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Abstract 
Northwest of Lake Urmia, which includes seven cities: Salmas, Khoy, Garaziaadin, Chaldoran, 
Showt, Poldasht and Maku; It is located on the south bank of the Aras River. Due to the 
geographical conditions and communication route between the South Caucasus, Eastern Anatolia, 
the Central Plateau and the south of Lake Urmia, as well as suitable environmental capacities, has 
been the basis for the presence of human societies in different historical and cultural periods. 
Although the southern basin of Lake Urmia has been the subject of archaeological studies since the 
19th century, the northern part of it, which has many capabilities and capabilities, has not been 
studied scientifically and the lack of scientific and methodical research in prehistoric times, 
especially Chalcolithic period is very noticeable. Considering that the set of environmental factors 
play an important role in the formation and spatial distribution of human societies in different 
cultural eras, it seems that human interactions with the environment in the northwestern basin of 
Lake Urmia show a different perspective. The present study for the first time will explain the 
settlement and cultural patterns of 21 Chalcolithic settlements and sites in the northwestern basin 
of Lake Urmia, which will suggest the time span from the beginning of the fifth to the middle of 
fourth millennium BC. The most important research question is what role and effect have 
environmental factors had on the formation, distribution and cultural interaction of copper and 
stone settlements in the northwest of Lake Urmia? In this regard, environmental factors such as 
altitude, climate, water resources, geology, roads and direction and the slope of the earth in relation 
to 21 Chalcolithic settlements were analyzed using the Geographic Information System (GIS) and 
the results showed that the most fundamental environmental factors in the formation and cultural 
interaction of Chalcolithic sites and settlements in this basin are three factors: "access to permanent 
water resources", "altitude" and "communication routs". The three factors indicate the dependence 
on water resources in a linear fashion, dependence on the field of land and plains for agriculture 
and dependence on transportation routes for trade. 
Keywords: Northwest of Lake Urmia, environmental factors, settlement patterns, Chalcolithic, 
GIS 
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Research method 
The research method was based on library and field project (descriptive-analytical). At first, in 
library research process, basic information was collected from the archives of the West Azerbaijan 
Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization to identify prehistoric sites of the region 
and information from each site was collected to create a database. In the field method, by 
archaeological pedestrian survey the surveyed settlements were revised, and in the next step, the 
identified settlements were evaluated, studied and suggested relative chronology for each site and by 
using the Geographic Information System (GIS) the settlement patterns of 21 Chalcolithic 
settlements analyzed and identified in the northwestern basin of Lake Urmia with various 
environmental factors such as: altitude, climate, access to water resources, geology, roads and 
slopes. 

Chalcolithic settlements in the northwestern basin of Lake Urmia 
The number of Chalcolithic settlements in the northwestern basin of Lake Urmia has a significant 
growth compared to the Neolithic period of this region. In the Neolithic period, the geographical 
distribution of the settlements is limited to the plains of Salmas, Khoy, Showt and Maku, but in the 
Chalcolithic period in the plains of Poldasht and the intermountain plain of Chaldoran we also see 
the formation of new settlements. Some of the Chalcolithic settlements of the northwestern basin 
of Lake Urmia revealed directly on the Neolithic layer; In such a way that during the field study on 
these sites, the scattering of pottery of these two periods can be observed next to each other. A 
total of 21 copper and stone settlements have been identified in the northwestern basin of Lake 
Urmia, including Tappe Ahranjan, Qare Tappe, Tappe Hamzeh Kandi, Tappe Haftavan, Tappe 
Ghabrestan Sadaghian, and Tappe Ghabrestan Pekajik in Salmas, Tappe Doozdaghi, Tappe Dava 
Goz, Tappe Chay, Tappe Ghardash Khan, Tappe Ghoharan and Tappe Pirkandi in Khoy city, the 
Bastar site in Chaldoran city, Tappe Towreh, Babour Ajam and Tulki Tappasi in Showt, Tappe 
Nazli Bolaq, Tappe Ojagh Bashi and Subashi in Poldasht city and Tappe Kulluh and Qare Tappe in 
Maku. Based on sites type they are divided into Tappe (17 Tappe) and four sites in Chaldoran (1 
site), Showt (2 site) and Poldasht (1 site). These settlements have been formed in the plain and on 
the banks of permanent and seasonal rivers, except for the Bastar site of Chaldoran city, which is 
located at the foothill. 

Conclusion 
According to the results of archaeological studies, the northwest of Lake Urmia in terms of 
strategic, climatic and environmental conditions has long attracted the attention of many 
communities and has witnessed the formation of human settlements since the Neolithic period. 
The excavation of Ahranjan and Qara Tappe of Salmas plain, Dava Goz Khoy, as well as 
archeological surveys conducted in the region, is a proof of this claim. With the advent of the 
Chalcolithic, the number of settlements increased and many of these sites were formed on the 
Neolithic layers of the area. With the beginning of the Chalcolithic period, the number of 
settlements increased and many of these sites were formed on the Neolithic layers. This area 
includes seven cities; six sites in Salmas and six sites in Khoy, one site in Chaldoran, three in Showt, 
three sites in Poldasht, and two sites in Maku belong to the Chalcolithic period and only from 
Chaipareh city, the settlement related to the mentioned period has not been identified. 
Regarding the identification of settlement patterns of Chalcolithic sites, recognizing the effective 
factors of ecology is one of the important objectives of this research. The results of studying the 
effective factors of ecology on the formation of human settlements clearly show that there is a 
direct relationship between the location of Chalcolithic settlements and its environmental 
characteristics, as well as regional and transregional relations. Existence of important features such 
as Aras River in the north and Lake Urmia in the southeast of the study area have been factors for 
cultural, economic, political and trade interactions. According to this study, the identified sites show 
a relatively regular pattern and most of them are located around permanent and seasonal rivers. 
These rivers originate from the surrounding mountains and flow into Aras river valley in Khoy, 
Chaipareh, Chaldoran, Showt, Maku and Poldasht counties and Zolachay river in Salmas flows into 
Urmia lake. The spatial distribution of settlements in the Chalcolithic period in the city of Salmas is 
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centralized and in other cities is linear. This model shows that water resources are very important in 
the formation of settlements, and therefore the areas are formed within the central lowland areas 
and areas for which agriculture and access to the main roads were possible and it seems that the 
basis of livelihood of the people of this period in this region has been based more on agriculture. 
And only the "Bastar" site has been formed in the middle mountain plain of Chaldoran near the 
foothills, which has favorable conditions for livestock-based living and possibly limited agriculture. 

Eventually, it can be stated that environmental factors such as: altitude code, access to permanent 
water resources, communication routes, climate, soil as well as the direction and amount of land 
slope, are very important in habitat formation, spatial distribution and cultural interactions have had 
Chalcolithic settlements in the northwestern basin of Lake Urmia, on this basis , it can be said that 
the dominant subsistence in the Chalcolithic period is based on the supply of resources through 
agriculture, livestock and trade 
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 چکیده

 ۀدر کران شود؛یچالدران، شوط، پلدشت و ماکو را شامل م پاره،یچا ،یکه هفت شهرستانِ سلماس، خو هیاروم ۀاچدری غربشمال
 ،یشرق آناتول ،یقفقاز جنوب نیماب یارتباط ریو مس ییایجغراف طیمنطقه به سبب شرا نیرودخانه ارس واقع شده است. ا یجنوب

در  یحضور جوامع انسان سازنهیمناسب و مطلوب، زم یطیمحستیز هایتیظرف نیهمچن و هیاروم ۀاچیو جنوب در یفالت مرکز
موردتوجه مطالعات  هیاروم ۀاچیدر یجنوب ۀبه بعد حوض یالدیم 19از قرن  نکهیبوده است. باوجودا یو فرهنگ یخیادوار مختلف تار

برخوردار است، چندان موردمطالعه قرار  ییبسزا هایتیو قابل هایکه از توانمندآن یشمالواقع شده، اما بخش  شناسیباستان
محسوس  اریبس یفرهنگ ۀپهن نیمس و سنگ در ا ۀدور ژهیوبه خازتاریشیو روشمند دوران پ یعلم هاینگرفته و فقدان پژوهش

در  یبشر عجوام یاستقرارها یمکان عیو توز دهیدر شکل ینقش مهم یطیمحستیمجموعه عوامل ز نکهیبه ا تیاست. با عنا
 هیاروم ۀاچدری غربشمال ۀدر حوض رامونیپ ستِیزطیانسان با مح هایکنشبرهم رسدیدارند، به نظر م یادوار مختلف فرهنگ

