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چکیده

شــناخت محیــط در بررســی اســتقرارهای انســانی و ایجــاد تغییــرات در زیســتبوم یکــی
از مباحــث مهــم در شــاخهای از علــم باستانشناســی چشــمانداز میباشــد .مطالعــهی
قرارگیــری مــکان باســتانی در بســتر طبیعــی منجــر بــه درک واقعــی مجموعــه پتانســیلهای
محیطــی و فرهنگــی ،سیســتم معیشــتی و اقتصــادی ســاکنان را در بــر دارد؛ برایــن اســاس
بــا توجــه بــه محدودیتهــا و پتانســیلها گون ـهی خاصــی از آرایــش فضایــی محوطههــا را
درپــی خواهــد داشــت .دشــت چمچمــال از وســیعترین دشــتهای میانکوهــی منطقــهی
زاگــرس میباشــد کــه در آن دو رودخانـهی گاماســياب و دينــور جريــان دارد .جــادهی بــزرگ
خراســان در طــول مســير شــرقی-غربی دشــت و بــه مــوازات رودخانـهی گاماســياب در ایــن
دشــت تــداوم میيابــد .متوســط ارتفــاع دشــت چمچمــال از ســطح دريــا بیــن  1300تــا
1400متــر و وســعت حوضـهی آبريــز آن تــا دهانـهی ورودی دینــور  460کيلومترمربــع اســت.
در ایــن پژوهــش بــه تحلیــل الگــوی اســتقرار دورههــای مفــرغ و آهــن دشــت چمچمــال،
پتانســیلهای زیســتمحیطی ،نحــوهی پراکنــش اســتقرارها پرداختــه میشــود کــه در
نتیجــه مشــخص شــد ،دورههــای مفــرغ و آهــن در دشــت چمچمــال بــر پایـهی دو شــیوهی
معیشــت کشــاورزی و دامــداری بــوده اســت .مشــخصهی اصلــي دورهی مفــرغ ایــن دشــت،
عمدتـ ًا واقــع شــدن در مرکــز دشــت و نزديــک بــه منابــع آب دائمــی و معبــر اصلــی اســت.
ایــن الگــو در بطــن خــود وابســتگی تجــاری و کشــاورزی را نشــان میدهــد .در دورهی آهــن
اغلــب نوعــی جابهجایــی اســتقرارها از مرکــز دشــت بــه دامنـهی کوهســتانی (شــمال دشــت)
را نشــان میدهــد کــه بــه پیــروی از یــک الگــوی خطــی در امتــداد درههــای کوهســتانی
واقــع شــدهاند ،در نتیجــه محوطههــا از مرکــز دشــت بــه حاشــیه رانــده میشــوند؛ ایــن امــر
بیانگــر تغییــر غلبــه و برتــری اتــکا معیشــتی از کشــاورزی بــه دامــداری قلمــداد میشــود ،در
نتیجــه محوطههــای حاشــیه جنوبــی از نظــر معیشــتی وابســتگی بیشــتر بــه دامــداری دارنــد
و شــعاع حــوزهی گیــرش محوطههــا وســیعتر میشــود.
کلیدواژگان :دشت چمچمال ،دورهی مفرغ ،دورهی آهن ،تحلیل الگوی استقرار.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

در رابطــه بــا تأثیــر ســاختارهای جغرافیایــی در باستانشناســی ،ایــن اصــل بدیهــی اســت کــه
هــر منطقــه مشــخصات طبیعــی و زیســتی منحصــر بهفــردی دارد کــه ناگزیــر بــر پراکندگــی
محوطههــا تأثیــر میگــذارد (هــول .)1381 ،بررســی تغییــرات انگارههــای زیســتی انســان،
بخشــی از تحلیــل واکنشهــای همســازی میــان مــردم و محیــط خارجــی آنهاســت.
مطالع ـهی انگارههــای زیســتگاهی و اســتقراری ،مســتلزم بررســی حــد و میزانــی اســت کــه
اســتقرار انســان در ارتبــاط بــا وجــود یــک جامعــه و مــوارد همســازی و بهرهگیریهــای
فنــاوری مربــوط بــه محیطزیســت وضعیــت ویــژهای آشــکار میســازد .بنابراین باستانشناســی
زیســتی و اســتقراری ،فرصــت مطالع ـهی نهتنهــا روابــط میــان اجتماعــات مختلــف ،بلکــه
مــواردی چــون شــبکههای بازرگانــی ،بهرهبــرداری و ســازمانهای اجتماعــی را در اختیــار
باستانشناســان قــرار میدهــد (فــاگان.)564-563 :1384 ،
مجموعــهی عوامــل زیســتمحیطی موجــود در پیرامــون اثــر یــا بهعبــارت دیگــر
مجموعــه عوامــل فضایــی ،نقــش مؤثــری بــر ایجــاد بافتهــای اســتقراری در هــر زمانــی
دارنــد ( .)Loak & Harris, 2006ایــن رویکــرد در باستانشناســی عالوهبــر شــناخت
میــزان تأثیــر آن در ایجــاد هــر زیســتگاه ،میــزان انطبــاق زیســتگاهها را بــا شــرایط محیطــی
حاکــم نیــز میســر میســازد ،بلکــه مجموعـهی ایــن شــرایط و انطبــاق آنهــا بــا دورهی مــورد
مطالعــه از اهمیــت فــراوان برخــوردار اســت .محیطزیســت انســان بــه علــت توزیع گســتردهی
منابــع ،اشــاره بــه مکانهایــی دارد کــه نشــاندهندهی فعالیتهــای انســانی میباشــند و
میتوانــد بــا در اختیــار نهــادن مجموعــهای از دادههــا فراتــر از چارچــوب زیســتمحیطی
اهمیــت جنبههــای اجتماعــی و سیاســی را روشــن نمایــد (          )Renfrew, 1983: 320-321

نقشــه  .1نقشــه ناهمواریهــا و موقعیــت
محوطههــای مفــرغ و آهــن در دشــت
چمچمــال (نگارنــدگان.)1394 ،
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وضعیت زیستمحیطی دشت چمچمال

