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 چکیده
شاید جز و کارون است و  رود یندهزاهای آبخیز رودخانه یهشامل حوزبختیاری  یهدر منطق ،بخش الران در ارتفاعات زاگرس

به موقعیت  توجه بااست.  شناختی در آن به انجام نرسیدههای عمده باستانمعدود مناطقی از کشور باشد که تاکنون فعالیت

شدن متروکضروری است که بدانیم کدام عوامل محیطی در ایجاد، تداوم و یا  منطقه، محیطی یستزهای جغرافیایی و قابلیت

؟ این پژوهش با روش زندگی چگونه بوده است یهبرخورد انسان با محیط خود در انتخاب شیوی هتأثیر داشته و نحو ها محوطه

عوامل  با بررسی. استفاده شد SPSS افزار نرمو  GIS افزار نرماز  هاداده بندی طبقهبرای تحلیل و تحلیلی انجام گرفته و  -توصیفی

با استفاده از تحلیل  اند.هداشت ها محوطهمرتع و منابع فصلی آب بیشترین تأثیر را بر ایجاد و تداوم وجود که  شدمحیطی مشخص 

دارای اقتصاد معیشتی  که هستندها در زمره استقرارهای موقت این محوطه دشمشخص  آمد و تدسهب ای چهار خوشهخوشه

 کشاورزی محدود هستند. و دامداری
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 قدمهم .1

بررسی  محیطی است که به -، مطالعات تحلیل فضاییجدیدشناسی  های مطالعاتی باستان یکی از رهیافت

مطالعه تعداد، اندازه و  .پردازد های باستانی در بسترهای خاص محیطی می گیری محوطه دالیل شکل

ها با یکدیگر و متغیرهایی مانند مسیرهای ارتباطی، باستانی یافت شده، رابطه فضایی آن های مکان های ویژگی

از این شیوه برای  (.192: 1383، 1374)علیزاده،  استو نوع زمین و غیره از اهداف این روش  آب، کیفیتمنابع 

فضایی،  های سیستمها، ساختارها و ها در فضای جغرافیایی نظیر الگوهای پخش، شبکهپدیده وتحلیل تجزیه

 های باستانیمحوطه توزیع الگوهای ازاستفاده (. 291: 1392نیا، )حافظ شودیابی و نظایر آن استفاده میمکان

 آیدشمار میشناسی بهدر باستان برجسته و مهم یک روش، شناسیباستان اندازهایچشم تعیین منظور به

(Niknami and Chaychi 2008: 167.)  ،روی شی است که در آن انسان خود را بررو عنوان بهالگوی استقرار

    کیفیت مطالعات آثار  (.Parsons, 1972:128) نمایدتصور میکند، اندازی که در آن زندگی میچشم

   رار تأثیر قها را تحت اندازها، به شناخت متغیرهای فراوانی که الگوی پراکنش آنشناختی در چشمباستان

الگوهای  ،ساختاراند، تحلیل اندازها ذاتاً مکانیدهند، بستگی دارد. از طرف دیگر چون پراکنش آثار در چشممی

پذیر تحلیل مکانی، امکان های تکنیکو  ها تئوری مجموعه دردیگر و با محیط نیز یک باها ارتباط آن و پراکنش

 (. 194: 1386)نیکنامی و دیگران،  است

ساختار  ،ین ویژگینخست ؛تئوری فضایی و محیطی الگوهای استقراری به دو ویژگی بنیادی توجه دارد

دانش  (.Conolly and Lake, 2006: 3) ستیژگی رابطه فضایی بین استقرارهافضایی استقرارها و دومین و

مکانی همواره در جهت شناخت دقیق رابطه انسان و محیط  -ریزی فضاییعلم برنامه عنوان بهجغرافیا 

توان دانش  ،یکی از دستاوردهای فنی نوین عنوان  بهجغرافیایی تالش کرده است. سیستم اطالعات جغرافیایی 

به دخالت عوامل متعدد در تعیین  توجه است. با باالبردهجغرافیا را در شناخت محیط جغرافیایی تا حد زیادی 

 پور، )جمعه سنتی کاری دشوار است های روشها و تنگناهای یک محدوده سرزمینی، شناخت آن با قابلیت

 واقع درسیستم اطالعات جغرافیایی  تواند راهگشا باشد.ه از این سیستم میبنابراین استفاد (36: 1385

 (11: 1391زاده، و باقیزشک یوسفی) رودکار می هاطالعات فضایی ب وتحلیل تجزیهی است که برای مدیریت افزار نرم

هایی که به ، تحلیل و نمایش دادهکارگیری بهسازی، کنترل، تلفیق، برای ثبت، ذخیرهاست سیستمی  و یا

بر این  اس ای جیتحلیل الگوی استقرار در  Conolly and Lake, 2006: 2).) لحاظ مکانی زمین مرجع هستند

انسان بر اساس یک مدل تصادفی نیست، چون رفتار انسان  وسیلهبه استقرارفرض استوار است که ایجاد 

به الگوی زمین، خاک، پوشش گیاهی، منابع آب  توجه با ها، گزینی آنرفتار مکان بربناهمیشه الگوپذیر بوده و 

این عوامل در قالب یک  .(Warren and Asch, 2000: 6)ند شوو مسیرهای ارتباطی و دیگر عوامل انتخاب می

دهی به این در شکل ای کننده تعیینروزمره انسان، نقش  های فعالیتیک بستر  عنوان  بهمکان جغرافیایی 

دیدگاه علم جغرافیا، گوناگونی و تشابهات میان جوامع، چگونگی ها دارند. از  و تعیین و نوع شکل آن ها فعالیت

و چرایی استقرار یک محوطه، اقتصاد معیشتی، تمرکز جمعیت و نوع ارتباط آن با مناطق پیرامونی خود را 

محلی  بربناجغرافیایی دانست که توان یک مکان توان از این عوامل کسب نمود. هر استقرار باستانی را میمی

ها در در کنار دیگر محوطه طورکلی بهکند دارای ساختاری متفاوت از هر محل دیگری است، اما که اشغال می

از این محیط  ،مشابه زمانی شود، که شاید در محیطی تقریباً یکسان بررسی می قابلیت بایک محیط همسان 
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 رو ازایننقش تعامل انسان با محیط در این میان  (.24: 1392و دیگران،  نیا بهرامی) شده استاستفاده گوناگونی می

 قدر همان به عبارتی. اند بوده تأثیرگذارحائز اهمیت است که انسان و مجموعه شرایط محیطی همواره بر هم 

که انسان محیط را به سود خود تغییر داده است به همان اندازه نیز خود متأثر از شرایط محیطی بوده است. 

