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 مقاله پژوهشی

مطالعه و تخمین نوسانهای جمعیتی استقرارهای عصر مفرغ
شهرستان ورزقان مبتنی بر مطالعات قوم باستانشناسی
حسین ناصری صومعه ، 1علیرضا هژبری نوبری ،2سحر بختیاری

چکیده
مطالعه جمعيت سکونتگاههای باستاني ،امکان بازسازی مکانسيمهای سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و
فرهنگي جوامع گذشته را فراهم کرده و افقهای جدیدی از زندگي جوامع پيشين را بهمنصه ظهور
ميگذارد .پژوهش حاضر بر روی شهرستان ورزقان صورت گرفته که به لحاظ پژوهشهای قوم
باستانشناسي دارای ظرفيتهای بسياری است و ليکن تاکنون پژوهشي با هدف برآورد جمعيت در این
منطقه صورت نگرفته است .پژوهش حاضر سعي دارد با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و رهيافت
قوم باستانشناسي ،بين الگوهای جمعيتپذیری استقرارهای امروزی شهرستان ورزقان و سکونتگاههای
عصر مفرغ جهت تخمين جمعيت ارتباط منطقي ایجاد نماید .یعني با انجام مطالعات ميداني ،تخمين
وسعت و جمعيت روستاها و اتراقهای (اوباهای) عشایری و مقایسه با وسعت استقرارهای باستاني
عصرمفرغ ،جمعيت تقریبي آنها محاسبه گردد تا در نهایت بتوان به درک روشني از تغييرات جمعيتي
شهرستان ورزقان دست پيدا کند .بر این اساس تراکم جمعيتي شهرستان ورزقان  24نفر در هکتار
برآورد گردیده و تراکم جمعيتي استقرارهای عصر مفرغ به این صورت تقریب ميگردد که در عصر
مفرغ قدیم با مساحتي بالغ بر  3/8هکتار ،جمعيتي در حدود  061نفر؛ عصر مفرغ مياني با مساحتي بالغ
بر  04/7هکتار ،جمعيتي در حدود  333نفر و عصر مفرغ جدید با مساحت  73/33هکتار ،جمعيت
 3074نفر در منطقه حضور و اسکان داشتهاند.
واژگان کلیدی :شمالغرب ایران ،شهرستان ورزقان ،جمعيتشناسي ،مطالعات قوم باستانشناسي،
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مقدمه و بیان مسأله
یکي از مواردی که در آن باستانشناسان به روشني از مدارک قومنگاری و قوم باستانشناختي برای
تفسير دادههای باستاني استفاده ميکنند ،برآورد جمعيت یک مکان یا کل منطقه باستاني است.
شالوده معرفتشناختي که چنين کاربردی را توجيه ميکند ،بر این پنداشت مستند استوار است که
شيوه معيشت و وضعيت اقليمي ،بازتابي مستقيم در سازماندهي فضایي خانهها و اتاقهای
روستاهای کشاورزی سنتي امروز دارد و ميتواند بهترین راهنما در برآورد جمعيت مکانهای
گذشته با اقتصاد معيشتي مشابه باشد (کيخا .)29 :0392 ،آمار نوسانهای جمعيتي در ادوار
گوناگون و افزایش و کاهش جمعيت از دورهای به دورهای دیگر ،در رابطهای سيستميک با دیگر
دادههای باستانشناختي برای بازسازی اجتماعي ،اقتصادی و سياسي یک منطقه به کار ميرود
(مرتضوی و حيدریدستنائي .)494 :0398 ،یکي از عوامل بازسازی گذشته انسان در
باستانشناسي پيش از تاریخ ،تخمين اندازه محوطهها و جمعيت آن بر اساس مطالعه دادههای
سطحي است .شواهد اندازه استقرارها و محاسبه ظرفيت محل ،منابع مهم باستانشناسي
جمعيتشناسي را تشکيل ميدهند .تجزیه و تحليل اندازه خانه ،منطقه و سکونتگاهها ،دسترسي و
بهرهوری از زمينهای اطراف سکونتگاهها (تجزیه و تحليل حوضه آبریز محوطه) ،بهطورمستقل
ميتوانند اندازه جمعيتهای محلي و منطقهای را برآورد کند .این قبيل تخمينها اغلب به
تشابهات قومنگاری وابسته است و موجب بهدست آمدن تراکم جمعيت از فضای کف خانهها
ميشود و اندازه پایدار جمعيت از طریق ميزان دسترسي و توزیع زمينهای زراعي و چراگاهها
محاسبه ميشود .در جایيکه قبرستان برای رفع نياز یک منطقه مسکوني خاص شناخته شده است،
اندازه ،ساختار سني و زمان استفاده از قبرستان ميتواند اندازه متوسط جمعيت را تخمين بزند و با
بررسي مستقل ميتواند در تخمين جمعيتهای بهدست آمده از اندازه سکونتگاهها یا تجزیه و
تحليل حوضه آبریز محوطه بهکار رود (چمبرلين.)40 :0397 ،
معموال برآورد و تخمين جمعيت به دو شکل صورت ميگيرد -0 :مقياس کوچک یا محوطه-
ای ،تخمين اندازه یک محوطه و جمعيت آن -4 .مقياس بزرگ یا منطقهای ،یعني تخمين اندازه
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محوطههای یک منطقه و جمعيت آنها در زمان بلند مدت .این مدلها بر اساس مطالعه تخمين
ميانگين ساکنان امروزی در مکانهای مسکوني است .یعني ابتدا در سطوح محوطه و در مرحله
بعد در سطوح منطقهای جمعيت این محوطهها بررسي و تخمين زده ميشوند (کيخا.)22 :0392 ،
بر اساس مطالعات باستانشناسي ،مساحت و تراکم جمعيت در استقرارگاههای متفاوت مانند
اردوگاه شکارچيان ،قلعههای استقراری ،فضاهای شهری و روستاها دارای تفاوت است .لذا
استفاده از دادههای امروزی برای بازسازی جوامع پيشين اگرچه به روشني از نظر معرفتشناختي
بي اعتبار است ،اما همه باستانشناسان این روشها را برای برآورد جمعيت مکانها و دورانها به
کار ميبرند و در واقع بيشتر تفسيرهای منطقهای در باستانشناسي بر پایه چنين برآوردهای
جمعيتي استوار است .از آنجایي که در تفسيرهای باستانشناختي نوسانات نسبي جمعيت است که
اهميت دارند نه خود اعداد و ارقام؛ بنابراین بيشتر تفسيرهای منطقهای در باستانشناسي بر پایه
چنين برآوردهای جمعيتي استوار هستند )عليزاده061 :0394 ،؛ کيخا.)34 :0392 ،
شهرستان ورزقان با وسعت  4368کيلومتر مربع در غربيترین نقطه رشته کوه قرهداغ واقع
شده و از شرق به شهرستان اهر ،از شمال به حاشيه جنوبي آراز ،و در جنوب و غرب به
شهرستان تبریز و مرند ميپيوندد .پژوهش حاضر بر روی شهرستان ورزقان صورت گرفته که به
دليل دارا بودن ویژگيهای زیستمحيطي غني ،از دیرباز شرایط مناسب برای اسکان جوامع
بشری را داشته و به لحاظ پژوهشهای قوم باستانشناسي و قومنگاری نيز دارای ظرفيتهای
مهم است .ورزقان به جهت عواملي مانند وسعت زیاد ،موقعيت سوقالجيشي آن در منطقه حائل
بين فالت ایران-آناتولي و قفقاز-بينالنهرین ،منابع غني چوب ،دام ،فلزات و نيروی انساني،
اطالعات و آگاهي ما نسبت به آن بسيار اندک بوده و تنها تعداد انگشتشماری فعاليت باستان-
شناختي در آن صورت گرفته است (ناصریصومعه و دیگران ،بيتا) .افزون بر این رابطه بين
زیستگاههای انساني و محيطزیست در جذب جمعيت و ارتباط آن با تغييرات جمعيتي در ادوار
مختلف پيشازتاریخ و عوامل محيطي موثر در جذب مردمان گذشته برای سکونت در منطقه در
هالهای از ابهام قرار دارد .تاکنون پژوهشي با هدف تخمين و برآورد جمعيت سکونتگاههای
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باستاني در این منطقه صورت نگرفته است؛ به بيان دیگر در خصوص اینکه در طول ادوار
مختلف عصر مفرغ ( 3011/3411تا  0431ق.م ).چند نفر در شهرستان ورزقان ميزیستهاند و در
طي این بازه زماني چه تغييراتي در جمعيتهای انساني منطقه به لحاظ جاذبه یا دافعه جمعيتي و
علل آن رخ داده ،مطالعاتي صورت نگرفته و لذا پژوهش حاضر ميتواند بستر مناسبي برای
اینگونه مطالعات را در منطقه فراهم نماید .بدین منظور شهرستان ورزقان از رهيافت قوم باستان-
شناسي و تاثير عوامل زیستمحيطي در ميزان جمعيتهای انساني منطقه مطالعه شده است .در
راستای این اهداف پرسشها و فرضيههایي مطرح گردید -0 :الگوی جمعيتي استقرارهای
امروزی و عصر مفرغ شهرستان ورزقان به چه صورت بوده است؟ بر اساس مطالعات نگارندگان
در روستاهای کنوني ،دو عامل دسترسي به منابع آبي و خاک حاصلخيز جهت کشاورزی و مراتع
جهت دامپروری ،در وسعت روستاها و بالطبع افزایش جمعيت آنها نقش به سزایي دارند و
اقتصاد منطقه غالبا بر پایه کشاورزی (دیم و آبي) و دامداری است .مطالعه الگوی جمعيتي
سکونتگاههای عصر مفرغ نشان داد که همانند استقرارهای کنوني ،محوطههای عصر مفرغ نيز
وابسته به عواملي نظير دسترسي به منابع آبي ،زمين مساعد و همچنين ارتفاع از سطح دریا بوده-
اند .به گونهای که در مناطق کمارتفاع دشتي شاهد جمعيت متمرکز و متراکم روستایي و الگوی
معيشتي مبتني بر کشاورزی هستيم و در مناطق مرتفع جمعيتهای پراکنده کوچنشيني و الگوی
زیستي بر اساس دامپروری را مشاهده ميکنيم -4 .چگونه ميتوان با اتکا بر رهيافت قوم باستان-
شناسي ،دادههای جمعيتشناسي استقرارهای امروزی را جهت تخمين جمعيت سکونتگاههای
عصر مفرغ ورزقان تعميم داد؟ با توجه به بستر جغرافيایي مشترک و همچنين شرایط اقليمي
یکسان منطقه بر اساس مطالعات دیرین اقليمشناسي ،غالب بودن جمعيت عشایری و روستایي
نسبت به جمعيت شهری و بالطبع آن تشابه ميان الگوهای استقراری ،جمعيتپذیری و زیستي
سکونتگاههای امروزین با عصر مفرغ منطقه ،به نظر ميرسد ميتوان با تکيه بر مطالعات قوم
باستانشناسي ،از طریق مطالعه روابط بين وسعت و جمعيت استقرارهای امروزی و وسعت
محوطههای عصرمفرغ شهرستان ورزقان و همچنين با استفاده از دادههای زیستمحيطي،
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الگوهای جمعيتي (دافعه یا جاذبه جمعيتي در طي ادوار مختلف عصرمفرغ) و مدلهای زیستي-
معيشتي سکونتگاههای عصرمفرغ منطقه را تا حدودی بازسازی نمود و بدین ترتيب به تفسير
رفتارهای جوامع عصرمفرغ شهرستان ورزقان پرداخت.

