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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
شمالغرب دریاچۀ ارومیه که هفت شهرستانِ سلماس ،خوی ،چایپاره ،چالدران ،شوط ،پلدشت و ماکو را شامل میشود؛ در کرانۀ
جنوبی رودخانه ارس واقع شده است .این منطقه به سبب شرایط جغرافیایی و مسیر ارتباطی مابین قفقاز جنوبی ،شرق آناتولی،
فالت مرکزی و جنوب دریاچۀ ارومیه و همچنین ظرفیتهای زیستمحیطی مناسب و مطلوب ،زمینهساز حضور جوامع انسانی در
ادوار مختلف تاریخی و فرهنگی بوده است .باوجوداینکه از قرن  19میالدی به بعد حوضۀ جنوبی دریاچۀ ارومیه موردتوجه مطالعات
باستانشناسی واقع شده ،اما بخش شمالی آنکه از توانمندیها و قابلیتهای بسزایی برخوردار است ،چندان موردمطالعه قرار
نگرفته و فقدان پژوهشهای علمی و روشمند دوران پیشازتاریخ بهویژه دورۀ مس و سنگ در این پهنۀ فرهنگی بسیار محسوس
است .با عنایت به اینکه مجموعه عوامل زیستمحیطی نقش مهمی در شکلدهی و توزیع مکانی استقرارهای جوامع بشری در
ادوار مختلف فرهنگی دارند ،به نظر میرسد برهمکنشهای انسان با محیطزیستِ پیرامون در حوضۀ شمالغرب دریاچۀ ارومیه
یک چشمانداز متمایز را به دنبال داشته است .پژوهش حاضر برای نخستین بار به تبیین الگوهای استقراری و فرهنگی 21
سکونتگاه مس و سنگ در حوضۀ شمالغرب دریاچه ارومیه که تاریخ نسبی از آغاز هزارۀ پنجم تا پایان هزارۀ چهارم ق .م دارند،
میپردازد .مهمترین پرسش اصلی پژوهش این است که عوامل زیستمحیطی چه نقش و تأثیری بر شکلگیری ،نحوۀ پراکنش
و برهمکنش فرهنگی استقرارگاههای دورۀ مس و سنگ در شمالغرب حوضه دریاچه ارومیه داشتهاند؟ در این خصوص عوامل
محیطی مانند :ارتفاع از سطح دریا ،آبوهوا ،منابع آب ،خاکها ،راهها ،جهت و میزان شیب زمین در ارتباط با  21استقرار مس و
سنگ با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISتحلیل شد و نتایج پژوهش نشان داد که اساسیترین عوامل محیطی در
شکلگیری و برهمکنش فرهنگی زیستگاههای دورۀ مس و سنگ در این حوضه ،سه عامل «دسترسی به منابع آب دائمی»« ،کد
ارتفاعی» و «راههای ارتباطی» است و این سه عامل ،وابستگی استقرارها را به منابع آب بهصورت خطی ،وابستگی به پهنۀ دشت
جهت کشاورزی و وابستگی به معابر مواصالتی را جهت مبادالت تجاری ،نشان میدهد.
واژگان کلیدی :عوامل زیستمحیطی ،الگوهای استقراری ،مس و سنگ ،GIS ،شمالغرب دریاچۀ ارومیه
*نویسنده مسئول مکاتبات :اردبیل ،انتهای خیابان دانشگاه ،دانشگاه محقق اردبیلی.
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 .1مقدمه
شکلگیری استقرارهای جوامع انسانی در ادوار مختلف
تاریخی و فرهنگی ت حت تأثیر عوا مل و شررررایط
زی ستمحیطی بوده ا ست .بهگونهای که این شرایط و
عوامل زیسررتمحیطی اسررت که اهمیت بسررزایی در
شررکلگیری اسررتقرار ،شررناسررایی و گزینش منطقه
مطلوبی برای سکونت اجتماعات ان سانی دا شته ا ست.
شررناخت محیط در بررسرری اسررتقرار گزینی انسرران و
ایجاد تغییرات در زیست محیط ازاینروی حائز اهمیت
ا ست که ن شان میدهد ان سان چگونه در هر شرایط
زیستمحیطی گونهای از زیستن متناسب با آن شرایط
را ابداع و از آن استفاده کرده است ].[1
عوامل مؤثر در شررکلگیری و توسررعه سررکونتگاههای
ان سانی موقعیت جغرافیایی ،زمین شنا سی ،توپوگرافی،
آبوهوا ،منابع آب ،پوشررش گیاهی و دیگر پدیدههای
طبیعی ا ست که برر سی آنها ،در طرحهای مطالعات
مرتبط با سررکونتگاهها ضررروری اسررت ] .[2مطالعات
الگوهای اسرررتقراری ازجمله رهیافتهایی اسرررت که
میتواند منجر به شررناخت برهمکنشهای بین محیط
و انسان شود؛ این مطالعات ،اندازه و ویژگی مکانهای
تاریخی شناسایی شده ،تعداد ،رابطه ف ضایی آنها را با
یکدیگر و با متغیرهایی مانند جاده ،رودخانه ،کیفیت و
نوع زمین موردبرر سی قرار میدهد ] .[3واژهی الگوی
استقراری در اینجا بهعنوان روشی توصیف میشود که
در آن انسرران خود را بر روی چشررماندازی که در آن
ز ندگی مین مای ند ،تصرررومر میک ند ] .[4در این م یان
تحلیل الگوی اسررتقرار یکی از موضرروعات مطرح در
با ستان شنا سی ا ست که بهجای تمرکز بر روی یک
مکان با ستانی خاص به برر سی منطقهای میپردازد.
در الگوی استقرار بیشترین توجمه به جغرافیای زیستی
و رابطۀ انسرران در مکان گزینی و زیسررت در پهنۀ
جغرافیایی معطوف میشرررود که با توجمه به تفاوت
وضعیت جغرافیایی هر منطقه نحوۀ پراکنش استقرارها
نیز باهم متفاوت است ] .[5در پِژوهش حاضر ،سعی بر
آن اسرررت تا عوامل زیسرررتمحیطی و نقش آنها در
شررکلدهی و توزیع مکانی  21اسررتقرار مسوسررنگ
 │ 188سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

