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Abstract 
The present study is a descriptive-analytical one that investigates the settlement patterns and 
distribution of Iron Age sites in the Middle Atrak basin. In order to achieve the research objectives, 
6 natural factors including the site area, altitude, slope, of the site distances from water sources, 
communication routes, type of vegetation and soil have been selected as effective factors in 
establishing settlements and have been analyzed using statistical methods in GIS and SPSS software. 
It seems that natural settings have had a great impact on the location, expansion and physical 
development of Iron Age settlements and the sites of this period have been formed in two parts of 
sedimentary plain and mountainous region. So that the Iron Age people have chosen a different 
patterns of living and settlement to adapt to the environment of the Atrak river basin. A very large 
group of sites is ones that have good access to pastures on the edge of the plain, are located on high 
slopes and have a small area, indicating that seasonal sites with dryland farming and livestock 
subsistence economy. The second group is three sites located on low slopes, at the bottom of the 
plain with rich sedimentary soils, next to communication routes and water sources, and their area is 
much larger than the first group and show that permanent villages with livestock and agriculture are. 
Finally, the third group is a site that is the largest area in the region and its location in a strategic area 
and on the communication route, which controls two plains and the possibility of a central area such 
as the city, is not far from the mind. 
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Introduction 
In their early stages of adopting a settled life, human groups across the world followed river networks 
and flowing surface waters, setting up their settlements next to them for drinking water, agriculture, 
navigation, water supply, and trade [1-3]. In other words, settlement patterns divulge the type of 
lifestyle along with information about such latent aspects as space organization and their change over 
time [4]. 
In this article, through a detailed study of the Iron Age sites of the Middle Atrak Basin in North 
Khorasan Province, we will analyze the settlement patterns of the Iron Age populations of the region. 
Reconnaissance surveys in the midstream of the Atrak River have identified over 360 archaeological 
sites dating to different periods.  
Accordingly, we will try to find answer to the question: What are the settlement patterns of the Iron 
Age populations of the Middle Atrak Basin, and which geographic and environmental factors played 
a pivotal role in these patterns? In this descriptive-analytical research, a GIS system is used along with 
SPSS software to analyze the site distributions. 
The Atrak River Basin is one of the largest in northeastern Iran. Encompassing a total area of 33890 
sq k, the river originates from the Hezar Masjed Mountains north of Quchan. About 26,500 sq k of 
the basin is located within the present-day borders of Iran, and the rest lies in Turkmenistan (Fig. 1). 
The main course of the river is dividable into the three parts of Upper, Middle, and Lower Atrak. 
The study area includes the midstream of the river, running a length of about 150 km (extending 
from the villages of West Reza Abad and Sisab on the border of the counties of Shirvan and Bojnord 
to the village of Qazan Qaye on the border of Maneh and Samalghan County with Marave Tappe 
County) [5]. 

 

 
Fig. 1: The Middle Atrak Basin 

Effect of geographical environment on the Iron Age sites of the Middle Atrak basin 

 
 
Site Size 
In the Middle Atrak Basin, the sites are small (Table 1), with about half of the identified Iron Age 
sites measuring below 1 hectare in total area. Remarkable exceptions are Rivi (IAMA34) (ca. 100 
hectares) and Takhte Sir (IAMA49) (ca. 22 hectares). 
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Tab. 1: The Size of Iron Age Sites in Middle Atrak Basin 

Size Number of points Percentage of points 

/5 19 31 

/5-1 11 18 

1-2 12 20 

2-3 10 16 

3-5 3 5 

5-10 4 7 

10- 2 3 

Total 61 100 

 
Location with respect to Elevation 
Regarding the location of the sites with respect to their height above sea level, about 60% of the sites 
are between the altitudes of 226 to 819 m (Table 2). The Pearson correlation coefficients show a 
direct and positive relationship between the altitude and the size of the sites (+480) (Table 3). 

 
Tab. 2: Location of Iron Age Sites in Middel Atrak Basin base on elevation 

Height above sea level (meters) Number of points Percentage of points 

226-819 35 58 

819-1200 19 31 

1200-1600 6 9/5 

1600-2000 1 1/5 

Total 61 100 

 
Tab. 3: Table of Pearson correlation coefficients 

Correlations 
 elv. Dis. 

To Riv. 
Dis. 

To Ro 
soil landuse slope 

area Pearson 
Correlation 

.480* -.830** -. 
880** 

.490* .389 -
.810** 

Sig. (2-tailed) .072 .023 .18 .070 .095 .025 
N 61 61 61 61 61 61 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Water Resource  
Some 80% of the Iron Age sites lie within 1000 m of the water bodies. The Pearson correlation 
coefficient of /-830 (Table 4) again confirms this observation, indicating a direct and inverse 
correlation with a high level of significance between the size and the distance from permanent water 
sources. 

 
Tab. 4: Location of Iron Age Sites in Middel Atrak Basin base on Distance from Water Sources 

Distance from water sources (meters) Number of points Percentage of points 

0-500 34 56 

500-1000 15 24/5 

1000-1500 5 8 

1500-2000 4 6/5 

2000- 3 5 

Total 61 100 
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Land Use  
The map of the study area based on land use (Fig. 2) shows that about half of the sites are located in 
areas that are currently used for agriculture, including both irrigated or rainfed, and the remaining 
half lie in places that are currently pastures or forest areas (Table 5). The Pearson correlation 
coefficient, +/389, confirms this observation (Table 3). 
 

 
Fig. 2: Landuse of the Middle Atrak Basin 

 
Tab. 5: Location of Iron Age Sites in Middel Atrak Basin base on landuse 

Current land use Number of points Percentage of points 

Dry farming 5 8 

Water farming 22 36 

Medium pasture 22 36 

Poor pasture 7 11 

forest areas 5 8 

Total 60 100 

 
Routes  
More than 70% of the sites are located at the bottom of the valleys, in the middle of the intermountain 
plains, along the communication routes (Table 6; Fig. 3). This finding is corroborated by the Pearson 
correlation coefficient of -/880 (Table 3), which suggests a direct and inverse relation between the 
size of the sites and their distance from the lines of communication. 
 

Tab. 6: Distance of Sites from Communication Routes 

Distance from routes Number of points Percentage of points 

0-1000 42 69 

1000-2000 7 11 

2000-3000 8 13 

3000- 4 7 

total 61 100 
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Fig. 3: Location of Areas in Relation to Communication Routes in the Middle Atrak Basin 

 

Slope  
The slope degrees in the region were classified into 9 separate categories, with the lowest recorded 
slope falling in the first category at 0-5 degrees, and the highest slope falling in category 9. As can be 
seen in Table 7, in general the number of sites is close to each other in different slope ranges (Fig. 4). 
The Pearson correlation coefficient for the relation between the size of the sites and the slope factor 
is -8.10 (Table 3), once more expressing a direct and inverse relation between the two factors of sites 
size and slope degree. 
 

 
Fig. 4: The Location of the Sites in Relation to the Type of Soil in the Middle Atrak Basin 

 
Tab.7: Percentage of Ancient Sites and their Slope 

Slope Number of points Percentage of points 

0-5 18 28 

5-10 20 32 

10-15 12 18 

15- 14 22 

Total 61 100 
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Soil Type  
In the study area, 68% of the Iron Age sites are located in areas characterized by Inseptsol soil 
profiles, 12% by Inseptsol rock outcrops, and 20% by outcrops to Entisol rocks (Table 8). The 
Pearson correlation (+/490) reveals a direct relationship between soil type and size of the sites. 
 

Tab. 8: Location of Iron Age Sites in Middel Atrak Basin base on Soil 

Soil Number of points Percentage of points 

Inseptsol soil  42 68 

Inseptsol rock outcrops 7 12 

outcrops to Entisol rocks 12 20 

Total 61 100 

Distribution of Iron Age sites in the Middle Atrak Basin 
Through statistical analysis and clustering of the Iron Age sites in the Middle Atrak basin with SPSS 
software and cluster analysis method, three patterns were emerged which are outlined below (Table 9). 