پیشینه مطالعاتی
قوم باستانشناسي مطالعه و بررسي شيوه زندگي امروزی برای درک فرآیندهایي است که در طي
آن مدارک باستانشناسي ایجاد ميشوند .قوم باستانشناسي مجموعهای از روشهاست که به فهم
بهتر روابط بين فرهنگها کمک کرده و در واقع ترکيبي از دو رشته است :باستانشناسي ،که
تکنيکهای برای بازیابي و ضبط مواد فرهنگي باقيمانده را تشکيل ميدهند و مردمنگاری ،که
مطالعه رفتار انسان و سازمان اجتماعي در جوامع را بررسي ميکنند و هدف اصلي آن درک
فرآیندهای بين آثار باستاني و محيط زیست فرهنگي است که در آن مواد توليد ميشوند (رنفرو
و بان .)061-037 :4113 ،0نبود پویایي و صامت بودن دادههای باستانشناسي قابليتهای
آزمونپذیری ،نقد و مشاهدهپذیری را که مهمترین قابليتهای علمي هر دانش ،نظام یا علمي
است را از آن ميگيرد .در واقع ایستایي دادهها مهمترین محدودیت نظری باستانشناسي است.
در تحول باستانشناسي به روندگرا و پساروندگرا ،نياز به وجود معياری پویا و قابل اتکا در
بررسي توضيحات گذشته و ساخت تفاسير نوین جدید بسيار ضروری بود ،همين نياز باعث شد
تا نخستين باستانشناسان مدرن در توضيح دادههای خود از دادههای زنده بهره گيرند و به این
ترتيب قوم باستانشناسي پدید آمد .مهمترین هدف این راهبرد ،بازسازی رفتارهای باستاني و
درک گذشته از راه مشاهده جوامع سنتي امروزی است (پاپلي یزدی و گاراژیان .)46 :0382 ،در
رویکرد قوم باستانشناسي از تمثيل برای نشان دادن شباهتها و جهت توضيح زمينه ایستا به کار
ميرود .در این روش نخستين گام شناسایي شباهتها و دومين گام استخراج الگوها برمبنای
شباهتهاست .سپس باید بين دادهها و زمينههای جوامع زنده (پویا) و جوامع مرده (ایستا)
ارتباط برقرار کرد که موجب ابطال فرضيات برپایه تفاوتها و یا اثبات فرضيات برمبنای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Renfrew & Bahn
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شباهتها ميشود .تمثيل در قوم باستانشناختي بر پایه نظریه حد وسط است .تئوری حدوسط
وسيلهای برای پل زدن فاصله ميان دادههای باستانشناختي و تئوری عمومي سيستمها با استفاده
از فرضيههای آزمونپذیر است .در قوم باستانشناسي عموماً تئوری حدوسط و تمثيل به کمک
یکدیگر در راستای ارتباط دادههای پویا و ایستا به کار ميرود (پاپلي یزدی و گاراژیان:0382 ،
 .)43یکي از موارد حائز اهميت در مطالعات قوم باستانشناسي وجود زمينسيمای مشابه بين
گذشته و امروز است؛ چرا که ،رفتارهای بشر در کنش و واکنش او در مقابل محيط طبيعي و
عوامل آن شکل ميگيرند (واثقعباسي و دیگران.)433 :0393 ،
هر چقدر که مطالعات باستانشناسي در مناطق مختلف ایران زیاد بوده ،مطالعات قومباستان-
شناسي و جمعيتشناسي مبتني بر آن اندک و انگشتشمار بوده است .پژوهشهای صورت
گرفته در ایران را ميتوان در کارهای باستانشناسان خارجي نظير مطالعه ارتباط موجود بين ابعاد
کمي جمعيت خانواده و روستا و شئونات اقتصادی و ثروت در روستای شاهآباد کردستان توسط
کرامر ،)0984( 0مطالعه ارتباط بين جمعيتها و محوطههای استقراری معاصر توسط سامنر