دشــت چمچمــال از وســیعترین دشــتهای میانکوهــی منطقــهی زاگــرس میباشــد ،در
حدفاصــل کــوه بيســتون و شــهر صحنــه قــرار دارد کــه در آن ،دو رودخانــهی گاماســياب
و دينــور جريــان دارد .جــادهی ابريشــم ،همــان جــادهی بــزرگ خراســان در طــول مســير
شــرقی-غربی دشــت و بهمــوازات رودخانــهی گاماســياب تــداوم میيابــد .متوســط ارتفــاع
دشــت چمچمــال از ســطح دريــا بیــن  1300تــا 1400متــر وســعت حوض ـهی آبريــز آن تــا
دهانـهی ورودی دینــور  460کيلومترمربــع اســت .در ســمت شــمال بيســتون ،تنگـهای بهنــام
«تنــگ حســينآباد» وجــود دارد کــه بهصــورت گذرگاهــی باريــک ،دشــت چمچمــال را
بــه دشــت دينــور متصــل میکنــد .بهدليــل وجــود خــاك حاصلخيــز ،وفــور منابــع آبــی و
جريــان رودخانههــا ،دشــت چمچمــال از جملــه مناطــق مهــم اســتان بــرای کشــاورزی آبــی
میباشــد (مترجــم و محمدیفــر( ،)97-96: 1384 ،نقشــه )2؛ در اﯾﻦ دﺷﺖ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻬﻢ و ُ ﭘﺮ آب ﮔﺎﻣﺎﺳﯿﺎب
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎري اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ دو رود 
و دﯾﻨﻮر ﺑﻪﺻﻮرت داﺋمــی در آن ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ.
منطقــهی شــرق زاگرسمرکــزی از حیــث منابــع آبــی از وضعیــت نســبت ًا مطلوبــی
برخــوردار اســت و شــرایط زمینشناســی زاگــرس و وجــود کارســتیهای آهکــی ،موجــب
شــده تــا ســاالنه بخــش عظیمــی از نــزوالت جــوی در حفرههــای ایــن نــوع کارســتیها
جــای گرفتــه و در فصــول گــرم بهصــورت چشــمه و ســراب ،رودخانههــا و نهرهــا را تغذیــه
کننــد.
ایــن سیســتم موجــب گردیــده تــا میــزان آبدهــی ایــن نــوع منابــع در فصــول مختلــف
ســال متغیــر باشــد ،حداکثــر آن در ماههــای بهــار و حداقــل آن در ماههــای پاییــز اســت؛

نقشــه  .2موقعیــت محوطههــای مفــرغ و
آهــن در ارتبــاط بــا رودخانههــای اصلــی و
فرعــی (نگارنــدگان.)1394 ،
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بهطــوری کــه «ا ِکارت» در خصــوص آبســنجی زاگــرس میگویــد« :هیدروگرافــی
کارســتیها ،موجــود در کوههــای آهکــی زاگــرس نیــز دارای اهمیــت قابلتوجهــی اســت،
دولین1هــای بــزرگ و کوچــک و پولیه2هــا کــه بهطــور فصــل از آب ُپــر شــده و مــورد
بهرهبــرداری کشــاورزی  قــرار میگیرنــد و همچنیــن دریاچههایــی کــه از آبهــای
چشــمههای کارســتی بهوجــود میآینــد (نظیــر دریاچــه زریبــار) همگــی مجموعــهای از
پدیدههــای کارســتی بهشــمار میآینــد» (اکارت.)157 :1365 ،