 21 ینگو فره یاستقرار یالگوها نییبار به تب نینخست یرا به دنبال داشته است. پژوهش حاضر برا زمتمای اندازچشم کی
چهارم ق. م دارند،  ۀهزار انیپنجم تا پا ۀاز آغاز هزار ینسب خیکه تار هیاروم اچهیدر غربشمال ۀسکونتگاه مس و سنگ در حوض

پراکنش  ۀنحو ،یرگیبر شکل یریچه نقش و تأث یطیمحستیاست که عوامل ز نیپژوهش ا یپرسش اصل نیتر. مهمپردازدیم
خصوص عوامل  نای در اند؟داشته هیاروم اچهیدر هحوض غربمس و سنگ در شمال ۀدور هایاستقرارگاه یکنش فرهنگو برهم

استقرار مس و  21در ارتباط با  نیزم بیش زانمی و جهت ها،ها، راهوهوا، منابع آب، خاکآب ا،یمانند: ارتفاع از سطح در یطیمح
در  یطیعوامل مح نترییپژوهش نشان داد که اساس جیتاشد و ن لی( تحلGIS) ییایاطالعات جغراف ستمیسنگ با استفاده از س

کد » ،«یبه منابع آب دائم یدسترس»حوضه، سه عامل  نیمس و سنگ در ا ۀدور هایستگاهیز یکنش فرهنگو برهم یرگیشکل
دشت  ۀبه پهن یوابستگ ،یصورت خطاستقرارها را به منابع آب به یسه عامل، وابستگ نیاست و ا «یارتباط هایراه»و  «یارتفاع

 .دهدینشان م ،یرا جهت مبادالت تجار یبه معابر مواصالت یو وابستگ یجهت کشاورز

هیاروم ۀاچدری غرب، شمالGISمس و سنگ،  ،یاستقرار یالگوها ،یطیمحستیعوامل ز: یدیکل واژگان
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 . مقدمه 1

گیری استقرارهای جوامع انسانی در ادوار مختلف شکل
حت  مل و شررررایط  ریتأثتاریخی و فرهنگی ت عوا

ست. طیمحستیز شرایط و اگونهبهی بوده ا ی که این 
که اهمیت بسررزایی در  اسررتی طیمحسررتیزعوامل 
گزینش منطقه  ی اسررتقرار، شررناسررایی وریگشررکل

ست.  شته ا سانی دا سکونت اجتماعات ان مطلوبی برای 
شررناخت محیط در بررسرری اسررتقرار گزینی انسرران و 

ی حائز اهمیت رونیازاایجاد تغییرات در زیست محیط 
شان  ست که ن سان چگونه در  دهدیما  طیشرا هران

ای از زیستن متناسب با آن شرایط ی گونهطیمحستیز
 .[1]ستفاده کرده است را ابداع و از آن ا

ی هاسررکونتگاهی و توسررعه ریگشررکلدر  مؤثرعوامل 
سانی موقعیت جغرافیایی،  سنیزمان ی، توپوگرافی، شنا

ی هادهیپد، منابع آب، پوشررش گیاهی و دیگر وهواآب
سی  ست که برر ی مطالعات هاطرح، در هاآنطبیعی ا

مطالعات  .]2[ضررروری اسررت  هاسررکونتگاهمرتبط با 
یی اسرررت که هاافتیره ازجملهاسرررتقراری  الگوهای

ی بین محیط هابرهمکنشمنجر به شررناخت  تواندیم
ی هامکانو انسان شود؛ این مطالعات، اندازه و ویژگی 

ساتاریخی  را با  هاآن، تعداد، رابطه فضایی شدهییشنا
یکدیگر و با متغیرهایی مانند جاده، رودخانه، کیفیت و 

سنوع زمین  ی الگوی واژه. ]3[ دهدیمی قرار موردبرر
شود که روشی توصیف می عنوانبه نجایااستقراری در 

اندازی که در آن در آن انسرران خود را بر روی چشررم
ندگی می ند، تصرررومر میز مای ند ن یان ]4[ک . در این م

 در مطرح موضرروعات از یکی اسررتقرار الگوی تحلیل

ستان سیبا ست شنا  یک روی بر ی تمرکزجابه که ا

ستانی مکان سی به خاص با پردازد. می ایمنطقه برر
 جغرافیای زیستی به توجمه بیشترین الگوی استقرار در

 پهنۀ زیسررت در و گزینی مکان در انسرران رابطۀ و

 به تفاوت توجمه با که شرررودمی معطوف جغرافیایی

 استقرارها پراکنش نحوۀ هر منطقه جغرافیایی تیوضع

ژوهش حاضر، سعی بر در پِ .]5[است  متفاوت باهم نیز
در  هاآنی و نقش طیمحسرررتیزآن اسرررت تا عوامل 

سررنگ واسررتقرار مس 21دهی و توزیع مکانی شررکل

با استفاده از سیستم غرب دریاچه ارومیه، حوضه شمال
س )GIS(اطالعات جغرافیایی  قرار تحلیل ی و موردبرر

 گیرد. 
عۀ  ، شرررمال غرب دریاچۀ ارومیه موردنظرحوزۀ مطال

شررامل هفت شررهرسررتان: سررلماس، خوی، اسررت که 
شت و ماکو  شوط، پلد ستچایپاره، چالدران،  شکل  ا (

(. این پهنۀ فرهنگی از سوی شمال به رودخانۀ ارس، 1
سوی  شرقی، از  ستان آذربایجان  شرق به ا سوی  از 
ستان ارومیه و  شهر شرق و جنوب به دریاچه و  جنوب 

شور ترکیه محدود  سوی غرب به ک که به  شودیماز 
سیر ارتباطی مابین قفقاز س شرایط جغرافیایی و م بب 

جنوبی، شرررق آناتولی، فالت مرکزی و جنوب دریاچه 
سب طیمحستیزی هاتیظرفارومیه و همچنین  ی منا

حضررور جوامع انسررانی در ادوار  سررازنهیزمو مطلوب، 
 .مختلف تاریخی و فرهنگی بوده است

 

 . پرسش و فرضیه2
اسررت که عوامل رو این پرسررش اصررلی پژوهش پیش

ی، ریگشرررکلی بر ریتأثی چه نقش و طیمحسرررتیز
های کنش فرهنگی اسرررتقرارگاهنحوۀ پراکنش و برهم

دورۀ مس و سررنگ در شررمال غرب حوضررۀ دریاچه 
ارومیه داشررته اسررت؟ فرضرریۀ پژوهش بر این بنیان 

عوامل محیطی در  نیتریاسرراسرراسررتوار اسررت که 
ستگاهی و برهمریگشکل ی دورۀ هاکنش فرهنگی زی

مس و سنگ در شمال غرب دریاچۀ ارومیه، سه عامل 
و « کد ارتفاعی»، «دسرررترسررری به منابع آب دائمی»
سه عامل، نقش « ی ارتباطیهاراه» ست و این   مؤثرا

 اند.و اهمیت بسزایی داشته
 

 . روش پژوهش3
نهبهروش پژوهش  خا تاب یدانی صرررورت ک ای و م

ای، بخانهتحلیلی( که ابتدا به شررریوۀ کتا -)توصررریفی
عات کل میراث فرهنگی اطال یه از آرشررریو اداره  پا

طه ناسرررایی محو هت شررر جان غربی ج بای های آذر
یش معپ ج یخ و  هر یررک از ازتررار طالعررات  آوری ا

ها برای ایجاد بانک اطالعاتی، گردآوری شد و محوطه
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های پیمایشررری، وسررریلۀ بررسررریدر روش میدانی به
ستقرارهای موردنظر بازنگری و پایش ش دند و پس از ا

انجام این بخش، اسرررتقرارها مورد ارزیابی، مطالعه و 
سبی قرار گرفتند و  ستم گاهنگاری ن سی ستفاده از  با ا

به تحلیل و شرررناسرررایی  (GIS)اطالعات جغرافیایی 

ستقراری  سنگ  21الگوهای ا ستقرار مس و  ضۀ ا حو
با عوامل محیطی مختلفی  شرمال غرب دریاچه ارومیه

، دسررترسرری به وهواآبسررطح دریا،  از قبیل: ارتفاع از
سنیزممنابع آب،  شیب زمین پرداخته  هاراهی، شنا و 

 شد.
 