 
Tab. 9: The Settlement Patterns of Iron Age Sites 

patterns 
The number 

of sites 

Average 

size 

Average 

Elevation 

Average distance 

from the river 

Average distance 

from the road 

Average 

slope 

1 57 13686 892 421 982 
Above 15 

degrees 

2 3 77666 777 221 1140 
Below 7 

degrees 

3 1 225000 1398 200 600 
bove 10 

degrees 

 
Pattern 1 consists of 57 sites (see Table 9; Fig. 5). These sites can be argued as having relied on a subsistence 
system that involved seasonal shift between rainfed agriculture and pastoralism. 
Pattern 2 is attested at the three sites of IAMA34, IAMA40, and IAMA36 (see Table 9; Fig. 5). This group 
of sites perhaps were permanent settlements that practiced a mixed subsistence mode of farming and 
tending herds of livestock.  
Pattern 3 is defined by a single site namely IAMA49 (Table 9; Fig. 5). Given its strategic location in a high 
point close to the route, the site was of particular importance and its residents were possibly engaged in 
trade, agriculture and animal husbandry. 
 

 
Fig. 5: The Settlement Patterns of Iraon Age Sites the Middle Atrak Basin 
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Conclusions  
The detailed analysis of the Iron Age sites in the Middle Atrak Basin, reveled three distinct settlement 
patterns. The first, which predominates and encompasses the largest part of the sites, consists of sites with 
proper access to pastures on the fringe of the plain, located on high slopes, and having a small size. The 
inhabitants of these sites took advantage of both mountain resources (pastures) and plain resources 
(alluvial lands). These can be deemed seasonal sites that relied on a mixed subsistence mode of pastoralism 
and rainfed agriculture. The second pattern concerns three sites that are vaster than those in the first group. 
They lay on low slopes, in plains with rich alluvial sedimentary soils, and next to the routes and sources of 
water. They represent permanent rural settlements that practiced herding and farming. The single site 
making up the third pattern was probably a central site, due to its obvious location along a route, and 
controlled the two nearby plains. As was stated, the Iron Age sites identified in the Middle Atrak Basin are 
small, with about half of them having a total area of less than 1 hectare. Accordingly, the regional 
settlements date from the second millennium and the first half of the first millennium BC. There was no 
settled population concentrated at several urban centers. 
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 چکیده

ف درحال مختل یو بیرون یدرون یاز فرآیندها یهمواره با تأثیرپذیر فضاساز، یعوامل و نیروها ریتحت تأث یانسان یاستقرارها
کدیگرند، مرتبط به ی یکه خود متشکل از اجزا ،یجغرافیای یهااز نظام یعنوان جزئبه ،یانسان یاند. استقرارهاتغییر و تحول بوده

 یعیطب-یطینقش عوامل مح ان،یم نیاند. در ادهبو طیتعامل یا ارتباط خود با مح یدارا ،یفضای-یمکان همتأثر از موقعیت و جایگا
اده از منابع تَرک استقرارها براساس استف ایتداوم و  ،یریگبرجسته است؛ چراکه شکل اریبس یانسان یاستقرارها ییدر سازمان فضا

الزم را  طیشرا یعیطبو  یطیمح یاست. بسترها یعینبود منابع طب ایدر بود  زیها نآن یداریدوام و پا یآب و خاک بوده و گاه
اند رتپارامترها عبا نیعوامل دارند. ا یبه برخنسبت یدارتریپا طیها شرااز آن یبعض یول کنند،یم ایمه یاستقرار جوامع انسان یبرا

 یاست که به بررس یلیتحل ـیفیحاضر از نوع توص وهش. پژیاراض تیمنابع آب، خاک و قابل ا،یارتفاع از سطح در ب،یاز: ش
به اهداف پژوهش،  یابیمنظور دست. بهپردازدیم یانیاترک م زیآبر ۀعصر آهن در حوض یهاو پراکنش محوطه ینیسکناگز یوهاالگ

و  یارتباط یرهایمسها از منابع آب، محوطه ۀفاصل ب،یش ۀدرج ا،یها، ارتفاع از سطح درشامل مساحت محوطه یعیطب اریشش مع
 GIS طیدر مح یآمار یهاها انتخاب شده و با استفاده از روشسکونتگاه یریگر در شکلعنوان عوامل مؤثبه یاهینوع پوشش گ

 یکیزیف ۀگسترش و توسع ،ینیگزدر مکان یعیطب یهادهیکه پد رسدینظر ماند. بهقرار گرفته لیو تحل هیمورد تجز SPSSو 
ل شک یکوهستان ۀو منطق یدو بخش دشت رسوبدوره در  نیا یهااند و محوطهداشته ییبسزا ریتأث آهنعصر  یاستقرارها

 .اندگرفته
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 . مقدمه1

 یماسزمین در یک موجود فرهنگی هایپدیده و طبیعی اجزای
 حضور نآ در که دهندمی تشکیل را سیستمی و با هم ترکیب

رخ  مناسب سرعت با فرایندها همۀ و متناسب عناصر همۀ
 یکپارچگی اول، .است مهم نکتۀ دو شامل ادغام این .دهندمی

 فرآیندهای در هم فرهنگی و بیعیط عناصر در هم سیستم
 ارچگییکپ دوم، .شودمی منعکس عناصر این نگهداری و تولید

 هایتحال بنابراین، دارد؛ ارتباط تکاملی زمینۀ با مستقیما  
 آن یستمس سازییکپارچه به بستگی سیمازمین یک مطلوب

 کپارچه،ی سیستم در تغییر هرگونه که داشت توجه باید و دارد
 در حتی لکهب فیزیکی الگوی در تنهانه تغییرات برخی ایجاد به

 نابراین،ب شود.می منجر شناختیبوم و شناختیزیست شرایط
 نشدهالحاص و شدهاصالح سیستم دو هر به تغییر درجۀ ارزیابی

 تگیبس مربوطه فرایندهای و موجود عناصر ارزیابی همچنین و
و فضایی  در این میان، الگوهای مکانی .[1]داشت  خواهد

 و ناهمگون سیماهایزمین تأثیر تحت انسانی استقرارهای
سیماها در این زمین که [2]است  طبیعی منابع دسترسی به

 در مهمی ها نقشهای سطحی یا شبکۀ رودخانهآب شبکۀ
 مراحل در هاانسان تاریخی، نظر از .دارند تحرک و دسترسی

های و آب ایرودخانه هایشبکه از استقرارهای خود، اولیۀ
 و [4-3]اند کرده سطحی روان مناطق مختلف پیروی

هیۀ ت منظوربه ها،رودخانه به شبکۀ نزدیک استقرارهای خود را
ا برپ تجارت و رسانیآب آب آشامیدنی، کشاورزی، ناوبری،

 هارودخانه به نزدیک استقرارهای . اهمیت[7-5]کردند می
اقتصادی و  اثرات و آب فزاینده ارزش غیرمستقیم با طوربه

 منعکس هارودخانه مجاورت در تاریخی استقرارهای معیشتی
، الگوهای استقراری بیانگر نوع به بیان دیگر. [8]است  شده

همراه اطالعاتی پنهان در مورد سازمان فضایی نظام معیشتی به
 .[9] استها در طول زمان و تغییر آن

اترک است که  های آبریز ایران حوضۀ آبریزیکی از حوضه
های میانکوهی بخش میانی آن عمدتا  کوهستانی با دشت

توان به دشت ها میترین این دشتکوچک است. از مهم
بجنورد و دشت سملقان اشاره کرد. این منطقۀ کوهستانی حد 

 تر خراسان است. به همینفاصل البرز شرقی با مناطق داخلی
خشک و سرد وهوای هوای آن، چیزی میان آبودلیل، آب

د قص نجایاخراسان و مرطوب و معتدل دشت گرگان است. در 

های عصر آهن حوضۀ داریم با اتکا بر مطالعۀ دقیق محوطه
اترک میانی که امروزه در استان خراسان شمالی قرار دارد، به 

تر سکناگزینی مردمان عصر آهن منطقه بپردازیم. تحلیل دقیق
اهیم داد که الگوهای بر این اساس به این پرسش پاسخ خو

سُکناگزینی مردمان عصر آهن حوزه اترک میانی چگونه است 
یک از عوامل جغرافیایی و محیطی در این سکناگزینی و کدام

تأثیر زیادی داشته است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی 
سامانۀ  زا هاپراکنش محوطهتحلیل انجام پذیرفته است و برای 

کمک  SPSSافزار همراه نرم( بهGISاطالعات جغرافیایی )
ها، ها بر اساس توزیع مکانی آندادن دادهبا سازمانته شد. گرف

ـان مشاهد ـاختاری داده ۀامک ها داده ۀها، درک روابط پیچیدس
ها فراهم میدر واحدهای مطالعاتی بسیار گسترده و انتقال داده

