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Abstract 
Environmental factors, have played a decisive role in shaping and spatial distribution of human 
settlements. The study of human-environment interactions is one of the major approaches in modern 
archeology. Understanding human-environment relationships become more important in studying 
multiple geographic areas. Halil River with the length of 363 km is one of the rivers of Hamun-e Jaz 
Murian sub-catchment, with a northwest-southeast orientation, which flows in political division of 
Kerman Province, and around main and subsidiary branches of the river, about 26426 square km, 
various settlements have been formed in different historical-cultural periods including prehistoric 
periods which is referred to as “cultural region of Halil River” in archaeological circles. The cultural 
area of the river is also one of the geographical areas with three climates of "mountainous and 
temperate", "warm" and "warm and dry and this climatic multiplicity has led to specific patterns in the 
location and development of permanent and temporary settlements. This is while, Prehistoric 
archaeological studies in this area, are more focused on the Bronze Age settlements and the 
contribution of Chalcolithic settlements to such studies is very small. Accordingly, the study of the 
role of environmental factors in the spatial distribution, viability, and shaping of settlements of the 
Chalcolithic Age plays an important role in understanding pre-historic cultures before entering the 
Bronze Age. Because some of the backgrounds of the formation of the Bronze Age cultures can be 
traced back to the Chalcolithic age. The main question is, what is the impact and role of 
environmental factors on the spatial distribution of copper and rock settlements in the southern part 
of Halil river basin? The research method is descriptive-analytical and is based on data from 
archaeological studies. Environmental factors such as altitude, direction and extent of land slope, 
water resources, land structure and land use associated with 69 copper-rock deployments were 
analyzed using GIS. Out of  these deployments, 53 cases are in Rudbar plain, 5 cases are in Kahnuj 
plain, and 10 cases are in Qale Ganj plain. Of settlements, 49 cases are sites: 39 cases in Rudbar plain, 
2 cases in Kahnuj plain, and 7 cases in Qaleh Ganj plain; the other 20 cases are hills: 14 cases in 
Rudbar plain, 3 cases in Kahnuj plain, and 3 cases in Qaleh Ganj plain. Most of these settlements are 
located in the plain at the bank of Halil River (Kahnuj and Rudbar) and its subsidiary branches 
(Rudbar and Qaleh Ganj) as well as intermontane areas at the bank of the seasonal river ended in Jaz 
Murian wetland (Rudbar and Qaleh Ganj). Also 11 cases which are mostly related to Neo-Chalcolithic 
phase, possess cultural evidence such as ceramics which belong to Bronze Age, and located in Rudbar 
plain (7 cases) and Qaleh Ganj plain (4 cases). Based on the results, elevation and access to water 
resources have the most role in the location and shape of the settlements. Accordingly, the role of 
environmental factors in the tradition of migration and intra-regional relocation is also important, and 
the study of settlement distribution based on copper- rock chronology indicates an increase in 
population in this area. 
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 محیطی در توزیع مکانی استقرارهای مس و تحلیل عوامل 
 هایدشت: موردی مطالعه؛ رودهلیل فرهنگی حوزه جنوبی بخش گسن

 جنوب رودبار و گنج قلعه  ،کهنوج

30/07/1398تاریخ پذیرش: 22/04/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده
و مطالعه روابط متقابل انساان و محایط،    اندهای انسانی داشتهگاهدهی و توزیع مکانی سکونتعوامل محیطی نقش مهمی در شکل

هاای  هاای غرراییاایی باا املای     شناسی نو است. شناخت روابط انسان و محیط در مطالعاه حاوزه  یکی از رویکردهای اصلی باستان
، «معتاد   سرد کوهستانی و»های غرراییایی با سه املی  رود نیز از غملة حوزهیابد. حوزه یرهنگی هلیلچندگانه اهمیت بیشتری می

های دائمی و مومت گزینی و توسعه سکونتگاهاست و این چندگانگیِ املیمی، الگوهای خاصی را در مکان« گرم و خشک»و « گرم»
ازتاریخ در ایان حاوزه، بیشاتر بار اساتقرارهای عرار م ار شناسی پیشاست که مطالعات باستان این در حالی در پی داشته است.

رهای مس و سنگ در چنین مطالعاتی بسیار اندک است. بر این اساس، مطالعه نقش عوامال محیطای در   تمرکزیایته و سه  استقرا
یابی استقرارهای دوره مس و سنگ عالوه بر رسیدن به یه  روشنی از این دوره، نقاش مهمای   پذیری و شکلتوزیع مکانی، زیست

گیاری  هاای شاکل  عرار م ار  دارد. زیارا برخای از زمیناه      هازغملازتاریخی مبل و بعد این دوره های پیشیرهنگ شناخت درنیز 
محیطی بر است که تأثیر و نقش عوامل  توان در دوران مس و سنگ غستجو کرد. پرسش اصلی اینهای عرر م ر  را مییرهنگ

لای و بار   تحلی –رود چگونه است؟ روش تحقیق توصای ی نحوه توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ در بخش غنوبی حوزه هلیل
شناختی است. عواملی محیطی مانند ارت اع از سطح دریا، غهات و میازان شایم زماین،     های باستانهای حاصل از بررسیپایه داده

( استقرار مس و سنگ با اسات اده از سیسات  اعالعاات غرراییاایی      69 منابع آب، ساختار زمین و کاربری اراضی در ارتباط با
هاا  ساکونتگاه ج، ارت اع از سطح دریا و نحوه دسترسی به منابع آب بیشترین نقش را در مکان گزینی و شکل تحلیل شد. بر پایه نتای

ای نیز حاائز اهمیات اسات و بررسای     محیطی در سنت کوچ روی و ترییر مکان درون منطقه اند. بر این اساس، نقش عواملداشته
 ایزایش غمعیت در این حوزه است. پراکنش استقرارها بر اساس گاه نگاری مس و سنگ، بیانگر 

 رودعوامل محیطی، توزیع مکانی، مس و سنگ، هلیل :یکلیدگان واژ
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 مقدمه .1
ی ن او،،  کنش، حوزهعوارض عبیعی در مکان گزینی، پرا

های انسانی هگاتوسعه ییزیکی، ارتباعات ظاهری سکونت
پیادایش و ظهاور اشاکا  متناوع در      تأثیر زیادی دارناد. 

حیات انسانی، گیااهی و حیاوانی نتیجاه تاأثیر مساتقی       
وبلندی، ناوع خااک،   وهوا، پستیعوامل عبیعی، نظیر آب

کلیه  های ساکن و روان است. در مطالعات غرراییاییآب
این عوامال یکجاا، تاوبم بااه  در تکاوین و گساترش       

و  شاوند یما های حیات در سیاره زمین مؤثر واماع  پدیده
ای یک نظا  عبیعای، نظاام انساانی و امتراادی ویاژه      

. در حاا   [1]آورند منطبق با عوامل محیطی به وغود می
شناسای باا اسات اده از    های باستانحاضر بیشتر پژوهش
( باه تحلیال   GISعات غرراییاایی ) تکنیک سیست  اعال
یاابی اساتقرارهای   ساازی و مکاان  توزیع یضاایی، ماد   

پردازناد. همنناین از   اناداز مای  باستانی در بساتر چشا   
شناسی های محیطی و باستانوتحلیل یضایی دادهتجزیه

اناداز محیطای و یرهنگای غواماع     برای شناسایی چشا  
روشان   گذشته، تبیین ساختارهای یرهنگی و اغتماعی و

کردن الگوی پراکندگی اساتقرارهای باساتانی و ارتبااط    
. از ساوی  [2]کنناد  ها با محیط عبیعای اسات اده مای   آن