 
: موقعیت جغرافیایی حوضۀ شمال غرب دریاچه ارومیه 1شکل   

Fig. 1: Geographical location of the northwestern basin of Lake Urmia 

 

 . پیشینۀ پژوهش4
از آغاز مطالعات نزدیک به یک سررده گذشررتِ  باوجود
ستان شمالی این  بخش ،غربیآذربایجانشناختی در با
 چندان ،اسررت که از اهمیت بسررزایی برخوردارمنطقه 

از شررناختی قرار نگرفته اسررت. مورد مطالعات باسررتان
تاناولین کاوش باسررر ناختی در این منطقه های  شررر

شاره کرد به کاوش توانیم سلماس ا های تپه هفتوان 
سال  سط چارلز برنی انجام و  1968که از  میالدی تو

 .[6,7,8,9]ی مفرغ و آهن شد هادورهمنجر به شناخت 
ستین در ادامه، ولفرام  سکالیس نخ خود را  یهایبرر

و این  آغاز کرد میالدی 1969در این منطقه از سررال 
سی سال ها برر این  درمجموعادامه یافت. م. 1978تا 

عات طال ثار ،م تانی آ یاری باسررر قالع و از اعم  بسررر
شناختی در این منطقه شناسایی و های باستانمحوطه
قهم [10]. دشرررمعرفی  جدی در این منط عات   ،طال

ستان یهاکاوش ست. کاوش  یشناختبا سطام ا قلعه ب
ستی ولفرام کالیس بود که با  سرپر در این محوطه به 

شارکت  ستان یهائتیهم از امریکا و کانادا  یشناختبا
جام  فت ان ندا .[11,12]یا کاوش از  ۀم عات این  طال م

اورارتوییان در این منطقه بود.  ۀمفرغ جدید تا دور ۀدور
ن مانی دام ئت آل کاوش هی در این  هاکاوش ۀپس از 

محوطه توسط هیئت ایرانی به سرپرستی حمید خطیب 
از دیگر مطالعات در این . [13] افتیشرررهیدی ادامه 

شررت های دمطالعه و بررسرری محوطه توانیممنطقه، 
سط کیرتون  سو همچنین  [14]سلماس تو ی هایبرر

 را نام برد. [15]غرب و غرب سوینی در شمال
شناسان ایرانی نیز باستانطوالنی  ۀاما پس از یک دور

جام دادهدر این حوزه، پژوهش که هایی ان ند  لا ۀ ازجم
های بهمن کارگر زنیتوان اشاره کرد به گمانهمی هاآن

سلماس و قرههای اهرنجان در تپه سی  [16]تپه  ، برر
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وسنگ شناسایی آثار و استقرارهای دوره مس منظوربه
سلماس توسط  تا پایان مفرغ قدیم شهرستان خوی و 

سط [17]فاطمه ملک پور  ، کاوش تپه دوه گْز خوی تو
بد اکبر کهنه شرررهر  ۀکاوش محوط و [18,19]ی عا

منجر به شررناسررایی توسررط کریم علیزاده که چالدران 
شینی و آثا شهرن جوامع پیچیده  یریگشکلری از آغاز 

مفرغ قدیم  ۀشهر دور-این دژ .[20] دشدر این منطقه 
نام  قبالً حت   روضتوسرررط کالیس بررسررری و ت

 .[21]  بود منتشرشده
عات در سرررال های اخیر در شرررمال جدیدترین مطال

ر تپۀ یی است که دهایزنگمانهآذربایجان غربی شامل 
لکتوسرررط دوزداغی خوی  ند م ، [22,23]پور و گراو

، محوطه [24]محوطۀ قلعه قبان ماکو توسررط حیدری 
، محوطه شررمس [25]قلعه سررنگر ماکو توسررط بیننده 

عه [26]تبریزی خوی توسرررط ملک پور و گراوند  ، قل
، تپه اهرنجان [27]بسررطام چایپاره توسررط شرریرزاده 

، تپه قبرسرتان صردقیان سرلماس [28]توسرط گراوند 
، تپه قبرسررتان پکاجیک سررلماس [29]توسررط ذیفر 

، تپه گوهران خوی توسررط [30]توسررط مصررطفی پور 
ند  [31]گرگری  په چای خوی توسرررط گراو  [32]و ت

  است. گرفتهانجام
. استقرارهای مس و سنگ حوضۀ شمال 5

 غرب دریاچۀ ارومیه
شمال  ضۀ  سنگ حو ستقرارهای دورۀ مس و  شمار ا

نگی این غرب دریاچۀ ارومیه نسررربت به دورۀ نوسررر
منطقه از رشررد چشررمگیری برخوردار اسررت. در دورۀ 
نوسررنگی نحوه پراکنش و توزیع جغرافیایی اسررتقرارها 

ی سررلماس، خوی، شرروط و ماکو هادشررتمحدود به 
شت و  شت پلد سنگ در د ست ولی در دورۀ مس و  ا

ی ریگشرررکلدشرررت میانکوهی چالدران نیز شررراهد 
ستقرارهای دور ستیم. برخی از ا ستقرارها ه ۀ مس و ا

شمال غرب دریاچۀ ارومیه بر روی آثار  ضۀ  سنگ حو
ند؛  نهبهدوران نوسرررنگی قرار دار که در حین اگو ی 
پراکندگی  توانیم هاتپهبررسررری میدانی بر روی این 

مشرراهده  گریکدی این دو دوره را در کنار یهاسررفال
در حوضررۀ  سررنگ واسررتقرار مس  21 درمجموعکرد. 

که در این  اندشدهییناساششمال غرب دریاچه ارومیه 
، تپه حمزه کندی، تپه تپهقرهمیان تپه اهرنجان، تپه 

ستان  صدقیان و تپه قبر ستان  کوچک هفتوان، تپه قبر
پکاجیک در شهرستان سلماس، تپه دوزداغی، تپه دوه 
په  په گوهران و ت خان، ت قارداش  په  چای، ت په  گْز، ت
پیرکندی در شرررهرسرررتان خوی، محوطه بسرررتر در 

تان چالدران، تپه طوره، محوطه بابورعجم و شررهرسرر
محوطه تولکی تپه سی در شهرستان شوط، تپه نازلی 
بوالغ، تپه اجاق باشی و محوطه سوباشی در شهرستان 

شت و تپه کولوخ و تپه  ستان ماکو  تپهقرهپلد شهر در 
ظاهری از مجموع  کل  ند. بر اسررراس شررر قرار دار

ک اثر در اسررتقرارها، چهار اثر به شررکل محوطه که ی
دشت میانکوهی چالدران، دو اثر در دشت شوط و یک 
شکل تپه در  شت و هفده اثر دیگر به  شت پلد اثر در د

هستند. این استقرارها به جز محوطۀ  هاشهرستاناکثر 
 شرردهواقعبسررتر شررهرسررتان چالدران که در کوهپایه 

ی دائمی و هارودخانهاسررت، در دشررت و در حاشرریۀ 
 (.1)جدول  اندگرفتهشکلفصلی 
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Table 1: Location characteristics of copper and rock settlements in the northwestern basin of Lake Urmia 
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E 
 

ارتفاع از 
 سطح دریا
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 )متر(
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 تپه اهرنجان 1
Ahranjan Tapeh 

 سلماس
Salmas 

*  4229512 478583 1420 29970 

تپهقره 2  
Ghareh-Tapeh 

" *  4229356 483531 1367 16500 

 تپه حمزه کندی 3
Tapeh Hamzehkandi 

" *  4230697 485458 1355 12000 

 تپه کوچک هفتوان 4
Small Haftavan Tapeh 

" *  4224865 481175 1363 9000 

5 
 تپه قبرستان صدقیان
Tapeh Sadaghian 

Cemetery 

" *  4229039 486138 1342 60000 

6 
 تپه قبرستان پکاجیک

Tapeh Pakajik 
Cemetery 

" *  4226546 484368 1349 32300 

 تپه دوزداغی 7
Tapeh Dozdaqi 

 خوی
Khoy 

*  4263880 493127 1222 120000 

 تپه دوه گُز 8
Tapeh Dava Göz 

" *  4260221 502783 1146 34700 

 تپه چای 9
Tapeh Chay 

" *  4254754 499561 1181 8500 

 تپه قارداش خان 10
Tapeh Ghardashkhan 

" *  4275740 503232 1061 42000 

 تپه گوهران 11
Tapeh Goharan 

" *  4270275 502683 1085 21700 

 تپه پیرکندی 12
Tapeh Pirkandi 

" *  4283968 509734 1000 8800 

 محوطه بستر 13
Bastar site 

 چالدران
Chaldoran 

 * 4335014 443377 1875 10500 

 تپه طوره 14
Tapeh Tavreh 

 شوط
Showt 

*  4336674 490208 1061 5600 

 محوطه بابور عجم 15
Babur-Ajam site 

" *  4349796 479896 950 5000 

 محوطه تولکی تپه سی 16
Tolki-Tapasi site 

" *  4336688 492885 986 7000 

 تپه نازلی بوالغ 17
Tapeh Nazli-Bolaq 

 پلدشت
Poldasht 

*  4321643 513567 990 5600 

 تپه اجاق باشی 18
Tapeh Ojaghbashi 

" *  4321684 523319 1080 300 

 محوطه سوباشی 19
Subashi site 

" *  4321696 523184 1077 7000 

لوحتپه کول 20  
Tapeh Kulluh 

 ماکو
Maku 

*  4350158 473071 1010 8800 

تپهقره 21  
Ghareh-Tapeh 

" *  4351357 469101 1081 8000 

 

