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Abstract 
The earliest settlements in the Silveh River Basin date back to the Neolithic and the Late Chalcolithic. 
By the end of the sixth millennium and the beginning of the fifth millennium BC, the region was 
densely populated by human societies. Examination of settlement patterns helps to study the 
formation of archaeological sites in the environmental context. In fact, one can never turn a blind 
eye to the impact of environmental factors on the formation of settlements. The Chalcolithic sites 
represent the Dalma Period in northwest Iran. The early Chalcolithic pottery traditions in the Silveh 
River Basin indicate cultural relations with other parts of northwest Iran and the Central Zagros, 
while the Late Chalcolithic assemblages attest to interactions with northern Mesopotamia, Caucasia, 
and eastern Anatolia. Archaeological work in the Silveh region and the archaeological data from the 
local settlements have brought about a new perspective in archaeological studies of the Piranshahr 
region. Thus, the study and analysis of cultural materials from the region can contribute to 
establishing relative chronologies for the regional cultures. 
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Introduction 
Pottery assemblages from the regional sites have demonmstrated the presence of indications from 
the cultural traditions of the Zab Basin[1-2], South Caucasus[3], Eastern Anatolia, and North 
Mesopotamia in this part of the southern Lake Urmia region[4-5]. With a descriptive-analytical 
approach, the present paper attempts to answer the question of how the regional settlement patterns 
had evolved in prehistoric times. Various variables such as rainfall and proximity to rivers have been 
analyzed. The results suggest that such variables as access to permanent water sources and altitude 
had affected the formation of the settlements. Also from the cultural point of view, the results attest 
to the presence of Early Neolithic material culture as well as the influences of Hasanlu VIII and 
Hasanlu VII periods in this cultural sphere. The present research studies the recorded cultural 
materials and analyzes the settlement patterns of the identified sites. 

 
Research method 
A large number of sites were identified in the course of the surveys of the Silveh region. Based on 
the typology and comparative studies of the surface finds, especially sherds, the collected artifactual 
assemblages belong to different chronological horizons (Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, Iron 
Age, and later historical and Islamic periods). Eleven sites date to prehistoric times. Silveh region’s 
research project started aimed at examining and identifying settlement sites, and introducing pertinent 
historical relics. Understanding the position of the region in archeological studies of northwest Iran, 
ascertaining the factors affecting the formation of settlements, analysis of settlement patterns, and 
finally examining their regional and transregional interactions are the main objectives of this project. 

 
Research Findings 
The reconnaissance survey of the Silveh region identified a total of 39 sites [6]. This region has long 
attracted human groups and contains the earliest cultural monuments due to its copious rivers and 
springs, cool and temperate climate, suitable vegetation, fertile soil, and rich pastures. The earliest 
cultural evidence was identified at Barjuga, in the form of a handaxe dating to the Neolithic period 
(Fig. 1). Six sites were identified from the Chalcolithic period, all lying on the Silveh River. The 
existence of the river as a permanent water source can be argued to have been the most important 
environmental factor informing the formation and persistence of the regional settlements (Figs .2, 3). 
Based on their short distance from the river and the use of water sources, the coeval sites represented 
permanent and farming villages. 
 
 

     
 Fig. 1: Stone tools from the Neolithic period (by authors) 

 Fig. 2: Early Chalcolithic sherds: Dalma Impressed ware (by authors) 
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Fig. 3: Late Chalcolithic pottery: chaff-faced ware (by authors) 

 
 

 
Fig. 4: Ceramics from historic periods (by authors) 
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The beginning of the Bronze Age and the end of the Chalcolithic period mark a transformation in 
the situation of settlements in the region. During this period, a number of earlier sites such as Tepe 
Sheikh Ismail, Tepe Haft Sheikhan, Tepe Kore Kani, and Hawar Fatem, would be re-settled. The 
multi-period sequences recorded at these sites indicate the importance of the region and the allure of 

these centers for human communities in different periods. Basically, this could not have resulted 

simply from a particular cultural attraction in a certain period.   
The relative drop in the number of settlements in this period compared to the previous period is well 
evident. A sort of convergence or combination of several settlements was seemingly responsible for 
this pattern. Even the size of settlements in this period appears to have been larger than those of the 
Chalcolithic period. This indicates a social change through which a larger settlement was established 
through the merging several smaller ones. In this regard, some of these changes might have led to 
the transition of regional communities from traditional societies relying on agricultural and 
domesticated animal products to centralized industrial centers focused on production of workshop 
goods, a transition which in turn will indicate further growth of social and economic complexities. In 
the Bronze Age, Tepe Sheikh Ismail seemingly assumed the central place across the plain, and was 
possibly considered a major and strategic settlement at the time. 
Analysis of the Iron Age settlement patterns in the region might be advantageous when examining 
the extent of changes that occurred in the earlier Bronze Age patterns (Fig. 4). An overview of the 
layout of these settlements shows a relative persistence of the Bronze Age patterns. The fact that the 
number of settlements increased in this period while most of the previous settlements were still 
inhabited can suggest that it was a period of much more rapid growth compared to the previous 
period in terms of demographic changes.  
 
Conclusions 
With the beginning of the historical period, especially the Parthian period, the Silveh region enjoyed 
a certain prosperity and development. In this period, the study area, as a very small part of 
northwestern Iran, witnessed an unprecedented increase in the number of settlements and possibly 
also in population, and almost the entire region exhibits settlement evidence. Narrow valleys and 
highlands were also occupied by mobile groups. Contemporaneous settlements are seen as seasonal 
sites or mounds with multi-period sequences, in rigid landscapes and over the plain and its 
surroundings. Silveh has not received much attention in the Islamic period. Marginalization of the 
region might have been the main reason for this lack of attention. The study resulted in the 
identification of 16 Islamic sites, including eleven permanent and seasonal settlement sites and five 
cemeteries. These sites are often located near modern villages, and it seems that they can be regarded 
as the villages from the Islamic period. 
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  خیتارازشیپ یهامحوطه یاستقرار یالگوها یبررس
  GIS یهالیبر اساس تحل هیاروم ۀاچیجنوب در رانشهر؛یپ لوهیس ۀمنطق

 

 3پورفاطمه ملک، 2 یفیمهناز شر، *1گراوند  ابیافراس
 رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یگروه باستان شناس ،خیتارازشیپ یشناسباستان یدکتر یدانشجو. 1

  رانیتهران، ا ،یو گردشگر یفرهنگ راثیپژوهشگاه م ،یباستان شناسپژوهشکده استادیار، . 2
 رانیا ،یخو ،یشهرستان خو یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم، یشناسارشد باستان یکارشناس. 3

 
 

 
 
 

 چکیده

 یهاعهمجمو یاسهیو مطالعات مقا یشناسشد. بر اساس گونه ییشناسا یباستان ۀمحوط 39 لوهیس ۀمنطق یشناختباستان یدر بررس
مس سنگ، مفرغ، آهن، دوران  ،ی)نوسنگ یمتعلق به ادوار مختلف فرهنگ شدهییآثار شناسا ،یسفال یهاداده ژهیوبه یسطح

 بر اساس یاستقرار یهامکان ییو شناسا یبا هدف بررس لوهیس ۀمنطق یپژوهش ۀ. پروژشوندی( را شامل میو اسالم یخیتار
غرب، شناخت عوامل شمال یشناختمنطقه در مطالعات باستان گاهیدرک جا ،یفرهنگ-یخیآثار تار ی، معرفGIS یهالیتحل
و  یاهمنطق یهاکنشو برهم یارتباطات فرهنگ یبررس تیو در نها یاستقرار یالگوها لیو تحل یریگبر شکل رگذاریتأث