حوضه شمالغرب دریاچه ارومیه ،با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی ) (GISموردبرر سی و تحلیل قرار
گیرد.
حوزۀ مطالعۀ موردنظر ،شرررمال غرب دریاچۀ ارومیه
اسررت که شررامل هفت شررهرسررتان :سررلماس ،خوی،
چایپاره ،چالدران ،شوط ،پلد شت و ماکو ا ست ( شکل
 .)1این پهنۀ فرهنگی از سوی شمال به رودخانۀ ارس،
از سوی شرق به ا ستان آذربایجان شرقی ،از سوی
جنوب شرق و جنوب به دریاچه و شهر ستان ارومیه و
از سوی غرب به ک شور ترکیه محدود می شود که به
سبب شرایط جغرافیایی و م سیر ارتباطی مابین قفقاز
جنوبی ،شرررق آناتولی ،فالت مرکزی و جنوب دریاچه
ارومیه و همچنین ظرفیتهای زی ستمحیطی منا سب
و مطلوب ،زمینهسرراز حضررور جوامع انسررانی در ادوار
مختلف تاریخی و فرهنگی بوده است.
 .2پرسش و فرضیه
پرسررش اصررلی پژوهش پیشرو این اسررت که عوامل
زیسرررتمحیطی چه نقش و تأثیری بر شرررکلگیری،
نحوۀ پراکنش و برهمکنش فرهنگی اسرررتقرارگاههای
دورۀ مس و سررنگ در شررمال غرب حوضررۀ دریاچه
ارومیه داشررته اسررت؟ فرضرریۀ پژوهش بر این بنیان
اسررتوار اسررت که اسرراسرریترین عوامل محیطی در
شکلگیری و برهمکنش فرهنگی زی ستگاههای دورۀ
مس و سنگ در شمال غرب دریاچۀ ارومیه ،سه عامل
«دسرررترسررری به منابع آب دائمی»« ،کد ارتفاعی» و
«راههای ارتباطی» ا ست و این سه عامل ،نقش مؤثر
و اهمیت بسزایی داشتهاند.
 .3روش پژوهش
روش پژوهش بهصرررورت ک تاب خا نهای و م یدانی
(توصررریفی -تحلیلی) که ابتدا به شررریوۀ کتابخانهای،
اطال عات پا یه از آرشررریو اداره کل میراث فرهنگی
آذر بای جان غربی ج هت شررر ناسرررایی محو طه های
پ یشازتررار یخ و ج معآوری ا طالعررات هر یررک از
محوطهها برای ایجاد بانک اطالعاتی ،گردآوری شد و

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

در روش میدانی بهوسررریلۀ بررسررریهای پیمایشررری،
استقرارهای موردنظر بازنگری و پایش شدند و پس از
انجام این بخش ،اسرررتقرارها مورد ارزیابی ،مطالعه و
گاهنگاری ن سبی قرار گرفتند و با ا ستفاده از سی ستم
اطالعات جغرافیایی ) (GISبه تحلیل و شرررناسرررایی

الگوهای ا ستقراری  21ا ستقرار مس و سنگ حو ضۀ
شرمال غرب دریاچه ارومیه با عوامل محیطی مختلفی
از قبیل :ارتفاع از سررطح دریا ،آبوهوا ،دسررترسرری به
منابع آب ،زمین شنا سی ،راهها و شیب زمین پرداخته
شد.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی حوضۀ شمال غرب دریاچه ارومیه
Fig. 1: Geographical location of the northwestern basin of Lake Urmia

 .4پیشینۀ پژوهش
باوجود گذشررتِ نزدیک به یک سررده از آغاز مطالعات
با ستان شناختی در آذربایجانغربی ،بخش شمالی این
منطقه که از اهمیت بسررزایی برخوردار اسررت ،چندان
مورد مطالعات باسررتانشررناختی قرار نگرفته اسررت .از
اولین کاوش های باسرررتانشرررناختی در این منطقه
میتوان به کاوشهای تپه هفتوان سلماس ا شاره کرد
که از سال  1968میالدی تو سط چارلز برنی انجام و
منجر به شناخت دورههای مفرغ و آهن شد ].[6,7,8,9
در ادامه ،ولفرام کالیس نخ ستین برر سیهای خود را
در این منطقه از سررال  1969میالدی آغاز کرد و این
برر سیها تا سال 1978م .ادامه یافت .درمجموع این
م طال عات ،آ ثار باسررر تانی بسررر یاری اعم از قالع و
محوطههای باستان شناختی در این منطقه شناسایی و
معرفی شرررد ] .[10م طال عات جدی در این منط قه،

کاوشهای با ستان شناختی قلعه ب سطام ا ست .کاوش
در این محوطه به سرپر ستی ولفرام کالیس بود که با
م شارکت هیئتهای با ستان شناختی از امریکا و کانادا
ان جام یا فت ] .[11,12دام نۀ م طال عات این کاوش از
دورۀ مفرغ جدید تا دورۀ اورارتوییان در این منطقه بود.
پس از کاوش هی ئت آل مانی دام نۀ کاوش ها در این
محوطه توسط هیئت ایرانی به سرپرستی حمید خطیب
شرررهیدی ادامه یافت ] .[13از دیگر مطالعات در این
منطقه ،میتوان مطالعه و بررسرری محوطههای دشررت
سلماس تو سط کیرتون ] [14و همچنین برر سیهای
سوینی در شمالغرب و غرب ] [15را نام برد.
اما پس از یک دورۀ طوالنی باستان شناسان ایرانی نیز
در این حوزه ،پژوهش هایی ان جام دادها ند که ازجم لۀ
آنها میتوان اشاره کرد به گمانهزنیهای بهمن کارگر
در تپههای اهرنجان و قرهتپه سلماس ] ،[16برر سی
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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محدود به دشررتهای سررلماس ،خوی ،شرروط و ماکو
ا ست ولی در دورۀ مس و سنگ در د شت پلد شت و
دشرررت میانکوهی چالدران نیز شررراهد شرررکلگیری
ا ستقرارها ه ستیم .برخی از ا ستقرارهای دورۀ مس و
سنگ حو ضۀ شمال غرب دریاچۀ ارومیه بر روی آثار
دوران نوسرررنگی قرار دار ند؛ بهگو نهای که در حین
بررسررری میدانی بر روی این تپهها میتوان پراکندگی
سررفالهای این دو دوره را در کنار یکدیگر مشرراهده
کرد .درمجموع  21اسررتقرار مس و سررنگ در حوضررۀ
شمال غرب دریاچه ارومیه شناسایی شدهاند که در این
میان تپه اهرنجان ،تپه قرهتپه ،تپه حمزه کندی ،تپه
کوچک هفتوان ،تپه قبر ستان صدقیان و تپه قبر ستان
پکاجیک در شهرستان سلماس ،تپه دوزداغی ،تپه دوه
گْز ،ت په چای ،ت په قارداش خان ،ت په گوهران و ت په
پیرکندی در شرررهرسرررتان خوی ،محوطه بسرررتر در
شررهرسررتان چالدران ،تپه طوره ،محوطه بابورعجم و
محوطه تولکی تپه سی در شهرستان شوط ،تپه نازلی
بوالغ ،تپه اجاق باشی و محوطه سوباشی در شهرستان
پلد شت و تپه کولوخ و تپه قرهتپه در شهر ستان ماکو
قرار دار ند .بر اسررراس شررر کل ظاهری از مجموع
اسررتقرارها ،چهار اثر به شررکل محوطه که یک اثر در
دشت میانکوهی چالدران ،دو اثر در دشت شوط و یک
اثر در د شت پلد شت و هفده اثر دیگر به شکل تپه در
اکثر شهرستانها هستند .این استقرارها به جز محوطۀ
بسررتر شررهرسررتان چالدران که در کوهپایه واقعشررده
اسررت ،در دشررت و در حاشرریۀ رودخانههای دائمی و
فصلی شکلگرفتهاند (جدول .)1