 ۀسنگ حوضو. الگوهای استقراری مس6

 ارومیه ۀشمال غرب دریاچ
استقرارهای جوامع انسانی در ادوار مختلف  یریگشکل

حت  مل و شررررایط  ریتأثتاریخی و فرهنگی ت عوا

ست.  یطیمحستیز شرایط و  یاگونهبهبوده ا که این 
ه اهمیت بسررزایی در ک اسررت یطیمحسررتیزعوامل 
 ۀاسررتقرار، شررناسررایی و گزینش منطق یریگشررکل

ست.  شته ا سانی دا سکونت اجتماعات ان مطلوبی برای 
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در پِژوهش حاضرررر، سرررعی بر آن اسرررت تا عوامل 
و توزیع  یدهشررکلدر  هاآنو نقش  یطیمحسررتیز

سنگ  21مکانی  ستقرار مس و  شمال غرب ا ضه  حو
تم اطالعات با اسرررتفاده از سررریسررردریاچه ارومیه، 

یایی  های مهمی  (GIS)جغراف فاکتور و بر اسررراس 
سطوح  ضعیت  سبت به و ستقرارها ن همچون توزیع ا

، وضعیت دسترسی به منابع وهواآبارتفاعی، وضعیت 
و وضررعیت میزان زمین  هاراهآب، وضررعیت فاصررله تا 

 یموردبررسررالگوهای اسررتقراری،  لیوتحلهیتجزبرای 
  قرار گیرد.

 

تقرارها نسبت به وضعیت . توزیع اس6-1

 سطوح ارتفاعی
ستانی که در بررسی مکان یمهماز فاکتورهای  های با

ها در سررطوح ارتفاعی مختلف ، توزیع آنتیاهمدارای 
یکی از عوامرل مهم در  عنوانبره. ارتفراع، اسررررت

شکیل  هابومستیزگیری اقلیم و شکل ست که با ت ا
و سرد، بر در مناطق گرم  ادیوزکممراکز فشار حرارتی 

، چون میزان بارش و هابومسرررتیز یهایژگیودیگر 
 گذاردیم ریتأث، هاآنجانوری  -اکوسررریسرررتم گیاهی

ارومیه با توجه به  ۀشررمال غرب دریاچ ۀ. حوضرر[33]
سیم  پنجسطوح ارتفاعی در  که این  شودیمگروه تق

سبهسطوح با مقیاس متر   ندهست عبارتو  اندشدهمحا
(، 1100 -1230(، )1000 -1100(، )900-1000از: )

یان 1850-1900( و )1420-1300) هار(. در این م  چ
-1000درصد استقرارها در ارتفاع نوزده محوطه یعنی 

محوطه یعنی  هفتآزاد،  یهاآبمتر از سرررطح  900
محوطه  سررهمتر،  1000-1100درصررد در ارتفاع  33

 1100 -1230درصررد اسررتقرارها در ارتفاع  14یعنی 
درصد استقرارها در ارتفاع  28طه یعنی محوشش متر، 

آزاد قرار دارند و تنها  یهاآباز سررطح  1300 -1420
 شرردهواقعمتر  1850 -1900اسررتقرار در ارتفاع  یک

(. واضرررح اسرررت نوع توپوگرافی و 2اسرررت )شرررکل 
قهناهمواری مل در بروز این مهم ،های منط ترین عوا

سان ست و این عوامل رتب یناهم و  تیفیکاومل را در  ۀا
کان مت توزیع م به خود کمی قه  تانی منط باسررر های 

اسررتقرارها  ،موردمطالعه ۀدهد. در منطقاختصرراص می
و این عامل  اندبیش از هر چیز تحت تأثیر ارتفاع بوده

بسررریاری از متغیمرهای محیطی را نیز تحت تأثیر قرار 
غرب دریاچه حوضه شمال داده است. اکثر استقرارهایِ

 اندگرفتهشکلپست مرکزی  یهاپهنه ارومیه در درون
که در ارتباط با استفاده از خاک مساعد برای کشاورزی 

سی به  ستر ستند و تنها محوط یهاراهو د صلی ه  ۀا
بسررتر واقع در دشررت میانکوهی چالدران در نزدیکی 

اسررت که شرررایط مسرراعد برای  گرفتهشررکلکوهپایه 
ندگی مبتنی بر  یادامی و نینشرررکوچز ناً داری و اح

 کشاورزی محدود داشته است.
 

 
غرب سنگ حوضه شمالو: توزیع مکانی استقرارهای مس2شکل 

 دریاچه ارومیه بر پایه ارتفاع از سطح دریا
Fig. 1: Spatial distribution of Chalcolithic settlements in 

the northwestern basin of Lake Urmia based on 
altitude 

 

قرارها نسبت به وضعیت . توزیع است6-2

 منابع آب
منابع آبی از فاکتورهای بسیار مهم در توزیع جغرافیایی 

سوب می ۀو نحو ستقرارها مح ضپراکنش ا  ۀشود. حو
ارومیه از مناطق پر آب اسرررتان  ۀغرب دریاچشرررمال

شررود که دارای منابع آبی غربی شررناخته میآذربایجان
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سطحی چون  شمهمتعدد  س، هارودخانه، هاچ و  هالیم
 ۀاسررت. منطق ینیرزمیز ۀهمچنین منابع آبی گسررترد

س ض ازنظر، شدهیبرر سیم  ۀحو ضه تق آبریز به دو حو
های قطور چای، الندچای، قودوخ بوغان د: روشررودیم

شهرستان خوی، رود قیزالر چای شهرستان چالدران، 
ستانسو رودهای زنگبار و قره شوط  یهاشهر ماکو و 

با رود ارس  ند  حدودپس از پیو آبریز  ۀحوضررر ۀدر م
زوالچای شهرستان سلماس در  ۀدریای خزر و رودخان

آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند. فواصل  ۀحوض ۀمحدود
نه تا رودخا ها  نابع آب در اسرررتقرار گروه  چهارها و م

اند که با مقیاس متر محاسررربه شرررده یبندمیتقسررر
 -200از: فاصله ) دهستن عبارت، این فواصل شوندیم
( متر 1400 -2000(و )700 -850(، )200 -550، )(0

شه  متری،  200تا  صفردر حریم  ،(. در این میان3)نق
متری،  550تا  200درصرررد(، در حریم  33اثر ) هفت

صله  29اثر )شش  صد(، در فا متری،  850تا  700در
 2000تا  1400درصرررد( و در فاصرررله  19اثر ) چهار

(. 3)شرررکل  درصرررد( قرار دارد 19اثر ) چهارمتری، 
سدیمبنابراین به نظر  ستفاده  ر نزدیکی به رودخانه و ا

به آن ته  غذایی وابسررر نابع   نیترمهماز  ،از آب و م
گیری اسرررتقرارهای این منطقه در فاکتورهای شرررکل

توان بیان کرد که و می اسررتدوران مختلف فرهنگی 
شته نیز مانند جوامع امروز صادی بر پای ،جوامع گذ  ۀاقت

و به منابع آبی همواره نیازمند  اندشرررتهداکشررراورزی 
 .اندبوده

 
هارودخانهشمال غرب دریاچه ارومیه نسبت به  ۀ: توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوض3  

Fig. 2: Spatial distribution of Chalcolithic settlements in the northwestern basin of Lake Urmia relative to rivers 

 

توزیع استقرارها نسبت به وضعیت  .3-6

 های ارتباطیفاصله تا راه
سی  طبیعی در  یهاگذرگاهاز  یبرداربهرهو  هاجادهبرر
دارد؛  توجهقابلاهمیتی  یشررناختباسررتان یهاپژوهش

 -برقراری ارتباطات اقتصادی، اجتماعی هاراهجایی که 
جوامع  یهرراکنشبرهمبعررد،  ۀفرهنگی و در مرحلرر

، از سرررویی جبر ینوعبه، کندیممیسرررر  گوناگون را
پیش روی انسرران و از سررویی دیگر،  یطیمحسررتیز

بازتاب  یهاتالش فائق آمدن بر این جبر را،  او برای 
از ارومیه  ۀشررمال غرب دریاچ ۀ. حوضرر[33] دهدیم

 دادوسرررتدارتباطی و  چهارراهمراکز مهم گذرگاهی و 
سرزمین ست های دور و نزدیک بوده اشرق و غرب و 

