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 داغ)هوراند(های شمالی قرهبررسی و تبیین دوره کالکولیتیک در دامنه
 

 رضا سلمانپور
 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه تهران

r.salmanpoor0202@yahoo.com  

   

 زهرا ابطحی سیده
  دانش آموخته کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه تهران

z.abtahi@ut.ac.ir 
 

 دکتربهروز عمرانی
 عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی

parva_01@yahoo.com 

 
 

 چکیده:

گان)سلمانپور، ابطحی( است که در سال شناسی شهرستان هوراند به سرپرستی نگارندهاین نوشتار حاصل پروژه بررسی باستانهای مورد مطالعه در داده

محوطه متعلق به دوره مس سنگ در این  01به درخواست سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی انجام پذیرفت. طی انجام این یررسی  0930

ها و داغ واقع شده است، شناسایی گردید در این خصوص پس از شناسایی محوطههای شمالی کوههای قرهجغرافیایی در دامنهشهرستان که از لحاظ 

تعیین  00222/0(، در نقشه GISهای فرهنگی حاصل از آنها، پراکندگی و تراکم آنها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی)بررسی دقیق داده

گیری این استقرارها جهت ترسیم الگوی استقراری دوره کالکولیتیک در منطقه، با های طبیعی و محیطی موثر در شکلی مولفهگردید. سپس به بررس

 استفاده از روش تحلیل جذب زیست محیطی و تحلیل اندازه و سلسله مراتب استقرارها پرداخته شده است.

 

 .نگ، متغییرهای طبیعی و محیطی، تحلیل الگوی استقرارسشناسی، دوره مسهوراند، بررسی باستان های کلیدی:واژه
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 مقدمه:

شناسی ترین روش گردآوری اطالعات در مورد آثار باستانی و میراث فرهنگی است، از اینرو عموما کاوشهای باستانشناختی عمدههای باستانبررسی

(. بدین منظور 001-002: 0911علمی نخواهد بود)طایفه قهرمانی،  های پیشین چندانبدون بررسیهای نخستین و یا بدون درنظرگیری نتایج بررسی

شناسی استان های پیش از تاریخی در منطقه و تکمیل نقشه باستانشناسی شهرستان هوراند با هدف شناخت محوطهبررسی باستان 0930در سال 

استقرار از دوره  01راستای اهداف بیان شده توسط اعضای گروه اعزامی گان) سلمانپور، ابطحی( انجام پذیرفت. در شرقی به سرپرستی نگارندهآذربایجان

غربی شهرستان هوراند و سنگ در منطقه مورد شناسایی قرار گرفت. به طور کلی استقرارهای این دوره تنها از سه بخش شمالغربی، غربی و جنوبمس

کیلومتری نیمه غربی شهر هوراند واقع  6-00ها در فاصله د. تمامی این محوطهاستقرار، شناسایی گردی 2استقرار، و آقبراز،  00از دو بخش مرکزی، 

های فرهنگی این های فرهنگی از جمله سفال جهت تاریخگذاری نسبی و مقایسه آن با دیگر دادهاند. در این پژوهش عالوه بر بررسی دقیق دادهشده

ه کالکولیتیک در منطقه با رویکردی روندگرا با استفاده از روش تحلیل جذب زیست دوره در شمالغرب و غرب کشور به ترسیم الگوی استقراری دور

س محیطی و تحلیل اندازه و سلسله مراتب استقرارها، پرداخته شده است. به طور کلی هدف از انجام این پژوهش معرفی و شناخت سفالهای دوره م

ها، کاوشهای علمی وده جغرافیایی است، البته جهت تکمیل هر چه بهتر این دادهسنگ در منطقه و تبیین الگوی استقراری این دوره در این محد

ای نزدیک شاهد ها توسط عوامل انسانی و طبیعی، در آیندهیابد، که امید است  تا پیش از تخریب کامل این محوطهشناسی در منطقه لزوم میباستان

 آن باشیم.

 

 پیشینه پژوهش 

شناختی صورت پذیرفته است. از -در منطقه قره داغ پژوهشهای قابل توجهی در قالب بررسیها و حفاریهای علمی باستانبه طور کلی در سالهای اخیر 

 :Burney, 0323اشاره کرد) 0321شهر در سال توان به بررسی چارلز برنی در مشکینهای صورت گرفته در این منطقه میجمله نخستین بررسی

توان از حفاری هژبری نوبری در قلعه شیشه متعلق به دوره اورارتو، کاوشهای شناسی در این حوزه جغرافیایی میاستان(. از دیگر فعالیتهای ب000-006

،  کاوش اکبر عابدی 0932علمی در منطقه ارس توسط  بهرام آجرلو در تپه بوینو،  حفاری فرشید ایروانی در کورگانهای جعفراباد خدا آفرین در سال 

شناختی صورت گرفته در در تپه زردخانه اهر، بررسی باستان 0930و  0930الدین نیکنامی در سال ، حفاری کمال0930هر در سال در کول تپه هادیش

 توسط نگارندگان و بررسی  آرش تیرانداز در شهرستان کلیبر و .... نام برد. 0930شهرستان اهر در سال 