بهمنظور شناسایی آثار و استقرارهای دوره مسوسنگ
تا پایان مفرغ قدیم شهرستان خوی و سلماس توسط
فاطمه ملک پور ] ،[17کاوش تپه دوه گْز خوی تو سط
اکبر عابدی ] [18,19و کاوش محوطۀ کهنه شرررهر
چالدران توسررط کریم علیزاده که منجر به شررناسررایی
آثاری از آغاز شهرن شینی و شکلگیری جوامع پیچیده
در این منطقه شد ] .[20این دژ-شهر دورۀ مفرغ قدیم
قبالً توسرررط کالیس بررسررری و ت حت نام روض
منتشرشده بود ]. [21
جدیدترین مطالعات در سرررال های اخیر در شرررمال
آذربایجان غربی شامل گمانهزنیهایی است که در تپۀ
دوزداغی خوی توسرررط م لکپور و گراو ند ]،[22,23
محوطۀ قلعه قبان ماکو توسررط حیدری ] ،[24محوطه
قلعه سررنگر ماکو توسررط بیننده ] ،[25محوطه شررمس
تبریزی خوی توسرررط ملک پور و گراوند ] ،[26قلعه
بسررطام چایپاره توسررط شرریرزاده ] ،[27تپه اهرنجان
توسرط گراوند ] ،[28تپه قبرسرتان صردقیان سرلماس
توسررط ذیفر ] ،[29تپه قبرسررتان پکاجیک سررلماس
توسررط مصررطفی پور ] ،[30تپه گوهران خوی توسررط
گرگری ] [31و ت په چای خوی توسرررط گراوند ][32
انجامگرفته است.
 .5استقرارهای مس و سنگ حوضۀ شمال
غرب دریاچۀ ارومیه
شمار ا ستقرارهای دورۀ مس و سنگ حو ضۀ شمال
غرب دریاچۀ ارومیه نسررربت به دورۀ نوسرررنگی این
منطقه از رشررد چشررمگیری برخوردار اسررت .در دورۀ
نوسررنگی نحوه پراکنش و توزیع جغرافیایی اسررتقرارها

جدول  :1مشخصات موقعیت مکانی استقرارهای مسوسنگ حوضۀ شمال غرب دریاچۀ ارومیه

Table 1: Location characteristics of copper and rock settlements in the northwestern basin of Lake Urmia

بستر
زیستمحیطی
R

نام مکان
Site Name

موقعیت
مکانی
Location

Ecological
substrate

مختصات

اندازه مکان

UTM

Site dimensions

کوهپایه
دشت

Plain

Mount
ain
foothil
ls
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متر شمالی
N

متر شرقی
E

ارتفاع از
سطح دریا
The height
abave sea
level

مساحت
(متر)
)Area (m

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

1
2
3
4
5

6
7

تپه اهرنجان

سلماس

Ahranjan Tapeh

Salmas

قرهتپه
Ghareh-Tapeh

تپه حمزه کندی
Tapeh Hamzehkandi

تپه کوچک هفتوان
Small Haftavan Tapeh

تپه قبرستان صدقیان
Tapeh Sadaghian
Cemetery

تپه قبرستان پکاجیک
Tapeh Pakajik
Cemetery

Tapeh Dava Göz
Tapeh Chay

تپه قارداش خان
Tapeh Ghardashkhan

11

تپه گوهران

12

تپه پیرکندی

16
17
18
19
20
21

"

*

4229039

486138

1342

60000

"

*

4226546

484368

1349

32300

*

4263880

493127

1222

120000

"

*

4260221

502783

1146

34700

"

*

4254754

499561

1181

8500

"

*

4275740

503232

1061

42000

"

*

4270275

502683

1085

21700

"

*

4283968

509734

1000

8800

4335014

443377

1875

10500

*

4336674

490208

1061

5600

"

*

4349796

479896

950

5000

"

*

4336688

492885

986

7000

*

4321643

513567

990

5600

"

*

4321684

523319

1080

300

"

*

4321696

523184

1077

7000

*

4350158

473071

1010

8800

*

4351357

469101

1081

8000

تپه دوزداغی

9

15

"

*

4224865

481175

1363

9000

Tapeh Dozdaqi

تپه چای

14

"

*

4230697

485458

1355

12000

خوی

8

13

"

*

4229356

483531

1367

16500

Khoy

تپه دوه گُز

10

*

4229512

478583

1420

29970

Tapeh Goharan
Tapeh Pirkandi

محوطه بستر

چالدران

Bastar site

Chaldoran

تپه طوره

شوط

Tapeh Tavreh

Showt

محوطه بابور عجم
Babur-Ajam site

محوطه تولکی تپه سی
Tolki-Tapasi site

تپه نازلی بوالغ

پلدشت

Tapeh Nazli-Bolaq

Poldasht

تپه اجاق باشی
Tapeh Ojaghbashi

محوطه سوباشی
Subashi site

تپه کوللوح

ماکو

Tapeh Kulluh

Maku

قرهتپه
Ghareh-Tapeh

"

*

 .6الگوهای استقراری مسوسنگ حوضۀ
شمال غرب دریاچۀ ارومیه
شکلگیری استقرارهای جوامع انسانی در ادوار مختلف
تاریخی و فرهنگی ت حت تأثیر عوا مل و شررررایط

زی ستمحیطی بوده ا ست .بهگونهای که این شرایط و
عوامل زیسررتمحیطی اسررت که اهمیت بسررزایی در
شررکلگیری اسررتقرار ،شررناسررایی و گزینش منطقۀ
مطلوبی برای سکونت اجتماعات ان سانی دا شته ا ست.
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400

191

تبیین الگوهای استقراری و فرهنگی شمالغرب دریاچۀ ارومیه در دورۀ مس و سنگ بر اساس تحلیلهای GIS

در پِژوهش حاضرررر ،سرررعی بر آن اسرررت تا عوامل
زیسررتمحیطی و نقش آنها در شررکلدهی و توزیع
مکانی  21ا ستقرار مس و سنگ حو ضه شمال غرب
دریاچه ارومیه ،با اسرررتفاده از سررریسرررتم اطالعات
جغراف یایی ) (GISو بر اسررراس فاکتور های مهمی
همچون توزیع ا ستقرارها ن سبت به و ضعیت سطوح
ارتفاعی ،وضعیت آبوهوا ،وضعیت دسترسی به منابع
آب ،وضررعیت فاصررله تا راهها و وضررعیت میزان زمین
برای تجزیهوتحلیل الگوهای اسررتقراری ،موردبررس ری
قرار گیرد.

اختصرراص میدهد .در منطقۀ موردمطالعه ،اسررتقرارها
بیش از هر چیز تحت تأثیر ارتفاع بودهاند و این عامل
بسررریاری از متغیمرهای محیطی را نیز تحت تأثیر قرار
داده است .اکثر استقرارهایِ حوضه شمالغرب دریاچه
ارومیه در درون پهنههای پست مرکزی شکلگرفتهاند
که در ارتباط با استفاده از خاک مساعد برای کشاورزی
و د ستر سی به راههای ا صلی ه ستند و تنها محوطۀ
بسررتر واقع در دشررت میانکوهی چالدران در نزدیکی
کوهپایه شررکلگرفته اسررت که شرررایط مسرراعد برای
ز ندگی مبتنی بر کوچنشرررینی و دامداری و اح یا ناً
کشاورزی محدود داشته است.