4

( )0989در استان فارس ،مطالعات جاکوبس )0979( 3در روستای امروزی تل نون فارس،
فریدریک بارث )0960( 2در کردستان و فرانک هول )0978( 3در لرستان جهت تفسير
گزارشهای باستانشناسي ،مطالعات پتي جو واتسون )0978( 6در کرمانشاه در رابطه با ارتباط
بي ن طرح روستا ،ویژگي معماری خانگي و کارابزارها و ميزان جمعيت و ساختار اقتصادی-
اجتماعي جوامع ،مطاله تأثير تنوعات فصلي در وضعيت و موقعيت استقرارها توسط لي هورن

7

( )0992در سبزوار ،و همچنين مطالعات ميرعابدین کابلي ( )0370در کرمان ،جاللالدین رفيعفر
( )0373در منطقه بختياری ،حسن فاضلي نشلي )4110( 8در تهران ،مطالعات جمعيتشناسي در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kramer
2 Sumner
3 Jacobs
4 Barth
5 Hole
6 Watson
7 Horne
8 Fazeli Nashli
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سيستان (کيخا 0392 ،؛ واثق عباسي و دیگران )0393 ،و شهرستان الران (مرتضوی و حيدری
دستنائي )0398 ،نيز مشاهده نمود.

دادهها و روش پژوهش
فضا و چشمانداز جغرافيایي ،محل برهمکنشهای گوناگون جوامع با محيط پيرامون است .این
برهمکنشها به نوبه خود بر سکونتگاهها ،ميزان ،نوع پراکندگي و تمرکز آنها تاثيری عميق
ميگذارند که از جمله تاثيرات آن ،تحميل سبکهای زندگي با ماهيت کوچروی و یکجانشيني
صرف و یا ترکيبي از هر دو در هر حوزه است (بهرامينيا و دیگران .)44 :0394 ،با بررسي
ساختارهای طبيعي منطقه عالوه بر شناخت بستر طبيعي استقرارها ،وضعيت توزیع آنها نسبت به
عوامل طبيعي روشن ميشود و از این راه ميتوان به یک دستهبندی کلي در مورد وضعيت
استقرارها نسبت به عوامل طبيعي دست یافت .البته ذکر این نکته ضروری است که تاثير هریک
از عوامل طبيعي متفاوت و بسته به موقعيت نسبي و طبيعي منطقه ،شدت و ضعف دارد
(مقصودی و دیگران .)001 :0390 ،نظر به اینکه ميزان جمعيت و موقعيت مکانگزیني
سکونتگاهها تا حد زیادی تحت تاثير قابليتهای زیستمحيطي است و به بيان دیگر رابطهای
متقابل بين جمعيت ،محيطزیست و منابع طبيعي وجود دارد ،لذا بررسي شرایط طبيعي و
جغرافيایي شهرستان ورزقان از اهميت باالیي برخوردار است.
رشتهکوه قرهداغ با امتدادی تقریبا شرقي  -غربي و طولي در حدود  411کيلومتر دارای
ارتفاعات مهم و مرتفع است .شهرستان ورزقان در غربيترین نقطه رشته کوه قرهداغ قرار گرفته
و برای ورود به این منطقه از قسمت غرب ،باید از درههای ميانکوهي ورزقان عبور کرد .این
شهرستان با وسعت  4368کيلومتر مربع وسعت از شرق به شهرستان اهر ،از شمال به حاشيه
جنوبي آراز ،و در جنوب و غرب به شهرستان تبریز و مرند ميپيوندد .آب و هوای ورزقان در
تابستان معتدل تا گرم و در زمستان سرد و یخبندان و پربرف است .به عبارت سادهتر ،به طور
کلي ورزقان منطقهای کوهستاني و سردسير است که اطراف آن را کوههای آقداغ ،مشکعنبر،
کامتال ،جوشون ،ایریداغ ،کيامکي ،خاروانا و پيرسقا فرا گرفتهاند (نقشه  .)0در این مناطق به
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دليل ارتفاع زیاد و اتکا به آب باران و جریانهای فصلي کوچک ،عمدتا اقتصاد مبتني بر دامداری
و کشت دیم در جریان است و به ندرت در درههای ميانکوهي کوچک از کشت آبي استفاده
ميشود .در ورزقان کوهها دارای بستری سنگي و لمیزرع ،با حداقل پوشش گياهي هستند
(صدقي .)03 :0388 ،دامنههای شمالي کوههای ورزقان ،همگام با قرهداغ به سمت فرورفتگي
ارس و دامنههای جنوبي آن به سمت دره اهر زهکشي ميشوند .آبهای موجود در بخش
جنوبي به دو حوضه مختلف دریاچه اروميه و دریای خزر منتهي ميشوند (رجبي و بياتي
خطيبي .)9-3 :0391 ،شمال منطقه به جهت همجواری با دره رود ارس و کوهستان قفقاز
کوچک و قرهباغ و با توجه به آمار حداکثر بارش ساليانه  211ميليمتر ،در رده اقليمهای مرطوب
قرار ميگيرد (تيرانداز اللهزاری .)9 :0391 ،سه رود کليبرچای ،اهرچای و آجي چای که
رودهای دائمي منطقه قرهداغ محسوب ميگردند ،هيچیک قرهداغ مرکزی را سيراب نمينمایند؛
کليبرچای با عبور از قرهداغ شمالي به ارس و اهر چای و آجي چای نيز به ترتيب به حوضههای
آبریز خزر و دریاچه اورميه ميریزند (بختياری.)08 :0383 ،

