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 مقدمه. 1

 . این ناحیههاستدورهدر همه ایران  شناسیباستاندر مطالعات  شدهناختهشاي ، منطقهمرکزي زاگرس ناحیه

است لرستان و ایالم ، کردستان، همدان، کرمانشاه هاياستاناز  هاییبخششامل تقسیمات سیاسی  ازلحاظ

، دشت کنگاور در استان کرمانشاه است که همواره زاگرس مرکزيشرقی  هايدشتبخش مهمی از . (1 نقشه)

متعددي در سطوح  هايپژوهش غرب ایران از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. شناختیباستانطالعات در م

 صورتبه (1392)الماسیمقاله مترجم و  ازجملهاخیر  هايپژوهشکه در  گرفتهانجاممختلف در این دشت 

 هاییدشتداراي و  لیکوهستانی علفی و جنگ نوعاست. این منطقه از  شدهاشاره هاپژوهشجامعی به این 

کوچک  میانکوهی هايدشت ومرتفع  هايکوهداراي است. این منطقه چراگاهی  هايبرداريبهرهبراي  مناسب

مردمان فراهم آورده بود تا  برايمحل مناسبی  منحصر طبیعی هايویژگیو بزرگی است که با داشتن این 

. الگوهاي استقراري پیشنهادي دوران پیش از عصر مفرغ ارندفراوانی را از خود بر جاي بگذ و آثار هاگاهاستقرار

جمعیتی از مناطق غربی زاگرس مرکزي به سمت مناطق شرقی در  هايحرکتو مفرغ در این مناطق گویاي 

 سنگیمسنوسنگی تا  دورهپس از  هاسکونتگاهافزایش  ازاین ناحیه است. مطالعات اخیر در این مناطق نشان 

و  (1394؛ سعیدي و بلمکی 1382)اسمیت و یانگ هاي شرقی زاگرس مرکزي به سمت در دره از سمت غرب زاگرس

 الماسی)مترجم و در دشت کنگاور است قدیم ورود اقوام مهاجر فرهنگ یانیق در دوران عصر مفرغ  طورهمین

اهاي سنگی بیشتر مناطق تحت سکونت روستدر دوران مس رسدمیبه نظر  بنديجمع. در یک (61: 1392

. این الگو به دنبال بودند شدهواقعها آبی و یا چشمه هايجریانها، کوچکی بودند که در نزدیکی رودخانه

 تازگیبهو بازتاب سازگاري تدریجی مردمان با محیطی است که  ایجادشدهالگوي استقراري دوران نوسنگی 

به  هاگاهسکونتاشی از جابجایی اي که در آن انسان به مقتضیات کشاورزي جدید نمسکونی شده، دوره

کشاورزي در  هايمزیتو  شد بیشترپرداخت. زمانی که اعتماد انسان به محیط جدید هاي باز و عریض میدره

 (.  47: 1382)اسمیت و یانگ هاي وسیع خود را نمایان ساخت بستر دره

جدید  سنگیمسبعد از دوران  این مطالعات وضعیت این استقرارها و چگونگی مکان گزینی این استقرارها

و  سنگیمسران شرقی زاگرس مرکزي در اواخر دو هايدشت روازاینقرار نداد.  موردتوجهدر نواحی شرقی را 

غرب ایران و  شناسیباستانوضعیت مبهمی روبروست. از سوي دیگر مطالعات البته عصر مفرغ به نسبت با 

مستمر، در طول دوران مختلف، سکونتگاهی  طوربهی همواره زاگرس مرکزي نیز نشان داده است که این نواح

ساکنان مرکز فالت ایران از طریق   .(75: 1987)هول، مناسب براي استقرارهاي دائمی و نیمه دائمی بوده است 

 حاصل از هايداده برتکیهدر این مقاله با  اند.ارتباطی این مناطق با ساکنین غرب زاگرس ارتباط داشته هايراه

محوطه داراي  27صورت گرفته، در این دشت  هايپژوهشو البته سایر  1385در سال نگارنده  هايبازنگري

تا الگوهاي استقراري  قرارگرفتهو تحلیل  موردبررسیشناسایی و  (III)گودین میانی و جدید آثار عصر مفرغ 