 .6-1توزیع استقرارها نسبت به وضعیت
سطوح ارتفاعی
از فاکتورهای مهمی که در بررسی مکانهای باستانی
دارای اهمیت ،توزیع آنها در سررطوح ارتفاعی مختلف
اسررررت .ارتفراع ،برهعنوان یکی از عوامرل مهم در
شکلگیری اقلیم و زی ستبومها ا ست که با ت شکیل
مراکز فشار حرارتی کموزیاد در مناطق گرم و سرد ،بر
دیگر ویژگی های زیسرررتبوم ها ،چون میزان بارش و
اکوسررریسرررتم گیاهی -جانوری آنها ،تأثیر میگذارد
] .[33حوضررۀ شررمال غرب دریاچۀ ارومیه با توجه به
سطوح ارتفاعی در پنج گروه تق سیم می شود که این
سطوح با مقیاس متر محاسبه شدهاند و عبارت ه ستند
از،)1100 -1230( ،)1000 -1100( ،)900-1000( :
( )1300-1420و ( .)1850-1900در این م یان چ هار
محوطه یعنی نوزده درصد استقرارها در ارتفاع -1000
 900متر از سرررطح آب های آزاد ،هفت محوطه یعنی
 33درصررد در ارتفاع  1000-1100متر ،سرره محوطه
یعنی  14درصررد اسررتقرارها در ارتفاع 1100 -1230
متر ،شش محوطه یعنی  28درصد استقرارها در ارتفاع
 1300 -1420از سررطح آبهای آزاد قرار دارند و تنها
یک اسررتقرار در ارتفاع  1850 -1900متر واقعشررده
اسرررت (شرررکل  .)2واضرررح اسرررت نوع توپوگرافی و
ناهمواری های منط قه ،مهمترین عوا مل در بروز این
ناهم سانی ا ست و این عوامل رتبۀ اومل را در کیفیت و
کمی مت توزیع م کان های باسررر تانی منط قه به خود
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شکل  :2توزیع مکانی استقرارهای مسوسنگ حوضه شمالغرب
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

 .6-2توزیع استقرارها نسبت به وضعیت
منابع آب
منابع آبی از فاکتورهای بسیار مهم در توزیع جغرافیایی
و نحوۀ پراکنش ا ستقرارها مح سوب می شود .حو ضۀ
شرررمالغرب دریاچۀ ارومیه از مناطق پر آب اسرررتان
آذربایجانغربی شررناخته میشررود که دارای منابع آبی

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

متعدد سطحی چون چ شمهها ،رودخانهها ،م سیلها و
همچنین منابع آبی گسررتردۀ زیرزمینی اسررت .منطقۀ
برر سی شده ،ازنظر حو ضۀ آبریز به دو حو ضه تق سیم
میشررود :رودهای قطور چای ،الندچای ،قودوخ بوغان
شهرستان خوی ،رود قیزالر چای شهرستان چالدران،
رودهای زنگبار و قره سو شهر ستانهای ماکو و شوط
پس از پیو ند با رود ارس در م حدودۀ حوضرررۀ آبریز
دریای خزر و رودخانۀ زوالچای شهرستان سلماس در
محدودۀ حوضۀ آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند .فواصل
اسرررتقرارها تا رودخانه ها و م نابع آب در چ هار گروه
تقسررریمبندی شررردهاند که با مقیاس متر محاسررربه
می شوند ،این فواصل عبارت هستند از :فاصله (-200
)700 -850( ،)200 -550( ،)0و ( )1400 -2000متر

(نق شه  .)3در این میان ،در حریم صفر تا  200متری،
هفت اثر ( 33درصرررد) ،در حریم  200تا  550متری،
شش اثر ( 29در صد) ،در فا صله  700تا  850متری،
چهار اثر ( 19درصرررد) و در فاصرررله  1400تا 2000
متری ،چهار اثر ( 19درصرررد) قرار دارد (شرررکل .)3
بنابراین به نظر میر سد نزدیکی به رودخانه و ا ستفاده
از آب و م نابع غذایی وابسررر ته به آن ،از مهمترین
فاکتورهای شرررکلگیری اسرررتقرارهای این منطقه در
دوران مختلف فرهنگی اسررت و میتوان بیان کرد که
جوامع گذ شته نیز مانند جوامع امروز ،اقت صادی بر پایۀ
کشررراورزی داشرررتهاند و به منابع آبی همواره نیازمند
بودهاند.

 :3توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوضۀ شمال غرب دریاچه ارومیه نسبت به رودخانهها

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

 .3-6توزیع استقرارها نسبت به وضعیت
فاصله تا راههای ارتباطی
برر سی جادهها و بهرهبرداری از گذرگاههای طبیعی در
پژوهشهای باسررتانشررناختی اهمیتی قابلتوجه دارد؛
جایی که راهها برقراری ارتباطات اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی و در مرحل رۀ بعررد ،برهمکنشهررای جوامع

گوناگون را میسرررر میکند ،بهنوعی ،از سرررویی جبر
زیسررتمحیطی پیش روی انسرران و از سررویی دیگر،
تالش های او برای فائق آمدن بر این جبر را ،بازتاب
میدهد ] .[33حوضررۀ شررمال غرب دریاچۀ ارومیه از
مراکز مهم گذرگاهی و چهارراه ارتباطی و دادوسرررتد
شرق و غرب و سرزمینهای دور و نزدیک بوده ا ست
که از یکسرررو مناطق کوهسرررتانی قفقاز را به فالت
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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ایران ،و از سوی دیگر شمال غرب ایران را به منطقۀ
شرق آناتولی مرتبط میسازد و به دلیل موقعیت خاص
اسررتراتژیکی بهخصرروص برای جوامع پیشازتاریخ ،در
پژوهش های مرتبط با شررر کلگیری جوامع اول یه و
تجارت ابسیدین از اهمیت بسزایی برخوردار است .این
منطقه درههای متعدد بهسررروی دشرررت باز و راههای
ارتباطی طبیعی منط قهای دارد ،این موقع یت سررر بب
میشرررود که در درون خود منطقه ،شررررایط برقراری
ارت با طات درون منط قهای و در مرح لۀ ب عد ،با دیگر
مناطق فرهنگی فراهم شود .در این پژوهش ،فوا صل
اسررتقرارها تا راههای ارتباطی اصررلی و فرعی در چهار
گروه دسررتهبندیشرردهاند که بر این اسرراس ،در حریم
بافاصررلۀ صررفر تا  300متر ،هفت اثر ( 34درصررد) ،در
حریم  300تا  500متر ،شرررش اثر ( 29درصرررد) ،در
فاصررلۀ بین  500تا  1000متر ،پنج اثر ( 23درصررد) و
در فاصلۀ بین  1000تا  1300متر ،سه اثر ( 14درصد)
واقعشدهاند (شکل .) 4

 .4-6توزیع استقرارها نسبت به وضعیت
آبوهوا
حوضۀ شمال غرب دریاچۀ ارومیه ازلحاظ آب و هوایی
به شرررش دسرررته آبوهوای :مرطوب ،نیمه مرطوب،
خیلی مرطوب ،خشرررک ،نی مهخشرررک و مدیترانهای
تقسیم می شود که در این راستا تپه اهرنجان سلماس
و محوطۀ بسررتر چالدران در ناحیۀ مدیترانهای و مابقی
آثار در گروه آبوهوای نیمهخشرررک دیده میشررروند.
درمجموع ،نُه در صد ا ستقرارها در و ضعیت آبوهوای
مدیترانهای و نود و یک در صد در و ضعیت آبوهوای
نیمهخشک قرار دارند (شکل .)5

شکل  :5توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوضۀ شمال
غرب دریاچۀ ارومیه نسبت به وضعیت آبوهوا

Fig.4: Spatial distribution of copper and rock
settlements in the northwestern basin of Lake Urmia in
relation to the weather conditions

 .5-6توزیع استقرارها نسبت به جهت و
شکل  :4توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوضۀ شمال
غرب دریاچۀ ارومیه نسبت به راههای ارتباطی