 ها: آوری دادهروش انجام بررسی و جمع

آوری دیگر اطالعات و جمع GPSها در دستگاه نگاری به ثبت دقیق موقعیت مکانی محوطهدر پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از روش مکانبه طور کلی 

و  GISبا استفاده از نرم افزار  00222/0سنگ در نقشه مربوطه در این خصوص پرداخته شد. همچنین پس از پیاده سازی نقاط استقراری دوره مس

دشت منطقه مورد مطالعه از طریق چگونگی توزیع و تراکم فضایی استقرارهای این دوران نسبت به های مورد نظر و نیز بررسی دقیق پهندادهاستخراج 

های ها، اراضی قابل کشت، مراتع، و..، انجام یافت. در نهایت با تجزیه و تحلیل دادهیکدیگر، روستاهای فعلی و منابع طبیعی و محیطی چون رودخانه

دوره بدست آمده با رویکردی روندگرا و از طریق روش تحلیل جذب زیست محیطی و تحلیل اندازه و سلسله مراتب استقرارها، تحلیل الگوی استقراری 

 داغ صورت گرفت.    های شمالی قرهمس سنگ در دامنه

 موقعیت جغرافیایی منطقه:

باشد که بوسیله فرورفتگی ان است که در حقیقت دنباله کوههای زنگه زور فالت ارمنستان میداغ یا ارسبارمهمترین کوههای آذربایجان کوههای قره

ت ارس از آن جدا شده و به شکل قوسی در ساحل جنوب رود ارس از مغرب به مشرق در شمال آذربایجان کشیده شده است. کوههای ارسباران از آرار

: 0902این کوهها دارای اشکوبهای بلورین و معادن مس و مولیبدن و فلزات رنگی است)نیساری، گردد. در ترکیه شروع و به کوههای طالش منتهی می
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-(. کوههای قره12: 0932متر( اشاره کرد )عالیی طالقانی، 9000متر( و سلطان جهانگیر ) 9932داغ )توان به کیامکیهای آن می(. از مهمترین قله02

در منطقة  کیلومتر مربع622هزار و  با مساحت هوراند  شهرستانشناسی است. زوئیک از دوران دوم زمینداغ دارای اشکوبهای مربوط به دوره پالئو

  است  عمیق  های گیر و دره و برف  مرتفع  های قلهدارای ، و  باختری -  خاوری  جهتى  دارای  آن  ارتفاعات  که  قرار گرفته  داغ()قرهارسباران  کوهستانى

از دیگر  متر ارتفاع دارد. 8092معروف ترین کوهستان آن هشتادسر یا هشته سر است که در شمال واقع شده و (. 003 :0922)خاماچى

متر( اشاره کرد)هویدا  2881متر( و نوروز گوزای) 2829متر(، ارتفاعات قلعه سی) 8282توان به یلی یورت)ارتفاعات مهم این منطقه می

، و از خاور به مشکین شهر اردبیل محدود می اهر هبه کلیبر، از جنوب ب و غرب از شمال موقعیت سیاسیاز لحاظ  این شهرستان  (.22-22: 2238

اقع و آبهای آزادمتری از سطح  0002و ارتفاع  220696طول شرقی و  3929399 عرض شمالیاست که در هوراند شود. مرکز این شهرستان، شهر 

 (.90: 0929آلود است)دوستی، هستانها و جنگلهای طبیعی غالبا سرد و مهمنطقه شمالی ارسباران بعلت وجود کو .شده است

 داغ:ژئومرفولوژی منطقه جغرافیایی قره

داغ)ارسباران( نام اند، قرههای آذربایجان شرقی که به وسیله فرورفتگی دره ارس از کوههای قفقاز و ارمنستان جدا شدهترین بخش رشته کوهشمالی

گردد. از النهار تبریز جهت آن متوجه مشرق میرود و سپس در امتداد نصفاز حدود جلفا شروع شده ابتدا به سوی جنوب شرق میداغ دارد. رشته قره

کند که رشته شمالی همان قره داغ یا ارسباران این محل به بعد دره عمیق ساختمانی اهر این کوهستان را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می

گردد،  آرارات در ترکیه را به تالش های مرتفع و مهم آذربایجان محسوب میگیرد. این رشته کوه که یکی از رشتهداغ نام میبی قوشهاست و رشته جنو

ر کند. دای دریافت میمندی از رطوبت دریای خزر و رود ارس، باران قابل مالحظهدر مغرب خزر پیوند داده است، از اینرو ارتفاعات آن به دلیل بهره

داغ شده است از اینرو کوههای کند، سبب انقطاع در امتداد قرهسو را به سوی ارس هدایت میکه آبهای دره اهر و قره "دره رود"شمال اهر فرورفتگی

متر  0031آواری ائوسن ساخته شده و بلندترین قله آن -رشته صلوات نام دارد. رشته صلوات عمدتا از سنگهای آتشفشانی و آذر "دره رود"آنسوی

شوند. رودهایی که در دامنه شمالی های جنوبی آن به سمت دره اهر زهکشی میداغ به طرف فرورفتگی ارس و دامنههای شمالی قرهارتفاع دارد. دامنه