 ،یقاز جنوبحسنلو، قف یفرهنگ یهارواج سنت ۀدهندنشان نیسفال یهاافتهیجوار انجام گرفت. هم یبا نواح هیناح نیا یافرامنطقه
یم یلیحلت-یفیتوص کردیپژوهش با رو نیاست. ا هیاروم ۀاچیجنوب در ۀبخش از منطق نیدر ا نیالنهرنیو شمال ب یشرق آناتول

وده است؟ چگونه ب یخیتارازشیمتعلق به ادوار پ ۀمحوط ازدهیدر  یاستقرار یالگوها راتییدهد که تغپرسش پاسخ  نیبه ا کوشد
به  یکینزد ب،یش زانیها، جهت و مهوا، راهوآب ا،یگوناگون ازجمله ارتفاع از سطح در یرهایمتغ یپژوهش، بررس نیا ۀجیدر نت

به منابع  یمانند دسترس ییرهایکه نقش متغ دیقرار گرفتند و مشخص گرد لیو تحل هیمورد تجز یطیمح یرهاها و بسترودخانه
مواد  یایآمده گودستبه جینتا ،یاز نظر فرهنگ نیداشته و همچن ییبسزا ریتأث هاستگاهیز یریگدر شکل یو کد ارتفاع یآب دائم
 میپژوهش بر آن هست نیدارد. در ا یفرهنگ ۀپهن نیدر ا VIIو سنت حسنلو  VIIIسنت حسنلو  راتیو تأث دیجد ینوسنگ یفرهنگ

 .میبپرداز شدهییشناسا خیتارازشیپ یهامحوطه یاستقرار یالگوها لیو تحل یمواد فرهنگ یتا به بررس
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 . مقدمه1

ارتباطی مابین فالت  شاهراهعنوان یک غرب ایران بهشمال
مهم  یهمیشه نقشرودان و میان آسیای صغیر ،قفقاز ایران،
 یان،ماست. در این  دهکرروابط و تبادالت فرهنگی ایفا  را در

دشت میانکوهی سیلوه پیرانشهر، به دلیل رودهای دائمی، 
های ها، منابع حیوانی و گیاهی، مراتع و زمینچشمه

حاصلخیز، از دیرباز برای استقرار مستعد بوده است، ولی 
صورت هدفمند و روشمند مورد بررسی تاکنون به

ی قرار نگرفته است. با درنظرگرفتن اینکه شناختباستان
غرب منطقه، مسیر اصلی و طبیعی ارتباطات دو ناحیۀ شمال

رودان از دوران پیش از تاریخ بوده است. طی بررسی و میان
نه وشناختی منطقۀ سیلوه، در مجموع سیو شناسایی باستان

اثر باستانی شناسایی شدند که با انجام بررسی این منطقه و 
های استقراری در شناختی محوطههای باستانلیل دادهتح

شناسی منطقه اندازی جدید در مطالعات باستانآن، چشم
وجود آمده است. در این مسیر، مطالعه و تحلیل مواد به

ی نگاری نسبتواند تا حدودی گاهآمده میدستفرهنگی به
های فرهنگی منطقه را تبیین نماید و همچنین در این دوره

ژوهش سعی شده است با استفاده از سیستم اطالعات پ
، از فاکتورهای مهمی همچون توزیع (GIS)جغرافیایی 

به سطوح ارتفاعی، وضعیت فاصله تا استقرارها نسبت
 هوا ووبه وضعیت آبها، توزیع استقرارها نسبترودخانه

تجزیه  شناختی برایبه طبقات زمینتوزیع استقرارها نسبت
 وهای استقراری منطقۀ سیلوه پیرانشهر استفادهو تحلیل الگ

 شود.
 

 . پرسش و فرضیه2
ترین پرسش این پژوهش این است که بررسی و مهم

ی تاریخازهای پیشگیری الگوی استقراری محوطهشکل
های در حوضۀ رودخانه سیلوه چگونه است؟ چه سنت

فرهنگی در منطقه حضور داشته و تحت تأثیر چه فرهنگی 
اند؟ آیا مناسبات فرهنگی بین مناطق وجود داشته قرار داشته

رات فرهنگی منطقه در دوران پیش از است؟ تأثیر و تأث
تاریخی با مناطق مجاور چگونه است؟ در پی پاسخ این 

ۀ سیلوه توسط نگارندگان مورد رودخان حوضهها پرسش
، «کد ارتفاعی»سه عامل  رسدنظر میبررسی قرار گرفت. به

ست ا« دسترسی به منابع آب دائمی»و « های ارتباطیراه»
 اند.مؤثری داشته و این عوامل نقش پُررنگ و

 

 . روش پژوهش 3
 ناساییمنظور شدر این پژوهش ابتدا بررسی منطقۀ سیلوه به

 نسبی در چهارچوب نگاریها انجام شد سپس گاهمحوطه

شده انجام گردید. این منطقه که شناسایی هایمحوطه
خیز به مساحت نود کیلومترمربع شامل یک دشت حاصل

عی فراگرفته است. برای است، سرتاسر آن را عوارض طبی
دا کوهی، ابتشناسایی و کنترل بهتر عوارض دشت میان

منطقه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. شاخص 
داری از بربندی رودخانۀ سیلوه بود. روش نمونهاین تقسیم

برداری اتفاقی ها نیز به روش نمونهسطح محوطه
(Random sampling) ش، بود. و پس از پایان این بخ

نگاری نسبی قرار گرفتند و با ها مورد مطالعه و گاهمحوطه
به شناسایی  (GIS)استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

و تحلیل الگوهای استقراری یازده استقرارگاه متعلق به 
تاریخی با عوامل محیطی مختلفی از قبیل ازدوران پیش

ه رسی بشناسی، دستهوا، ارتفاع از سطح دریا، زمینوآب
 ها، جهت و میزان شیب زمین پرداخته شد.منابع آب، راه

 

 . پیشینۀ پژوهش4
سیار شناسی اهمیت بغربی ایران از نظر ادبیات باستانشمال

های مختلف در دارد، چراکه محل تالقی عبور فرهنگ
شینۀ النهرین است. با توجه به پینواحی قفقاز، آناتولی و بین

همواره مورد توجه محققان  غربتاریخی منطقه، شمال
از  شناسیهای باستانداخلی و خارجی قرار گرفته و کاوش

های مختلفی در حوزۀ دریاچۀ قبل انقالب آغاز شده و هیئت
 هایفعالیت ترینارومیه به کاوش پرداختند. مهم

 پروژۀ به توانمی را حوزه این در شناسیباستان
 از حسنلو تپۀ در پنسیلوانیا دانشگاه از دایسون مدتطوالنی

 شناسایی آن از هدف ، که[1]کرد اشاره بعد به 1957 سال
 طرف . از[2]بود  نگاریالیه طریق از منطقه فرهنگی توالی
 اچۀدری شرقشمال در شناسیباستان هایفعالیت دیگر،
 ازآغ تپهیانیق در برنی چارلز توسط 1960 سال از ارومیه
 الیتو شناسایی بهتپّه  این در تحفریا .[5-4-3]بود  شده
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 با زمانهم جدید نوسنگی دوره از استقراری و فرهنگی
 ومد نیمۀ تا ششم هزارۀ یعنی( فیروزحاجی دوره) X حسنلو
 شناسیباستان هایکاوش .گردید منجر اول ق.م هزارۀ

ز فیروحاجی تپۀ دریاچۀ ارومیه در جنوب ۀحوض در منسجم
های فرهنگی آن به دورۀ نوسنگی انجام یافت که یافته
حسنلو هیئت  پروژۀ راستای در .[6]جدید تعلق داشتند 