این  ی نتیجهشناسیم، عمدتاً حاصل این انطباق و صفت ممیزه انسان به نام فرهنگ می عنوان  بهچه ما  آن

 توان نمی -تأثیر محیط بر انسان یا انسان بر محیط -تار است. تعامل انسان با محیط در هر شکلی که باشدـرف

  (.52: 1392)الماسی و مترجم انسان را خارج از محیط تصور کرد
به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر در نظر دارد که به مطالعه الگوهای استقراری بخش الران از  توجه با

بسنجد و تعیین کند که های باستانی را با عوامل محیطی محوطهارتباط نوسنگی تا مفرغ بپردازد و  یدوره

ند و ا هکردتری ایفا میپرنگ و ها نقش اساسیکدام عوامل محیطی در ایجاد، تداوم و یا در متروک شدن آن

 . ه استیک از اهمیت کمتری برخوردار بود کدام

 

 بخش الرانبوم و زیست جغرافیا .2

شهرستان  غرب با  ، از شمالاز شمال با استان اصفهان مربع کیلومتر 516.28حدود مساحتی دربا بخش الران 

این  .(1 )نقشه باشد می مرز همستان بن و شهرکرد با شهر رقفارسان و از طرف ش ، از غرب با شهرستانکوهرنگ

به و  شده واقعسلسله جبال زاگرس داخلی ین منطقه در بستر است. ا لکمَرغدهستان الر و مَ شامل دوبخش 

ای قرار داشته و موجب  مدیترانه های سیستممسیر بادهای مرطوب  علت ماهیت کوهستانی مرتفع، که در

در مناطق  باشد. غالباًمناسب می نسبت به بارش همین دلیل دارای به د،شو ها می صعود و تخلیه بار این سامانه

 منطقهاقلیمی این  های ویژگیو وجود ارتفاعات پوشیده از برف یکی از  بوده برف صورت بهمرتفع نوع بارش 

یل ـمنطقه وجود بالیا و مخاطرات طبیعی بسیاری چون س در اینزایی، کوه یاست. به علت جوان بودن دوره

غربی  تانی، در جنوبـای کوهسدر ناحیه نطقهـماین . شود اهده میـو زلزله، رانش زمین در اکثر نقاط مش

است. این بخش از زاگرس نیز دارای  رود زایندهکه سرچشمه دو رود بزرگ و مهم کارون و  گرفته قرارزاگرس 

شناختی زمین ریخت نظر ازوازی است که ـهای مرقی و متشکل از درهـجنوب ش -مال غربیـروند عمومی ش

های متنوع از زمین را آبرفتی که کاربری های دشتهای عمیق و بلند، دره های کوهاین منطقه ترکیبی از 

 نیترعمده یکوه انیکوچک م های دشتهای ژرف و مرتفع، دره های کوه. (1387:22)زاگارل،  فراهم کرده است

ارتفاعات بخش الران  ترین مهماز (. 162: 1388)نوروزی،  دهدیم لیرا تشک منطقه ـنیا یتوپـوگراف های ویژگی

 در شمال و کوه شیدا و التان در شرق اشاره کرد.  کوهبیدادبه کوه چوبین، بیدکان و خوربه در غرب،  توان می

قرار دارد که از غرب و جنوب غرب  فشار کمجوی مدیترانه و  های جریانتأثیر  منطقه تحت های بارش غالب 

زاگرس  کوه رشتهدهد. وجود  تأثیر قرار می منطقه را تحت (اردیبهشت)مهر تا ماه هشتوارد منطقه شده و به مدت 

شدید و  های بارانها شده و  است، باعث تشدید خاصیت سیکلونی آن ها جریانکه عمود بر مسیر حرکت این 

به بیشترین مقدار و سپس   دیآغاز و در  مهرجوی در استان از  های ریزششود.  سنگین را در منطقه باعث می

نه درصد بارش ساال 90بیش از . شود درصد بارش انجام می19متوسط  طور به دیدر  .شود ردیبهشت کم میتا ا

مناطق، در این  .استخرداد تا مهر  مربوط بهبارش ساالنه دیگر درصد  10و آبان تا فروردین  یدر فاصله
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کنند و دارند، بارش بیشتری دریافت میهایی که در مقابل بادهای حامل رطوبت غربی قرار ارتفاعات و کوهپایه

 (.20: 1368)جعفری،  شودپوشش گیاهی بیشتری نیز دیده می

ارتفاع بلند این  به علتزیاد گیاهی برخوردار است.  محدودیت وسعت از تنوع به نسبت وجود بابخش الران 

وجود قلل و  منطقه و طوالنی بودن فصول سرما، پوشش گیاهی آن بیشتر شامل گیاهان مرتعی و گون است.

های فراوانی شده است که ها و رودخانهآمدن چشمهپدید بودن این منطقه سبب  گیر برفارتفاعات فراوان و 

)نخعی و دیگران،  شودو خوزستان نیز محسوب می استان، شاهرگ حیاتی اصفهان موردنیازعالوه بر تأمین آب 

آبگیر  یهای حوزهمتر از سطح دریا در دره 2036 ترین نقطه در حدودارتفاع این منطقه در پست .(61: 1392

از  رگَک است کههای مهم این منطقه گکارون است. از رودخانه یهای جنوب غربی، حوزهرود و درهزاینده

گیرد و با گذر از هارونی، اسدآباد، وانان، خوی، سورشجان و ک سرچشمه میلِرغمَبین هارونی و مَ ارتفاعات

ودخانه چای است که دیگر رودخانه مهم این منطقه ر .دهدمسیر خود را به سمت کارون ادامه می آباد مصطفی

رسد و با رودخانه خاکی می آباد دولتو  بغاز اوچگرفته و سپس به روستای  سرچشمهلک مرغاز ارتفاعات م

انداز طبیعی، این چشم نظر از طورکلی بهریزد. رود میخره به زایندهشود و در محل آبگزی مخلوط میتنگ

است که در  ماهوری تپههای عمیق و مناطق متر به همراه در 3000منطقه شامل چندین قله با ارتفاع بیش از 

دیم و آبی به نسبت کمتر رایج است. این منطقه از مناطقی است  صورت  بهداری، کشاورزی آن دامداری و گله

 Alizadeh, 1988: 27)؛Minorsky, 1945:77 ) که در انتهای مسیر کوچ عشایر بختیاری و از نقاط ییالقی

 .شودعشایر بختیاری محسوب می

 