به سرعت توسعه داد و در  داغ جریان دارند، به دلیل برخورداری از بارش زیاد و شیب تند از قدرت سایشی باالیی برخوردارند. این رودها دره خود راقره

اند. اند که بر خالف روند ساختمانی عموما رو به شمال کشیده شدهکوههای پدید آمدهها رشتهحال تجزیه این کوهستان هستند. در اثر توسعه این دره

 (.  12: 0932همچنین دخالت فرسایش موجب پیدایش دشتهای پایکوهی وسیع در دامنه شمالی آن شده است)عالیی طالقانی، 

 های سطحی:بررسی داده

های دوره کالکولیتیک منطقه مورد مطالعه شامل قطعات سفال،  دوریز و ابزار سنگی های سطحی بدست آمده از بررسی محوطهبه طورکلی عمده داده

دوره مس سنگی است. از لحاظ ها سفالهای ساده و منقوش ترین داده فرهنگی موجود در سطح این محوطهاز سنگ چخماق و ابسدین است. اصلی

ساز با پخت کافی و ناکافی و شاموت کاه و مواد معدنی)شن، ذرات میکا و...(است. کاه  به تکنیکی تمامی سفالهای بدست آمده از نوع سفالهای دست

ست از اینرو الیاف بلند آن بر روی سطح داخلی ترین ماده چسباننده در این سفالها  به دو صورت ریز و الیاف بلند مورد استفاده قرار گرفته اعنوان اصلی

( به طور کامل قابل مشاهده است. خمیره اکثر سفالها به رنگ نخودی و آجری است، لیکن در برخی از سفالها به علت chaff facedو بیرونی سفالها)

کستری در آمده است. سطح داخلی و خارجی بیشتر پخت ناکافی و در نتیجه عدم کنترل مناسب بر حرارت کوره مغز سفال به طور کامل به رنگ خا

سفالها به دو روش دست مرطوب و لعاب گلی پوشش یافته و در برخی از موارد یا هر دو سطح و یا تنها یک سطح صیقل داده شده است. بیشترین 

فته، نقوش سیاه رنگ هندسی)جناغی، شطرنجی، ای فرورای، جناغی، خطی، نقوش نقطهتکنیک مورد استفاده در تزیین سفالها شامل نقوش کنده شانه

اند. دار)آبکشی( است)عکس (. همچنین سفالهای منقوش هندسی و درختی به رنگ سیاه بر زمینه قرمز اجرا شدهمثلثی( و درختی و ظروف سوراخ

و متوسط با پخت ناکافی بیشترین درصد و بندی است. در این میان سفالهای خشن کیفیت سفالها نیز به سه گروه خشن، متوسط و ظریف قابل تقسیم

های دوره مس اند. الزم به ذکر است که قطعات ابسدین در تمام محوطهسفالهای ظریف اکثرا با پخت کافی کمتربن درصد را به خود اختصاص داده
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، بدست آمد 0درسی، عابدین کندی و آتیر، قمیشدی، ترمهسنگ در این منطقه مشاهده نگردید واین قطعات به طورکلی تنها از پنج محوطه نولی

 مانده از این سنگ است. یر آیدینلو بدست آمد مابقی شامل دوریزهای باقیهمچنین اکثر این قطعات به جز یک مورد ،ریزتیغه، که از نولی

 گیری استقرارهای کالکولتیک:بررسی متغیرهای طبیعی منطقه در شکل

 منابع آبی: -2

داغ واقع شده از اینرو نحوه ای کوهستانی قرار دارد. این شهرستان در بخش شمالی رشته کوههای قرهپوگرافی در منطقهشهرستان هوراند از نظر تو

های فرعی آن عامل سو و شاخهگیری این رشته کوه در وضعیت توپوگرافی آن نقش اساسی ایفا نموده است و به همراه آن فعالیتهای رودخانه قرهشکل

های فراوانی است و معادن قابل توجهی از فلزات مس و طال در داغ دارای چشمهژیکی این منطقه است، همچنین دامنه کوههای قرهاصلی شکل مورفولو

در ، که دره های عمیق و کوهستان های بلند و مرتفع و صخره ای، سراسر این منطقه را پوشانیده است .دل کوههای آن جای گرفته است

پرآبی که از برف سنگین کوهستانها سرچشمه می گیرند جریان داشته و تمام آبهای منطقه مزبور به سوی دره های عمیق آن رودهای 

به  کوهستاناز این  که رودهای کوچک و جویبارهای متعددیدر میان اند. جاری جنوبی است-که دارای راستایی شمالی رود قره سو

رودخانه های فصلی علی آباد، ویرقلعه سی چای، سیلین چای و آیدینلو از  اهمیت باالیی برخوردارند از  ،سوی رود قره سو جاری است

ریزد و سه رودخانه گردند در این میان تنها، رودخانه سیلین چای است که به ارس میهای مهم منطقه محسوب میاینرو از رودخانه

آباد(، شمالی) های شرقی)رودخانه علیها از دامنهتمامی این رودخانه (.022: 2230و عبدی28: 2238گردند)هویدا سو منتهی میدیگر به قره