 .(2)شکل  تبیین شود هاآندر موجود 
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 هاروشمواد و . 2

تا روابط فضایی  کندمیمک به باستان شناسان ک خود گستردهو  ايمنطقهمقیاس با الگوهاي استقراري 

 هايروش توسعهبا  درک کنند. رتجامعرا بهتر و  ايمحوطهدرون  هايواکنشو  هاکنش و نوعاستقرارها 

و همچنین رویکردهاي تحلیلی در  GIS رایج در هايروش کارگیريبه(، پهندشت) 1منظري شناختیباستان

و نتیجه گرا براي توجه به جزئیات(  عین در)کالن نگر  شناسیباستانشناخت الگوهاي استقراري، موج جدیدي از 

 .آوردبه وجود  شناختیباستاني هاافتهدستیابی به بیشترین اطالعات از ی

جغرافیاي فرهنگی  ازجملهپژوهشی جغرافیایی  هايرشتهتوسط  شدهارائه هايروشو  هادهیابدین ترتیب 

بخشید  شناسیباستانو  شناسیانسان هاياندیشهزیستی، حیاتی تازه به  شناسیانسانبا موضوع تحوالت 

(Aldenderfer et al 1996: 7.) مطرح در دانش جغرافیا همانند نظریه مکان مرکزي  هاينظریه روازاین

و الگوهاي استقراري ارتباط یافتند.  محیطیزیست هايدیدگاهکامالً به  1960 دههوالترکریستالر در اواخر 

، بر اساس زیستمحیطهمچنین در طول این دوره بود که محققان بررسی کمی روابط گذشته انسان و 

 شناسیباستان درنهایت(. Vita-finzi and Higgs, 1970از منابع را شروع کردند ) رداريببهره هايقابلیت

(. Flannery 1976; Clarke 1977خود پذیرفت ) هايروشمکانی را در  هايوتحلیلتجزیهامروزي 

 یچگونگهمچون  ییهانهیزم، در یمهم يدستاوردهاه ب ،ی خودشناختبوم قاتیتحقدر  زین شناسانستیز

، یانساندر جوامع  ینیهمسرگزو  تغذیه نوع، طلبی قلمرو، یگروه یزندگ، يادیصو  دیص يفتارهار

 یانسان يرفتارها رییتغبر توسعه و  یطیمح راتییتغچگونه  که کندیم انیبمطالعات  نیا. اندافتهیدست

 هاهینظر نیاساس ا است. شده هماهنگ یآدم یزندگچگونه با  یطیمحستیز يهاچرخهاثربخش بوده و 

بودند  هاییاستراتژيی، فرهنگی و طیمحدو عامل  ازتاریخیپیشنکته استوار است که در جوامع  نیابر  عموماً

ي استراتژ نیای فرهنگ. گرچه بعد دادندیمقرار  تأثیررا تحت  شناختیباستان هايمحوطه گسترش و عیتوزکه 

 نیادر  شتریبي بحث برابوده است،  کنندهتعیینی قشنی، طیمحی نقش عوامل ولبوده است  موردتوجههمواره 

                                                 
1 Landscape 
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غالباً با برداشتی از الگوي طبیعی  هالیتحل گونهاین. بنابراین (Loak and Harris 2006)به  دیکنخصوص نگاه 

است. در مرحله  قرارگرفته موردتوجه مسئلهکه در این پژوهش نیز این  شودیممنطقه تفسیر  محیطیزیستو 

محیطی بررسی شود. از بعد فرهنگی هرچقدر  هايارزیابیبا  تواندیم هامحوطهبین  هايتفاوتو  اهشباهتبعد 

 (.38: 1381)هول نیز بیشتر خواهد بود  هاآنبیشتر باشد پس تعامل بین  هامحوطهشباهت بین 

 هاحوطهمپژوهش و درک شرایط محیطی  شناختیبومبه رویکرد  متغیرهاي موجود در این پژوهش با توجه

محیطی و اطالعات مربوط به با یکدیگر، شامل عوامل مختلف زیست هاآنو همچنین ارتباطات فضایی 

 شکل متغیرهاي مستقل و وابسته، که بسته به شرایط تحلیل و نوع آن به هاستمحوطهمشخصات 

موجود در منطقه  هايمحوطهاز  آمدهدستبهاست. متغیرهاي وابسته شامل یک سري اطالعات  شدهاستفاده