 باستان منطقه بختیاری وهوای آب .3

شدیدی رخ نوسنگی تا امروز تغییرات  یهاقلیمی منطقه از دورشرایط در که  با فرض این در این پژوهش،

اساس مجموعه اطالعات ها برسنجش موقعیت مکانی محوطه تا انجام گرفتهنداده و تقریباً مشابه امروزه بوده 

شناسی و بختیاری مطالعات گرده یهدر منطق اگرچه. باشد قبول قابلفعلی تقریباً  محیطی زیستاقلیمی و 

، اما این مطالعات در مناطقی از زاگرس به شکل بهتری مطالعه گرفته انجاممحدود  صورت بهشده دفنرسوبات 

ها همگی دارای نتایج مشابهی هستند. بیشتر این مطالعات  از آن آمده دست بهده و شواهد دیرین اقلیم ش

شوند. از این جدیدتر را شامل میهای هولوسن و یا قبل از آن است و تعداد اندکی نیز تا دورهی همربوط به دور

 ,Van Zeist and Wright, 1963; Van Zeist and Bottema, 1977, 1991)ربه دریاچه زریبا توان میمناطق 

El- Moslimany, 1987)،  دریاچه میرآباد(Stevens et. Al. 2006: 494-500)، دریاچه ارومیه ((Djamali 

et.al. 2008a: 66-73, 2008b: 413-420 ، دریاچه مهارلو (12-3: 1392)عزیزی و دیگران، دریاچه نئور ،(Djamali 

et al. 2009: 1364-1375, Djamali et al. 2010:175-188،  مطالعه رسوبات دشت ماهیدشت

و  (Zagarell, 1982: 54 :ک.ر)های تپه قلعه رستم  مطالعات گرده گیاهی از گمانه ،( Brookes, 1989:ک.ن)

وهوایی منطقه از  های آباشاره کرد. تنها داده Noorollahi et al. 2011: 203-216))مطالعات دریاچه پریشان 

 ترانشه ب یعنی  17و الیه  آها از الیه پنج ترانشه شده است. این داده  زنی تپه قلعه رستم حاصلگمانه

های های گیاهی در الیهاند. میزان گردهآمده  دست سفال به بای نوسنگی ترین و جدیدترین مرحلهقدیمی

ی اسالمی آشفته شده، نتایج تحلیل که الیه پنج بر اثر حفر یک گور دوره اند. ازآنجایی مختلف باهم متفاوت
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وهوایی مشابه  دهد که شرایط آبآمده از هر دو الیه نشان می دست گرده آن کمتر مورد اطمینان است. نتایج به

ی گندمیان، ی گیاهی تیرهمانند بوده و گونه رسد که این دشت دارای پوشش استپنظر میبه با امروز است،

  به توجه ی درختان بسیار نادر است. بااند و گردهی کاله میرحسن غلبه داشتهی اسفناج، حبوبات و تیرهتیره

متر از سطح دریا، در آن زمان نیز فاقد پوشش  2000رسد که این منطقه با ارتفاع ها به نظر میتمامی داده

 :Zagarell, 1982)ها شده است  های جدید انسانی باعث تخریب جنگل جنگلی بوده است و یا اینکه فعالیت

54, Zagarell, 1989 .) هزار سال پیش از میالد مناطق همچنین بر اساس مطالعات دریاچه زریبار در حدود ده

زمان  و هم هیدیروصورت پراکنده می های انبوه بوده و درختان پسته و بلوط به جنگلزاگرس مرتفع پوشیده از 

. (Wright et al. 1967: 419, Wright, 1968: 335, Miller, 1997: 199)علفزارهای انبوهی وجود داشته است 

ها پوشیده از گیاهان وهوای سرد و خشک و جنـگل ی زاگرس دارای آبمنطقه ق.م12000پیش از حدود 

باره کاهش یافت و  یک تر شد و گرده آرتمیسا به و مرطوب  تدریج گرم هوا به ق.م11500آرتمیسا بود. در حدود 

 :Stevens et al. 2006: 496, Miller, 1997)شواهدی از حضور درختان پسته و بلوط در زاگرس مشاهده 

د و نکنباره افزایش پیدا می یک درختان بلوط به ق.م 9000کند و در حدود ، این روند ادامه پیدا می (200

کند و بین هزار سال ادامه پیدا می شوند. این وضعیت تا سهبسیار فراوان می( Plantago) گیاهان بارهنگ

 ,Wright et al, 1967) رسدیابد و به حد امروزی میحجم گرده بلوط افزایش می ،ق.م 3500تا  6000

Wasylikowa et al. 2006: 485, Stevens et al. 2006: 496, Miller, 1997: 200).  ی مورد اگرچه منطقه

شده در کوهستان زاگرس   پژوهش دیرین اقلیم دارد، اما مطالعات انجام زیادی با مناطق مورد پژوهش، فاصله

نیز تغییرات شدیدی ی مورد مطالعه وهوای منطقه آبدر رسد که دهد و به نظر مینتایج مشابهی را نشان می

 Zagarell, 1989; Wasylikowa, 2006: 491).؛19، 1385)زمردیان،  رخ نداده است و مشابه امروز بوده است

 

 بخش الرانشناختي باستان های پژوهش .4

 مطالعه موردشناسی تاکنون توسط هیچ محقق و باستان محیطی زیست های قابلیت وجود بابخش الران 

 عامه فرهنگشناسی و کل باستان تی از ادارههیئ 1347بار در  نخستین. بودشناختی هدفمند قرار نگرفته باستان

 تهیئبود. این  شده  دادهشهرکرد به منطقه گسیل  یهای محدودهزنی در محوطهجهت بررسی و گمانه ،سابق

کنند. به دلیل برخود ایشان زنی میداران اشاره به تپه کوگانک دارند و در آن اقدام به گمانه -در مرز شهرکرد

-کنند و میارزش تلقی میآن را بیو  سفال نظر ازفقیر بودن تپه و اسالمی، از  تاریخ از  پیشبا تعدادی سفال 

بار به  نخستین، برای 1389منطقه در این (. 1347ک: کوثری، .)ر نداردنویسند که ارزش ثبت در آثار باستانی را 

مین سال محدوده قرار گرفت و در هفشرده  یپیمایش بررسی موردروز 30 تبه مدّنوروزی  اصغر علیسرپرستی 

 (.175: 1391خسروی،  :ک.)ر توسط لیال خسروی بررسی شدنیز رگَک سد دره باد گ
شناسایی و  معاصری هتا دور نوسنگی جدید یدوره مکان باستانی ازاثر و  210مجموع  ،در بررسی نوروزی

