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Abstract 
Interpretation of human’s old behaviors in the past and paying attention to complex and 
interactive processes between humans and the environment to be understood in terms of their 
dependence on the components of the natural and ecological environment is the center of 
modern archaeology’s attention.  Archaeological surveys and analysis of settlement patterns are 
considered well-known methods in archaeology to help identify these interactive processes.With 
the studies of the Archaeological Board of the University of Pennsylvania on Hasanlu Hill and 
the Sandus Plain, the southern basin of Lake Urmia became one of the most important 
archaeological sites and a basis for chronology in northwestern Iran. Meanwhile, Piranshahr 
plain on one hand due to its proximity toHasanlu area in the north and Rabat area in the south 
and on the other hand due to the neighborhood of this area with great powers such as Assyria, 
Urartu and Mana in the first half of the first millennium BC, Is one of the important areas in 
terms of archaeological studies of the Iron Age in northwestern Iran. This study examined the 
Piranshahr plain, assuming that the Iron Age settlements of the Piranshahr plain follow a 
specific settlement pattern. In this research, using field and library studies and geographical 
analysis models, a methodical and appropriate interpretation of the distribution of Iron Age 
areas and the first millennium BCPiranshahr plain was presented. Studies have shown that the 
Iron Age settlements in the region are most affected by two geographical factors, altitude from 
sea surface and access to rivers, and this has led to the creation of linear networks in the course 
of rivers resulting to a suitable choice of height relating to the plain. It was also found that the 
Iron Age settlements of this plain, following the shape of the roughness and natural geography 
of the region in the first half of the first millennium BC, by creating a specific settlement 
hierarchy, tended to form an independent local political unit. The existence of this political unit 
in modern Assyrian writings as Xubuskie could be identified. 
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Introduction 
Settlement pattern analysis is one of the important topics in archaeology that focuses on regional 
studies rather than one specific archaeological site. In the settlement model, most attention is 
paid to biological geography and human relationship in locating and life in the geographical 
area, at which according to the geographical situation of each region the distribution of 
settlements are different (Kowalewski, 2008: 277).In the pattern of establishment field, the role 
of human interaction with environment is important as humans and the set of environmental 
conditions have always influenced each other. In other words, as much as man has changed the 
environment in his favor, he has also been affected by environmental conditions (Motarjem and 
Almasi, 2016: 52). The element that increases the necessity of using such analyzes is the 
relation between geographical areas and spatial phenomena that are common between the two 
fields of geography and archaeology, especially wide-field archaeology (Niknami, 2005: 56). 
Nowadays field surveys are an important step in analytical programs for the development of 
human history and region explorations, considering the latter fact in most cases archaeological 
excavations are not practical without surveys or considering the results of earlier ones 
(Alizadeh, 2007, 189). So far, several Iranian and foreign delegations have studied and 
excavated this area. Among the most important of these surveys are field surveys to identify and 
record those historical monuments by the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization in the Piranshahr plain. In this process, 155 archaeological sites have been 
nationally registered so far and more than another 100 historic sites have been identified.  In 
addition, during the rescue projects of Kani Sib, Silveh and Bavoleh Dams from 2016 to 2021, 
more than 20 ancient sites from different periods have been explored and stratified, about which 
nothing hasbeen published except for a number of surveys and preliminary reports. Piranshahr 
Plain is located in south of West Azerbaijan province and the northern part of the small Zab 
river basin. The average height of this plain is 1350 meters above sea level and it is surrounded 
by mountains from both east and west. The Small Zab River collects running water in this plain 
and flows to the south. Abundant water, fertile soil and good rainfall are important factors that 
have made this plain a suitable habitat for humans since the fifth millennium BC. The main 
purpose of this matter was to study the Piranshahr Plain in the Iron Age and the first half of the 
first millennium BC and to determine the settlement models of the areas being surveyed. The 
initial assumption was that the location of these areas and the type of their relationship amongst 
each other and with the surrounding geographical environment follows a specific pattern that is 
directly related to geographical factors. In that regard, the behavior of areas in relation to some 
of the most important environmental characteristics such as altitude and access to rivers and 
climate, etc. were measured. In this study, we tried to use programs such as GIS and SPSS for 
spatial analysis and statistical analysis and the results were combined in a logical context to 
achieve a fair interpretation. The findings of this study shows that as the altitude increases, the 
diversity of cultural layers of areas that contain Iron Age layers decreases to the point that the 
highest areas, which are located in mountainous areas and have the use of castles, have more of 
just one cultural layer relating to the Iron Age. Also, in the K-Score test to calculate the 
relationship between altitude factor and cultural periods in the sequence of ancient layers of the 
sites, the number 0.888 was obtained, which is indication of meaninglessness of this 
relationship. In another experiment to calculate the relationship between altitude and sea area 
with the probable end of approximate area of the sites, the number 0.648 was obtained, which 
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indicates that this relationship is statistically meaningless (Table 4). In the continuation of the 
same analysis, the relationship between altitude factor and sea access to the river was 0.001, 
which indicates that this relationship is statistically significant (Table 5). When we combine the 
results of this analysis with the same analysis that was performed latter in this research (Figure 6 
and Table 6), we find that with increasing height the cemetery and settlement usage are 
regularly reduced and military uses increases, which can be a sign of local power and 
sovereignty existence in the region. As the distance from the river increases, the number of 
areas decreases. While the settlement use of areas is decreasing more than other cases with the 
distance from the rivers, but the military use is experiencing a rising trend by adding the 
distance from the rivers (Figure 13). This is due to the military forces which are locating in the 
foothills and away from the rivers and these castles are mostly dependent on mountains’ rivers. 
Areas located more than 1000 meters away from the river are dependent on permanent rivers. 
Studies indicate that the Iron Age areas of this region are most affected by two factors of 
altitude and distance from the river, and these two factors have the greatest impact on the 
location and settlement patterns of these areas, size deployments and type of use of the 
premises. Finally this study showed that the Iron Age sites of Piranshahr Plain follow a specific 
settlement pattern that is a function of topographic conditions and water resources in the region. 
Thus, a central area in the middle of the plain with a distance of more than 2000 meters from the 
main tributaries of the Zab River and with a visible tendency to foothill areas with an area of 
more than 10 hectares grows and takes control of the plain and justifies in the first level of rank-
size of the area. Around this center and with intervals of 7 to 10 kilometers on average, 
settlement areas with a size of 3 to 8 hectares are inclined to the main tributaries of Zab River, 
which are under the influence of central area in the second level-size of the area. These centers, 
in turn, control the seasonal and pastoral areas around the plain and themselves. However, 
military forts, which are built on the edge of geographical borders and on the heights around the 
plain and tend to choose heights, are in direct contact with the plain control centers and are 
categorized at the third level-size level of the area. The continuous ordering of this settlement 
with a clear pattern indicates the existence of a local power that controls the population of plain 
with abundant water resources and fertile soil and rich mountain pastures by a main center and 
there are castles in the heights of this geographical area and mountain passes. They controlled 
north and west, where the two great powers of Urartu and Assyria were located (Sorkhabi and 
Salimi, 2019, 225). The information of this situation can be seen in connection with small local 
governments that were located in the southern plains of Lake Urmia during the Iron Age and 
relied on farming and ranching populations living in this geography and which are sometimes 
mentioned in Assyrian texts. Linking this wide research with historical sources and texts of first 
half of the first millennium BC can lead to very useful results in relation to the historical 
geography of the region at this historical period. One of these possibilities is equating of 
Piranshahr Plain with a small kingdom called Xubuskie in the Iron Age, which has been 
mentioned many times in New Assyrian writings and has been supported by scholars such as 
Lanfranchi, Reid and Fuxos. 
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 )GIS( ر سیستم اطالعات جغرافیاییتکیه ببا  استقراري عصر آهن دشت پیرانشهر تحلیل الگوهاي 
 1آبیعبیداللّه سرخ 

 .رانیا ل،یاردب ،یلیدانشگاه محقّق اردب شناسیباستان دانشجوي دکتري
 رضا رضالو

 ، اردبیل، ایران.دانشگاه محقّق اردبیلی شناسیباستان استادیار

 زادهکریم حاجی
 اردبیل، ایران. شناسی دانشگاه محقّق اردبیلیاستادیار باستان

 30/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 06/07/1398 تاریخ دریافت:
 پژوهشی -علمی

 چکیده:
ي تعاملی بین انسان و محیط از حیث وابستگی آن ي انسان و توجه به درك و سنجش فرایندهاي پیچیدهتفسیر رفتارهاي گذشته

