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 22/08/1400تائید نهایی:           19/01/1400پذیرش مقاله: 

 چكيده
ترین عوامل تاثيرگذار در تعيين الگوي هاي باستاني، شرایط جغرافيایي هر منطقه، از مهم طي دوره

گردیده است. ها بوده و تغييرات محيطي، منجر به تغيير الگوهاي استقرار نيز مياستقرار سكونتگاه

عوامل  همچنين نقش خزر و یايتراز در یرینهد ييراتتغ تاثير يبررسهدف از این پژوهش، 

 باشد. در ابتدا، نقشهمي شرق استان مازندران يباستان هاياستقرار محوطه يدر الگو يکژئومورف

 مورد مطالعه تهيه گردید و موقعيت نقاط باستاني  )از دوره ارتفاع، شيب و ژئومورفولوژي محدوده

هاي اسالمي( فراواني و تراكم آنها در هر یک از طبقات ارتفاعي، شيب و لندفرم پارینه سنگي تا دوره

و تحليل قرار گرفت. نتایج ضمن تایيد تاثير پذیري الگوي استقرار از  ژئومورفولوژیكي، مورد بررسي

ي مورد مطالعه نشان داد كه در دوره هاي متفاوت، تاثير عوامل فوق مورد عوامل ژئومورفيک محدوده

ها، متفاوت بوده است. هچنين مطالعه لندفرم ها و پراكندگي نقاط مطالعه، بر مكان گریني استقرارگاه

 شوند و متراكم ترین بازهمحسوب مي ترین لندفرمها، متراكمافكنهمشخص نمود كه مخروطباستاني 

ارتفاعي دقيقا منطبق بر  متر بوده كه این بازه 15تا  0ارتفاعي  مورد مطالعه، بازه ارتفاعي در محدوده

هاي انجام شده ژوهشپ بعد، با مطالعه باشد. در مرحلههاي موجود در منطقه ميمخروط افكنه قاعده

ها و هاي گذشته، ایجاد بانک اطالعات از دادهبر روي تغييرات سطح اساس دریاي خزر طي هزاره

گزیني هاي باستاني،  تاثير تغييرات خط ساحلي بر مكانها با دورهسپس تطبيق زمان این نوسان

فت و نتایج نشان داد كه جنوب شرق دریاي خزر مورد بررسي قرار گر هاي باستاني حوضهسكونتگاه

هاي دریاي رويها و پسرويهاي باستاني الگوي استقرار به شدت تحت تاثير  پيشدر برخي از دوره

 باشد. خزر مي
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 مقدمه
روابط  شناسی، همچنین، مطالعهشناسی و ژئومورفولوژیکی در باستانهای زمینعلم کاربرد تکنیک شناسی،باستانزمین

تقابل انسان با محیط طبیعی،  (.2008)بران، باشدهای زمانی و فضایی متفاوت میها با محیط طبیعی در مقیاسمتقابل انسان
ی، دچار تحوالت بسیاری شده است. اما مطالعات زمین باستان های گذشته تا به امروز، همراه با پیشرفت تکنولوژاز هزاره

شناسی بر ما بازگو می کند که هرچند این تقابل دچار تحول و دگرگونی گردیده، ولی اساس رفتار انسان با محیطی طبیعی 
ی حداکثر استفادهی یک امر استوار بوده است: شناخت کامل محیط طبیعی و ، تقریبا یکسان و بر پایهگذشته تا به حالاز 

بهینه از مواهب آن. به گونه ای که در بسیاری از موارد و پس از مطالعات زمین باستان شناسی، روشن شدن میزان درک 
گزینی سکونتگاهش، پژوهشگران را و شناخت باالی انسان دیرینه از محیط طبیعی و به کارگیری این شناخت در مکان

شناختی، یکی از نواحی قرار گرفته در جنوب شرق دریای خزر، از منظر ارتباط عوامل طبیعی و باستان سازد.متعجب می
شوند. وجود دریای خزر و مناطق ساحلی وکم شیبب از یک طرف و مناطق پیچیده ترین نواحی در ایران محسوب می

ایی و پوشش گیاهی منتج شده از این اختالف کوهستانی و پر شیب از طرف دیگر، اختالف ارتفاع زیاد و تفاوت شرایط دم
و ابهام  های باستانی این ناحیه را با پیچیدگیی الگوی استقرار محوطهارتفاع و بسیاری از عوامل طبیعی دیگر، مطالعه

نگی های تمام ادوار )از دوره پارینه سخاصی همراه کرده است. عدم وجود پژوهشی در این رابطه که الگوی استقرار محوطه
های گذشته را مورد تحلیل و تا دوره اسالمی( نسبت به عوامل ژئومورفیک و تغییر سطح اساس دریای خزر طی هزاره

 رود.های انجام این تحقیق به شمار میبررسی قرار دهد، از ضرورت
، اقلیم ولوژیهای باستان شناس و متخصصین ژئومورفدر ایران، طی سالهای گذشته و خصوصا با همکاری بیشتر گروه 

از جمله میتوان به مطالعات شناسی با توجه گسترده تری همراه بوده است. باستان، مطالعات زمینشناسی و رسوب شناسی
(، 1384(، فاضلی نشلی و همکاران در محوطه باستانی تپه پردیس در دشت ورامین )1380فاضلی نشلی در دشت تهران )

ر و همکاران ( گیلمو1386غار زیلو، شمال کرمانشاه )(، طاهری و همکاران در 1385حسینعلیان در محوطه باستانی سیلک )
( و کنیگهام و 2011مخروط آبرفتی حاجی عرب، دشت قزوین )مطالعات کوییگلی و همکاران در (، 2009در تپه پردیس )

( در محوطه باستانی 1397)، اخوان خرازیان (، بار دیگر در محوطه باستانی تپه پردیس در دشت ورامین2012) همکاران
اشاره کرد. همچنین مطالعات دیگری  ( در حاشیه شمالی دشت کویر مرکزی1399میرک در سمنان و ناطقی و همکاران )

های گزینی سکونتگاههای ژئومورفولوژیکی، تغییرات محیطی و بررسی نقش این عوامل در مکانبا تاکید بیشتر بر لندفرم
جاجرود در دشت  پذیرفته است که میتوان به مطالعات مقصودی و همکاران در مخروط افکنه باستانی در ایران، انجام
(، محوطه باستانی 1393(، دشت ورامین )1392(، دشت تهران )1391حاجی عرب در دشت قزوین ) ورامین و مخروط افکنه

  سدی سیمره دریاچه( و 1394جایدر) هدریاچ های باستانی محدوده(، محوطه1394جاجرود ) چالتاسیان در مخروط افکنه
 . ( اشاره نمود1398( و تل ملیان در استان فارس )1395)
تحلیل   توان بهشناسی در مناطق ساحلی به صورت محدودی صورت پذیرفته است که میباستاندر ایران، مطالعات زمین 

بررسی (، 1390) موسوی کوهپر و همکاران،  های باستانی استان مازندراننقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه
 یایدر جنوب شرق در یآن بر پراکنش مراکز استقرار ریو تأث ریاخ ۀسوم ق.م تا هزار ۀمازندران از هزار یاینوسانات آب در