شش  و سنگوهای مختلف مساز دوره استقرار باستانی 20، نوسنگی یاستقرار از دوره 4 مجموع در. دشثبت 

 27به همین دلیل  ،ها دارای توالی زمانی هستندبرخی از این محوطهمفرغ کشف شد که  یاستقرار از دوره

 شود.در این مقاله بدان پرداخته میسنگ یافت شد که وتا اواخر مس نوسنگی یمحوطه از دوره
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 روش انجام پژوهش .5

پردازد که در ابتدا طول و عرض محوطه در بخش الران می 27محیطی  -حاضر به تحلیل فضایی یمقاله

ی دوره هایمحوطه استقراری الگوی تحلیل درشد.  GIS افزار نرموارد  وتحلیل تجزیهها برای جغرافیایی آن

 موقعیت ها،محوطه وسعت دریا، سطح از هامحوطه ارتفاع متغیر هفت از الران،بخش تا مفرغ  نوسنگی

 نسبت محوطه هر یفاصله منطقه، گیاهی پوشش به نسبت هامحوطه قرارگیری آب، منابع به نسبت هامحوطه

های خروجی حاصل سپس داده .شد استفاده شیب و کاربری اراضی شیب، جهت درصد ارتباطی، مسیرهای به

پیرسون سنجیده همبستگی به روش تحلیلی SPSS افزار  با استفاده از نرمبا عوامل محیطی  GIS افزار نرماز 

اندازهای د بیانگر میزان رابطه همبستگی چشمتوان میای است که شد. حاصل این سنجش، ضرایب همبستگی

 مورد نسبی یا ایفاصله متغیر دو بین رابطه بررسی منظور به ضریب اینباشد.  مدنظرانسانی با عوامل محیطی 

 چنانچه (.195: 1391 دیگران، و مورگان) است نوسان در +1 و -1 بین همواره آن مقدار و گیردمی قرار استفاده

. افتدمی اتفاق جهت هم طور به متغیر دو هر در تغییرات که است این معنای به باشد مثبت آمده دست به مقدار

 اما. برعکس و کندمی پیدا افزایش نیز دیگر متغیر مقدار متغیر، یک مقدار در افزایش هرگونه با دیگر عبارت به

 حرکت دیگریک عکس جهت در متغیر دو که است تهـنک این بیانگر باشد دست آمده منفی همقدار ب چنانچه

 برای آمده دست به مقدار اگر. برعکس و یابدمی کاهش دیگر متغیر مقادیر متغیر، یک افزایش با یعنی. کنندمی

 و اسپرنت) ندارد وجود متغیر دو بین ایرابطه گونه هیچ که است این معنای به باشد صفر همبستگی ضریب

باشد بیانگر همبستگی  +1برابر  دقیقاً همبستگی ضریب برای آمده دست به مقداراگر  .(309: 1386 اسمیتون،

؛ 79: 1392نیا، )حافظ همبستگی کامل منفی بین دو متغیر است یهدهند باشد نشان -1و اگر برابر  مثبت کامل

 به باستانی هایمحوطه همبستگی دمـع یا همبستگی دالیل .(200: 1392، پلنت، 196: 1391مورگان و دیگران، 

 باعث که چیزی. آوردمی وجودبه را اندازهاچشم از خاص نوعی که گردد برمی محیط با انسان رابطه چگونگی

بررسی  است. انسانی رفتارهای و محیطی عوامل نسبی یکنواختی فرض است، دهش تحلیل روش این انتخاب

دهد که وامل محیطی نشان میـتانی بخش الران با تعدادی از عـهای باسهمبستگی نسبتاً کم محوطه

حاصله از ضریب  های رقماند. این مسئله در بخش الران وابستگی کمی به عوامل محیطی داشته هایمحوطه

نوسنگی تا  یهای دورهیار پایین محوطهـوابستگی بس .(1جدول ک: .ن) است مشاهده  قابلهمبستگی پیرسون 

دسترسی به منابع  ها فصلی هستند ودهد که این محوطهعصر مفرغ بخش الران به منابع دائمی آب نشان می

ها اهمیت کمتری داشته و در عوض منابع فصلی آب دارای اهمیت بیشتری بوده است. از  دائمی آب برای آن

خوب است. این موضوع بیان  از سطح دریا نسبتاً ها با ارتفاعمعکوس مساحت محوطهطرف دیگر وابستگی 

، )؟( یشتی بر اساس کشاورزی بسیار محدود دیمکه این جوامع در مناطق کوهستانی احتماالً دارای مع کند می

کشاورز  -دار گله تر کلییا به معنای  (Alizadeh, 2010؛ 1392ک: علیزاده، .)ر و متحرک فصلی شکار و دامداری

اگونی و ـنشینی رشد، گونچون در زندگی به شیوه کوچ واقعدراند. بوده (23: 1387ک: علیزاده، .)ن متحرک

 کنندبرداری میخود بهره زیست یطـمحاز تمام منابع موجود  نشینان کوچدود است، ـگسترش اقتصادی مح

بندی و خوشهرا  هاداده SPSSافزار با استفاده از نرمهمبستگی،  های تحلیل یهدر ادام (.28: 1387)علیزاده، 

 نقشه هر خوشه تهیه شد. GIS افزار نرمسپس با استفاده از 
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 استقرارها فضایي توزیع در محیطي عوامل تحلیل .6

    در ایجاد  تأثیرگذارنوع توپوگرافی یک محل است و از عوامل  ی کننده تعیینعامل ارتفاع از سطح دریا 

این  (.25: 1392و دیگران،  نیابهرامی) مردم یک منطقه است زندگیهای اقلیمی متفاوت و سبک و سیاق رژیم

 کننده تعییند عامل توان میاند شده  واقعها بر روی آن فاکتور به همراه فاکتور درصد میزان شیبی که محوطه

 2574تا  2153های بخش الران در طیفی از ارتفاع و یکجانشین باشند. محوطه روکوچماهیت اقتصادی جوامع 

سکونت در این محدوده ارتفاعی از سطح دریا بیانگر استقرارهای  درواقعاند. شده واقعمتری از سطح دریا 

 موردهای ، ارتفاع محوطهها نسبت به ارتفاع از سطح دریاموقعیت قرارگیری محوطه نظر از موقتی است.