شناسی و تحلیل الگوهاي هاي باستانشناسی جدید قرار دارد. بررسیبیعی و اکولوژیکی در مرکز توجه باستانبه اجزاي محیط ط
ي جنوبی حوضهشناسی براي کمک به شناخت این فرایندهاي تعاملی است. هاي شناخته شده در باستاناستقراري، از روش

مناطق ترین به یکی از مهم پنسیلوانیا در تپه حسنلو و دشت سندوس شناسی دانشگاهبا مطالعات هیات باستان ي ارومیهدریاچه
به دلیل همجواري از طرفی دشت پیرانشهر غرب ایران بدل گشت. در این میان شناختی و مبنایی براي گاهنگاري در شمالباستان

هاي بزرگی چون آشور ه با قدرتو از طرف دیگر به دلیل همسایگی این منطق و محوطه ربط در جنوب در شمال محوطه حسنلوبا 
 غرب ایران است. شناسی عصر آهن شمالباستاناز نظر مطالعات مهم  ي اول ق.م جزو نواحیي اول هزارهو اورارتو و مانّا در نیمه

دشت  کنند،استقرارهاي عصر آهن دشت پیرانشهر از الگوي استقراري مشخّصی پیروي میبا این فرض که  پژوهش پیش رو
هاي کارگیري مدلاي و بهروش مطالعات میدانی و کتابخانهاستفاده از با گردید در این پژوهش سعی . کردبررسی  رانشهر راپی

ارائه گردد.  ي اول ق.م دشت پیرانشهرهاي عصر آهن و هزارهي توزیع محوطهاز نحوه جغرافیایی تفسیر روشمند و مناسبیتحلیل 
اي عصر آهن منطقه بیش از همه تحت تأثیر دو عامل جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا و میزان که استقراره دادها نشان بررسی

مناسب نسبت به  گزینی و با ارتفاعها هاي خطّی در مسیر رودخانهها بوده و همین امر باعث ایجاد شبکهدسترسی به رودخانه
ها و جغرافیاي طبیعی به تبعیت از شکل ناهمواري همچنین مشخص شد که استقرارهاي عصر آهن این دشتگردیده است. دشت 

سیاسی میل به سوي تشکیل یک واحد سلسله مراتب استقراري مشخّص  ي اول ق.م با ایجادي نخست هزارهمنطقه در نیمه
 کرد.شناسایی  در متون آشوري نو با نام خوبوشکیاهاي وجود این واحد سیاسی را نشانهتوان که می داشته است محلیمستقل 

 .GIS ،دشت پیرانشهري اول ق.م، هزاره، عصر آهن، الگوي استقراري :کلیدي هايهواژ

 مقدمه .1
ي ي تعاملی بین انسان و محیط در حوضههاي اخیر توجه به درك و سنجش فرایندهاي پیچیدهدر سال

ي انسان از حیث شتهشناسی، طرفداران بسیار زیادي پیدا کرده است. تفسیر رفتارهاي گذمطالعات باستان
سعیدي هرسینی و وابستگی آن به اجزاي محیط طبیعی و اکولوژیکی در مرکز توجه این نوع اندیشه قرار دارد. (

بخشد، ارتباط مناطق جغرافیایی و ها را فزونی میچه ضرورت استفاده از این گونه تحلیلآن ).26: 1391 دیگران،
دشت شناسی پهنشناسی و به ویژه باستاننش جغرافیا و باستانهاي مکانی است که در بین دو داپدیده

شناسی موجب دگرگون شدن و فناوري فضایی در باستان GISاستفاده از  .)56: 1384 نیکنامی،(مشترك است 
). سیستم اطّالعات 114: 1383زاده اصل، کریمی و فرجشناسی شده است (هاي باستانها و پیشرفت تحلیلنگرش

شناسی و براي هاي باستانهاي محوطهشناسی براي بررسی نمونهاي در باستانی در مطالعات ناحیهجغرافیای
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-ها، زمینها، جهات شیب، برجستگیمحیطی مانند: ارتفاعات، دامنه-سازي با عوامل زیستکشف الگوها و هم
هاي در سال). 11: 1391زاده، یوسفی زشک و باقی(شناسی و یا فواصل مختلف دسترسی به آب به کار رفته است 

-اي، موضوع برهمرشتههاي علوم میاناند با نگاهی ویژه به دادهشناسان سعی کردهاخیر در ایران نیز باستان
 ). 42: 1393آفتاب و همکاران، کنش میان انسان و محیط زیست را روشن کنند (

ها و ارتباطات ي پیوستگیکه در نتیجهاي الگوي استقراري عبارت است از الگو و نوع بافت استقراري
ها با توجه به موارد کاربردي، اقتصادي و مالحظات اجتماعی به منظور ي انتخاب آنمیان مردم، بر پایه

 مطرح موضوعات از یکی استقرار الگوي تحلیل ).563: 1382فاگان، آید (برقراري استقرار در محل به وجود می
 پردازد. درمی ايمنطقه بررسی به خاص باستانی مکان یک روي بر تمرکز جايبه  که است شناسی باستان در

 يپهنه زیست در و گزینی مکان در انسان يرابطه و جغرافیاي زیستی به توجه بیشترین الگوي استقرار
 نیز استقرارها پراکنش ينحوه منطقه هر جغرافیایی وضعیت به تفاوت توجه با که شودمی معطوف جغرافیایی

 در منظر به نگاه و سیمازمین شناسیباستان در دیدگاه). Kowalewski, 2008: 277است ( متفاوت هم با
-شکل عوامل از را طبیعی جغرافیاي و انسانی جوامع و پرداخته محیط با انسان تعامل به نیز استقرار الگوي
 ).Johnson, 2007: 3کند (می معرّفی اندازچشم گیري

 :روش پژوهش. 2
هاي باستانی ثبت محوطهي لیستی کامل از اي شروع شد. بعد از تهیهاین پژوهش ابتدا با مطالعات کتابخانه

ي اول قرار و در چهارچوب عصر آهن و هزاره هاي بررسی کننده مطالعه شده بودندکه قبالً توسط هیأت شده
عات مکانی از قبیل طول و عرض جغرافیایی و ي مدارك اولیه مانند عکس و سفال و اطّالداشتند، براي تهیه

و کسب آگاهی بیشتر از آگاهان محلّی و مردم بومی، بررسی  GISي هاي نقشهارتفاع و... و همچنین تهیه
هایی که گویاي ي مورد نظر عکسمیدانی منطقه شروع شد. در بررسی میدانی ابتدا از چهار جهت از محوطه

شناختی پراکنده و شاخص در اثر بودند، تهیه گردید. سپس مدارك باستان محلّیوضع موجود و موقعیت 
سطح محوطه از قبیل سفال، خشت، آجر، سنگ و ابزار سنگی و... به روش تصادفی نامنظّم از رأس تپه تا 

اثر و موقعیت جفرافیایی  GPSبرداري گردید. با استفاده از دستگاه ي تپه نمونهمتري از دامنه 10ي فاصله
یا چشمه  هاي طبیعی مثل کوههاي مجاور و همچنین موقعیت عارضهارتفاع آن از سطح دریا و از سطح زمین

-ي محوطه تا نزدیک، فاصلهGoogle Earthي . با استفاده از برنامهثبت گردیدنسبت به محوطه و کانال و... 
 Bing.comهاي هوایی محوطه از سایت عکسو رودخانه و شهر پیرانشهر محاسبه ترین ترین روستا، نزدیک

و  به تجزیه و تحلیل مکانی SPSSافزار آماري و نرم GIS. با استفاده از سیستم اطّالعات جغرافیایی شدتهیه 
 هاي گذشته پرداخته شد. ي بررسیي بررسی جدید و هم بر پایهها هم بر پایهداده آماري

/ یک نشانه و  Iو  Pانگلیسی گذاري محوطه ها از دو حرف ي نامالزم به ذکر است که در این پژوهش برا
و حرف  دشت پیرانشهربه معناي  PIRANSHAHRي نشانه Pو یک عدد استفاده شده است که حرف اول 

ف الفباي فارسی است. براي وي محوطه بر اساس حربه معناي آهن و عدد نیز شماره IRONي نشانه Iدوم 
است که نام اصلی  دشت پیرانشهرهاي عصر آهن از محوطه 4ي ي شمارهبه معناي محوطه PI/4ي مثال نشانه

 ها آمده است. ها هم در فهرست و هم در بخش تشریح توصیفی تپههر کدام از این محوطه
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 ي پژوهش:پیشینه .3
سان و کاوش در منطقه هاي تحلیلی توسعه و تحول تاریخ انهاي میدانی گامی مهم در برنامهامروزه بررسی
هاي نخستین و یا بدون شناختی بدون بررسیهاي باستانشوند، از این رو در بیشتر موارد کاوشمحسوب می