وضعیت دیرین آبوهوا شناسی منطقه

بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش کــه مربــوط بــه هــزارهی ســوم ق.م .تــا هــزارهی اول ق.م.
اســت ،ســؤالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا شــرایط اقلیمــی ذکــر شــده را
میتــوان بــرای دورهی مــورد مطالعــه در نظــر گرفــت؟ بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه
مطالعــهی مســتقلی بــرای دیریناقلیمشناســی دشــت چمچمــال صــورت نگرفتــه اســت،
پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال را اندکــی بــرای مــا دشــوار کــرده اســت .مطالعــات گردهشناســی
و دیریــن آبوهواشناســی در ســه منطقــهی کوههــای زاگــرس ،دریاچــهی ارومیــه در
شــمالغرب ایــران ،دریاچــهی زریبــار در قســمت غربــی زاگرسمرکــزی و دریاچــهی
میرآبــاد در قســمت جنوبغربــی اســتان لرســتان انجــا م شــده کــه میتــوان مطالعــات انجــام
شــده در دریاچــهی زریبــار را بــه مناطــق غربــی ایــران تعمیــم داد (Griffiths & Else,
 .)2001: 757نتايــج کلــي مطالعــات اقليــم باستانشناســی حاکــي از آن اســت کــه از حــدود
 550-3500ق.م .بــه بعــد وضعيــت اقليمــي امــروزي در منطق ـهی پديــد آمــده و تغييــرات
عمــدهای بعــد از آن ديــده نشــده اســت .بــا ایــن شــرایط کــه از حــدود  3500ق.م .وضعیــت
اقلیمــی امــروزی در منطقـهی پدیــدار شــده و از ســویی مــورد بحــث مــا ،یعنــی دورهی مفــرغ
و آهــن در محــدودهی زمانــی پــساز ایــن رویــداد قــرار میگیــرد؛ لــذا مــا میتوانیــم شــرایط
و الگوهــای اقلیمــی امــروزی را بــهمثابـهی دوران ســکونت در دوران مفــرغ و آهــن منطقــه،
بــرای تحلیــل مــورد اســتفاده قــرار دهیــم.
دهســتان چمچمــال بــه علــت وضعیــت توپوگرافــی مناســب ،همجــواری منابــع آب و
خــاک ،وجــود راههــای بهینــه ،دارای قابلیــت کشــاورزی و بــه علــت قــرار گرفتــن در کنــار
دو رود بــزرگ و مهــم گاماســیاب و دینــور و همچنیــن وجــود ســرابهای متعــدد و چاههــای
عمیــق و نیمهعمیــق ،بســتر مناســبی بــرای کشــاورزی را دارا میباشــد .شــرایط توپوگرافــی
خــاص ،و وجــود مرتــع و نیــز متوســط بارندگــی کافــی از جملــه دالیــل اقتصــاد و دامــداری
در ایــن منطقــه بهشــمار میآیــد .ﭘﻮﺷﺶﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ شــامل :بلــوط ،زالزالــك ،شــن
(پالخــور) ،ارجــن ،زو ،موســير ،تــرهی کوهــي ،ون ،ذغالاختــه ،انواعــي از قــارچ ،آلبالو وحشــي،
گالبــي وحشــي ،بنــه ،انجیرکوهــی ،گونههايــي از افــرا ،نســترن ،گــون ،رز ،شيرســک ،باريجــه
و ســاير گونههــاي مرتعــي اســت (ویســی.)60 :1390 ،
شیوهی معیشت
اســتقرارهای امــروز دشــت چمچمــال را اســتقرارهای روســتایی و کــوچرو شــکل میدهنــد
کــه چشــمانداز جغرافیــای زیســتی منطقــه را میســازد و بــر ایــن اســاس شــغل بیشــتر
ـرف مربــوط بــه ایــن دو شــغل اســت .دشــت
مــردم چمچمــال کشــاورزی و دامــداری یــا ِحـ َ
چمچمــال را اصــو ًال بایــد ناحی ـهای کشــاورزی عنــوان کــرد کــه عمــدهی درآمــد مــردم از
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کشــاورزی و اقتصــاد روســتایی اســت کــه غــات ،صیفــی ،حبوبــات ،علوفــه و چغنــدر ،اقــام
عمــدهی محصــوالت کشــاورزی را تشــکیل میدهــد .در اغلــب روســتاها پــرورش گوســفند و
گاو در کنــار کشــت و کار معمــول ،کشــت دیــم گنــدم عمومـ ًا در اراضــی دامنـهی کوهســتانی
رواج دارد و میــزان محصــول بــه چگونگــی و میــزان ریزشهــای جــوی بســتگی دارد .بــر
اســاس پژوهشهایــی کــه در جامعـهی عشــایری صــورت گرفتــه یــک نــوع کــوچ در میــان
آنهــا رواج دارد ،کــوچ عمــودی اســت کــه خانوارهــای کوچنــده از دشــت بــه ارتفاعــات بــا
تغییــر فصــل میرونــد؛ ایــن شــیوهی کــوچ عمومــ ًا در دورن منطقــهای مشــخص انجــام
میشــود (طبیبــی.)370-367 :1370 ،
باستانشناسی دورهی مفرغ و آهن دشت چمچمال
آغــاز هــزارهی ســوم ق.م .بــرای اغلــب مناطــق ایــران نشــان از رونــد تغییــرات گســتردهی
فرهنگی-اجتماعــی اســت کــه اغلــب آنرا از نشــانههای شــروع دورهی مفــرغ اولیــه بهحســاب
میآورنــد .از اَ َهــم ایــن تغییــرات بــر مبنــای شــواهد و مــدارک باستانشناســی میتــوان بــه
تغییــرات تکنولوژیکــی و بافــت جمعیتــی ،ارتباطــات تجــاری فرامنطقــهای و شــکلگیری
نخســتین جوامــع مبتنــی بــر حکومــت اشــاره نمــود (مترجــم و دیگــران  .)34 :1390 ،دوران