و شناسایی الگوهای استقراری عصر مس و سنگ شرق مازندران )شریفی و  (1393)قمری فتیده و همکاران،  مازندران
ای با استفاده از باشد. در مقالهاشاره کرد. مطالعات بین المللی صورت گرفته در این زمینه نیز، اندک می ( 1393همکاران، 

در آفریقا، مورد پژوهش قرار دیدگاه تکاملی، انطباق انسان مدرن )هوموساپین( با محیط ساحلی طی دوران میان سنگی 
در اواخر کواترنر و تاثیر آن بر جوامع انسانی در  ای دیگر، تغییر سطح اساس آب(. در مقاله2016و همکاران،  1)ویل گرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Manuel Will 
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(. 2017و همکاران،  1مدیترانه، مورد پژوهش قرار گرفت )بنجامین اوایل هولوسن در مناطق مرکزی و شرقی حوضه

گیری ی یخبندان، از عوامل شکلت ایزوستاتیک و تغییر سطح اساس جهانی در ترکیب با آخرین دورهسابداکشن، تغییرا
، اطالعات زیادی در رابطه با تغییرات یای با مطالعه ده سایت باستانهای غربی پاتاگونیا در شیلی هستنند. در مقالهکانال

هزار سال قبل متحمل شده است،  6ل این منطقه در طول مختلف ژئومورفولوژیکی )از جمله تغییرات خط ساحلی( که ساح
سن سنجی به  61ی رسوبی و تعداد مغزه 34(. در پژوهشی دیگر، با استفاده از مطالعه 2017و همکاران، 2به دست آمد )ریز

روی قسمتی روش رادیوکربن، تاثیر تغییرات اقلیمی، تغییر سطح اساس دریای مدیترانه و همچنین تاثیر عوامل انسانی بر 
(. همچنین، 2019و همکاران،  3)دویلرز از محیط ساحلی در جنوب فرانسه، طی دوران هولوسن، مورد بررسی قرار گرفت

(، از دیگر پژوهش های انجام شده در این 6اسپانیا )منتطق ساحلی کانتایبرین 5در گوزن 4مطالعه محوطه باستانی بنیوگز
باستانی صورت گرفت و  شناس و سن سنجی در این محوطهباستانزمین باشد. طی این پژوهش، مطالعاتحیطه می

 (. 2020، 7مناطق ساحلی، مورد بررسی قرار گرفت )آلوارز آلونسو و همکاران جغرافیای دیرینه

ر های باستانی، مورد مطالعه قراسکونتگاه شناسایی الگوی استقرار همچنین به منظور انجام این پژوهش، مقاالت در حوضه
در ایسلند، مورد پژوهش قرار گرفت. عواملی از جمله آب و هوا، منابع طبیعی  ای، تکامل الگوهای استقراریدر مقاله گرفتند.

و دسترسی به آنها و همچنین موقعیت مکانی، از عوامل اولیه و اصلی جهت ایجاد سکونتگاه معرفی شد که با تغییر هر یک 
(. در 2013و همکاران،  8استقرارگاهی نیز، متعاقب با آن، تغییر خواهد نمود )والسوناز این عوامل در طول زمان، الگوی 

در مناطق تاالبی و مناطق مناسب جهت سکونت در دشت بزرگ مجارستان، در اروپای  تغییرات الگوی استقرارای، مقاله
سایت باستانی متعلق  128ی تعداد پایه ای دیگر، بر(. در مقاله2016و همکاران،  9مرکزی، مورد بررسی قرار گرفت )پینکه

ها، مورد بررسی قرار ، الگوی استقراری این سکونتگاهArc GISافزرا  به اوایل دوران برنز در ارمنستان و با استفاده از نرم
آبخیز ریو  از تاریخ  حوضههای پیشمحوطه هدف بررسی جامع الگوی استقرار(. مطالعه ای با 2016، 10گرفت )هاروتونیان

ای از عوامل در سواحل جنوبی پرو، صورت پذیرفت و مشخص شد که تضعیف تمدن نازکا احتمال به دلیل مجوعه 11ایکا
های محیط طبیعی و الگوی (. در پژوهشی، جذابیت2017و همکاران،  12اقتصادی بوده است )هابراج-طبیعی و اجتماعی

اولین گروه از کشاورزان در غرب مدیترانه که با یکدیگر همزیستی زمانی  استقراری آخرین شکارچیان و گردآورندگان غذا و
-و کاربری عراضی محوطه ر پژوهشی دیگر، الگوی استقرار(. د2018و همکاران،  13داشتند، مورد بررسی قرار گرفت )باتنتیر

 برای اولین بار، تاریخچه های باستانی پیش از تاریخ در جنوب غرب اتیوپی، مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش
(. جنوب غرب ترانسیلوانیا، از 2018و همکاران،  14های باستانی این منطقه، مورد بازسازی قرار گرفت )وگلسنگسکونتگاه

 -ی بین تغییرات اجتماعیباشد. در پژوهشی، سعی برا آن شده است که به بررسی رابطهمنابع اصلی طال، مس و نمک می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. J. Benjamin 
2. Omar Reyes 
3. B. Devillers 
4. Bañugues 
5. Gozón 
6. Cantabrian sea 
7. D. Álvarez-Alonso 
8. Trausti Valsson 
9.   Zsolt Pinke 
10. Samuel Haroutunian 
11. Río Ica catchment 
12. Vincent Haburaj 
13.  Janet Battentier 
14.  Ralf Vogelsang 
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و  1های عصر مفرغ، پرداخته شود )کویینگزینی آنها در ارتباط با منابع طبیعی، طی اوایل تا نیمهاناقتصادی مردم و مک

 (. 2018همکاران، 

ها ، مناطق قرار گرفته در قسمت های جنوب شرقی دریای خزر، از جمله نواحی ساحلی، مخروط افکنهمحدوده مورد مطالعه
واقع در محدوده  های باستانیموقعیت جغرافیایی محوطه. در این پژوهش، (1گردد )شکل و مناطق کوهستانی را شامل می

 یالگو باخزر  یایتراز در یرینهد ییراتو تغ یکارتباط عوامل ژئومورفبررسی هدف از این پژوهش،  نظر، مطالعه شده ومورد 
 باشد. می شرق استان مازندران یباستان هایاستقرار محوطه

 محدوده مورد مطالعه
 - نکا مورد مطالعه در این پژوهش، شرق استان مازندران )نواحی جنوب شرقی دریای خزر، مجموع سه زیرحوضه محدوده

این محدوده از نقطه نظر ژئومورفولوژی،  .(1)شکل  باشدرود( میگرگان بابلرود، هراز و انتهای غربی زیرحوضه - تجن، تاالر
ی خزر( ای شمال )جلگهی کنارهاست: واحد شمالی )زیر واحد البرز( و واحد جلگه ئومورفولوژیکی قرار گرفتهژدر دو واحد 

اند که های به هم پیوسته البرز و تالش در نظر گرفته شدهکوه(. واحد شمالی، رشته73و  72، ص 1388)عالیی طالقانی،  
بدین ترتیب، فالت ایران را از سمت های آذربایجان را به خراسان شمالی وصل کرده و به صورت پل طبیعی، ناهمواری