شاناختی  هاای میادانی باساتان   ها و یعالیتدیگر، بررسی
هااای تحلیلاای توزیااع مکااانی  گااامی مهاا  در برنامااه 

اسااتقرارهای باسااتانی و مطالعااه ارتباااط یضااایی میااان 
ی با یکدیگر و تعین مرزهای یرهنگی استقرارهای باستان

های غرراییایی باا  . چنین مطالعاتی در حوزه[3]باشند می
یابد. بر این اساس های چندگانه اهمیت بیشتری میاملی 

ممکن است در یک ناحیه غرراییایی واحد، به دلیل تنوع 
زماان  عاور ها   املیمی، الگوهای مت اوتی از اساتقرار باه  

هاا و  ینای اساتقرارها، ارتبااط آن   گزشکل گیرد و مکاان 
ها ناشای از عوامال مت ااوتی باشاد.     وسعت و توسعه آن
رود نیز ازغمله نواحی غرراییاایی باا   حوزه یرهنگی هلیل

کاه وغاود ساه املای      است. چنان« های چندگانهاملی »
در « گرم»در بخش شمالی، « سرد کوهستانی و معتد »

ی از در بخاش غناوب  « گارم و خشاک  »بخش میاانی و  
های این حوزه اسات. ایان حاوزه یرهنگای باا      مشخره

غربای ا    رود در راساتای شاما   هلیلمحوریت رودخانه 

سیاساای اسااتان کرمااان   محاادودهغنااوب شاارمی در  
هاای آن تاا   رود از سرشاخهگریته است. عو  هلیلشکل

کیلاومتر اسات. بار پایاه      363حوزه آبریاز غازموریاان،   
های اصلی و راف شاخهشناسی، در اعهای باستانبررسی

هااایی در ادوار مختلاا  گاااهرود، سااکونتیرعاای هلیاال
گریتاه اسات.   ازتاریخ شکلتاریخی یرهنگی ازغمله پیش

بخش غنوبی این حاوزه یرهنگای باا وساعتی در حادود      
های کهنوج، رودبار کیلومترمربع شامل شهرستان 17899

شناختی هایی باستانعی بررسی غنوب و ملعه گنج است.
ییشناساا استقرار مس و سانگ   69این بخش تعداد  در

ابلیس وامع در دشت  O-IVهای یرهنگیاست. الیه شده
 [5]تپه یحیی وامع در دشت صوغان  VII-Vو  [4]بردسیر

معرف دوران مس و سنگ منطقاه غناوب شارق و ایان     
منظور شناخت از های اخیر بهحوزه یرهنگی هستند. سا 
ای بار پایاه بررسای    ختاه گریاین دوران مطالعات غساته 

تاوان باه   شده که مای شناختی در این حوزه انجامباستان
بخش شمالی )دشت اس ندمه( و غناوبی )دشات رودباار(    
اشاره کرد. هدف از این پژوهش رسیدن به یهمی روشن 

پااذیری، از میاازان تااأثیر عواماال محیطاای باار زیساات  
دهی و توزیع مکانی استقرارهای ماس و سانگ در   شکل

رود اسات. بطوریکاه   وبی حوزه یرهنگی هلیال بخش غن
مطالعااه نقااش عواماال محیطاای در توزیااع مکااانی،     

یابی استقرارهای دوره مس و سنگ پذیری و شکلزیست
هااای اهمیاات و ضاارورت زیااادی در شااناخت یرهنااگ 

اسات کاه    ازتاریخی این حوزه دارد. ایان در حاالی  پیش
بیشاتر   ازتاریخ در این حوزه،شناسی پیشمطالعات باستان

باار اسااتقرارهای عراار م اار  تمرکزیایتااه و سااه      
استقرارهای مس و سنگ در چنین مطالعاتی بسیار اندک 

 است.
 

 پرسش و فرضیه. 2
پرسش اصلی پژوهش این است که نقش و تأثیر عوامل 

گیاری، نحاوه پاراکنش و بارهمکنش     محیطی بر شاکل 
های ماس و سانگ در بخاش غناوبی     یرهنگی سکونت
یرضیه پژوهش بر رود چگونه است؟ یلحوزه یرهنگی هل

این بنیاد استوار است که مؤثرترین عوامال محیطای در   
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گیری و بارهمکنش یرهنگای اساتقرارهای عرار     شکل
رود، دو عامال  مس و سنگ در بخش غنوبی حوزه هلیل

« نحوه دسترسی به مناابع آب »و « ارت اع از سطح دریا»
بات و  است و این دو عامال، در هار دو ناوع ساکونت ثا    

 اند.مومت مؤثر بوده
 

 روش پژوهش. 3

 -ای )توصای ی صورت میدانی و کتابخانهروش مطالعه به
هااای وساایله بررساایتحلیلاای( کااه درروش میاادانی بااه

پیمایشاای اسااتقرارهای مااوردنظر شناسااایی و از عریااق 
مومعیت مکانی و اعالعات دیگار   Map Sourceایزار نرم

شاد.   ArcGISتحلیلی  ها وارد محیط برنامهمربوط به آن
ای بارای  ایزارهاایی رایاناه  در این سیست  غرراییایی نرم

رود اعالعات یضایی به کار مای  وتحلیلتجزیهمدیریت، 
ای باه ها  مارتبط را    های رایاناه ای از برنامهو مجموعه
ها و در صورت نیااز تبادیل   داری، پردازش دادهبرای نگه

بعد با است اده از این  . در مرحله[6]گیرد به نقشه بکار می
محیطای از مبیال   برنامه تحلیلی تأثیر متریرهای زیسات 

ارت اع از سطح دریا، شیم زمین و دسترسی به منابع آب 
هااای )دشات  گیاری اساتقرارهای ایان بخاش    در شاکل 

ماورد تجزیاه تحلیال    کهنوج، ملعه گنج و رودبار غنوب( 
 گیرد.مرار می

 

 پیشینه پژوهش. 4
  اشااتاین اولااین اعالعااات   هااای ساار اور بررساای
رود شناسی را از کرماان و حاوزه یرهنگای هلیال    باستان
ابلایس و تپاه   توان به بازدید از تال دهد؛ که میارائه می

ترین استقرارهای مس و سنگ منطقه اشااره  یحیی مه 
اکبار  آماای علای   .ش.ه1344همننین در ساا   . [7]کرد

رود نیاز  سریراز از دشت بردسیر و حاوزه رودخاناه هلیال   
. بررسای دشات بردسایر و کااوش     [8]بازدید کرده است 

-1964هاای  ابلیس توسط ژرف کالادو  عای ساا    تل
شامل معماری، مس و سنگ اعالعات از دوران  .م1966
بندی س ا  و یعالیت ،وب یلز مس از این منطقه را عبقه

عاور لمبارک کارلووساکی باین     . همین[4]دهدنشان می
تپااه یحیاای وامااع در دشاات  .م1969-1967هااای سااا 

شناسی مرارداد و اعالعات صوغان را مورد کاوش باستان

شااامل معماااری، مااس و ساانگ مهماای نیااز از دوران 
در ادامه ساید منراور   . [5]بندی س ا  و... ارائه کردعبقه

سااجادی و هنااری رایاات در اعااراف رودخانااه چهاااری  
اند هایی انجام دادهرود نیز بررسیبردسیر و رودخانه هلیل

که منجر به شناساایی تعادادی محوعاه ماس و سانگ      
 .[9]شد

های اخیر ماورد  رود نیز در سا حوزه یرهنگی هلیل
تارین  شناسی مرارگریته کاه از مها   های باستانپژوهش
تاوان باه   ازتااریخ مای  هاا در دوران پایش  های آنکاوش

محوعه کنار صند  و گورساتان محطاوط آبااد غیریات     
توسط  1386-1381های ی سا مربوط به عرر م ر  ع