 2244تا  2036هایی که در ارتفاع بین محوطه که طوری بهمتر از سطح دریاست  2900تا  2036بین  مطالعه

هایی ، محوطههستند هادرصد کل محوطه 2/22 مجموع درکه اند، محوطه ششد نمتری از سطح دریا قرار دار

هایی که در محوطه ،هستند درصد 2/22که اندمحوطه شش، قرار دارند متری 2400تا  2244که در ارتفاع بین 

ها درصد کل محوطه 8/51 مجموع درکه  اندمحوطه 14 متری از سطح دریا قرار دارند، 2600تا  2400ارتفاع 

محوطه است که یک از سطح دریا قرار دارند،  به باال متری 2600هایی که در ارتفاع محوطه شود،را شامل می

  .شود میها را شامل درصد کل محوطه 7/3 درمجموع

 گرفتههای احتمالی در نظر چشمه و ها رودخانهشامل  آبدائمی از منابع  بخش الران هایمحوطه یهفاصل

 دراست که  قرارگرفته آبدائمی منابع متری از  500تا  0محوطه در فاصله  پنج، هااز کل محوطهاست.  شده 

منابع متری از  1000تا  500 فاصلهمحوطه در  هشتشود، ها را شامل میدرصد از کل محوطه 51/18 ،مجموع

 هشت هااز کل محوطهشود، ها را شامل میدرصد از کل محوطه 6/29 مجموع دراست که  قرارگرفته آب

درصد از کل  6/29 مجموع درکه اند  قرارگرفته منابع دائمی آبمتری از  1500تا  1000 فاصلهمحوطه در 

 شود. را شامل می درصد 11/11که  دیده می شوندمتری 1500محوطه در فاصله بیشتر از  سهو  هامحوطه

به ارتباطی اصلی دارای اهمیت خاصی هستند، زیرا  های راه درایجاد گسیختگی  نظر ازهای زاگرس تنگه

ها با پای پیاده های کوچک رودخانهگیرد. البته شاخهها با دشواری صورت میها عبور از آنوجود رودخانه علت

های منطقه هنوز مسیر اینپذیر است. در امکان آبی کم یها در دورههستند و گذشتن از آن عبور  قابل

)اوبرلند،  گذرندهای زاگرس میو یا کف دره ها کوهستان سأالر خطمهاجرتی و تجاری زیادی وجود دارد که از 

رو  های ارتباطی کاروانمنطقه جاده این ویژه به Henrickson, 1985: 7) ک؛.ن) زاگرس های کوه. در (268: 1379

ها در طول قرون این جاده .(Harrison, 1932:194) کنندها عبور میدرهمتعددی وجود دارد که غالباً از کف 

مهندسین آن  واقع درو  شده ایجادو عبور احشام در زمان انتقال به ییالق و قشالق  ها کاروان وسیله بهمتمادی 

 ای ارتباطی در بخش الران، مسیر ارتباطی هایترین مسیراصلییکی از  .(1024: 1335)رنه،  حیوانات هستند

متر از  500تا 0محوطه در فاصله  11های بخش الران، است که از وسط دره اصلی امتداد دارد. از کل محوطه

ها درصد از کل محوطه 4/44محوطه که  12شود، تعداد درصد را شامل می 7/40جاده اصلی قرار دارند که 

 1000شوند در فاصله از درصد را شامل می 4/7متر و دو محوطه هم که  1000تا  500است، در فاصله 

از و حتی باالتر از آن  2000-1500شوند در فاصله درصد را شامل می 4/7و دو محوطه هم که  متری1500تا

  .اندشده  واقعجاده اصلی 
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محوطه از کل  دوشود که نیز این نتیجه مشخص می بخش الرانهای ر تحلیل میزان وسعت محوطهد

های این دوره را درصد کل محوطه 4/7 مجموع درد که نهکتار دار یکاز  کمتر در حدودها وسعتی محوطه

هکتار  نیممحوطه دارای وسعتی کمتر از  24درصد و  7/3یک محوطه در حدود نیم هکتار که . شودشامل می

 .شودرا شامل میالران های درصد کل محوطه 85 مجموع درهستند که 

ها انسانی دارد، عامل شیب است. برپایی سکونتگاه های سکونتگاهاز عوامل دیگری که نقش مهمی در توزیع 

برداری از زمین کمتر در پایداری جمعیت، نوع استقرار و میزان بهره درجه شیبآفتاب با  به رو های شیب در

ارتفاع، درک چگونگی توزیع استقرارهای دوران مختلف گرفتن این عوامل در کنار نظر که بدون در دنقش دارن

های باستانی فاکتور مهمی محل قرارگیری محوطه درجه شیب(. 1392و دیگران،  نیابهرامی) میسر نخواهد بود

های بخش در تحلیل قرارگیری محوطهگذارد. ها تأثیر میاست که با توجه به ماهیت اقتصادی بر مساحت آن

 11/11 ،محوطه سهها با توجه به درصد شیب، شود که از کل محوطهاین نتیجه آشکار می ،الران در شیب

-5ها در شیب بین درصد از کل محوطه 14/48، محوطه 13درصد،  5 -0ها در شیب بین درصد از کل محوطه

 81/14،هچهار محوط، و درصد 15-10نیز در شیب  هادرصد از کل محوطه 9/25، محوطه هفتدرصد و  10

 .ده استشواقع  درصد15در شیب باالتر از  درصد

 به شیب جهات زمین، مختلف مناطق و هادامنه گیریبر اساس دانش علم اقلیم و جغرافیا با توجه به آفتاب

، 4 قی و جنوب غربی رتبهشر جنوب جنوبی، های شیب اساساینبر: شوندمی بندیتقسیم چهار گروه

 احراز را 1 رتبه شمالی های شیب و 2 رتبه غربی شمال و شرقی شمال ،3 رتبه غربی و شرقی های شیب

شود که بیشتر چادرهای عشایر و گرفته، مشخص می بر اساس مطالعات صورت (.76: 1391 وفایی،) اندنموده

 ترین مکان جهت برپایی وارگه عشایری وقرار دارند و مناسب جنوبی های شیبمنازل سکونتی روستایان در 

و دلیل آن این است که ساکنان این منطقه در ( 1392و دیگران،  نیابهرامی) روندشمار میههای روستایی بخانه

ها و مناطق مختلف زمین از کل گیری دامنهتوجه به آفتاب باطول روز بیشترین بهره را از آفتاب، ببرند. 

درصد از  4/44 محوطه 12در گروه یک، ها درصد از کل محوطه 9/25 محوطه هفتبخش الران  هایمحوطه

  .گیرنددر گروه چهار قرار میها درصد از کل محوطه 6/29محوطه  هشتو  سهدر گروه  هاکل محوطه

به  ،شودها میای که از آندر تحلیل کاربری اراضی بسته به پتانسیل خاک، میزان شیب و نوع استفاده

 ییقین در دوره طور بهاخیر است و  مطالعاتبندی بر اساس تقسیمالبته این شوند. چندین طبقه تقسیم می

 12 موردمطالعهدر منطقه  گرفته انجام یبر اساس مطالعهبندی وجود نداشته است. چنین تقسیم ازتاریخ پیش

های خود را در یک قالب کلی و تقریباً نزدیک به بتوانیم محوطه نکهیا یبرا طبقه کاربری اراضی وجود دارد.