مفــرغ و آهــن ،زمانــی را در طــول هــزارهی ســوم تــا هــزارهی اول ق.م .را در بــر دارنــد کــه
بــر اســاس فنــاوری جدیــد فلــزکاری نامگــذاری شــدهاند .شــواهد نشــان میدهــد کــه
زاگرسمرکــزی یکــی از مهمتریــن و پیشــرفتهترین مراکــز فلــزکاری در دورههــای مفــرغ و
آهــن بــوده اســت (طالیــی ب .)64 :1387 ،ایــن دوران در رونــد پیـش َروی خــود بــا تحــوالت
عمــدهای از لحــاظ اســتقرار گزینــی ،معیشــت ،فلــزکاری ،ســفالگری ،مبــادالت و تجــارت،
تدفیــن و ...همــراه بــوده اســت                          .
پیشینهی مطالعات باستانشناسی دشت چمچمال
در ایــن بخــش مطالعــات باستانشناســی منطقــه بــه دو دســته بررســی و شناســایی
محوطههــای باســتانی در محوطههــا تقســیم میشــود :بــرای نخســتینبار یانــگ در بررســی
فراگیــر غــرب ایــران در ســال  1960م .از دشــت چمچمــال نیــز بازدیــد نمــود (Young,
)1966؛ ســپس بررســی باستانشــناختی کامــل و همهجانبـهی شهرســتان هرســین در ســال
 1381هـــ.ش .انجــام گرفــت کــه توســط هیأتــی بهسرپرســتی عبــاس مترجــم و یعقــوب
محمدیفــر بــوده اســت ،در طــی ایــن بررســی  120محوطــه شناســایی شــد کــه دورانــی از
پارینهســنگی تــا قاجــار را شــامل میشــود (مترجــم.)1381 ،
در ســال  1388هـــ.ش .هــم طــرح بازنگــری بررســی و شناســایی ،مستندســازی و تعییــن
حریــم آثــار باســتانی شهرســتان هرســین توســط محمداقبــال چهــری صــورت گرفتــه اســت.
طــی ایــن بررســی  68محوطــه شناســایی شــد کــه دورانــی از پارینهســنگی تــا قاجــار را
شــامل میشــود (چهــری.)1388 ،
در ســال  1382هـــ.ش .طــرح بررســی و شناســایی باستانشناســی شهرســتان صحنــه
بــه سرپرســتی یعقــوب محمدیفــر انجامگرفتــه اســت کــه بخشــی از محوطههــای دشــت
چمچمــال را میتــوان از آن تفکیــک کــرد و طــی ایــن بررســی  103محوطــه شناســایی شــد
کــه دورانــی از نوســنگی تــا قاجــار را شــامل میشــود (محمدیفــر.)1382 ،
امــا تاکنــون هیچگونــه بررســی باستانشــناختی و مطالعــهی دقیــق علمــی بهصــورت
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تخصصــی در رابطــه بــا اســتقرارهای عصــر مفــرغ و آهــن دشــت چمچمــال صــورت نگرفتــه
اســت

گاهنگاری دورههای مفرغ و آهن (شرق زاگرسمرکزی)

گودیــن تپــه در جریــان بررســی ســال  1961م .شناســایی شــد .ترســیم گاهنــگاری
زاگرسمرکــزی بــا کاوش در گودیــن تپــه بهوســیلهی پــروژه گودیــن بــا حمایــت مــوزهی
«رویــال اونتاریــو» کانــادا بهسرپرســتی کایلــر یانــگ در ســال  1965م .آغــاز و بــا وقفههایــی
تــا ســال  1973م .ادامــه یافــت ( .)Gopnik, 2011دورهی مفــرغ از نظــر تاریخــی بهطــور
نســبی ،اوایــل هــزارهی ســوم و اواســط هــزارهی دوم ق.م .را دربــر میگیــرد .پایــان هــزارهی
ســوم ق.م .و اوایــل هــزارهی دوم ق.م .از نظــر تحــوالت صــورت گرفتــه در عصــر مفــرغ،
مقطــع زمانــی مهمــی اســت؛ در ایــن زمــان در منطقــهی غــرب ایــران فرهنــگ یانیــق
کوتاهتــری داشــته و در حــدود  2400ق.م .بــا فرهنــگ کامـ ً
ا جدیــد و متفــاوت گودیــن III
جایگزیــن شــده و تــا حــدود  1450ق.م .تــداومیافته اســت (طالیــی الــف .)66-65 :1387 ،در
ت آمــده از محوطههــای دشــت چمچمــال ،نــوع گودیــن IV
بیــن دادههــای مفرغــی بهدس ـ 
و  IIIدیــده میشــود .در بیــن دادههــای دورهی آهــن بهدســتآمــده از محوطههــای دشــت
چمچمــال نــوع گودیــن  IIدیــده مــی شــود کــه در ادامــه بهشــرح ایــن دورههــا میپردازیــم.
دوره مفــرغ قدیــم (گودیــن ( IVیانیــق)) :بعــد از اینکــه دورهی مسوســنگ
بــه پایــان میپذیــرد و بهدنبــال آن پدیــدهی دیگــری وارد منطق ـهی کنــگاور میشــود .ایــن
پدیــده ،نفــوذ مهاجریــن کوچنشــین از ســرزمینهای بومــی (شــمالغرب دریاچ ـهی ارومیــه)
بــه غــرب زاگرسمرکــزی همــراه بــا افزایــش روســتاهای کوچــک (کــه قبــ ً
ا بهوســیله
ل شــده بــود) و ســفال مشــخص
فرهنگهــای محلــی دورهی مسوســنگ جدیــد اشــغا 
ماوراءقفقــاز بــود ( .)Batiuk & Rothman, 2007: 16در مقایســه بــا یانیقتپــه ایــن
فرهنــگ در گودیــن جدیدتــر و مربــوط بــه فــاز دوم مفــرغ قدیــم اســت (مترجــم و نیکنامــی،
 .)43 :1390ســفالهای ایــن دوره برخــاف ســفالهای ماوراءقفقازکــه عمومــ ًا ســیاهاند،
در دامنــهی رنگهــای ســیاه ،خاکســتری-قهوهای ،قهــوهای روشــن ،قرمــز ،نخــودی