شناسی دانشگاه پنسلوانیا به سرپرستی یانگ به باستان
 یشناسای به منجر که پرداختند نیزتپّه  دالما کاوش در

 این هایسفال. [7]گردید پنجم هزاره منقوش هایسفالینه
 العاتمط و شد شناخته دالما فرهنگی سنت با عنوان محوطه

 و آذربایجان منطقۀ نقاط دیگر در بیشتر هایپژوهش و
 در الماد سفالین هایسنت شناسایی باعث مرکزی زاگرس

 گمانهحفر با یانگ و دایسون سلدوز درۀ در. گردید مناطق آن
را در تپۀ  مواد فرهنگی دورۀ مس و سنگ جدید آزمایشی

 برنی چارلز هایکاوش . ادامۀ[8] پیزدلی شناسایی نمودند
 و فرغم دورۀ هایفرهنگ بیشتر شناخت به هفتوان تپۀ در

 هنآ عصر قبرستان تحتانی هایالیه در گردید. منجر آهن
د ش آشکار مفرغ عصر قبور و معماری تپّه، بقایایدینخواه

 .[9]بود  زمانهم حسنلو VI دورۀ مفرغ عصر فرهنگ با که
اما در شهرستان پیرانشهر اطالعات محدودی در دست 

هایی در این منطقه انجام های اخیر نیز کاوشاست. در سال
ین ترهای ما شده است. از مهمشده که باعث افزودن دانسته

، بروه 10] [توان به تپۀ شیخ اسماعیل یا تپۀ سیلوهها میآن
مس و سنگ و مفرغ قدیم  ،[11]مربوط به عصر مفرغ قدیم 

مربوط به عصر  [13]و آخوران  [12]پیرانشهر در الوین 
 مفرغ اشاره کرد.

 

 انداز جغرافیایی منطقۀ سیلوه. چشم5
 در و پیرانشهر شهرستان غربشمال در سیلوه منطقۀ
(. 1 )شکل است شده واقع غربیآذربایجان استان غربجنوب

 استو الجان  یدو بخش مرکز یدارا یرانشهرشهرستان پ
 رقش از نقده، و اشنویه هایشهرستان به شمال ازسوی که
 غربجنوب طرف از و سردشت به جنوب ازسوی مهاباد، به
 ایمنطقه ناهمواری نظر از. گرددمی محدود عراق کشور به

 کوهستانی نواحی را آن مساحت از درصد65است که حدود 
 زا غرب نواحی در کوهستانی مرتفع مناطق. دهدمی تشکیل

 تا شمال از شرق نواحی در و جنوب به شمال مسیر
 اقعو طویل و ممتد نوار یک صورت به شهرستان شرقجنوب
 زیمرک نواحی در بیشتری فوقانی هایتراس و اند،گردیده

 و ایران مرزی ناحیۀدر  .[14] گرددمی مشاهده شهرستان
های رسوبی کوهرشته سردشت تا آرارات از ترکیه
های منطقۀ مورد نظر را ای وجود دارند که کوهخوردهچین

و  دگیروران توسطشود. تشکیالت جدیدتر منطقه شامل می
از  زاب حوضههای اصلی در قسمت شرق و شمال گسله

شوند. جدیدترین سازندهای قدیمی پرکامبرین جدا می
و های جوان تشکیالت سازندهای سطحی شامل آبرفت

تر دوران چهارم است و تشکیالت دوران های قدیمیپادگانه
 های فوق بازیک وهای رنگی و سنگسوم مشتمل بر آمیزه

. از نظر وضعیت اقلیمی، در اواخر دورۀ سرد [15]دیاباز است 
نشینی کرده و بر اثر تابش های سرد از ناحیه عقبتوده

گیر آفتابهای ویژه در دامنهتدریجی آفتاب، سطح زمین به
گردد. تر شده است و باعث افزایش دما در سطح زمین میگرم

 ها و امواج کوتاه بادهایدر فصل زمستان بیشتر سیکلون
کنند و با همراهی ماهیت غربی از این ناحیه عبور می

صوص خهای بسیار بهکوهستانی منطقه سبب ریزش باران
 [14]شوند.های سنگین میبرف

 

 
 شده در نقشهمنطقۀ بررسی: موقعیت 1شکل 

Figure 1: Location of the area on the map (Authors) 
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 ها. یافته6
 شناسی منطقۀ سیلوه، طی بررسی باستان1396در بهار 

اثر شناسایی گردید که به  39صورت پیمایشی فشرده به
ها، پراکندگی مکانی و لحاظ نوع و شکل زیستگاه

(. پراکندگی آثار 2های فرهنگی متنوع هستند )شکل دوره
محیطی و شده با توجه به شرایط زیستشناسایی

د. دهونی خاصی را نشان میجغرافیایی منطقه، گوناگ
ها صورت تپهصورت که عمده استقرارها در دشت بهبدین

 در کنار های باز هستند. این استقرارها عمدتاو محوطه
وجه ها با ترودخانۀ سیلوه شکل گرفته است و مساحت آن

صورت (. بدین1های فرهنگی متغیر است )جدول به دوره
استقرارها )یازده محوطه(  تاریخی،ازهای پیشکه در دوره

تری برخوردار بوده، ولی در دوران از وسعت کوچک
ها افزوده شده و توسعه تاریخی و اسالمی بر وسعت آن

توان به شناسی میها را از نظر ریختاند. محوطهیافته
گورستان  6قلعه، و  2محوطۀ باز،  18تپه،  13چهار گروه: 

 بندی کرد.دسته
 

 
 : توزیع پراکندگی وضعیت آثار منطقۀ سیلوه )نگارندگان(2شکل 

Figure 2: distribution of the sites based on period (Authors) 
 

 .محوطۀ عصر نوسنگی جدید6-1

آثار عصر نوسنگی « برجوگه»در این بررسی در محوطۀ 
(. ابزار سنگی )تبر/ساطور( 3جدید شناسایی شد )شکل 

ای برای دایرهشده دارای یک سطح تقریباً نیمیافت

کل شاسکنهای شدن در دست و یک سطح تیغهگرفته
زدن است. جنس سنگ این ابزار از دسته برای ضربه

ان توای است. بر اساس شکل و اندازه میهای ماسهسنگ
 این ابزار را تبر یا ساطور معرفی کرد. 
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 : مشخصات آثار و استقرارهای منطقۀ سیلوه )نگارندگان(1جدول 
Table 1: Details of the settlements of Silveh region (Authors) 

 ردیف
R 

 نام مکان
Site Name 

محیطیبستر زیست  
Ecological substrate 

 مختصات
UTM 

مکان ۀانداز  
Site dimensions  

 دورۀ فرهنگی
Cultural Period 

 
 دشت
Plain 

 کوهپایه
Mountain 
foothills 

 متر شمالی
N 

شرقیمتر   
E 

 ارتفاع از سطح
 اراضی

Height above 
ground level 

 مساحت )متر(
Area (m) 

شیخ اسماعیل  ۀتپ 1 Sheikh Esmaeil Tapeh *  3648099 4505937 8 16200 
Chacolithic, Bronze, 

Iron 

 Sarbaz Tapeh *  3648251 4506004 4 1750 Iron, Parthianتپۀ سرباز  2

هفت شیخان  ۀتپ 3 Haft Sheikan Tapeh *  3648329 4504896 8 9375 
Chacolithic, Bronze, 

