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  چكيده
ـ  ةمقال شهرسـتان   يباسـتان  يهـا  محوطـه  يزمـان ـ   يمكـان  يرو قصـد دارد تـا الگوهـا    شيپ

ـ به ا يابي دست يبرا. قرار دهد يابيمورد ارز GIS طيرا در مح ييايسنقروكل  نخسـت  ،مهـم  ني
ـ ينت. قرار گرفتمورد مطالعه  يشناخت باستان از ديد يعموم يبا روش بررس نظرمورد  ةمنطق  ةج

مختلف بود كه  يها مربوط به دوره يباستان ةمحوط وهشتادوشش دويست ييشناسا يبررس نيا
ـ  ليرا تشـك ايـن پـژوهش    يآمـار  ةجامعمواد و   يباسـتان  يهـا پـراكنش محوطـه  . دهنـد  يم
پوشـش   ،ياصـل  يهـا  به رودخانـه  يكيو نزد يارتفاع، دور يرهايشده نسبت به متغ ييشناسا

داد كه  نآمده نشا عمل به ةمطالع. بارش مطالعه شد زانيو م بيو جهت ش بيش ،يمرتع ياهيگ
مورد مطالعـه   ةمنطق يباستان ياستقرارها ،آن در پيو  يانسانمؤثر بر استقراهاي  عوامل طبيعي

شيب و  ،يشناسنيزم يلندفرم و سازندها نوع ،ياهيگپوشش آب، منابع ها، يعبارتند از ناهموار
ـ بر اسـاس ا  نيهمچن. به آنها پرداخته خواهد شدپژوهش  نيكه در ا بيش جهت  پـژوهش  ني

 يهادوره يباستان يهامحوطه عيرا در توز يمختلف نقش متفاوت يعيكه عوامل طب دشمشخص 
ـ  پيـروي  يكسـان ي يمنـد  آنها از قـانون  ةهمو  اند داشتهمختلف  ـ نهادر. كننـد  ينم از  پـس  تي

ـ يو نزد شـيب جهـت   و بيها، سه عامل ارتفاع، ش محوطه ييفضا عيتوز ليتحلو هيتجز بـه   يك
ـ يمح ستيعوامل ز نيو مؤثرتر نيتر مهم ،رودخانه ـ گ در شـكل  يط  يباسـتان  ياسـتقرارها  يري
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يك مرجع براي توصيف  همچونفضايي، به فضا  ةگسترداين زمان، در اصطالحات بسيار  ةشناسان انساندر تفكر  كهگفت 

 ،بصـري  ةشد ارائهي ها الگودوره براساس  نياي فرهنگي ها گروهنمايش فضايي . شد يمي نگريسته ا منطقهتنوع فرهنگي 
ي كاغذي و يك سيستم جدولي جداگانه براي كسب اطالعات در مورد صفات خاص فرهنگي اسـتوار بـود   ها نقشهشامل 

   ).1996 و همكاران، درفرآلدن( ندشد يمكه همگي با دست انجام 
ي و شناسـ  انسـان ي بـر تفكـر فضـايي در    شناخت بومي شناس انسان ةتوسع، 1950 ةدهو در طول  1940 ةدر اواخر ده

و  )1955 ،اسـتيوارد (مراجعه شده  ها ستمياكوسفضايي به  طور بهدر اين ديدگاه، . ي تأثير بسيار زيادي گذاشتشناس باستان
 تر گسترده زيني طيمح ستيزاستفاده از منابع  ةحوزباشد،  تر شرفتهيپو  تر دهيچيپكه هرچه تكنولوژي  شد يمچنين پنداشته 

 1ي، رويكرد الگوهاي استقراريشناس باستاندر  ويژه بهدر اين زمينه،  شرفتيپ نيتر مهم). 103: 1380عليزاده، (خواهد بود 
را  اش مطالعـه مـورد   انداز چشمتمام  ،ويرو در پرو ةخود در در مطالعاتبا ي از پيشگامان اين موضوع كيگوردون ويلي . بود

  . قرار دادي ويژه طيمح ستيزي استقرارهاي انساني و مناطق مكانسازماندهي و تنوع 
جغرافيا و اقتصـاد   ي چونگريدي علمي ها رشتهبه  پژوهشگراني جديد، شناس باستان ةواسط به، 1960 ةدر اواخر ده

 تـوان  يمـ  ،ي ويژه بـه جغرافيـا  نگاهبا . تحليل فضايي استفاده كنندو براي تجزيه آنها يها دهياو  ها روشي آوردند تا از رو
ـ و  ي صـنعتي ها مكاندر مورد ) 1929(مدل وبر  همچونيي ها دهيا كهگفت  در  )1966( مكـان مركـزي كريسـتالر    ةنظري
، 1970 ةدهـ در اواسـط  . ي و الگوهـاي اسـتقراري ارتبـاط يافتنـد    طـ يمح سـت يزي هـا  دگاهيدبه  كامالً، 1960 ةدهاواخر 
الرك،  ( ي فضـايي را پـذيرفت  تحليل رسمي و كمو تجزيهطور كامل  بهي شناس باستان النـري،  1977كـر و  1976؛ ف؛ هـاد

ي، در محيط سيسـتم اطالعـات جغرافيـايي انجـام     شناس باستاني فضايي ها ليتحلو تجزيه اكثري زود ليخ. )1976اورتون، 
ي و شناسـ  انسانبا گسترش مسائل نظري در  يشناس باستاندر  GISي ها تيفعال ةتوسعسال گذشته،  سيدر طول . شدند