نقشه  .1طیف ارتفاعی و موقعیت جغرافیایی شهرستان ورزقان در استان آذربایجانشرقی
منبع( :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.)0380 ،
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در این پژوهش شهرستان ورزقان به عنوان جامعه معيار برای مطالعه برآورد جمعيت و بررسي
روند تغييرات جمعيتي و عوامل موثر انتخاب گردیده است .برای تخمين جمعيت امروزی این
شهرستان از رهيافت قوم باستانشناسي استفاده شد و بر اساس وسعت روستاها و چادرهای
عشایر ،جمعيتهای روستایي و عشایری منطقه محاسبه و ميانگين آن در نظر گرفته شد .سپس
ميانگين وسعت حاصل از استقرارهای روستایي و عشایری بر ميزان جمعيت آنها تقسيم گردید و
در نتيجه تراکم جمعيت در هر هکتار از شهرستان ورزقان مشخص گردید .برای تخمين وسعت
استقرارهای عصرمفرغ شهرستان ورزقان نيز از روش پراکندگي آثار سطحي استفاده شد .سپس
وسعت محوطههای ادوار مختلف عصرمفرغ منطقه در تراکم جمعيت در هر هکتار از شهرستان
ورزقان ضرب گردید و بدین ترتيب جمعيت هر دوره از عصرمفرغ محاسبه شد .نظر به اینکه
وسعت تعدادی از استقرارهای چند دورهای شهرستان ورزقان بسيار کوچک هستند ،برای تخمين
جمعيت هر دوره ،وسعت کل محوطه در نظر گرفته شد؛ زیرا این محوطهها ،استقرارهای کوچ-
نشين به شمار ميروند و دارای یافتههای سطحي بسيار کمي هستند و تشخيص دورههای مختلف
استقرار آنها بر اساس یافتههای سطحي ،بسيار مشکل است (مرتضوی و حيدریدستنایي:0398،
 .)498شایان ذکر است که غالب این محوطهها دارای یک یا چند دوره فرهنگي هستند .این
مسئله نشانگر این امر است که در هر برهه زماني که شرایط محيطي مساعد بوده ،استقرارهای
جدید در منطقه شکل گرفتند که پيش از این فقدان پتانسيلهای محيطي مستعد ،امکان شکل-
گيری این استقرارها را فراهم نکرده بود.
منطقه مورد بررسي ،یعني شهرستان ورزقان در فاصله  73کيلومتری شمال تبریز و 23
کيلومتری غرب اهر قرار دارد .شهرستان ورزقان شامل دو بخش مرکزی و خاروانا است که
چهار دهستان در بخش مرکزی به اسامي -0 :ازومدل شمالي به مرکزیت آبادی تخمدل با تعداد
 41روستا -4 ،ازومدل جنوبي به مرکزیت ورزقان با  20روستا -3 ،دهستان بکرآباد با  40روستا،
 -2دهستان سينا به مرکزیت آقابابا فرامرزی با  34روستا ،و همچنين  3دهستان در بخش
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خاروانا شامل -0 :ارزیل به مرکزیت آبادی ارزیل با  06روستا -4 ،جوشين به مرکزیت آبادی
جوشين با  03روستا و  -3دیزمار مرکزی به مرکزیت خاروانا با  41روستا است (نقشه .)4

نقشه  .2تقسیمات سیاسی شهرستان ورزقان
منبع( :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.)0380 ،

با توجه به اینکه در این پژوهش استقرارهایي از ورزقان مطالعه ميشوند که در محدوده
زماني عصر مفرغ قرار دارند لذا پس از بررسي شهرستان ورزقان  49روستا که دارای
استقرارهایي در بازه زماني مذکور بودند ،جهت محاسبه ميزان جمعيت استقرارهای عصر مفرغ
که مجموعا  84سکونتگاه هستند ،مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند .مطالعه جوامع امروزی با
رویکرد قوم باستانشناسي در شهرستان ورزقان برای اولين بار در این پژوهش صورت گرفته
است .جهت نيل به اهداف این پژوهش ،موقعيت روستاهای امروزی و اتراقگاههای عشایری
مشخص گردید و سپس اطالعاتي نظير وسعت هر روستا ،جمعيت ساکن در هر روستا،
وسعت اتراقگاه های عشایری ،تعداد خانوار و جمعيت ساکن در هر اتراقگاه نيز جمعآوری
گردید .در خاتمه ،برای محاسبه و برآورد تراکم جمعيت در این پژوهش ،از فرمول زیر استفاده
شد )کيخا:)7 :0392 ،
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برآورد و تخمین جمعیت بر اساس پراکندگی یافتههای سطحی
برای تخمين جمعيت در این روش یعني تخمين جمعيت بر اساس یافتههای سطحي ،ابتدا وسعت
روستاها و اتراقگاههای موقت شهرستان ورزقان محاسبه شد و برای محاسبه ميزان جمعيت منطقه
نيز از آمار سرشماری سراسری و اطالعات محلي و قوم باستانشناسي استفاده گردید (مرتضوی و
حيدریدستنایي .)497 :0398 ،بر اساس مطالعات انجام گرفته در سال  ،0383جمعيت کل شهرها
و روستاهای شهرستان ورزقان  00494نفر است که به همراه  3381نفر جمعيت عشایر منطقه ،به
حدود  06674نفر ميرسد .وسعت استقرارهای روستایي این شهرستان  336/4هکتار است که به
همراه  63/8هکتار وسعت چادرهای (اوبا) عشایری ،در حدود  211هکتار برآورد گردید (جدول
 .)0با تقسيم جمعيت ساکن شهرستان ورزقان بر وسعت استقرارهای امروزی عدد  24به دست
آمد و مشخص گردید تراکم جمعيتي منطقه در هر هکتار حدودا  24نفر است.
جدول  .1وسعت و جمعیت سکونتگاههای روستایی و عشایری شهرستان ورزقان
نوع استقرار

تعداد استقرار

جمعیت (نفر)

وسعت (هکتار)

روستا

49

00494

336/4

عشایر

38

3381

63/8

جمع کل

67

06674

211
منبع( :نگارندگان)0399 ،

تراکم جمعیتی استقرارهای امروزی شهرستان ورزقان
پتانسيل و ظرفيتهای محيطي نظير ناهمواریها ،وضعيت منابع آبي ،نرخ بازدهي کشاورزی و ...
مهمترین عوامل تعيين کننده جمعيت در این حوزه جغرافيایي هستند .از آنجایيکه در این
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پژوهش فقط روستاهایي که دارای استقرارهای عصر مفرغ هستند ،مورد توجه قرار مي گيرد ،لذا
در پژوهش حاضر از ميان  063روستای دارای سکنه در شهرستان ورزقان در سال  0383حدود 3
حوزه استقراری و  49روستا که دارای استقرارهایي از عصر مفرغ بودند ،انتخاب و مورد مطالعه
قرار گرفتند .بر این اساس نگارندگان از حوزه مطالعاتي ازومدل جنوبي  8روستا دارای آثاری از
عصر مفرغ را جهت مطالعه وسعت و تخمين جمعيت برگزیدند که پس از مطالعه و بررسي،
وسعتي در حدود  034/3هکتار و جمعتي بالغبر  3363نفر را برای این حوزه تخمين زدند .به
همين ترتيب از حوزه ازومدل شمالي  3روستا با وسعت  24/2هکتار و جمعيتي بالغ بر 0237
نفر ،حوزه بکرآباد  3روستا با وسعت  37/0هکتار و جمعيتي بالغ بر  826نفر ،حوزه سينا 3
روستا با وسعت  29/4هکتار و جمعيتي بالغ بر  0314نفر ،حوزه جوشين  8روستا با وسعت
 39/7هکتار و جمعيتي بالغ بر  3102نفر و حوزه ارزیل  4روستا با وسعت  03/3هکتار و
جمعيتي بالغ بر  0018نفر تخمين زده شد (نمودار  .)0از سویي در شهرستان ورزقان دو طایفه
کوچنشين چلبيانلو و حاجعليلو از ایل قرهداغ (ارسباران) با جمعيتي در حدود  3381نفر در
قالب  38طایفه و  0467خانوار کوچرو در محدودهای به وسعت  63/8هکتار از شهرستان
ورزقان به یيالق و قشالق ميپردازند (شکل  0و .)4تعداد دام این دو طایفه برابر با 098811
راس دام کوچک و  311راس دام بزرگ مي باشد (مهندسين مشاور راژان آب زاگرس.)0390 ،
بدین ترتيب بر پایه مطالعات صورت گرفته ،در هر هکتار از مناطق مسکوني این منطقه ،جمعيت
 24نفر در هر هکتار پيشنهاد ميشود .جمعيت روستایي (جدول )4شهرستان ورزقان به تفکيک
حوزهها و جمعيت عشایر این منطقه (جدول  )3براساس طایفههای منطقه به شرح ذیل است:
جدول  .2تراکم جمعیتی استقرارهای امروزین شهرستان ورزقان
ردیف