 محوطه 11تفسیر شوند. در تحلیل کارکرد اراضی  تر کلیشود در یک گروه واقعیت تحلیل کنیم، سعی می

درصد از  11/11 محوطه یا سه ،تا فقیر ها در مرتع با پوشش مرتعی متوسطدرصد از محوطه 7/40معادل 

یا مشترک  آبی و درصد در منطقه اراضی دیمی، 48محوطه  13، دیمی -ها در منطقه اراضی مرتعیمحوطه

 .اندشده  واقعدرصد نیز در مراتع نسبتاً جنگلی  7/3دیمی و آبی، یک محوطه، 

شد  ستفادهمراتبی ا ای سلسلهروش تحلیل خوشهاز ها نیز از آنالیز چند متغیره آماری داده بندی طبقهبرای 

تفکیک هر گروه بر اساس روش  است. هم از متمایز و همگن هایدسته به هابندی دادهکه هدف آن تقسیم

ها  هایی است که اعضای هر خوشه از آنها و خوشهمحاسبه اقلیدسی انجام شد و برآیند آن تعیین گروه
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هار چ ،ایبر اساس تحلیل خوشه ها دارند.ت را به دیگر خوشهشباهت را به همدیگر و کمترین شباهبیشترین 

 .شود میپرداخته  هرکدامکه در زیر به  (1)نمودار یا الگو ترسیم شد خوشه

 یکخوشه  .1.6

، (238) 3 احمدآباد های محوطهو شامل  (2)نقشه عضو بیشترین تعداد محوطه را داراست 13با  یکخوشه 

، (415) 2 ، سیاهگل باال(373) 2جوب نوروز علی  ،(398) تپه گرگک، (356) 3 خان یوردی، (308) 3گزی تنگ

، (310) 2 ، چشمه قنبر(314) آباد کریم، خاکی (380) 8، جوب نوروز علی (405) 2 بیدکان، (327) 1دره دراز 

 بین استقراری الگوی این در دریا سطح از ارتفاع هستند. (412) 7و بیدکان  (1)تصویر (268) خمش چشمهقو

 بین فاصله در ها محوطه این. است متر 2348 تا 155 بین ارتباطی مسیرهای از فاصله و متر 2574 تا 2206

 دارای ها محوطه این. اند شده واقع درصد 5/19 تا 5/6 بین شیبی در و آب دائمی منابع از متری 1388 تا 126

شمالی،  یعنی 4 و 3، 1 درجه با های شیب شامل شیب، جهت نظر از و هستند متر 4200 تا 750 بین مساحتی

 کشاورزی مشترک اراضی در و مرتعی اراضی در ها آن بیشتر نیز اراضی کاربری نظر از و جنوبی شرقی، -غربی

عنوان یک خوشه شده است، عامل ارتفاع هها بعاملی که باعث جدا شدن این محوطه. دارند قرار مرتعی و دیم

درصد  23های نوسنگی، درصد محوطه 3/15 استقراری های دورهپراکندگی  لحاظ از باشد.میاز سطح دریا 

های این همه محوطهسنگی در این خوشه قرار دارند. وهای مسدرصد محوطه 69مفرغ و  یهای دورهمحوطه

تند، فاصله  های درشیبها قرارگیری محوطه رسدمی نظربهو  اند شده پراکندهشمالی منطقه  یخوشه در نیمه

که  ارتفاعات باالو  ماهوری تپهمناطق سنگالخی،  در شدن واقع، هاو دیگر محوطه زیاد با مسیرهای ارتباطی

توسط احتماالً موقت و فصلی هستند که  استقرارهای هاست، همه بیانگرپیامد آن کمتر شدن ابعاد محوطه

 گرفتند.قرار می مورداستفاده و یا شکارگرانعشایر، دامداران 

 دوخوشه  .2.6

 1قندیل  ی، دره(354) 1، خان یوردی (434) های گلدرهشامل محوطه (3)نقشه محوطه11دارای  دوخوشه 

 1 ، سوقار(334) 1 ، گزل دره(345) 4 ، تپه اورنگ(2)تصویر (286) 1 باال می ی، دره(365) 5 ، جوب آسیاب(389)

  هستند. (421) 1 و جوب نساب (382) 1 ، گرگاب(366) 6 جوب آسیاب ،(235)

 بین ارتباطی مسیرهای از فاصله و دریا سطح از متر 2523 تا 2205 بین ارتفاع استقراری دارای الگوی این

 13 تا 3 بین درشیبی و آب دائمی منابع از 1757 تا 50 بین ی فاصله در ها محوطه این. است متر 726 تا 9

 شامل شیب، جهت نظر از و هستند متر 4000 تا 2100 بین مساحتی دارای ها محوطه این. اند شده واقع درصد

 در ها آن بیشتر نیز اراضی کاربری ازنظر و جنوبی شرقی، -شمالی، غربی یعنی 4 و 3، 1 درجه با های شیب

درصد 9استقراری های دورهپراکندگی  لحاظ از .دارند قرار مرتعی اراضی و آبی و دیم کشاورزی مشترک اراضی

در این مفرغ های درصد محوطه 2/27و سنگی ومس یهای دورهدرصد محوطه 7/72های نوسنگی، محوطه

 قرار دارند.خوشه 

 هامحوطه مساحت و کمترو ارتفاع از سطح دریا  درجه شیب قبلی گروه به نسبت ها محوطه از گروه ایندر 

 و کمتر قبلی گروه به نسبتها و دیگر محوطه ارتباطی مسیرهای با فاصله ،دیگر طرف از است، بیشتر نیز

ترین عامل که باعث تفکیک مهم .است مرتعیاراضی  وآبی  - دیم کشاورزی های زمین در بیشتر اراضی کاربری
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این  هاست.ها از سطح دریا و وسعت آنارتفاع پایین محوطهده، عامل شعنوان یک خوشه  هها باین محوطه

 به نظرو  اند شده متمرکزها نسبت به گروه قبلی دارای تمرکز بیشتری هستند و بیشتر در مرکز منطقه محوطه

 هم اندکی کشاورزی های فعالیت به احتماالً که هستند ییرو کوچ عشایر استقرارهای هامحوطه این که رسدمی