تصویــر  .1ســفالهای بــا نقــش کنــده
گودیــن IVا(.)Rothman, 2011: 168
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تیــره ،قهــوهای ســوخته ،نخــودی ،قرمزروشــن ،خاکســتری اســت .اکثــر ســفالهای ایــن
دوره داغدارنــد؛ ســطح ســفال بــا نقــوش هندســی تزییــن و بــا مــادهی ســفید رنگــی داخــل
کنــدهکاری ُپــر شــده اســت .در خمیــرهی ســفالها شــن درشــت ،ماســه و کاه بهعنــوان
شــاموت بـهکار رفتــه اســت .آنالیــز ســفالهای اســتفاده از چــرخ ســفالگری بــا دورکنــد و تنــد
را نشــان میدهــد (                         .)Rothman, 2011: 169

تصویــر  .2ســفال دورهی گودیــنIII6ا

(.)Frame, 2011: 271

دورهی مفــرغ میانــی و جديــد (گوديــن  :)IIIایــن دوره دارای چندیــن
زیــردورهی زیســتگاهی اســت کــه از قدیمیتریــن دوره تــا جدیدتریــن ،بهصــورت  III1تــا
گودیــن  III6شــمارهگذاری شــده اســت .در بیــن ایــن دورههــا گسســتگی بومــی و گــپ نیــز
دیــده میشــود (هنریکســون .)406-405 :1382 ،ســفالها در هــر الیــه دارای تنــوع خــاص
میانمنطقــهای و میــاندرهای اســت.
گودیــن  :III6ســفالهای ایــن دوره دارای خمیــرهی نخــودی و قرمــز با شــاموت ماســه
اســت کــه از لحــاظ فــرم در چنــد دســته قــرار میگیــرد؛ دیگچ ـهی نخــودی زورقیشــکل
در انــدازهی متفــاوت و منقــوش ،کاسـههای زورقــی یــا گــرد در فرمهــای نامعمــول و اغلــب
منقــوش و پیالههــا کــه متنوعتریــن گروههــا اســت                                              .
در ایــن دوره ادامــه ســفالهای یانیــق را نیــز شــاهدیم .تزیینــات روی ظــروف زورقــی و
پیالههــا نقــوش بانــدی دیــده میشــود کــه عموم ـ ًا در دو بخــش باالیــی (در زیرگــردن) و
پایینــی (در زیرلب ـهی زورقــی یــا زیرشــانه) ظــرف اجــرا میشــود .بیــن باندهــا موتیفهــای
هندســی و تجریــدی کــه اغلــب  2موتیــف در  3یــا  4نوبــت بــر بدنـهی ظــرف اجــرا میشــود
(همــان.)412 :
گودیــن  :III5ســفالهای ایــن دوره تفــاوت زیــادی بــا دورهی قبــل نــدارد؛ دیگهــای
نخــودی زورقیشــکل و منقــوش ،ظــروف ذخیــره بــا تزییــن طنابــی و ســفالهای
خاکستری-ســیاه شــامل کاســههای زورقــی ،آبخــوری ،بشــقابهای ســاده در ادامــهی
دورهی قبــل هســتند  .جامهــای بــا تزییــن طنابــی و نقــش Xو ظــروف بــا لعــاب قرمــز
کــه احتمــا ًال جــای ســفالهای خاکستری-ســیاه را گرفتــه ،در ایــن دوره رواج مییابنــد.
باندهــای تزیینــی نســبت بــه دورهی قبــل تغییــرات کمتــری داشــت ،گاه نقــوش طبیعــی
(عقــاب ،مرغابــی و بــز) ،هندســی (مربعهــای تودرتــو ،خطــوط زیگزاگــی) تجریــدی (نقــش
 Vوارونــه یــا نقــش ســفر ه ماهــی) نقــش و تزییــن چشــم گاو در ســفالهای دیــده میشــود
(.)Henrickson, 2011: 225
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گودیــن  :III4از ویژگیهــای ســفالی ایــن دوره میتــوان بــه ســفالهای نخــودی،
بــا لعــاب قرمــز و ســفالهای خاکســتری اشــاره کــرد .موتیفهــا شــامل نقــوش هندســی
چــون طــرح زیگزاکــی کــه نســبت بــه دورهی قبــل بزرگتــر و بازتــر اجــرا شــده ،نقــوش ُپــر
کننــده و نقــش مرغابــی و حیوانــات کمیــاب چــون پرندگانــی بــا بالهــای شــانهای کــه در
میــان قبــور تپــه گیــان دیــده میشــود (.)Henrickson, 2011: 259
گودیــن  :III3بقایــای اندکــی از الیــهی معمــاری بــا مــواد فرهنگــی از ایــن دوره
بهدســتآمده اســت کــه قابلیــت بررســی ندارنــد.
گودیــن  :III2در ایــن دوره تولیــد تخصصــی ســفال را شــاهدیم .ســفالهای نخــودی
تصویــر  .3ســفالهای منقــوش گودیــن
III5ا(.)Frame,2011:234
بــا کیفیــت مرغــوب ،درجـهی حــرارت مناســب و نقــوش هندســی ســاده ،خالصــه در هاشــور
یــا مربــع و گاه تنهــا تزییــن چندیــن ردیــف بانــد افقــی اســت .ســفال خاکســتری بیشــترین
دادهی مجموعــه و عمومـ ًا بــدون نقــش ،گاه دارای پرداخــت و در فرمهــای کاســه ،اســتکان،
ســهپایه و جامهــا بــا لبــه برگشــته اســت (.)Henrickson, 2011: 262-264
گودیــن  :III1از بافتهــای ایــن دوره بهجــز چنــد خمــره و ظــروف کوچــک ســفال
زیــادی بهدســت نیامــد .ســفالهای اکثــراً ســاده ،دستســاز و در فرمهــای نامنظــم هســتند.
تاریــخ ایــن دوره حــدود 1500ق.م .بــرآورد میشــود (هنریکســون.)428 :1382 ،
دورهی آهــن (گودیــن  :)IIبــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه ســفالهای مربــوط بــه
عصــر آهــن محوطههــای دشــت چمچمــال از نــوع گودیــن  IIیافــت شــد ،لــذا گاهنــگاری
عصرآهــن دشــت چمچمــال بــر مبنــای ســفالهای گودیــن  IIانجــام شــده اســت .بهنظــر
میرســد کــه در گودیــن  IIبازگشــت قابلتوجهــی بــه کشــاورزی وجــود داشــته کــه
ســایتهای مربــوط بــه ایــن دوره در کــف درههــا موجــود بودنــد و بــا توجــه بــه اینکــه
بهتریــن زمینهــای کشــاورزی در درههــا و موقعیــت رودخان ـهی گاماســیاب کــه ســادهترین
راه بــرای آبیــاری فراهــم میکــرد .در نتیجــه بــا افزایــش جمعیــت روب ـهرو شــدند کــه ایــن
پدیــده در عصرآهــن  IIIنســبت بــه عصرآهــن  I/IIقابــلمشــاهده بــود .ایــن تراکــم جمعیــت
بــه علــت کمبــود زمینهــای مناســب منجــر بــه گلــهداری شــد کــه در ایــن درههــای
مناســب از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــود .در نتیجــه یــک تغییــر عمــدهی فرهنگــی بیــن
تصویــر  .4ســفالهای منقــوش گودیــن پایــان عصرمفــرغ و آغــاز عصــر آهــن ایجــاد شــد ( .)Young, 2002: p. 419-436تمامــی
III2ا(.)Frame,2011:264
ســفالهای گودیــن  IIچرخســاز بــوده و کیفیــت خوبــی دارنــد .مدارکــی از تولیــد ســفال در
خــود محوطــه بهدســت نیامــده کــه بــا توجــه بــه حاکمنشــین بــودن محوطــه توجیهپذیــر
اســت .ظاهــراً ســفال مــورد اســتفاده از طریــق ســفالگران حرف ـهای کــه در جــای دیگــری
مســتقر بودنــد ،تأمیــن میشــده اســت .بــر اســاس نوشــتهی گوپنیــگ ،مجموعــه ســفال
گودیــن  IIتنــوع زیــادی دارد ،لــذا طبقهبنــدی آن بــا مشــکالتی همــراه اســت .یانــگ،
ســفال گودیــن  IIرا بــر اســاس کیفیــت ســاخت بــه ســه گــروه خشــن ،معمولــی و مرغــوب
دســتهبندی و اشــاره میکنــد کــه تمامــی آنهــا بــا چــرخ ســفالگری ساختهشــدهاند
(مــازاده.)193-192 :1393 ،
تحلیــل الگــوی اســتقرار یکــی از موضوعــات جدیــد در باستانشناســی اســت کــه در آن
بهجــای تمرکــز بــر روی ســایتی خــاص بــه مطالعــه یــا بررســی منطق ـهای میپــردازد .در
الگــوی اســتقرار بیشــترین توجــه بــه جغرافیــای طبیعــی منطقــه و رابطـهی انســان در مــکان
تصویــر  .5ســفال گودیــن IIا( Gopnik,گزینــی و زیســت در پهنـهی جغرافیایــی معطــوف اســت کــه بــا توجــه بــه تفــاوت وضعیــت
.)2011: 291
جغرافیایــی هــر منطقــه نحــوهی پراکنــش و نــوع مــکان گزینــی اســتقرارها نیــز بــا هــم
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متفــاوت اســت .باستانشناســان بــا جمــعآوری دادههــا از کاوش ،بررســی و تکنیکهــای
دیگــر و اســتفاده از دیدگاههــای اجتماعــی و زیس ـتمحیطی بــه تفســیر الگــوی اســتقراری
منطقــه میپردازنــد ( .)kowalewski, 2008: 227در تحلیــل الگــوی اســتقرار رابطــهی
فضایــی اســتقرارها بــا یکدیگــر و متغیرهــای دیگــر چــون جــاده ،رودخانه،کیفیــت و نــوع زمین
بررســی میشــود.

دستیابی به الگوی استقرار از طریق تحلیل خوشهای

تحلیــل خوش ـهای عــاوه بــر ســاده کــردن دادههــا شــباهتهای میــان دادههــا را مبنــای
گروهبنــدی قــرار میدهــد و اینگونــه دادههــا را در گروههــای مجــزا تقســیم و قابــل
اســتنباط میکنــد (نیکنامــی .)314 :1390 ،در خوشــهبندی محوطههــا ،محوطههایــی
بــا ویژگیهــای مشــابه در یــک خوشــه قــرار میگیرنــد و محوطههــا بــا عارضههــای
مشــترک در گروهــی دیگــر.

تحلیل الگوهای استقراری دوره مفرغ و آهن دشت چمچمال

بــراي اينکــه بتــوان پراکندگــي محوطههــای مــورد نظــر ايــن تحقيــق را در يــک بســتر
محيطــي مــورد تحليــل قــرار داد ،بهنظــر میرســند متغیرهــای وابســته ،نقــش تعیینکننــدهی
در شــکلگیری اســتقرارها داشــتهاند کــه عبارتانــد از :الــف) اســتقرار در دشــت یــا دامنــه،
ب) دسترســي بــه منبــع آب دائمــي ،ج) دسترســي بــه راههــا گذرگاههــای اصلــي ،د) وســعت
اســتقرارها ،و) حــوزهی گیــرش اســتقرارهای مفــرغ وآهــن ،هـــ) نــوع كاربــري و امــكان
بهرهبــرداری از زميــن اســتقرار در دشــت یــا دامنــه .در ایــن بخــش محوطههــا بــر اســاس
وضعیــت توپوگرافــی منطقــه کــه شــامل مرکــز دشــت کــه همــان خوشـهی اصلــی اســت و
تصویــر  .6ســفال گودیــن IIا(Gopnik,
دو خوش ـهی فرعــی شــامل دامن ـهی کوهســتانی (قســمت شــمالی دشــت) و محوطههــای .)2011: 291