-سر در غرب هوراند سرچشمه میچای( و جنوبی)رودخانه آیدینلو( ارتفاعات هشتچای(، غربی) رودخانه سیلینچای و سیلینسیهای ویر قلعهرودخانه

اند. همچنین تنها تعداد سو شکل نگرفتهسنگی شناسایی شده در این منطقه در کنار رودخانه اصلی قرهیک از استقرارهای مسگیرند. به طور کلی هیچ

چای قرار دارند از اینرو بیشتر استقرارهای کالکولیتیک در منطقه های مهم منطقه چون سیلینها مجاور بستر اصلی رودخانهبسیار کمی از این محوطه

 اند.   رعی این رودها شکل گرفتههای فمورد مطالعه مجاور شاخه

 انواع خاکهای موجود در منطقه:

سل و زمینهای لیتوسل آهکی اشاره رنگ،  خاکهای الفیای استپی، خاکهای بلوطیتوان به خاکهای قهوهاز خاکهای موجود در این منطقه جغرافیایی می

شود. این نوع خاک در زمینهای هموار نیز برای دار غالبا به صورت مرتع استفاده میای استپی در اراضی تقریبا مسطح و اراضی شیبکرد. خاکهای قهوه

ای استپی است. گیاهان اصلی تر از خاکهای قهوهگیرد. خاکهای بلوطی رنگ از لحاظ پوشش گیاهی غنیکشت غالت)گندم و جو( مورد استفاده قرار می

(. 023-029: 0963رویند)کردوانی، ها درختانی مانند زبان گنجشک، بلوط و... میجود این در ته درهدهند، با وها تشکیل میاین خاکها را علفها و بوته

رود همپنین از این خاک به صورت مرتع سل که در آب و هوای خشک تا مرطوب وجود دارد، برای کشت انواع محصوالت زراعی به کار میخاکهای الفی

دار، از قبیل کنگلومراهای آهکی تشکیل شده و (. زمینهای لیتوسل آهکی غالبا از آهک یا سایر سنگهای آهک032شود) همان، و جنگل نیز استفاده می

ای و خاکهای بلوطی رنگ وجود دارد. امکان استفاده از این زمینها برای بر روی زمینهای پرشیب و پست و بلند کوهستانی در منطقه خاکهای قهوه

 (.012برداری قرار داد)همان، توان مورد بهرهت کوچکی را که خاک دارد، میزراعت بسیار کم است و فقط قطعا

 اراضی قابل کشت: -8

ای کوهستانی برخوردار است، که این های متعدد، این منطقه از چهرهخوردگیچنانچه پیش از این نیز بیان شد به سبب وجود ناهمواریها و چین 

گیری جوامع کشاورز یکجانشین و دامدار و رشد اراضی قابل کشت وسیع در منطقه و در نتیجه شکل گیریمسئله یکی از مهمترین موانع در شکل

و  کوچرو در کنار هم از ابتدا تاکنون شده است. به طور کلی بیشترین تراکم اراضی قابل کشت در منطقه در بخش جنوبی،  شمالی و شرقی هوراند

رغم شناسی، در برخی قسمتها علیهای مسطح در منطقه بر اساس مطالعات مردمبا توجه به کمبود دشتسو است. از اینرو اطراف رودخانه دائمی قره

-ترین روش شخمگیری از ابتداییوجود زمینهایی با شیب نامساعد جهت  فعالیتهای کشاورزی، این اراضی در حال حاضر نیز توسط کشاورزان با بهره

الغ( مورد استفاده قرار گرفته اند. الزم به ذکر است که اکثر استقرارهای مس سنگی شناسایی شده در منطقه در زنی)استفاده از حیواناتی نظیر گاو و ا
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گیری این جوامع پیش از دهنده بهرهاند، که این مسئله نشانگرفتههای فصلی شکلبخشهایی با اراضی قابل کشت مناسب و مجاور بستر رودخانه

 های کشاورزی، دامداری و تشکیل مکانهای استقراری است.جهت انجام فعالیتتاریخی از مستعدترین مناطق، 

 پوشش گیاهی و جانوری منطقه: -2

-های فصلی و دائمی قابل توجه ایجاد شدهداغ به سبب شرایط اقلیمی و مورفولوژیکی مناسب که در اثر وجود ارتفاعات و رودخانههای شمالی قرهدامنه

های جانوری و گیاهی اند، چنانچه بسیاری از اینگونهجهت پرورش انواع گیاهان و جانوران در این منطقه جغرافیایی فراهم آوردهاند، شرایط مساعدی را 

اند. بخشی از بار انسانی در طول قرون متمادی همچنان به حیات خود در این مناطق ادامه دادههای زیانرغم تغییرات آب و هوایی و دخالتعلی

توان به درختان فندق، های فراوان این منطقه میسر قرار گرفته است. از جمله رستنیکوه هشت رسباران در شهرستان هوراند و در دامنهجنگلهای ا

بی اخته، سیب، سیاه آلو، زالزالک وحشی، انگور وحشی، گالون، بید، مندارچه، محلب، بلوط، آقچه قیم، سیاه طال، سرو کوهی، کاج، انجیر، تمشک، زغال

(. همچنین این 91: 0929وحشی و... و نیز گیاهانی با کاربرد دارویی از جمله درمنه، آویشن، گون، گل گاوزبان، گزنه سفید و... اشاره کرد)دوستی، 