 (.105، 1388اند )عالیی طالقانی،  شمال محصور نموده
های باریک جنوبی دریای خزر است که بالفاصله بعد از دریا شروع شده و امتداد آن تا پایکوه خزر، شامل حاشیه لگهج

دریای خزر به وجود آمده است  ی رودها در حاشیهرسد. این جلگه به طور کلی از آبرفت گذارشمالی البرز و شرقی تالش می
ی دیوار ممتد و مرتفع حد جنوبی این جلگه در تمام طول آن به وسیله های آن است.و سطح هموار و یکنواخت، از ویژگی

بلند های های عمیق و گردنهجغرافیایی داخلی فقط از طریق دره البرز و تالش محصور شده است و ارتباط آن با ناحیه
 (.297، 1388باشد )عالیی طالقانی،  پذیر میامکان

 
 مورد مطالعه و پراكندگي نقاط باستاني محدوده :1شكل 
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ح این دریاچه را در کواترنر نشان های مهم سطدر سواحل دریای خزر، شواهد مورفولوژیکی زیادی وجود دارد که نوسان

های ساحلی ای وابسته به این تغییرات هستند.  پادگانهها رودخانهپادگانههای ساحلی و دهد. مشخص ترین آثار، پادگانهمی
متر از  200متر الی  30ها در ارتفاع منفی اند. این پادگانهدریای خزر بارها توسط محققین مختلف مورد مطالعه قرار گرفته

متر وجود  210تا  -16جنوبی بین ارتفاع  های سواحل(، پادگانه1971های اهلرز )سطح دریای آزاد قرار دارند. طبق بررسی
هایی که ها، مربوط به وورم پیشین هستند. بنابراین، پادگانهانوسیمتر از سطح اق 50تا  45های دارند. به نظر وی، پادگانه

ی بعد یخپالی هاتر، به وورم پسین و دورههای پایینتر و پادگانههای یخچالی قدیمیدر ارتفاع باالتر قرار دارند، به دوره
 (.80، 1389باشند )جداری عیوضی، میمربوط 

های جنوب دریا چندان آسان نباشد و از طرف دیگر، ز یک طرف طبیعت این ناحیه سبب شده که دسترسی به کوهپایها
دست  های پیش، به سهولت بههمین طبیعت سبب گردیده است تا شناسایی آثار سکونت اقوام و ساکنان این ناحیه در هزاره

شمار بودن مطالعات باستانشناختی انجام گرفته در این ناحیه باعث شده است تا اطالعات چندان عالوه بر آن، کمید. نیا
 (.5، 1390)موسوی کوهپر و همکاران،  جامعی از وضعیت استقرارهای باستانی آن در دست نباشد

 

 روش تحقيق 

قرار گرفته در شرق  موقعیت جغرافیایی نقاط باستانیو  Arc GISافزار ابتدا با استفاده از نرم به جهت انجام این پژوهش، در
 ( به دست آمده بود، نقشه1387شناسان )موسوی کوهپر، های گروهی از باستانپیمایش استان مازندران که به وسیله

 متر 30 (DEM) با استفاده از مدل ارتفاع رقومیمورد مطالعه تهیه گردید. سپس،  پراکندگی نقاط باستانی در محدوده

SRTMالزم به ذکر است که برای انجام این پژوهش و تهیه ارتفاع و شیب به دست آمده و طبقه بندی شد. ، نقشه 
و نتایج به دست آمده  ، استفاده شدهSRTM متر 30و  PALSAR  ALOSمتر 12.5هر دو مدل ارتفاع رقومی ها، نقشه

دوازده و نیم متر دارای دقت  DEMسی متر نسبت به    DEMاز هر دو، مورد مقایسه و راستی آزمایی قرار گرفتند. 
 DEMدوازده و نیم متر، ریسمپل شده  DEMباشد و نتایج به دست آمده ما این موضوع را تایید کرد. ارتفاعی بیشتری می

سی متر است. به ویژه  DEMآالسکا تهیه شده و دارای خطای ارتفاعی بیشتری نسبت به  سی متر بوده که توسط دانشگاه
ی، ابعد، با استفاده از تصاویر ماهواره در مرحله شیب ساحلی بسیار مشهود است.آنکه این خطای ارتفاعی در نواحی کم

ی شناسایی شده و نقشهمحدوده مورد مطالعه توپوگرافی منطقه، عوارض ژئومورفولوژیک  و نقشه  Google Earthافزارنرم
های بر الگوی استقراری محوطه  یکشناسایی تاثیر عوامل ژئومورف به منظور سپستهیه گردید. های ژئومورفیک پهنه

-پراکندگی نقاط باستانی در لندفرمهای باستانی نسبت به عامل شیب و ارتفاع و همچنین، مکان گزینی سکونتگاهباستانی، 

قرار گرفت. همچنین به دلیل آنکه مساحت سنجش و نتایج آن به صورت جداول آماری تهیه و مورد تحلیل گوناگون، های 
مورد مطالعه، متفاوت بوده  لندفرم های مختلف در محدوده در بر گیرنده طبقات مختلف ارتفاعی و شیب و همچنین پهنه

ها محاسبه شد و سپس، تراکم نقاط لندفرم نوع شیب وهای ازهباست، بدین جهت، مساحت هر کدام از طبقات ارتفاعی، 
های های شیب و لندفرمترین طبقات ارتفاعی، پهنهها، به دست آمد تا از این طریق، متراکمباستانی در هر یک از پهنه

استقرار  یالگو برخزر  یایتراز در یرینهد ییراتتغدر مرحله آخر، به منظور بررسی تاثیر ژئومورفولوژیکی، شناسایی شوند. 
، 1997، 1های انجام گرفته در این زمینه جمع آوری )ممدو، در ابتدا پژوهششرق استان مازندران یباستان هایمحوطه
، کاکرودی و 2005، 4، هوگندورن و همکاران2011و  2008و  2007و  2005، 3، کروننبرگ و همکاران1997، 2رایچاگو

(  و مطالعه شده و پس از ایجاد بانک اطالعاتی 2015، 5، الیویر و همکاران2013مکاران، ، نادری بنی و ه2012همکاران، 
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ها، از تغییرات سطح اساس دریای خزر از صد هزار سال پیش تا زمان حال و همچنین ترسیم نمودار جهت نمایش نوسان

، خطوط  Arc GISافزار ا استفاده از نرمهای باستانی مورد تطبیق قرار گرفت. سپس باین تغییرات از نظر زمانی با دوره
ی به دست آمده مربوط به دوره فراپارینه سنگی بوده پیش روی خط ساحلی در هر دوره باستانی، ترسیم )تیپیک ترین نقشه

که در این مقاله، نقشه مذکور آورده شده است( و در ارتباط با موقعیت جغرافیایی و اطالعات آماری به دست آمده از 
بر موقعیت ی تغییر سطح اساس پیامدهاهای ارتفاعی  نقاط باستانی، مورد تحلیل قرار گرفت تا از این طریق، یویژگ

اسالمی(،  پارینه سنگی تا دوره های مختلف )از دورههای باستانی طی دورهجغرافیایی و همچنین جا به جایی های محوطه
 قرار گیرد. مطالعه و بررسیمورد 

 