، تپاه گاوکشای مرباوط باه دوره     [10]یوس  مجیادزاده  
و تپه [11]نوسنگی با س ا  توسط نادر علیدادی سلیمانی 

مس و سانگ  آباد ورامین غیریت مربوط به دوران حاغی
صورت مشاترک باا   و م ر  نیز توسط نریر اسکندری به
 .[12]دانشگاه توبینگن آلمان اشاره کرد 

شاناختی ایان حاوزه    های باساتان ترین بررسیمه 
، بخاش  [13]شامل بخش میانی دشات شارمی غیریات    

هاای  ، بخش شامالی سرشااخه  [14]غنوبی دشت رودبار 
، بخش شامالی دشات اسا ندمه و بخاش     [15]رود هلیل

، [18]، بخااش غنااوبی دشاات کهنااوج [16,17]سااردوئیه  
، بخش شمالی محادوده  [19]یرل دوم بخش ساردوئیه 

، [21]، بخش غنوبی دشت رودبار غنوب [20]رودخانه مد 
بلوک هیئت مشاترک ایاران و دانشاگاه    -دشت عنبرآباد
هساتند.   [24]و دشت ملعه گانج   [22,23]توبینگن آلمان 

ماس و  هاا اساتقرارهایی از دوران   در تمامی این بررسی
 شده است.شناساییسنگ 

پیشینه مطالعات مس و سانگ ایان حاوزه یرهنگای     
، معریی [25]ه مطالعه استقرارهای دشت اس ندمه محدود ب
، [26]های ماس و سانگ گورساتان محطاوط آبااد      س ا 

سنگی منطقه غنوب شرق مطالعه گستره استقرارهای مس
، معریاای [27]هااایی از غنااوب پاکسااتانایااران و مساامت

استقرارهای ماس و سانگ منطقاه ماد رودخاناه بخاش       
بخش  و سنگمس و بررسی استقرارهای  [30-28]شمالی 
آبااد  شوند. همننین کاوش در تپاه حااغی  می [29]شمالی 

و بررسای اساتقراهای    [12]ورامین وامع در دشت غیریات  
های اخیار  ، در سا [31]مس و سنگ دشت رودبار غنوب 
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مااس و ساانگ از منطقااه نیاز اعالعااات دیگااری از دوره  
 دهد.ارائه میکرمان و این حوزه یرهنگی 

 

های و ویژگی موقعیت جغرافیایی. 5

محیطی بخش جنوبی حوزه فرهنگی زیست

 رودهلیل
رود وامع در محدوده سیاسی اساتان  حوزه یرهنگی هلیل

شاااامل  2km26426کرماااان باااا وساااعتی در حااادود 
های بایت، رابار، غیریات، عنبرآبااد، کهناوج،     شهرستان

شاود. ازنظار ژئوموریولاوژی    رودبار غنوب، ملعه گنج می
ای و پایاه مناعق کوهساتانی، کاوه  این حوزه یرهنگی به 

دشت تقسی  و دارای سه نوع املای  سارد کوهساتانی و    
معتد  )بخش شامالی(، گارم )بخاش میاانی( و گارم و      

رود کاه هساته   . هلیال [32]خشک )بخش غنوبی( است 
دهاد یکای از   اصلی این حوزه یرهنگای را تشاکیل مای   

هااای زیاار حوضااه آبریااز هااامون غازموریااان  رودخانااه
هاای آبریاز   بندی حوضهشود. بر پایه تقسی یمحسوب م

کشور، این زیر حوضه آبریز، در منطقه غناوب شارق باا    
زیرمجموعه آبریاز مرکازی    2km  58563 مساحتی برابر

ایران محسوب شده و حدود آن از شما  به زیار حوضاه   
آبریز کاویر لاوت، از غارب و غناوب باه حوضاه آبریاز        

باه حوضاه آبریاز    یارس و دریای عمان و از شارق  خلیج
شرق ایران محروراست. در ایان زیار حوضاه آبریاز دو     

–( در غهت شاما  غربای  km 363) رودخانه مه  هلیل

غنوب شرمی وامع در محدوده سیاسی اساتان کرماان و   
شاما  غربای   -( در غهت غنوب شارمی km 198) بمپور

وامع در محدوده سیاسای اساتان سیساتان و بلوچساتان     
(. 1در غریان هساتند )شاکل    عرف تاالب غازموریانبه

تارین ارت اعاات تاأمین مناابع آب حاوزه یرهنگای       مه 
، بحاار m3294 ، سرمشااکm4380 زاررود اللااههلیاال
، m3348 ، تنگ دل اارد m3518 ، غالبارزm3046 آسمان
دهنده ترین رودخانه یرعی تشکیلو مه  m2497 یعقوب

 شور اسا ندمه، دل اارد، شاور و   آن شامل رابر، رودبر، آب
 .[33]ملنتی هستند 

رود با وساعتی در  بخش غنوبی حوزه یرهنگی هلیل
بار پایاه تقسایمات سیاسای شااامل      2km 17899حادود 

شود های رودبار غنوب، کهنوج و ملعه گنج میشهرستان
(. شارایط املیمای ایان بخاش گارم و خشاک       2)شکل 

که بادهای موسمی گرم خشکی که از صاحرای  عوریبه
ند، پدیده غالم آن است. دشات  شوعربستان تشکیل می

رودبار به دلیل نزدیکی به باتالق غازموریاان و رودخاناه   
هلیاال و همننااین شاارایط املیماای مناساام یکاای از    

های حاصلخیز استان کرمان و منطقه غنوب شرق دشت
 شود. عالوه بر آن در غبهه غربی این بخشمحسوب می

هاای  تارین دشات  دشت کهنوج و ملعه گنج نیز از مها  
روناد. حاصلخیز با وسعت ک  نسبت به رودبار بشمار مای 

 

 
 

 [33]رود : مومعیت زیر حوضه آبریز هامون غازموریان و حوزه یرهنگی هلیل1شکل 
Fig. 1: Location below the Hamoun Jazmourian catchment and Halil River Cultural Basin [33] 
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 [33]رود هلیل: مومعیت بخش غنوبی حوزه یرهنگی 2شکل 
Fig. 2: Location of the southern part of the Halil River Cultural Area [33] 

 

گالتوهی و کهنوج باا   یهانامهایی به در این بخش گسل
وامع  km 75غنوبی و عولی حدود -راستای تقریبی شمالی

های باد شما  با غهت شامالی،  است. سه غهت باد به نام
ین از سمت غنوب و غنوب غربی )صاحرای  باد لوار یا آتش
وزد و شه بااد از غانام غناوب باا سارعت      عربستان( می

وزد. میانگین دماای  مالی  در عو  سا  در این بخش می
و در  12و در سااردترین ماااه سااا  دی  c25°ساااالنه آن 

است. میانگین بارش سااالنه آن   c36° ترین آن تیرماهگرم
mm140 ه  طقه یقط یک روز آنو ازنظر یخبندان این من

دهد. پوشاش گیااهی   در ارت اعات مشرف بر دشت رخ می
این بخش شامل کناار، عنااب، گاز، آهاو، آکاسایا از ناوع       

ای درختی و رازیا، اسکنبیل، تا ، شور، کهور از نوع درختنه
و گل خیار، اسپند، هندوانه ابوغهل، بارهناگ، گال غاالیز،    

عل  ماار، یورتونیاا،   ای و شور، پشموک، کل از نوع علویه
 .[34]ای هستند آتریپلکس، چرخه، میچ از نوع بوته

 