). تا کنون چندین هیأت ایرانی و 189: 1380علیزاده، هاي پیشین عملی نیست (در نظر گرفتن نتایج بررسی
 ها عبارتند از:ترین آناند. که مهمتی پرداختهشناخخارجی در این منطقه به بررسی و کاوش باستان

شناسی تحت عنوان بازنگري ي دکتري باستاننامه دورهدر قالب پایان 1: کاوش در تپه الوین پیرانشهر1
 .1387توسط علی بیننده در سال  ي موردي: تپه الوین،غرب ایران، مطالعهي مس و سنگ شمالدوره

ي کارشناسی ارشد علی ي دورهنامهي زاب در قالب پایاني رودخانهوضهشناختی ح: بررسی باستان2
 .1387بیننده در سال 

ي کارشناسی ي دورهنامهپایاني زاب در قالب ي رودخانه: تحلیلی الگوهاي استقراري عصر آهن حوضه3
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 اند.هاي باستانی این منطقه اشاره کردهنیز به تپه

 :ي استقرارمبانی نظري تحلیل الگو. 4
 محیط شناخت طریق از انطباق این که بوده پیرامون محیط با خود انطباق صدد در نزیست براي همواره انسان

 گیريشکل و محیط بر شدن حاکم سمت به او را انسان، شناخت يدامنه گسترش با به تدریج و گرفته صورت
 و زیستن براي بستري به عنوان زمین به همیشه تاریخ طول در انسان يآگاهانه است. تفکّر برده پیش تمدن
 تاریخ روند در برداشت این .داشته است توجه حیات يادامه يالزمه عنوان به آن محیطی زیست عوامل
 محیطی زیست عوامل مجموعه بر هاآن اصلی ساختار که است شده مذاهبی و هااسطوره گیريشکل موجب
 انسان که است اهمیت حایز روي این از محیط با انسان تعامل نقش استقرار الگوي بحث است. در بوده متّکی

 سود به را محیط انسان که قدرهمان عبارتی به اندبوده گذار تأثیر هم بر همواره محیطی شرایط يمجموعه و
                                                           

  نگارنده عضو تیم کاوش بوده است. -5

 عضو هیأت بررسی بوده است.نگارنده  -6

  نگارنده عضو هیأت بررسی بوده است. -7
  نگارنده عضو هیأت بررسی بوده است. -8
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 باعث هم کنشبرهم و تأثیر است. این محیطی گردیده شرایط از متأثّر نیز خود اندازه همان به داده تغییر خود
 يممیزه صفت عنوان به ما چهآن است، شده انسان رفتار در تغییراتی بروز هم و محیط در تغییرات ایجاد
 در محیط با انسان است. تعامل رفتار این برآیند و انطباق این حاصل عمدتاً شناسیم،می فرهنگ نام به انسان

کرد  تصور محیط از خارج را انسان تواننمی -محیط بر انسان یا انسان محیط بر تأثیر-باشد  که شکلی هر
 ) 52: 1392مترجم و الماسی،(

شود که در آن انسان خود را بر روي جا به عنوان روشی توصیف میي الگوي استقراري در اینواژه
). به عبارتی 11: 1391یوسفی زشک به نقل از پارسونز، کند (نمایند، تصور میاندازي که در آن زندگی میچشم

ها و ارتباطات ي پیوستگیاي که در نتیجهاز الگو و نوع بافت استقراري دیگر الگوي استقراري عبارت است
ها با توجه به موارد کاربردي، اقتصادي و مالحظات اجتماعی به منظور ي انتخاب آنمیان مردم، بر پایه

یک نظم و  گیري از زمین که داراياز نظام بهره). 563: 1382فاگان، آید (برقراري استقرار در محل به وجود می
-شود. الگوي استقراري در واقع طُرُقی را نشان میترتیب فضایی است، به عنوان الگوي استقراري نام برده می

 تحلیل). 98: 1392فدر، اند (هاي استقراري را مورد استفاده قرار دادهدشتاي از مردم، پهندهد که گروه ویژه
 باستانی مکان یک روي بر تمرکز به جاي که است شناسی باستان در مطرح موضوعات از یکی استقرار الگوي
 انسان يرابطه و جغرافیاي زیستی به توجه بیشترین الگوي استقرار پردازد. درمی ايمنطقه بررسی به خاص

 هر جغرافیایی وضعیت به تفاوت توجه با که شودمی معطوف جغرافیایی يپهنه زیست در و گزینی مکان در
 باستان در دیدگاه). Kowalewski, 2008: 277است (  متفاوت هم با نیز استقرارها پراکنش ينحوه منطقه

 و انسانی جوامع و پرداخته محیط با انسان تعامل به نیز استقرار الگوي در منظر به نگاه و سیمازمین شناسی
 ).Johnson, 2007: 3کند (می معرّفی اندازچشم گیريشکل عوامل از را طبیعی جغرافیاي

گیرد. به همین به لحاظ نظري روشن است که الگوهاي استقراري، متأثّر از محیط طبیعی شکل می
هاي زیست محیطی از قبیل نوع خاك، ارتفاع از ي بین استقرارها و مشخّصهجهت در تحلیل مکانی، رابطه

-ل مورد توجه قرار میسطح دریا، فاصله از رودخانه، شیب زمین، پوشش گیاهی، رژیم رطوبتی و دیگر عوام
هاي فضایی و جغرافیاي اقتصادي الگوهاي استقراري به دو ). در تئوري3: 1393بلمکی به نقل از کالرك، گیرد (

ي فضایی بین ویژگی بنیادي توجه دارد. اولین ویژگی آن ساختار فضایی استقرارها و ویژگی دوم رابطه
مکانی در -). اثرات عوامل طبیعی در ساختارهاي فضایی11: 1391ه، زادیوسفی زشک و باقیباشد (استقرارها می
اي برخوردار است. بنابراین بندي فضاهاي جغرافیایی از اهمیت ویژهگیري و سازماني شکلشناخت نحوه

ي استقرار و در مجموع علّت وجودي مراکز باستانی نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه تبیین شکل و نحوه
 در انسانی استقرارهاي ایجاد در موثّر نقشی محیطی زیست عوامل مجموعه). 39: 1393آفتاب و همکاران، است (

 میزان استقرار، هر ایجاد در محیط تأثیر میزان شناخت بر عالوه شناسینباستا در دارند. لذا زمانی يدوره هر
 مطالعات در انطباق بررسی هاياز روش کیسازد. یمی ممکن نیز را حاکم محیطی شرایط با هااستقرار انطباق
 باستانی هايمحوطه گیريشکل بررسی به که است استقراري تحلیل و استقرار الگوي يمطالعه شناسیباستان

 ). 51: 1392مترجم و الماسی، پردازد (می محیطی بسترهاي در
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شناسی خته شده در باستانهاي شناشناسی و تحلیل الگوهاي استقراري، از روشهاي باستانبررسی  
گردید، اما هاي سنّتی انجام میبراي کمک به شناخت روابط فرهنگی است. در گذشته این نوع تحلیل با روش

گیرد که به اطّالعات انجام می ARC GISافزارهاي متفاوتی مانند امروزه تحلیل الگوهاي استقراري با نرم
هاي ). بنابراین اسـتفاده از تکنولوژي7: 1391زاده، ی زشک و باقیگردد (یوسفتري منجر میتر و واقعیواضح

براي این منظور در مناطق مختلف  )GIS(  هاي اطالعات جغرافیاییو سیستم (RS) سنجش از دور  جدید مانند
در ایران با وجود داشتن تاریخ کهن و  جهان بـررسی شده و استفاده از آن نیز مـفید شـناخته شده است.