 هاو یافته بحث

 عامل ارتفاع و شيب

وجود اختالف ارتفاع  (.2مورد مطالعه از نظر ارتفاعی به سیزده طبقه تقسیم شد و مورد بررسی قرار گرفت )شکل  محدوده
ی مورد پژوهش، پست و کم شیب بودن مناطق ساحلی و حساسیت بسیار زیاد بین مرتفع ترین و پست ترین نقطه در منطقه

تغیرات خط  ش جهت بررسی تاثیر عامل ارتفاع وسطح اساس و همچنین لزوم دقت باال در پژوهزیاد آن نسبت به تغییرات 
منطقه در نظر گرفته شود. به دلیل  ها، باعث گردید تعداد طبقات ارتفاعی زیادی برای مطالعهساحلی بر موقعیت سکونتگاه
ارتفاعی آخر به صورت یک طبقه در جدول  دو بازه باستانی بودند، متر، فاقد محوطه 3000آنکه مناطق باالتر از ارتفاع 

های ارتفاعی و شیب است. در این مقاله، ابتدا نگاه اجمالی و کوتاهی به فراوانی و تراکم نقاط باستانی در بازهآورده شده
گوناگون مورد های های ارتفاعی و شیب این نقاط را با تغییرات سطح اساس طی دورهویژگی گوناگون کرده و سپس رابطه

 بررسی قرار گرفت.

 
 مورد مطالعه و پراكندگي نقاط باستاني منطقهطبقات ارتفاعي : 2شكل  

های دوران تاریخی و متر )بیشتر سکونتگاه 2000تا  1000ارتفاعی  مورد مطالعه در بازه های محدودهغالب سکونتگاه
. (1)جدول  باشدمتر می 15تا  0ارتفاعی، نواحی با ارتفاع  ترین بازهدرصد(. اما متراکم  22اسالمی( قرار گرفته اند )بیش از 

( و تراکم نقاط باستانی مورد مقایسه قرار 3های ارتفاعی گوناگون ترسیم گردید )شکل نمودار تراکم نقاط باستانی در دامنه
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کم بوده، با فاصله گرفتن از خط  گرفت. همانگونه که در نمودار مشخص است، تراکم نقاط باستانی در نواحی مجاور ساحلی

رسد. وجود متر، میزان تراکم به حداکثر خود می 15ارتفاعی صفر تا  ساحلی به تدریج تراکم افزایش پیدا کرده و در بازه
مستقیمی با میزان شیب، ژئومورفولوژی و همچنین فاصله از خط ساحلی  بیشترین تراکم نقاط باستانی در این بازه، رابطه

 150تا  100ی ارتفاعی بحث به آن پرداخته خواهد شد. تراکم نقاط روند نزولی خود را ادامه داده، در بازه که در ادامه داشته
های متر، میزان تراکم سکونتگاه 2000متر کمی افزایش داشته و دوباره با طی کردن روند نزولی، در نواحی با ارتفاع بیش از 

مورد مطالعه همراه با کاهش درجه حرارت، افزایش شیب، کاهش  فزایش ارتفاع در محدودهرسد. اباستانی به حداقل خود می
های پست و هموار و خاک مناسب جهت کشاورزی و سفالگری و افزایش فاصله از دریا به عنوان منبع سرشاری از زمین

 گردیده است.های باستانی مواد غذایی بوده که مجموع این عوامل منجر به کاهش تراکم سکونتگاه

 سازد. همگام با کاهش یافتن میانگین ساالنهدر اکثر مناطق معتدله، افزایش ارتفاع اثرات نامطلوبی در کشاورزی وارد می
درجه حرارت بیش از پنج الی شش  ای که طی آن متوسط روزانهدرجه حرارت در اثر افزایش ارتفاع، فصل رشد یعنی دوره

یابد( و بدین ترتیب، مقدار انرژی خورشیدی شود )دیر تر آغاز شده و زودتر پایان میه میدرجه سانتی گراد باشد، کوتا
دریافتی، کمتر است. افزایش بارندگی و وجود ابر، از میزان انرژی خورشیدی دریافتی کاسته و رسیدن محصول را با تاخیر 

دهد. بارندگی زیاد رشد بسیاری ناسب را کاهش میهای مالسیر، فراوانی درجه حرارتاندازد. کثرت وقوع بادهای سریعمی
ها اغلب دارای شود و خاکاز گیاهان زراعی را غیر ممکن ساخته و همچنین آبشویی شدید مواد غذایی خاک را موجب می

یش ارتفاع به همان اندازه برای کشاورزی نامطلوب است بدین ترتیب در مناطق معتدله افزا وضعیت بسیار اسیدی هستند.
 (.68و  67، 1387ی کوچکی و همکاران،که پیشروی به سمت قطبین )گریک، ترجمه

 مختلفهاي ارتفاعي : فراواني و تراكم ادوار استقرارگاهي در بازه1جدول 

 
 

دوره -26 - -15 -15 - 0 0 - 15 15 - 30 30 - 50 50 - 100 100 - 150 150 - 300 300 - 500 500 - 1000 1000 - 2000 2000 <

اسالمی 57 123 121 38 29 40 37 65 44 121 206 18

هزاره اول پیش از میالد 4 21 10 4 0 3 0 1 5 6 13 0

هزاره دوم پیش از میالد 1 6 10 4 0 0 1 0 1 7 8 0

تاریخی 30 54 27 18 7 14 7 26 32 65 82 14

پیش از تاریخ 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 8 1

آهن 18 18 5 10 5 3 3 1 3 6 17 2

مفرغ 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1

مس سنگی 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0

نوسنگی 3 9 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0

فرا پارینه سنگی 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0

پارینه سنگی 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0

بدون تاریخ گذاری 0 2 6 3 0 1 3 0 3 6 14 17

تعداد کل 115 234 184 80 45 64 52 94 90 212 356 53

درصد 7.32 14.89 11.71 5.09 2.86 4.07 3.31 5.98 5.73 13.49 22.66 3.37

مساحت          1280.995 981.631 609.652 347.232 283.938 419.744 279.158 682.156 867.934 2154.820 4142.377 6063.051

تراکم 0.090 0.238 0.302 0.230 0.158 0.152 0.186 0.138 0.104 0.098 0.086 0.009

ارتفاع )متر(

    )
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 به متر هاي ارتفاعي گوناگون: تراكم ادوار استقرارگاهي در بازه3شكل 

مورد مطالعه تولید شد و منطقه از منظر شیب، به هفت  شیب منطقه نقشه، SRTM متر 30با استفاده از مدل ارتفاع رقومی 
 (.4تقسیم شد، فراوانی و تراکم نقاط باستانی در هر یک از طبقات، محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت )شکل  طبقه

 
 ي مورد مطالعه و پراكندگي نقاط باستاني: طبقات شيب  منطقه4شكل 

. اما (2اند )جدول شیب صفر تا سه درجه قرار قرار گرفته مطالعه، بیشترین تعداد ادوار استقرارگاهی در بازهمورد  در محدوده
اول بوده  همانگونه که در نمودار مشخص است، مناطق دارای شیب سه تا پنج درجه، از حیث تراکم نقاط باستانی در رتبه