ن امکان را فراهم می GIS. شود ی فیزیکی هاسازد که جنبهاـی
ـیط (landscapeسیما )زمین ـای فیزیکـی آن و مح ه
ومی تهیـه و فرایندهایی نظیر درک رفتارهای به صورت رـق

و  یماسزمیناستفاده از  ۀمکانی، انتخاب مکان استقرار، نحو
ـایر آن مـورد  .[11-10]پردازش قرار گیرد  نظ

 

 . جغرافیا و اقلیم1-1
 یرانا شرق شمال منطقه زا دقیقی اقلیم دیرین ثبت اگرچه
های مطالعه نیست، دست در آهن عصر زمانی بازۀ برای

 دورۀ در عموم، تصور برخالف که داده نشان پژوهشگران
 این و هداشت ناگهانی وجود اقلیمی تغییرات از مراحلی هولوسن
 آن نتایج و فراگیر هایپدیده چنین که دارد وجود نظر اتفاق
اواخر  در .[12است ] زمین ختلفهای مبخش به تعمیم قابل
 اتتغییر روند میالد، از پیش اول هزارۀ آغاز از ویژهبه دوره، این
همین پدیده یعنی اقلیم سرد و . [13شد ] متمایل سردی به دما

طور کلی در [ و به14های فالت تبت ]مرطوب در همۀ بخش
 جدیدترین [.15شود ]غرب آسیای مرکزی دیده می

اقلیم نزدیک به منطقه مورد مطالعۀ  ندیری هایپژوهش
و  [17-18سیستان ] [ و دریاچه هامون16ِجازموریان ] 1یِایپال

[ انجام گرفته است. در دریاچۀ هامون 19سواحل گرگان ]
با قطر داخلی   (متر ۸/۶)  H2و( متر 2/۶)  H1دومغزۀ
 .شد رداشتهب ارتعاشی گیرمغزه دستگاه توسط مترسانتیپنج

 دیدش هولوسن جدید، کاهش دهد که در اوایلمی نتایج نشان
 رایب را سیبری شرایط پرفشار مرکز و غربی بادهای قدرت
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 از مهیا ساخت، پس شدید بادهای وزش بدون آرام محیطی
 میانی هایعرض غربی بادهای ناگهانی شدت افزایش آن

د؛ گردی سیستان گردوخاک هایقدرت توفان افزایش موجب
 حاضر الح با مقایسه قابل بادخیزی منطقۀ طوری که شرایطبه

 هولوسن اواخر اواسط تا دیرینۀ [ و محیط17است ] بوده
 .است بوده حاضر حال مشابه وبیشکم سیستان
 بقایای ای دیگر هاشمی و همکارانش به مطالعۀدر پروژه
 سن(،)هولو کواترنر اواخر دیرینۀ اقلیم بازسازی در دارانریزمهره
نار صندل و تپۀ نادری خراسان پرداختند. ایران در ک شرق
 اقلیمی تغییرات بررسی و زیستی جغرافیای دیرینه مطالعۀ

 به ایران شرقشمال و جانوری شرق هایبر مجموعه کواترنر

 از  Tatera indica گونۀ دندانی و استخوانی بقایای شناسایی

جیرفت  کنار صندل نواحی هولوسن اواخر تا اواسط رسوبات
منجر  هولوسن( )اواخر مشهد نادری تپۀ هولوسن( و اوایل(

 احیۀن و همچنین مشهد نادری تپۀ در بقایا این گردید. یافتن
ی حدود ط شدیدی تغییرات اقلیمی از دژ نیشابور حاکیکهن
 نهگواین زیرا است، کشور از بخش این پیش در سال دوهزار

 و شودنمی یافت ایران شرقیشمال مناطق در حال حاضر در
 فراوان تجیرف در شدهیافت بقایای تراکم است که حالی در این
 با سرما جزبه و بوده بسیار حساس سرما بهنسبت گونهاین. بود
 .[20دارد ] پذیریقابلیت سازش اکولوژیکی شرایط سایر

، به بررسی تغییرات خط 1۳۸۷کاکرودی و همکارانش در سال 
پردازند، لوسن میساحلی دریای مازندران در طول دوره هو

 و هاسترودخانه تأثیر تحت عمدتا   خزر آب دریای سطح
 و دما از اعم آن، آبریز هایدر حوضه تغییر هرگونه بنابراین
 .ودشمی منعکس خزر دریای سطح بر مستقیما  بارندگی
برداری در بخش شرقی در ناحیۀ گمیشان و دو متر باالتر نمونه

برداری واحد رد و در این نمونهگیاز سطح آب امروزی انجام می
 تناوب به فرعی هشت مربوط به اواخر هولوسن است و واحد

 و رمزق تا ایقهوه بسیار ریز ایماسه هایاز الیه شدهتشکیل
 یک هرکدام رسی سیلت هایالیه خال وخال شنی سیلت
متری  ۵/2دهد. در عمق می نشان را فرسایشی سطح
 هایرخساره و رسوبی رد. سوابقق.م را دا 1040گذاری تاریخ
 از این است که در اواخر هولوسن این منطقه مزر حاکی زیستی
و دو دوره هوای سرد  آن مرطوب بوده محیط سراسر یا تاالب

های دیرین اقلیم در بر آن، پژوهش[. عالوه19داشته است ]
و  سرد دورۀ یک [ بروز22[، دریاچۀ میرآباد ]21دریاچۀ نئور ]

 کند. را ثابت می دما کاهش
ای آبی هترین حوضهعنوان یکی از بزرگبه آبریز اترک ۀحوض
های مربع از کوه کیلومتر ۳۳۸90با مساحت  شرق ایرانشمال

 2۶۵00قوچان سرچشمه گرفته و حدود  هزار مسجد در شمال
ران سیاسی ایۀ کیلومترمربع از مساحت این حوضه در محـدود

  (.1شکل شده است )و بقیه در ترکمنستان واقع 
 

 
 میانیاترک  حوضۀ: 1 شکل

Fig. 1: The Middle Atrak Basin
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از شمال به ترکمنستان، از جنوب به اترک  ۀحوض
 ضهحوهای آبریز گرگان و کال شور، از شرق به حوضه

 گرددقوم و از غرب به دریای خزر محدود میآبریز قره
 . این حوضه شامل دو بخش دشت و کوهستان[23]

وهوای آن برّی و متغیر است. مقدار بارندگی است و آب
متر در بخش دشت و در نواحی آن کمتر از دویست میلی

اع این رسد. حداکثر ارتفمتر نیز میمرتفع تا پانصد میلی
متر و  290۳حوزه در محل رودخانۀ تبارک در حدود 

متر از سطح دریاهای آزاد  -22 حداقل آن در پایاب
اصلی حوضه به سه  ۀبراهـ. آ[24] ستابرآورد شده 

قابل  (، میانی و پایینی )مرزی(علیا)ترک باالیی قسمت، اَ
های تقسیم است. این رودخانه پس از عبور از دشت

های مانه، دشت در (اتـرک بـاالیی)قوچان و شیروان 
اترک )قوری میدان و مراوه تپه تا مرز ایران و ترکمنستان 

ده، پس از اتصال شاخه سومبار مسیر دا ادامـه (میـانی
ترک ادر محل چات و تشکیل رودخانـۀ اتـرک مـرزی )

د مور ۀمحدود. ریزددر نهایت به دریای خزر می (پایینی
 1۵0طول تقریبی میانی رودخانه اترک به بخـش ۀمطالع

 رضاآباد غربی و سیساب یهاکیلومتر )حد فاصل روستا
ازان ق روستای تا در مرز شهرستانهای شیروان با بجنورد

 های مانه و سملقان با مراوه تپه(در مرز شهرستان قایه
. حوضۀ اترک میانی از نظر [25] گیردرا دربرمی

جغرافیایی بین دشت هیرکانی در غرب و سرزمین 
ر های بلند البرز دخراسان در شرق قرار گرفته است. کوه

های کپه داغ در شمال آن غرب آن را از هیرکانی و کوه
های کند. از جنوب با کوهقوم جدا میرا از کویر قره

ماند. بینالود از کویر مرکزی ایران مصون می-آالداغ
چندان بلند این حوضه را از درۀ مجموعه ارتفاعاتی نه

باالیی اترک منفصل کرده و چنین وضعیتی باعث شده 
بتا  نس حوزهحوضۀ اترک میانی از نظر جغرافیایی یک 

ز ته باشد. این ویژگی در اقلیم این منطقه نیمستقل و بس
هوای آن، چیزی وکه آبطوریتأثیر بسزایی داشته به

وهوای مرطوب هیرکانی و سرد و خشک بین آب
خصوص در های غربی این حوزه بهخراسان است. بخش

ها مانند دشت میانکوهی سملقان در برخی از زمان
ند. کدا میوهوایی مشابه دشت گرگان پیتابستان آب

به دشت های آالداغ، مشرفخصوص آنکه کوهبه
سملقان، پوشش جنگلی نسبتا  متراکمی دارد. البته در 

غرب حوضۀ های باالتر جغرافیایی )محدودۀ شمالعرض
علت تأثیرپذیری دشت پست اترک میانی( به

سو و خاک منطقه از سوی صحرا در غرب از یکترکمن
ز نظر پوشش گیاهی و منابع تر و ادیگر، این بخش گرم
 آبی بسیار فقیر است.