زاده اصل، کریمی و فرجنشده است (  حاضر کار چندانی در این زمینه انجام  هاي باستانی فراوان تا زمانکانم

1383 :113 .( 
-باشد که ایجاد زیستگاهبر این فرض استوار می GISمبانی تئوریک تحلیل الگوي استقراري در محیط 

ها همیشه الگوپذیر بوده . چون رفتار انسانهاي دائمی توسط انسان بر اساس یک مدل توزیع تصادفی نیست
ها، استقرارها با توجه به شکل زمین، خاك، پوشش گیاهی، منابع آبی و ي آنگرایانهاست و بنابر رفتار مکان

ها بسیار برخی از این تحلیل ).11: 1391یوسفی زشک به نقل از وارن و اَش، گردند (ها انتخاب میدیگر ویژگی
ي والتر کریستالر که اکثر اند؛ همانند نظریهشناسی جا افتادهدر شکل ساختاري خود در باستانقدیمی شده و 

اندازه، تحلیل نخست شهري -اند. برخی دیگر مانند تحلیل انتروپی، تحلیل رتبهشناسان آن را پذیرفتهباستان
). بدین 32: 1394کی و همکاران، بلماند و همچنان در حال آزمون و خطا هستند (به تازگی به کار گرفته شده

هاي چنینی در دانش جغرافیا و با افزایش امکان دسترسی به دادهترتیب به تدریج با گسترش مطالعات این
). بررسی رافائل 1381جانسون، شناسی نیز راه پیدا کرد (ها به باستاناي، این تحلیلالگوي استقراري منطقه

جهت تحلیل الگوهاي استقراري اورارتویی و ماقبل اورارتویی در قفقاز و  بیشونه در دشت ارومیه و ارمنستان
یافته هاي اورارتویی بازتابغربی در راستاي تحلیل الگوهاي استقراري قلعهپژوهش آدام اسمیت در آذربایجان

هاي ي پژوهشنمونهغرب ایران دانست. توان از کارهاي پیشرو در شمالدر نظام معماري سیاسی آن را می
) در دشت درگز براي تحلیل الگوهاي استقراري 1391زاده (زشک و باقیبسیار جدیدتر در این زمینه را یوسفی

) تحلیل الگوهاي 1393بخش (اند. همچنین بلمکی و تاجي نوسنگی تا پایان عصر آهن به انجام رساندهدوره
اند. کار بردههاي نوسنگی اطراف الوند بهمحوطهاي اي و فرامنطقهاستقراري را در ارتباط با تشابهات منطقه

) براي تحلیل الگوهاي 1394ها در این زمینه را بلمکی و نیکنامی و هرسینی (یکی از جدیدترین پژوهش
اندازه و مدل آنتروپی -سنگی متأّخر دشت همدان با استفاده از مدل توزیع رتبههاي مساستقراري محوطه
  اند. شانون انجام داده

 GISعصر آهن دشت پیرانشهر یا تأکید بر ي تحلیل الگوهاي استقرار. 5
 تحلیل الگوهاي استقراري نسبت به عامل ارتفاع:. 1-5

ها در سطوح ارتفاعی مختلف هاي باستانی داراي اهمیت است، توزیع آناز مواد مهمی که در بررسی مکان
ي هاي باستانی جدید و همچنین نحوهر شناخت مکانتواند دها میباشد. نتایج حاصل از این بررسیمی

-زادهکریمی و فرجشناس قرار دهد (ها در گذشته اطّالعات ارزشمندي را در اختیار محقّقان باستاناستقرار مکان

-کیلومترمربع را مناطق کوهستانی صعب 700ي مورد مطالعه، کیلومترمربع منطقه 1900). از 119: 1383اصل، 
هاي ي زاب (کوهستاني رودخانهي نوار مرزي ایران و عراق واقع در غرب حوضههاي تنگ و بستهرهالعبور با د
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هاي ي کوهستانی حدفاصل شهرستانکیلومترمربع را منطقه 400خُدا، قَندیل، شَرگه و زویان) و ریز، کانیسپی
سرشاخان و لَندي شیخان) تشکیل هاي ي زاب (کوهستاني رودخانهپیرانشهر و مهاباد واقع در شرق حوضه

هاي باز اطراف آن کوهی پیرانشهر و الجان و درههاي میانمانده را نیز دشتکیلومترمربع باقی 800دهند و می
-ي مورد مطالعه همهاي باستانی در منطقهتوزیع مکان دهد کهنتایج این بررسی نشان میدهند. تشکیل می

مورد در  8ي اول ق.م هستند، فقط هاي عصر آهن و هزارهنی که داراي الیهمکان باستا 80سان نبوده و از 
ي / درصد از کلّ منطقه58 / از کلّ استقرارها در12اند (حدود مناطق کوهستانی نوار غربی و شرقی واقع شده

/ از کلّ 88ود اند (حدهاي باز اطراف واقع گردیدهکوهی پیرانشهر و درهمورد در دشت میان 72مورد مطالعه) و 
% از 5/52محوطه یعنی  42ي مورد مطالعه). از لحاظ طبقات ارتفاعی نیز تعداد / از کلّ منطقه42استقرارها در 

-% از مجموع محوطه5/27محوطه یعنی  22متر و تعداد  1300-1500ي ارتفاعی ها در طبقهمجموع محوطه
ي ها در طبقه% از مجموع محوطه8/18حوطه یعنی م 15متر و تعداد  1501-1700ي ارتفاعی ها در طبقه

-2100ي ارتفاعی ها در طبقه% از مجموع محوطه2/1محوطه یعنی  1متر و تنها  1701-1900ارتفاعی 
اند که متر قرار گرفته 1300-1700ي ارتفاعی ها در طبقه% از محوطه80متر قرار دارند. در مجموع  1901

-هاي با شیب مالیم حواشی دشت میهاي باز اطراف و دامنهن و پیرانشهر و درهکوهی الجاشامل دشت میان
ي استقرارهاي تر مورد عالقهگیرد، بیشها را دربر میها و کوهپایهي ارتفاعی که دشتشود. یعنی این طبقه

طرفی در یک از  ).1 يو جدول شماره 1 يشمارهشکل ي مورد مطالعه است (ي اول منطقهعصر آهن و هزاره
% در 5/37غربی هاي باستانی استان آذربایجانبررسی جداگانه نشان داده شده است که از مجموع محو،طه

). 43: 1393آفتاب و دیگران، اند (متر واقع گردیده 1800تا  1400% در ارتفاع 2/35متر و  1400تا  1000ارتفاع 
شود شود، بر تعداد استقرارها نیز افزوده میفاع کاسته میبه طور کلّی این بدان معناست که هر چه از مقدار ارت

 اند.اي داشتهپایهو نتیجه این که استقرارهاي عصر آهن منطقه گرایش به دشت و تا حدودي مناطق کوه
سانی است. با توجه ترین عامل در بروز این ناهمهاي منطقه مهمواضح است نوع توپوگرافی و ناهمواري        
ي اول را در کیفیت و کمیت رد فوق کامالً روشن است که عامل جغرافیایی ناهمواري و توپوگرافی رتبهبه موا

دهد. دور از ذهن نیست که با توجه به توپوگرافی هاي باستانی منطقه به خود اختصاص میتوزیع مکان
هاي غرب ایران، قلعهم شمالي اول ق.ي مورد مطالعه و شرایط سیاسی و اقتصادي عصر آهن و هزارهمنطقه

هاي ي کاربري استقرارگاههاي گمرکی تعیین کنندهنشینی و ایستگاهنظامی، استقرارهاي فصلی و کوچ
هاي بدون ارتباط با مراکز استقراري در نقاط کوهستانی بوده که وسعت کم استقرارها و وجود گورستان

هاي ي کاربري استقرارگاهیی و مراکز شهري تعیین کنندهروستا استقرارهايکوهستانی مؤید این نکته است و 
اندازه -اند که حصول نتایج بهتر در این رمینه مستلزم تحلیل سلسله مراتبی از طریق مدل رتبهدشتی بوده

 است. 
هاي شود از تنوع الیهدهند که هر چه بر میزان ارتفاع افزوده مینشان میدر این تحقیق ها تحلیل

طههاي عصر آهن در منطقه هستند، کاسته میهایی که حاوي الیهطهفرهنگی محوشود به طوري که محو-
 5گاهی تا هاي باستانی (ترین تنوع الیهاند، بیشمتر واقع گردیده 1500-1300ي ارتفاعی هایی که در طبقه

ترین تنوع متر کم 2100-1900ي ارتفاعی هایی که در طبقه) و محوطهي فرهنگی از کالکولتیک تا اسالمیالیه



 )GIS( ییایاطالعات جغراف ستمیبر س هیبا تک  رانشهریعصر آهن دشت پ ياستقرار يالگوها لیتحل /106

ي اول ق.م با اي عصر آهن و هزارههاي تک دورهاما محوطه ی ( فقط آهن و اسالمی) را دارند.هاي فرهنگالیه
-1500متر دارند و در طبقات ارتفاعی  1500-1300ي ارتفاعی ترین تمرکز را در طبقهمحوطه، بیش 12

و  3و  2 يشماره هايشکلهستند ( 0و  7و  5ب داراي تجمع به ترتی 2100-1900و  1900-1700و  1700