مناطق کوهسرررتانی قفقاز را به فالت  سررروکیاز که 
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شمال غرب ایران را به منطق سوی دیگر   ۀایران، و از 
موقعیت خاص و به دلیل  سازدیمشرق آناتولی مرتبط 

، در ازتاریخپیشخصرروص برای جوامع هاسررتراتژیکی ب
کلپژوهش با شررر یه و های مرتبط  گیری جوامع اول

این  ایی برخوردار است.تجارت ابسیدین از اهمیت بسز
های دشرررت باز و راه یسررروبهمتعدد  یهادرهمنطقه 

باطی طبیعی منطقه بب ، دارد ایارت یت سررر این موقع
 یبرقرار، شررررایط منطقه در درون خودشرررود که می

قه طات درون منط با لارت عد، ۀای و در مرح با دیگر  ب
صل  .شودمناطق فرهنگی فراهم  در این پژوهش، فوا

 چهارارتباطی اصررلی و فرعی در  یهاراها اسررتقرارها ت
که بر این اسرراس، در حریم  اندشرردهیبنددسررتهگروه 

درصررد(، در  34اثر ) هفتمتر،  300تا  ۀ صررفربافاصررل
درصرررد(، در  29اثر ) شرررشمتر،  500تا  300حریم 
درصررد( و  23اثر ) پنجمتر،  1000تا  500بین  ۀفاصررل

درصد(  14ر )اث سهمتر،  1300تا  1000بین  ۀفاصلدر 
 (. 4)شکل  اندشدهواقع

 

 
شمال  ۀ: توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوض4شکل 

های ارتباطیارومیه نسبت به راه ۀغرب دریاچ  
Fig.3: Spatial distribution of copper and rock 

settlements in the northwestern basin of Lake Urmia in 
relation to communication routes 

 

. توزیع استقرارها نسبت به وضعیت 4-6

 وهواآب
آب و هوایی  ازلحاظارومیه  ۀشمال غرب دریاچ ۀحوض

: مرطوب، نیمه مرطوب، یوهواآبدسرررته  شرررشبه 
 یاترانهیمدو  خشرررکمهینخیلی مرطوب، خشرررک، 

ستا تپه اهرنجان سلماس  شودیمتقسیم  که در این را
و مابقی  یاترانهیدم ۀبسررتر چالدران در ناحی ۀو محوط

. شررروندیمدیده  خشرررکمهین یوهواآبآثار در گروه 
ضعیت  نُه ،درمجموع ستقرارها در و صد ا  یوهواآبدر

ضعیت نود و یک و  یاترانهیمد صد در و  یوهواآبدر
 (.5)شکل  قرار دارند خشکمهین

 

 
شمال  ۀ: توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوض5شکل 

وهواآبسبت به وضعیت ارومیه نۀ غرب دریاچ  
Fig.4: Spatial distribution of copper and rock 

settlements in the northwestern basin of Lake Urmia in 
relation to the weather conditions 

 

. توزیع استقرارها نسبت به جهت و 5-6

 میزان شیب
ست که  شیب ا شیب، حداکثر تغییرات  سبجهت   برح

 ۀکنندنییتع. جهت شررریب، [34] شرررودیمزاویه بیان 
کند دریافت می ،مقدار انرژی خورشیدی است که خاک

هوا و خاک و مقدار  حرارتدرجه  ،و مقدار این انرژی
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سترسقابلب آ شخص  د که  [35] سازدیمخاک را م
 یهابیشتفاوت در پوشش گیاهی  سببهمین عامل 

حرارت در سرره نوع شرریب،  ۀ. تغییر درجاسررتمختلف 
، تابدیم هاآنکه مستقیماً خورشید به  ییهابیشعنی ی

و  تابدیم هاآنخورشررید به  یاتااندازهکه  ییهابیشرر
، بسرریار تابدینم هاآنکه نور خورشررید به  ییهابیشرر

به همین دلیل در مناطق سررردسرریر  .[36]بارز اسررت 
های پشت شیب روبه آفتاب و در مناطق گرمسیر شیب

 رسررندیمبه نظر  ترمناسررب به آفتاب برای سررکونت
شیب زمین  .[37] سبت به  ستقرارها ن تحلیل الگوی ا
 ۀتر تحت تأثیر عوامل ثابت جغرافیایی مانند زاویبیش

، جهت موردمطالعه ۀتابش خورشررید، اقلیم غالب منطق
وزش باد در فصول سرد و گرم، میزان درجه حرارت و 

قه غیره قاز منط به منط ند دیگر تغییر می ۀای  و ک
هان در  کار و پن یای آشررر یای زوا کانگو  ینیگز م

 .[38]استقرارها است 
در  گرفتن قرارغرب دریاچه ارومیه با شرررمال ۀحوضررر
های شمالی و اقلیم سرد و خشک در زمستان و عرض

تان، شررررایط ویژه تابسررر ای را در گرم و مرطوب در 
گزینش الگوی مناسررب اسررتقرار بر سرراکنان کنونی و 

 بیسررت و یکمیل کرده اسررت. از باسررتانی منطقه تح
 47محوطه )دَه مطالعه شررده در این پژوهش،  ۀمحوط

شیب بین  ضی تخت و در  صد( در ارا  پنجتا  صفردر
به جنوب،  درصد( در شیب رو 29محوطه ) ششدرجه، 

شیب رو 24محوطه ) پنج صد( در   شرق جنوببه  در
 (. 6)شکل  اندقرارگرفته

صد( در  52محوطه ) یازدهبنابراین تعداد   یهابیشدر
به جنوب و جنوب شرق و مابقی در اراضی تخت و  رو

 کهنیابا توجه به  بنابراین،. اندشررردهواقعکم شررریب 
سبتاً یوهواآبدارای  موردمطالعه ۀمنطق ستسرد  ن ، ا

طهبیشرررتر  تاب یهابیشررردر  هامحو ، یعنی ریگآف
به جنوب تراکم بیشتری دارد. با توجه به  های روشیب
ش ض یهامحوطهراکندگی پ ۀنق ستانی حو شمال  ۀبا

شتر آثار  ۀغرب دریاچ شیب، بی سبت به میزان  ارومیه ن
و استقرار در  اندافتهیاسکان هاهیکوهپادشت و  ۀدر پهن

مناطق باز و ارتفاعات با شررریب تند به نسررربت کمتر 

ست. در  شتا ض یهاد س ۀمیانکوهی حو ، با شدهیبرر
 شودیمکاسته  هاطهمحوافزایش میزان شیب از تعداد 

قرار گرفتن در دشرررت و  ۀواسرررطبه هامحوطهو اکثر 
با شیب نسبتاً مالیم، امکان معیشت مبتنی  هاهیکوهپا

مداری را فراهم  جب کربر کشررراورزی و دا ده و مو
 شده است. هاسکونتگاهبسیاری از  یریگشکل

 

 
شمال  ۀ: توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوض6شکل 

 چه ارومیه نسبت به جهات شیبغرب دریا
Fig. 5: Spatial distribution of copper and rock 

settlements in the northwestern basin of Lake Urmia 
with respect to slope directions 

 

 . توزیع استقرارها نسبت به نوع خاک6-6
ستقرارهای  ۀ شمال غرب دریاچۀ ارومیه در سه حوضا

از: خاک  ندهسررت عبارتکه  اندرفتهگشررکلنوع خاک 
نوع خرراک  ،(Inceptisol/Verisol) نوع اول ین  ا

. خاک اسرتمناسرب کشراورزی و دارای عمق زیادی 
ست که در هنگام  مذکور شرده ا کامالً خاکی با بافت ف

و در هنگام رطوبت چسرربندگی  زندیمخشررکی برق 
این نوع  ، )Aridisol(برراالیی دارد. خرراک نوع دوم 

در  و متداول مناطق خشررک و بیابانی هسررتند هاخاک
میزان نزوالت آسرررمانی اعم از باران و.. کمتر از  هاآن

عمدتاً  نوع مذکور خاکِ میزان تبخیر و تعرق اسرررت.
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میزان مواد  ،جهیدرنت ودارای پوشررش گیاهی ضررعیف 
همچنین درصرررد ازت خاک که )مواد آلی( و  ارگانیک

ست سته به گیاهان ا ستین پای ،عمدتاً واب خاک نوع  .ا
 خاکاین نوع  ،)Rock outcrops/Entisol(سررروم 

 ی و سنگالخی است.کوهستانمربوط به مناطق 
از میان بیسرررت و یک محوطۀ دوره مس و سرررنگ 

 62حوضۀ شمال غرب دریاچه ارومیه، سیزده محوطه )
که خاک  Inceptisol/Verisolدرصررد( در خاک نوع 