 

 یش  ناس  باس  تان یهاپژوهش ۀنیش  یپ .2

 یانیاترک م ۀحوض

نی شناختی در محدودۀ اترک میانخستین فعالیت باستان
های فایق توحیدی بود که به تعیین ها و فعالیتبررسی

ها منجر شد. اما نخستین کاوش حریم برخی محوطه
ر خان انجام شد که نشانگر تپۀ قلعهعلمی در این حوضه د

. [29-26]توالی طوالنی از دورۀ نوسنگی تا معاصر بود 
،  [31-30]های کاوش در تپۀ بیمارستان آشخانه گزارش

، [33]، تپۀ عشق بجنورد  [32]تپۀ ریوی آشخانه 
منظور تعیین عرصه و حریم تپۀ کالته زنی بهگمانه

و  [35]شخانه ، تپۀ بروسکی آ[34]مستوفی بجنورد 
. اندنیز در این حوضه منتشر شده [36]کند بجنورد کهنه

، بجنورد، راز و [37]های شیروان بررسی شهرستان
نیز در این  [41-39]، مانه و سملقان  [38]جرگالن 

 محدوده انجام شده که نتایج آن هنوز منتشر نشده است.

 

 یانیاترک م ۀعصر آهن حوض یهامحوطه .3
اترک  ۀشده در حوضهای انجامشناساییو  یدر بررس

ها از تمام دوره یباستان ۀمحوط ۳۶0بر بالغ یانیم
شده است. در شهرستان شیروان که بخش  ییشناسا
دره در نیریش یهااز آن، سرچشمه یکوچک اریبس

، در [37]محوطه  1۷قرار دارد  یانیاترک م ۀمحدود
رار ق یانیاترک م ۀدر حوض شهرستان بجنورد که کامال 

که حدودا   نمحوطه، در شهرستان راز و جرگال 14۳ ،دارد
 [38]محوطه  4۳اترک واقع شده  ۀاز آن در حوض یمین

که کامال  در حوضۀ اترک  ناو در شهرستان مانه و سملق
 یمعرف و ییمحوطه شناسا، صدوشصت قرار گرفته یانیم

 .(1)نک، جدول  [41-39] شده است
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 یاهبر محوطه ییایجغراف طیمح ری. تأث3-1

 یانیعصر آهن حوزه اترک م

 ها. عامل وسعت محوطه3-1-1

تخمین وسعت و گستردگی یک محوطه بر اساس بررسی 
سا باتکا نیست. چهو پیمایش سطحی به هیچ عنوان قابل

های اندکی داشته، ولی پراکنش ای نهشتهمحوطه
علت فرایندهای دگرگونی چه های سطحی آن بهسفال

طبیعی چه انسانی گستردگی بسیار داشته باشد؛ و یا اینکه 
های فراوان و گستردۀ اثری از مواد فرهنگی با وجود نهشته

بر سطح نداشته یا پراکنش این مواد فرهنگی بسیار کمتر 
بنابراین تا ؛ واقعی ناکاویده آن محوطه باشد از وسعت

ها تنها راه نشدن تعیین عرصه و حدود محوطهانجام

شناسایی گستردگی یک محوطه بررسی و پیمایش 
ر عنوان متغیسطحی آن است. در این پژوهش این عامل به

 وابسته در نظر گرفته شده است.
 (2اندک )جدول ها در حوضۀ اترک میانی وسعت محوطه

شده های عصر آهنی شناساییو حدود نیمی از محوطه
کمتر از یک هکتار وسعت دارند. دو محوطۀ ریوی 

(IAMA34( و تخته سیر )IAMA49 بیش از ده هکتار )
وسعت دارند، مساحت محوطه نخست صد هکتار و 

هکتار تخمین زده شده است. از این  ۵/22محوطۀ دوم 
 110ه و این دو محوطۀ ریوی تعیین عرصه و حریم شد

هکتار وسعت شامل مساحت کل محوطه از عصر آهن تا 
ها و اطالعات موجود . با داده[32]دورۀ اشکانی است 

 وسعت محوطه در عصر آهن نامشخص است.

 

 

 . عامل ارتفاع از سطح دریا3-1-2
جه تواند سبب تغییر در اقلیم و در نتیارتفاع از سطح دریا می

 وهواییهای آبدر برخی ویژگی شیوۀ زندگی و همچنین
ها، پوشش گیاهی، بومبر این، روی زیستعالوه [42] شود

. [43] ارددجانوری و انتخاب نوع معیشت نیز تأثیر مستقیم 

متر از سطح دریا  29۶2تا  22۶منطقۀ اترک میانی بین 
ها از نظر ارتفاع از متغیر است. با نگاهی به مکان محوطه

درصد ۶0شود که نزدیک به سطح دریا مشاهده می
متر باالتر از سطح  ۸19تا  22۶ها در ارتفاعی بین محوطه

 Error! Reference source notدریا قرار دارند )

 های عصر آهن حوضۀ اترک میانی به تفکیک شهرستانموقعیت محوطه: 1 جدول

Tab. 1: Location of Iron Age Sites in Middel Atrak Basin base on Counties 
حوضۀ اترک میانی به تفکیک 

 شهرستان
 های عصر آهندرصد محوطه شدههای شناساییدرصد محوطه شدههای شناساییتعداد محوطه

 2 5 17 شیروان
 23 39 143 بجنورد

 3 12 43 راز و جرگالن
 72 44 160 مانه و سملقان

 100 100 363 جمع

 های عصر آهن حوضۀ اترک میانیوسعت محوطه: 2 جدول

Tab. 2: The Size of Iron Age Sites in Middle Atrak Basin 
 درصد نقاط تعداد نقاط ه )هکتار(وسعت محوط

 31 19 5/0تا 
 18 11 1تا  5/0
 20 12 2تا  1
 16 10 3تا  2
 5 3 5تا  3
 7 4 10تا  5

 3 2 10باالتر از 
 100 61 جمع
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found.۳ بررسی جدول ضرایب همبستگی پیرسون .)
دهد که رابطۀ مستقیم و مثبتی بین ارتفاع از نشان می

دارد +( وجود 4۸0های باستانی )سطح دریا وسعت محوطه

(. در این منطقه میانگین بارش ساالنه در 4جدول )
متر را نشان میلی2۵0های هواشناسی رقمی حدود ایستگاه

 (. 2دهد که برای کشت دیم بسیار مناسب است )شکل می

 

 
 های حوضۀ اترک میانی شبکۀ رودخانه :2 شکل

Fig. 2: Rivers and Surface Water in the Middle Atrak Basin 

 

 

 

تفاع و ارولی باید توجه داشت که با وجود بارش مناسب 
 از سطح دریا، نوع خاک نیز برای کشت اهمیت دارد.

صورت دیم، میزان بارش و برای کشت مطلوب به
ا متر از سطح دری ششصد رطوبت کافی در ارتفاع حدود

 انهیبارش سال زانیاما م [44] پذیر استو باالتر امکان

. دیآیشمار مبه میکشت د یبرا یترعامل مهم
 دحدو میکشت د یمناسب برابارش  زانیم نیترکم

دهد که و این نشان می [45] است متریلیم دویست
این منطقه از نظر بارش بیشتر برای کشاورزی دیم 

 مناسب است.