های شیب فوق به دلیل سطح پست بازه .(5بعد جای دارد )شکل  تبهی شیب صفر تا سه درجه با اختالف کمی در رو بازه
و هموار و ایجاد شرایط مناسب جهت ساخت سکونتگاه، فعالیت کشاورزی و نزدیک بودن به دریا به عنوان یک منبع غنی 

وجه، حضور بیشترین مورد ت مواد غذایی، مورد توجه بوده و بیشترین تراکم نقاط باستانی را در خود جای داده است. نکته
باشد که این امر، در نظر گیری تغییرات سطح اساس دریای خزر را نزد تراکم در مناطقی با شییب سه تا پنج درجه می

نماید. زیرا افزایش شیب، مصونیت بیشتری را ساکنان باستانی مجاور خط ساحلی جهت مکان گزینی سکونتگاه، بازگو می
 کند.ز باال آمدن سطح اساس، ایجاد میدر برابر خطر آبگرفتگی ناشی ا
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ها، افزایش ارتفاع، کاهش درجه حرارت و فاصله گرفتن از دریا، شرایط جهت با افزایش شیب و در نتیجه، تغییر لندفرم

(. 5شود )شکل مورد مطالعه، کاسته می برپایی سکونتگاه نامطلوب گردیده و به تدریج از تراکم نقاط باستانی محدوده
های تند به فراوانی ی بهره برداری از اراضی است. نواحی که شیبشیب سطح زمین عاملی مهم در تعیین نحوههمچنن 

های تندی دارند شود، از نظر کشاورزی از ارزش کمی برخوردار هستند. عالوه بر این، نواحی که شیبدر آنجا مشاهده می
 (.73 ،1387 ی کوچکی و همکاران،)گریک، ترجمه دممکن است در صورت به زیر کشت رفتن، مستعد فرسایش گردن

 هاي شيب گوناگون: جدول فراواني و تراكم ادوار استقرارگاهي در بازه2جدول 

 

 
 به درجه هاي شيب گوناگون: نمودار تراكم ادوار استقرارگاهي در بازه5شكل 

 

 هاي مختلفهاي باستاني طي دورهتغيير سطح اساس دریاي خزر و تاثير آن بر موقعيت ارتفاعي سكونتگاه

ها سکونتگاه در تعیین الگوی استقرار های باستانی، شرایط جغرافیایی هر منطقه، از مهم ترین عوامل تاثیرگذارطی دوره
 های محدودهترین ویژگیگردیده است. از مهمها میسکونتگاه منجر به تغییر الگوی استقرار بوده است و تغییرات محیطی،

ی باشد. دریای خزر پس از جدا شدن از دریای سیاه در دورهمورد مطالعه، تغییرات متناوب سطح اساس دریای خزر می
(. به منظور بررسی تاثیر تغییرات 2009های متعدد نوسان تراز آب را تجربه کرده است )الهیجانی، پلیوسن میانی، چرخه

دوره 0 - 3  3 - 5  5 - 10  10 -15 15 - 30 30 - 45 45 <

اسالمی 427 89 199 101 81 1 1

هزاره اول پیش از میالد 36 10 12 6 3 0 0

هزاره دوم پیش از میالد 25 2 8 2 1 0 0

تاریخی 142 54 95 38 36 1 2

پیش از تاریخ 5 0 1 2 7 0 0

آهن 59 9 10 8 5 0 0

مفرغ 3 0 1 1 2 1 0

مس سنگی 2 1 1 0 1 0 0

نوسنگی 12 1 4 0 0 0 0

فرا پارینه سنگی 0 0 3 0 1 0 0

پارینه سنگی 0 1 3 0 0 0 0

بدون تاریخ گذاری 12 7 12 6 13 5 0

تعداد کل 723 174 349 164 150 8 3

درصد 46.02 11.08 22.22 10.44 9.55 0.51 0.19

3892.31  مساحت          908.82 2448.38 2717.03 6152.46 1860.17 131.00

تراکم 0.186 0.191 0.143 0.060 0.024 0.004 0.023

شیب  )درجه(

    )
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های انجام شده در این ها، مقاالت و پژوهشلگوی استقرار سکونتگاههای باستانی بر اخط ساحلی دریای خزر طی دوره

 (.6ی آوری شده در جهت هدف پژوهش، مورد استفاده قرار گرفت )شکل شمارهحوضه، مطالعه گردیده و اطالعات جمع

 
، 1997، 1)ممدو سال گذشته بر اساس مطالعات صورت گرفته تا كنون 100000: تغيير سطح اساس دریاي خزر طي 6شكل 

، كاكرودي و همكاران، 2005، 4، هوگندورن و همكاران2011و  2008و  2007و  2005، 3، كروننبرگ و همكاران1997، 2رایچاگو

 (2015، 5، اليویر و همكاران2013، نادري بني و همكاران، 2012

های پارینه سنگی، فراپارینه سنگی، های باستانی نسبت به عامل ارتفاع، طی دوره، نمودار فراوانی سکونتگاه8در شکل 
  -50، حداکثر پس روی خط ساحلی تا ارتفاع پارینه سنگی یطی دوره کنید.نوسنگی، مس سنگی و مفرغ را مشاهده می

ی (. سه محوطه 1997، 7و تا ارتفاع صفر بوده است )ممدو 6متری و حداکثر پیش روی آن، طی فاز پیش روی خوالین
در  متری  و شیب سه تا پنج و پنج تا ده درجه و یک محوطه 2000تا  1000ارتفاعی  این دوره در بازهباستانی متعلق به 

ها، در ارتفاعات و دور از اند. هر چهار مورد این محوطهمتری و شیب پنج تا ده درجه قرار گرفته 300تا  150ارتفاعی  بازه
است. مناطق کوهستانی، روی بوده سنگی، مبتنی بر شکار و کوچپارینهاند. سبک زندگی جوامع سواحل دریای خزر قرار گرفته

است. استتار در این مناطق، نسبت های گوناگون جانوری جهت شکار و همچنین گیاهان خودرو بودهای از گونهمنبع غنی
است. همچنین، طی کردهسنگی فراهم میی پارینهتر بوده و امنیت بیشتری را برای جوامع دورهبه مناطق ساحلی، آسان

این دوران، هنوز فعالیت کشاورزی و سفالگری  ابداع نشده بوده و به همین دلیل، نسبت به دیگر دوره های باستانی، نیازی 

 .به زمین های پست ساحلی جهت فعالیت کشاورزی و همچنین خاک ریزدانه به جهت ساختن سفال، وجود نداشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mamedov 
2. Rychagov 
3. Kroonenberg et al 
4. Hoogendoorn et al 
5. Ollivier et al 
6. Khvalynian transgression 
7. Mamedov 
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فراپارینه سنگی، تاریخ قطعی وجود ندارد. در این پژوهش، نتایج سن سنجی فاضلی نشلی از محوطه در رابطه با پایان دوره 

، 1باستانی کمیشانی جهت تعیین پایان این دوره و آغاز دوره نوسنگی، مورد استفاده قرار گرفته است )لروی و همکاران
روی سال پیش از زمان حال بوده و همزمان با پیش 9000سال تا  18000سنگی، ی فرا پارینه ی زمانی دوره(. گستره2019