ي از اريبسـ  اكنـون  هـم اگرچـه  . همراه بـوده اسـت   آنها ي بهدسترسو افزايش  رايانهي آور فني، پيشرفت در شناس باستان
 ةتوسـع ي هـا  مـدل  ي بـراي كليدهمچون شده و محدود ها دادهي سيستم اطالعات جغرافيايي به مديريت منابع كاربردها

تـا   كه 2عاملاديبني كردهايروامروزه به  ستميساما اين  ؛رود يمكار  هبا محيط زيست ب آنها اجتماعي و ارتباطي ها ستميس
  .)2000كُهلر و همكاران، ( شده است كينزد، بيشتر اند دهيرسهم  تيموفقي به حد

افزاري و كـاربردي برخـوردار اسـت كـه     هاي نرمقابليت برپايةهاي مختلف زيادي و برنامهاز امكانات  آورياين فن
و  3هـاي مكـاني  داده ةهـاي پيچيـد  را بايد امكان انجـام تحليـل   GISترين قابليت مهم. هاي سنتي فاقد آن هستندروش

يـا توصـيفي آن    هـاي غيرمكـاني  باسـتاني بـا داده   ةمحوطمانند موقعيت زميني يك  مكاني هايداده. دانست 4غيرمكاني
ـ  GISدر محيط  ،)مانند آنها، معماري، ابعاد معماري و ها، فازها، سفالها، دورهشامل تعداد و انواع اليه( طـور   هتركيب و ب

  . آيندمينمايش در شده و به همزمان تحليل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Settlement Pattern Approach 
2. Agent-Based Approaches 
3. Spatial Data 
4. Non Spatial Data 
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شناسـي  هـاي خـاص در باسـتان   پرسشيابي به  دست منظور بههاي ويژه امروزه اين سيستم، براي انجام دادن برنامه

هـاي  ، بسـياري از فعاليـت  )مكاني(شناسي در مورد تفكر فضايي شناسي و باستانهاي نظري انسانكاربرد داشته و ديدگاه
  . اندهاي كاربردي سيستم اطالعات جغرافيايي ادغام كردهشناسي را با برنامهباستان

ايـن   ،)1391(و مقصـودي و همكـاران   ) 1390(كوهپر و همكـاران   ، موسوي)1384(فر ، محمدي)1377(توفيقيان 
 رو  شيپ پژوهش. اندكار برده هدر مناطقي از ايران ب هاي مختلفسيستم را براي بررسي و تحليل الگوهاي استقراري دوره

ي ايـن  ابزاريي تواناا قابليت و در پي آن است ت ،ي و كاربرد سيستم اطالعات جغرافياييشناس باستاني ها دادهبا استفاده از 
از ايـن محـيط و ارتبـاط زمـاني و      آنهـا  ثيرأمنظور ت ي باستاني بهها محوطهي طيمح ستيزشناسايي بستر  را برايسيستم 
ـ اراي و باسـتان ي هـا  محوطـه ي ريـ گ شكلي منطقه در روند طيمحستيزنقش منابع  كند و تعيين با يكديگر آنها مكاني  هئ
  .كار گيرد هبي فرهنگي مختلف ها دورهدر  مطالعاتي را ةمنطقي موجود در باستاني ها محوطهي استقراري الگوها

  بررسيمورد  ةمنطق
 و جينـو يالنهار گر از نصف يطول شرقدقيقه  54درجه و  47دقيقه تا  2درجه و  47 با مختصات جغرافياييشهرستان سنقر 

 در بخـش شـمال شـرقي اسـتان كرمانشـاه و در      ،از خط استوا يعرض شمال دقيقه 6درجه و  35دقيقه تا  38درجه و  34
بـا اسـتان كردسـتان، از شـرق بـا       يشهرستان از شمال و شمال غرب نيا. واقع شده است اياز سطح در يمتر1700ارتفاع 

   .)1 شكل( است هيكنگاور و صحنه همساي ها از جنوب با شهرستان و استان همدان
  
  

  
  رانيادر استان كرمانشاه در غرب ) شهرستان سنقر( بررسيمورد  ةمنطق تيموقعنقشة  .1شكل 
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در نـواحي  . ده اسـت شـ محصور  مرتفع يها كوها ب شده و واقع يكوهستاني ا هيدر ناح 1مورفولوژي ديداين منطقه از 

ولي مناطق جنوبي و جنوب غربـي   ؛جنوب شرقي استـ   شمال غربي و شرقيـ   غربي ها يناهموارشمالي و مركزي روند 
بـه   تـوان  يمارتفاعات اين شهرستان  نيتر مهماز . كند يمتبعيت  جنوب شرقيـ   شمال غربي يعني از روند اصلي زاگرس،

ي كشـاورز  هـاي  زمـين . اشاره كرد... و بهلول ،آباد دولت ب،كمر قط، ناونديس، )كوهانيماد(كوه انيم، حسن هلكاني، داالخان
  . ي استهكتار آن آب 20150 هزار هكتار است كه 131حدود  قرار گرفته ودشت سنقر و گاورود  در دوشهرستان  نيا