Fig.3: Spatial distribution of copper and rock
settlements in the northwestern basin of Lake Urmia in
relation to communication routes
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میزان شیب
جهت شیب ،حداکثر تغییرات شیب ا ست که برح سب
زاویه بیان میشرررود ] .[34جهت شررریب ،تعیینکنندۀ
مقدار انرژی خورشیدی است که خاک ،دریافت میکند
و مقدار این انرژی ،درجه حرارت هوا و خاک و مقدار
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آب قابلد سترس خاک را م شخص می سازد ] [35که
همین عامل سبب تفاوت در پوشش گیاهی شیبهای
مختلف اسررت .تغییر درجۀ حرارت در سرره نوع شرریب،
یعنی شیبهایی که مستقیماً خورشید به آنها میتابد،
شرریبهایی که تااندازهای خورشررید به آنها میتابد و
ش ریبهایی که نور خورشررید به آنها نمیتابد ،بسرریار
بارز اسررت ] .[36به همین دلیل در مناطق سررردسرریر
شیب روبه آفتاب و در مناطق گرمسیر شیبهای پشت
به آفتاب برای سررکونت مناسرربتر به نظر میرسررند
] .[37تحلیل الگوی ا ستقرارها ن سبت به شیب زمین
بیشتر تحت تأثیر عوامل ثابت جغرافیایی مانند زاویۀ
تابش خورشررید ،اقلیم غالب منطقۀ موردمطالعه ،جهت
وزش باد در فصول سرد و گرم ،میزان درجه حرارت و
غیره از منط قهای به منط قۀ دیگر تغییر میک ند و
گو یای زوا یای آشررر کار و پن هان در م کان گزینی
استقرارها است ].[38
حوضرررۀ شرررمالغرب دریاچه ارومیه با قرار گرفتن در
عرضهای شمالی و اقلیم سرد و خشک در زمستان و
گرم و مرطوب در تابسررر تان ،شررررایط ویژهای را در
گزینش الگوی مناسررب اسررتقرار بر سرراکنان کنونی و
باسررتانی منطقه تحمیل کرده اسررت .از بیسررت و یک
محوطۀ مطالعه شررده در این پژوهش ،دَه محوطه (47
در صد) در ارا ضی تخت و در شیب بین صفر تا پنج
درجه ،شش محوطه ( 29درصد) در شیب رو به جنوب،
پنج محوطه ( 24در صد) در شیب رو به جنوب شرق
قرارگرفتهاند (شکل .)6
بنابراین تعداد یازده محوطه ( 52در صد) در شیبهای
رو به جنوب و جنوب شرق و مابقی در اراضی تخت و
کم شررریب واقعشررردهاند .بنابراین ،با توجه به اینکه
منطقۀ موردمطالعه دارای آبوهوای ن سبتاً سرد ا ست،
بیشرررتر محو طه ها در شررر یب های آف تابگیر ،یعنی
شیبهای رو به جنوب تراکم بیشتری دارد .با توجه به
نق شۀ پراکندگی محوطههای با ستانی حو ضۀ شمال
غرب دریاچۀ ارومیه ن سبت به میزان شیب ،بی شتر آثار
در پهنۀ دشت و کوهپایهها اسکانیافتهاند و استقرار در
مناطق باز و ارتفاعات با شررریب تند به نسررربت کمتر

ا ست .در د شتهای میانکوهی حو ضۀ برر سی شده ،با
افزایش میزان شیب از تعداد محوطهها کاسته می شود
و اکثر محوطهها بهواسرررطۀ قرار گرفتن در دشرررت و
کوهپایهها با شیب نسبتاً مالیم ،امکان معیشت مبتنی
بر کشررراورزی و دا مداری را فراهم کرده و مو جب
شکلگیری بسیاری از سکونتگاهها شده است.

شکل  :6توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوضۀ شمال
غرب دریاچه ارومیه نسبت به جهات شیب
Fig. 5: Spatial distribution of copper and rock
settlements in the northwestern basin of Lake Urmia
with respect to slope directions

 .6-6توزیع استقرارها نسبت به نوع خاک
استقرارهای حوضۀ شمال غرب دریاچۀ ارومیه در سه
نوع خاک شررکلگرفتهاند که عبارت هسررتند از :خاک
نوع اول ) ،(Inceptisol/Verisolا ین نوع خرراک
مناسرب کشراورزی و دارای عمق زیادی اسرت .خاک
مذکور کامالً خاکی با بافت ف شرده ا ست که در هنگام
خشررکی برق میزند و در هنگام رطوبت چسرربندگی
برراالیی دارد .خرراک نوع دوم ) ، (Aridisolاین نوع
خاکها متداول مناطق خشررک و بیابانی هسررتند و در
آنها میزان نزوالت آسرررمانی اعم از باران و ..کمتر از
میزان تبخیر و تعرق اسرررت .خاکِ نوع مذکور عمدتاً
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دارای پوشررش گیاهی ضررعیف و درنتیجه ،میزان مواد
ارگانیک (مواد آلی) و همچنین درصرررد ازت خاک که
عمدتاً واب سته به گیاهان ا ست ،پایین ا ست .خاک نوع
سررروم ) ،(Rock outcrops/Entisolاین نوع خاک
مربوط به مناطق کوهستانی و سنگالخی است.
از میان بیسرررت و یک محوطۀ دوره مس و سرررنگ
حوضۀ شمال غرب دریاچه ارومیه ،سیزده محوطه (62
درصررد) در خاک نوع  Inceptisol/Verisolکه خاک
مناسب کشاورزی است ،قرار دارند .هفت محوطه (33
درصرررد) در خاک نوع  Aridisoو یک محو طه (5
درصررررد) مررحرروطرره در خرراک نرروع Rock
 outcrops/Entisolقرار دارد (شکل .)7

شکل  :7توزیع مکانی استقرارهای مس و سنگ حوضه شمال
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