 های عصر آهن حوضۀ اترک میانی از نظر ارتفاع از سطح دریاموقعیت مکانی محوطه: ۳ جدول

Tab. 3: Location of Iron Age Sites in Middel Atrak Basin base on elevation 
 درصد نقاط تعداد نقاط ارتفاع از سطح دریا )متر(

226-819 35 58 
819-1200 19 31 
1200-1600 6 9.5 
1600-2000 1 1.5 

 100 61 جمع

  جدول ضرایب همبستگی پیرسون: 4 جدول
Tab. 4: Table of Pearson correlation coefficients 

 elv. Dis. To Riv. Dis. To Ro soil landuse slope 

area 

Pearson Correlation -480* -.830** -. 880** .490* .389 -.810** 

Sig. (2-tailed) .072 .023 .18 .070 .095 .025 

N 61 61 61 61 61 61 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 . عامل منابع آب3-1-3
وند شهایی برپا میمعموال  استقرارهای انسانی در مکان

پذیر باشد. به های سطحی امکانکه دسترسی به آب
 شیدایترین عامل در پمهم آببیان دیگر، 

 ۀترین عامل در رشد و توسعمهم و های انسانیزیستگاه
هر  یتوپوگراف تیوضع نیجنس زم .[46] ستاهآن

آب در بستر  انیو جر رهیذخ برای مکان تأثیر عمده
 یروستاها در مکان ،اساس نیآن دارد. بر ا ییایجغراف

داشته  استقرار ییبرپا یبرا یشوند که آب کافبرپا می
( 2شکل آن )های اترک و سرشاخه. [47] دنباش
اعتماد یکی از عنوان یک منبع آب دائمی و قابلبه

ها برای انتخاب مکان استقرار است. خاک بهترین گزینه
های اطمینان برای پرهیز از طغیانمناسب و ارتفاع قابل

یابی استقرارها نیز ای یا فصلی رودها در مکاندوره
مشاهده  ۵گونه که در جدول ه است. همانکنندتعیین
ای های عصر آهن در فاصلهدرصد محوطه۸0شود، می

 بیضرهای جاری قرار دارند. تا هزار متر از آب
کند و نیز این موضوع را تأیید می رسونیپ یهمبستگ

رقم  نی( که ا4)جدول  دهدیرا نشان م -/۸۳0 عدد
 نیا بباال ر دارییبا سطح معنو معکوس رابطۀ مستقیم 

منطقه با فاکتور فاصله از منابع  یهامساحت محوطه
 کند.را بیان میآب  یدائم

 

 

 . عامل کاربری اراضی3-1-4
انسان و  تیفعال بیحاصل و ترک یاراض یکاربر
رواقع د یاراض یمکان است. اگرچه کاربر یهاتیقابل
بر  لیدل ینحواست، خود به تیجمع یهاتیفعال ۀجینت

 طیمح یهاتیو امکان استفاده از قابل هاتیوجود قابل
 یاز عوامل یکی یکشت اراض تی[. قابل4۸است ] یعیطب

 ریظمؤثر ن یارهایاز مع یاریبس ریاست که خود تحت تأث
جنس  ،یسطح یهاعدم وجود آب ایارتفاع، وجود  زانیم

وهوا قرار آب ط،یدخل و تصرف انسان در مح زانیخاک، م
 زانیدر م یاکنندهنییهم نقش تع یدارد و از طرف

 تیتر از همه، قابلداشته باشد. مهم تواندیم شیفرسا
 تواندیموجود در آن م یاهیو نوع پوشش گ یکشت اراض
ساکنان  شتیدر نوع مع کنندهنییتع اریعامل بس
 یاریترک بس ایاسکان  کهیباشد؛ طور زیها نگاهسکونت

وله مق نیبه ا یدامدار شتیها مخصوصا  با معگاهاز اسکان
 نیزم یمنطقه بر اساس کاربر ۀ[. نقش49دارد ] یبستگ

ها در از محوطه یمیکه حدود ن دهدی( نشان م۳)شکل 
 دارد، اعم یکشاورز یقرار دارند که امروزه کاربر یامنطقه

ند که هست یادر منطقه گرید یمیو ن مید ای یاز کشت آب
 نی(. ا۶قرار دارند )جدول  یجنگل یۀناح ایامروزه در مرتع 

 شتیدر ارتباط با مع دیها را بامحوطه یتفاوت مکان
 یحنواکه در  یمعن نیها دانست. به امحوطه نیساکنان ا

هستند که توسط  نیها نشانگر امرتع محوطه یدارا
ورد گورستان م ایت و منظور استقرار موقبه نانینشکوچ

 یهانیکه در زم ییهاو محوطه گرفتندیاستفاده قرار م
کشاورز  نانیکجانشیهستند، متعلق به  یمناسب کشاورز

 زیمطلب را ن نیا رسونیپ یهمبستگ بی. ضر2بوده است
 (.4)جدول  دهدی/+ را نشان م۳۸9کند و عدد یم دییتأ

 های عصر آهن حوضۀ اترک میانی از نظر فاصله از منابع آبیموقعیت مکانی محوطه: ۵ جدول

Tab. 5: Location of Iron Age Sites in Middel Atrak Basin base on Distance from Water Sources 
 درصد نقاط تعداد نقاط فاصله از منابع آبی )متر(

0-500 34 56 

500-1000 15 24.5 

1000-1500 5 8 

1500-2000 4 6.5 

 5 3 2000بیشتر از 

 100 61 جمع
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 ک میانیکاربری امروزی زمین در حوضۀ اتر: ۳ شکل

Fig. 3: Landuse of the Middle Atrak Basin 
 

 

 . عامل مسیرهای ارتباطی3-1-5
 زمینۀ در مهم متغیرهای از دیگر یکی ارتباطی هایراه

 ویژه در عصراست؛ به باستانی هایمحوطه گیریشکل
 ستانترکمن جنوب و ایران شرق منطقۀ در به بعد که مفرغ
و  راه دور تجاری روابط با شهرهایی گیریشکل هدشا

 بر یباستان هایراه گذشته در معموال . هستیم ایفرامنطقه
 ایجاد شده هادشت و هادره نظام و طبیعی معابر اساس
[ و این منطقه به دلیل دارابودن ماهیت 12بودند ]

کند و معموال  مسیرهای کوهستانی از این امر پیروی می
نند. کها عبور میر مناطق کوهستانی از کف درهارتباطی د
 با دارد، وجود ذهن در ارتباطی هایراه از آنچه امروز

 مروزیا هایراه ایجاد پیش از است؛ متفاوت بسیار گذشته

 رکه د هاییبریدگی و هاتنگه از خود آمدورفت برای مردم
 سبببه. کردندمی استفاده آمده، پدید زمین فعالیت اثر
 نهات منطقه، بودنجنگلی نیز کوهستانی و قعیتمو

 هاهمین بریدگی ناچار،به گذر، و آمدورفت قابل مسیرهای
 هایکوه میان که در بوده دیگر هایدره طولی بخش و

 هایادهج عنوانبه و اندگرفته قرار دارشیب و مرتفع نسبتا 
ن حتی این قضیه در دورا .[50اند ]شدهمی رو استفادهمال

و  کندگز نیز صدق میتاریخی در مناطق مجاور مانند در
ارتباطی  هایجاده مجاور در بعضا  تاریخی هایمحوطه
 عوامل زا یکی ارتباطی نقش این. اندشکل گرفته اصلی
ن روستایی بی و شهرها این ساکنان اقتصاد تأمین مهم
 یایجغراف ۀدر مطالع یارتباط هایراه[. 51است ] راهی

 های عصر آهن حوضۀ اترک میانی از نظر کاربری زمینموقعیت مکانی محوطه: ۶ جدول

Tab. 6: Location of Iron Age Sites in Middel Atrak Basin base on landuse 
 درصد نقاط تعداد نقاط ها در حال حاضرکاربری زمین

 8 5 کشت دیم
 36 22 کشت آبی

 36 22 مرتع متوسط
 11 7 مرتع ضعیف

 8 5 جنگل
 100 61 جمع
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مسائل  یاستقرار، بررس یالگو فیتوص ،یطیمح و یعیطب
 یای مؤثر و دارامنطقهنیب یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد
های این منطقه در حریم هزارمتری راه است. ادیز تیاهم
درصد، در فاصلۀ هزارمتری هفت  ۶9محوطه یا  42

درصد، در فاصلۀ هزار تا دوهزار متری محوطه یا یازده
هزار سه-صد، در فاصلۀ دوهزارسیزده در اهشت محوطه ی

متر و چهار محوطه یا هفت درصد در فاصلۀ بیش از 
(. ۷جدول اند )متر از مسیرهای ارتباطی قرار گرفته هزارسه