ي میزان ارتباط عامل ارتفاع از سطح دریا با اسکور براي محاسبه-). همچنین در آزمون کا2 يشمارهجدول 
معنی دست آمد که نشانگر بیبه 808/0ها عدد هاي باستانی محوطههاي فرهنگی موجود در توالی الیهدوره

 ارتباط است. بودن این
ها به انجام رسید، این ها با وسعت محوطهي ارتفاع محوطهدر تحلیل دیگري که در ارتباط با میزان رابطه

-1500ي ارتفاعی عدد داراي تحدب در طبقه 6/. هکتار با 5هاي کمتر از نتیجه حاصل گردید که محوطه
عدد  29هکتاري با  5تا  2هاي دد و همچنین محوطهع 39هکتاري با  2/. تا 5هاي متر بودند و محوطه 1700

-1300ي ارتفاعی عدد در طبقه 5هکتاري با  30تا  5هاي داراي سیر نزولی نزدیک به نرمال بودند و محوطه
هاي کمتر از نیم هکتار که احتماالً کند که تمایل محوطهمتري متمرکز بودند. این آنالیز مشخّص می 1500

اند، گرایش به طبقات ارتفاعی باالتر نسبت به استقرارهاي بانی بودههاي مرزي و دیدهیا پاسگاه هاي نظامیقلعه
هایی مانند جواري با قدرتتوان در موقعیت خاص منطقه در عصر آهن و همدلیل آن را میتر را دارند و بزرگ

ي شماره هايشکلدرت محلّی قلمداد کرد (به دلیل احتمال وجود یک ق آشور و اورارتو و مانا و اهمیت این دشت

). النفرانچی، فوخوس و رید با تأکید و زیمانسکی و لوین با تردید در مطالعات خود، 3ي و جدول شماره 5و  4
) را با جوار با آشور و اورارتو و مانا بوده استي اول ق.م که همي نخست هزارهقدرتی محلی در نیمهتوپونیم خوبوشکیه (

ي ي زاب را با سه محوطهي رودخانهدانند. احتماالً این پادشاهی محلی حوضهرانشهر منطبق میدشت پی
گرفته است. وجود این پادشاهی محلی که ) دربر میي ربطآباد، تپهي شیني پسوه، تپهتپههکتار ( 10بزرگ باالي 

و استحکامات مرتفع را تبیین ها ي وجودي قلعهباشد، فلسفهي مشخص جغرافیایی میمنطبق بر یک حوضه
ي میزان ارتباط عامل ارتفاع از همچنین در آزمونی دیگر براي محاسبهگنجد. کند که در این مجال نمیمی

معنی بودن این دست آمد که نشانگر بیبه 648/0ها عدد سطح دریا با مساحت احتمالی و تقریبی محوطه
اسکور براي ارتفاع میزان ارتباط میان عامل -ي تحلیل کا. در ادامه)4 يجدول شمارهارتباط از نظر آماري است (

دار دست آمد که نشانگر معنیبه 001/0ها به رودخانه عدد ارتفاع از سطح دریا با میزان دسترسی محوطه
). وقتی نتایج این تحلیل را با تحلیل مشابهی که در 5 يجدول شمارهبودن این ارتباط از نظر آماري است (

شویم که با کنیم متوجه می)، ادغام می6 يو جدول شماره 6 يشکل شمارهي این پژوهش به انجام رسید (ادامه
-هاي استقراري و گورستانی به طور منظّم و نزدیک به نرمال کاسته شده و بر کاربريافزایش ارتفاع از کاربري
مراتب استقراري با مرکزیت مشخّص و وجود  سلسله ي وجود تواند نشانهشود که میهاي نظامی افروده می

 قدرت و حاکمیت محلّی در منطقه باشد. 
ها با میزان ي میزان ارتباط عامل کاربري احتمالی و تقریبی محوطهاسکور براي محاسبه-نتایج آزمون کا

نظر آماري است  دار بودن شدید این ارتباط ازدهد که نشانگر معنیدست میرا به 00/0ها عدد وسعت محوطه
ها با وسعت محوطه ياندازهي میزان ارتباط عامل اسکور براي محاسبه-). و نیز نتایج آزمون کا7 يشمارهجدول (

دار بودن این ارتباط از دهد که نشانگر معنیدست میرا به 005/0ها به رودخانه عدد میزان دسترسی محوطه
الگوهاي استقراري نسبت به عامل ارتفاع بسیار پیچیده و و تبیین ). تحلیل 8 يشمارهجدول نظر آماري است (
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ي ي مورد مطالعهچه مهم است این است که در منطقهتر از آن است که در این مقام بگنجد ولی آنگسترده
ارتفاع بوده و این عامل بسیاري از متغیرهاي محیطی  عامل استقرارها بیش از هر چیز تحت تأثیر این پژوهش،

 نیز تحت تأثیر قرار داده است. را
 تحلیل الگوهاي استقراري نسبت به جهت شیب زمین . 2-5

باشد. تأثیر دیگر جهات جغرافیایی در میزان اي متأثّر از آن میاولین اثر این عامل در اقلیم و حرکات دامنه
فري بر محیط اکولوژیکی و تواند تأثیر وااي است که میرفت دامنهدریافت نور خورشید و به وجود آمدن هم

تر ). تحلیل الگوي استقرارها نسبت به شیب زمین بیش46: 1393آفتاب و دیگران، مراکز باستانی داشته باشد (
ي مورد مطالعه، جهت ي تابش خورشید، اقلیم غالب منطقهتحت تأثیر عوامل ثابت جغرافیایی مانند زاویه
کند و گویاي ي دیگر تغییر میاي به منطقهرارت و ... از منطقهوزش باد در فصول سرد و گرم، میزان درجه ح

قرار  مالیمهاي ترین مراکز باستانی استان در شیبگزینی استقرارها است. بیشزوایاي آشکار و پنهان در مکان
این ). 44: 1393آفتاب و دیگران، درجه قرار دارند ( 5تر از % در شیب کم46اند، به طوري که بیش از گرفته

 ). 7 يشمارهشکل ي مورد مطالعه نیز پابرجا بود (وضعیت کمابیش در محدوده
و مرطوب  معتدلهاي شمالی و اقلیم سرد و خشک در زمستان و با قرارگیري در عرض دشت پیرانشهر

اي را در گزینش الگوي مناسب استقرار بر ساکنان کنونی و باستانی منطقه تحمیل در تابستان شرایط ویژه
 8/38%محوطه یعنی  28ي مطالعه شده در این پژوهش، جهت شیب شرقی با تعداد محوطه 80کرده است. از 

از کلّ استقرارها در  2/21%محوطه یعنی  16ي اول و جهت شیب غربی با تعداد از کلّ استقرارها در رتبه
از کلّ  5/12%ی هر کدام با محوطه یعن 9ي دوم و جهات شیب شمالی و جنوبی هر کدام با تعداد رتبه

غربی، شرقی، شمالهاي شمالها نیز در شیبمابقی محوطه اند.ي سوم قرار گرفتهاستقرارها مشترکاً در رتبه
  شوند.از کل استقرارها را شامل می 15اند که در مجموع %غربی واقع گردیدهشرقی و جنوبجنوب

منطقه گرایش به در این ي اول ق.م ر آهن و هزارهشود که استقرارهاي عصبدین ترتیب مشاهده می
هاي جوشان نوار کوهستانی غرب هاي پر آب با چشمهتوان دامنهگزینش شیب شرقی دارند و دلیل آن را می

) و ماه در سال 7هاي سرد سال (ي تابش خورشید جهت استفاده از نور و انرژي آن در ماهو تطابق با زاویه دشت
شرقی باد غالب سرد و زمستانی عنوان کرد که به باد زریان جنوب-غربیدر برابر جهت شمال افزایش مقاومت

دهد. حتّی امروزه هم این تطابق معروف است و از اوایل پاییز تا اواسط بهمن منطقه را تحت تأثیر خود قرار می
و اند غربی قرار گرفته هايمعماري با محیط جهت غلبه بر بادهاي سرد شمالی در روستاهایی که روي شیب

هاي اي با داشتن رودخانهپایهاي و کوهشود. نواحی دامنهمشاهده میهاي شهري حتّی در طراحی خیابان
دهند و وجود هاي زاب را شکل میخروشان و پر آب که از نوار کوهستانی مرز ایران و عراق جار شده و شاخه

-هاي غنی کوهستانی شرایط مناسبنزدیکی به مراتع و چراگاهچنین ها و همهاي جوشان در این دامنهچشمه
تري براي استقرار جوامع دامدار مهیا کرده است و دو عامل آب و غذا را در دسترس این جوامع قرار داده است 