ه مانگو نه که مشرررخص شررررد ،بیشرررترین آ ثار
شناساییشده از دورۀ مس و سنگ حوضۀ شمال غرب
دریاچه ارومیه در خاک نوع ورتی سولز که مناسبترین
خاک برای ک شاورزی ا ست ،شکلگرفتهاند .این نوع
خاک بیشررتر محدودۀ جنوبی منطقۀ (شررهرسررتانهای
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سلماس و خوی) را در برگرفته که مناسبترین اراضی
را ازنظر ارتفاع ،شرریب ،منابع آبی ،آبوهوا و همچنین
راههای ارتباطی مناسب و  ...دارد؛ و بهعبارتدیگر این
منطقه تمامی عوامل الزم را برای شکلگیری استقرار
در ادوار مختلف تاریخی دارا است.
 .7چشمانداز فرهنگی
بر اساس مطالعات انجام شده در حوزۀ فرهنگی شمال
غرب ایران و بهخصوص اطراف دریاچۀ ارومیه و دشت
سررولدوز ،آثاری از دورۀ نوسررنگی با سررفال همراه با
معماری مشررخص این دوران شررناسرراییشررده اسررت.
شررایان توجه اسررت که تاکنون بر اسرراس مطالعات
صرررورت گرف ته در این حوزه ،هیچ محو طهای که
الیههایی از استقرار در دوران نوسنگی پیشازسفال یا
 PPNرا داشررته باشررد ،شررناسررایی نشررده اسررت
] .[39,40,41دشررت سررولدوز و بهطورکلی جلگههای
حا صلخیز غرب و شمال غرب دریاچه ارومیه با توجه
به شررررایط مسررراعد اقلیمی و خاک مسررراعد برای
کشرراورزی ،از دوران نوسررنگی تاکنون ،اسررتقرارهای
فراوا نی را در خود جررایداده اسررررت .م هم تر ین
محوطههای ا ستقراری شناخته شدۀ دوران نو سنگی با
سفال در شمالغرب ایران ،حاجیفیروز ] ،[42اهرنجان
] [16,28و یانیق تپه ] [43اسررت .در سررالهای اخیر
محوطههای دیگری شنا سایی و کاوش شد که دارای
الیههای نوسنگی با سفال مشابه با حاجیفیروز بودند.
ازجمله این محوطه ها میتوان به محوطه های قرهتپه
] ،[16تپه جُلبر ] [44و تپه دوه گُز ] [19ا شاره کرد .بر
اساس مطالعات صورت گرفته در استقرارهای نوسنگی
در حوزۀ شمال غرب ایران ،میتوان گفت که شرایط
مسرراعد آب و هوائی منطقه و خاک حاصررلخیز و وفور
م نابع آبی در جل گه های آن ،مهمترین عا مل ج هت
شکلگیری روستاهای آغازین در هزارۀ هفتم و ششم
قبل از میالد بوده اسررت .این وضررعیت مسرراعد چنان
تداوم می یا بد که در غا لب محو طه های پیشگف ته،
تداوم توالی استقراری الیههای فرهنگی تا دوران مس
و سررنگ و عصررر مفرغ نیز دیده میشررود .با توجه به
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الگوی قرارگیری تپههای دورۀ نو سنگی در جلگههای
حا صلخیز شمالغرب ایران و نیز دادههای حا صل از
کاوشهای باسررتانشررناختی تپه حاجیفیروز بهعنوان
شرررراخص گرراهنگرراری این دوران ،میتوان الگوی
معی شتی ساکنان این ا ستقرارها را بهعنوان نخ ستین
جوامع کشاورزی منطقه موردبررسی قرارداد.
به نظر میرسرررد جوامعی که در این مرحله از دوران
نوسررنگی وارد حوزۀ جغرافیائی جلگهای اطراف دریاچه
ارومیه شررردهاند ،جوامعی کوچ رو بودهاند که از فالت
آناتولی و مرزهای شرررمالی بینالنهرین به این منطقه
وارد شدهاند و پس از ایجاد نخ ستین ا ستقرارها ،دوران
آغاز ک شاورزی را در این منطقه ،ت شکیل دادهاند ].[42
اگرچه کمبود مطالعات میدانی سبب شده است تاکنون
هیچ محو طهای از دوران نوسرررنگی بدون سررر فال
شررر ناسرررایی نشرررود ا ما با تو جه به قابل یت های
زیسررتمحیطی منطقه به نظر میرسررد بهاحتمالزیاد،
بتوان در محوطههای دیگری ازجمله الیههای تحتانی
تپه اهرنجان ،این فاز را جستجو کرد.
تحوالت ابزاری و سنتهای سفالگری رایج در دوران
نو سنگی شمالغرب ایران بر ا ساس مطالعۀ تپههای
پیشگف ته ،حاکی از گو نهای روابط فرهنگی درون
منطقهای اسرررت که بین جوامع سررراکن در این حوزه
وجود داشررته اسررت .این تعامالت در دوران نوسررنگی
اگرچه بسرریار سرراده و ابتدائی اسررت اما بهصررورت
سرربکهای معماری و هنری در دسررتسرراختههای
حا صل از مطالعۀ الیههای ا ستقراری ،نمود پیدا کرده
است.
گ سترش دامنۀ تحوالت و تو سعۀ اجتماعی بر ا ساس
تغییر الگوی معیشررتی زمینهسرراز بسررتری شررد که
فرهنگ های دوران بعدی اسرررتقرار را در این منطقه
ت شکیل داد .ر شد و گ سترش فن ک شاورزی و فراوانی
ارا ضی قابلک شت و آ شنایی با دانههایی گیاهی که از
پیش ،گو نه هایی از آن در آ ناتولی و بینالنهرین و
لوانت اهلی شده بودند ،سبب شد تا سرتا سر حوزۀ
شرررمال غرب ،غرب و شررررق دریاچۀ ارومیه محلی
مناسررب جهت اسررتقرارگاههای جوامعی شررود که در