Parthian, Islamic 

شیخ عیسی ۀتپ 4  Sheikh EsaTapeh *  3648822 4504251 7 60000 Islamic 

 Sar Rozan site  *  3649329 4504326 2 2400 Parthianمحوطۀ سر روزان  5

 Kohneh Mashkanمحوطۀ کهنه ماشکان  6

Site 
 * 3648052 4503474 - 120000 Islamic 

 Mashkan Cemetriتپۀ قبرستان ماشکان  7

Tapeh 
 * 3647460 4503474 4 60000 Parthian 

گرگه  ۀتپ 8 Gorgeh Tapeh *  3649420 4505395 12 37500 Parthian 

 Dolab Qan Site  *  3649876 4505586 7 8000 Parthian محوطۀ دوالب قان 9

کوالن محوطۀ کانی 10 Kani Kolan Site *  3650198 4505621 2 200000 Parthian 

 Gerdeh Sur Cemetery  * 3649916 4504945 3 120000 Islamic گورستان گرده سور 11

 Ghalah Cheghchegheh  * 3649838 4503909 4 5000 قلعۀ چقچقه 12
Chacolithic, Iron, 
Parthian, Islamic 

قالت سور  ۀمحوط 13 Ghalat Sur Site  *  3650027 4504233 - 120000 Parthian 

 Cemetery Ghalat Sur   * 3649712 4504256 - 1400 Parthianگورستان قالت سور 14

آباد پلکمحوطه  15 Pelk Abad Site *  3649020 4504971 - 60000 Islamic 

پل کاوه  ۀمحوط 16 Pol Kawah Site *  3648702 4505142 - 120000 Parthian 

 Barjokah Site  *  3648240 4505753 - 2500 Neolithicمحوطۀ برجوگه 17

 Chawmind Site  *  3648642 4505242 - 37500 Parthian محوطۀ چاو میند 18

ۀ سیلوه محوط 19 Silvah Site *  3648251 450604 - 60000 Islamic 

 Pasga Site *  3648023 4506233 - 37500 Parthianمحوطۀ پاسگاه  20

 Silveh Cemetery  *  3648069 4572724 2 700 Iron  گورستان سیلوه 21

 Yekeh Dar Tapeh *  3647163 4507132 12 8000 Parthianتپه یکه دار  22

 Pirkani Cemetery *  3678446 4507759 - 3600 Islamicگورستان پیرکانی  23

 Kani Shin Site  * 3647603 4503750 - 2100 Parthianمحوطۀ کانی شین  24

آباد گورستان حمزه 25 Hamzeh Abad 

Cemetery 
 * 3647144 4506197 - 2500 Islamic 

 Top Zawa Tapeh  * 3646570 4505672 8 12000تپه توپ زاوا  26
Chacolithic, Iron, 
Parthian, Islamic 

 Top Zawa Cemetery   * 3646353 4502609 - 500 Islamicگورستان توپ زاوا  27

 Ziwkah Tapeh  * 3648675 4502609 10 60000 Parthianتپۀ زیوکه  28

 Ghalah Jalalan  * 3648565 4501833 - 7000 Parthianقلعۀ جالالن  29

 Nawruzan Cemetery  * 3649732 4504073 - 2800 Islamicگورستان ناوروزان  30

 Cheghcheghah Site  * 3649732 4504073 - 4800 Iron, Parthianمحوطۀ چقچقه  31

 Taj Sad Site  * 3646687 4506374 - 4000 Islamicمحوطۀ تاج سد  32

 Hawar Fatem Site *  3645357 4507200 - 30000محوطه هاوار فاطم  33
Chacolithic, 

Bronze, Parthian 
وین گوینیان تپه زه 34 Zewin Gunian Tapeh  * 3647082 4503849 6 8000 Iron, Parthian 

 Zew Gunian Site  * 3647037 4503995 - 22100 Parthianمحوطه زوه گونیان  35

 Kohneh Mashkanمحوطه کهنه ماشکان  36

Site 
 * 3647243 4504371 - 12000 Islamic 

 ,Kurkani Tapeh *   3648953 4508176 2 7000 Chacolithic, Bronzeتپۀ کورکانی  37

 Molasaghi Tapeh  * 3648016 4502691 2 6300 Islamicتپۀ مالساقی  38

 Ziwkah Site  * 3648234 4502291 - 45000 Parthianمحوطۀ زیویکه  39
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 هزارۀ(سنگ  مس و دورۀ های. محوطه6-2

  )ازمیالد قبل چهارم و پنجم
 آشنایی دالما فرهنگ با که پنجم ق.م. ساکنانی هزارۀ در

 اشتراک به را سفالگری سبک و داشتند، تکنولوژی

. [16]یافت  نفوذ نیز هادیگر محوطه به که گذاشتند
 در شدهشناخته هایمحوطه ترینشاخص ازجملۀ

-2]آذربایجان  در تپۀ دالما فرهنگی، سنّت این چهارچوب

هستند  زاگرس مرکزی در گابی و قشالقگودین، سه ، و[7
. سفال ایمپرس و دالما از [17-18-19-20-21]

آمده در سیلوه است. از دستگونۀ به ترینمتداول
)چقچقه( مواد  )گورستان ناوروزان( و قلعۀ گورانگه

دست آمده که دارای سنت فرهنگی عصر مس و سنگ به
(. فرم 4رس است )شکل فرهنگی گونه دالما و ایمپ

ها مشابه تپۀ قشالق است گشاد و خُمرههای دهانهکاسه
. همچنین مواد فرهنگی مس و سنگ جدید از [22]

 عوامل دست آمده است. ازکانی بهمحوطۀ کوره

 زاب رودخانۀ وجود به توانمی محوطه این گیریشکل

 وجود دو محوطه، شمال فاصلۀ پانصدمتری در کوچک

 به و اشراف استراتژیک موقعیت در گرفتنقرار چشمه،

حاصلخیز برای  خاک پیرانشهر، میانکوهی دشت
کرد.  پروری اشارهدام جهت مراتع به نزدیکی و کشاورزی

های ها و سپس کاسهبیشترین گونۀ سفالی، خُمره
دست آمده است که این گونه گشاد با سنت کاهرو بهدهانه

سفالین دارای پراکنش زیادی در مناطق قفقاز و آناتولی 
های این محوطه تشابهات زیادی (. سفال5است )شکل 

ها با مناطق همجوار خود داشته است. از لحاظ فرم خمره
غرب ایران، گشاد گردآشوان با شمالهانههای دو کاسه

، تل زیدان در شمال [24]النهرین ، بین[23]گردآشوان 
رواج  [27]و آناتولی  [26]و در آذربایجان  [25]النهرین بین

 داشته است.

 

صر مفرغ )هزارۀ های. محوطه6-3  سوم ع

 )ازمیالد قبل

ۀ پهای سرباز و تهای دورۀ مفرغ قدیم سیلوه در تپهسفال
شیخان شناسایی شد. سنت فرهنگی مفرغ قدیم هفت

های موسوم به سنت حسنعلی یا حسنلوی سیلوه از گونه
VII های نزدیکی با محوطۀ است که دارای مشابهت

و در خارج از مرزهای ایران  [11]، بروه [28]حسنعلی 
دارد. سفال مفرغ قدیم سیلوه  [29]شایی محوطه کانی

وش سیاه در زمینۀ نارنجی دارای پوشش نارنجی و نق
 (.6همراه با نقوش هندسی هستند )شکل 

 

 

  
شده از محوطۀ برجوگه بیل( کشف: ابزار سنگی )کج3شکل 

 )نگارندگان(
Figure 3: Stone tools of Neolithic period (Authors) 

دالما و ایمپرس ای از سفال مس و سنگ قدیم، گونۀ : گزیده4شکل 
 )نگارندگان(

Figure 4: Example of Early Chalcolithic  
sherds.Dalma,Impress ware. (Authors) 
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 . پراکندگی استقرارهای عصر آهن6-4
زان تواند از نظر بررسی میتحلیل استقراری دورۀ آهن منطقه می