بخش جنوبی  مس و سنگاستقرارهای . 6

 رودحوزه فرهنگی هلیل
عادد اساتقرار مااس و سانگ بخااش غناوبی حااوزه      69

شناختی دشت های باستانرود عی بررسییرهنگی هلیل
یی شناسا [24]و ملعه گنج  [18]، دشت کهنوج [21]رودبار 
عادد در   5هاا در دشات رودباار،    عادد از آن  53اند. شده

عدد در دشت ملعه گنج مرار دارند. بر  11دشت کهنوج و 
مورد به شکل  49ها، از مجموع آناساس شکل ظاهری 

عادد در   2عدد واماع در دشات رودباار،     39محوعه که 
ماورد   20عدد در دشات ملعاه گانج و     7دشت کهنوج و 

 3عدد وامع در دشات رودباار،    14دیگر به شکل تپه که 
عادد در دشاات ملعااه گاانج   3عادد در دشاات کهنااوج و  

هسااتند. ایاان اسااتقرارها بیشااتر در دشاات و در حاشاایه 
هاای یرعای   رود )کهنوج و رودبار( و شاخهرودخانه هلیل

آن )رودبار و ملعه گنج( و همننین مناعق میاان کاوهی   
 حاشیه رودخاناه یرالی منتهای باه تااالب غازموریاان      

ماورد از   11اند. همننین گریته)رودبار و ملعه گنج( شکل
 غدید تعلق دارند نیز دارایمس و سنگ ها که به یاز آن

شواهد یرهنگی از مبیل سا ا  متعلاق باه دوران م ار      
دهنده تداوم مکان گزینای  هستند؛ که این موضوع نشان
مس و سنگ اسات.   یدورهدر بعضی از استقرارها بعد از 

 .(1)غدو  
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 رود سنگی بخش غنوبی حوزه یرهنگی هلیلمشخرات مومعیت مکانی استقرارهای مس :1غدو  
Table;1: Location characteristics of the copper stone settlements in the southern part of the Halil river Cultural Area 

 