 آمدهدستبهنگارنده سایر محققین و یا از راه مطالعات میدانی  شناختیباستان هايگزارشاست که یا از طریق 

یک محوطه، نظیر مساحت محوطه، مساحت استقراري،  شناختیباستاناست. این متغیرها که شامل اطالعات 

-گیرد. نحوه اندازهقرار می مدنظربسته در این پژوهش متغیر وا عنوانبهفرهنگی آن است  هايدورهارتفاع و 

موجود است  شناختیباستان هايگزارشاي است که در بدین شکل است که برخی، اطالعات اولیه هاآنگیري 

از آثار سطحی در هر  بردارينمونهو  گیرياندازهو برخی دیگر از طریق مطالعات میدانی با استفاده از امکانات 

آید. اما متغیرهاي مستقل شامل، اطالعات محیطی، جغرافیایی و طبیعی است که اوش به دست میمحوطه و ک

این پژوهش  موردنظررا تحت شعاع قرار داده است. متغیرهاي  هاآن گیريشکلآن الگوي  تبعبهو  هامحوطه

به شناخت الگوي  تحلیل مربوط هايمدلشود. این متغیرها در آوري میدر مرحله اول و دوم پژوهش جمع

شاخص آنتروپی  محاسبهو همچنین  3اندازه-توزیعی رتبه هايمدل، 2معیشت حوزهاستقراري شامل، تحلیل 

در تبین میزان  هامدلمکانی کاربرد زیادي دارند. این  هايپدیدهضریب تراکم در  محاسبهدر  و 4(G) قانون

)براي مشاهده  نقش خواهد داشت موردمطالعهه مرکزي در منطق هايمحوطهو بررسی وجود  هامحوطهتراکم 

 (.1394بنگرید به: بلمکی و دیگران  هاآنو چگونگی محاسبه  هافرمول
 

 میزان وابستگی الگوی استقراری به شرایط محیطی )تحلیل حوزه معیشت محوطه(. 1-2

در دشت  (IIIگودین ) جدیدهاي مفرغ میانی و یکی از مباحثی که در شناخت نوع الگوهاي استقراري محوطه

یکی از مسائل انتخاب مکان مناسب براي   روازایناستقرارها است.  گیريشکلوجود دارد چگونگی  کنگاور

این  و استقراري است هايمحوطهمیزان تأثیر فاکتورهاي محیطی در جذب  دیگرعبارتبهاستقرار زیستگاه یا 

 ;Vita-finzi and Higgs, 1970: 5)در این مورد  بنگرید به: گیرندمتأثر از محیط طبیعی شکل می نوعیبهالگوها 

Clarke, 1976: 119 به جهت وجود مواردي از قبیل تعداد  نیز  . در این پژوهش(1393و بلمکی  بخشتاجو یا

)بنگرید به: ضریب همبستگی  محاسبهرسد به نظر می موردبررسی منطقههاي یافت شده و وسعت محوطه

ها بتواند میزان تأثیرگذاري هریک از این عوامل را در ن متغیرهاي محیطی و وسعت محوطهبی (1387نیکنامی 

جذب استقرارهاي عصر مفرغ دشت کنگاور مشخص سازد. در ادامه از این روش به محاسبه مقادیر درصد 

 .پردازیممیبه عوامل فیزیکی طبیعی  هامحوطهوابستگی 

                                                 
2 Site-Catchment Analysis 

3 Rank-size Distribution 

4 Entropy 
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 و تحلیل رابطه همبستگی آن با استقرارها موردمطالعه محدودهمحیط فیزیکی  هایویژگی. 1-1-2

است. بر طبق  سیرجان -سنندج پهنهمنطقه را تحت پوشش قرار داده این شناختی که پهنه زمین ترینمهم

-ایالت زمین ساختیغربی  متعلق به قسمت شمال کرمانشاه و همدانبیشتر استان  بخش ،نقشه این پهنه

 را الوند و اطراف و کنگاور هايبلنديجنوب شرق  -شمال غرب روندیکه در سیرجان است ک -رسوبی سنندج