 هاي پراكنده به سمت جنوب امتداد دارندزدگيشمالي منطقه از ميان سازندها و بيرونهايي كه اغلب از نواحي مسيل
هاي غربي دشت با هـم  در قسمت ،كنندهاي سطحي را از سمت شرق به طرف غرب هدايت ميهايي كه جريانبا آبراهه
هاي  از كوه گاورود. دهندتشكيل ميهاي گاورود و جاميشان را غربي دشت، رودخانهشده و در غرب و انتهاي جنوب تركيب
 هاياز دهستان باوله و گاورود، آبادي گذراستان همدان و شهرستان سنقر سرچشمه گرفته، ضمن  كبود و خالبرف دركان

از درآميختن بـا  گاورود پس  ةرودخان. شودكانه يكي ميردگ ةرودخانگران با ده و در شرق آبادي كوزهكررا مشروب زيادي 
ـ بـا   وارد دهستان كيونانات شده و از آنجا بـه اسـتان كردسـتان وارد و    ،رشهاي گردكانه و چمرودخانه سـيروان   ةرودخان
كيلومتري شـرق سـنقر سرچشـمه     22سارهاي از چشمهجاميشان  ةرودخان .دشواز كشور خارج مي نهايتدر و شده مخلوط
غربـي متمايـل   طرف جنـوب  به ،تپه، مارانگاز و جنوب شهر سنقر با نام سنقرچايرش، قرهروستاهاي تپه با گذر ازو  گرفته
منطقـه بـه   كردن  پس از مشروب .آميزدميچاي درويژه قوري هب ،بزرگ در دهستان سراب با چند ريزابه كوچك و. شودمي

در محلـي   ،هـا بـه آن  ها و مسـيل آبراهه پس از پيوستنجاميشان  ةرودخاننام  اشود و بآباد وارد ميدرة باختري كوه دولت
 اي در جنـوب از تنگـه  بـا گـذر  مذكور نيز  ةرودخاندينور تغيير نام داده و  ةرودخانبه ) خارج از دشت سنقر(نام ميانراهان  هب

 يو هـوا  اردد يالقـ ييسرد و  يهواو آب يميشهرستان سنقر از نظر اقل. ريزدگاماسياب مي ةرودخانبه  ،غربي دشت صحنه
اقليمي كوپن ايـن شهرسـتان   ي بند ميبر اساس تقس. استدشت خود  ها و سردتر از دامنه ي آنها كوه نهينقاط مرتفع و س

 39 حـداكثر تـا  (معتدل  يها و تابستان )صفر ريدرجه ز 28تا (سرد  يها خنك با زمستاني خشك و استپ مهين مياقلداراي 
  ).1383حيدريان، ( است )صفر يدرجه باال

  ها مواد و روش
ي اطالعـات  آور جمـع مورد مطالعه بـا   ةمنطق تيوضعاز ترسيم  پس اين پژوهش،. ي استليتحلـ   يفيتوصروش پژوهش 

ارتفاع، شيب و جهت آن، فاصـله تـا رودخانـه،    (محيطي  نسبت به عوامل زيست را آنها حاصل از بررسي منطقه، پراكندگي
. كـرده اسـت  بررسـي  گذارند، ريتأثي و پراكنش استقرارهاي انساني ريگ شكلكه در ) يمرتعي اهيگميزان بارش و پوشش 

يي بـا  ايـ جغرافاطالعـات   سـامانة  چـارچوب يي در فضـا ي ها ليتحلي و اسناد ةمطالعاز  ،اهداف مورد نظر براي رسيدن به
يي ايجغرافاطالعات  چارچوب سامانةدر  كه پژوهشي براي الزم ا داده گاهيپا ليتشكبا . شد استفاده  ArcGIS10افزار نرم

شـده و سـپس    ي مختلف تهيـه ها دورهي پراكندگي باستاني ها نقشهفت، گر  انجامي هوايي منطقه ها عكسو با استفاده از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Morphology 



 51 ....باستاني شهرستانيهامحوطهزمانيـ  ارزيابي الگوهاي مكاني

 
شده در باال بررسي شد كـه  آنها نسبت به متغيرهاي ذكر عيتوز تيوضع ليتحلو هيتجزيي نقاط و فضا عيتوز ليتحلو هيتجز
  .به اين موضوع پرداخته خواهد شد ادامهدر 

 1387و  1383ي هـا  سـال ي سـنقر در  شناسـ  باستاني ها يبررسباستاني كه در  ةمحوطوهشتادوشش  دويست شمار
از مجمـوع  . دنـ ده يمـ را تشـكيل  پـژوهش  ايـن  ي آمـاري  هـا  نمونـه ، مـواد و  )1387؛ 1383حيـدريان،  ( 1شناسايي شـد 

 مس ةدورمحوطه داراي آثار مربوط به  هفتنوسنگي،  ةدورمحوطه داراي آثار شاخص دو محوطه،  وهشتادوشش دويست
ده سـنگ جديـد،   ـ   مس ةدورمحوطه داراي آثار  هفدهسنگ مياني، ـ   مس ةدورمحوطه داراي آثار هشت سنگ قديم، ـ 

محوطه آثار عصر آهـن،  وشش  چهل مياني و جديد برنز، ةدورمحوطه داراي آثار  پانزدهبرنز قديم،  ةمحوطه داراي آثار دور
اسالمي را  ةدورمحوطه نيز آثار شاخص  وچهارده دويستتاريخي بوده و  ةدوري ها شاخصهمحوطه داراي  وهفت صدوچهل