 مساحت
Area 

 گاه نگاری
Chronology 

 موقعیت مکانی
Location 

 نام
name 

 کد
code 

 مفرغ
Bronze 

 سنگیمس
copper stone 

 جدید
Late 

 میانه
Middle 

 قدیم
Early 

25000m    * ملعه گنج 
Qaleh Ganj, 

 محوعه سورو
Soro sit 

HS1 

21500m  *   رودبار 
Southern Rudbar 

 2محوعه نی  کشته 
Nimkishteh2 sit 

HS2 

213600m * *   “  1آباد محوعه غما 
Jamalabad 1sit 

HS3 

21600m  *   “  2آباد محوعه غما 
Jamalabad Area 2 sit 

HS4 

230000m * *   “ محوعه آبکوشره 
Abkoshreh sit 

HS5 

23500m   *  “  آباد س لیعباس 8محوعه موتور شعاع 
Motor -shoaa8 abasabad sit 

HS6 

220800m  *   “  د س لیآباعباس 7موتور شعاع  2تپه 
Motor- shoaa7 abasabad hill 

HS7 

22200m  *   “  4محوعه چاه شور 
CHah -shor4 sit 

HS8 

213200m  *   “  5محوعه هارونیه 
Harokiyeh 5 sit 

HS9 

25400m  *   “  7محوعه هارونیه 
Harokiyeh 7sit 

HS10 

211812m  *   “  12تپه هارونیه 
Harokiyeh 12 hill 

HS11 

27012m   *  “  13تپه هارونیه 
Harokiyeh 13 hill 

HS12 

212500m  *   “ تپه کلنگ 
Koleng hill 

HS13 

240000m * *   “  1تپه ه ت ریگ 
Haft- rig 1 hill 

HS14 

215625m  *   “  3محوعه ه ت ریگ 
Haft- rig 3 sit 

HS15 

233750m  *   “ تپه عزیزآباد 
Azizabad hill 

HS16 

224000m  *   “ 6آباد یاراحمدی تپه عباس 
Abasabad-Yarahmdi 6 hill 

HS17 

238750m  *   “ 7آباد یاراحمدی تپه عباس 
Abasabad-Yarahmdi 7 hill 

HS18 

223400m  *   “  تپه چنا 
CHenal hill 

HS19 

2600m    * “  1محوعه ک  اسپید 
Kamespid1 sit 

HS20 

258500m  *   “  1تپه نقلک 
Noghlak1hill 

HS21 

222500m  *   “  2تپه نقلک 
Noghlak2 hill 

HS22 
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 مساحت
Area 

 گاه نگاری
Chronology 

 موقعیت مکانی
Location 

 نام
name 

 کد
code 

 مفرغ
Bronze 

 سنگیمس
copper stone 

 جدید
Late 

 میانه
Middle 

 قدیم
Early 

26000m  *   “  3محوعه نقلک 
Noghlak3 sit 

HS23 

263000m  * *  “  4محوعه نقلک 
Noghlak4 sit 

HS24 

28000m * *   “  5تپه نقلک 
Noghlak5 hill 

HS25 

21600m *  *  ملعه گنج 
Qaleh Ganj, 

 چاه دادک
CKahdadk sit 

HS26 

25000m * *   “ محوعه چزگک 
CHzgk sit 

HS27 

214000m  *   “  ایمزرعهتپه 
Mazraei hill 

HS28 

21800m  *   “ ایدو دهنه 
Dodahanei sit 

HS29 

2500m  * *  “  3محوعه منی گز 
Menigaz3 sit 

HS30 

27200m    * “ محوعه سمسیلی 
Somsili sit 

HS31 

230000m * *   “ نمحوعه نهرندگا 
Nahrandegan sit 

HS32 

213000m  *   “ تپه توریگ صوالن 
Torig-solan hill 

HS33 

220000m * *   “ محوعه گریشگ 
Grishg sit 

HS34 

24800m  *   “  2گیاهان محوعه 
Giyahan2 sit 

HS35 

22000m  *   رودبار 
Southern Rudbar 

 1محوعه دوک  
Dokam1 sit 

HS36 

248000m   *  کهنوج 
Kahnujar 

 1تپه دهنو 
Dehno1 hill 

HS37 

238400m   *  “  2تپه دهنو 
Dehno2 hill 

HS38 

236320m   *  “ تپه زوار دراز 
Zevarderaz hill 

HS39 

210000m * *   رودبار 
Southern Rudbar 

 آبادمحوعه علی
Ali- Abad sit 

HS40 

21400m  *   “  6محوعه نقلک 
Noghlak6 sit 

HS41 

22000m    * “  1محوعه ریگ بیلر 
Rigbiler1 sit 

HS42 

21500m  *   “  2محوعه ریگ بیلر 
Rigbiler2 sit 

HS43 

21200m * *   “  3محوعه ریگ بیلر 
Rigbiler3 sit 

HS44 

24000m  *   “  1محوعه تکل حاغی 
Takalhaji1 sit 

HS45 

21200m  *   “  2محوعه تکل حاغی 
Takalhaji2 sit 

HS46 
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 مساحت
Area 

 گاه نگاری
Chronology 

 موقعیت مکانی
Location 

 نام
name 

 کد
code 

 مفرغ
Bronze 

 سنگیمس
copper stone 

 جدید
Late 

 میانه
Middle 

 قدیم
Early 

2m3000  *   “  3محوعه تکل حاغی 
Takalhaji3 sit 

HS47 

24000m  *   “  4محوعه تکل حاغی 
Takalhaji4 sit 

HS48 

23500m  *   “  5محوعه تکل حاغی 
Takalhaji5 sit 

HS49 

21600m  *   “  6محوعه تکل حاغی 
Takalhaji6 sit 

HS50 

22000m  *   “  7محوعه تکل حاغی 
Takalhaji7 sit 

HS51 

23600m  *   “  1محوعه چاه شور 
CHahshor1 sit 

HS52 

22500m  *   “  3محوعه چاه شور 
CHahshor3 sit 

HS53 

23000m   *  “  5محوعه چاه شور 
CHahshor5 sit 

HS54 

27500m   *  “  6محوعه چاه شور 
CHahshor6 sit 

HS55 

25000m  *   “  7محوعه چاره شور 
CHahshor7 sit 

HS56 

21500m  *   “  8محوعه چاه شور 
CHahshor8 sit 

HS57 

22000m  *   “  9محوعه چاه شور 
CHahshor9 sit 

HS58 

28100m  *   “  10محوعه چاه شور 
CHahshor10 sit 

HS59 

22500m  *   “  11محوعه چاه شور 
CHahshor11 sit 

HS60 

210000m  *   “ 2آباد یاراحمدی تپه عباس 
Abasabad-Yarahmdi 2 hill 

HS61 

211000m  *   “  3یاراحمدی عباس آباد  محوعه 
Abasabad-Yarahmdi 3 sit 

HS62 

21100m  *   “ 4یاراحمدی  عباس آباد محوعه 
Abasabad-Yarahmdi 4 sit 

HS63 

212000m  *   “  5یاراحمدی عباس آباد  محوعه 
Abasabad-Yarahmdi 5 sit 

HS64 

23000m  *   “ دتپه چاه احم 
CHah- Ahmad hill 

HS65 

22000m * *   “ میرمحوعه ده 
Dehmir sit 

HS66 

28000m    * “  2محوعه ک  اسپید 
Kamspid2 sit 

HS67 

25000m   *  کهنوج 
Kahnuj 

 آبادتپه یوس 
Yosef-Abad hill 

HS68 

22500m   *  “ محوعه عوض آباد 
Avaz-Abad sit 

HS69 

 غمع   5 12 54 11 
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 نگاری مس و سنگارها بر پایه گاهاکنش استقرپر. 6-1
ره پانج  تاا   دوره مس و سنگ محدوده زمانی حدود هزا

گیاارد و م را در ایااران در برماایاواخاار هاازاره چهااارم ق.
این دوره به ساه یااز    مربوط به غوامع یکجانشین است.

هاای اصالی   شاخص شود.مدی ، میانه و غدید تقسی  می
گیری رد اولین یلز )مس(، شکلتوان به کارباین دوره می

هاای کااراتر،   امتراد و معیشت، اختراع چرخ س ا ، کوره
ایزارهاا، تولیاد   ایجاد نقوش متنوع، تحو  معماری، دست
هاا( اشااره کارد    مهرها )مسطح( آشنایی با هنر )پیکارک 

های مه  این دوره تولید یلز ماس  یکی از شاخص .[35]
لص در عبیعت و صورت خااست که پیشینه وغود مس به

النهرین به زاوی شمی عراق و تپاه  است اده از آن در بین
علی کش ایران و نیز آثاری از کاربرد مس در حدیاصال  

. منطقاه  [36]شده اسات نوسنگی و مس و سنگ مشاهده
رود باه  غنوب شرق ازغمله کرمان و حوزه یرهنگی هلیل

–شناسای سانندج  ری بار روی زون زماین  دلیل مرارگیا 

ه دارای الیه دگرگونی است از گذشته تاا باه   سیرغان ک
امروز یکی از مراکز مه  استحراا  یلاز ماس در ایان     

تاوان باه   ها میترین آنشود. از مه منطقه محسوب می
محوعه زا  دره، شیخ عالی و تناگ سارگز در محادوده    

رود اشاااره کاارد. شااما  غرباای حااوزه یرهنگاای هلیاال 
و سنگ منطقه ترین اعالعات مربوط به دوران مس مه 

غنوب شارق از تپاه یحیای واماع در دشات صاوغان و       
آمده کاه شاامل   دستابلیس وامع در دشت بردسیر بهتل

س ا ، ابزار  های ،وب(،معماری، یعالیت تولید مس )بوته
 .[35]شوند سنگی، پیکرک، مهر و... می

پراکنش استقرارها بر پایاه یازهاای مادی ، میاناه و     
ماورد   5ترتیم کاه یااز مادی     اینغدید مس و سنگ به

عادد(،   2عدد( و ملعه گنج ) 3های رودبار )وامع در دشت
عادد( و   5های کهنوج )مورد وامع در دشت 12یاز میانی 
هاای  مورد وامع در دشات  51عدد( و یاز غدید  7رودبار )

عدد( هساتند. همنناین    51عدد( و رودبار ) 3ملعه گنج )
و سانگ مادی     ها به این صاورت کاه ماس   یراوانی آن

اسات )نماودار    %58/78و غدید  %71/15، میانی 71/5%
(. تراک  استقرارهای مس و سنگ مدی  در این بخاش  1

های میاناه وغدیاد کمتار و یکای از     به نسم دیگر دوره
هاااای صاااورت گریتاااه و  دالیااال آن روش بررسااای

باارداری ات ااامی سااطحی اساات کااه احتماااال     نمونااه
وغود داشته که شناسایی  استقرارهای مربوط به این دوره

نشده است. استقرارهای مس و سنگ میاناه نسابت باه    
مدی  کمی بیشاتر و اساتقرارهای ماس و سانگ غدیاد      

اند. در دوره مس و سانگ  یایتهای ایزایشعور یزایندهبه
کااه انسااان بااه مقتضاایات کشاااورزی غدیااد ناشاای از  

هااای باااز و عااری  هااا بااه درهغااایی سااکونتگاهغابااه
بارد  های وضعیت غدید ساود مای  و از مزیت پرداختمی

های مناعق مرت اع کاه   گرچه این حرکت آغازین از دره
های عاری  و باا  سوی درهیت بود بهناشی از یشار غمع

 

 
 

 رود بر پایه یاز مدی ، میانه و غدیدبخش غنوبی حوزه یرهنگی هلیلمس و سنگ : یراوانی استقرارهای 3 شکل
Fig. 3: Frequency of copper and stone settlements in the southern part of the Halil river Cultural Basis based on the old,  

middle and new phases 
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صورت اکراه صورت گریته ولی زمانی که اعتماد شاید به
های کشااورزی،  انسان به محیط غدید بیشتر شد، مزیت

ت. گرچه ایزایش های بزرک خود را نمایان ساخک  دره
های دوره مس و سنگ در تعداد استقراها یکی از شاخص

شود ولی در همین دوره النهرین محسوب میایران و بین
نیز تعداد استقرارها مرحله مس و سنگ غدید نسبت باه  

النهاارین بیشااتر مرحلااه ماادی  و میانااه در ایااران و بااین
؛ که این موضوع در بخش غناوبی  [37]شود مشاهده می

رساد.  رود نیز محتمل باه نظار مای   وزه یرهنگی هلیلح
عالوه بر این در بخش غنوبی پراکنش در غبهاه غربای   
وامع در دشت کهناوج یقاط ماس و سانگ میاانی و در      
غبهه شرمی دشت رودبار و غنوب غربی ملعه گنج اکثارا   

 اند.گریتهمس و سنگ غدید شکل
 

 موردمطالعهمحیطی منطقه عوامل  تحلیل. 7
محیطای در مالام یاک مکاان غرراییاایی      زیست عوامل

هاای روزماره انساان، نقاش تعاین      عنوان بستر یعالیتبه
هاا و تعیاین ناوع و    دهی به این یعالیات ای در شکلکننده

شکل آن دارند. از دیدگاه عل  غرراییا گوناگونی و تشابهات 
میان غوامع، چگاونگی و چرایای اساتقرار یاک محوعاه،      

هاا باا   ز غمعیات و ناوع ارتبااط آن   امتراد معیشتی، تمرک
توان از عریق این عوامل کسم مناعق پیرامونی خود را می