رات ایجادشده در سیستم دورۀ قبلی )مفرغ( مهم باشد. تغیی
سبی خوبی از تداوم نها بهنگاهی کلی به آرایش این زیستگاه

همان سیستم الگوی استقراری دوره مفرغ در این دوره نشان 
دارد. با ذکر این نکته که در این دوره بر تعداد استقرارها افزوده 

ون ارهای قبلی مسککه هنوز بیشتر استقرشود و درحالیمی
 به دورۀ قبل از نظرتوان این دوره را نسبتاند، میباقی مانده

تغییرات جمعیتی یک دوره افزایش سریع و یا اصطالحاً رشد 
ن تواند علل ایجمعیتی قلمداد نمود. مطالعات تکمیلی می

افزایش جمعیت را روشن سازد که قطعاً یا نشان از ورود اقوام 
د یا اینکه ممکن است تغییرات حاصل رشد جدید به منطقه دار

جمعیت بومی منطقه در شرایط تعادل اقتصادی و اجتماعی رخ 
تند نشینی هسداده باشد. تعدادی از این استقرارها از نوع کوچ

که به نوعی اشاره به رونق این شیوۀ زندگی در این دوره دارد. 
 تدسهای این عصر، سفال نوع مثلثی هم بهدر میان سفال

های عصر رسد محوطهنظر می. به[30]( 7آمده است )شکل 
آهن سیلوه از نظر وضعیت زیست محیطی در یک بستر 

به  اند و با توجهای قرار گرفتهای با زیرساخت صخرهکوهپایه
این  گیریانداز و موقعیت قرارگیری، عامل اصلی شکلچشم

ع دید آزاد توان وجود مراتع، ارتفاع مناسب، شعاها را میمحوطه
 پروری دانست.و دسترسی آسان به مراتع برای دام

 

 سیلوهسد  ۀحوز. الگوهای استقراری 7
 پیرامون محیط با خود تطبیق صدد در همیشه انسانیجوامع 

گرفته است.  صورت محیط شناخت راه از انطباق اینکه  بوده
 این از محیط با انسان تعامل نقش استقراری، الگوهای در بحث

 همواره محیطی شرایط مجموعۀ و انسان دارد که اهمیت رو

را  محیط انسان که قدرهمان عبارتیاند. بهبوده گذارتأثیر برهم
 شرایط متأثر از نیز خود اندازه همانبه داده تغییر خود سود به

بروز  سبب هم کنشبرهم و تأثیر ایناست.  گردیده محیطی
 شده انسان رفتار در تغییراتی ایجاد هم و محیط در تغییرات

می فرهنگ نام به انسان ممیزۀ عنوان صفتبه ما آنچه است،
. [31]رفتار است  این برآیند و انطباق این نتایج عمدتاً شناسیم،

شود میاطالق  روشیعنوان جا بهایندر  استقراری الگوی ۀواژ

می زیستکه در آن  اندازیکه در آن انسان خود را در چشم
، سیمازمین شناسیباستان دیدگاه. در [32]کند مید، تصور نمای
. [33] پردازدمی محیط با انسان تعامل به استقراری الگوی در

 یعبارت است از نوع بافت استقرار یاستقرار یدر واقع، الگو
 انتخاب پایۀمردم، بر  یانو ارتباطات م هاپیوستگی نتیجۀکه در 

 یاجتماعو مالحظات  اقتصادی کاربردی،ها با توجه به موارد آن
 تحلیل .[34] آیدمیاستقرار در محل به وجود  برقراریمنظور به

 تمرکز جایبه که است مهم موضوعات از یکی استقرار الگوی

 پردازد. درمی ایمنطقه بررسی به خاص باستانی مکان یک بر

 ۀرابط و زیستی جغرافیای به توجه بیشترین استقرار الگوی
 جغرافیایی وضعیت به تفاوت توجه با که است معطوف انسان

 در. [35]دارد  تفاوت هم با استقرارها پراکنش ۀنحو هر منطقه
 یقراراست یالگوها یاقتصاد یایو جغراف ییفضا هاییتئور

 ییفضا آن ساختار یژگیو ینتوجه دارد. اول یادیبن یژگیبه دو و
 .[36] استقرارهاست نبی فضایی ۀدوم رابط یژگیاستقرارها و و

 جودیواستقرار و در مجموع علت  ۀشکل و نحو یین، تببنابراین
جانبه است و همه دقیق بررسی یک نیازمند باستانیمراکز 

 ایجاد در مهمی نقشی محیطیتزیس عوامل مجموعه .[37]

 در دارند. لذا ۀ زمانیهر دور در انسانی استقرارهای

 هر ایجاددر  محیط تأثیر میزان شناخت برهعالو شناسیباستان

 نیز را حاکم محیطی شرایط با استقرارها انطباق میزان استقرار،

 مطالعات در انطباق بررسی هایازروش یکی. سازدمیممکن 

 است استقراری تحلیل و استقرار الگوی ۀمطالع شناسیباستان

 بسترهای در باستانی هایمحوطه گیریشکل بررسی به که

 لتحلیو  شناسیباستان هایبررسی. [31]پردازد می محیطی
 شناسیشده در باستانشناخته هایاز روش استقراری، الگوهای

 ین،بنابرا .[36]است  یکمک به شناخت روابط فرهنگ برای
ـتفاده از تکنولوژ و   (RS)دور سنجش از مانند یدجد یهایاس

منظور در  ینا یبرا (GIS) یاییاطالعات جغراف یهایستمس
ررس  یدـفم یزشده و استفاده از آن ن یمناطق مختلف جهان ـب

ـناخته شده است  ایندر  محدودی هایفعالیت یرانر ا. دش
 یمقاله به بررس ینا . در[38]شده است  خصوص انجام

)دوران  تاریخیازیشپ ۀمحوط یازده یاستقرار یالگوها
 یرهایاساس متغ بر یلوهس ۀآهن( منطق ۀتا دور ینوسنگ

 .پردازیممیمختلف 
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به وضتتتی  . توزیع استتتقرارها نتتتب 7-1

 سطوح ارتفاعی
های باستانی از موضوعات مهم که در بررسی مکان

ها در سطوح ارتفاعی مختلف است. اهمیّت دارد، توزیع آن
تواند اطاّلعات ارزشمندی را در ها مینتایج این بررسی

های اهگهای باستانی و نحوۀ استقرار زیستشناخت مکان
گذشته در اختیار قرار دهد. ارتفاع از عوامل مهم در 

راکز هاست که با تشکیل مبوماقلیم و زیست گیریشکل
فشار حرارتی کم و زیاد در مناطق گرم و سرد، بر دیگر 

ها، چون میزان بارش و اکوسیستم بومهای زیستویژگی
. استقرارهای [39]ها، تأثیرگذار است جانوری آن-گیاهی

منطقۀ سیلوه با توجه به سطوح ارتفاعی در سه گروه 
ن سطوح با مقیاس متر محاسبه شود که ایتقسیم می

و 1765 -1625، 1460-1625اند از: اند و عبارتشده
-1460. در این بین، پنج استقرار در ارتفاع 1925 -1765
های آزاد و چهار استقرار در ارتفاع متر از سطح آب 1625
 1925 -1765متر و دو استقرار در ارتفاع  1625-1765

رصد استقرارها در نواحی با د46متر قرار دارند. بنابراین، 
درصد استقرارها در مناطقی 36متر و  1625 -1425ارتفاع 

اند و در نهایت متر واقع شده 1765 -1625با ارتفاع 
 -1765هایی با ارتفاع درصد استقرارها در قسمت18

(. واضح است نوع 9خورَد )شکل چشم میمتر به 1925
ترین عوامل در های منطقه مهمتوپوگرافی و ناهمواری

سانی است. و این عوامل رتبۀ اوّل را در بروز این ناهم
ود های باستانی منطقه به خکیفیّت و کمیّت توزیع مکان

دهد. در منطقۀ مورد مطالعه استقرارها بیش اختصاص می
از هرچیز تحت تأثیر ارتفاع بوده و این عامل بسیاری از 

یشتر داده است. ب متغیّرهای محیطی را نیز تحت تأثیر قرار
آبگیر سد سیلوه در درون و حاشیۀ پهنۀ حوضه استقرارهای 

 اند که در ارتباط با استفاده ازپست مرکزی شکل گرفته
 های اصلیخاک مساعد برای کشاورزی و دسترسی به راه

هستند. گروه دیگر، در حواشی دشت مرکزی و در مناطق 
اعد برای ساند که شرایط مبا ارتفاع بیشتر شکل گرفته

 زندگی مبتنی بر دامداری و کشاورزی محدود دارند.
 