  . در خود دارند

  ي پژوهشها افتهي
ـ  ةحاشـي در  هـا  محوطـه نتيجه گرفت كه تمـامي   توان يمي باستاني، ها محوطهپراكنش  ةنقشبا توجه به  دائمـي   ةرودخان
و سـكونت   اتيـ حي وابسـتگ كه  اند شدهپرآب واقع ي ها سرابو  ها قنات، ها چشمهيا در كنار  ،ي آنها سرچشمهگاورود و 
احتمـال وجـود دارد كـه بعضـي از      نيـ ا اگرچـه . دهـد  يمي آب را نشان عني ،يطيمح ستيزعامل  نيتر يضرورانسان به 
بـر اسـاس مطالعـات    . ي اين منابع آبي مدفون شده باشندعيطبفرسايش و رسوبات  ةليوس به ،يخيتاراز  شيپي ها محوطه
اكثـر   ،مـورد مطالعـه   ةبـودن منطقـ   ي و مرتفـع كوهستان دليل بهگفت كه  توان يم ،گرفته يي انجامايجغرافي و شناس باستان
 هـا  محوطـه يي فضـا ي پراكنـدگ . ي هم هستندآب ةي منابع عمدداراكه  اند گرفتهشكل در نقاط ناهموار و مرتفع  ها محوطه

 هـا  محوطـه  درصد 14/36 ،شده ييشناسامحوطه  286از  كه يطور هب، )1و جدول  2شكل (امر است  نيا انگريب روشني به
ـ ي ارتفـاع  ةدر محدود ـ ي ارتفـاع  ةدر محـدود  هـا  محوطـه  درصـد  4/49 متـر،  1600 -1800نيب متـر،   1800 -2000نيب

ـ ي ارتفـاع  ةدر محـدود  ها محوطهدرصد 6/12 ـ ي ارتفـاع ي هـا  محـدوده متـر و در   2000 -2200نيب   و 2200 -2400نيب
ي ايـ بقاي از نشاني باالتر است كه ارتفاع ةو تنها در محدود اند شدهواقع  ها محوطه درصد 2/1 متر هركدام 2400 -2600
  .شود ينمي مشاهده استقرار

  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طي  1387و  1383هاي شهرستان سنقر با مجوز و حمايت مالي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كرمانشاه در سال .1

در . گـزاريم  نهايت سپاساز مسئوالن اين سازمان بي. شناسي قرار گرفتباستاندو فصل به سرپرستي محمود حيدريان مورد بررسي و بازبيني 
  :به منابع زير مراجعه كنيدتوانيد اين مورد مي

، گزارش فصل اول بررسي آثار باستاني شهرستان سنقر، مركز اسناد ميراث فرهنگي، صنايع دسـتي و گردشـگري   1383حيدريان، محمود،  -
  .استان كرمانشاه

، گزارش فصل دوم بررسي آثار باستاني شهرستان سنقر، مركز اسناد ميراث فرهنگي، صنايع دسـتي و گردشـگري   1387ان، محمود، حيدري -
  استان كرمانشاه 
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  ي ارتفاع ةمحدودي بر اساس باستاني نقاط پراكندگ. 1جدول 

 درصد نقاط درصد مساحت مساحت ارتفاع

1600-1800 82/70  76/32  14/36  

1800-2000 9/74  65/32  4/49  

2000-2200 87/49  07/23  06/12  

2200-2400 62/13  63/23  2/1  

2400-2600 78/3  75/1  2/1  

2600-2800 62/1  75/0  0 

>2800 54/1  72/0  0 

15/216 جمع  100 100 

 ،اسـت  متـر  3500 ارتفـاع  بـا  داالخـاني  كوه كه نقطه بلندترين تا 1600 يعني ارتفاع، ترينپايين از منطقه ارتفاعي هاياليه
  )است شده گرفته نظر در متر 200 صورت به

  1387حيدريان، : منبع 
 

  

  1387و  1383هاي ي ادوار مختلف منطقه در بررسي سالباستاني ها محوطه عيتوز .2شكل 
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در  آنهـا درصـد   92/28متـر از بسـتر رودخانـه،     0 -500 يمسـافت  ةمحـدود در  ها محوطه درصد 42/55قرار گرفتن 

 ةمحـدود در  آنهـا  درصـد  41/2متر،  1500-2500يمسافت ةمحدوددر  آنهادرصد  23/7متر،  500-1500 يمسافت ةمحدود
و  اتيـ حي وابسـتگ متر از بستر رودخانه،  3500از  شتريبي مسافت ةمحدوددر  آنهادرصد  2/6متر و  2500-3500 يمسافت

  ). 3شكل و  2جدول ( دهد يمي آب را نشان عني ،يطيمح ستيزعامل  نيتر يضرورسكونت انسان به 

  )1387حيدريان، (ي دائم ةرودخاني به كينزدي بر اساس باستاني نقاط پراكندگ .2جدول 
 درصد نقاط درصد مساحت مساحت يدائمفاصله تا رودخانه

0-500 26/52  18/24  42/55  

500-1500 78/85  68/39  92/28  

1500-2500 24/48  32/22  23/7  

2500-3500 46/18  54/8  41/2  

>3500 41/11  28/5  02/6  

 15/216  100 100 

 1387حيدريان، : منبع

  
  