به دو سن پالئوزوئیک تا اوایل  دگرگونه هايسنگمتشکل از  عمدتاً سیرجان -بخش سنندج دهد.تشکیل می

 براي بررسی ساختار فیزیکی اصوالً. (296: 1372)مطیعی،  زوزوئیک تا اوایل سنوزوئیک هستندمزوزوئیک و م

اطالعات  آوريجمعالگوهاي استقراري یکی از اقدامات الزم  دهیجهتمنطقه و میزان تأثیر این عوامل در 

 هادادههستند این  مؤثرالزم در این زمینه و مقادیر ثابتی است که در بحث ساختار فیزیکی محیط جغرافیایی 

نبود ولی در  هاآن اثربخشیمیزان  اسبهمحنیازي به  هامحوطهاغلب به دلیل وضوح و نزدیکی بسیار زیاد به 

گردآوري و مقادیر در میزان ضریب همبستگی بین ارتفاع و وسعت  1این میان نقش ارتفاع در جدول 

 . اندقرارگرفته موردمحاسبهاستقراري  هايمحوطه
 

 گاور دشت کن IIIگودین  هایمحوطه، شامل ارتفاع از سطح دریا و مساحت هامحوطه هایداده: 1جدول 

 (Xارتفاع )متر() (Yمساحت )مترمربع( ) نام فارسی کد محوطه

k-1 1523 50000 کارخانه 

k-2 1508 4095 قوش تپه 

k-5 1523 60000 گودین 

k-6 1518 3000 چال افشار 

k-7 1521 2080 چلیشه 

k-14 1521 3240 پامیل 

k-18 1519 37200 قلعه خرابه 

k-20 1521 16550 مرجان 

k-28 1532 4225 ورهک 

k-30 1714 15322 ورآبادي 

k-32 1908 1254 سرگول کوچک 

k-34 1641 13600 گبري حاجی آباد 

k-35 1827 4418 گبري 

k-36 1905 4225 جاورسینه 

k-37 1848 5000 توشماالن 

k-40 1536 28424 گبري سریوه 

k-42 1572 6960 سرسراب 

k-44 1597 27200 ابادي خرابه فش 

k-46 1706 25600 رشتیان 

k-48 1500 10290 زق جار 

k-51 1559 30732 دوینه علی آباد 

k-54 2880 رستم خانی 
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k-55 1540 7743 کندي کیله 

k-58 1496 49500 پاقلعه دهلر 

k-62 1514 7000 گنداب 

k-63 1543 11500 دهنو 

k-65 1480 12960 دو آب 

 16481.41  میانگین

 

1601.481 

  

در نظر  (Y)متغیر وابسته  عنوانبهو مساحت  (X)متغیرهاي مستقل  عنوانبهدر این جدول مقادیر ارتفاع 

 است. شدهگرفته
 

 اری و فاکتور ارتفاع از سطح دریااستقر هایمحوطهمیزان وابستگی وسعت  محاسبه. 2-1-2

در نگاه نخست این وابستگی، بدیهی به به عوامل فیزیکی، هرچند که  هامحوطهتعیین میزان وابستگی براي 

در  هاآناستقرارها و تعیین نقش  گیريشکل، اما براي تشخیص میزان تأثیر عوامل طبیعی در رسدمینظر 

در مکان گزینی ها  هاآننقش  ايگونهبه، الجرم باید شودمیکه در ادامه بحث  یافتهسازماننظام  گیريشکل

کامل تنظیم و بر اساس محاسبات، نتایج نهایی  طوربهمقادیر ، 1جدولمانند  ابتدامشخص شود. بر این اساس 

و   xهاي مفرغ منطقه، ستون محوطهبراي هریک از ارتفاع از سطح دریا  در این روشاز آن استخراج گردید. 