به وضتتتی  . توزیع استتتقرارها نتتتب 7-2

 فاصله تا منابع آب
عنوان یکی از مناطق پُرآب شهرستان پیرانشهر به

 شود که دارای منابع آبی متعددغربی شناخته میآذربایجان
ها و همچنین ها، مسیلها، رودخانهسطحی چون چشمه

پنج  منابع آبی گسترده زیرزمینی است. در منطقۀ سیلوه
ها رودخانۀ سیلوه است ترین آنرودخانه جاری است. اصلی

 آباد در نقاطهای: میند، زیوکه، ماشکان و حمزهکه رودخانه
ها پیوندند. فواصل استقرارها تا رودخانهمختلف به آن می
ر محاسبه تاند که با مقیاس مبندی شدهدر سه گروه تقسیم

متری، صفر تا دویست شوند. در این میان، در حریممی

  
های مفرغ قدیم: گونۀ حسنعلی ای از سفال: گزیده6شکل 

 )نگارندگان(
Figure 6: Example of Early bronze age ,Hasanali ware. 

(Authors) 

 های عصر آهن )نگارندگان( ای از سفال: گزیده7شکل 

Figure7: Example of Historic sherds (Authors) 
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درصد(، در حریم دویست تا پانصدمتری،  73هشت اثر )
درصد(، در فاصلۀ پانصد تا هشتصدمتری، یک  18دو اثر )

د رسنظر می(. بنابراین به10درصد( قرار دارد )شکل  9اثر )
سته ذایی وابنزدیکی به رودخانه و استفاده از آب و منابع غ

گیری ترین فاکتورهای شکلبه آن یکی از مهم

 تاریخ بوده است.ازاستقرارهای این منطقه در دوران پیش
رسد جوامع گذشته نیز مانند جوامع نظر میبا وجود این، به

آبی  اند و به منابعامروز، اقتصادی بر پایۀ کشاورزی داشته
 اند.همواره نیازمند بوده

 

 به رودخانه )نگارندگان(: نقشه و نمودار فاصلۀ استقرارها نسبت10شکل 
Figure 10: Map and diagram of the distance of settlements to the river (Authors) 

 

به وضتتتی  نتتتب استتتقرارها . توزیع 7-3

 هواوآب
 یۀناحدر دو  ییهواوآب لحاظ از لوهیس ۀمنطق یاستقرارها
اند و معتدل قرار گرفته مرطوبمهین و معتدل و مرطوب
مهین قسمت در لوهیس گورستان ۀتپراستا  نیکه در ا

 مرطوب یهواوآب گروه در آثار یمابق و معتدل و مرطوب
 درصد91در مجموع  ن،یبنابرا. شوندیم دهید معتدل و

 درصد9مرطوب و معتدل،  یهواوآب تیوضع در استقرارها
 دارند قرار معتدل و مرطوبمهین یهواوآب تیوضع در

 (.11)شکل 
 

 هوا )نگارندگان(ووضعیت آب بهنسبت سیلوهحوضه : نقشه و نمودار توزیع استقرارهای 11شکل 
Figure 11: Map and diagram of distribution of Silveh basin settlements according to the weather situation (Authors) 
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به طبقتتا  . توزیتتع استتتقرارها نتتتب 7-4

 زمین شناختی
فید عنوان ابزاری مشناختی، بههای زمین باستانبررسی

های شناسی و تبیین محیطدر مطالعات باستان
ای برخوردارند ای دوران کواترنر، از اهمیت ویژهدیرینه

. امکانات بالقوۀ موجود در ساختار زمین از نظر [40]
از  تنهااند که نههای محیطی بسیار مهمارزیابی توان

دهنده، منابع های تشکیلوع سنگنظر تعیین ن
ها در نقاط مختلف بلکه از کانساری، پراکندگی آن

لحاظ شناخت خصوصیات کیفی نظیر مقاومت و سختی 

شناسی در مقابل فرسایش، شناسایی تشکیالت زمین
یابی به مصالح ساختمانی و منابع الزم برای برای دست

ش . در پژوه[41]های فضایی قابل اهمیت است ساخت
درصد( در مناطقی با ساختار  55حاضر تعداد شش اثر )

 18اند. تعداد دو اثر )ای واقع شدهسنگ آهک توده
درصد( در مناطقی با ساختار آمفیبولیت، تعداد یک اثر 

 9درصد( در نواحی با ساختار دیاباز، تعداد یک اثر )9)
 ای و در نهایتافکنهدرصد( در ذخایر تراسی و مخروط

درصد( در مناطقی با ساختار مارن و آهک 9یک اثر )
 (.12اند )شکل ای استقرار یافتهماسه

 

شناختی )نگارندگان(به طبقات زمین: نقشه و نمودار توزیع استقرارها نسبت12شکل   
Figure 12: Map and diagram of distribution of settlements in relation to geological classes. (Authors) 

 

به وضتتتی  . توزیع استتتقرارها نتتتب 7-5

 هافاصله تا راه
های ارتباطی در در این متغیر، فواصل استقرارها تا راه

اند. بر این اساس، در حریم با بندی شدهسه گروه دسته
درصد(، در حریم  64دمتر، هفت اثر )فاصلۀ صفر تا پانص

درصد(، در فاصلۀ بین هزار 9پانصد تا هزارمتر، یک اثر )
اند درصد( واقع شده27تا هزاروپانصد متر، سه اثر )

های ها و استفاده از گذرگاه(. بررسی راه13)شکل 
ه شناختی اهمیتی قابل توجطبیعی در مطالعات باستان

دالت و ارتباطات اقتصادی و ها، مباکه راهدارد؛ جایی
های جوامع کنشفرهنگی و در مرحلۀ بعد، برهم

. منطقۀ سیلوه با توجه به [39]کند مختلف را میسر می
ن، النهریشدن بر سر راه گذرگاه ارتباطی با بینواقع

اهمیتی در خور توجه دارد. این منطقه با دارابودن 
رتباطی های اسوی دشت باز و راههای متعدد بهدره

ای، در درون خود، شرایط برقرای طبیعی منطقه
ای و سپس، با دیگر مناطق منطقهارتباطات درون

 کند.فرهنگی را فراهم می
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ها )نگارندگان(به راه: نقشه و نمودار فاصلۀ استقرارها نسبت13شکل   
Figure 13: Map and diagram of the distance of settlements to the roads (Authors) 

 

 ببه میزان شی. توزیع استقرارها نتب 7-6
های کشاورزی و با توجه به اهمیت شیب در انواع کاربری

تواند همراه دیگر پارامترها میمسکونی، استفاده از این فاکتور به
های سرزمین نماید؛ ضمن آنکه کمک اساسی به سنجش توان