استقرار (روستا)

بخش

وسعت روستا (هکتار)

جمعیت (نفر)

تراکم جمعیت (نفر)

1

خیرالدین

ازومدل جنوبی

6/6

66

13

2

چایکندیخیرالدین

ازومدل جنوبی

7

177

22

3

قره بوالغ

ازومدل جنوبی

9/6

237

22

4

روادانق

ازومدل جنوبی

6/1

166

33
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ادامه جدول  .2تراکم جمعیتی استقرارهای امروزین شهرستان ورزقان
ردیف

استقرار (روستا)

بخش

وسعت روستا (هکتار)

جمعیت (نفر)

تراکم جمعیت (نفر)

2

کاسین

ازومدل جنوبی

73/4

2333

27

6

سرخه دیزج

ازومدل جنوبی

13/7

496

36

7

شیخملو

ازومدل جنوبی

12/2

223

23

6

هیبت بیگلو

ازومدل جنوبی

3/4

133

36

9

بجوشن

ازومدل شمالی

4/4

63

19

13

آقابابا سنگ

ازومدل شمالی

16/1

467

27

11

مسقران

ازومدل شمالی

19/9

667

42

12

کیقال

بکر آباد

19/7

237

27

13

کرویق

بکر آباد

13/3

227

19

14

دایممق

بکر آباد

4 /1

22

13

12

اویلق

سینا

21/3

226

22

16

همای علیا

سینا

12/2

116

13

17

مزرعه شادی

سینا

11

463

42

16

کالیجان

سینا

2/3

72

33

19

الهرد

سینا

2/4

121

23

23

علیار

جوشین

6/2

162

26

21

انویق

جوشین

2/2

66

31

22

آوانسر

جوشین

4/2

26

7

23

جوشین

جوشین

12/7

499

39

24

نگارستان

جوشین

7/7

463

63

22

سقای

جوشین

12/1

669

26

26

ینگجه

جوشین

9/1

239

29

27

آوان

جوشین

2/2

369

166

26

اندرگان

ارزیل

13/9

911

66

29

مشاهیر

ارزیل

1/6

197

123

منبع( :نگارندگان)0399 ،

 333نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،سال پانزدهم ،شماره بیستم و نهم ،بهار و تابستان 9311
جدول .3طوایف و جمعیت عشایر شهرستان ورزقان
نام ایل
قرهداغ
(ارسباران)

نام طایفه

تعداد خانوار کوچرو

تعداد خانوار کوچرو

چلبيانلو

339

4363

حاجعليلو

718

3103

مجموع

0467

3381
منبع( :نگارندگان)0399 ،

نمودار  .1وسعت و جمعیت استقرارهای امروزی شهرستان ورزقان
منبع( :نگارندگان)0399 ،

مطالعه و تخمین نوسانهای جمعیتی استقرارهای عصر مفرغ 333 ...

شکل .1تصویر قسمتی از اتراقگاههای عشایر قرهداغ ورزقان

شکل .2چادر مختص نگهداری دام عشایر قرهداغ ورزقان
منبع( :نگارندگان)0396 ،

دورهبندی استقرارهای عصر مفرغ شهرستان ورزقان
دورهبندی استقرارهای عصر مفرغ شهرستان ورزقان بر اساس مطالعه ميداني باستانشناختي و
طبقهبندی دادههای سطحي از قبيل سفال صورت گرفته است .عصر مفرغ این منطقه بازه زماني بين
 3011/3411تا  0431ق.م .را شامل ميشود .این بازه بر اساس تاریخگذاری مطلق و نسبي در
محوطههای مختلف منطقه پيشنهاد شده که در آن عصر مفرغ قدیم (فرهنگ کورا-ارس) بازه
 4411/4311-3011/3411ق.م (عابدی و دیگران ،)37 :4102 ،0عصر مفرغ مياني بازه حدودی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Abedi
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 4411/4311تا  0331/0231ق.م( .دانتي4103 ،0الف 03 :؛ اسميت 4و دیگران )31-47 :4119 ،و
عصر مفرغ جدید بازه  0431-0231ق.م را دربرميگيرد (دانتي4103 ،ب .)369-336 :در نتيجه
بررسي باستانشناختي شهرستان ورزقان 84 ،محوطه مربوط به عصر مفرغ شناسایي گردید .در
شناسایي محوطهها از روش بررسي پيمایشي فشرده و مکاننگاری ،و در نمونهبرداری مواد
فرهنگي از سطح محوطهها ،از روش انتخاب تصادفي استفاده شده است .به بيان ساده ،در بررسي
پيمایشي فشرده و روشمند ،کل سطح و وسعت منطقه مورد نظر با پای پياده بازرسي ميگردد و
قسمتهای سطحي و اجزا متشکله همه محوطهها ،بخشها ،ساختمانها ،سازهها ،اشيا و دست-
ساختهها که دارای ارزش باستانشناختياند شناسایي و مورد مطالعه قرار ميگيرند .از ميان 84
محوطه شناسایي شده در این بررسي 3 ،محوطه دربرگيرنده آثار عصر مفرغ قدیم 04 ،محوطه
دربرگيرنده آثار عصر مفرغ مياني و  67محوطه دربرگيرنده آثار عصر مفرغ جدید بوده است
(نمودار  .)4برخي محوطههای شناسایي شده در منطقه چند دورهای (دورههای مختلف پيش از
تاریخي ،تاریخي و اسالمي) و برخي از محوطهها نيز تک دورهای بوده است .گاهنگاری نسبي
محوطههای مورد بررسي بر اساس مطالعه دستساختههای نمونهبرداری شده از سطح محوطهها و
قياس آنها با نمونههای حاصل از الیههای فرهنگي کاوشهای علمي صورت گرفته است.

نمودار  .2درصد محوطه های ادوار مختلف عصر مفرغ شهرستان ورزقان
منبع( :نگارندگان)0399 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Danti
2. Smith
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تراکم جمعیتی استقرارهای عصر مفرغ شهرستان ورزقان
بر مبنای مطالعات قوم باستانشناختي صورت گرفته توسط نگارندگان در مناطق استقراری
روستایي و عشایری کنوني شهرستان ورزقان ،همانطور که در باال ذکر آن رفت ،تراکم جمعيتي
بدست آمده  24نفر در هر هکتار را شاهد هستيم .اگر در تخمين جمعيت استقرارهای عصر مفرغ
شهرستان ورزقان به نتایج بدست آمده از مطالب قوم باستانشناختي که برای اولين بار در این
حوزه جغرافيایي صورت گرفته اعتماد کنيم بر مبنای نظریات آورده شده در باال باید به جمعيت
صورت زیر اذعان نمود (جدول  3؛ نمودار :)3
جدول  .3تراکم جمعیتی استقرارهای عصر مفرغ شهرستان ورزقان
ردیف

ادوار فرهنگی شهرستان ورزقان

وسعت (هکتار)

جمعیت

0

عصر مفرغ قدیم

3/8

061

4

عصر مفرغ مياني

04/7

333

3

عصر مفرغ جدید

73/33

3074
(نگارندگان)0399 ،

نمودار  .3وسعت و جمعیت استقرارهای عصر مفرغ شهرستان ورزقان
منبع( :نگارندگان)0399 ،