در  (IAMA60) ، تپۀ داشادمحوطهدر این میان، تنها یک 
هزار متری از مسیرهای ارتباطی قرار دارند و فاصلۀ نه

ها، میانۀ ا در کف درههبیش از هفتاد درصد محوطه
های میانکوهی در کنار مسیرهای ارتباطی قرار دشت
( -/۸۸0) رسونیپ(. ضریب همبستگی 4شکل اند )گرفته

کند که ( و بیان می4جدول کند )این ارتباط را تأیید می
ها از مسیرهای ها و فاصلۀ آنبین مساحت محوطه

 ای مستقیم و معکوس وجود دارد.ارتباطی رابطه
 

 
 به مسیرهای ارتباطی در حوضۀ اترک میانیها نسبتموقعیت محوطه: 4 شکل

Fig. 4: Location of Areas in Relation to Communication Routes in the Middle Atrak Basin 

 
 ها از مسیرهای ارتباطیفاصلۀ محوطه: ۷ جدول

Tab. 7: Distance of Sites from Communication Routes 
 درصد نقاط تعداد نقاط صله از مسیرهای ارتباطیفا

0-1000 42 69 

1000-2000 7 11 

2000-3000 8 13 
Over 3000 

 7 4 3000بیش از 

 100 61 جمع
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 . عامل درجۀ شیب زمین6.-3-1
یکی از عوامل مؤثر محیطی در نظام پراکنش 

ست. ا ، معیـار ارتفـاع و شـیبیهای انسانسکونتگاه
ترین عوامل تغییر و تحول مهمشیب یکی از 

و به این ترتیب  شمار آمدههای سطح زمین بهناهمواری
ا طور مستقیم یهای وی بهدر زندگی انسان و فعالیت

 یو حت یدامدار ،یمانند کشاورز [52] غیرمستقیم
ها و دامنه هابیش یرو یهای انسانسکونتگاه یبرخ

ه به اهداف با توج گذارد.اثـر می [53] شودیانجام م
گروه  نه های موجود در منطقه درشیب ۀرو درج شیپ

 0-۵آن طبقۀ اول  نیشدند که کمتر یبندمجزا طبقه
است. با توجه  شده نییتع نُه آن طبقۀ نیشتریدرجه و ب

 یاه انسانسکونتگ ییبرپا برای بیش نیبهتر نکهیبه ا
 یگرفته شده، به بررس نظردر  [54] درجه 0-10 بیش

 .میپردازیم هابیش یها رومحوطه یریگمحل قرار

 یباستان یهامحوطه یریمحل قرارگ بیش ۀدرج
بر  یاقتصاد تیاست که با توجه به ماه یمهم فاکتور

این  یهامحوطه انی. از مگذاردیها تأثیر ممساحت آن
 بیدرصد در ش وهشتبیست ایمحوطه  هجده دوره،
 ۳2 ایمحوطه  بیست درجه و ۵-0 یعنی یک گروه

، دوازده محوطه یا درجه 10-۵ بیدر ش زیدرصد ن
درجه و چهارده  1۵-10در گروه سه یا  درصد هجده

های بیش از پانزده درجه در شیب درصد 22محوطه یا 
 یهمبستگ بیضر (.۵( ) شکل ۸جدول اند )قرار گرفته

منطقه با فاکتور  یهامساحت محوطه نیب رسونیپ
 نشان را -/.۸10 هامحوطه یریمحل قرارگ بیدرجه ش

نیز به ارتباط مستقیم و رقم  نی(. اجدول) دهدمی
ها و درجه شیب را بیان معکوس بین مساحت محوطه

 کند.می

 

 
 به نوع خاک در حوضۀ اترک میانیها نسبتموقعیت محوطه: ۵ شکل

Fig. 5: The Location of the Sites in Relation to the Type of Soil in the Middle Atrak Basin 
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 . عامل نوع خاک3-1-7
 یعنوان ابزاربه یشناسباستاننیزم یهایبررس ،امروزه

 یهاطیمح نییو تب یشناسسودمند در مطالعات باستان
. [55] است افتهی یاژهیو گاهیدوران کواترنر جانۀ  یرید

 اریسب انیاست که طی سال یمتراکمریغ یآل ۀخاک ماد
وشش پ م،یمختلف مانند اقل لتحت تأثیر عوام یطوالن

 نیبنابرا [56] است دهیگرد جادیا یوبلندیو پست یاهیگ
یرا تحت تأثیر قرار م هیناح شتینوع خاک ساختار مع

 شود،یگونه که در نقشه مشاهده م. همان[57] دهد
حوضۀ اترک  یغرب یهااز بخش یعیوس هایپهنه

های و از نوع خاک یآهک یشناسنیاز نظر زم یانیم
 زین یاهیای که از نظر پوشش گگونهنامناسب است به

در منطقه  عصر آهن یهااست. محوطه فیضع اریبس
آنتیسول/  ینسپتیا یاصخره زدهای برونرده خاک

 لسو ینسپتیخاک ا یهمراه مقدار اندکو به ۳سول
 . (۶شکل هستند )

 

 
 های عصر آهن در حوضۀ اترک میانیالگوهای استقراری محوطه: ۶ شکل

Fig. 6: The Settlement Patterns of Iraon Age Sites the Middle Atrak Basin 

 هاهای باستانی و درجه شیب آندرصد محوطه: ۸ جدول

Tab. 8: Percentage of Ancient Sites and their Slope 
 درصد نقاط تعداد نقاط درجه شیب

0-5 18 28 

5-10 20 32 

10-15 12 18 

 22 14 15بیش از 

 100 61 جمع
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های عصر محوطهدرصد  ۶۸ ایمحوطه  42منطقه  نیدر ا
 دوازده ایمحوطه  هفت اینسپتی سول،های در خاکآهن 

 لسو ینسپتیای ازد صخرههای بروندرصد هم در خاک
هایی قرار دارند و دوازده محوطه یا بیست درصد در مکان

جدول است ) لسوانتیای زد صخرهبرونها که خاک آن
مواد و  زیخو حاصل زدانهی. معموال  وجود رسوبات ر(9

 ریو سا یسازسفال ،یکشاورز یرا برا یمصالح خوب
 ادجیا یرا برا یمناسب طیو شرا یاقتصاد یهاتیفعال

 میدانیطور که مهمان. [56] کندیها فراهم ماستقرار

هستند که در سرتاسر  یجهان هایخاک هاسول ینسپتیا
سول  ینسپتیهای اخاک ری. تفساندافتهیان گسترش جه
الزاما   یکشاورزریو غ یکشاورز یهااستفاده یبرا

کشت  یبرا توانندیطور گسترده ماند و بهمناسب
 جادیا نکهیاستفاده شوند، مشروط بر ا یمحصوالت زارع
. [58] باشد ریها اماکن پذدر آن یزهکش مصنوع

نوع  نیب میاط مستق/+( ارتب490) رسونیپ یهمبستگ
 کند.می انیها را بخاک و مساحت محوطه

 

 

 ۀعصر آهن حوض ینیگزسکنا یالگوها .4

 اترک ۀرودخان
ـــر ـــاس تحل ب ـــالیاس ـــار یه ـــه یآم  یبندو خوش

ــه ــرک م یهامحوط ــه ات ــن حوض ــر آه ــعص ــا  یانی ب

سـه الگـو  ،یاخوشـه لیـو بـا روش تحل spss افـزارنرم
 شــودیها پرداختــه مــبــدان ر،یــدســت آمــد کــه در زبه

 .(10)جدول 

 

 

 ی یکاستقرار یالگو. 4-1
 قرار دارندمحوطه  ۵۷ شماره یک، یاستقرار یالگودر 

 یالگو نیا یای. ارتفاع از سطح در(10جدول )نک: 
 یرهایمتر و فاصله از مس 1۶9۵تا  4۳۳ نیب یاستقرار
 نی. ا(۶شکل است ) ترم هزار4تا  ۸۵ نیب یارتباط

از منابع  یتردوهزار م تا پنج نبی فاصلۀ در هامحوطه
 هزار ۵1تا  400 نیب یاند و مساحتشده آب واقع یدائم

های باالتر از پانزده شیبها در مکان نیمترمربع دارند. ا

انواع در  یاراض یر نوع کاربراند. از نظواقع شده درجه
 مید یکشاورز یاهیپوشش گ یدارا یاراضاراضی مانند 