باران هم از گردد. ارسمناطق از پوشش گیاهی مناسب جهت چرای دام برخوردار است، از اینرو یکی از مناطق مرتعی مناسب در آذربایجان محسوب می

خرگوش، مراتع ییالقی و هم از مراتع قشالقی مهم برخوردار است. از لحاظ پوشش جانوری نیز این منطقه از دیرباز تا کنون زیستگاه جانورانی چون 

 (.32: 0929بزکوهی، گراز، خرس، پلنگ، روباه، گرگ، عقاب، کبک، قرقاول و... بوده است)دوستی، 

 منابع آبی:بررسی فاصله استقرارها تا 

های شناسایی شده از این دوران در منطقه مذکور مجاور گیری استقرارهای دوره کالکولیتیک، اکثر محوطهبا توجه به اهمیت بسزای منابع آبی در شکل

ی)رودخانه فصلی و چشمه( های مورد مطالعه نسبت به منابع آباند.  با ارزیابی فواصل محوطههای آب قرار گرفتههای فصلی و یا چشمهبستر رودخانه

ها در گیرند. در این میان بیشتر محوطهمتر قرار می b 0222-022)متر و a022 -2)استقرارهای مس سنگی موجود در این منطقه در دو گروه کلی: 

رین متغییرهای محیطی در ایجاد و گیرند، از اینرو یکی از مهمتقرار می" b "و کله کویر( در دسته  0جای دارند و تنها دو محوطه)آت درسی"a"  گروه

گیری استقرارهای این دوره در های غنی است. اگرچه شکلها و چشمهبسط استقرارهای دوره مس سنگ همجواری و نزدیکی آنها در امتداد رودخانه

عالیتهای کشاورزی نبوده است، چراکه در گیری تنها به معنای استفاده از حاشیه رودخانه جهت انجام فاست، لیکن این شکلاطراف منابع آبی رخ داده

های مسطح و قابل کشت آبی روبرو هستیم. بدین کوهی، با کمبود زمینهای میانها به دلیل موقعیت قرارگیری آنها در درون درهاکثر این محوطه

وه و دشت در امر شکار نیز بوده است)حیدریان، ای کوهستانی، عالوه بر نزدیکی آب، استفاده از حد فاصل کجهت یکی از دالیل سکونت در مناطق دره

0930 :036 .) 

 ها از سطح آبهای آزاد:بررسی ارتفاع محوطه

ها از سطح آبهای آزاد است. این عامل که نقش گیری استقرارهای کالکولیتیک در هر منطقه ارتفاع محوطهیکی دیگر از متغییرهای تأثیرگذار در شکل

کند همواره به طور طبیعی مورد توجه اقوام باستانی جهت انتخاب مکانی برای استقرار در کنار دیگر هر منطقه ایفا میمهمی در شرایط مورفولوژیکی 

های باستانی کننده همواری و یا ناهمواری بستر استقراری محوطهعوامل محیطی همچون منابع آب دائمی و فصلی بوده است. همچنین این عامل بیان

( 0های این دوران به طور کلی شش کد ارتفاعی مشخص گردید: گیری محوطه(. در منطقه مورد مطالعه بر اساس شکل030 :0930است)حیدریان، 

-0622( مناطق دارای ارتفاع 3متر،  0022-0322( مناطق دارای ارتفاع 9متر،  322-0022( مناطق با ارتفاع 0متر،  022- 222مناطق با ارتقاعی 

متر. در این میان بر اساس تجزیه تحلیل صورت گرفته از تعداد  0122-0222( مناطقی با ارتفاع 6متر،  0622-0122ارتفاع ( مناطقی با 0متر،  0322

متر، که مناسب ترین ارتفاع برای زندگی روستای می باشد،  0022-0322محوطه( در ارتفاعی بین  6محوطه مورد شناسایی بیشترین استقرارها) 01

-0622محوطه، در مناطق با ارتفاع  9متر،  322-0022محوطه و در مناطق با ارتفاع  9متر،  022-222ین در مناطق با ارتفاع اند. همچنقرار گرفته

محوطه شناسایی گردید. الزم به  0متر،  0122-0222محوطه و از مناطقی با ارتفاع  0متر  0622-0122محوطه، از مناطقی با ارتفاع  9متر  0322

 .متر هیچگونه استقرار مس سنگ در منطقه شناسایی نگردید)نمودار ( 222-322فاعی ذکر است در کد ارت
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 ها:بررسی شیب و وسعت محوطه

اند از درصد قرار گرفته 2-32ها در منطقه مذکور، به طور کلی استقرارهای این دوران در شیب بر اساس مطالعه صورت گرفته بر میزان شیب محوطه

گیری استقرارهای دوره کالکولیتیک در منطقه تر الگوی استقراری و درک بیشتر میزان تأثیرگذاری شیب زمین در شکلاینرو جهت تحلیل هر چه به

 92-32درصد و دسته د( از شیب  02-92درصد ، ج( از شیب  02-02درصد، ب( از شیب  2-02ها در چهار گروه الف( از شیب مورد بحث، محوطه