. در ایاان مساامت بااه تحلیاال نقااش عواماال  [38]نمااود 
ماس و سانگ   گیری استقرارهای محیطی در شکلزیست

 شود.رود پرداخته میبخش غنوبی حوزه یرهنگی هلیل
 

 ارتفاع از سطح دریا )هیپستومتری(. 7-1
کنناده ناوع توپاوگرایی یاک     ارت اع که خود تعیین عامل

محل است از عوامل تأثیرگذار در ایجاد شارایط املیمای   
مت اوت و سابک و سایاق مت ااوت زنادگی ماردم یاک       

یاابی  منطقه است. این عامل از عوامال مها  در مکاان   
 % 8/68. در بخش غنوبی [38]استقرارهای باستانی است

باین ارت ااع    % m450 - 400  ،20استقرارها بین ارت اع 
m500 - 450 ،2/4 %  بین ارت ااعm600 – 500  7و % 

(. بار  4اند )شاکل  گریتهشکل m750 – 650بین ارت اع 
پایه تحلیل صورت گریته درمجموع بیشترین اساتقرارها  

هااا در دشاات و اکثاار آن m450 - 400در ارت اااع بااین 

ی محیطا رودبار مرار دارند. در این ارت اع شارایط زیسات  
هاای انساانی مهیاا    گیری سکونتگاهمناسبی غهت شکل

ها در ارت اع بااالی  بوده است. در این میان تعدادی از آن
m650 اناد کاه بیشاتر در ارت اعاات شاما       گریتهشکل

شرمی )دشت رودبار( و غنوب غربی )دشات ملعاه گانج(    
های مومت با وسعت و وامع هستند و مربوط به سکونتگاه

ها در ایان  باشند. تعدادی از آنک  می های یرهنگیداده
اند کاه  مورد( نیز در عرر م ر  مسکون بوده 11بخش )
دهنده تداوم مکان گزینی در این محدوده ارت ااعی  نشان

کااه در دشاات رودبااار عااوریدر دوران بعااد اساات. بااه
ماس و  استقرارهای دوران م ر  در همان محال مبلای )  

غاایی زیاادی   غاباه  یایته و( و یا نزدیکی آن تداومسنگ
نسبت به دوره مبل صورت نگریتاه و همنناین الگاوی    

هاای  سنگی شاباهت های م ر  با مساستقراری محوعه
توان اظهاار داشات ارت ااع    . بهر حا  می[39]زیادی دارد

با توغه به کارکرد مس و سنگ گیری استقرارهای شکل
شاده کاه در   صورت مناسم انتخااب و نیازهای غوامع به

هاای بعاد نیاز در    ز موامع تداوم سکونت در دورهبعضی ا
 این ارت اع صورت گریته است.

 

 جهت و میزان شیب زمین. 7-2
عامل دیگری که نقاش بااالیی در توزیاع اساتقرارهای     
باستانی داشته، شیم زماین اسات. باین شایم زماین و      

هاای  غهت آن و مومعیات اساتقرارهای دارای پتانسایل   
صورت دی ، رابطاه  چه به صورت آبی وکشاورزی، چه به

گیری استقرارها در شایم رو  مستقیمی وغود دارد. شکل
به آیتاب با درصد شیم کمتر در پایاداری غمعیات ناوع    

برداری از زمین مؤثر است که بدون استقرار و میزان بهره
در نظر گریتن این عوامل در کنار ارت اع درک چگاونگی  

ماس و  زغملاه  توزیع مکانی استقرارهای دوران مختل  ا
ی کننده. غهت شیم، تعیین[38]میسر نخواهد شدسنگ 

کناد و  مقدار انرژی خورشیدی است که خاک دریایت می
مقدار این انرژی درغاه حارارت هاوا، خااک مقادار آب      

باعث  کند. این عواملدسترس خاک را مشخص میمابل
شاود.  هاای مختلا  مای   ت اوت در پوشش گیاهی شیم

هاایی کاه   در سه ناوع شایم، آن   ترییرات درغه حرارت
 ایهاایی کاه تاانادازه   تاباد، شایم  خورشید مای  مستقیما 
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 رود بر پایه ارت اع از سطح دریادر بخش غنوبی حوزه هلیلمس و سنگ : توزیع مکانی استقرارهای 4شکل 
Fig. 4: Spatial distribution of copper and stone deployments in the southern part of Halil river basin based on sea level 

elevation 
 

ای که هرگز نور خورشید باه  آن دسته و تابدمی خورشید
تابد بسیار بارز است. در منااعق سارد سایری    ها نمیآن

شیم رو به آیتاب و در مناعق گرمسیری شیم پشت به 
. در [40]رساد تر به نظار مای  آیتاب برای سکونت مناسم

مس و استقرارهای دوره  %90رود نیز یلبخش غنوبی هل
هاا باین   آن % 10و یقاط   %5/2 -5در شیم بین سنگ 
که ایان  (. ازآنجایی5اند )شکل گریتهشکل %5-10شیم 

ناحیه ک  شیم و عمدتا  مسطح است، بیشتر استقرارها بر 
( که یامد شایم در غهات   %80سطحی هموار و مسطح )

ارها در شایبی باا   استقر %8اند و گریتهخاصی است شکل
نیاز در شایبی باا غهات شامالی       % 12غهت غناوبی و  

گیاری  اند. بر پایه ایان تحلیال شایم شاکل    شدهتشکیل
هاای زنادگی مناسام و    استقرارها غهت انجاام یعالیات  

ها به دلیل مسطح بوده بستر زمین رو باه  غهت شیم آن
گیری استقرار در آیتاب است که یکی از دالیل آن شکل

رویی( و دلیل دیگار  صورت یرلی )کوچبه یرل زمستان
منظور آسایش در غهت مخاال  وزش بااد   آن احتماال  به

 منطقه )شمالی( است.

 

 دسترسی به منابع آب. 7-3
تارین عوامال ماؤثر در    دسترسی باه مناابع آب از مها    

های انسانی در تمامی ادوار محساوب  گاهتشکیل سکونت
ر برپایی روساتاها  که این موضوع دعوریبه [41]شود می

کند. اکثر اساتقرارهای  و شهرهای امروزی نیز صدق می
های یرعای و  مس و سنگ این بخش در مجاورت شاخه

اند. همننین تعدادی کاه  گریتهخود رودخانه هلیل شکل
در ارت اعااات میااان کااوهی ماارار دارنااد در مجاااورت    

هااای یراالی سرچشاامه گریتااه از ارت اعااات و رودخانااه
هاا باه   آن %80ون غازموریان مارار دارناد.  منتهی به هام

به یاصله  %5و  m 50 -100  ،15%  m100-150یاصله
(. 7و  6هاای  منبع آب مرار دارناد )شاکل   m50 کمتر از

تاوان  از رودخانه را مای  100تا  m50 ترتیم یاصلهاینبه
گیری استقرارهای ایان دوره  بهترین مومعیت برای شکل
وضاو   شدن ایان یاصاله باه   دانست و با کمتر یا زیادتر 
رساد  یابند. دروامع به نظر مای تعداد استقرارها کاهش می

ها که با توغه به خطرات احتمالی زندگی در کنار رودخانه
 هاست، باید مکانیترین آن غاری شدن سیالبکه مه 
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 رود بر پایه درصد شیم بخش غنوبی حوزه یرهنگی هلیلمس و سنگ : توزیع مکانی استقرارهای 5شکل 
Fig. 5: Spatial distribution of copper and stone settlements in the southern part of Halil River Cultural Basin based on 

slope percentage 
 

شااد کااه تهدیاادات کمتااری را متوغااه    گاازینش ماای 
هاا در بار   ی وابساته باه آن  های زراعها و زمیناستقرارگاه