  
  ي ادوار مختلف منطقه نسبت به شيبباستاني ها محوطه عيتوز .3شكل 
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بـا  . انـد  شـده ي واقـع  فصلي و مئداي ها رودخانهي ها سرچشمهو  ها سراب، ها قنات، ها چشمهدر كنار  ها محوطهاكثر 

ي حاصـل از  هـا  داده ليـ تحلو هيـ تجزآمـده و   دست هب ياياشاستقرار، مواد و  ةنحو ي منطقه،طيمح ستيز تيموقعتوجه به 
 ). 4 شكلو  3 جدول( است بوده يدر كنار دامدار) يمو د يآب( يكشاورز ةمنطق يشتيمع يكرد كه الگو يانب توان يم ي،بررس

  ي و مرتع اهيگي بر اساس پوشش باستاني نقاط پراكندگ .3جدول 
 نقاط درصد مساحت درصد Km 2 مساحت مرتع

74/36 ريفق  17 86/16  

65/39 فيضع  4/18  48/20  

45/5 خوب  5/2  0 

31/134 يمرتعريغ  1/62  66/62  

15/216  جمع  100 100 

 1387حيدريان، : منبع

  
  

  
  ي ادوار مختلف منطقه نسبت به فاصله تا رودخانهباستاني ها محوطه عيتوز .4شكل 
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درصـد   35ها نسبت به شيب و جهت شيب مشخص شد كه تمام نقاط بين شيب صفر تا پراكنش محوطه ةمطالعبا 
 25آهـن شـيب كمتـر از     ةدوراست كه تا  گفتني. شكل نگرفته است استقرار در باالتر از اين شيب واقعدر  اند وواقع شده

درصـد   35هاي مسكوني شيب تاريخي و با گسترش محوطه ةدورگرفته، اما از قرار ميدرصد براي سكونت مورد استفاده 
درصـد و   20تا  10مورد بين شيب  79درصد،  10مورد در شيب كمتر از  191محوطه،  286از تعداد . شودهم مشاهده مي

كـه   يـادآوري كـرد  شيب نيـز بايـد   از نظر بررسي جهت ). 5شكل (اند درصد واقع شده 20مورد در شيب بيش از  16تنها 
محوطـه نيـز رو بـه شـرق واقـع       76محوطه رو به جنوب و  103محوطه رو به غرب،  71محوطه رو به شمال،  37حدود 
 ). 6شكل (اند شده

 

  

  
  ي ادوار مختلف منطقه نسبت به پوشش گياهيباستاني ها محوطه عيتوز .5شكل 
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  ي ادوار مختلف منطقه نسبت به جهت شيبباستاني ها محوطه عيتوز. 6شكل 

 

مورد نيز در منطقه كوهسـتاني واقـع   105مورد در مناطق دشتي و  181هاي باستاني مورد مطالعه، از كل محوطه
محوطه در مناطق سنوزوئيك كه بيشتر از نوع خاك و سنگ آهكي هستند،  39شناسي، از نظر زمين). 7شكل (اند شده
محوطه در مناطق  165وطه در مناطق مزوزوئيك كه بيشتر كواترز، شيل و برخي مواد ديگر آتشفشاني هستند، مح 55

افكنه كه از نظر شرايط وجـود آب و خـاك مرغـوب بـراي      هاي قديمي و جوان و مخروطشامل تراس ،آبرفتي كواترنر
 هسـتند  نـامعلوم  يشناسـ نيكـه از نظـر زمـ    قرار دارند يكوهستان يمناطق در زين هيبق و شده واقع مساعدند، يكشاورز

  ).8شكل ( 
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  ي ادوار مختلف منطقه نسبت به لندفرمباستاني ها محوطه عيتوز .7شكل 

  
  شناسيي ادوار مختلف منطقه نسبت به سازندهاي زمينباستاني ها محوطه عيتوز .8شكل 
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متـري و   1800ي باستاني شهرستان سنقر در ارتفاع حـدود  ها محوطه ،يسنگـ   مس ةدورنوسنگي و اوايل  ةدوردر 

ي اسـتقرارهاي ايـن دو دوره، در اطـراف    ريـ گ شـكل ). 9شـكل  ( انـد  گرفتهشكل  يشرق جنوببخش كوهستاني شمالي و 
كـه  چرا ؛انجام كشاورزي نبوده است برايرودخانه  ةحاشيمعناي استفاده از  ي بهريگ شكلاما اين  ،ها رخ داده است رودخانه

ـ ها نيزمبا عدم وجود  ها درهدر داخل  اي  يكـي از داليـل سـكونت در منـاطق دره    . رو هسـتيم  هي حاصلخيز و مسطح روب
اي  سكونت در مناطق دامنه. نزديكي به آب، استفاده از حد فاصل كوه و دشت در امر شكار بوده استبر  افزونكوهستاني، 
دليـل نبـود    مناطق مسطح بـه  ،احتمال به. شده است هاي كوهستاني، تسلط بيشتري بر مناطق دشت را سبب مي داخل دره

شـده تـا در    نيـز باعـث   ريـ گ بـرف ي بيش از حد و وجود قلل سرما. اند نبودهجاي مناسبي براي اسكان دائمي  امنيت كافي
 ةدور ةمحوطـ يـك   ،تنها در يك مورد، در محل كنوني شهر سنقر. جانشين شكل نگيرد ، استقرارهاي يكتر مرتفعمناطق 