 33محوطه ) مناسب کشاورزی است، قرار دارند. هفت
خاک نوع  طه ) Aridisoدرصرررد( در  یک محو  5و 

 Rock درصررررد( مررحرروطرره در خرراک نرروع 

outcrops/Entisol  (.7قرار دارد )شکل 
 

 
: توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوضه شمال 7شکل 

 غرب دریاچه ارومیه نسبت به نوع خاک
Fig. 7: Spatial distribution of copper and rock 

settlements in the northwestern basin of Lake Urmia in 
relation to soil type 

 
 

مان نهه ثار  گو که مشرررخص شررررد، بیشرررترین آ
از دورۀ مس و سنگ حوضۀ شمال غرب  شدهییشناسا

 نیترمناسبدریاچه ارومیه در خاک نوع ورتی سولز که 
ست،  شاورزی ا . این نوع اندگرفتهشکلخاک برای ک

ی هاشررهرسررتاندودۀ جنوبی منطقۀ )خاک بیشررتر مح

اراضی  نیترمناسبسلماس و خوی( را در برگرفته که 
و همچنین  وهواآبارتفاع، شرریب، منابع آبی،  ازنظررا 
این  گریدعبارتبهی ارتباطی مناسب و ... دارد؛ و هاراه

ی استقرار ریگشکلمنطقه تمامی عوامل الزم را برای 
 است.در ادوار مختلف تاریخی دارا 

 

 فرهنگی اندازچشم .7
ساس بر شمال  ۀدر حوز شدهانجاممطالعات  ا فرهنگی 

ارومیه و دشت  ۀاطراف دریاچ خصوصبهغرب ایران و 
نوسررنگی با سررفال همراه با  ۀسررولدوز، آثاری از دور

اسررت.  شرردهییشررناسررامعماری مشررخص این دوران 
مطالعات  اسرراس برشررایان توجه اسررت که تاکنون 

ته د طهر این حوزه، هیچ صرررورت گرف که  یامحو
یا  ازسفالشیپاز استقرار در دوران نوسنگی  ییهاهیال

PPN  ،ت ده اسررشررن ییشررناسررارا داشررته باشررد
های جلگه یطورکلبهدشررت سررولدوز و  .[39,40,41]

شمال غرب دریاچه ارومیه با توجه  صلخیز غرب و  حا
به شررررایط مسررراعد اقلیمی و خاک مسررراعد برای 

وران نوسررنگی تاکنون، اسررتقرارهای کشرراورزی، از د
خود  نی را در  هماسررررت.  دادهیجررافراوا  نیترم

ستقراری محوطه سنگی با  ۀشدشناختههای ا دوران نو
اهرنجان ، [42] روزیفیحاجغرب ایران، سفال در شمال

های اخیر اسررت. در سررال [43] تپه و یانیق [16,28]
سادیگری  یهامحوطه د که دارای شو کاوش  ییشنا

بودند.  روزیفیحاجنوسنگی با سفال مشابه با  یهاهیال
 تپهقره هایمحوطه به توانیم هامحوطهاین  ازجمله

شاره  [19] و تپه دوه گُز [44]تپه جُلبر  ،[16]  د. برکرا

اساس مطالعات صورت گرفته در استقرارهای نوسنگی 
شرایط  توانیمشمال غرب ایران،  ۀدر حوز گفت که 

وائی منطقه و خاک حاصررلخیز و وفور مسرراعد آب و ه
گه نابع آبی در جل هت  نیترمهمهای آن، م مل ج عا

ششم هفتم و  ۀروستاهای آغازین در هزار یریگشکل
قبل از میالد بوده اسررت. این وضررعیت مسرراعد چنان 

بدییمتداوم  لب  ا غا تهشیپ یهامحوطهکه در  ، گف
مس فرهنگی تا دوران  یهاهیالتداوم توالی استقراری 

. با توجه به شررودیمسررنگ و عصررر مفرغ نیز دیده و 
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سنگی در جلگه ۀهای دورالگوی قرارگیری تپه های نو
شمال صلخیز  صل از غرب ایران و نیز دادهحا های حا

 عنوانبهفیروز شررناختی تپه حاجیهای باسررتانکاوش
الگوی  توانیمشرررراخص گرراهنگرراری این دوران، 

ستقرارها ر ساکنان این ا شتی  ستین  عنوانبها معی نخ
 .قرارداد یموردبررسمنطقه  یجوامع کشاورز

جوامعی که در این مرحله از دوران  رسررردیمبه نظر 
اطراف دریاچه  یاجلگهجغرافیائی ۀ نوسررنگی وارد حوز

که از فالت  اندبوده رو کوچجوامعی  ،اندشررردهارومیه 
این منطقه النهرین به بینآناتولی و مرزهای شرررمالی 

شده ستقرارها، دوران  اندوارد ستین ا و پس از ایجاد نخ
شکیل داده . [42]اند آغاز کشاورزی را در این منطقه، ت

تاکنون است  کمبود مطالعات میدانی سبب شده اگرچه
طه فال هیچ محو بدون سررر ای از دوران نوسرررنگی 
ناسرررا به شرررون ییشررر جه  با تو ما   یهاتیقابلد ا

زیاد، احتمالبه رسرردیممنطقه به نظر  یطیمحسررتیز
تحتانی  یهاهیال ازجملهدیگری  یهامحوطهبتوان در 

 د. کرتپه اهرنجان، این فاز را جستجو 
سنت سفالگری رایج در دوران تحوالت ابزاری و  های 

شمال سنگی  ساس مطالع غرب ایران برنو های تپه ۀا
تهشیپ نه ،گف ای روابط فرهنگی درون حاکی از گو

ع سررراکن در این حوزه ای اسرررت که بین جواممنطقه
وجود داشررته اسررت. این تعامالت در دوران نوسررنگی 

 صررورتبهبسرریار سرراده و ابتدائی اسررت اما  اگرچه
 یهاسرراختهدسررتمعماری و هنری در  یهاسرربک

صل از مطالع ستقراری، نمود پیدا الیه ۀحا کرده های ا
 است.

سترش دامن سع ۀگ ساس براجتماعی  ۀتحوالت و تو  ا
بسررتری شررد که  سررازنهیزمیشررتی تغییر الگوی مع

عدی اسرررتقرار را در این منطقه  یهافرهنگ دوران ب
شاورزی و فراوانی  سترش فن ک شد و گ شکیل داد. ر ت

ضی  شتقابلارا شنایی با  ک گیاهی که از  ییهادانهو آ
نهپیش،  ناتولی و  ییهاگو و  نیالنهرنیباز آن در آ
سر حوز شده یاهللوانت  سرتا شد تا  سبب   ۀبودند، 

ارومیه محلی  ۀشرررمال غرب، غرب و شررررق دریاچ
د که در شرروهای جوامعی مناسررب جهت اسررتقرارگاه

در و در طول دوران مس و سنگ نوسنگی  ۀاواخر دور
که شرح داده شد،  طورهماناین منطقه ساکن شدند. 

ی چون اهرنجان، یهانوسرررنگی محوطه ۀدر اواخر دور
نشرررینی و یانیق تپه شرررواهدی از یکجا روزیفیحاج

غازین را در حوز یائی شرررمال ۀآ غرب ایران، در جغراف
ساس مطالعات  خود دارند. بر و گاهنگاری،  شدهانجاما

فت در  توانیم روزیفیحاجهای مطلق داده طی گ
بل از میالد مردم کشررراورز و  5500-6500حدود  ق

اند و این سرراکن شررده روزیفیحاجدامدار در روسررتای 
ستقرار  ستا ۀامعاز یک ج ییالگوا در دوران آغاز  ییرو

ست شمال غرب ایران ا شاورزی در  فرهنگ  .[42] ک
با  روزیفیحاجو احتماالً یکجانشررین مردمان کشرراورز 

مناطق شررمالی زاگرس و مناطق شررمالی و  یهانمونه
حاظ نیالنهرنیبمرکزی  اقتصرررادی و معیشرررتی  ازل

 ۀدریاچ ضۀمتفاوت است )همان(. بر این اساس در حو
یه،وار نگ باهای دیگری نیز گروه م به  فره مشرررا

و اسررتقرارهای دیگری را در  شرردهپراکنده روزیفیحاج
 ۀ. نخسرررتین دوراندکردههای زمانی ایجاد همان دوره

های اسررتقراری مربوط به پس از الیه صیتشررخقابل
 ،ارومیه ۀدریاچ ضۀدر حو روزیفیحاجفرهنگ نوسنگی 