ی + رسیده و این دریاچه بزرگترین گستره 50روی، سطح اساس دریای خزر حداکثر به باشد. طی این پیشخوالین پایانی می
اشته و سال پیش ادامه د 13600روی تا این پیش  (.2011، 2کند )کرونن برگ و همکارانخود را طی این دوران تجربه می

هایی که روی دریای خزر با استناد به پژوهششود و حداکثر پسمی 3پس از آن، دریای خزر وارد فاز پسروی منگیشالک
(. 2011باشد )کرونن برگ و همکاران، متر می - 92روی، تاکنون صورت گرفته، طی این دوران رخ میدهد. میزان این پس

روید، یانگر دریاس، نام گلی که در مجاور مناطق یخچالی می دانند.لوسن میهو شروع را 4دریاس یانگر سرد دوره اتمام
(. 1383سال به طول انجامیده است )عزیزی،  1000سال پیش شروع شده و حدود  12900دوره سردیست که از حدود 

فراوانی  بوده است.روی منگیشالک، از نظر زمانی، همزمان با دوره یخچالی یانگر دریاس اینگونه به نظر میرسد که پس
باشد. یک نقاط متعلق به این دوره در منطقه مورد مطالعه اندک بوده و مشخصا وابسته به سطح اساس دریای خزر می

متری و شیب پنج تا ده درجه(  2000تا  1000ی ارتفاعی محوطه مربوط به این دوره، در مناطق مرتفع کوهستانی )بازه
متری و طبقات شیب  100تا  50و  50تا  30، 30تا  15های ارتفاعی گر به ترتیب در بازهقرار گرفته است اما سه محوطه دی

درجه قرار گرفته اند. این سه محوطه )غار کمیشانی، غار کمربند و غار علی تپه( در مسافت نزدیکی  30تا  15و  10تا  5
ترسیم گشته است، در نزدیکی خط پیش روی ها همانگونه که در نقشه گزینی یافته و موقعیت آننسبت به یکدیگر مکان

(. در محل قرار گیری این سه محوطه، در فاصله محدودی، اختالف ارتفاع به 7باشد )شکل + می50دریای خزر تا ارتفاع 
 نسبت زیادی وجود دارد.

 

 + طي دوره فرا پارینه سنگي50: نمایش خط پيش روي دریاي خزر تا ارتفاع 7شكل 

کردند تا های خود را در مجاورت خط ساحلی ایجاد میرسد که طی این دوره، جوامع باستانی سکونتگاهاینگونه به نظر می
ها، همراه با پیش کند، داشته باشند. سکونتگاهاز این طریق، حداکثر دسترسی را به منابع غذایی که دریا برای آنها فراهم می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Leroy et al 
2 Kroonenberg et all 
3 Mangyshlak regression 
4 The Younger drays 
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رفتند. پس روی خط ساحلی تا ساحلی، به سمت دریا پیش میروی خط کردند و با پسروی خط ساحلی، عقب نشینی می

، به میزان زیادی بر وسعت زمین های پست ساحلی افزوده و باعث پیش روی ساکنان در انتهای این دوره متری -92ارتفاع 
وطه باستانی منطقه به سمت دریا گشته است. و سپس پیش روی مجدد خط ساحلی، منجر به زیرآب و رسوب رفتن این مح

ها گشته و در نتیجه همان گونه که در جداول مشخص گردیده است، تعداد محوطه های مربوط به این دوره بسیار اندک 
 باشند.ی مورد مطالعه، فاقد محوطه متعلق به این دوره میبوده و سطح وسیعی از محدوده

های بسیار جالب توجه است. غالب سکونتگاهی مورد مطالعه پراکندگی نقاط باستانی متعلق به دوره نوسنگی در محدوده
متری و شیب صفر تا سه درجه با مکان  0تا  -15ی ارتفاعی اند. بازهمتر قرار گرفته 15تا  -26باستانی در ارتفاع مابین 

د. ، طی دهنهای مربوط به این دوره را تشکیل میگزینی تعداد نه سکونتگاه باستانی متعلق به این دوره، متراکم ترین بازه
)اولیویر و همکاران،  -21( در آغاز این دوره تا ارتفاع 2015متر )الیویر و همکاران،  – 37این دوره سطح اساس دریای خزر از 

نوسنگی،  های باستانی دوره( در پایان آن، نوسان داشته است. همانگونه که در نقشه مشخص است، تجمع محوطه2015
ا ظهور یکجانشینی و فعالیت کشاورزی، نواحی پست ساحلی در این دوره، بیش از پیش باشد. بدر مناطق پست ساحلی می

مورد توجه جوامع باستان قرا گرفت و علت این امر، وجود خاک حاصلخیز، شیب کم و دسترسی به آب کافی جهت فعالیت 
بات در سفال سازی، از دیگر کشاورزی است. همچنین وفور رسوبات ریزدانه در مناطق ساحلی، به جهت نیاز به این رسو

باشد. پس روی خط ساحلی بر خالف نوسنگی در مناطق ساحلی جنوب شرق دریای خزر می های دورهدالیل تجمع محوطه
شده، طی این های گذشته که جوامع باستان را از منابع غذایی دور میکرده و یک رخداد و ویژگی منفی محسوب میدوره

 شده است.های حاصلخیز مناسب جهت کشاورزی، یک رخداد مطلوب محسوب میزمیندوره، با گسترده تر کردن 

فوق در  های مربوط به دورهبسیار کم بوده و پراکندگی محوطه مس سنگیهای باستانی متعلق به دوره تعداد محوطه
متر )شیب سه  15تا  -26تفاعی های ارمورد مطالعه، از منظر ارتفاع و شیب، متنوع است. موقعیت این نقاط در بازه محدوده

متر )شیب  2000تا  1000متر )شیب پنج تا ده درجه( و  500تا  300متر )شیب سه تا پنج درجه(،  15تا پنج درجه(، صفر تا 
سال پیش از زمان حال رخ داده است که  7100حداکثر پس روی خط ساحلی در این دوران، در  درجه( می باشد. 30تا  15

( و بیشترین پیش روی در 2008، 1پس روی کرده است )کرونن برگ و همکاران -36.5تا ارتفاع  طی آن خط ساحلی
متر بوده است، در  16( این تغییر ارتفاع که بیش از 1997،  2رخ داده است )رایچاگوو -20سال گذشته و تا ارتفاع  7000

کوتاه زمانی می توانسته مانع تطابق جوامع باستانی با ی و این فاصله اتفاق افتادهساله(  100زمان نسبتا کوتاه )طی دوره 
 تغییرات محیطی شده باشد.