موقعیت استقرارهای عصر مفرغ شهرستان ورزقان بر اساس میانگین وسعت
از آنجا که وسعت محوطههای باستاني ميتواند نشانگر جمعيت ساکن در آن منطقه باشد؛ لذا
تعداد و تراکم محوطههای باستاني یک حوزه جغرافيایي نيز ميتواند نشاندهنده امکان بالقوه
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جذب جمعيتي باشد .از این رو ،در بررسيهای باستانشناسي مطالعه ابعاد محوطهها ،امکان
تخمين جمعيت در یک حوزه را فراهم ميآورد .البته نباید از نظر دور داشت که محاسبه ميزان
مساحت ارائه شده فقط بر پایه شواهد ظاهری بوده و احتماال در برخي از موارد قسمتي از بافت
محوطه استقراری در زیر رسوبات مدفون شده و یا توسط ساکنان دورههای بعدی در محل
دستخوش تغيير شده باشد (ناصری صومعه .)416 :0393 ،بر این اساس ،محوطههای عصر مفرغ
قدیم ،مياني و جدید را بر اساس وسعت در  3دسته محوطههایي با وسعت کمتر از  1/3هکتار،
محوطههایي با وسعت  1/3-0هکتار ،محوطههای با وسعت بين  0-4هکتار ،محوطههایي با
وسعت بين  2-4هکتار و محوطههایي با وسعت بيش از  2هکتار طبقهبندی شدند (جدول  .)2بر
طبق جدول  .2غالب محوطههای عصر مفرغ دارای وسعتي کمتر از یک هکتار هستند که شاید
این امر دليلي بر موقتي بودن استقرارهای مذکور باشد .محوطهها با وسعت باال ميتوانند نشان-
دهنده جمعيت باالی ساکنان آن باشند و ميتوانند اطالعاتي در خصوص عوامل موثر در جذب
جمعيت و همچنين شرایط سياسي ،اجتماعي و معيشتي ساکنان آن جوامع ارائه دهند .همچنين
مقایسه وسعت استقرارها نشان داد که در بيشترین وسعت محوطهها مربوط به استقرارهای عصر
مفرغ قدیم و کمترین مربوط به استقرارهای عصر مفرغ جدید ميباشد (نمودار .)2
جدول  .4محوطههای عصر مفرغ شهرستان ورزقان بر اساس عامل وسعت
مفرغ قدیم

وسعت

مفرغ جدید

مفرغ میانی

(هکتار)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

3-3/2

0

33/3

2

33

43

37

3/2-1

1

1

4

07

03

09

1-2

0

33/3

3

43

09

48

2-4

0

33/3

3

43

9

02

<4

1

1

1

1

0

4

جمع کل

3

133

12

133

67

133

منبع( :نگارندگان)0399 ،
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نمودار  .4میانگین وسعت استقرارهای عصر مفرغ
منبع( :نگارندگان)0399 ،

موقعیت استقرارهای عصر مفرغ شهرستان ورزقان بر اساس میانگین ارتفاع از سطح
دریا
بدون تردید توپوگرافي یکي از عوامل مهم آفرینش ویژگيهای اقليمي و عامل اصلي تنوع آن
است .ارتفاع و تغييرات آن و جهت رشته کوهها در برابر جریانات هوایي از عوامل توپوگرافي
موثر در شکلیابي کليمای یک منطقه به شمار ميروند .عامل ارتفاع عالوه بر اینکه همواری یا
ناهمواری بستر استقرارهای باستاني را بيان ميکند با ایجاد گرادیان حرارتي ،مراکز فشار حرارتي
کم و زیاد را تشکيل ميدهد .مناطق مرتفع ،مراکز فرابار و مناطق پست ،مراکز فروبار ميباشند.
همچنين ارتفاع با کاهش دما بر ميزان بارش و در نتيجه غنای پوشش گياهي نيز تاثير ميگذارد
(نيکزاد .)44 :0391 ،با توجه به رابطه مستقيم افزایش ارتفاع در کاهش دما و بروز یخبندان تراکم
محوطههای باستاني نيز در مناطق خيلي بلند ،کم خواهد بود (ناصری صومعه .)240 :0398 ،با علم
به تاثيرات توپوگرافيک ،بهمنظور بررسي نحوه توزیع محوطهها در محدوده مذکور در رابطه با
عامل ارتفاع و بر اساس خطوط همارتفاع ،محوطهها در  6دسته مناطقي با ارتفاع کمتر از  0211متر
از سطح دریا ،مناطقي با ميانگين ارتفاع  0211-0611متر از سطح دریا ،مناطقي با ميانگين ارتفاع
 0611-0811متر از سطح دریا ،مناطقي با ميانگين ارتفاع  0811-4111متر از سطح دریا ،مناطقي
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با ميانگين ارتفاع  4111-4411متر از سطح دریا و مناطقي با ميانگين ارتفاع  4111-4311متر از
سطح دریا طبقهبندی شدند (جدول  .)3بر اساس جدول  .2تعداد محدودی از استقرارهای عصر
مفرغ ورزقان در ارتفاع کمتر از  0611متری از سطح دریا واقع شدهاند که این امر شاید به دليل
ویژگيهای توپوگرافي خاص این ناحيه است .غالب محوطههای عصر مفرغ ورزقان در ارتفاع
باالتر از  0811متری از سطح دریا قرار گرفتهاند .از آنجایي که این مناطق دارای شيب تند و خاک
نامرغوب هستند ،احتماال جوامعي مبتني بر اقتصاد معيشتي دامداری در این سطوح ارتفاعي شکل
گرفتهاند .این محوطهها اغلب فصلي هستند و اولویت ساکنان این استقرارها دسترسي آسان به مرتع
و علفزار برای چرای دامها بوده که نيازمند تحرک احشام در سطوح ارتفاعي مختلف بوده است.
امروزه نيز کوچنشينان متناسب با قلمرویي که برای طایفه و خانوادههای کوچنشين در سازمانبندی
اجتماعي شان تعریف شده ،هرجا را که مناسب بدانند برای برپاکردن چادرهای خود انتخاب مي-
کنند (روستایي .)33 :0392 ،همچنين مقایسه ميانگين ارتفاع از سطح دریا استقرارها نشان داد که
استقرارهای عصر مفرغ قدیم در کمترین سطوح ارتفاعي و استقرارهای عصر مفرغ مياني در
باالترین سطوح ارتفاعي واقع شدهاند (نمودار .)3
جدول  .2محوطههای عصر مفرغ شهرستان ورزقان بر اساس عامل ارتفاع از سطح دریا
مفرغ قدیم

ارتفاع از سطح دریا

مفرغ جدید

مفرغ میانی

(متر)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

3-1433

1

1

1

1

0

4

1433-1633

1

1

1

1

4

3

1633-1633

0

33

4

07

03

09

1633-2333

4

67

2

33

48

24

2333-2233

1

1

2

33

08

47

2233-2233

1

1

4

07

3

7

جمع کل

3

133

12

133

67

133
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نمودار  .2میانگین ارتفاع از سطح دریا استقرارهای عصر مفرغ
منبع( :نگارندگان)0399 ،