نقشــه  .3موقعیــت محوطههــای عصــر
مفــرغ و آهــن دشــت چمچمــال بــر روی
نقشــه پوشــش ( 25000/1نگارنــدگان،
.)1394
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نمــودار  .1محوطــه هــا بــه تفکیــک دورههای
مفرغ و آهــن (نگارنــدگان.)1394 ،
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جــدول  .1درصــد محوطههــای دشــت
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پراکنــده شــامل درههــای کوهســتانی و کوهپایـهای (حاشــیهی جنوبــی دشــت) اســت .برایــن
اســاس محوطههــای دشــت چمچمــال بــدون در نظــر گرفتــن دورههــای مفــرغ و آهــن
بهشــرح ذیــل اســت :تعــداد محوطههــای کــه در مرکــز دشــت  21محوطــه اســت کــه
بــا  %60بیشــترین اســتقرار را بهخــود اختصــاص میدهــد و  18محوطــه در درههــای
کوهســتانی و کوهپایــهای بــا  %51اســتقرار در حاشــیهی جنوبــی دشــت و  5محوطــه در
دامنـهی کوهســتانی بــا  %14/28اســتقرار در حاشــیهی شــمالی دشــت وجــود داشــته اســت.
دسترســی بــه منبــع آب دائمــی :آب مهمتریــن عامــل در پیدایــش روســتا و
مهمتریــن عامــل در رشــد و توســعهی زیســتگاهها اســت .جنــس زمیــن و وضعیــت
توپوگرافــی هــر مــکان تأثیــر عمــدهای در ذخیــره و جریــان آب در بســتر جغرافیایــی آن
دارد .بــر ایــن اســاس روســتاها در مکانــی برپــا میشــوند کــه آب کافــی بــرای برپایــی
اســتقرار داشــته باشــد .گســترش روســتا نیــز منــوط بــه میــزان منبــع آب اســت (بدریفــر،
 .)91 :1377دﺷﺖ چمچمــال صرفنظــر از چشــمهها و ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎري
اﺳﺖ ،دو رودخانــهی ﻣﻬﻢ و ﭘﺮآب ﮔﺎﻣﺎﺳﯿﺎب و دینــور بهصــورت داﺋﻤﯽ در آن ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ.
در مطالع ـهی دشــت چمچمــال وابســتگی اســتقرارها بــه منبــع آب و قرارگیــری در حریــم
رودخانــه 1.5کیلومتــر در نظــر گرفتــهشــده اســت؛ در مجمــوع اســتقرارهای دشــت چمچمــال
بیتوجــه بــه دورههــای مفــرغ و آهــن آن  21( %60اســتقرار) در حریــم رودخانــه و 14( %40
اســتقرار) خــارج از حریــم (چشــمهها و ســرابها) قــرار دارد.
دسترســي بــه راههــا و گذرگاههــای اصلــي :راههــای ارتباطــی در مطالع ـهی
جغرافیــای طبیعــی و محیطــی ،توصیــف الگــوی اســتقرار ،بررســی مســائل اقتصادی ،سیاســی
و فرهنگــی بیــن منطقــهای مؤثــر و دارای اهمیــت زیــاد اســت .بــا توجــه بــه وضعیــت
ژئومورفولــوژی زاگرسمرکــزی ،دشــت میانکوهــی چمچمــال یکــی از مناســبترین
معبرهایــی اســت کــه امــکان ارتبــاط بیــن غــرب بــا فالتمرکــزی را برقــرار میکنــد .نــوع
آرایــش محوطههــای دشــت چمچمــال نشــان میدهــد کــه در قســمت شــرق بــه غــرب
دشــت ،بزرگــراه کربــا اســت کــه ایــن راه اصلــی بهمــوازات رودخانـهی گاماســیاب در طــول
دشــت تــداوم داشــته اســت و راه اصلــی دیگــر کــه قســمت شــمال و جنــوب دشــت را متصــل
میکنــد ،مســتلزم گذشــتن از تنــگ حســینآباد اســت و نهایتـ ًا از طریــق راه فرعــی (یـکراه
کــه بــر مبنــای میــزان کوتاهتریــن راه بــرای ایــن دســته از مجموعــه زیستگاههاســت) اکثــر
محوطههــای کوهســتانی و کوهپایـهای دشــت چمچمــال را بــه هــم پیونــد داده اســت .جدول
و نمــودار زیــر موقعیــت محوطههــا بــدون در نظــر گرفتــن دورههــای مفــرغ وآهــن دشــت
چمچمــال را نشــان میدهــد.
 4-3هکتار

 3-2هکتار

 2-1/5هکتار

 1/5-1هکتار

 1-0/5هکتار

کمتر از  0/5هکتار
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جــدول  .2تعــداد محوطههــای مفــرغ
دشــت چمچمــال بــه تفکیــک وســعت
اســتقرارها (نگارنــدگان.)1394 ،

 4-3هکتار

 3-2هکتار

 2-1/5هکتار

 1/5-1هکتار

 1-0/5هکتار

کمتر از  0/5هکتار

1

2

2

5

7

5

جــدول  .3تعــداد محوطههــای آهــن
دشــت چمچمــال بــه تفکیــک وســعت
اســتقرارها (نگارنــدگان.)1394 ،

وســعت اســتقرارها :نقــش وســعت محوطــه از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه
میــزان جمعیــت ســاکن در یــک بافــت اســتقراری را نشــان میدهــد و در واقــع وســعت
اســتقرار بــا جمعیــت و نــوع معیشــت در ارتبــاط مســتقیم اســت .در مطالع ـهی اســتقرارهای
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دشــت چمچمــال بــدون در نظــر گرفتــن دورههــای اســتقرار مفــرغ و آهــن محوطههــا بــه
شــش بخــش تقســیم شــد-1 :محوطههــای کمتــر از  0/5هکتــار؛  -2محوطههــای 1-0/5
هکتــار؛  -3محوطههــای  1/5-1هکتــار؛  -4محوطههــای  2-1/5هکتــار؛ -5محوطههــای
 3-2هکتــار؛  -6محوطههــای  4-3هکتــار .میــزان وســعت اســتقرارها را به تفکیــک دورههای
اســتقراری مفــرغ و آهــن دشــت چمچمــال در جــدول و نمودارهــا نشــان دادهشــده اســت کــه
بــه شــرح ذیــل اســت.