شاخص که  . نتیجه این محاسبات به این شکل استدهدمیرا تشکیل   yستون هامحوطهمساحت استقراري 

 محاسبه گردید.   2r =0.1974از سطح دریا، ، مقدار  هاآنها و ارتفاع محوطه همبستگی بین گسترشابطه ر

با  زمانهمدرصد،  19با ضریب تقریبی و ناچیز  ،هامحوطهافزایش مساحت  دهندهنشانضریب منفی این رابطه 

که با کاهش مالیم ارتفاع از  دهدیمنمودار نشان  دیگرعبارتبه (.3)شکل کاهش ارتفاع از سطح دریا است 

این ضرایب در تحلیل رابطه بین  .میانکوهی نیز بیشترمی شود هايدشتدر  هامحوطهسطح دریا گستردگی 

 هايمحوطهچگونگی الگو گزینی یکی از عوامل  عنوانبهاز سطح دریا و  هاآنها و ارتفاع گستردگی محوطه

زمین ریخت شناختی  ازنظر، الزم به ذکر است که دشت کنگاور. تقرار خواهد گرف مورداستفادهري استقرا

 (.1370)مهندسین مشاور تهران پژوهش ست فالتی ا هايدشتداراي دو بخش کوهستانی و 
 

 بر الگوی استقراری هارودخانه. نقش 3-1-2

ضرورتی به محاسبه  اندقرارگرفته هاآناصلی و انشعابات  يهارودخانهدر کنار  هامحوطهبا توجه به اینکه اکثر 

پیداست که یکی از فاکتورهاي اصلی در انتخاب زیستگاه  (3)شکل نیست و با نگاهی به نقشه  هاآنضریب تأثیر 

 یکوه يپا يهادشت هايینزمنزدیکی به رودخانه به جهت کاربرد زیاد آن در این دوره در به زیرکشت بردن 

 یريقرارگاست اول اینکه به جهت  مطالعهقابل یدگاهدو د است. میزان وابستگی به منابع آبی جاري از

و دیگر اینکه  اندقرارگرفتهآبرفتی ناچارا در کنار رودخانه نیز  يهادشتو استفاده از  هادرهدر بستر  هامحوطه

 هایستگاهزکشاورزي در انتخاب این  هايینزمآبرفتی و نیاز به آب براي گسترش  يهادشتبه  دسترسی

 گیري بحث شده است. یجهدرنتنبوده است. دلیل انتخاب این موارد  یرتأثیب
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 هااز سطح دریا و مساحت محدوده استقراری محوطه هامحوطهرابطه بین ارتفاع  :1نمودار 

 

در اطراف خط  هامحوطههاي مورد تحلیل است و پراکندگی محوطه شدهمشخصدر این نمودار نقاط 

درصد از  19تقریباً با افزایش ارتفاع از سطح در ستون عمودي دریا با ضریب حدود  دهدرگرسیون نشان می

این مقاله است که در یک  مدنظرشود. نکته این نمودار سه محوطه نسبتاً وسیع کم می هامحوطهمساحت 

 .اندقرارگرفتهیک دشت میانکوهی ارتفاع ثابت در میان 
 

 
نقشه شامل  هایدادهغ در شکل توپوگرافی دشت کنگاور )عصر مفر هایمحوطهپراکندگی  :2شکل 

 متر است( برحسببر اساس مترمربع و ارتفاع از سطح دریا  هامحوطهوسعت 



 (کنگاور دشت) مرکزی زاگرس شرق در، مفرغ عصر یافته سازمان نظام یک از هایینشانه /26

  هامحوطهفضایی و درونی  هایتحلیل. 2-2

با یک  میانی و جدید دوران مفرغ زاگرس مرکزي، در ویژهبهغرب ایران  هايبررسیو  هاکاوش بر اساس

با این اوصاف و نگاهی  (.447-405: 1381)بنگرید به : هنریکسون، روبرو هستیم جغرافیایی و فراوانی آثار گستردگی 

این فرضیه است گزینه مناسبی براي آزمایش میانکوهی زاگرس، دشت کنگاور  هايدشتبه موقعیت طبیعی 

همین به قه غرب است یا خیر؟ در منط مندنظام، دوران تمرکز و ایجاد ساختارهاي IIIدوران گودین  آیاکه 

 هاينظام گیريشکلمرکزي براي  هايمکانو ایجاد  بررسی اینکه اساساً این منطقه قابلیت تمرکز و منظور

استفاده دارد از تحلیل آنتروپی که کاربرد زیادي در مطالعات جغرافیاي انسانی دارد  را اجتماعی  ترپیشرفته

شد. این نوع  گیريبهرهدر پژوهش حاضر  هاتحلیلاز نتایج این  شناختیباستانبا دیدگاهی  درنهایتو  شد.