 ). 9 يشمارهو جدول  8 يشمارهشکل (
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  1تحلیل الگوهاي استقراري نسبت به شکل زمین. 3-5
گردد که به طور منحصر به فرد تحت جنسی اطالق میهاي همي اشکال و فرمه کلیهلندفرم یا شکل زمین ب

ي مورد مطالعه از نظر گردند. منطقهتأثیر فرایندهاي تراکمی یا فرسایشی عوامل جغرافیایی ایجاد می
نی شکل تقسیم هاي بادبزاي و واریزههاي دامنهها، دشتها، فالتها، تپهواحدهاي اراضی به پنج واحد: کوه

) به ي مورد مطالعهبیش از نیمی از کلّ منطقهترین مساحت منطقه را (ها بیشبندي کوهشده است. در این تقسیم
هاي بادبزنی شکل از این حیث به ترتیب اي و واریزههاي دامنهها، دشتها، تپهاند و فالتخود اختصاص داده

ي اول ي باستانی داراي مواد فرهنگی عصر آهن و هزارهمحوطه 80د گیرند. از تعداهاي بعدي قرار میدر رتبه
% از تعداد 1هاي بادبزنی شکل % و واریزه6اي هاي دامنه%، دشت22ها %، تپه28ها %، کوه43ها منطقه، فالت

ظر وسعت و ها که از نشود اگرچه که فالتبدین ترتیب مشاهده میاند. ها را به خود اختصاص دادهکلّ محوطه
-اند که شاخصهها را در خود جاي داده% بیشترین تعداد محوطه43ي سوم قرار دارند، ولی با گسترش در رده

هاي دایمی و شیب زمین و جهت شیب و حاصلخیزي خاك بر روي این چون دسترسی به رودخانههایی هم
 ). 10 يشمارهو جدول  9 يشمارهشکل است ( انتخاب تأثیر داشته

 تحلیل الگوهاي استقراري نسبت به فرسایش خاك . 4-5
ي با فرسایش بسیار کم، دشت پیرانشهر از نظر میزان فرسایش خاك به پنج طبقه تقسیم شده است: طبقه

ي با فرسایش ي با فرسایش متوسط تا زیاد و طبقهي با فرسایش متوسط، طبقهي با فرسایش کم، طبقهطبقه
طالعه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی از جمله کوهستانی بودن بیش از دو سوم منطقه، ي مورد مزیاد. منطقه

-زدگی و آبچنین گرماي تابستان و سرماي زمستان که باعث یخهاي پاییزي و زمستانی و هموزش باد، بارش
د و بیش از دو شود، به شدت تحت تأثیر عوامل فرسایش قرار دارفراکسیون باال در منطقه میشدگی یا ژلی

تر نواحی کوهستانی را ي با فرسایش متوسط تا زیاد قرار دارد. این طبقه بیشي طبقهسوم منطقه زیر سیطره
هاي مورد مطالعه را در خود جاي داده است که البته این پژوهش % از محوطه31پوشش داده است، ولی تنها 

کوچک وابسته به جوامع شبانی را در این بخش غیرممکن  هاياحتمال وجود مراکز ییالقی باستانی و گورستان
هاي باز مجاور را کوهی الجان و پیرانشهر و درههاي میانتر دشتي با فرسایش کم که بیشداند. منطقهنمی

ي با فرسایش هاي مورد مطالعه را در خود جاي داده و منطقه% از کلّ محوطه65پوشش داده است، به تنهایی 
ها را در خود جاي داده است. مناطق با فرسایش متوسط و زیاد هم % از کلّ محوطه4چیزي حدود  بسیار کم

و نامناسب ها دامنهتوان در ارتباط با شیب بیش از حد شوند که این پدیده را میاي را شامل نمیهیچ محوطه
و جدول  10ي شکل شمارهکرد (تر از همه وسعت بسیار کم این بخش قلمداد بودن خاك براي کشاورزي و مهم

 ).11ي شماره
 خیزي خاك تحلیل الگوهاي استقراري نسبت به حاصل. 5-5

خیزي خاك از عوامل بسیار مهم در گزینش استقرارها به خصوص در جوامع کشاورز محسوب میزان حاصل
که  1رجه هاي دبررسی شد. خاك 6تا  1ي مورد مطالعه در شش سطح درجه هاي منطقهشود. خاكمی

محوطه  10اند، تعداد ي زاب گسترش یافتههاي اصلی رودخانههایی در امتداد شاخهتر به صورت باریکهبیش

                                                           
1. Landforms  
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هاي % از کلّ استقرارها، خاك5/17محوطه یعنی  15تعداد  2هاي درجه % از کلّ استقرارها، خاك5/12یعنی 
% از کلّ 5محوطه یعنی  5تعداد  4هاي درجه خاك% از کلّ استقرارها، 5/22محوطه یعنی  19تعداد  3درجه 

 15تعداد  6هاي درجه % از کلّ استقرارها و خاك25محوطه یعنی  21تعداد  5هاي درجه استقرارها، خاك
ها و ي دو متغیر نوع کاربري محوطهاند. با مقایسه% از کلّ استقرارها را در خود جاي داده5/17محوطه یعنی 

شویم که هر چه بر وسعت خیزي خاك متوجه میها با عامل میزان حاصلشنهادي محوطهوسعت حرایم پی
هاي مرغوب و فالتی تمایل دارند که نشان از تر به سوي خاكشود، استقرارها بیشها افزوده میمحوطه

-). مقایسه11 يشمارهشکل تر شدن استقرارها است (هاي مرغوب کشاورزي و بزرگوابستگی استقرارها به خاك
هاي مرغوب فالتی و ها به خاكي وابستگی سکونتگاهخیزي خاك نیز نشان دهندهها با حاصلي نوع کاربري

چه از این است. آن 6و  5هاي درجه كاي حاشیه با خاایههاي کوهپهاي نظامی در دامنهگزینی قلعهمکان
خیز دشت در کنار مرغوب و حاصلهاي اكشود این است که کشاورزي آبی وابسته به ختحلیل نتیجه می

اند هاي مرتفع و مراتع مرغوب دو بخش اصلی اقتصاد را در عصر آهن منطقه فراهم کردهدامداري در کوهستان
 ).12 يشمارهجدول (
 تحلیل الگوهاي استقراري نسبت به منابع آب . 6-5

گزینی براي جوامع بوده است. اي مکانترین فاکتورهدر طول تاریخ بشر دسترسی به منابع آبی جزو اصلی
ي هاي پر آب مانند رودخانهبا داشتن شاخه ي منطقه است،ترین رودخانهترین و اصلیکه مهم ي زابرودخانه

ي پردانان و... و ي آوخوارده، رودخانهي گوالوه، رودخانهي الوین، رودخانهي سیلوه، رودخانهبادیناوه، رودخانه
. تجمع زیاد استقرارهاي را تشکیل داده استهاي آبی کشور یکی از پر بارترین حوضههاي جوشان چشمه

ها نشان از هاي باستانی در این محوطهي شمالی آن و تعدد الیهباستانی در این حوضه به خصوص در نیمه
آب این منطقه بدون هاي پر هاي دایمی و چشمههاي زیاد این منطقه براي جوامع باستانی دارد. رودخانهجاذبه

هاي باستانی مورد مطالعه نسبت به اي است. در بررسی رفتار محوطهشک عامل اصلی در بروز چنین جاذبه
ها تا نزدیکترین رودخانه و نسبت ي محوطهمنابع آب به دو فاکتور اساسی توجه گردید که عبارتند از: فاصله

 ها به فاصله تا رودخانه. وسعت محوطه
متري از  1000تا  100ي % در فاصله8/27ترین مراکز باستانی با غربی بیشان آذربایجاندر است

ها توان گفت مراکز باستانی استان به فواصل بسیار نزدیک به رودخانهاند، به طور کلّی میها قرار گرفتهرودخانه
ي داراي محوطه 80یز از تعداد ي مورد بررسی ن). در محدوده48: 1393آفتاب و دیگران، گرایش جدي دارند (

ي ها در فاصله% از کلّ محوطه2/41محوطه یعنی  34ي اول ق.م تعداد هاي فرهنگی عصر آهن و هزارهالیه
متري از  200-500ي ها در فاصله% از کلّ محوطه8/23محوطه یعنی  20متري از رودخانه، تعداد  200-0