ب که هفرهنگی اسرررت  ما  بار از  نینخسرررتنام دال
بر اسرراس . [45]د شررهای تپه دالما شررناسررایی کاوش
 ۀاز دور آمدهدسرررتبهشرررناسررری مواد فرهنگی گونه
ما  روزیفیحاج په دال فت  توانیمبا مواد فرهنگی ت گ

یدترین مواد فرهنگی  جد مدهدسرررتبهکه   ۀاز دور آ
سی به قدیمیفیروز از حیث گونهحاجی ترین مواد شنا

فاز دالما  ،وجودنیباادارند.  فرهنگی تپه دالما شررباهت
جوامعی حضررور سررنگ قدیم نشرران از ودر دوران مس

اندکی پس از آخرین اسررتقرارهای  ۀکه به فاصررل دارد
قه سررراکن حاجی ۀدور ندشررردهفیروز در این منط  .ا
غرب دالما در شررمال هایمحوطه یاسررتقرار هایالگو

هدیمنشررران  رانیا طهکه  د مایی را هامحو ی دال
و  هاسرررکونتگاه( 1 کرد: میبه دو نوع تقسررر توانیم

ی حاصرررلخیز میان هادرههای دائمی در اسرررتقرارگاه
ستقرارگاه ی هاتیساهای موقت و کمپ کوهی و نیز ا

در ارتفاعات  رو کوچفصررلی عشررایر رمه گردان نیمه 
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زاگرس، قفقاز و سایر مناطق مرتفع شمال غرب ایران 
که در ارتباط  یناسشباستان عنوانبه کهیتونو( 2؛ [19]

 کندیماسررتنباط  گونهنیا کندیم تیبا دوره دالما فعال
 ییبر استقرار روستا یمبتن ینینشکوچاز  یفرم کیکه 

شکوچ مهی)مهاجرت ن یو مهاجرت فصل ۀ ( در دورینین
رخ داده  توانستهیم ویسنار نیترمحتمل عنوانبهدالما 

 نانینشررکوچاز  یکوچک یهاگروه کهیطوربهباشررد، 
 یهاگروه نیکه ارتباط ا کردندیمروسررتاها کوچ  نیب

روابط  ۀلیوسررربه ادیز اریبسررر احتمالبه نینشرررکوچ
 مهیمهاجرت ن. [46] گرفتیمصررورت  یشرراوندیخو

ب کی ینینشرررکوچ از  یخاصررر ۀویو شررر ییجاهجا
شکوچ ست که پا ینین ستقرار  هیا ساس آن بر ا  دائمو ا

از جامعه  یبخشررر ،نیبنیدراسرررت که ا در روسرررتاها
 هاچراگاهچرا به  یخود را برا یهاگله یفصل صورتبه
 هاچراگاهروسرررتاها و  نیب حدفاصرررلکه در  برندیم
گروه  نی. ادشویم جادیا زین ییهاتیساکمپ  یکسری

تاً رانیا ریو عشررررا التیاز ا مد ندگ ع  - القیی یز
فصول سرد را  یطورکلبهو  هازمستاندارند،  یقشالق

به سرررر  ریگرمسررر ای یاجلگهمناطق  یهادهکدهدر 
ندیم ناطق بر به م به همراه دام  ، و فصرررول گرم را 

 یدارا هازمستان. کنندیمکوچ  ریسردس ای یکوهستان
عمدتاً از نوع خشررت و گل هسررتند و  داریپا یهاخانه

ستان ضاً در  هاتاب  داریپا مهین یهاخانهرا در چادر و بع
با نوع مشابه آن  یگلخشت و  ای یثابت سنگ و گل ای

  .[19,47] برندیمبه سر 
 یهانمونهبر  کربن ویرادمطالعات آزمایش  اسرراس بر 

فیروز و پیزدلی کرره برره ترتیررب دالمررا و نیز حرراجی
تاریخی  ،شوندیمقبل و بعد از دالما را شامل  یهادوره

ق.م را برای فاز  4500تا  5000های در حدود سرررال
ما در نظر  تهدال ندگرف نه .[48] ا ید ظهور گو جد های 

شاخص  ساسفالی از تپه دالما که  این دوران  ییشنا
محسررروب بارز فرهنگ دالما  یهایژگیواز  ،هسرررتند

سفال مهر زده سفال یهانمونه. شودمی هایی از نوع 
فیروز، پیزدلی، چون حرراجی ییهررامحوطررهدالمررا در 

 ۀحسررنلو، دینخواه تپه، یانیق تپه و تپه سرریوان در حوز
ارومیه و تپه سرریابید، تپه گیان و بابا قاسررم در  ۀریاچد

شاه و غارکنجی در   آمدهدستبهلرستان  آبادخرمکرمان
این ویژگی نشرران از گسررترش فرهنگی  .[45]اسررت 

دالما در غرب و شرررمال غرب ایران دارد که ارتباطات 
. سازدیمای را در این دوران مطرح فرهنگی فرا منطقه

شررراخص برای  یادوره عنوانبه فرهنگ دالما اگرچه
شررمال غرب ایران  ۀآغاز عصررر مس و سررنگ در حوز

 باوجود هامحوطهاسررت. اما تعدادی از  شرردهشررناخته
سفال سنگی و آغاز  شواهدی از نو شتن  های مس و دا

از فرهنگ دالمائی را در خود  یانشانه گونهچیهسنگ، 
شاره سلماس ا ۀتپقرهبه  توانیم مثالعنوانبه ،ندارد

از نوع نوسررنگی  ییهاسررفالداشررتن  باوجودکرد که 
شواهدی از دوران آغازین مس و  [16]اهرنجان  و نیز 

سنگ در این تپه، حتی یک قطعه سفال فرهنگ دالما 
ست بهنیز  ست. به نظر  د سدیمنیامده ا دوران آغاز  ر

شررمال غرب ایران تنها  ۀمس و سررنگ قدیم در حوز
آن،  موازاتبه توانیمو  مربوط به فرهنگ دالما نیست

هررای محلی دیگری نیز این دوران را در فرهنررگ
 جستجو کرد. 

فرهنگی مس و  یهایتوال یبندمیتقسررر اسررراس بر
شرررمال غرب ایران، فرهنگ پیزدلی  ۀسرررنگ در حوز

دوران مس و سررنگ میانی و جدید در جدول  عنوانبه
ما قرار  مال غرب و پس از دوره دال گاری شررر گاهن

ل. ردیگیم فاصررر مانی  حاظ ز به ل نگ  بین  ۀاین فره
فرهنگ  [48,49] شودیمق.م را شامل  3800تا  4500

با  سررازدسررتو  قرمزرنگپیزدلی با سررفالی منقوش و 
. نقوش این سرررفال شرررودیمپخت ناکافی شرررناخته 

سفال سمت  یهادورههای منقوش برخالف  قبل در ق
سفال و دور لبه  شدهیافوقانی   شباهت زیادیو  اندجاد

 XIIIگاورای  یهاسفالاین دوره با  یهاسفالبین 

– XII وجود نقوش و  شرررودیمدیده النهرین در بین
نه صرررورتبهجدید  یا تبر دوپروا به  ای  یه  به شرررب ل

های فرهنگ خابور شررررقی نشررران از وجود سرررفال
با مناطق شرررمالی  باطاتی فرهنگی در این دوران  ارت

اخل فالت ایران دارد. فرهنگ پیزدلی در د نیالنهرنیب
سررره گابی در  ۀیا همان دور IXبا اسرررتقرار گودین 

در یانیق تپه نیز  [49].اسرررت  سرررهیمقاقابلکنگاور 
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ساده و منقوش پیزدلی  ستبهظروف  ست که  آمدهد ا
با  یانیق نیز  غدار  عاب گلی غلیظ قرمز دا با ل ظروف 

په  یهانمونه . [50] و پیزدلی مطابقت دارد Mگوی ت
موجود مطالعه شررده در شررمال  بر اسرراس شررواهد

ست بین شابهات  وجود داردالنهرین، مدارکی در د که ت
ناطق  ۀفرهنگی را در هزار با م بل از میالد  هارم ق چ

ساس ردیگیبرم درشمالی ایران،  شواهد را بر ا . این 
صورت گرفته در گوی تپه، یانیق تپه  شین  مطالعات پی

 رسررردیمبررسررری کرد. به نظر  توانیمو پیزدلی تپه 
زمانی در هزاره چهارم  ۀتغییراتی مشرررابه در یک دور

النهرین قبل از میالد در دوران مس و سنگ شمال بین
شمال غربی ایران را  شمال زاگرس که منطقه   دربرو 

شابه را  دادهرخ ،ردیگیم ست. این تغییرات م  توانیما
ستجو کرد.  سیرهای مهاجرت اقوام این دوران ج در م