 و آنتروپی شانون است.  اياندازه -کاربرد شامل توزیع رتبه تناسببهدر این تحقیق  هاآزمون
 

 ( استقرارهای دشت کنگاور RSI)شاخص  یااندازه - یارتبه. توزیع 1-2-2

رقم  آمدهدستبههاي دشت کنگاور شاخص اندازه در مورد داده - همقادیر و با محاسبه فرمول رتب اساس بر

(. 2)نمودار از یک و داراي یک الگوي مقعر نسبت به خط لگاریتمی است  ترکوچکاست. این مقدار،  248/0

اما توضیح دیگري  (3)شکل  میانی در این دشت باشد هايمحوطهشاید بتوان گفت این شاخص بیانگر اهمیت 

وضعیت در باالي . بررسی شود جانبههمه صورتبهنمودار  براي این کار الزم استوجود دارد و  بارهدرایننیز 

درک یک ساختار  در تواندمیو است  يدیگر باالي دو هکتار به گونه هايمحوطهخط قطع یعنی در مورد 

 -ر از دو هکتار توزیع رتبهبا وسعت کمت هايمحوطهالبته الزم به ذکر است که در مورد  .باشد مؤثر مندنظام

از آن پایداري اقتصادي  ترپاییندر مقادیر  چراکه دهدمیرا نشان  گذشتیقابلاي کاهش خطی و اندازه

مثل  تريبزرگ هايمحوطهو نقش کمتري در ساختار اقتصادي دشت نسبت به  یابدمیاستقرار کاهش 

در نظر  هامحوطهدو هکتار براي  اندازهبهر نقطه قطعی به همین منظو. کنندمیه و پاقلعه ایفا گودین، کارخان

. سازدمی ازپیشبیش رامیانی  هايمحوطهاهمیت  خودخوديبهگرفته شد و جدا کردن این محدوده از مقادیر 

میانی و نقش  هايمحوطهباید، به این  هامحوطهکل  روابط میان فرهنگیبراي تحلیل نوع  رسدمیبه نظر 

 شود. ايویژهه توجه در منطق هاآن

تواند استقراري در منطقه، می هايمحوطهتحلیل این شاخص با تحلیل نتایج حاصل از محاسبه آنتروپی 

است. با  موردتوجهاجتماعی باشد که در تحلیل الگوي استقراري  –هاي اقتصادي گویاي وضعیتی از شاخصه

بت اقتصادي متوسط در باالي خط قطع و رقابت با رقا هایینظامشود مشاهده می 2وضعیتی که در نمودار 

در  تواندمی(. از دیگر کاربردهاي این تحلیل Blanton 1976) خوردمیقطع به چشم  زیرخطاقتصادي کم در 

با تخمین لگاریتمی  توانمیو  شدهشناساییاي باشد که در این دشت تخمین اندازه مورد انتظار هر محوطه

 .یافتدستار به این مهم اندازه مورد انتظار استقر
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: نمودار رابطه بین رتبه وسعت استقراری هر محوطه و مساحت محدوده استقراری 2نمودار 

 های عصر مفرغ در منطقهمحوطه
 

ها و مساحت یک هکتار نیز در این نمودار ستون عمودي معرف مساحت و ستون افقی معرف رتبه محوطه

با حداقل رقابت اقتصادي است.  هایینظام دهندهنشانر گرفته شد. مقعر بودن نمودار نقطه قطع در نظ عنوانبه

 است. 248000/0این نمودار  RSI مقدار 
 

 عصر مفرغ دشت کنگاور  هایمحوطه. محاسبه شاخص آنتروپی 2-2-2

یک به . این مقدار نزداستدرصد  86بررسی سطحی حدود  هايدادهدر مورد  شدهمحاسبه ضریب آنتروپی

در این منطقه و بیانگر توزیع عادالنه هکتار(  3هکتار و  2)بین میانه  هايمحوطهاست و تأیید برتري نسبی  100

 توانمیدر سطح دشت است. اما از نگاهی دیگر نیز  هاآنتوزیع عادالنه  براثرها استقراري محوطه ايشاخصه

 درنتیجهآورد که البته این بحث  حساببهدر دشت  ترمنسجمرا زمینه ایجاد یک نظام اجتماعی  هاشاخصاین 

 گیري دنبال خواهد شد. 
 