اواخر دورۀ نوسنگی و در طول دوران مس و سنگ در
این منطقه ساکن شدند .همانطور که شرح داده شد،
در اواخر دورۀ نوسرررنگی محوطههایی چون اهرنجان،
حاجیفیروز و یانیق تپه شرررواهدی از یکجانشرررینی
آغازین را در حوزۀ جغرافیائی شرررمالغرب ایران ،در
خود دارند .بر ا ساس مطالعات انجام شده و گاهنگاری،
مطلق داده های حاجیفیروز میتوان گ فت در طی
حدود  5500-6500ق بل از میالد مردم کشررراورز و
دامدار در روسررتای حاجیفیروز سرراکن شرردهاند و این
ا ستقرار الگویی از یک جامعۀ رو ستایی در دوران آغاز
ک شاورزی در شمال غرب ایران ا ست ] .[42فرهنگ
مردمان کشرراورز و احتماالً یکجانشررین حاجیفیروز با
نمونههای مناطق شررمالی زاگرس و مناطق شررمالی و
مرکزی بینالنهرین ازل حاظ اقتصرررادی و معیشرررتی
متفاوت است (همان) .بر این اساس در حو ضۀ دریاچۀ
اروم یه ،گروه های دیگری نیز با فره نگ مشرررا به
حاجیفیروز پراکندهشررده و اسررتقرارهای دیگری را در
همان دورههای زمانی ایجاد کردهاند .نخسرررتین دورۀ
قابلتشررخیص پس از الیههای اسررتقراری مربوط به
فرهنگ نوسنگی حاجیفیروز در حوضۀ دریاچۀ ارومیه،
فرهنگی اسرررت به نام دال ما که نخسرررتین بار از
کاوشهای تپه دالما شررناسررایی ش رد ] .[45بر اسرراس
گونهشرررناسررری مواد فرهنگی بهدسرررتآمده از دورۀ
حاجیفیروز با مواد فرهنگی ت په دال ما میتوان گ فت
که جد یدترین مواد فرهنگی بهدسرررتآ مده از دورۀ
حاجیفیروز از حیث گونه شنا سی به قدیمیترین مواد
فرهنگی تپه دالما شررباهت دارند .بااینوجود ،فاز دالما
در دوران مسوسررنگ قدیم نشرران از حضررور جوامعی
دارد که به فاصررلۀ اندکی پس از آخرین اسررتقرارهای
دورۀ حاجیفیروز در این منط قه سررراکن شررردها ند.
الگوهای اسررتقراری محوطههای دالما در شررمالغرب
ایران نشررران مید هد که محو طه های دال مایی را
میتوان به دو نوع تقسررریم کرد )1 :سرررکونتگاه ها و
اسرررتقرارگاههای دائمی در درههای حاصرررلخیز میان
کوهی و نیز ا ستقرارگاههای موقت و کمپ سایتهای
فصررلی عشررایر رمه گردان نیمه کوچ رو در ارتفاعات
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زاگرس ،قفقاز و سایر مناطق مرتفع شمال غرب ایران
][19؛  )2تونویکه بهعنوان باستانشناسی که در ارتباط
با دوره دالما فعالیت میکند اینگونه اسررتنباط میکند
که یک فرمی از کوچنشینی مبتنی بر استقرار روستایی
و مهاجرت فصلی (مهاجرت نیمه کوچنشینی) در دورۀ
دالما بهعنوان محتملترین سناریو میتوانسته رخ داده
باشررد ،بهطوریکه گروههای کوچکی از کوچنشررینان
بین روسررتاها کوچ میکردند که ارتباط این گروههای
کوچنشرررین بهاحتمال بسررر یار ز یاد بهوسررری لۀ روابط
خویشرراوندی صررورت میگرفت ] .[46مهاجرت نیمه
کوچنشرررینی یک جا به جایی و شررریوۀ خاصررری از
کوچن شینی ا ست که پایه و ا ساس آن بر ا ستقرار دائم
در روسرررتاها اسرررت که دراینبین ،بخشررری از جامعه
به صورت فصلی گلههای خود را برای چرا به چراگاهها
میبرند که در حدفاصرررل بین روسرررتاها و چراگاهها
یکسری کمپ سایتهایی نیز ایجاد میشود .این گروه
از ایالت و عشررررایر ایران ع مد تاً ز ندگی ییالق -
قشالقی دارند ،زمستانها و بهطورکلی فصول سرد را
در دهکدههای مناطق جلگهای یا گرمسررریر به سرررر
میبر ند ،و فصرررول گرم را به همراه دام به م ناطق
کوهستانی یا سردسیر کوچ میکنند .زمستانها دارای
خانههای پایدار عمدتاً از نوع خشررت و گل هسررتند و
تاب ستانها را در چادر و بع ضاً در خانههای نیمه پایدار
یا ثابت سنگ و گلی یا خشت و گلی با نوع مشابه آن
به سر میبرند ].[19,47
بر اسرراس مطالعات آزمایش رادیو کربن بر نمونههای
دالمررا و نیز حرراجیفیروز و پیزدلی کرره برره ترتیررب
دورههای قبل و بعد از دالما را شامل میشوند ،تاریخی
در حدود سرررال های  5000تا  4500ق.م را برای فاز
دال ما در نظر گرف تها ند ] .[48ظهور گو نه های جد ید
سفالی از تپه دالما که شاخص شنا سایی این دوران
هسرررتند ،از ویژگیهای بارز فرهنگ دالما محسررروب
می شود .نمونههای سفالهایی از نوع سفال مهر زده
دالمررا در محوطررههررایی چون حرراجیفیروز ،پیزدلی،
حسررنلو ،دینخواه تپه ،یانیق تپه و تپه سرریوان در حوزۀ
دریاچۀ ارومیه و تپه سرریابید ،تپه گیان و بابا قاسررم در
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کرمان شاه و غارکنجی در خرمآباد لر ستان بهدستآمده
اسررت ] .[45این ویژگی نشرران از گسررترش فرهنگی
دالما در غرب و شرررمال غرب ایران دارد که ارتباطات
فرهنگی فرا منطقهای را در این دوران مطرح میسازد.
اگرچه فرهنگ دالما بهعنوان دورهای شررراخص برای
آغاز عصررر مس و سررنگ در حوزۀ شررمال غرب ایران
شررناختهشررده اسررت .اما تعدادی از محوطهها باوجود
دا شتن شواهدی از نو سنگی و آغاز سفالهای مس و
سنگ ،هیچگونه نشانهای از فرهنگ دالمائی را در خود
ندارد ،بهعنوانمثال میتوان به قرهتپۀ سلماس ا شاره
کرد که باوجود داشررتن سررفالهایی از نوع نوسررنگی
اهرنجان ] [16و نیز شواهدی از دوران آغازین مس و
سنگ در این تپه ،حتی یک قطعه سفال فرهنگ دالما
نیز به د ست نیامده ا ست .به نظر میر سد دوران آغاز
مس و سررنگ قدیم در حوزۀ شررمال غرب ایران تنها
مربوط به فرهنگ دالما نیست و میتوان بهموازات آن،
این دوران را در فرهنررگهررای محلی دیگری نیز
جستجو کرد.
بر اسررراس تقسررریمبندی توالی های فرهنگی مس و
سرررنگ در حوزۀ شرررمال غرب ایران ،فرهنگ پیزدلی
بهعنوان دوران مس و سررنگ میانی و جدید در جدول
گاهن گاری شررر مال غرب و پس از دوره دال ما قرار
میگیرد .این فره نگ به ل حاظ ز مانی فاصررر لۀ بین
 4500تا  3800ق.م را شامل میشود ] [48,49فرهنگ
پیزدلی با سررفالی منقوش و قرمزرنگ و دسررتسرراز با
پخت ناکافی شرررناخته میشرررود .نقوش این سرررفال
برخالف سفالهای منقوش دورههای قبل در ق سمت
فوقانی سفال و دور لبه ایجاد شدهاند و شباهت زیادی
بین سفالهای این دوره با سفالهای گاورای XIII
 – XIIدر بینالنهرین دیده میشرررود و وجود نقوش
جدید بهصرررورت پروانهای یا تبر دو لبه شررربیه به
سرررفال های فرهنگ خابور شررررقی نشررران از وجود
ارتباطاتی فرهنگی در این دوران با مناطق شرررمالی
بینالنهرین دارد .فرهنگ پیزدلی در داخل فالت ایران
با اسرررتقرار گودین  IXیا همان دورۀ سررره گابی در
کنگاور قابلمقایسررره اسرررت ] .[49در یانیق تپه نیز
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ظروف ساده و منقوش پیزدلی بهد ستآمده ا ست که
ظروف با ل عاب گلی غلیظ قرمز دا غدار یانیق نیز با
نمونه های گوی تپه  Mو پیزدلی مطابقت دارد ].[50
بر اسرراس شررواهد موجود مطالعه شررده در شررمال
بینالنهرین ،مدارکی در د ست وجود دارد که ت شابهات
فرهنگی را در هزارۀ چ هارم ق بل از میالد با م ناطق
شمالی ایران ،در برمیگیرد .این شواهد را بر ا ساس
مطالعات پی شین صورت گرفته در گوی تپه ،یانیق تپه
و پیزدلی تپه میتوان بررسررری کرد .به نظر میرسرررد
تغییراتی مشرررابه در یک دورۀ زمانی در هزاره چهارم
قبل از میالد در دوران مس و سنگ شمال بینالنهرین
و شمال زاگرس که منطقه شمال غربی ایران را دربر
میگیرد ،رخداده ا ست .این تغییرات م شابه را میتوان
در م سیرهای مهاجرت اقوام این دوران ج ستجو کرد.
سرربکهای سررفالی در گاورا در شررمال بینالنهرین
ت شابهاتی را با سفال پیزدلی ازلحاظ سبکی و نقوش
خاص تزئینی دارند ].[51
بر اسرراس مدارک موجود مطالعه شررده :بخش فوقانی
مس و سنگ یانیق تپه و گوی تپه  Mاز دورۀ پیزدلی
جدیدتر است و در عوض بقایای مس و سنگ گاورای
میانی و جدید در بینالنهرین شررمالی و مس و سررنگ
جدید ناحیه کبان در آناتولی با سرررفال های پیزدلی
همزمان هسررتند ] .[49,52عالوه بر محوطههای ذکر
شده در مطالب پیشین ،فرهنگ پیزدلی بهعنوان معرف
دوران مسو سنگ میانی و جدید ،در تپههای حسنلو و
حاجیفیروز نیز بهد ستآمده ا ست ضخامت الیههای
فرهنگ پیزدلی در خود تپه پیزدلی در حدود هشت متر
ا ست و این ضخامت در تپه ح سنلو در یک گمانه به
 6/5متر میرسررد] .[49با این ضررمانت نهشررتههای
فرهنگی ،میتوان به تداوم و ا ستمرار فرهنگی پیزدلی
اشاره کرد که گسترش آن در کل حوزۀ غربی و شرقی
دریاچه اروم یه نشررران از تغییری جدی در الگوهای
اسرررتقراری و نظررام اجتمرراعی منطقرره در دوران
مسوسررنگ میانی و جدید دارد .بر اسرراس مطالعات
انجامشرررده به نظر میرسرررد فرهنگ پیزدلی در یک
مقطع زمانی طوالنیتر نسرربت به غرب دریاچه ارومیه