 .شده كه هم ارتفاع بااليي دارد و هم در محل عبور رودخانه جاميشان واقع شده است نوسنگي شناسايي

  

  

 سنگـ  مس ةدورنوسنگي و اوايل  ةدورمورد مطالعه و توزيع نقاط باستاني  ةمنطقعدي ب حالت سه.9شكل 

 
جاي تمركـز در دشـت بيشـتر بـه      اما اين توزيع به ؛افزوده شده است ها محوطهبر تعداد  سنگـ   مس ةدوردر اواخر 

ارتفـاع متوسـط قابـل    ). 10شـكل  (گسترش يافتـه اسـت    ها دامنهروي و  القعرها خطها، در داخل  از توزيع رودخانه پيروي
اين ارتفاع با توجه به حـداقل  . تفاوت محسوسي ندارد پيش ةدورمتر بوده كه نسبت به  1880سكونت در اين دوره حدود 

توزيـع منـاطق   . رود مـي  شـمار  بـه متر است، ارتفـاع پـاييني    3350ع كه حدود متر و باالترين ارتفا 1500ارتفاع كه حدود 
كـه داراي ميـزان آب    دهد يمرا نشان اصلي  ةرودخان ةحاشيدست  ، سكونت در پايينها دشتمسكوني اين دوره در داخل 

ـ معيشـتي سـاكنان كماكـان بر    ةشيوكافي در داخل دشت برقرار نبوده و  ةانداز هنوز امنيت به. بيشتري است شـكار و   ةپاي
 العبـور  صـعب دليل دماي خيلي پـايين و   به ،مناطق كوهستاني همانند گذشته. استفاده از مراتع استوار بوده است ،احتمال به

ها عاملي است كه امكان اسـتفاده از آب رودخانـه را    شيب زياد زمين نيز در داخل دره. اند نگرفتهمورد سكونت قرار  ،بودن
  . كند يممصارف كشاورزي منتفي براي 
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و  بررسـي مـورد   ةمنطقعدي ب حالت سه .10شكل 
  سنگـ  مس ةدورتوزيع نقاط باستاني اواخر 

  

  
رودخانـه   ةحاشيبه ديكي زني استقرارها، ريگ شكلعامل طبيعي در  نيتر ياصل، همانند گذشتهبرنز نيز  ةدوردر اوايل 

غربي بوده و در بخش شمالي و جنوبي متمركـز  ـ   ي منطقه كه شرقيها كوهستانتوزيع نقاط باستاني با روند . بوده است
برنز شـكل گرفتـه    ةدورچندين محوطه مربوط به اوايل  ،از مسير رودخانه پيرويبه  در داخل دشت. پوشاني دارد شده، هم

در داخـل   تـر  مرغـوب استفاده از مراتع با توجه به تمركز مراتـع  . كه نشان از اهميت باالي دسترسي به رودخانه بوده است
ارتفاع متوسط قابـل سـكونت در   . باشد ها سكونتگاهيكي ديگر از عوامل توزيع  ممكن است ،ها نيز رودخانه ةحاشيها و  دره

عدي نقاط باسـتاني  ب توزيع سه )11(شكل . گذشته تغيير محسوسي ندارد ةدورمتر بوده كه نسبت به 1850اين دوره حدود 
ه براي سكونت، دسترسي بـه  كنند عامل تعيين نيتر مهمبرنز نيز  ةدوردر اواخر  .دهد برنز را نشان مي ةدورمربوط به اوايل 

متر بـوده كـه نسـبت بـه گذشـته       1850ارتفاع متوسط مورد سكونت در اين دوره حدود ). 12شكل (منابع آب بوده است 
دليل اين امـر تـأثير عوامـل محيطـي     . ارتفاعات باالتر از آن هنوز براي سكونت مناسب نبوده است. تغييري نداشته است

هـاي گذشـته،    در اين دوره نيـز هماننـد دوره  . كننده بر انسان بود استمحدودديگر عوامل دما، مقدار اكسيژن و  همچون
تر، شيب كافي بـراي زهكشـي مناسـب زمـين و      دليل وجود منابع آب كافي، وجود مراتع غني به ،يا دامنهاي و  مناطق دره

  .اما در مجموع ميزان تراكم سكونت در منطقه پايين است ؛اند فتهگري جاري بيشتر مورد استفاده قرار هاآبتخليه 
  

ـ عـدي  ب حالت سه .11شكل  مـورد مطالعـه و    ةمنطق
 برنز ةدورتوزيع نقاط باستاني اوايل 
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ـ ب حالت سه .12شكل  مـورد مطالعـه و    ةعدي منطق
 توزيع نقاط باستاني برنز مياني و جديد

 

 

بشر بر  ةغلبدر اين دوره با . نشان داده شده است )13(آهن در شهرستان سنقر در شكل  ةدورتوزيع مناطق باستاني 
باالترين ارتفاع مورد استفاده براي سكونت . اند گرفتهمورد استفاده قرار  كوهستاني شرايط محيط طبيعي، اغلب مناطق نيمه

عامل پراكندگي مناطق مسكوني دسترسي بـه   نيتر مهم ،همانند گذشته. متر در ارتفاعات جنوب شرقي است 2450حدود 
كـه  شـود   مشـاهده مـي  شـرقي    هـاي جنـوب   در دامنه ،بيشترين تراكم مناطق مورد سكونت. منابع آب رودخانه بوده است