، در مناطقی دور از خط ساحلی قرار گرفته و تنها یک سایت، در بازه ارتفاعی مفرغ های متعلق به دورهتمامی سکونتگاه
)کرونن برگ  -35.5ی این دوره از متری و شیب صفر تا سه درجه قرار گرفته است. خط ساحلی دریای خزر ط -15تا  -26

های این بنابراین یکی از دالیل تعداد اندک سایت  (، نوسان داشته است.1997متر )ممدود،  -21(  تا 2008و همکاران، 
روی خط روی خط ساحلی و افزایش ناحیه ساحلی باشد، زیرا همراه با پسدوره در منطقه مورد مطالعه، می تواند پس

روی مجدد خط ساحلی، سکونتگاه های باستانی، روی می کنند و سپس با پیشه ها نیز به سمت دریا پیشساحلی، سکونتگا
 زیر رسوبات و همچنین آب دریا، مدفون می شوند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3.  Kroonenberg et all 
4.  Raychagov 
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ي مورد : فراواني نقاط باستاني متعلق به دوره هاي پارینه سنگي، فرا پارینه سنگي، نوسنگي، مس سنگي و مفرغ در محدوده8شكل 

 مطالعه

آهن، های اول و دوم پیش از میالد و دوره های متعلق به هزارهاکثریت سکونتگاهدهد که ی نقاط باستانی نشان میمقایسه
اند. همچنین از نظر ارتفاعی، افزایش تعداد نقاط باستانی در درجه قرار گرفته 3تا  0مناطقی با شیب در تاریخی و اسالمی، 

پس (. 10و  9باشد )شکل های پیشین، مشهود میهای تاریخی و اسالمی(، نسبت به دورهدورهمناطق مرتفع )به ویژه 
باشند. افزایش ارتفاع همانگونه که مشخص است، مناطق مرتفع کم شیب، درارای بیشترین فراوانی طی این پنج دوره می

اشد. زیرا مناطق کوهستانی، با حصار طبیعی تواند به دلیل مسائل امنیتی نظامی در این دوران بهای باستانی، میمحوطه
خود و همچنین، قابلیت دسترسی دشوار تر نسبت به مناطق پست و ساحلی، امنیت بیشتری را برای ساکنان خود فراهم 

 کرده است.می

 
 

 مطالعهي مورد : فراواني نقاط باستاني متعلق به دوره آهن، هزاره اول و دوم پيش از ميالد در محدوده9شكل 

 
 ي مورد مطالعه: فراواني نقاط باستاني متعلق به دوره هاي تاریخي و اسالمي در محدوده10شكل 
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 عامل ژئومورفولوژي

ساحلی، مخروطمنطقه شت  سه پهنه د شد و  ی مورد مطالعه از منظر ژئومورفولوژی، به  سیم بندی  ستان، تق افکنه و کوه
 (.3(، )جدول 11ها، مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت )شکل فراوانی و تراکم ادوار باستانی در هر یک از لندفرم

 
 ي مورد مطالعه و پراكندگي نقاط باستانيمنطقه هاي ژئومورفيکپهنهي : نقشه11شكل 

وسعت نواحی کوهستانی در درصد(.  53اند )بیش از کوهستانی قرار گرفته طقهاز منظر تعداد، اکثریت ادوار باستانی در من
ها بوده و این امر یکی از دالیل اصلی قرار افکنهمحدوده مورد مطالعه بیش از هفت برابر مساحت نوحی ساحلی و مخروط

توجه این است که تراکم نقاط باستانی بر ی قابل اما نکتهباشد. گیری بیشترین تعداد نقاط باستانی در نواحی کوهستانی می
ها . به عالوه، همانطور که در مبحث مربوط به تاثیر ارتفاع بر سکونتگاهاستها، بیش از سایر لندفرم ها افکنهروی مخروط

رتفاعی دقیقا ا بوده که این بازه 15تا  0ی مورد مطالعه، بازه های ارتفاعی ارتفاعی در محدوده گفته شد، متراکم ترین بازه
 (.12باشد )شکل های موجود در منطقه مورد مطالعه میی مخروط افکنهمنطبق بر قاعده

ها، محل افکنه( رسوبات موجود بر روی مخروط1اند: ها به چند دلیل مورد توجه انسان بودهافکنهدر طول تاریخ، مخروط
های زیرزمینی و غنی از آب بوده ها، محل سفرهافکنهمخروط( 2باشد. خوبی برای دسترسی به منابع با ارزش و تخریبی می

ها، افکنههای گیسویی موجود بر روی مخروطها وکانال( جریان3های آب و قنات هستند. و بویژه در ایران، محل حفر چاه
بودن نیز مورد  ( این عوارض به علت سهل الوصول4کرده است. آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی و صنایع را فراهم می

( 6کند. ها مالیم است و شرایط را برای هرگونه فعالیت، مهیا میافکنه( شیب سطوح توپوگرافی مخروط5است. توجه بوده
ی ( فاصله7آورند، حاصلخیزند. های باالدست میها که رسوبات خود را از حوضهافکنه به علت رسوبگذاری جریانمخروط

ها، افکنه(. وجود این عوامل باعث جذابیت مخروط185، 1391تهایی )مقصودی و محمدنژاد آروق، های انها از چالهنسبی آن
 طی دوران مختلف و در مناطق جغرافیایی متفاوت جهت ایجاد سکونتگاه و تشکیل استقرارگاه، گردیده است.
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 ي مورد مطالعه ها در محدودههمپوشاني طبقات ارتفاعي و مخروط افكنهنقشه : 12شكل 

گوناگون هاي ژئومورفيکپهنههاي آبخير مورد مطالعه در: فراواني و تراكم ادوار استقرارگاهي زیرحوضه3جدول    

 
 

 نتيجه گيري

 در توزیع و الگوی استقراردریای خزر  دیرینه ات ترازو همچنین تغییر یکژئومورفهدف از این پژوهش، بررسی نقش عوامل 
 نقشه Arc GISافزار ابتدا، با استفاده از نرم باشد. بدین جهت،جنوب شرق دریای خزر می حوضههای باستانی محوطه

 30با استفاده از مدل ارتفاع رقومی قرار گرفته در شرق استان مازندران، تهیه شد. سپس،  نقاط باستانیپراکندگی 
ی، ای بعد، با استفاده از تصاویر ماهوارهارتفاع و شیب به دست آمده و طبقه بندی گردید. در مرحله ، نقشه SRTMمتری

ژئومورفولوژی  ی توپوگرافی منطقه، عوارض ژئومورفولوژیک شناسایی شده و نقشهو نقشه  Google Earthافزار نرم

دوره کوهستان مخروط افکنه دشت ساحلی

اسالمی 472 281 146

هزاره اول پیش از میالد 26 19 22

هزاره دوم پیش از میالد 17 14 7

تاریخی 222 77 69

پیش از تاریخ 10 4 1

آهن 31 29 31

مفرغ 5 2 1

مس سنگی 2 2 1

نوسنگی 1 7 9

فرا پارینه سنگی 2 2 0

پارینه سنگی 4 0 0

بدون تاریخ گذاری 43 10 2

تعداد کل 835 447 289

درصد 53.15 28.45 18.40

14130.02  مساحت          2007.28 1975.52

تراکم 0.059 0.223 0.146

ژئومورفولوی

    )
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های باستانی نسبت به عامل شیب و ارتفاع و تگاهمکان گزینی سکونی مورد مطالعه، تهیه گردید. در ادامه، منطقه

ی رخدادهای اقلمی دیرینه و ی مقاالت در زمینهسپس ضمن مطالعه مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت.، ژئومورفولوژی
همچنین تغییرات سطح اساس دریای خزر، سعی بر آن شد که پیامدها و تاثیرات این تغییرات محیطی بر موقعیت جغرافیایی 