در مناطق شرقی دریاچه ،نفوذ و گسترش داشته است.
دادههای سفالی جدیدتر یانیق تپه در شرق دریاچه این
مو ضوع را تا حدی اثبات میکند .گ سترش دامنۀ نفوذ
فرهنگ پیزدلی به دالیلی با آمدن فرهنگی جدید در
اواخر هزارۀ چهارم قبل از میالد تحت تأثیر قرارگرفته
است .بر اساس مطالعات باستانشناختی صورت گرفته
در شمال غرب ایران از این فرهنگ بهعنوان فرهنگی
وارداتی یاد شررده اسررت و آن را بانام فرهنگ ماورای
قفقاز یا همان فرهنگ کورا ارس معرفی میکنند.
مرحلۀ گذر از مس سررنگ جدید پیزدلی در این منطقه
به مفرغ قدیم یا همان فرهنگ کوراارس ،بهدرسرررتی
مشرررخص نشرررده اسرررت و در غالب محوطه های
ال یهن گاری شرررده ازجم له هفتوان ت په و گوی ت په،
فرهنگ کوراارس بهیکباره ظاهر میشرررود .در اواخر
عصرررر مس و سرررنگی ،تحول فرهنگی جد یدی در
بخش هایی از قف قاز (بین رود خا نه های کورا و ارس)
رخداده است که گسترۀ نفوذ آن تا مناطق جنوبی ارس
و زاگرس میانی و شرق آناتولی ک شیده شده ا ست و
آن را فرهنگ کورا ارس می نامند .این تغییر فرهنگی
در اثر تحوالت اقلیمی صرررورت گرف ته در منط قه به
وجود آمده اسرررت که میتوان از تغییر شررررایط آب و
هوائی ساوانا به آبوهوای سرد و مرطوب ا شاره کرد
که در اواخر دوره مس سنگ رخداده است ].[53
 .8نتیجهگیری
بر ا ساس نتایج مطالعات با ستان شنا سی ،شمال غرب
دریاچه ارومیه به لحاظ شررررایط راهبردی ،اقلیمی و
زیستمحیطی از دیرباز توجه جوامع بسیاری را به خود
جلب کرده و از دوران نوسررنگی جدید تاکنون شرراهد
شررکلگیری اسررتقرارهای انسررانی بوده اسررت .کاوش
تپههای اهرنجان و قرهتپه د شت سلماس ،تپه دوه گُز
خوی و همچنین بررسررری های باسررر تانشررر ناختی
انجامگرفته در منطقه ،گواهی بر این مدعا محسررروب
میشرررود .با ورود به دورۀ مس و سررر نگ ،ت عداد
اسرررتقرار گاه ها افزایش می یا بد و بسررر یاری از این
محوطررههررا بر روی الی رههررای نوسرررنگی منطقرره
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شررکلگرفتهاند .این منطقه شررامل هفت شررهرسررتان
ا ست؛ شش محوطه در شهر ستان سلماس ،شش
محوطه در شهرستان خوی ،یک محوطه در شهرستان
چالدران ،سه محوطه در شهرستان شوط ،سه محوطه
در شهر ستان پلد شت ،دو محوطه در شهر ستان ماکو
متعلق به دورۀ مس و سنگ شناساییشده است و تنها
از شهر ستان چایپاره ا ستقراری مربوط به دورۀ مذکور
شناسایی نشده است.
در خصوص شناسایی الگوهای استقراری محوطههای
دورۀ مس و سنگ ،شناخت عوامل مؤثر زی ستبوم از
اهداف مهم این پژوهش است .نتایج حاصل از مطالعۀ
عوامل مؤثر زی ستبوم بر شکلگیری ا ستقرارگاههای
انسانی بهوضوح نشان میدهد که یک ارتباط مستقیم
بین مکان گزینی اسررتقرارهای دورۀ مس و سررنگ و
ویژگی های محیطی آن و همچنین روابط منطقهای و
فرا منط قهای وجود دارد .وجود عوارض مهمی مان ند
رودخانۀ ارس در شرررمال و دریاچۀ ارومیه در جنوب
شررررق منط قۀ موردم طال عه ،عواملی برای برقراری
تعامالت فرهنگی ،اقت صادی ،سیا سی و تجاری بوده
اسررررت .بر اسرررراس این پژوهش ،محوطررههررای
شناساییشده الگوی نسبتاً منظمی را نشان میدهند و
اکثر آن ها در اطراف رود خا نه های دائمی و فصرررلی
قرارگرف تها ند .این رود خا نه ها از کوه های اطراف
سرچشمه میگیرند و در شهرستانهای خوی ،چایپاره،
چالدران ،شوط ،ماکو و پلدشت به درۀ ارس میریزند و

رود خا نۀ زوال چای در سرررل ماس به در یا چۀ اروم یه
میریزد .پراکنش فضررایی اسررتقرارها در دورۀ مس و
سنگ در شهر ستان سلماس به صورت متمرکز و در
سررایر شررهرسررتانها بهصررورت خطی اسررت .این الگو
ن شان میدهد که در شکلگیری ا ستقرارها ،منابع آب
بسرریار مهم بوده و به همین دلیل محوطهها در درون
پهنههای پسرررت مرکزی و مناطقی که کشررراورزی و
دسررترسرری به راههای اصررلی برای آنها میسررر بوده،
شکلگرفتهاند و به نظر میر سد که ا ساس معی شت
مرد مان این دوره در این منط قه بیشرررتر بر پا یۀ
کشاورزی استوار بوده است .تنها محوطۀ «بستر» واقع
در دشرررت م یانکوهی چا لدران در نزدیکی کوه پا یه
شررکلگرفته اسررت که شرررایط مسرراعد برای زندگی
مبتنی بر دامداری و احیاناً کشرراورزی محدود داشررته
است.
در پایان میتوان اظهار دا شت عوامل محیطی ازجمله:
کد ارتفاعی ،دسرررترسررری به منابع آب دائمی ،راههای
ارت باطی ،آبوهوا ،خاک و همچنین ج هت و میزان
شیب زمین ،اهمیت بسزایی در شکلگیری زیستگاهها،
توزیع مکانی و برهمکنشهای فرهنگی اسررتقرارهای
مس و سرررنگ حوضرررۀ شرررمال غرب دریاچۀ ارومیه
دا شتهاند ،بر این ا ساس میتوان گفت معی شت غالب
در دورۀ مس و سرررنگ بر پایه تأمین منابع از طریق
کشاورزی ،دامداری و تجارت بوده است.
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