 .پرداختندمی

 سهخوشه  .3.6

ی های محوطه (432) خُلَک یو محوطه (3)تصویر (232) تپه کوگانک (4)نقشه شامل سههای خوشه محوطه      

باطی ـیرهای ارتـمتر و فاصله از مس 2153تا  2140این الگوی استقراری بین  در هستند. ارتفاع از سطح دریا

بین  شیبی دراز منابع دائمی آب و  1757تا  380بین ی اصلهـدر ف ها حوطهـممتر است. این  676تا  143بین 

جهت  نظر ازمتر هستند و  9100تا  8400دارای مساحتی بین  ها محوطه. این اند شده  واقعدرصد  5/13تا  7/8

اراضی ها در  کاربری اراضی نیز بیشتر آن نظر ازیعنی شرقی، شمالی و  1و  3با درجه  های شیبشیب، شامل 

ترین عاملی که باعث اصلیسنگی است. وها نوسنگی و مساستقراری این محوطه یدورهقرار دارند. کشاورزی 

که است  به ذکرالزم ها است. عنوان یک خوشه شده است، عامل مساحت محوطههها بجدایی این محوطه

این گروه از باشد. میم سو یچهارم و اوایل هزاره یکوگانک دارای توالی فرهنگی از نوسنگی تا اواخر هزاره

کمتر ها  آندر  دریادر کف دره و ارتفاع از سطح  قبلی دارای مساحت بیشتر های گروهنسبت به  ها محوطه

 نظر ازقبلی کمتر و  هایاطی نسبت به گروهـیرهای ارتبـبا مس ها محوطهاین گر فاصله ـاست، از طرف دی

رسد که این می نظربه ،شده ذکرهای با توجه به شاخصه اند.شده  واقعکشاورزی  های زمیندر  ،کاربری اراضی

        محدود  صورت به و یا تجاری آبیکشاورزی  های فعالیتاحتمال به  بههستند که  استقراهایی ،هامحوطه

 ند. ا هرداختپمی

 چهارخوشه  .4.6

این  است. (4)تصویر (414) محوطه یعنی یک عضو و کُپُلی کُله (5 )نقشه دارای کمترین تعداد چهارخوشه       

متری از سطح دریا واقع  2232متر و در ارتفاع  5600مساحتی در حدود سنگی و ومس یهدورمحوطه دارای 

. استمتر  1625متر و از منابع دائمی آب  707طه از مسیرهای ارتباطی اصلی وده است. فاصله این محش

مراتع آن  پوشش گیاهی وقرار دارد درصد و در اراضی با جهت شیب غربی  5/15شیب  در نظر موردمحوطه 

خوشه ر نگیریم، این خوشه نیز مشابه اگر وسعت این محوطه را در نظ .استگیاهی متوسط تا ضعیف با پوشش 

این محوطه در انتهای یکی از . عنوان یک خوشه شده استهباشد، اما عامل مساحت باعث جدایی آن بمی یک

نیز در این محل عشایر در  اکنون همو  شده  احاطهمرتفع  های کوهکه از سه طرف با  قرارگرفتههای فرعی دره

 گزینند.فصول گرم سال سکنی می
 

 نتیجه  .7

 سطح از هامحوطه ارتفاع متغیر هفت از تا مفرغ الران، نوسنگی یدوره هایمحوطه استقراری الگوی تحلیل در

 گیاهی پوشش به نسبت هامحوطه قرارگیری آب، منابع به نسبت هامحوطه موقعیت ها،محوطه وسعت دریا،

شد،  استفاده شیب و کاربری اراضی شیب، جهت درصد ارتباطی، مسیرهای به نسبت محوطه هر فاصله منطقه،

ی آنالیز کمّها با عوامل محیطی به روش تحلیلی پیرسون سنجیده شد. سپس میزان همبستگی این محوطه
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دهد که الگوی استقرار در بخش مفرغ بخش الران نشان می نوسنگی تا عصرِ یدوره هایهای محوطهداده

های بخش الران قرارگیری همه محوطه. اند گرفته شکل و توپوگرافی عوامل محیطیتعدادی از الران متناسب با 

کند، دسترسی آسان به منابع ها عبور میاصلی و فرعی در کنار مسیر ارتباطی که از وسط این دره یدره در

های محوطه گزینیاستقراربر  محیطی زیستاز تأثیر تعدادی از منابع غنی آب و مراتع  و موقتی فصلیدائمی، 

و کوهستانی با  ماهوری تپهای ها در منطقه، قرارگیری محوطهذکر  قابلدارد. اما نکته حکایت بخش الران 

 های مکانها رسد، این محوطهمی به نظرهای متنوع است که و جهت ها شیبمتر،  2000ارتفاع بیش از 

ند، ا هگرفتمیبرداری قرار و فصلی هستند که برای مدت کوتاهی از فصول سال مورد بهره مدت کوتاهاستقراری 

نشینان است. همه که امروزه نیز این منطقه دارای منابع مرتعی بسیار مناسب برای دامداران و کوچ گونه همان

متر واقع  2036ارتفاع بیش از مختلف و  های شیب درالران تا عصر مفرغ بخش نوسنگی  یدوره های محوطه

، شیب و خاک حاصلخیز وجود وهوا آب لحاظ ازمتر جذابیت چندانی  2000ارتفاعات باالی در اند و امروزه دهش

 اندیا روستاهایی فصلی متکّی واقتصاد دامداری بر در این مناطق بیشتر  شده  ساختهندارد و روستاهای 

آمد که با توجه به وضعیت  دست بهای چهار الگو خوشه های تحلیلبر اساس  (.1392و دیگران،  نیابهرامی)

دامداری و  کشاورزی،اندک  های فعالیتکه به  است یرویوچـکتوپوگرافی و اقلیمی منطقه، مربوط به مردمان 

 .ندا هتپرداخیا هردو می

 

 تشکّر و قدردانی

های بخش  و مطالعه داده خاطر در اختیار گذاشتن اصغر نوروزی به دانیم از جناب آقای علی بر خود الزم می

 الران تشکر و قدردانی نماییم.