ی اسالمی(، مورد ی پارینه سنگی تا دورههای مختلف )از دورههای باستانی طی دورههمچنین جا به جایی های محوطهو 
  . بررسی و تحلیل قرار گیرد

تراکم نقاط باستانی در نواحی مجاور ساحلی کم بوده، با فاصله گرفتن از خط ساحلی به تدریج تراکم افزایش پیدا کرده و 
مورد مطالعه همراه با کاهش  رسد. افزایش ارتفاع در محدودهمتر، میزان تراکم به حداکثر خود می 15عی صفر تا ارتفا در بازه

های پست و هموار و خاک مناسب جهت کشاورزی و سفالگری و افزایش فاصله درجه حرارت، افزایش شیب، کاهش زمین
 های باستانیوع این عوامل منجر به کاهش تراکم سکونتگاهاز دریا به عنوان منبع سرشاری از مواد غذایی بوده که مجم

مناطق دارای شیب سه تا پنج درجه، از حیث تراکم نقاط مورد مطالعه،  در محدوده گردیده است. همراه با افزایش ارتفاع
حضور بیشترین  .(5بعد جای دارد )شکل  ی شیب صفر تا سه درجه با اختالف کمی در رتبهاول بوده و بازه باستانی در رتبه

تراکم در مناطقی با شییب سه تا پنج درجه، در نظر گیری تغییرات سطح اساس دریای خزر را نزد ساکنان باستانی مجاور 
نماید. زیرا افزایش شیب، مصونیت بیشتری را در برابر خطر آبگرفتگی خط ساحلی جهت مکان گزینی سکونتگاه، بازگو می

 کند.باال آمدن سطح اساس، ایجاد می ناشی از

و بیشترین پیش روی آن، طی فاز پیش روی  متر  -50روی خط ساحلی تا ارتفاع ، حداکثر پس پارینه سنگی طی دوره
از این تغییرات سطح اساس تاثیر های باستانی این دوره، سکونتگاه اما ( 1997خوالین و تا ارتفاع صفر بوده است )ممدو، 

ارتفاعات و  اند زیرا به دلیل سبک زندگی خود که مبتنی بر شکار و زندگی کوچ روی بوده است، بیشتر درنگرفتهچندانی 
که طی  باشدروی خوالین پایانی می، همزمان با پیشسنگیفرا پارینه  . دورهانداز مناطق ساحلی مکان گزینی نمودهدور 
کند ی خود را طی این دوران تجربه میو این دریاچه بزرگترین گستره+ رسیده  50سطح اساس دریای خزر حداکثر به آن، 

روی دریای شود و حداکثر پسمی ریای خزر وارد فاز پسروی منگیشالکپس از آن، د  (.2011)کرونن برگ و همکاران، 
برگ و همکاران، )کرونن  رخ میدهد تاکنون صورت گرفته، طی این دوره هایی کهبا استناد به پژوهش متر(  – 92)خزر

متری، به میزان زیادی بر وسعت زمین های پست ساحلی افزوده و باعث پیش  -92(. پس روی خط ساحلی تا ارتفاع 2011
روی ساکنان باستانی منطقه به سمت دریا شده است. و سپس پیش روی مجدد خط ساحلی، منجر به زیرآب و رسوب رفتن 

های باستانی باشد. تجمع محوطهحوطه های مربوط به این دوره بسیار اندک میاین محوطه ها گشته و در نتیجه، تعداد م
باشد. پس از ظهور یکجانشینی و آغاز فعالیت کشاورزی، نواحی پست ساحلی در در مناطق پست ساحلی می نوسنگی دوره

و دسترسی به آب کافی دلیل آن، وجود خاک حاصلخیز، شیب کم  قرا گرفت و این دوره،  بیش از پیش مورد توجه انسان
سطح اساس دریای تغییر ، مس سنگی دورهطی است.  و وفور رسوبات ریز دانه جهت سفال سازی جهت فعالیت کشاورزی

ی کوتاه زمانی ساله( رخ داده است و این فاصله 100متر بوده است، در زمان نسبتا کوتاه )طی دوره  16که بیش از  خزر
)کرونن  -35.5از  مفرغ دوره خط ساحلی دریای خزر طیه است. گشتتانی با تغییرات محیطی احتماال مانع تطابق جوامع باس

بنابراین یکی از دالیل تعداد معدود سایت های   (، نوسان داشته است.1997متر )ممدود،  -21(  تا 2008برگ و همکاران، 
ی و افزایش ناحیه ساحلی باشد، زیرا ، می تواند پس روی خط ساحلمناطق ساحلیی متعلق به این دوره در کشف شده

همراه با پس روی خط ساحلی، سکونتگاه ها نیز به سمت دریا پیش روی می کنند و سپس با پیش روی مجدد خط ساحلی، 
اکثریت دهد که نقاط باستانی نشان می مقایسهشوند. سکونتگاه های باستانی، زیر رسوبات و همچنین آب دریا، مدفون می

مناطقی با شیب صفر تا های آهن، تاریخی و اسالمی، در اول و دوم پیش از میالد و دوره های متعلق به هزارهسکونتگاه
)مناطق کم شیب و مسطح  های مکان گزینی شده در ارتفاعات افزایش داشته استسه درجه قرار گرفته و تعداد سکونتگاه

تواند به ها، میهای باستانی متعلق به این دورهایش ارتفاع محوطهافز. قرار گرفته شده در ارتفاعات مورد توجه بوده اند(
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دلیل مسائل امنیتی نظامی باشد. زیرا مناطق کوهستانی، با حصار طبیعی خود و همچنین، قابلیت دسترسی دشوار تر نسبت 

 کرده است.به مناطق پست و ساحلی، امنیت بیشتری را برای ساکنان خود فراهم می

ها، افکنهی مورد مطالعه و پراکندگی نقاط باستانی مشخص نمود که مخروطهای ژئومورفولوژیکی منطقهمطالعه لندفرم
های آب زیرزمینی، آب شوند. دالیلی از جمله دسترسی به منابع با ارزش و تخریبی، سفرهمحسوب می ترین لندفرممتراکم

های انتهایی، طی ها از چالهی نسبی آنفاصلهمورد نیاز جهت شرب، کشاورزی و صنعت، شیب مناسب، حاصلخیزی و 
ها جهت تشکیل استقرارگاه شده است. به عالوه، افکنهدوران مختلف و در مناطق جغرافیایی متفاوت، سبب جذابیت مخروط

های مخروط افکنه ، بر قاعدهباشد که این بازهمتر می 15تا  0ارتفاعی  مورد مطالعه، بازه نطقهم ارتفاعی در متراکم ترین بازه
( طی پژوهشی انجام شده در دشت ورامین 1394باشد. پیش از این، مقصودی و همکاران )موجود در منطقه منطبق می

های ترین مناطق جهت برپایی سکونتگاه طی دورهاسبها، از منافکنهمخروط های میانی و قاعدهاند که قسمتتاکید کرده
 رفتند.شمار میباستانی به

 گزاريسپاس

با تشکر فراوان از آقای مصطفی شریفی که گروه را در به دست آوردن موقعیت جغرافیایی نقاط باستانی محدوده مورد 
 مطالعه، یاری رساندند.
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