100
50
0

نمــودار  .4درصــد محوطههــای دشــت
چمچمــال بــه تفکیــک دسترســی بــه راههای
ارتباطــی (نگارنــدگان.)1394 ،

حریم اصلی جاده

راهها فرعی

7
6
5
4
3
2

نمــودار  .5درصــد محوطههــای مفــرغ
دشــت چمچمــال بــه تفکیــک وســعت
اســتقرارها (نگارنــدگان.)1394 ،

نمــودار  .6درصــد محوطههــای آهــن دشــت
چمچمــال بــه تفکیــک وســعت اســتقرارها
(نگارنــدگان.)1394 ،

1
0
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 5/0-1هکتار
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حــوزهی گیــرش اســتقرارهای دورهی مفــرغ و آهــن :تحلیــل حــوزهی گیرش
یــا جــذب زیسـتمحیطی از علــم جغرافیــا اقتبــاس و منظــور از ایــن رویکــرد کشــف روابــط
مکانهــای باســتانی و محیــط اطرافشــان اســت .فاصلـهی اســتقرارها نســبت بــه محوطههای
ه ـمدوره و محوطههــای دورهی بعــد اهمیــت مییابــد ،از ایــن جهــت کــه نقــش اســتقرارها
را در ارتبــاط باهــم میســنجد .هــر میــزان کــه فاصلــهی اســتقرارها بــه هــم کــم باشــد
نشــان از پتانســیل محیطــی و ارتبــاط تنگاتنــگ میــان محوطههــا و ارتبــاط فرهنگــی قــوی
بیــن آنهــا را نشــان میدهــد و هــر قــدر کــه فاصلـهی اســتقرارها از هــم دور باشــد نشــان از

بررسی تغییرات الگوهای پراکنش محوطههای دورههای مفرغ و آهن ...

محیــط ضعیفتــر و شــعاع بیشــتر از پتانســیلهای اصلــی اســت و میتــوان بــر اســاس ایــن
فاصل ـهی اســتقرار ،نــوع معیشــت مــردم را بررســی کــرد .پیشفــرض مبنیبــر ایــن اســت
کــه هــر میــزان کــه فاصل ـهی اســتقرارها بههــم کــم باشــد نشــان از معیشــت بــر پای ـهی
کشــاورزی و بهرهبــرداری بیشــتر از زمیــن و هــر قــدر کــه فاصل ـهی اســتقرارها از هــم دور
باشــد و بــه انضمــام کوچکــی محوطههــا و قــرار داشــتن در کمربنــد کوهپای ـهای بــا هــم
مصــداق معیشــت دامپــروری اســت .بــا توجــه بــه آنالیــزی کــه صــورت گرفتــه اســت بــرای
دورهی مفــرغ و آهــن ،در مجمــوع ســه خوشــه بهعنــوان محصــول نهایــي ايــن طبقهبنــدی
مــورد تشــخيص واقــع شــد .هــر کــدام از ايــن ســه دســته بــه توجــه بــه فاكتورهاي مشــترك 
معــرف نــوع خاصــي از بافــت اســتقرار وابســته بهشــرايط خــاص خــود بهشــرح ذيــل هســتند.
خوشــهی  :1یــا خوشــهی اصلــی كــه مشــخصهی شــاخص ايــن گــروه عمدتــ ًا
واقعشــدن در مرکــز دشــت و نزدیــک بــه منابــع دائمــي آب و معبــر اصلــی میباشــند کــه
در طــول مســیر اصلــی و طبیعــی و تاریخــی در مرکــز دشــت چمچمــال واقـ ع شــدهاند ،ایــن
الگــو میتوانــد وابســتگی تجــاری و کشــاورزی را نشــان دهــد.
خوشـهی  :2ايــن گــروه اغلــب در دامنـهی کوهســتانی شــمال دشــت واقــعشــدهاند
کــه الگــوی تراکمــی در حاشــیهی دشــت و مناطــق کوهپایـهای را نشــان میدهــد.
خوشــهی  :3مشــخصهی اصلــي ايــن گــروه ،محوطههــای پراکنــده در درههــای
کوهســتانی و کوهپایـهای حاشــیهای جنوبــی دشــت اســت کــه پیــروی از یــک الگــوی خطــی
در امتــداد درههــای کوهســتانی اســت .در جنــوب دشــت چمچمــال کــه بــا ویژگــی زمینهــای
کمبــارور ،دوری از منبــع آب اصلــی ،فراوانــی مناطــق مرتعــی و امــکان کشــاورزی مجــدد
برقــرار اســت.
نــوع كاربــري و امــكان بهرهبــرداری از زميــن :در طبقهبنــدی کــه بــرای
اراضــی محوطههــا صــورت گرفتــه جهــت طبقهبنــدی خاکهــای دشــت هــر محوطــه
بــه  3دســته تقســیم میشــود-1 :زمینهــای رســی ،ماســهای ،حاصلخیــزی بــا امــکان
دسترســی بــه آب دائمــی کــه محوطههــای دورهی مفــرغ در ایــن بخــش از اراضــی
پراکندهشــدهاند -2 .عمدتــ ًا آبرفتــی ،رســی بــا درجــهی حاصلخیــزی متوســط ،دسترســی
محــدود بــه آب دائمــی و بهصــورت نامحــدود بــرای کشــت دیــم هســتند کــه در ایــن
قســمت از اراضــی دســتهای از محوطههــای دورهی آهــن در دامنــهی کوهســتانی شــمال
دشــت واقعشــدهاند کــه الگــوی تراکمــی در حاشــیهی دشــت و مناطــق کوهپایــهای را
نشــان میدهــد-3 .زمینهــای بایــر فصلــی (بــدون ســابقهی طوالنــی کشــت) کــه عمدت ـ ًا
پوشــش مرتعــی داشــته و بهعنــوان مرتــع مــورد اســتفاده دامــداران بــوده اســت؛ ايــن دســتهی
اراضــی ،دســتهی دیگــر از محوطههــای دورهی آهــن را نشــان میدهــد کــه در درههــای
کوهســتانی و کوهپای ـهای حاشــیهای جنوبــی دشــت پراکنــد ه شــدهاند کــه پیــروی از یــک
الگــوی خطــی در امتــداد درههــای کوهســتانی را نشــان میدهــد.