. [42]شیب یکی از عوامل اصلی در تعیین شکل زمین است 
اعی مطلوب های زربرای فعالیت درصد15های کمتر از شیب

بودن سایر شرایط محیطی و هستند که در صورت مناسب
غیرمحیطی، بهبود افزایش کیفی و کمّی محصوالت کشاورزی 

درصد 20ها باالی . اراضی که شیب آن[43]همراه دارد را به
، های باالتر از ایناست، برای زراعت مناسب نیستند و شیب

. [45-44]انی است زار، مَرتع، جنگل و مراتع کوهستشامل چمن

به میزان های سیلوه نسبتبا توجه به نقشۀ پراکندگی محوطه
اند و تهها اسکان یافپایهشیب، بیشتر آثار در پهنۀ دشت و کوه

استقرار در منطقۀ باز و ارتفاعات با شیب تند به نسبت کمتر است. 
درصد(  55شش اثر ) شده، یبررس حوضهکوهی در دشت میان

درصد( در شیب بین  18ر تا پنج درجه، دو اثر )در شیب بین صف
درصد( در شیب بین پانزده تا  27پنج تا پانزده درجه، و سه اثر )

(. بنابراین، با افزایش میزان 14بیست درجه قرار دارند )شکل 
ۀ واسطها بهها کاسته شده و اکثر محوطهشیب از تعداد محوطه

مکان بتاً مالیم، اها با شیب نسقرارگرفتن در دشت و کوهپایه
بر کشاورزی و دامداری را فراهم نموده و موجب معیشت مبتنی

 ها شده است.گاهگیری بسیاری از سکونتشکل

 

 به میزان شیب )نگارندگان(: نقشه و نمودار توزیع استقرارها نسبت14شکل 
Figure 14: Map and diagram of distribution of settlements in relation to the slope (Authors) 
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 به جها  شیب. توزیع استقرارها نتب 7-7
جهت شیب، حداکثر تغییرات شیب است که بر حسب زاویه 

کنندۀ مقدار انرژی خورشیدی . و تعیین[46]گردد بیان می
کند و مقدار این انرژی درجه است که خاک دریافت می

حرارت هوا و خاک و مقدار آب قابل دسترس خاک را 
که همین فاکتور سبب تفاوت در  [47]کند مشخص می

های مختلف است. تغییر درجۀ حرارت پوشش گیاهی شیب
همین دلیل در مناطق  . به[48]در نوع شیب، بسیار بارز است 

های سردسیر، شیب رو به آفتاب و در مناطق گرمسیر شیب
. منطقۀ سیلوه [44]ترند پشت به آفتاب برای سکونت مناسب

های شمالی و اقلیم سرد و خشک در با قرارگرفتن در عرض
 ای را درزمستان و گرم و مرطوب در تابستان شرایط ویژه

استانی اکنان کنونی و بگزینش الگوی مناسب استقرار بر س
ن شده در اییازده محوطۀ مطالعهمنطقه تحمیل کرده است. از 

پژوهش، چهار محوطه در شیب رو به جنوب، چهار محوطه 

غرب، دو محوطه در شیب رو به شرق در شیب رو به جنوب
و یک محوطه در شیب رو به شمال قرار گرفته است )شکل 

های درصد( در شیب 73(. بنابراین، تعداد هشت محوطه )15
اند. لذا با توجه به اینکه غرب واقع شدهرو به جنوب و جنوب

نسبت سرد است، هوای بهومنطقۀ مورد مطالعه دارای آب
های رو گیر، یعنی شیبهای آفتابها در شیببیشتر محوطه

ر سه محوطۀ دیگشدنبه جنوب تراکم بیشتری دارد و واقع
رُو شرق، شاید به دلیل کوچمالهای رو به شرق و شدر شیب

ها باشد و بیانگر این است که این منطقه در بودنِ محوطه
های فصول گرم سال مورد اسکان است و وجود چشمه

ها و همچنین نزدیکی به مراتع و جوشان در این دامنه
قرار تری برای استهای غنی کوهستانی شرایط مناسبچراگاه

و دو عامل آب و غذا را در  جوامع دامدار مهیّا کرده است
 دسترس این جوامع قرار داده است.

 

 

 به جهات شیب )نگارندگان(: نقشه و نمودار توزیع استقرارها نسبت15شکل 

Figure 15: Map and diagram of distribution of settlements in relation to slope directions (Authors) 

 

 . بحث7-8
شناسی ای در علم باستانهای فراگیر منطقهبررسی

منظور شناخت و معرفی عنوان اولین گام در منطقه بهبه
ات بندی اطالعهای باستانی، در طبقهها و زیستگاهمحوطه

کند. ای ایفا میتاریخی در منطقه نقش زیربنایی و عمده
، GISئوریک تحلیل الگوی استقراری در محیط مبانی ت

های دائمی است که ایجاد زیستگاه بر این فرض استوار
توسط انسان بر اساس یک مدل توزیع تصادفی نیست. 

های باستانی در سازی ابزاری است که وجود مکانمدل
. برخی از این [48]نمایدهای مختلف را بررسی میمکان

ان در شها بسیار قدیمی شده و در شکل ساختاریتحلیل
الر اند؛ همانند نظریّۀ والتر کریستشناسی جا افتادهباستان

گر مانند اند. برخی دیشناسان آن را پذیرفتهکه اکثر باستان
هری اندازه، تحلیل نخست ش-تحلیل انتروپی، تحلیل رتبه

و همچنان در حال آزمون و  اندکار گرفته شدهتازگی بهبه
تدریج با گسترش مطالعات . لذا به[50]خطا هستند 
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های هیابی به دادای در جغرافیا و با افزایش دسترشتهمیان
ها در ای، این تحلیلالگوی استقراری منطقه

. در این [51]شناسی مورد استفاده قرار گرفته است باستان
اختن به مواد بر پردپژوهش نیز تالش گردید عالوه

فرهنگی حاصل از بررسی، با توجه به وضعیت جغرافیای 
چون توزیع طبیعی منطقه، از فاکتورهای مهمی هم

به سطوح ارتفاعی، وضعیت فاصله تا استقرارها نسبت
ناختی شبه طبقات زمینها، توزیع استقرارها نسبترودخانه

برای تجزیه و تحلیل الگوهای استقراری منطقۀ سیلوه 
 عامل چندین توانکلی، می طوررانشهر بهره گرفت. بهپی

استقرارهای  افزایش و گسترس رشد، مورد در را اساسی
 وجود عامل، ترینو مهم اولین گرفت. نظر در سیلوه

 امکان که هاستچشمه سپس های دائمی ورودخانه

است. دومین عامل کد  کرده فراهم را آبی کشاورزی
 که است هاییزمین مناسب ارتفاعی و وجود شیب

های دارند و عامل سوم وجود راه قرار آن ها درمحوطه
قرارها گیری استارتباطی است که اهمیت بسزایی در شکل

 داشته است. 
 

 گیری. نتیجه8
سیلوه به دورۀ نوسنگی جدید  رودخانه ۀحوز در استقرار آغاز

پایان هزارۀ  گردد. باو سپس مس و سنگ قدیم بر می
 متراکم مورد طورهزارل پنجم ق.م منطقه به آغازششم و 

 مطالعۀ الگوهایی است. گرفته قرار انسانی جوامع سکونت

 در باستانی هایمحوطه گیریشکل نحوۀاستقراری به

کند. در واقع، تأثیر محیطی کمک شایانی می بسترهای
توان گیری استقرارها نمیعوامل محیطی را در شکل

 معرف ترتیببه مس و سنگ هایهنادیده انگاشت. محوط

های سفالین غرب است. مطالعۀ سنتدورۀ دالما در شمال
سیلوه نشانگر مناسبات  رودخانه ۀحوزمس و سنگ قدیم 

غرب ایران و زاگرس فرهنگی با دیگر مناطق شمال
سو و در عصر مس و سنگ جدید نشانگر مرکزی از یک

ان و آذربایجالنهرین، مناطق روابط فرهنگی با شمال بین
 شرق آناتولی است.