 6متري از رودخانه، تعداد  500-1000ي ها در فاصله% از کلّ محوطه5/12محوطه یعنی  11رودخانه، تعداد 
محوطه یعنی  14متري از رودخانه، تعداد  1000-2000ي ها در فاصله% از کلّ محوطه2/6محوطه یعنی 

). بدین 12 يشمارهشکل متري از رودخانه قرار داشتند ( 2000-5000ي ها در فاصله% از کلّ محوطه2/16
ها در % از کلّ محوطه65استقرار بررسی شده یعنی  85استقرار از  54شود که تعداد ب مشاهده میترتی

ها در گرایش ي رفتار محوطهدهندهاند. این آمارها نشانمتري از رودخانه واقع گردیده 0-500ي فاصله
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فاصل نَالس تا پردانان به دلیل ي اصلی زاب حد). شاخه13 يشمارهجدول ها هستند (استقرارها به سوي رودخانه
هاي چندانی را در خود جاي نداده است. ولی هاي تنگ و باریک محوطهموقعیت خاص توپوگرافی و دره

ها را در خود جاي داده ترین محوطهکوهی بیشهاي باز میاني زاب با داشتن دشتي باالدست رودخانهحوضه
ي محوطه در فاصله 6 آوجارهاي الوین و ي پردانان تا تقاطع شاخههاست. در این قسمت یعنی از تقاطع شاخ

 10با داشتن  الویني محوطه، شاخه 24با داشتن  آوجاري اند. شاخهي زاب واقع گردیدهکمی از رودخانه
گیرند. در بندي قرار میي این گروههاي یک تا سهمحوطه در رتبه 5ي جلدیان با داشتن محوطه، شاخه

ها در حالی که کاربري مسکونی محوطهشود. از تعداد استقرارها کاسته میجموع با افزایش فاصله از رودخانه م
ها بیش از موارد دیگر رو به کاهش است ولی کاربري نظامی با افزایش فاصله از گیري از رودخانهبا فاصله
هاي نظامی در نی قلعهگزیین به دلیل مکان). و ا13 يشمارهشکل کند (ها روند صعودي را تجربه میرودخانه

اي وابسته هستند. ایههاي کوهپتر به چشمهها بیشقلعهها است. این اي و دور از رودخانهایهنواحی کوهپ
دو هاي پر آب و دایمی هستند. چشمهدارند، وابسته به  متر با رودخانه فاصله 1000تر از هایی که بیشمحوطه
وسعت و هکتار  30ي پسوه با هاي بررسی شده بودند، تپهترین محوطههکتار که جزو بزرگ 5ي باالي محوطه

ي زاب بیش از هاي اصلی رودخانهها با شاخههکتار وسعت بودند، که هر دوي این محوطه 12آباد با ي شینتپه
اند. البته عالوه بر بوده فصلی و جویبارهاي ايپایههاي دایمی کوهمتر فاصله دارند و وابسته به چشمه 2000

رسانده در بعضی از ها میبه محوطهاي پایههاي کوهیا چشمههاي اصلی جویبارهاي فصلی که آب را از شاخه
آباد (از جانب غربی ي شیني پسوه (از جانب شمالی محوطه) و تپههاي بزرگ استقراري مانند تپهاین محوطه

شده است مشاهده گردیده که متأسفانه ساخت و براي انتقال آب استفاده می کشی سفالی کهمحوطه) آثار لوله
هاي ولی تعدادي از تمپوش تر این آثار را از بین برده استها قسمت بیشسازهاي جدید اطراف این محوطه

. الزم به ذکر است وابستگی استقرارها به فاکتور دسترسی به هستندسفالی هنوز هم در دست مردم محلی 
 ودخانه در هر جا که شیب زمین و بستر رودخانه اجازه داده است، به استقرارها شکلی خطّی بخشیده است.ر

 تحلیل الگوهاي استقراري نسبت به پوشش گیاهی . 7-5
% را 33ي مورد مطالعه را مراتع کوهستانی، % پوشش گیاهی منطقه60بیش از  ،22ي شماره شکلبا توجه به 

% را بستر 2تر از % را زراعت دیم و مراتع تخریبی و اراضی مسکونی و کم5جنگل، % را 10زراعت آبی، 
% 30ي مورد مطالعه، ي اول ق.م در منطقهاستقرار عصر آهن و هزاره 85دهد. از تعداد ها تشکیل میرودخانه
-% در منطقه3ي با پوشش گیاهی زراعت آبی، % در منطقه66ي با پوشش گیاهی مرتعی، ها در منطقهمحوطه

و  14شماره شکل اند (ي با پوشش گیاهی جنگلی قرار گرفته% در منطقه1ي با پوشش گیاهی زراعت دیم و 
ترین و یا به % بیش96). بدین ترتیب مناطق با پوشش گیاهی مرتعی و زراعت آبی با مجموع 14 يشمارهجدول 

اند که نشان از اهمیت و اقتدار دو جاي داده هاي مورد مطالعه را در خودعبارتی نزدیک به تمامی محوطه
ي اقتصادي کشاورزي و دامداري در تأمین معیشت و به تبع آن گزینش الگوي استقراري مناسب در شیوه
ي مورد مطالعه است و این نوع نگاه به گرینش الگوي اقتصادي هنوز هم نگاه غالب ساکنان منطقه است. دوره

هاي سرسبز و هاي جوشان به کوهستانهاي خروشان و چشمهپر آب با رودخانههاي به عبارتی نزدیکی دشت
ساکنان این  معیشتي اقتصادي کشاورزي و دامداري را براي تأمین گیر با مراتع مرغوب همیشه دو شیوهبرف

ي گذشته، دامداري با کوچ فصلی نسبت به منطقه در اولویت قرار داده است. با وجود این تا یک سده
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هاي اطراف با پاي پیاده ي استقرارهاي دشت الجان و پیرانشهر تا ییالقشاورزي در اولویت بوده است. فاصلهک
ساکنان این منطقه فصلی بوده و در کنار دامداري و  نصف روز است و این عامل باعث گردیده است که کوچ

 کوچروي به کشاورزي نیز مشغول باشند. 
 ي نسبت به اقلیم منطقه تحلیل الگوهاي استقرار. 8-5

). با 50: 1393آفتاب و دیگران، % از مراکز باستانی استان در اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب قرار دارند (50بیش از 
ي زاب ي رودخانهي  آب و هواي خیلی مرطوب و سرد که نوار کوهستانی غربی حوضهي شمارهتوجه به نقشه

استقرار  85ي اول قرار دارد ولی از تعداد چه از لحاظ گسترش در رتبه ي خود قرار داده است اگررا در حیطه
استقرار را در خود جاي داده و آب و هواي خیلی مرطوب و معتدل  8ي اول منطقه تنها ي آهن و هزارهدوره

ر ي دوم قراي خود قرار داده در رتبهي کوهستانی شرقی این حوضه را در حیطهکه نواحی دشتی و منطقه
و  15 يشمارهشکل ي اول قرار گرفته است (استقرار را در خود جاي داده است و از این حیث در رتبه 28دارد و 

ي آب و هوایی گزینی در ناحیه). این واقعیت گویاي گرایش استقرارهاي این دوره به مکان15 يشمارهجدول 
ي غربی این منطقه واقع استقرارها در نیمهخیلی مرطوب و معتدل است. الزم به ذکر است که بیشتر این 

استقرار را در خود جاي داده  4العبور بودن فقط تعداد ي شرقی به دلیل کوهستانی و صعبگردیده و نیمه
ي اي و معتدل نیز که نوار شمالی حوضه را دربر گرفته از لحاظ گسترش در رتبهاست. آب و هواي مدیترانه

اي تحت تأثیر عوامل اقلیم هر منطقهي دوم است.ر از این حیث در رتبهاستقرا 11اد سوم قرار دارد ولی با تعد
شوند که از بیرونی و درونی یا محلّی قرار دارد. عوامل بیرونی عواملی مانند باد و ابر و بخار و غیره را شامل می

شوند که طی سالیان دراز ته میکنند و عوامل محلّی به عوامل ثابت و پایداري گفسالی به سال دیگر تغییر می
. آن چه ها، زاویه تابش خورشید و..مواريمانند، مانند شیب زمین، ناهبدون تغییر یا با تغییر بسیار کم باقی می

گزینی و نوع توزیع و پراکندگی استقرارها تأثیر که مسلّم است عامل جغرافیایی اقلیم منطقه اگرچه بر مکان
ها و لی عامل نهایی و درجه یک نیست و این عامل خود تحت تأثیر نوع ناهمواريغیر قابل انکاري داشته و

ي آب توپوگرافی و پوشش گیاهی و نوع خاك منطقه است و این حقیقت از نوع پراکندگی استقرارها در منطقه
-ه، مکاندستی نوع آب و هوا در این منطقو هوایی خیلی مرطوب و معتدل کامالً پیدا است، زیرا با وجود یک

استقرار موجود در  28گزینی و توزیع استقرارها به سوي نواحی دشتی تمایل دارد و تقریباً تمامی استقرارها از 
ترین استدالل اند که مهمگیرد، متمرکز شدهرا دربرمیکوهی پیرانشهر آن در قسمت غربی که دشت میان

هاي ها و زمینبه منابع دایمی آب رودخانه هاتوان در میزان دسترسی محوطهمنتج به این گزاره را می
 حاصلخیز آبرفتی براي کشاورزي یافت.