موقعیت استقرارهای عصر مفرغ شهرستان ورزقان بر اساس فاصله از منابع دائمی آب
آب از اساسي ترین نيازهای انسان در طول زندگي است .تامين و سهولت دسترسي به منابع آب
از مهمترین عوامل موثر در شکلگيری استقرارها در تمامي ادوار گذشته و امروز به شمار ميرود
(مترجم و بلمکي .)039 :0388 ،نحوه استقرار سکونتگاهها ،شکلپذیری و پراکنش خانهها و
مزارع و نيز مالکيت و شيوه بهرهبرداری از منابع آب و خاک را تا حد زیادی ناشي از چگونگي
دستيابي به منابع آب و منابع طبيعي ميدانند (سعيدی )03 :0377 ،و در شکلگيری نخستين
سکونتگاهها ،مستعدترین نقاط به منظور بهرهبرداری سهلتر از آب و زیر کشت بردن زمين،
مورد توجه بوده است (فشارکي .)43 :0382 ،در سنجش پراکندگي محوطههای منطقه ورزقان،
الگوی قرارگيری محوطهها نسبت به منابع آبي اصلي مورد توجه بوده است .بر این اساس
محوطهها در  2دسته  1-311متر  311-0111 ،متر 0111-0311 ،متر و بيشتر از  0311متر
نسبت به منابع آبي طبقهبندی شدند (جدول  .)6وضعيت عمومي منطقه از لحاظ دسترسي به
منابع آب تقریبا مناسب است؛ زیرا از شهرستان ورزقان رودهایي مثل اهرچایي و دیزمار و
شاخابههای آن عبور ميکنند .اکثر این رودخانهها بخشي از حوضه آبي دریای خزر ميباشند که
به رودخانه ارس ميپيوندند و یا امروزه با ایجاد سدها کنترل شده و به خدمت کشاورزی و
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شرب مردم در آمده است .اغلب سکونتگاههای این منطقه در مناطق قابل دسترس به این
رودخانهها شکل گرفتهاند ،بهگونهای که تقریبا تمام محوطههای استقراری در فاصلهای کمتر از
 0111متر از منابع دائمي آب قرار دارند .دسترسي راحت به منابع آبي (رودخانهها و چشمهها) و
مراتع غني ،شرایط مورد نياز برای اقتصاد دوگانه جوامع این منطقه به صورت یکجانشين و
کوچنشين را فراهم نموده و این امر به تدریج موجب جذب جمعيت به این منطقه شده است.
به گونهای که شاهد افزایش تدریجي جمعيت از عصر مفرغ قدیم به عصر مفرغ جدید در
شهرستان وزرقان هستيم .همچنين مقایسه ميانگين فاصله از منابع دائمي آب استقرارها نشان داد
که استقرارهای عصر مفرغ قدیم در کمترین فاصله و استقرارهای عصر مفرغ جدید در بيشترین
فاصله از منابع دائمي آب واقع شدهاند (نمودار  .)6این امر نشان ميدهد که با پيشرفت
تکنولوژی در جهت بهره برداری از پتانسيلهای محيطي در طول دوران مفرغ ،لزوم استقرار در
نزدیکي شریانهای آبي کمتر شده است .هر چند که این ميانگين فاصله در طي دوران مفرغ
شهرستان ورزقان بسيار اندک است و تنها  %8استقرارهای عصر مفرغ مياني و  %08استقرارهای
عصر مفرغ جدید در فاصله  311-0111متری از منابع دائمي آب قرار گرفتهاند و مابقي
استقرارها در فاصله  1-311از منابع دائمي آب واقع شدهاند که این امر تاکيدی بر اهميت منابع
آبي در شکلگيری و مکانگزیني استقرارهاست.
جدول  .6محوطههای عصر مفرغ شهرستان ورزقان بر فاصله از منابع دائمی آب
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نمودار  .6میانگین فاصله از منابع دائمی آب استقرارهای عصر مفرغ
منبع( :نگارندگان)0399 ،