النهرین در گاورا در شررمال بین سررفالی یهاسرربک
سفال پیزدلی  شابهاتی را با  سبکی و نقوش  ازلحاظت

 .[51] ندخاص تزئینی دار
مدارک موجود مطالعه شررده: بخش فوقانی  اسرراس بر

سنگ یانیق تپه و گوی تپه  پیزدلی  ۀاز دور Mمس و 
جدیدتر است و در عوض بقایای مس و سنگ گاورای 

ین شررمالی و مس و سررنگ النهرمیانی و جدید در بین
با سرررفال ناتولی  ناحیه کبان در آ های پیزدلی جدید 

ذکر  یهامحوطه. عالوه بر [49,52] هسررتند زمانهم
معرف  عنوانبهفرهنگ پیزدلی  شده در مطالب پیشین،

حسنلو و  یهاتپهسنگ میانی و جدید، در ودوران مس
ستبهفیروز نیز حاجی ضخامت  آمدهد ست   یهاهیالا
 متر هشتگ پیزدلی در خود تپه پیزدلی در حدود فرهن

ست ضخامت و  ا سنلو در یک گمانه به این  در تپه ح
 یهانهشررتهبا این ضررمانت  .[49]رسرردیممتر  5/6

ستمرار فرهنگی پیزدلی  توانیمفرهنگی،  به تداوم و ا
غربی و شرقی  ۀاشاره کرد که گسترش آن در کل حوز

یه نشررران از تغییری جدی چه اروم یا در الگوهای  در
اسرررتقراری و نظررام اجتمرراعی منطقرره در دوران 

مطالعات  اسرراس برسررنگ میانی و جدید دارد. ومس
فرهنگ پیزدلی در یک  رسررردیمبه نظر  شررردهانجام

نسرربت به غرب دریاچه ارومیه  تریطوالنمقطع زمانی 

نفوذ و گسترش داشته است.  ،در مناطق شرقی دریاچه
یق تپه در شرق دریاچه این سفالی جدیدتر یان یهاداده

ضوع را تا حدی اثبات  سترش دامن .کندیممو نفوذ  ۀگ
با آمدن فرهنگی جدید در  فرهنگ پیزدلی به دالیلی 

 قرارگرفتهچهارم قبل از میالد تحت تأثیر  ۀاواخر هزار
صورت گرفته  یشناختباستانمطالعات  اساس براست. 

شمال غرب ایران از این فرهنگ  رهنگی ف عنوانبهدر 
فرهنگ ماورای  بانامو آن را شررده اسررت  ادیوارداتی 

 . کنندیمقفقاز یا همان فرهنگ کورا ارس معرفی 
گذر از مس سررنگ جدید پیزدلی در این منطقه  ۀمرحل

 یدرسرررتبهبه مفرغ قدیم یا همان فرهنگ کوراارس، 
لب  اسرررت مشرررخص نشرررده غا  یهامحوطهو در 

گارهیال لهشرررده  ین په و ازجم په،  هفتوان ت گوی ت
. در اواخر شرررودیمظاهر  بارهکیبهفرهنگ کوراارس 

یدی در یسرررنگو  مسعصرررر  جد ، تحول فرهنگی 
قاز )بین  ییهابخش نهاز قف خا کورا و ارس(  یهارود

نفوذ آن تا مناطق جنوبی ارس  ۀاست که گستر دادهرخ
ست و  شده ا شیده  شرق آناتولی ک و زاگرس میانی و 

این تغییر فرهنگی . نامندیمآن را فرهنگ کورا ارس 
ته در منطقه   بهدر اثر تحوالت اقلیمی صرررورت گرف

از تغییر شررررایط آب و  توانیمکه  اسرررت آمده وجود
ساوانا به  شاره کرد  یوهواآبهوائی  سرد و مرطوب ا

  .[53] است دادهرخکه در اواخر دوره مس سنگ 
 

 یریگجهینت. 8
ستان ساس نتایج مطالعات با شبر ا سی،  مال غرب شنا

به لحاظ شررررایط راهبردی، اقلیمی و دریاچه ارومیه 
از دیرباز توجه جوامع بسیاری را به خود  یطیمحستیز

شرراهد  تاکنونجلب کرده و از دوران نوسررنگی جدید 
گیری اسررتقرارهای انسررانی بوده اسررت. کاوش شررکل

سلماس، تپه دوه گُز  تپهقرهاهرنجان و  یهاتپه شت  د
تانخوی و همچنین بررسررری باسررر ناختی های  شررر

محسررروب  در منطقه، گواهی بر این مدعا گرفتهانجام
به دورشرررودمی با ورود  عداد  ۀ.  نگ، ت مس و سررر

گاه بدییمها افزایش اسرررتقرار یاری از این  ا و بسررر
نوسرررنگی منطقرره  یهرراهیررالبر روی  هررامحوطرره
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. این منطقه شررامل هفت شررهرسررتان اندگرفتهشررکل
س ستان  شهر شش محوطه در  ست؛  شش ا لماس، 

محوطه در شهرستان خوی، یک محوطه در شهرستان 
چالدران، سه محوطه در شهرستان شوط، سه محوطه 
ستان ماکو  شهر شت، دو محوطه در  ستان پلد شهر در 

است و تنها  شدهییشناسامس و سنگ  ۀمتعلق به دور
ستقراری مربوط به دور ستان چایپاره ا شهر مذکور ۀ از 

 ده است.ششناسایی ن
 یهامحوطهشناسایی الگوهای استقراری  در خصوص

شناخت عوامل  ۀدور سنگ،  از  بومستیز مؤثرمس و 
 ۀمطالعاهداف مهم این پژوهش است. نتایج حاصل از 

ستقرارگاه یریگشکلبر  بومستیز مؤثرعوامل  های ا
که یک ارتباط مستقیم  دهدیمنشان  وضوحبهانسانی 

سررنگ و مس و  ۀبین مکان گزینی اسررتقرارهای دور
و  یامنطقهمحیطی آن و همچنین روابط  یهایژگیو

قهفرا  ند  یامنط مان وجود دارد. وجود عوارض مهمی 
ن ارومیه در جنوب  ۀارس در شرررمال و دریاچ ۀرودخا

ق عه ۀشررررق منط طال ، عواملی برای برقراری موردم
سی و تجاری بوده  سیا صادی،  تعامالت فرهنگی، اقت

 یهررامحوطررهاسرررراس این پژوهش،  اسررررت. بر
و  دهندیمالگوی نسبتاً منظمی را نشان  شدهییشناسا
نهدر اطراف  هاآناکثر  خا دائمی و فصرررلی  یهارود

ته ندقرارگرف نه. این ا خا های اطراف از کوه هارود
خوی، چایپاره،  یهاشهرستانو در  رندیگیمسرچشمه 

و  زندیریمارس  ۀچالدران، شوط، ماکو و پلدشت به در

ن خا چا ۀرود چزوال یا به در ماس  یه  ۀی در سرررل اروم
مس و  ۀ. پراکنش فضررایی اسررتقرارها در دورزدیریم

سلماس  ستان  شهر متمرکز و در  صورتبهسنگ در 
خطی اسررت. این الگو  صررورتبهها سررایر شررهرسررتان

شان  شکل دهدیمن ستقرارها، منابع آب که در  گیری ا
در درون ها بسرریار مهم بوده و به همین دلیل محوطه

و و مناطقی که کشررراورزی های پسرررت مرکزی پهنه
میسررر بوده،  هاآنبرای اصررلی  یهاراهدسررترسرری به 

سدیمو به نظر  اندگرفتهشکل شت  ر ساس معی که ا
ی پا قه بیشرررتر بر  مان این دوره در این منط  ۀمرد

واقع « بستر» ۀتنها محوطکشاورزی استوار بوده است. 
ی پا لدران در نزدیکی کوه چا یانکوهی  ه در دشرررت م

اسررت که شرررایط مسرراعد برای زندگی  گرفتهشررکل
داری و احیاناً کشرراورزی محدود داشررته مبتنی بر دام

  است.
شت عوامل محیطی  توانیمدر پایان  : هازجملاظهار دا

 های، راهیدائمکد ارتفاعی، دسرررترسررری به منابع آب 
باطی،  خاک وهواآبارت هت و میز،  ان و همچنین ج

ا، هزیستگاه یریگشکلدر شیب زمین، اهمیت بسزایی 
ای فرهنگی اسررتقراره یهاکنشبرهمتوزیع مکانی و 

ارومیه  ۀشرررمال غرب دریاچ ۀمس و سرررنگ حوضررر
شته ساس انددا شت غ توانیم، بر این ا الب گفت معی
 منابع از طریق نیتأممس و سرررنگ بر پایه  ۀدر دور

 کشاورزی، دامداری و تجارت بوده است.
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