 باراندما و همتحلیل الگوهاي استقراري نسبت به خطوط هم. 9-5
 1100میلیمتر در سال در شمال منطقه و دشت صوفیان تا  350ي مورد مطالعه از میزان بارندگی در منطقه

روي حوضه متغیر است و هر چه از شمال حوضه به طرف جنوب و غرب پیش میلیمتر در نوار کوهستانی غرب
-هاي مورد مطالعه در منطقه% از کلّ محوطه99شود. از لحاظ آماري حدود کنیم بر میزان بارندگی افزوده می

ت و هاي باز مجاور استر مشتمل بر نواحی دشتی و درهمیلیمتر قرار دارند که بیش 600تا  350ي با بارش 
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. از میلیمتر واقع گردیده است 600ي مورد مطالعه در منطقه با بارش بیش از % از کلّ استقرارهاي دوره1تنها 
درجه سانتیگراد  12ي ي دماي متوسط سالیانههاي مورد مطالعه در محدودهي محوطهطرفی دیگر بیشینه

هاي دایمی مناسب کشاورزي و رودخانههاي هاي الجان و پیرانشهر با خاكقرار دارند که مشتمل بر دشت
توان در ارتباط با تمایل دسترسی که این پدیده را می است،است و از این حیث مطابق با وضعیت کلّی استان 

ها به آب دایمی و خاك مناسب براي کشاورزي تبیین کرد. شواهد ذکر شده در این پژوهش حاکی از محوطه
هاي ي اول ق.م متکی بر دو بخش کشاورزي محدود در دشته در هزارهاین است که اقتصاد غالب این منطق

گیر با هاي مرتفع و برفها با استقرارهاي دایمی و دامداري در کوهستانکوهی و اطراف رودخانهمیان
هاي راهي استقراري است که وجود ایلهاي کوچک بدون ارتباط با محوطهاستقرارهاي موقت و گورستان

 يشمارهشکل (شدند دلیلی بر این مدعا است نشینان منطقه استفاده میتا این اواخر نیز توسط کوچباستانی که 

 ). 17و  16
 نتیجه. 6

هاي عصر آهن این منطقه بیش از هر چیز تحت تأثیر دو دهند که محوطههاي انجام شده نشان میبررسی
گزینی و ترین تأثیر را در مکانو این دو فاکتور بیشعامل ارتفاع از سطح دریا و فاصله از رودخانه قرار دارند 

ي محوطه 80ها دارند. از تعداد ها، وسعت استقرارها و نوع کاربري محوطهالگوهاي استقراري این محوطه
-متري واقع گردیده 1700تا  1300ها در طبقات ارتفاعی % از کلّ محوطه80محوطه یعنی  64بررسی شده، 
هاي با کوهی پیرانشهر و الجان و تا حدودي دامنهاین طبقات ارتفاعی مشتمل بر دشت میانتر اند که بیش

اي و پایههاي کوههاي پر آب و دایمی، چشمهشود. در این قسمت رودخانههاي باز اطراف میشیب مالیم و دره
این طبقات ارتفاعی  خاك مرغوب براي کشاورزي وجود دارد و شیب زمین بسیار مالیم است. استقرارها در

تر را دارند. گزینی در ارتفاعات باالتر با دید بیشها تمایل به مکانتر مسکونی و گورستان بوده و قلعهبیش
هاي هکتار در این طبقات ارتفاعی قرار دارند. بررسی عامل دسترسی به آب 2هاي با وسعت باالي محوطه

ها در % از کلّ محوطه65محوطه یعنی  52شده تعداد ي بررسی محوطه 80دهد که از سطحی نشان می
هاي دایمی ي بسیار نزدیک از چشمهاند و مابقی نیز در فاصلهها واقع گردیدهمتري رودخانه 500تا  0ي فاصله

ها ها حالتی خطّی به نوع پراکنش جغرافیایی محوطهاي قرار دارند. وابستگی استقرارها به آب رودخانهپایهکوه
هاي الوین، زنگیاوه و سیلوه با حفظ هاي اصلی زاب مانند شاخهتر استقرارها در حواشی شاخهاده است. بیشد

 اند.اي واقع گردیدههاي رودخانهي الزم جهت در امان ماندن از سیالب و بر روي تراسفاصله
ي می مانند زاویهتر شرقی بوده که عوامل اقلیي استقرارهاي عصر آهن منطقه بیششیب مورد عالقه

تواند در این انتخاب دخیل باشد. البتّه انتخاب جهت شیب غربی نیز در تابش خورشید و جهت باد غالب می
 یابد. ي دوم قرار دارد مخصوصاً در مواردي که خطر بروز رانش زمین افزایش میرده

ها % از کلّ محوطه57عنی محوطه ی 46ي بررسی شده تعداد محوطه 80از نظر پوشش گیاهی از تعداد 
ها نیز عالقمند به مناطق % از کلّ محوطه33محوطه یعنی  27گرایش به مناطق مستعد کشاورزي آبی و 

ي دو نوع معیشت متّکی به کشاورزي و دامداري است. البته الزم به ذکر است دهندهمرتعی هستند که نشان
-عد و مناطق ییالقی خیلی کم بوده و در نصف روز طی میهاي مستي مناطق کشاورزي با کوهستانکه فاصله

 دهد. ي کشاورزي و دامداري را در کنار هم نشان میشود که وابستگی استقرارها به مراتع و معیشت دوگانه
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گردد که استقرارهاي دشت پیرانشهر از الگوي استقراري مشخّصی که تابع بدین صورت مشاهده می
ي مرکزي در وسط کنند. بدین صورت که یک محوطهآب منطقه است پیروي میشرایط توپوگرافی و منابع 

اي به مناطق ي زاب و با تمایل قابل مشاهدههاي اصلی رودخانهمتر از شاخه 2000ي بیش از دشت با فاصله
-گیرد و در سطح یکم رتبههکتار وسعت رشد کرده و دشت را در کنترل خود می 10اي با بیش از پایهکوه

هاي استقراري کیلومتر محوطه 10الی  7گیرد. حول این مرکز و در فواصلی با میانگین ي ناحیه قرار میاندازه
ي گیرند که زیر نفوذ محوطهي زاب شکل میهاي اصلی رودخانههکتار متمایل به شاخه 8الی  3با وسعت 

ي خود مراکز استقراري و شبانی راکز به نوبهگیرند. این مي ناحیه قرار میاندازه-مرکزي در سطح دوم رتبه
ماهورهاي اي و بر روي تپهي مرزهاي منطقههاي نظامی که در لبهکنند. ولی قلعهاطراف خود را کنترل می

و تمایل به ارتفاع گزینی دارند، در ارتباط مستقیم با مراکز کنترل دشت بوده و  اطراف دشت احداث گردیده
گیرند. این سلسله مراتب استقراري با الگوي مشخّص نشان از ي ناحیه جاي میندازها-در سطح سوم رتبه

شهرهاي مقتدري که در ي وجودي آن را در ارتباط با دولتتوان فلسفهوجود یک قدرت محلّی دارد که می
و متون  ها اشاره گردیده است تبیین نمود. ارتباط دادن این پژوهش میدانی با منابعمتون آشوري به آن

تواند به نتایج بسیار مفیدي در ارتباط با جغرافیاي تاریخی منطقه در ي اول ق.م میتاریخی نیمه اول هزاره
 ي تاریخی منجر گردد.   این برهه
 گذاريسپاس

ي نین ادارهغربی و همچنویسندگان مقاله از همکاران محترم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان آذربایجان
شهرستان پیرانشهر، آقایان سلیمان بشیري و انور آریامنش بخاطر همکاري در بررسی میدانی و تدوین مقاله نهایت سپاس را 

 شود.تقدیر می GISها و رفع اشکاالت از آقاي طاهر ابوبکري بخاطر راهنمایی در تهیه و طراحی نقشه دارند.
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