مطالعهی پراکندگی استقرارهای دشت چمچمال

پراکندگــی اســتقرارهای دورهی مفــرغ :از مجمــوع  35اســتقرارهای دشــت چمچمال،
 22اســتقرار مربــوط بــه دورهی مفــرغ اســت کــه در مطالعـهی اســتقرار در دشــت یــا دامنـهی
محوطههــای مفــرغ 13 ،اســتقرار در مرکــز دشــت و  7اســتقرار در درههــا و کوهپایههــا
(حاشــیهی جنوبــی دشــت) و  2اســتقرار در دامن ـهی کوهســتان (حاشــیهی شــمالی دشــت)
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قــرار دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه بیشــترین اســتقرار در دشــت بــوده ،بیانگــر ایــن
نکتــه اســت کــه در دورهی مفــرغ محوطههــا بــرای اســتقرار تمایــل بیشــتر در مرکــز دشــت
زیــاد دارنــد.
در رابطــه بــا نزدیکــی اســتقرارها بــه منبــع آب دائمــی تعــداد  15اســتقرار در حریــم
(رودخان ـهی دینــور  4اســتقرار و رودخان ـهی گاماســیاب  11اســتقرار) و  7اســتقرار در خــارج از
حریــم (ســرابها و چشــمهها) قــرار دارد .بــا توجــه بــه اینکــه  %68/18اســتقرارها در حریــم
آبهــای دائمــی قــرار دارنــد میتــوان نتیجــه گرفــت کــه وابســتگی اســتقرارهای مفــرغ بــه آب
دائمــی بیشــتر از آبهــای فصلــی در دشــت چمچمــال بــوده اســت .در رابطــه بــا محوطههــای
عصــر مفــرغ کــه در حریــم جــاده واقعشــدهاند میتــوان گفــت  14محوطــه در حریــم جــاده
(اصلــی) و  8محوطــه خــارج از حریــم (راههــای فرعــی) قــرار دارنــد؛ لــذا قــرار گرفتــن %63/63
اســتقرارها در حریــم اصلــی جــاده ،بیانگــر اهمیــت تجــاری راههــا در دورهی مفــرغ اســت.
پراکندگــی اســتقرارهای دورهی آهــن :از مجمــوع  35اســتقرارهای دشــت
چمچمــال 22 ،اســتقرار مربــوط بــه دورهی آهــن اســت کــه در مطالعـهی اســتقرار در دشــت
یــا دامنــهی محوطههــای آهــن 8 ،اســتقرار در مرکــز دشــت و  11اســتقرار در درههــا و
کوهپایههــا (حاشــیهی جنوبــی دشــت) و  3اســتقرار در دامنـهی کوهســتان (حاشــیهی شــمالی
دشــت) قــرار دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه بیشــترین اســتقرارها در دامنـه ،درههــا و
کوهپایههــا بــوده بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه در دورهی آهــن محوطههــا بــرای اســتقرار
تمایــل بیشــتر در دامن ـهی کوهســتانی و دره و کوهپایههــا زیــاد دارنــد.
در رابطــه بــا نزدیکــی اســتقرارها بــه منبــع آب دائمــی ،تعــداد  13اســتقرار در حریــم
(رودخان ـهی گاماســیاب  12اســتقرار و رودخان ـهی دینــور  1اســتقرار) و  10اســتقرار در خــارج
از حریــم (ســرابها و چشــمهها) قــرار دارنــد .بــا توجــه بــه اینکــه  %59/09اســتقرارها
در حریــم آبهــای دائمــی قــرار دارنــد و  %45/45اســتقرار در حریــم آبهــای فصلــی را
نشــان میدهنــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه وابســتگی اســتقرارهای عصــر آهــن بــه آب
دائمــی نســبت بــه آبهــای فصلــی در دشــت چمچمــال بیشــتر بــوده اســت .در رابطــه بــا
محوطههــای عصــر آهــن کــه در حریــم جــاده واقعشــدهاند میتــوان گفــت  10محوطــه
در حریــم جــاده (اصلــی) بــا  %45/45اســتقرارها و  12محوطــه خــارج از حریــم (راههــای
فرعــی)  %54/54قــرار دارنــد؛ لــذا وابســتگی اســتقرارهای عصــر آهــن بــه راههــا تقریبـ ًا بــه
راههــای فرعــی بیشــتر بــوده اســت.

نتیجهگیری

نتایــج بهدســت آمــده از ایــن پژوهــش کــه حاصــل مراحــل مختلــف یــک فرآینــد مطالعاتــی
و پژوهشــی اســت ،تصویــر واضحــی از دشــت چمچمــال را نمایــان ســاخت .در طــی ایــن
پژوهــش مشــخص شــد کــه در دورههــای مفــرغ و آهــن در ایــن منطقــه ،دو شــیوهی
معیشــتی بــر پایـهی کشــاورزی و دامــداری در نظــر گرفــت .مشــخصهی اصلــي دورهی مفرغ
دشــت چمچمــال ،عمدتــ ًا واقــع شــدن محوطههــا در مرکــز دشــت و نزديــک بــه منابــع
دائمــي آب و معبــر اصلــی میباشــند کــه در طــول مســیر اصلــی و طبیعــی و تاریخــی در
مرکــز دشــت چمچمــال واقــع شــدهاند ،ایــن الگــو میتوانــد وابســتگی تجــاری و کشــاورزی
را نشــان دهــد .در دورهی آهــن نســبت بــه دورهی مفــرغ ،تمایــل بیشــتری در مناطــق
حاشــیهای و کمربنــد کوهپایــهای دیــده میشــود و میتوانــد ناشــی از افزایــش جمعیــت،

بررسی تغییرات الگوهای پراکنش محوطههای دورههای مفرغ و آهن ...

معیشــت دامــداری و یــا گســترش ایــن نحــوهی معیشــت (دامــداری) باشــد کــه بــه پیــروی از
یــک الگــوی خطــی در امتــداد درههــای کوهســتانی واقــع شــدهاند و بــا توجــه بــه اینکــه
زندگــی از مرکــز دشــت بــه حاشــیهی رانــده میشــود ،ایــن امــر بیانگــر تغییــر شــیوهی
معیشــت از کشــاورزی بــه دامــداری میباشــد؛ در نتیجــه ،محوطههــای حاشــیهی جنوبــی
از نظــر معیشــتی وابســتگی بیشــتر بــه دامــداری دارنــد و شــعاع محوطههــا وســیعتر اســت
و میانگیــن وســعت حــوزهی گیــرش هــر کــدام از محوطههــا نســبت بــه محوطههــای
مرکــز دشــت و دامنـهی کوهســتانی (شــمال دشــت) بیشــتر اســت .بــا توجــه بــه مطالعـهی
اســتقرارهای دشــت چمچمــال از آن جهــت کــه تفــاوت چندانــی در وســعت محوطههــای
دو دور ه دیــده نشــده و عمــدهی محوطههــا در مســاحت  0/5تــا  1هکتــار قــرار دارنــد کــه
احتمــا ًال روستانشــین بودهانــد و تغییــرات اجتماعــی خاصــی صــورت نگرفتــه اســت؛ پــس در
نظــام سلســلهمراتب زیســتگاهی دو دورهی مفــرغ و آهــن تفــاوت چندانــی دیــده نشــده اســت.

پینوشت
 :Dolin .1حفرههــای موجــود در صخرههــای آهکــی کــه در طــول ایــام پربــاران از آب پــر مــی گردنــد و در فصــول خشــک
چشــمهها و ســرابها را تغذیــه مــی کننــد.
 :Polin .2اصطالحــی اســت کــه بــه زمینهــای زراعتــی فرورفتــه ی واقــع در منطقــه ی کارســتی گفتــه مــی شــود ،وســعت ایــن
زمینهــا گاه بــه  300کیلومترمربــع نیــز مــی رســد.
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