خاوبی دیاده   داشته باشد. این وضعیت در دشت رودباار باه  
کاه اکثار اساتقرارهای ایان دشات در      عاوری شود باه می

اند که در معرض غریانات گریتهای از رودخانه شکلیاصله
 .[31]رود مرار نداشته باشند سیالبی رودخانه هلیل

 کاربری اراضی 7-4
بسته به توان عبیعی اراضی اسات و  نوع کاربری اراضی، وا

هاایی ها    بندی بر اساس عوامال و محادودیت  این عبقه
ریازه در ساطح و داخال    چون: مابلیت ن و،، میزان سانگ 

چنین عوارض عبیعی نظیر شایم، یرساایش و   خاک و ه 
هاای کااربری   . نقشه[42]گیردوضعیت زهکشی شکل می

 

 
 

 ها رود نسبت رودخانهغنوبی حوزه یرهنگی هلیل بخشمس و سنگ : مومعیت استقرارهای 6شکل 
Fig. 6: Location of copper and stone settlements in the southern part of the Halil River Cultural Basin relative to rivers 
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 آب رود نسبت به منابع بخش غنوبی حوزه یرهنگی هلیلمس و سنگ : یاصله دسترسی استقرارهای 7شکل 
Fig. 7: Accessibility of Copper and stone Settlements in Southern Halil River Cultural Area to Water Resources 

 

اراضی حا  حاضر مابل تطبیق باا دوران گذشاته ازغملاه    
بایست به هماین  ازتاریخ نیست ولی غهت تحلیل میپیش
استخراج  های امروزی اعتماد و اعالعات موردنظر رانقشه

کرد. استقرارهای مس و سانگ بخاش غناوبی در چهاار     
هاا کاه   آن %65گیرناد.  گروه از کاربری اراضی مارار مای  
شاوند واماع در مراتاع کا      بیشتر شامل دشت رودبار مای 

ماورد(   6مورد و ملعاه گانج    7)دشت کهنوج  %19تراک ، 
اراضای   %10زراعات و باغاات و    % 6مراتع نیمه تاراک ،  
هاا واماع در دشات ملعاه گانج      اکثار آن  بدون پوشش که

هستند. بر پایه تحلیل صورت گریته بیشتر استقرارها مس 
و سنگ بخش غنوبی در مراتع با پوشش ک  تراک  و اکثر 

 (.8)شکل  دشت رودبار وامع هستند در هاآن
 

 
 

 گیاهی رود نسبت به پوشش : مومعیت استقرارهای مس و سنگ بخش غنوبی حوزه یرهنگی هلیل8شکل 
Fig. 8: Position of Copper and Stone Settlements in the South of Halil River Cultural Area with respect to Vegetation 

 

 شناسیزمین. 7-5
امکانات بالقوه موغود در ساختار زمین ازنظر ارزیابی توان 

تنهاا ازنظار   محیطی حائز اهمیت هستند. این اهمیت ناه 
دهناده، مناابع کانسااری،    های تشاکیل سنگتعیین نوع 
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ها ها در نقاط مختل  و شکل مرارگیری آنپراکندگی آن
در موضع خود بلکه ازنظار شاناخت خروصایات کی ای     
نظیر سختی و مقاومات در مقابال یرساایش، شناساایی     

یاابی باه مراالح    شناسای بارای دسات   تشکیالت زمین
ایی، هاای یضا  ساختمانی و منابع موردنیاز بارای سااخت  

کاربردهای تولیدی از مبیل سا الگری، مابلیات تشاکیل    
خاک در شرایط آب هوایی مت اوت، توان رویش و مدرت 

ای های امتراادی باالقوه  عورکلی ارزشحاصلخیزی و به
 .[40]باشند شایان توغاه اسات  تبدیل به یعل میکه مابل

اسااتقرارها باار روی تشااکیالت  %90در بخااش غنااوبی 
ت آبریتی عهاد حاضار متشاکل از    یرسایش یایته و سس

هاا کاه در   اند. این خااک های درغه او  مرارگریتهخاک
پالیای محل تشکیل هاامون غازموریاان تجماع یایتاه     
بسیار ریزدانه و حاصلخیز باوده و مناسام رویاش اناواع     

دهنده حاصلخیز . این موضوع نشان[43]باشندگیاهان می
ی مس هاگاهگیری سکونتبودن این بخش غهت شکل

های دیگری از مبیل کشااورزی،  و سنگ و انجام یعالیت
 دامداری و صنعتی ازغمله س الگری است.

 

 هامخروطه افکن. 7-6
ها به دلیل چند ویژگای مها  موردتوغاه    مخروعه ایکن
تاوان باه رساوبات بااارزش و     اند که میانسان مرارگریته
های گیساویی کاه   های زیرزمینی، غریانتخریبی، س ره

کنناد، شایم مالیا     شرب و کشاورزی را یراه  میآب 
سطح توپوگرایی غهت انجام هرگونه یعالیت و حاصلخیز 

ها اشاره کرد. شارایط  گذاری غریانبودن به دلیل رسوب
هاا نیاز گااهی    گذاری بر ساطح مخروعاه ایکان   رسوب

صاورت  صورت آلویاا  )شارایط آبریتای( و گااهی باه     به
که ماورد او  بااانرژی    ( استایرودخانهیلویا  )شرایط 
های ریزدانه، امکان استقرار درازمدت انسان ک  و رسوب

های یلویاا   حا  غریانکنند و درعینرا بیشتر میسر می
با تضمین غریان آب برای مقاصد کشااورزی و صانعتی   

( امکااان گسااترش  یلزگااری)بیشااتر ساا ا  سااازی و  
 ازتاریخ را پیش از پایش یاراه   های انسانی پیشیعالیت
ها، کند. از سویی ترییر مسیر و مهاغرت همین غریانمی
توانند شرایط مسااعد ایجادشاده را بارای مادتی باه     می

 

 رود نسبت به مخروعه ایکن ها بخش غنوبی حوزه یرهنگی هلیل  سنگو : مومعیت استقرارهای مس9شکل 
Fig. 9: Copper and Stone settlements in the southern part of the Halil River Cultural Area with respect to the cone of 

floodlights 

 

ازتااریخ  هاای پایش  شرایط نامساعد تبدیل کنند و انسان
معیشتی مبتنی بر داماداری و کشااورزی و تاا حادودی     

صنعتی داشته و از یناوری الزم برای رویارویی با چناین  
سات مکاان   بایناچاار مای  اند بهتهدیداتی برخوردار نبوده
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در بخش غنوبی . [44]دیگری غهت استقرار انتخاب کنند
هاا  استقرارها این بخش بار روی مخروعاه ایکان    16%

(. بر اساس تحلیل صورت گریتاه  8اند )شکل گریتهشکل
گریته بر بینی کرد که تعداد استقرارها شکلتوان پیشمی

ها در دوران ماس و سانگ احتمااال     روی مخروعه ایکن
ها ه که با توغه به ترییر ساختار مخروعه ایکنهبیشتر بود

)شرایط مناسم مکاان گزینای بارای درازمادت و عادم      
ای ترییر مکان و مهااغرت درون منطقاه  شرایط مناسم( 

 .صورت گریته است
 

 گیرینتیجهبحث و . 8
با انجام این پاژوهش شاناختی نسابی از تاأثیر عوامال      

سانگ   گیری استقرارهای ماس و محیطی بر نحوه شکل
رود به دست آماد کاه   بخش غنوبی حوزه یرهنگی هلیل

شاود. در خراو    در موضوعات مختل  مشااهده مای  
ماس و سانگ   پراکنش این استقرارها بر پایه گاه نگاری 