 

 ضمایم

 
 در استان چهارمحال و بختیاری بخش الران جغرافیایي ، موقعیت1نقشه  
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بخش الران با عوامل محیطي سنگوو مسنوسنگي  یهای دوره، میزان همبستگي محوطه1جدول  

 
 ایدست آمده از تحلیل خوشه ه، نمودار دندوگرام الگوهای ب1نمودار

مساحت  
 محوطه

فاصله از 
 منابع آب

ارتفاع از 
 دریاسطح 

فاصله از 
مسیرهای 

 ارتباطي

درجه 
 شیب

جهت 
 شیب

کاربری 
 اراضي

**510- 267 1 همبستگی پیرسون مساحت
 024- 022 124- 124 

 539 539 914 905 007 179  یدار یمعنسطح 

 27 27 27 27 27 27 27 تعداد

**556 همبستگی پیرسون ارتفاع محوطه
 135- 313- 116- 161 060- 050 

 803 767 422 566 112 501 003 یدار یمعنسطح 

 27 27 27 27 27 27 27 تعداد

 311 -226 142 285 -060 1 267 همبستگی پیرسون از منابع آب فاصله
 114 257 478 150 765  179 داری سطح معنی

 27 27 27 27 27 27 27 تعداد

**510 همبستگی پیرسون ارتفاع از سطح دریا
- 060- 1 398*

 271 026 361- 

 064 896 171 040  765 007 داری سطح معنی

 27 27 27 27 27 27 27 تعداد

*398 285 -024 همبستگی پیرسون ز مسیر ارتباطيافاصله 
 1 535**

 326- 192- 

 337 097 004  040 150 905 داری سطح معنی

 27 27 27 27 27 27 27 تعداد

**535 271 142 022 همبستگی پیرسون درجه شیب
 1 180- 157 

 433 368  004 171 478 914 داری سطح معنی

 27 27 27 27 27 27 27 تعداد

 -340 1 -180 -326 026 -226 -124 همبستگی پیرسون جهت شیب

 083  368 097 896 257 539 داری سطح معنی

 27 27 27 27 27 27 27 تعداد

 1 -340 157 -192 -361 311 124 همبستگی پیرسون کاربری اراضي

  083 433 337 064 114 539 داری سطح معنی

 27 27 27 27 27 27 27 تعداد
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 های خوشه یک بر روی نقشه، جانمایي محوطه2نقشه 

 

 
 

 ، محوطه قوخمیش چشمه، دید از شرق1تصویر
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 های خوشه دو بر روی نقشهموقعیت محوطه، 3نقشه 

 
 ، دید از غرب1، تپه دره باال مي2تصویر

 
 های خوشه سه بر روی نقشه، موقعیت محوطه4نقشه 
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 ، تپه کوگانک، دید از جنوب 3تصویر

 
 های خوشه چهار بر روی نقشه، موقعیت محوطه5نقشه 

 
 ، محوطه کپلي کله، دید از جنوب4تصویر
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 منابع
ی حسینعلی نیرومند، مشهد، دانشگاه ، ترجمهی آماری ناپارامتری کاربردیها روش ،(1386نت، پی، اسمیتون، ان. سی ) اسپر

 فردوسی مشهد.

بررسی تغییرات فرهنگی دشت کنگاور از دوره مس سنگ تا پایان عصر مفرغ بر »(، 1392)عباس مترجم  و طیبه ،الماسی

 .62-51 صفحات، 5 ماره، ششناسی ایرانباستانهای  پژوهش، «های استقراری اساس مدل

زاده، تبریز، معصومه رجبی و احمد عباسی یترجمه، های زاگرس از دیدگاه ژئومورفولوژیرودخانه ،(1379اوبرلندر، تئودور )

 دانشگاه تبریز.
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، تهران، سمت.ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمه ،(1392)  محمدرضا ا،نیحافظ       

چکیده ، «شناختی حوزه آبگیر سد دره باد گرگک، چهارمحال و بختیاری بررسی و شناسایی باستان» ،(1391خسروی، لیال )
 فحهدستی و گردشگری، ص ، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایعشناسی ایران باستان ییازدهمین گردهمایی ساالنههای  مقاله
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 .وشی، تهران، امیرکبیر، ترجمه محمدعلی فرهسفرنامه از خراسان تا بختیاری ،(1335رنه، هانری )

کورش  یت، ترجمهعابختیاری، ظهور شیوه زندگی در ارتفاازتاریخ منطقه  شناسی پیشباستان  ،(1387زاگارل، آلن )

 دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری.  روستایی، شهرکرد، میراث فرهنگی، صنایع

وهوای دیرین در طی گذار آخرین  تغییرات پوشش گیاهی و آب »(، 1392 )هاشمی سید حسین اکبری؛ طیبه عزیزی، قاسم؛ 

صص ، 7، شماره 4سال  زیست، های محیط پژوهش، «هولوسن، مطالعه موردی: دریاچه نئور در شمال غرب ایران -دوره یخبندان

3-12. 

 فرهنگی)پژوهشگاه(.، تهران، سازمان میراث شناسی تئوری و عمل در باستان  ،(1383علیزاده، عباس )

 ی، سال نهم، شمارهشناسی و تاریخ باستان، «شناسیهای بررسی در باستان اهمیت و شناخت روش» ،(1374) علیزاده، عباس

 . 8-2صفحات اول، 

شناسی و  کل باستان ی، ادارهسومین گزارش هیأت بررسی اصفهان و چهارمحال و بختیاری ،(1347کوثری، یحیی )

 )منتشرنشده( . 258عامه، کد  فرهنگ

 ،نتایج تفسیر و کاربرد: اس اس پی اس در مقدماتی آمار  ،(1391) بارثکارن  ؛گلوکنرجین  ؛لیچ نانسی ؛ جورج مورگان،

 .رازی دانشگاه کرمانشاه، مرادی، خدیجه و زرافشانی کیومرث یترجمه

های آن در ارزیابی کیفی رودخانه کارون و سرشاخه» ،(1392) امیریوهاب  ؛رمضانیاکبر  ؛موساییفیروز  ؛نخعی، محمد

 .79-59 صفحات، سال پنجم، شماره بیستم، شناسی ایران زمین، «استان چهارمحال و بختیاری

، («آبخیز کارون شمالی )استان چهارمحال و بختیاری یشناسی در حوضه مطالعات باستان» ،(1388) اصغر علی ،نوروزی

 .175-161 صفحات، 2، شماره 1دوره ، شناسی مطالعات باستان

ازی ـس دلـهای م و تکنیک اـه تئوری» ،(1386) ،هرسینیسعیدی محمدرضا ،شهیدیخطیبحمید  ،الدینکمال ،امیـنیکن

رگرسیون  و GIS شناختی با کاربردهای باستان دشت ازتاریخی در پهن های پیشهای سایتها و پراکنش مکان تخمین()بینی پیش

 یدوره، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، «حوضه رودخانه گاماساب زاگرس مرکزی لجستیک مطالعه موردی:

 .211-193صفحات ، 5، شماره 58
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