بحث و نتیجهگیری
باستانشناساني که در حوزه خاور نزدیک به مطالعه پرداختهاند ،برای تخمين جمعيت روستاها و
شهرهای عصر مفرغ با توجه به معيارهای یاد شده ،برای هر هکتار جمعيتي حدود  031تا 411
نفر را پيشنهاد ميکنند .این فرضيه مبتني بر ویژگيهای خاص همان حوزه جغرافيایي است .اما
اینکه این عدد قابل تعميم به تمام مناطق خاور نزدیک است یا خير نياز به تحقيق و بررسي و
مطالعات متمرکز بر هر یک از حوزههای جغرافيایي ،با در نظر گرفتن ویژگيهای خاص اقليمي و
بومي هر منطقه دارد (کيخا .)010 :0392 ،باتوجه به اینکه تاکنون در شهرستان ورزقان چنين
مطالعاتي صورت نگرفته ،در این پژوهش سعي شد با تکيه بر رهيافت قوم باستانشناسي ،تراکم
جمعيتي سکونتگاههای امروزین شهرستان با شرایط مشابه خود در عصرمفرغ قياس شود و بر
اساس جمعيت کنوني ساکن در این منطقه ،جمعيت استقرارهای عصرمفرغ محاسبه گردد .بدین
ترتيب با مطالعه شهرستان ورزقان و لحاظ نمودن درصدی از خطا ،در نهایت ميتوان تعداد 24
نفر را برای هر هکتار این منطقه در نظر گرفت .تخمين جمعيت صورت گرفته در شهرستان
ورزقان به روشني نشان ميدهد که مطالعات مبتنيبر جمعيتشناسي در هر منطقه وابسته به
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قابليتهای زیستي و اجتماعي همان منطقه است و لذا نتایج حاصل از یک منطقه برای دیگر
مناطق شمولپذیر نيست .بر همين اساس در رابطه با مطالعات جمعيتشناسي برای استقرارهای
عصرمفرغ ميتوان پيشنهاد نمود که سکونتگاههای عصر مفرغ قدیم با مساحتي بالغ بر  3/8هکتار،
جمعيتي در حدود  061نفر را در خود جای دادهاند .محوطههای عصر مفرغ مياني با مساحتي
بالغ بر  04/7هکتار دارای جمعيتي در حدود  333نفر بودهاند و در استقرارهای عصر مفرغ جدید
با مساحت  73/33هکتار ،جمعيتي در حدود  3074نفر اسکان داشتهاند.
همانطور که مطالعات جمعيتشناسي نشان داد ،در عصر مفرغ قدیم منطقه ورزقان از نظر
اسکان جوامع ،چندان مورد توجه جوامع عصر مفرغ قدیم نبوده است .دليل این امر ميتواند
ارتفاع باال ،کمبود زمينهای کشاورزی ،عدم وجود دشتهای پرآب و فراخ باشد .کاوشهای
باستانشناسي صورت گرفته در منطقه نيز موید این امر است که مناطق اشغال شده توسط جوامع
کشاورز-دامدار عصر مفرغ قدیم عمدتا در دشتها و نزدیک به شریانهای آبي دائمي واقع شده
است ( .)Edens, 1995: 54; Kushnareva, 1997: 43در عصر مفرغ مياني تغييرات محسوسي از
نظر شيوه استقرار نسبت به دوره قبل در محوطهها مشاهده ميشود .موقعيت محوطهها نشان
ميدهد که مکانگزیني محوطهها تغيير کرده و با متروک شدن محوطههای منتسب به عصر مفرغ
قدیم در دشتها و کوهپایهها ،جمعيت منطقه در عصر مفرغ مياني تمایل به استقرار در ارتفاعات
کوهستاني و مراتع خالي از سکنه را داشتهاند .در ابتدای این دوره تنها شاهد محوطههای
گورستاني هستيم و خبری از استقرارهای دائمي نيست و تنها در نيمه دوم این دوره به مرور
استقرارهای دائم ظهور ميکند .این مسئله ميتواند بيانگر تحوالت اجتماعي در ابعاد گسترده در
منطقه و اشغال اراضي نواحي مرتفع بهوسيله جوامع عشایری یا نيمهعشایری باشد (ناصری
صومعه و دیگران ،بيتا) .در این دوره با استناد به شواهد باستانشناسي جمعيت منطقه نسبت به
دوره قبل افزایش یافته است .در عصر مفرغ جدید فرم استقرارها و مکانگزیني آنها تفاوت
چنداني با عصر مفرغ مياني را نشان نميدهد .افزایش تعداد استقرارها (به ویژه مجموعههای
قلعه-گورستانها) جالب توجهترین نکته این دوران است که ميتوان از آن با عنوان تغييرات
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معنادار جمعيتي و تحوالت اجتماعي یاد کرد .این تحول ميتواند از نشانههای افزایش جمعيت
منطقه و استقرار یافتن تدریجي جوامع کوچرو باشد که روند آن از اواسط دوره مفرغ مياني آغاز
شده بود .از آنجایي که نقاط استقراری همچنان در ارتفاعات غيرقابل کشاورزی (آبي) قرار
دارند ،لذا ميتوان تصور کرد که عمده معيشت جامعه همچنان بر دامداری استوار بوده است.
به طور کلي مطالعات و بررسيهای فوق نشان دهنده رابطه متقابل بين انسان و محيط از
دوران پيش از تاریخ تاکنون است؛ این تاثير و تاثر موجب گردیده که در این منطقه انسان بر
اساس قابليتهای زیستمحيط ي منطقه ،مکان استقراری خود را تعيين نماید و شيوهای از
زندگي را انتخاب کند که منطبق بر اقليم ناحيه باشد .توجه به این موضوع ،بر ميزان جذب
جمعيت منطقه نيز موثر بوده است .بر اساس مطالعات نگارندگان و همچنين تجزیه و تحليل
اطالعات گردآوری مشخص گردید که به دليل تشابه در الگوهای مکانگزیني و معيشتي و
همچنين تفاوت اندک در وضعيت آب و هوایي منطقه از عصر مفرغ تا به امروز ميتوان با
استفاده از رویکرد قومباستانشناسي از داده ها و اطالعات امروزی جهت تخمين جمعيت در
عصرمفرغ شهرستان ورزقان بهره گرفت .در عصر مفرغ سه عامل ار تفاع ،دسترسي به منابع
آبي و خاک غني در وسعت استقرارها و بالطبع افزایش جمعيت آنها نقش به سزایي دارند و
همين امر موجب مي گردد که در مناطق پست شاهد الگوی معيشتي کشاورزی و جمعيت
متمرکز ،و در مناطق مرتفع شاهد الگوی معيشتي دامداری و جمعيتهای پراکنده باشيم.
بيشترین حجم دادهها به محوطههای عصر مفرغ جدید تعلق دارد؛ از نظر مساحت اختصاص
یافته محوطهها در کل منطقه مورد بررسي نيز ،بيشترین مساحت را این گروه به خود اختصاص
دادهاند .بعد از این گروه ،محوطههای مربوط به عصر مفرغ مياني ،بيشترین تعداد و مساحت
اختصاص یافته را دارند که این موضوع مطمئناً با افزایش استقرارگاهها در گذر زمان به دليل
افزایش حرکت جوامع کوچرو و یا با افزایش جمعيت گروههای انساني و تغيير شرایط و
جستجو برای محل زندگي مناسبتر ارتباط معنایي دارد .این تحليل با مطالعه موقعيت محوطه-
ها نسبت به ارتفاع از سطح دریا و نيز دسترسي به منابع دائمي آبي نيز منطقي به نظر ميرسد.
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بيشترین فاصله از منابع دائمي آب مربوط به استقرارهای عصر مفرغ جدید و بيشترین متوسط
ارتفاع ،مربوط به استقرارهای عصر مفرغ مياني است .روند دسترسي به منابع آب و سطوح
ارتفاعي گروههای مختلف نيز نشاندهنده این واقعيت است که با گذر از دوران مفرغ قدیم به
مياني ،ارتفاع سکونتگاهها بيشتر شده است .دالیل این تغيير مکانگزیني و انتخاب احتمالي
شيوه معيشتي مبتني بر دامداری برای ما مشخص نيست .تغييرات اقليمي ،رشد جمعيت ،عدم
توسعه کشاورزی آبي به دالیل پتانسيلهای محدود محيطي ،ناآرامي ها و ناتواني در حفاظت از
استقرارها ،مهاجرت های انساني و موارد مشابه ميتواند گزینه های احتمالي به حساب آید.
اثبات این دالیل ميتواند موضوع پژوهشهای آتي باشد.
در هر حال به نظر ميرسد مردمان این جوامع در گذر زمان برای بهرهبرداری از حداکثر
پتانسيلهای محيطي دو شيوه اقتصاد زیستي -معيشتي مبتني بر کشاورزی در دشتها و مبتني بر
دامداری در ارتفاعات را برگزیدهاند .مطالعات تخمين جمعيت شهرستان ورزقان نيز موید این
امر است که در طول عصر مفرغ قدیم به جدید با روند رو به رشد سکونتگاههای انساني و پيرو
آن افزایش جمعيتهای انساني روبه رو هستيم .ترکيب سيستمهای معيشتي نياز به فضا و مکان
الزم برای ایجاد استقرارگاه با شرایط الزم را ایجاد ميکند ،از این رو با افزایش تعداد محوطهها از
دوران مفرغ قدیم به جدید ،نياز به گسترش فضای استقراری مشاهده ميشود .این افزایش تعداد
استقرارگاهها ،گویای تغييرات رو به رشد گسترش جمعيتي است که در شهرستان ورزقان در طي
ادوار قدیم به جدید عصر مفرغ رخ داده است.
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Study and Estimation of Population Fluctuations of Bronze
Age Settlements of Varzaqan Based on Ethno-archaeological
Studies
Hossein Naseri Someeh1 , Alireza Hejebri Nobari2 , Sahar Bakhtiari3

Abstract

The study of the population of ancient settlements provides the
possibility of reconstructing the political, economic, social and
cultural mechanisms of past societies and shows a new
perspective on the life of previous societies. The present study
was conducted on the county of Varzeqan, which has significant
capacities in terms of ethno-archaeological research. However, so
far no research has been conducted to estimate the population in
this area. The present study uses a descriptive-analytical method
and an ethno-archaeological approach to estimate the population
by establishing a logical connection between the population
attraction models of modern settlements of Varzeqan and the
Bronze Age sites. That is, calculating the approximate population
by conducting field studies, estimating the extent and the
population of villages and nomadic settlements, and comparing
the extent of Bronze Age sites. This way, a clear understanding of
the demographic changes in Varzeqan County can be achieved.
Accordingly, the population density of Varzeqan county is
estimated to be 42 people per hectare and the population density
of Bronze Age settlements is estimated as follows: in the early
Bronze Age, with an area of more than 3.8 hectares, a population
of about 160 people; in the middle Bronze Age with an area of
12.7 hectares, a population of about 533 people; and in the late
Bronze Age with an area of 75.53 hectares, a population of 3172
people were present and settled in this region.

Keywords

Northwestern Iran, Varzaqan County, Demography, Ethno-archaeological
Studies, Bronze Age Sites.
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