توان اظهار داشت که این بخش )مدی ، میانه وغدید( می
گیری و تداوم محیطی مناسم، غهت شکلشرایط زیست

ی و غدید داشته است. تراک  ک  را در سه یاز مدی ، میان
استقراهای مس و سنگ مدی  )رودبار و ملعه گنج( شااید  

بارداری  به دلیل روش معمو  بررسی و شناسایی و نمونه
هاا در ایان یااز بیشاتر     )ات امی( است و احتماال  تعداد آن

بوده است. تراک  مرحلاه میاانی )دشات کهناوج( کمای      
ایش تعداد اساتقرارها  شود. ایزبیشتر از مدی  مشاهده می

های ملعه گنج و رودبار( در ایان بخاش   غدید )دشتیاز 
توان اظهاار داشات در ایان یااز     شود که میمشاهده می

هاایی از  غدید به مانناد بعضای از منااعق ایاران نشاانه     
ها و متعامم آن توازن غمعیات  گاهایزایش تعداد سکونت

 شود.مشاهده می
وده مناسام  بر پایاه تحلیال صاورت گریتاه محاد     

 m 450-400 گیری استقرارهای بینارت اعی برای شکل
-m 500 ازآن باین اساتقرارها( و پاس   %70)نزدیک به 

استقرارها( از سطح دریا است که با پراکندگی  20%) 450
مقایساه  های امروزی تا حادود زیاادی مابال   گاهسکونت
هاای  که امروزه نیز بیشتر روستاها و زمینعوریاست، به
رزی منطقه در این محدوده ارت اعی مرار دارند. این کشاو

هاااای وضاااعیت نشاااانگر حضاااور بیشاااتر پتانسااایل 
محیطای بارای ساکونت غواماع انساانی در ایان       زیست

محاادوده ارت اااعی اساات. البتااه در محاادوده مناااعق    
 ای )شما  شرمی و غنوب غربی( در ارت اع باالیپایهکوه

m600 وغاود مکاان   ناناد. بااای  گریتهاستقرارهایی شکل
گزینی استقرارهای بر اسااس ارت ااع در ایان بخاش باا      
توغه باه نیازهاای اصالی زنادگی آن دوران باه شاکل       

 مناسم صورت گریته است.
های ایان  گیری استقرارگاهازنظر شیم محل شکل 

( درشایم کمای باین    %90هاا ) دوره نیز، اکثر غالام آن 
 %5ی باین  ها نیز درشیبمرار دارند و بقیه آن %5تا  5/2%
اند. این وضعیت نشانگر تمایل به سکونت در وامع %10تا 

مناعق ک  شیم در این دوره است که این مناعق با ک  
های منطقه نیز مطابقت دارد. همنناین  ترین زمینارت اع

دهناده پایااداری غمعیاات و میاازان  ایان موضااوع نشااان 
برداری مناسم از زمین در این بخش است. به دلیل بهره
شناسی اکثار اساتقرارها در ساطح    های زمینیط الیهشرا

اند و درصاد  گریتهمسطح و به عبارتی رو به آیتاب شکل
ها در غهت شامالی و شارق مارار دارناد. در     کمی از آن

گیاری در غهات   مناعق کوهستانی به دلیل تبخیر شکل
رساد ولای در   آیتاب )غنوب و شرق( منطقی به نظر مای 

م خشاک مخروصاا  در ایان    مناعق دشت و با املی  گر
منظور آسایش ناحیه مناسبتی ندارد. دالیل آن احتماال  به

گیری بعضای از ایان   از غهت وزش باد و همننین شکل
صاورت مومات باشاد کاه     استقرارها در یرل زمستان به

هایی از سنت کوچ رویی در ایان بخاش مشااهده    نشانه
 شود.می

مشاابهی  های نیز وضعیت ازنظر نزدیکی به رودخانه
( در %80کاه بیشاتر اساتقرارها )   عاوری شود، بهدیده می
از رودخاناه مارار دارناد و     100تاا   m 50 ای باین یاصله

که این اساتقرارها عمادتا  هماان اساتقرارهایی     غالم آن
هستند که محدوده ارت اعی پایین و شیم ک  مرار دارند. 
در همین رابطه باید توغه داشت که منبع تأمین آب اکثر 

دهناده و خاود رودخاناه    های تشاکیل استقرارهای شاخه
در ایان   ساارها چشامه عورکلی تعداد باشند و بههلیل می

بخااش کاا  اساات، هرچنااد کااه احتمااا  تااأثیر بیشااتر  
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گیری بعضی از اساتقرارهای غبهاه   بر شکل سارهاچشمه
غنوب غربی )دشت ملعه گانج( و غبهاه شاما  شارمی     

عات محتمال باه نظار    )دشت رودبار( به دلیل وغود ارت ا
گیاری  رساد. گرچاه تاأمین آب از ضاروریات شاکل     می

هااا اساات ولاای در بعضاای موامااع از مبیاال گاااهسااکونت
کناد باه هماین دلیال     ها نقش مخرب را ای ا میسیالب

نحوه دسترسی و یاصله استقرارها به منبع آب )رودخاناه(  
شده و به عباارتی  به شکل مناسبی در این بخش انتخاب

 ی مناسم صورت گریته است.مکان گزین
شناسای مومعیات اکثار    های زمینبر پایه نقشه الیه

استقرارها دارای رسوبات مناسم غهت یعالیت کشاورزی 
تارین  زغمله مه ( است. ایلزگریو صنعتی )س الگری و 

استقرارها بر روی  %16ها هستند که ها مخروط ایکنآن
گاذاری  ترییارات رساوب   اناد. بار پایاه   گریتهها شکلآن

کاه ترییار   عاوری ها )آلویا  و یلویا ( باه مخروعه ایکن
توانناد شارایط   هاا، مای  مسیر و مهاغرت هماین غریاان  

مساعد ایجادشده را برای مدتی به شرایط نامساعد تبدیل 
کنند و باعث ترییر مکان غهت سکونت شاده اسات. باه    

از اساتقرارها بار    زیاد تعداد بیشتریاحتما همین دلیل به
اند که با این ترییارات،  گریتهها شکلمخروط ایکنروی 

ها کا  اسات. همنناین احتماا  ترییار      امروزه تعداد آن
ای بر اساس غبر محیطی مکان و مهاغرت درون منطقه
 در این بخش نیز وغود دارد.

محیطی تأثیر توان اظهار داشت عوامل در پایان می

بساازایی در توزیااع مکااانی و باارهمکنش یرهنگاای     
رارهای مس و سنگ بخش غنوبی حاوزه یرهنگای   استق
تاوان باه ارت ااع از    اند. از عوامل مؤثر میرود داشتههلیل

سطح دریا، غهت و شایم زماین و نحاوه دسترسای باه      
منابع آب اشاره کرد؛ که نقش مهمای در مکاان گزینای    

هاا  دهای ساکونتگاه  مناسم کاه از عوامال مها  شاکل    
ه اسات.  شود در این بخاش صاورت گریتا   محسوب می

شناسی منطقه که بساتر  عالوه بر این نقش شرایط زمین
های کشااورزی و صانعتی یاراه     مناسبی غهت یعالیت

 مشاهده است.نموده نیز مابل
بر پایه تحلیل صورت گریته در پراکنش بر پایه گاه 

هایی از ایازایش غمعیات، در   نگاری مس و سنگ نشانه
روی، نحوه عامل غهت و شیم زمین احتماال  سنت کوچ 

مکان گزینی مناسام و مخروعاه    دسترسی به منابع آب
ای در بخاش غناوبی   ها ترییر مکاان درون منطقاه  ایکن

 شود.رود مشاهده میحوزه یرهنگی هلیل
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