  . هاي اصلي با دبي بيشتر در اين منطقه است رودخانه دليل اين امر وجود ؛بيشترين ارتفاع منطقه را دارند
  

مورد مطالعـه و   ةمنطقعدي ب حالت سه .13شكل 
  آهن ةدورتوزيع نقاط باستاني 

ي استقرارها تحـت تـأثير جريـان    ريگ شكلدر داخل دشت نيز . خورد يمچشم  شمالي سنقر به ةناحيدومين تمركز در 
با توجه به . ن متكي به كشاورزي نبوده استاهاي گذشته، اقتصاد ساكن در اين دوره همانند دوره. قرار داشته استرودخانه 

دليل امنيت باال و وجـود مراتـع و آب كـافي،     به ،كوهستاني مناطق هموار داخل دشت و سكونت در مناطق نيمه كردنرها
چشمگير دليل محدوديت شديد دما، كاهش  به. اند داشتهداري و شكار اتكا  وري، باغاحتمال زياد جوامع اين دوره به دامپر به

بنـابراين  . ي استقرارها باالتر از اين ارتفاع گـزارش نشـده بـود   ريگ شكلديگري  ةدوردر هيچ  ،فشار هوا و كمبود اكسيژن
. انـد  افتههموار دشت گسترش يسمت مناطق مرتفع و  مناطق مسكوني عمدتاً به ،آهن به بعد ةدوركه از  كردتوان ادعا  مي
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شدن شرايط امنيت بيشـتر در داخـل دشـت، گسـترش      فراهمبا افزايش جمعيت و تسلط انسان بر شرايط محيط طبيعي و 

  .رخ داده است تر نييپاسمت ارتفاعات  به پس از اين دوره ها سكونتگاه
بيشترين تعداد گسترش منـاطق  . تاريخي سنقر نشان داده شده است ةدوري باستاني ها محوطهتوزيع  )14(در شكل 

ي اسـتقرارها، نزديكـي بـه منـابع آب و     نـ يگز مكـان اگرچه يكي از عوامل مهـم در  . شود باستاني در اين دوره مشاهده مي
پراكندگي  ،دليل اين مدعا. تاريخي اهميت خود را نسبت به گذشته از دست داده است ةدوراما اين عامل در  ؛رودخانه بوده

در اين دوره تسلط انسان بر شرايط محـيط طبيعـي بـه بـاالترين حـد      . مناطق باستاني در مناطقي دورتر از رودخانه است
متري  2450ط زيستي در ارتفاع باالتر از تنها عاملي كه براي سكونت انسان محدوديت ايجادكرده، نبود شراي. رسيده است

با ايـن تفـاوت كـه    . هاي گذشته ارتفاع متوسطي است متر بوده است كه همانند دوره 1890ارتفاع متوسط سكونت . است
دليـل   دليل نبود امنيت مورد سكونت قرار نگرفته بـود، در ايـن دوره بـه    هاي گذشته به ارتفاعات پست و هموار كه در دوره

تـأثير  . انـد  گرفتـه كامل مورد استفاده قـرار   طور بهزندگي از شكار و دامپروري به كشاورزي،  ةشيوگسترش امنيت و تغيير 
تاريخي كامالً مشخص  ةدوردر پراكندگي مناطق باستاني  ،جمله توپوگرافي، وضعيت زهكشي و رودخانهاز ،شرايط طبيعي

چشـم   تـاريخي بـه   ةدوري هـا  محوطـه دهد، توزيع متوازني از پراكنـدگي   اي نشان مي وارهكه تصوير ماه طور همان. است
تحت تأثير عواملي چون افزايش جمعيـت، تنـوع اقتصـادي در منطقـه، تسـلط انسـان بـر محـيط و          تواند يمكه  خورد يم

 . باشدي عيطب  طيمحبا شرايط  هماهنگي

 

 

ـ عـدي  ب حالت سـه  .14شكل  مـورد   ةمنطق
  تاريخي ةدورمطالعه و توزيع نقاط باستاني 

بـا  در ايـن دوره  . شـود  مشـاهده مـي  اسـالمي   ةدوري باسـتاني  ها محوطهعدي ب توزيع و پراكنش سه ،)15( در شكل
ارتفاعـات افـزايش   ارتفـاع و   مناطق كم سمت به گسترش مناطق مسكوني ةميزان حوز ،پيشرفت دانش و افزايش جمعيت

 هـا  دشـت قبـل   ةدور همانندبا اينكه . اول اهميت قرار دارند ةدرجدر توزيع نقاط باستاني، هنوز در  ها رودخانه. داشته است
غربي ـ   كه داراي جهت شرقي ـ  طرف دشت هموار مياني ، اما گسترش جمعيت به نسبتي كه بهاند شدهمورد سكونت واقع 

 دورهوجود مراتع در كنار منابع آب، از داليل تراكم جمعيت در ايـن  . سمت مناطق مرتفع خيلي قابل توجه نيست به ـ  است
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ي نشـان از  ا كوهسـتاني، تصـاوير مـاهواره    از گسترش جمعيت در مسير رودخانه در منـاطق نيمـه  غير كه به طوري هبوده، ب

 . گسترش جمعيت در محدوده مرتعي دارد
 

 

