  9: این خوشه با Cالگوی استقراری 

های این خوشه در نواحی با  . از لحاظ طبیعی، محوطهدهد یمنظر تعداد تشکیل 

شامل  سوم خوشه. اند قرارگرفتهدرصد  3-9شیب  و خشک مهینی وهوا آب

آنها بسیار زیاد است.  فرهنگی یها نهشته حجم کهباشد می هایی محوطه

اقع و% محوطه های این خوشه( 93)  ها دشتمرکز  در غالبااستقرارهای این خوشه 

که این امر  دارندها خوشه سایر یها محوطه به نسبت یتر نییپا ارتفاع اند وشده

توان تصور نمود ی این استقرارها را فراهم نموده است لذا میامکان گسترش فضای

 باشد.استقرارهای این خوشه متعلق به جوامع روستانشین می که
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 گیری یجهنت

 آذربایجان استان شرقی است که در نیمه ای کوهستانی رستان هوراند منطقهشه

قرارها )به است نحوهوامل محیطی بر روی ع تاثیر با بررسی .واقع شده است شرقی

برطبق نتایج حاصل شده از ، باید متذکر شد که لحاظ موقتی یا دائمی بودن(

میانگین ارتفاع در  که یهای وسیع محوطهمطالعات آماری و ترسیمی منطقه، 

متری نسبت به منابع آبی  1511فاصله کمتر از در  از سطح دریا و متر 1111-611

و به تبع آن شرایط  درصد 11کمتر از شیب  دارا بودن واسطه به، اند قرارگرفته

را دارا  ی دائمیها سکونتگاه ایجاد مکفی جهت قابلیت ،مساعد جهت کشت و زرع

کوهستانهای پوشیده از مرتع که در  با وسعت اندک یهای مقابل محوطههستند. در 

، به دلیل جبر جغرافیایی امکان ایجاد استقرارهای  اندواقع شده% 11با شیب بیش از 

 روجوامع کوچبه  متعلقآنها را توان می از آنها سلب شده است و لذا یع و دائمیوس

-نیمهدست آمده از پژوهش حاضر بیانگر غلبه الگوی استقراری بهدانست. نتایج 

 دلیل توان گفت که بهمی واقع. در در منطقه هوراند است ینینش کوچی و نیکجانشی

 در امرارمعاش برای شیوه بهترین و ینی مهمتردامپرور زراعی، یها نیزمکمبود 

 هوراند امروزه نیز در منطقه شیوه امرارمعاشاین  .است شهرستان هوراند بوده

بخشی از آن محسوب  نیز منطقه ارسباران، که شهرستان هوراندشود و مشاهده می

در زمره یکی از مراکز مهم دامپروری ها شود، به دلیل وفور مراتع و چراگاهمی

 که از این پژوهش همچنین نشان داددست آمده نتایج به رود.شمار میهکشور ب

 یا گونه به در عصرآهن های شهرستان هوراندموقعیت مکانی فضایی سکونتگاه

های )زمینزیستی های استفاده از تمام ظرفیت برای الزمشرایط  که بوده است

آهن ساکن امع عصرجو .استساخته ( را فراهم میهای طبیعیچراگاهکشاورزی و 

که استقرار خود را در آنجا احداث  فضاییمکانی  بنا به موقعیت در منطقه هوراند

 مبتنیغذایی )رژیمروستانشینی  معیشتیسکونتی و  الگوی دارای، اندکردهمی

-کوچدامپروری( و-بر کشاورزیغذایی مبتنینشینی)رژیمکوچنیمهبرکشاورزی(، 
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 در معیشتیسکونتی این شیوه  .اند بوده دامپروری(بر غذایی مبتنی )رژیمنشینی

نقش موثر محیط و که نشانگر  است شده تکرارات ناچیزی تغییر با بعد یها دوره

 باشد.اندازهای آن در زندگی انسان در طول تاریخ میچشم
 

 منابع
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 .6، شماره5پژوهش های محیط زیست، سال
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(، بررسی و تحلیل الگوی 1365ساریخانی، مجید، حیدریان، محمود، پارسه، شهرام، ) .3

شناسی های باستانپژوهش کوهی سنقر و کلیایی،های ساسانی در دشت میاناستقراری محوطه

 .111-121، صص 9، دوره 11ایران، شماره

(، گزارش اقتصادی، اجتماعی و 1365سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی، ) .2
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