درصد شکل  2-02محوطه( در شیب  02ند. بر این اساس بیشترین استقرارهای دوره مس سنگی در منطقه)تعداد بندی قرار گرفتدرصد مورد تقسیم

محوطه در  0درصد ،  92-32محوطه در شیب  3ها در گروههای شیبی نامگذاری شده به ترتیب عبارتست از: اند. میزان قرارگیری مابقی محوطهگرفته

های کشاورزی و در نتیجه درصد. با توجه به آنچه بیان شد مناسبترین شیب جهت انجام فعالیت 02-02محوطه در شیب  0درصد و  02-92شیب 

های صورت گرفته استقرارهای درصد است. بر اساس بررسی 2-02گیری استقرارها در دوران کالکولیتیک در منطقه مورد مطالعه شیب شکل

 گیرند. هکتار را در بر می  0ار تا هکت 9/2کالکولیتیک در منطقه به طور کلی وسعتی از 

 ها:بررسی تراکم و توزیع فضایی محوطه

غربی، غربی و جنوب غربی شهر هوراند شناسایی گردید. تمامی استقرارهای این به طور کلی استقرارهای دوره کالکولیتیک تنها در سه بخش شمال

اند. در نوشتار حاضر با توجه به کوهی شکل گرفتههای میانهای فصلی و مسلط به دشتدوران در منطقه مورد مطالعه در دامنه کوهها و مجاور رودخانه

برداری از اراضی قابل ترین فاصله جهت برقراری ارتباط و بهرهمیزان فاصله استقرارهای این دوره در منطقه نسبت به یکدیگر و در نظرگیری منطقی

اند. از اینرو در منطقه بندی شدهاند، ذیل یک گروه تقسیمکیلومتری از یکدیگر قرار گرفته 3ا  متری ت 922هایی که در فاصله کشت مشترک، محوطه

-( محوطهIگروه استقراری از این دوران شناسایی شده است. استقرارهای موجود در بخش جنوب غربی شهرستان هوراند در سه گروه:  6مورد بحث، 

های ( محوطهIIIیر، قاالسی و نولیهای حاجی( محوطهIIای چیناب و ابل قولی و پناهگاههای صخرهنو های قوبول درسی، کول تپه مرادلو، گنجی

( IVباشند. در غرب این شهرستان تنها یک استقرار از این دوران شناسایی گردید که این محوطه در گروهبندی میکمرقی، یارقی و کنده، قابل تقسیم

های ترمه، قمیشدی، کاالوالر ارنان و ( محوطهV. استقرارهای کالکولیتیک در شمالغرب هوراند نیز در دو گروه: محوطه عابدین کندی، قرار گرفته است

ها مشخص گردید که الگوی گیرند. با توجه به شکل قرار گیری محوطهو محوطه شاهلیخ قرار می 0، آت درسی 0(  محوطه آت درسیVIکله کویر، 

های فصلی شکل گرفته است از اینرو رد مطالعه به طور کامل تحت تأثیر توپوگرافی زمین و منابع آب از جمله رودخانهاستقراری این دوره در منطقه مو

گیری الگوی خطی نیستیم بر این اساس استقرارهای کالکولیتیک در سنگ شاهد شکلدر این منطقه همچون دیگر استقرارهای دشتی در دوره مس

باشند. ولی بنظر می رسد وجود زمینهای قابل کشت مسطح از مهمترین عوامل در کنار عوامل صی برخوردار نمیاین منطقه از هیچگونه نظم خا

ی محیطی دیگر بوده است، زیرا تراکم محوطه ها در حاشیه دشت مجید آباد که بزرگترین دشت شهرستان هوراند می باشد، از مناطق دیگر بیشتر م

 ت گرفته در این دشت و احتمال از بین رفتن شمار بیشتری از آثار این دوران، تقویت می کند.باشد. این امر را تسطیح اراضی صور

 های دوره کالکولتیک در منطقه:تحلیل الگوی استقراری محوطه

( Analysis Settlementپردازند، این بررسی به تحلیل زیستگاهی)شناسان به بررسی اطالعات حاصل از آن میپس از پایان بررسی میدانی، باستان

یفیت و نوع زمین معروف است. این نوع تحلیل با شماره، اندازه و ویژگیهای مکانهای باستانی و رابطه آنها با یکدیگر و با متغییرهایی مانند منابع آب، ک

ن منطقه به تحلیل رابطه بین الگوی سر و کار دارد. در تحلیل زیستگاهی عالوه بر بررسی مکانهای باستانی جهت پی بردن به تغییرات تاریخی در اسکا

های ضیهاسکان با نوع معیشت و استفاده از منابع طبیعی و بررسی تغییرات جمعیتی از طریق تحلیل کمی تراکم و اندازه مکانها و در نهایت سنجش فر

-دانیم مولفه(. چنانکه می092: 0911رمانی، شود) طایفه قهمشخص به منظور یافتن ارتباط بین زیستگاه و متغییرهای طبیعی و فرهنگی پرداخته می

گیری و تداوم یک استقرار تأثیرگذار هستند، که پرداختن به تمامی آنها های بسیار طبیعی، محیطی، فرهنگی و حتی آیینی، قومی و ... در شکل