مورد مطالعه و  ةمنطقعدي ب حالت سه .15شكل 
  اسالمي ةدورتوزيع نقاط باستاني 

  

  يريگ جهينتبحث و 
اي  شـده و از نظـر توپـوگرافي عمـدتاً منطقـه      مرطـوب واقـع   هواي سـرد و نيمـه  و در آببا توجه به اينكه شهرستان سنقر 

ي هـا  دورانطـي  ال دمـايي را   شـرايط ايـده  ، اسـت  1800-1900كوهستاني است، ارتفاع متوسط قابل سكونت كه حدود 
عامل ارتفاع  رود مي گماناي سردسير است و  متر، منطقه 2350اين شهرستان با ارتفاع متوسط . ه استكردمختلف فراهم 
 ها دوره ةهمكه در  كرددر اينجا بايد اشاره . گزيني استقرارهاي انساني ايفا كرده است در مكان اندكينقش  ،در اين منطقه
ي نبـوده كـه بـا    ا گونـه  شـرايط بـه  . شرايط را در اختيار جوامع ساكن در منطقه قرار داده اسـت  نيتر مناسب ارتفاع متوسط

هـا در   دليل وضعيت كوهستاني منطقه، رودخانه به .اضافه يا كم شده باشند ها محوطهرفتن يا پايين آمدن ارتفاع، تعداد باال
ها واداشته  سكونت در داخل دره اجبار به جوامع انساني را به ،القعرهاي كوهستاني جريان داشته و اين امرها و خط داخل دره

تنهـا وجـود منـابع آب رودخانـه در داخـل       نه كرده،گزيني در اين شهرستان مناسب  براي مكان ها را آنچه داخل دره. است
پراكنش  ةنقشبا توجه به . ستها درهكوهستاني و داخل  طي سال است، بلكه وجود امنيت كافي در مناطق نيمهالقعرها خط

 بـا  ها مكان نيتر مناسبدر  ،ي پيش از تاريخي دشت سنقرها محوطهنتيجه گرفت كه اكثر  توان يمي باستاني، ها محوطه
محل استقرار مـورد توجـه    منزلة به زيناكنون  هم ها مكاناين  اي كه گونه به ؛اند شدهواقع ي طيمح ستيزامكانات  نيتر يغن

درصـد واقـع    35دهد كه تمام نقاط بين شيب صفر تا نشان مي ،ها نسبت به شيب و جهت شيبپراكنش محوطه. هستند
كه حـدود  يادآور شد از نظر بررسي جهت شيب نيز بايد . شكل نگرفته استاستقرار در باالتر از اين شيب  ،دركلاند و شده
  .انده نيز رو به شرق واقع شدهمحوط 70محوطه رو به جنوب و  103محوطه رو به غرب،  71محوطه رو به شمال،  37

سه عامـل ارتفـاع، پوشـش مرتعـي و      كهگفت  توان يم، شود يمي مشاهده ا ماهوارهي ها عكسدر جداول و  چنانكه
 عوامـل هـر چنـد   . اند گذاشته ريتأثي منطقه باستاني ها محوطه عيتوزبر  ديگر يعيطبعوامل بيشتر از  ،نزديكي به رودخانه

در كشـور  طور كلي  به. تر بوده است برجسته گريدعوامل سه عامل از  نيااما نقش  ؛اند ارتباط نقش داشته نيادر  زين ديگر
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تواند دما را كاهش و رطوبت هوا را  ي جنب حاره قرار گرفته، تنها عاملي كه ميها عرضما و مناطق كوهستاني آن كه در 

در ايـن  . هـاي كوهسـتاني اسـت    ها و دره زيستي متعادلي فراهم شود، استقرار در دامنهي كه شرايط ا گونه افزايش دهد، به
ديگـر  منـاطق  كـه در   در حـالي ؛ كافي پايين است و منابع آب در اغلب فصول سال در دسـترس اسـت   ةانداز نواحي دما به

را مشـكل كـرده و گسـترش     آمدوشدشديد دمايي و شيب زياد،  هاي در مناطق مرتفع كوهستاني، نوسان. گونه نيست اين
هـا زودتـر از    اي و دره اول مناطق دامنه مرتبةدر  ،ها دوره ةهمبنابراين در . كند رو مي هرا با مشكل اساسي روب ها سكونتگاه

و با تغيير وضعيت اقتصادي از دامپروري و باغداري به كشاورزي است كه مناطق  اند گرفتهمورد سكونت قرار ديگر مناطق 
  . تاريخي و اسالمي مورد استفاده كامل قرار گرفته است ةدورهموار و مسطح دشت از 

شـده   ديتأكي از ابعاد گوناگون انساني بر استقرارهاي عيطبثر عوامل ؤبر نقش م ،مقاله نياگرفته در  انجامي بررسدر 
مسـئله   نيـ اي بررسـ در بنـابراين  . بكشـاند يـي  گرا امكان اي يطيمحيي جبرگراي ما را به ستينباامر  نيا رشيپذاما  ؛است

ر از دسته عوامـل مـؤث  ي ارتباطي ها راهشده تا  سببآنچه . ميدهي را مورد توجه قرار بشري جوامع نسبي ريرپذيتأثي ستيبا
 .با مسيرهاي مواصالتي امروزي بوده است ها محوطهمتناسب ناتوزيع تحليل قرار نگيرند، و مورد تجزيه در سكونت انسان
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