ی، جنگل، مراتع متوسط و اریمتناسب با آب یو کشاورز
نوع  نیا یریقرارگ تیبا توجه به موقع. اندواقع شده ضعیف
 ارتباط اندک ،منطقه و ارتفاعات یسیماها در زمینمحوطه
در  ها، قرارگیریزیاد با رودخانه فاصلۀ و یهای باستانبا راه

ت وسع هر نوع شیب و همچنین کاربری اراضی متفاوت،
 یکمربند یۀدر حاش یریبه همراه قرارگها پایین آن

 هاها روی انواع خاکقرارگیری محوطه: 9 جدول

Tab. 9: Location of Iron Age Sites in Middel Atrak Basin base on Soil 
 درصد نقاط تعداد نقاط نوع خاک

 68 42 اینسپتی سویل 

 12 7 لیسو ینسپتیا ایزد صخرهبرون

 20 12 لیسو نتیا ایزد صخرهبرون

 100 61 جمع

های عصر آهنالگوهای استقراری محوطه: 10 جدول  

Tab. 10: The Settlement Patterns of Iron Age Sites 
 میانگین درجه شیب میانگین فاصله از جاده میانگین فاصله از رودخانه میانگین ارتفاع از سطح دریا میانگین وسعت تعداد محوطه الگوها

 درجه 1۵باالتر از  982 421 892 13686 57 1الگوی 

 درجه ۷زیر  1140 221 777 77666 3 2الگوی 

 درجه 10باالتر از  600 200 1398 225000 1 3الگوی 
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ها را زیستگاه نیاقتصادی ا ۀتوان شیوارتفاعات می
رت صوبه پروریو دام ی دیمکشاورز نینابیصورت ببه

 .فرض نمود فصلی
 

 ی دوراستقرا یالگو. 4-2
شماره دو، سه محوطه با  یاستقرار یالگو
دیده میIAMA36 و  IAMA40و   IAMA34هاینام

 یرهای(. فاصله از مس۶، شکل 10جدول شود )نک: 
متر  244۷1تا  2۶۸ ها بینی این گروه از محوطهارتباط

تفاع است. ار شتریب یبه گروه قبلفاصله نسبت نیاست که ا
متر  ۸1۳تا  ۷۵0 نیب یقراراست یالگو نیا یایدر طحاز س
 نی. اتری از گروه قبلی قرار دارنددر ارتفاع پایینکه 

مترمربع دارند  هزار100تا  هزار۷۵ نیب یها مساحتمحوطه
وه از گر بیشتر اریالگو بس نیا یهاکه مساحت محوطه

 یمتر 400تا  ۶۵ نیفاصله ب رها دمکان نیاست. ا یقبل
 اریسب زیفاصله ن نید که اانآب واقع شده یاز منابع دائم

های موقعیت قرارگیری محوطهاست.  یکمتر از گروه قبل
این گروه در کف دشت )با شیب زیر هفت درجه( و در 
کنار مسیر ارتباطی اصلی در کنار رودخانه و در اراضی 

ها اند. این نوع محوطهخیز با کشت آبی قرار گرفتهحاصل
اند. هسول واقع شد هایی با خاک رسوبی اینسپتیدر زمین

ها را بتوان رسد که این گروه از محوطهبه نظر می
هایی دائمی با معیشت کشاورزی و دامداری زیستگاه

 فرض کرد.
 

 . الگوی استقراری سه4-3
 ،قرار دارد IAMA49با کد   محوطه کیالگو تنها  نیدر ا

قرارگیری این محوطه  لیو دل (۶، شکل 10جدول )نک: 
 نیآن است. ا ادیز اریمساحت بس اگانه،در یک خوشۀ جد
 1۳9۸مترمربع در  هزار22۵در حدود  یمحوطه با وسعت

ۀ مذکور در فاصل ۀقرار دارد. محوط ایاز سطح در یمتر
گرفته است. از نظر  رآب قرا یمنابع اصل یمتردویست
محوطه در  نای، منطقه یسیمادر زمین یریقرارگ
 یاهیا پوشش گهایی بزمین یهایی با کاربرزمین

ع شده واق یارتباط ریمس یمتر ششصد در دیم و یکشاورز
درجه  گروه دو یا باالتر از ده بیمحوطه در ش نیاست. ا

 ی،عیبط یسیمادر زمین یری. از نظر قرارگقرار گرفته است
 کیمکان استراتژ کی انگریب اتیخصوص نیا ۀهم

ان باال را نش یکشاورز تیبا قابل یبخصوص محل تجار
محوطه در  نیا یریقرارگ تی. با توجه به موقعدهدیم

 ریبه مس یکیمنطقه، وسعت باال و نزد یسیمازمین
 ۀمحوط کیمحوطه  نیکه ا رسدینظر مبه ،یارتباط
مهم بوده که احتمال آنکه مردمان  اریو بس کیاستراتژ

یم یو دامدار یآب یهم به تجارت، هم به کشاورزآن
 تیوقعتوجه مقابل ۀور است. نکتتصقابلنیز  اند،پرداخته
ست اچندان مرتفع منطقۀ نه کیمحوطه در  نیا یریقرارگ

 مجاور خود اشراف دارد، یعیطب ۀدرروی دو که در اصل 
 یاسیممحوطه با توجه به زمین نیا ادیز اریوسعت بس

همراه مسیر ارتباطی که امروزه نیز از بهمنطقه  نیا یعیطب
کند، نشان از یک محوطۀ مهم کنار این محوطه عبور می

 کیعنوان تواند بهخوشه می نیا ۀمحوط نی. همچناست
 هایستگاهیخدمات به ز ۀبه ارائ هممکان مرکزی م

بپردازد. اگرچه  زیدوردست ن ینواح گریخود و د رامونیپ
 در خصوص نوع خدمات ارائه شتریبه اطالعات ب یابیدست

 امون،ریپ هایستگاهیز گریشده، روابط اقتصادی آن با د
 نیهدفمند و گسترده در ا یهامنوط به انجام کاوش
 سکونتگاه مهم است.

 

 یریگجهینت .5
 طیر محتأثی -که باشد یدر هر شکل طیتعامل انسان با مح

انسان را خارج از  توانینم -طیانسان بر مح ایبر انسان 
 ینیزگسکنا یدر بررس طیتصور کرد. شناخت مح طیمح

ائز ح یرو نیاز ا طیمح ستیدر ز راتییتغ جادیانسان و ا
 طیانسان چگونه در هر شرا دهدیاست که نشان م تیاهم
را  طیمتناسب با آن شرا ستنیاز ز یاگونه ،یطیمحستیز

 طی. تطابق با شرا[60] ابداع و از آن استفاده نموده است
ر امر د طیاز مح یبردارحداکثر بهره یبرا شتریب ،یطیمح
، مواد خیزحاصل. منابع آب، خاک تاس معاش نیتأم
 نیتریاصل ۀکنندنیمناسب، تأم یمیاقل طیو شرا یمعدن

 کمعموال  یاست.  سکونتگاهانسان در هر  ۀنیازهای اولی
که  ردیگیشکل م ییدر جاو محل استقرار سکونتگاه 

 ازیمورد ن ضروری اولیه و مواد بهرا  یدسترس نیشتریب
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های انسانی در استقرارگاه نماید، مانندفراهم انسان را 
ضه اترک که معموال  در نزدیکی منابع آبی جاری قرار حو

دو  یعــیطب از منظــر دارند. حوضۀ رودخانه اترک
 هکــه ب تشکیل شدهو دشــت  یبخــش کوهســتان

 یرا بــرا یمطلوبــ هایمکانمنطقه  بوملحــاظ زیست
 کردهمیگیری اســتقرارها در گذشــته فراهــم شکل

کی دهد که یگرفته نشان مینتایج مطالعات انجام اســت؛
دیگر از عوامل مهم در انتخاب محل استقرار ناشی از 

 آمارها .[61] استها و شکل زمین وضعیت ناهمواری
 یو استپ یماهورتپه ۀدرصد در منطق۳۶که دهد می نشان

یماستقرارها را  این اند.درصد هم در دشت واقع شده۶4و 
در نظر گرفت.  یاهیتر و کوهپادر مناطق مرتفع توان
عنوان آن است که وجود آب به نیو مطالعات مب هایبررس

از  یکی یریپذو تراکم یآبادان یبرا یعامل مهم و اساس
 هشتاد از شیکه بیطوربه ،است تیاهمعوامل با  نیا