های اصلی و تجزیه از طریق بررسی همین مولفهشناسان (. باستان02: 0930باشد)مترجم و الماسی، های ناملموس غیر ممکن میبألخص برخی مولفه

ها های مختلف می پردازند. در نوشتار حاضر نیز بسیاری از این مولفههای بدست آمده از آن دست به تحلیل الگوهای استقراری در دورهو تحلیل داده
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رگذار بر این مسئله مورد توجه واقع شده است. در این بخش سعی های تأثیپیشتر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، در ادامه نیز برخی دیگر از مولفه

تیک شده تا با تجزیه و تحلیل متغییرهای مختلف محیطی و طبیعی و رابطه فضایی استقرارهای مس سنگی با یکدیگر، الگوی استقراری دوره کالکولی

های مس سنگی با بدست آمده از جمله سنجش فاصله محوطه در منطقه تا حدودی ترسیم گردد. همچنین تالش بر آن است تا با کمک اطالعات

ل توجه در روستاهای فعلی، به بررسی تغییرات بوجود آمده در الگوی استقراری از هزاره پنجم و چهارم ق.م. تاکنون پرداخته شود. از دیگر مسائل قاب

شناسان با بیان این فرض که بین های باستانی است. از اینرو باستانهترسیم الگوی استقراری هر دوره، تحلیل اندازه و سلسله مراتب استقراری محوط

های گیری دقیق محوطهاندازه مکانهای باستانی و درجه پیچیدگی اجتماعی و اقتصادی آنها اغلب) نه به الزام( ارتباط نزدیکی وجود دارد، به اندازه

ها  و در نتیجه وق و با درنظرگیری ارتباط بین وسعت استقرارها با میزان جمعیت محوطه(. بر اساس مطالب ف032: 0912پردازند) علیزاده، باستانی می

اقتصادی استقرارها نسبت به یکدیگر در این بخش به بررسی دقیق وسعت هر محوطه پرداخته شده است. -سنجش درجه اهمیت و مرکزیت اجتماعی

هایی با وسعتی کمتر از نیم ( محوطه0اند. این گروهها عبارتست از گروهقرار گرفته های مذکور در گروههایی با وسعت یکساندر این رابطه محوطه

هکتار. بر اساس این  0تا  0/0هایی با وسعت ( محوطه3هکتار،  0/0هایی با وسعت یک تا ( محوطه9هایی با وسعت نیم تا یک هکتار، ( محوطه0هکتار، 

رین جمعیت در دوره مس سنگ در منطقه مذکور است، که به احتمال قوی از مرکزیت بیشتری نیز دهنده استقرارهایی با بیشتنشان 3نتایج، گروه

محوطه شناسایی شده تنها محوطه حاجی قاالسی دارای وسعتی  01اند. در این میان از تعداد کلی های این دوران برخوردار بودهنسبت به دیگر محوطه

های کول گیرند. محوطهگیرند از نظر جمعیتی در درجه بعدی اهمیت قرار میقرار می 9ی که در گروه هایباشد. همچنین محوطههکتار می 0بیش از 

های عابدین کندی، ترمه، شامل محوطه 0گیرند. گروه در این گروه قرار می 0و0یر، کله کویر، کاالوالر ارنان، قمیشدی باغ، آت درسیتپه مرادلو، نولی

های قوبول درسی، کنده، کننده کوچکترین استقرارها است  شامل محوطهکه بیان 0ای چیناب و ابل قولی و گروه هشاهلیخ، یارقی و پناهگاه صخر

هکتار شکل  0/2 -0/0باشد. بر طبق نتایج بیان شده مشخص گردید اکثر استقرارهای کالکولیتیک در این منطقه در وسعتی از نو و کمرقی میگنجی

احتهای ذکرشده در این مجال بر اساس داده های سطحی هر محوطه می باشد، که احتمال تغییر در آن در اثر فعالیتهای اند. البته مقدار مسگرفته

 دقیق باستانشناسی وجود دارد، از این امر وجود رسوبات شدید در این محوطه ها و مدفون بودن بیشتر آثار این دوران، پشتیبانی می نماید.

 

 د استقرارهاتعدا وسعت محوطه نام گروه

 محوطه 3 هکتار 0/2کمتر از  0

 محوطه 6 هکتار 0-0/2 0

 محوطه 2 هکتار 0/0-0 9

 محوطه 0 هکتار 0-0/0 3

 3سنگ در منطقه مورد مطالعه، اراضی قابل کشت محیط پیرامونی استقرارهای کالکولیتیک تا شعاع جهت درک بهتر اقتصاد معیشتی دوره مس

شده به نسبت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. آنچه بر این اساس مشخص گردید اینست که، در تمامی استقرارهای شناختهکیلومتری به طور تقریبی 

های کشاورزی وجود دارد، از ها و در نتیجه جمعیت قابل سکونت در آن، منابع آب کافی و اراضی قابل کشت مناسب جهت انجام فعالیتوسعت محوطه

-هکتار زمین قابل کشت قرار دارد، که این مسئله خود نشان 9222لومتری از هر یک از استقرارهای این دوران به طور متوسط کی 3اینرو در شعاع 