 شناختی منطقۀ سیلوه و تحلیلبا انجام بررسی باستان
های استقراری در آن، شناسی محوطههای باستانداده

شناسی منطقه و اندازی جدید در مطالعات باستانچشم
وجود آمده است. در این مسیر، شهرستان پیرانشهر به

آمده از منطقه دستمطالعه و تحلیل مواد فرهنگی به
های فرهنگی نگاری نسبی دورهتواند تا حدودی گاهمی

منطقه را تبیین نماید. طی بررسی و شناسایی 
در  شناختی منطقۀ سیلوه با اتکا به بررسی پیمایشیباستان

اثر شناسایی شدند. این منطقه به دلیل  39مجموع تعداد 
 های جوشان،های پرآب، چشمهبرخورداری از رودخانه

هوای خنک و معتدل، پوشش گیاهی مناسب، خاک وآب
های خیز و مراتع غنی از دیرباز مورد توجه گروهحاصل

ترین آثار فرهنگی انسان از محوطۀ انسانی بوده و قدیمی
که شامل یک تبر متعلق به دورۀ « برجوگه»باستانی 

شش نوسنگی جدید شناسایی گردید. از دورۀ مس و سنگ 
ها در کنار رودخانه شد. این محوطهمحوطه شناسایی 

توان اظهار داشت اند که میدائمی سیلوه شکل گرفته
ترین عامل وجود رودخانۀ سیلوه با منبع آب دائمی مهم

گیری محیطی در رابطه با چرایی و چگونگی شگلزیست
هایی مانند و تداوم استقرارها در منطقه است که محوطه

نی، تپۀ کاخان، تپۀ کورهشیاسماعیل، تپۀ هفتتپۀ شیخ
توپ زاوا، محوطۀ هاوار فاطم و قلعه چقچقه در کنار آن 

به اند. بر اساس فاصلۀ اندک استقرارها نسبتشکل گرفته
 شدن دررودخانه و استفاده از منابع آبی و همچنین واقع

توان استقرارهای این دوره را خیز میپهنۀ دشت حاصل
شاورزی مشاهده کرد. با صورت استقرارهای دائمی و کبه

آغاز دورۀ مفرغ و پایان دوره مس و سنگ وضعیت 
اند و شاهد کاهش تعداد استقرارهای منطقه دگرگون شده

استقرارها به چهار محوطه در منطقه هستیم. در این دوره 
های دورۀ قبل چون تپۀ شیخ اسماعیل، برخی از محوطه

ارفاطم شیخان، تپۀ کوره کانی و محوطۀ هاوتپۀ هفت
های گیرند که تعداد دورهمجدداً مورد استقرار قرار می

ها بیانگر اهمیت فرهنگی و استقراری در این محوطه
انی ها برای جوامع انسمنطقه و مطلوبیت زیستی این مکان

تواند ناشی از های مختلف است و اساساً نمیدر دوره
مطلوبیت خاص فرهنگی در یک دورۀ ویژه باشد. کاهش 

بل به دورۀ قهای این دوره نسبتگاهی تعداد زیستنسب
ا گرایی یرسد نوعی همنظر میخوبی مشهود است. بهبه
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ترکیب چند زیستگاه با هم این مدل را شکل داده باشد. 
تر اینکه ممکن است در مجموع، مساحت به بیان ساده

استقرارهای این دوره حتی بیشتر از استقرارهای دورۀ مس 
. این امر نشان از یک تغییرات اجتماعی در و سنگ باشد
تر، دهد که از ترکیب چند زیستگاه کوچکاین دوره می

تر شکل گرفته است. در رابطه با این یک زیستگاه بزرگ
توان بخشی از این تغییرات را به صورت گذر قضیه می

بر تولیدات کشاورزی و جوامع از اقتصاد سنتی متکی
راکز متمرکز صنعتی و تولید سوی ایجاد مدامداری به

کاالهای کارگاهی رهنمون کند که خود حاکی رشد بیشتر 
 نظرهای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. بهپیچیدگی

تپۀ شیخ اسماعیل به مرکز دشت  رسد در دورۀ مفرغمی
ترین استقرار و مکان مرکزی منطقه تبدیل شده و اصلی

ی مهم و در این محل شکل گرفته و از استقرارها
 رود.استراتژیک این دوره به شمار می

 تواند از نظر بررسیتحلیل استقراری دورۀ آهن منطقه می
شده در سیستم دورۀ قبلی )مفرغ( میزان تغییرات ایجاد

خوبی هها بمهم باشد. نگاهی کلی به آرایش این زیستگاه
نشان از تداوم نسبی همان سیستم الگوی استقراری دورۀ 

ین دوره دارد. با ذکر این نکته که در این دوره مفرغ در ا
تر که هنوز بیششود و درحالیبر تعداد استقرارها افزوده می

ن دوره توان ایاند، میاستقرارهای قبلی مسکون باقی مانده
به دورۀ قبل از نظر تغییرات جمعیتی یک دوره را نسبت

افزایش سریع و یا اصطالحاً رشد جمعیتی قلمداد نمود. 
تواند علل این افزایش جمعیت را مطالعات تکمیلی می

روشن سازد که قطعاً یا نشان از ورود اقوام جدید به منطقه 

دارد یا اینکه ممکن است تغییرات حاصل رشد جمعیت 
بومی منطقه در شرایط تعادل اقتصادی و اجتماعی رخ داده 

ند نشینی هستباشد. تعدادی از این استقرارها از نوع کوچ
نوعی اشاره به رونق این شیوۀ زندگی در این دوره به که

 دارد.
ویژه دورۀ اشکانی منطقه از رونق با شروع دوران تاریخی به

 23و آبادانی خاصی برخوردار بوده است. از این دوره 
شده( شناسایی های بررسیدرصد کل محوطه40محوطه )

ش خعنوان بشده است. در این دوره منطقۀ مورد مطالعه به
سابقه غرب ایران شاهد افزایش بیبسیار کوچکی از شمال

شمار استقرارها و به احتمال افزایش جمعیت بوده و تقریبًا 
 های تنگتمامی منطقه آثار و بقایای استقراری دارد. دره

های متحرک و ارتفاعات نیز طی این دوره توسط گروه
صورت اِشغال شده است. آثار و بقایای این دوره به

هایی با چند دورۀ استقراری، در های فصلی یا تپهمحوطه
مناطق ناهموار و هم در میان دشت و پیرامون آن دیده 

شوند. سیلوه در دورۀ اسالمی چندان مورد توجه نبوده می
یل بودن منطقه دلایرسد که شاید حاشیهنظر میاست. به

توجهی بوده باشد. طی بررسی شانزده محوطۀ اصلی کم
شده است که شامل یازده محوطۀ می شناسایی اسال

 های)دائمی و فصلی( و پنج گورستان هستند. محوطه
اسالمی اغلب در نزدیکی روستاهای امروزی قرار دارند و 

ها را روستاهای دورۀ توان آنرسد که مینظر میبه
ی های این دوره فرهنگاسالمی معرفی کرد. اکثر گورستان

تراشیده و ایستاده و یک سنگ  دارای سنگ قبرهای تخت
 قبر خوابیده و نیز قبوری از نوع سنگ چین ساده هستند. 
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