متر از  هزار کمتر از ۀدر فاصل یدرصد از مراکز باستان
بر این موارد، عواملی مانند عالوه اند.دخانه قرار گرفتهرو

قرارگیری در کنار مسیرهای ارتباطی و نوع کاربری اراضی 
طوری که نزدیک به هفتاد نیز بااهمیت بوده است، به

های عصر آهن منطقه در فاصلۀ هزار متری درصد محوطه
 42 انیمدر این  اند.از مسیرهای ارتباطی قرار گرفته

هایی با قابلیت ها در خاکدرصد از محوطه ۶۸طه یا محو
درصد از  ۳2محوطه یا  19آبیاری و یا کشاورزی دیم و 

زد هایی با عمق کم و با برونها نیز در خاکمحوطه
 اند.ای قرار گرفتهصخره

 شیادیو پ جادیا یدر چگونگ زین طیمح رگذاریتأث عامل
ها در ار آنعلت استقر ای ،یها و مراکز باستانمحوطه
 یرا برا یمنطقه بستر مناسب یکوهستان نیب یهاجلگه
کرده است.  ایمه یو کشاورز یدامدار یهاتیفعال

منطقه در امتداد و کنار  یباستان یهامحوطهقرارگیری 
آب و در داخل  یو در کنار منابع دائم یاطارتب یرهایمس

 ینیکجانشیو  یکشاورز تیاهم دهندۀنشان یدشت رسوب
است. در کنار  ینواح گریبا د یتجار ۀرابط جادیو ا

 و مناطق یکوهستان یمناطق استپ ی،رسوب یهادشت
 یبرا گاهیاج نیتروجود دارند که مناسب زین یجنگل یاستپ
ار مناسب شک یعنوان مناطقبه اطقمن نیاز ا یبرداربهره

 یهستند. با بررس نشینانکوچدامداران و  یچراگاه برا ایو 
که  ییهاکه محوطه شودیمشخص م یطیعوامل مح

رودخانه قرار  کینزد ایعمدتا  در مرکز دشت و در کنار و 
ر د یریدرصد، قرارگ ده کمتر از بیواسطه شدارند و به

متر،  ۸9۵ارتفاع  نیانگیبا م یکشاورز تیبا قابل یاراض
بودن یغن ،یارتباط یرهایآسان به مس یدسترس
 لیآن پتانس رامونیپ یو مناطق جنگل یهای آبرفتخاک

 یشتیمع ۀویبا ش یدائم یاستقرارها یالزم را برا
این نکته بر پراکنش  .[62] دارا هستند یکشاورز

طوری که استقرارهای باستانی منطقه نیز تأثیر گذاشته به
های عصر آهن در مرکز این حوضه، دشت بیشتر محوطه

ای که رودهای شیرین سملقان و دشت مانه در محدوده
بر اند. پیوندند، واقع شدهه، بدرانلو سملقان به اترک میدر
 یتقراراس یالگو گیریکه شکل ذکر کرد دیبا اساس نیا

سیمای زمین ریتحت تأث بسیاریمنطقه مورد مطالعه تا حد 
، بوده است هیناح نیا محیطی و جغرافیای منطقه

های عصر آهن حوضۀ رودخانۀ اترک که انسانطوریبه
ری هرچه بیشتر خود با محیط الگوی معیشتی برای سازگا

اند. گروهی از و استقراری متفاوتی را انتخاب نموده
هایی ها بسیار زیاد است، محوطهها که تعداد آنمحوطه

هستند که در حاشیۀ دشت، دسترسی مناسب به مراتع 
اند و مساحت اندکی های باال قرار گرفتهدارند، در شیب
که استقرارهای هستند که هم از دهند دارند، نشان می

ها و هم از منابع دشت مانند ها، مراتع دامنۀ کوهمنابع کوه
ا ها رتوان آناند و میکردههای رسوبی استفاده میزمین

پروری و هایی فصلی با اقتصاد معیشتی داممحوطه
کشاورزی دیم نامید. گروه دوم، سه محوطه هستند که در 

های غنی رسوبی، در با خاک های پایین، در دشتشیب
کنار مسیرهای ارتباطی و منابع آب قرار دارند و وسعت 

دهند ها نیز از گروه اول بسیار بیشتر است و نشان میآن
پروری و که روستاهای دائمی با شیوۀ معیشتی دام

کشاورزی هستند و در نهایت گروه سوم یک محوطه است 
آن در یک  ترین محوطۀ منطقه و قرارگیریکه بزرگ

منطقۀ استراتژیک و بر سر راه ارتباطی،که دو دشت را 
تحت کنترل دارد و احتمال اینکه یک محوطۀ مرکزی 
مانند شهر باشد، دور از ذهن نیست. با وجود شرایط 
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های محیطی و منابع آبی مناسب و کافی، در متنزیست
گاه از وجود شهری در این منطقه نام برده تاریخی هیچ

ت. شهرهای امروزی حوضۀ اترک میانی جملگی نشده اس
نۀ اند و سابقه و پیشیدر یکی دو سدۀ اخیر بنیان یافته

تاریخی چندانی ندارند. برای مثال، شهر بجنورد که امروزه 
هجری  1100مرکز استان خراسان شمالی است در حدود 

هجری خورشیدی در دوران شاه  10۶۷معادل  [63]قمری 
گونه که بیان شد، یافت. همانسلیمان صفوی بنیان 

های عصر آهن شناسایی شده در حوضۀ اترک محوطه
ها کمتر از یک میانی کوچک هستند و حدود نیمی از آن

دهد این منطقه از هزارۀ هکتار وسعت دارند. این نشان می
دوم و نیمۀ نخست هزارۀ اول پ.م. جمعیت یکجانشین 

یوی لبته تپۀ رمتمرکز در چند نقطه شهری نداشته است. ا
[64-65] (IAMA34را با وجود چنددوره )بودن آن باید ای
ترین محوطۀ استقراری در حوضۀ اترک میانی بزرگ

هکتاری آن متعلق  110دانست، حتی اگر تمام مساحت 
 به عصر آهن نباشد.

( IAMA37پیش از کاوش در تپۀ بیمارستان آشخانه )
لع جنوبی های عصر آهن ضفرض بر این بود که محوطه

 4ماهورهای شمالی رشته آالداغکه روی تپهدشت سملقان 
قرار دارند به دلیل کوچکی نسبی و همچنین ارتفاعشان 

ها رو بوده و تمام این محوطهباید در ارتباط با جوامع کوچ
باید گورستان عصر آهن باشند. کاوش در تپۀ بیمارستان 

نشینان کوچ بر تأیید این فرض نشان داد کهآشخانه عالوه
عنوان هایی بهای از چنین محوطهآن عصر در دوره

 .[31]کردند اُتراقگاه و استقرار موقت نیز استفاده می

 

 سپاسگزاری
از نوروز رجبی، شهرام زارع، تقی عطایی، عمران گاراژیان 

های و آزیتا میرزایی برای در اختیاردادن داده
ت اس کنیم. بدیهیشان سپاسگزاری میمنتشرنشده

گذاری و سایر تفسیرها بر عهدۀ هرگونه نقصان در تاریخ
 نویسندگان این مقاله است.

 

 پی نوشت ها
 یکیاز اشکال ژئومورفولوژ یکیخشک  ۀاچیدر ایدَق  .1

 یهادشت ای زیقسمت حوضه آبر نیتراست که در پست
 .دیآیبه وجود م یسطح

 شوند،یکشت م میکه به صورت د ییهانیاز زم یاریبس .2
در منطقه از  تیجمع دیشد شیو با افزا ریاخ ۀچند ده در

اده د یکاربر رییتغ یجنگل به کشاورز یحت ایمرتع 
 اند.شده

 لیتشک یابانیو ب یکوهستان یمعموال  در نواح لیسو یانت .۳
 نکته است نیاز ا یها حاکگونه خاک نیو وجود ا شودیم

 تسین دهیپوش قیعم یهاهمواره از خاک نیکه سطح زم
[59.] 

و غالت  وهیآن م یشمال یهاهیکوه آالداغ و کوهپارشته .4
 اریدر اخت یقابل شکار، چوب و مرتع غن واناتیح ،یوحش

 یبخش توانندیمردم منطقه م یحت داد؛یساکنانش قرار م
 نیدر ا میخود را به صورت د ازیاز غالت مورد ن

 ماهورها کشت کنند.تپه
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