های شدید انسانی و قرارگیری استقرارهای این دهنده تراکم بیشتر استقرارهای دوره مس سنگ در برخی بخشهای منطقه است که به سبب دخالت

 باشد. ها غیر ممکن میشناسایی برخی محوطهدوران در زیر رسوبات، 

سنگی نسبت به مکان قرار گیری روستاهای کنونی، پس از ها در دوره مسهمچنین برای درک تغییرات رخ داده در الگوی استقراری این محوطه 

ا روستاهای کنونی در گروههای چهار گانه مورد های شناسایی شده و فواصل آنها تاستخراج اطالعات الزم در این زمینه  جهت تحلیل بهتر، کل محوطه

متری تا یک  02درصد استقرارهای کالکولیتیک در فاصله  02بندی قرار گرفت)جدول (. بر پایه تحلیلهای صورت گرفته مشخص گردید تقسیم
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-اند. این آمار نشانستاهای فعلی واقع شدهکیلومتری محل رو 0-0ها در درصد محوطه 2/02اند. همچنین کیلومتری مکان روستاهای فعلی قرار گرفته

گیری از منابع طبیعی با مکان روستاهای درصدی استقرارهای هزاره پنجم و چهارم ق.م. در منطقه از لحاظ الگوی استقراری  و بهره 12دهنده تطابق 

 فعلی است. 

 

 

های مس فاصله محوطه نام گروه

 سنگی تا روستاهای فعلی

 درصد هاتعداد محوطه

a Km0-02m 3 02 محوطه% 
b Km0-0 Km 0 2/02 محوطه 
c Km9-0 Km 0 0/0 محوطه 

d Km3-9 Km 9 6/06 محوطه 

 022 01 کل

 گیری:بحث و نتیجه

ترین ها و مقایسه تطبیقی آنها با دیگر استقرارهای این دوران در غرب و شمالغرب ایران، قدیمیبا توجه به بررسی سفالهای بدست آمده از این محوطه

گودین)دالما( با مشخصات سفالی ساده، منقوش و نیشگونی با خمیره نخودی و  Xداغ با مرحله های شمالی قرهاستقرارهای دوره مس سنگی در دامنه

(، همچنین جدیدترین این swiny, 0320: 22لعاب گلی قرمز متعلق به دوره نوسنگی جدید تا مس سنگ قدیم در شمال غرب مطابقت دارد)

پوشانی دارد) مترجم و آباد( متعلق به مس سنگ جدید همنوش و حسینگودین) مرحله چشمه VIIو  VIهای سطحی با فاز رارها با توجه به دادهاستق

 (بر اساس تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته الگوی اسکان این دوره در منطقه مورد بحث به طور کامل تحت تأثیر متغییرهای طبیعی06: 0930الماسی، 

و محیطی همچون منابع آبی، توپوگرافی زمین، شیب زمین، پوشش گیاهی و پوشش جانوری، ارتفاع منطقه از سطح دریای آزاد شکل گرفته است. 

های دوره کالکولیتیک نسبت به عوامل محیطی و بافت طبیعی منطقه الگوی استقراری این دوران از همچنین با توجه به نحوه توزیع پراکنش محوطه

 کند.وی جوامع کشاورز و دامدار و نیمه شکارورز در کنار یکدیگر تبعیت میالگ

 

 تشکر و قدردانی:

ضای هییئت الزم است از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش ما را یاری رساندند  صمیمانه قدردانی و تشکر نماییم. در این خصوص ابتدا از دیگر اع 

دریغشان کمال تشکر را داریم. همچنین از اکبر تبار، سمیه نوری و محمد علیزاده  به سبب همکاری بیموسی زاده، نجمهبررسی از جمله سلیمان ممی

یجان عابدی به خاطر در اختیار گذاشتن اطالعات حاصل از کاوش کول تپه هادیشهر بسیار قدردانیم. در آخر از سازمان میراث فرهنگی استان آذربا

 شناختی در شهرستان هوراند بسیار سپاسگذاریم. انجام این پروژه باستانشرقی به سبب مهیا سازی زمینه 
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کننده سطوحی است که با تکنیک دست مرطوب صاف شده و (. در مقاله حاضر این عنوان بیان029: 0912مقوله مات نامشخص و مبهم است)ویت 

 سطح آنها چنان فرسوده شده که آثار کشیدن دست بر روی آنها مشخص نیست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدست آمده از شهرستان هوراند:  نمونه سفالهای کالکولیتیک 0تصویر  
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:  نمونه سفالهای کالکولیتیک بدست آمده از شهرستان هوراند0تصویر  
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ها تا منابع آب:  چگونگی فاصله محوطه0نمودار شماره  

 

 
 

ها از سطح دریا:  ارتفاع محوطه0نمودار شماره  
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: نقشه تقسیمات سیاسی کشور، استان و شهرستان0نقشه شماره    
 

 

 

 

 

: نقشه تقسیمات سیاسی کشور، استان و شهرستان0نقشه شماره    
 

 

 

 

 شهرستان اهر

 آق براز
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سنگ در شهرستان هوراند. تراکم و توزیع فضایی استقرارهای دوره مس0نقشه شماره  
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