  هادادهتحلیل . 3

 هايتحلیلبا ترکیبی از  توانمیعصر مفرغ میانی دشت میانکوهی کنگاور را  هايمحوطهالگوهاي استقراري 

استقراري  هايمحوطهمربوط به  هايدادهمنطقه و  محیطیزیستیعنی تحلیل اطالعات )گیرش( حوزه معیشت 

نسبت به یکدیگر )تحلیل  هامحوطهمکانی شامل الگوهاي مکان گزینی و جغرافیایی  هايتحلیل طورهمینو 

عدد زیر یک  13محوطه  2باید اشاره کرد که از مجموع  چیز هررتبه اندازه و آنتروپی( تفسیر کرد. اما قبل از 

هکتار  3محوطه زیر  27از این  درمجموعمحوطه  22وسعت دارند، یعنی  هکتار 3تا  1محوطه بین  9هکتار و 

 1961صورت گرفته در سال  هايکاوشاین دشت تپه گودین است که طبق  محوطه ترینبزرگوسعت دارند، 

 هايبررسیطبق  ازآنجاکهاست. اما  شدهزدههکتار وسعت آن تخمین  15تا  14توسط یانگ چیزي در حدود 

است  گیرياندازهقابلظاهري محوطه  عرصهسطحی از  مشاهدتتنها از طریق  آنچهرایط امروزي نگارنده در ش

پیشنهادي در این پژوهش بر  هايوسعتهمه  کهازآنجاییمتر است بنابراین  160در  375چیزي در حدود 

گرفته این نسبت کلی براي همه محوطه یکسان در نظر  گرفتهانجامظاهري  عرصهاساس بررسی سطحی و 



 (کنگاور دشت) مرکزی زاگرس شرق در، مفرغ عصر یافته سازمان نظام یک از هایینشانه /28

 رتبهشرکت داده شد.  هاتحلیلهکتار آن در  6گودین،  تپههکتاري  14شد. نتیجه اینکه از وسعت احتمالی 

هکتار  12وسعت آن  1356 هايبررسیاست که طبق  1 شمارهتپه کارخانه با کد  محوطهبعدي مربوط به 

ظاهري  عرصهی آنچه که از وسعت و عوامل متعدد تخریب الذکرفوقاما بازهم به سبب موارد  شدهزدهتخمین 

متر است. و باید در نظر گرفت که این تپه در زیر روستاي  197در  97به وسعت  ايتپهاست  مشاهدهقابل

هکتار  5این محوطه نیز در حدود  تأثیرگذاروسعت  درنهایتاین عوامل  بنديجمعاست. با  شدهواقعکنونی 

 رسدمیبعدي تپه پاقلعه دهلر است که به نظر محوطه شته باشد. همخوانی دا هامحوطهلحاظ شد تا با سایر 

اقتصادي این دشت متأثر از این سه محوطه باشد که در ادامه بیشتر این دالیل بررسی  –کل ساختار اجتماعی 

 . شودمی

در فصول  مالحظهقابل، مازاد بارش باوجود که دهدیمنشان  یمیاقل طیشرای و طیمحستیزي هایابیارز

 کمتربارش  و با اهانیگ یآب ازین شیافزاآن  تبعبهو تعرق و  ریتبخ لیپتانس شیافزاي سرکا یب ،یزمستانسرد 

 شناختی، بومزیست ازنظرو  خشکدوره  کی درنتیجه، میهستدر فصول بهار و تابستان در منطقه روبرو 

در زاگرس این است  خصوصبهوهی میانک هايدشت هايخاصیتاز  حالبااین. شودیم حاکمبر منطقه  یبحران

 تقریباًو انشعابات آن  هارودخانههستند. این  هازیستگاهبراي گسترش  اعتمادقابلکه داراي رودهاي دائمی و 

فصلی را پیدا  هايواریزهکوچک وجود دارد. در ارتفاعات که این رودها شکل  هايدشتدر همه جاي این 

خود به شکل موقت باید در  موردنیازقتی روبرو هستیم که براي تأمین آب با استقرارهایی مو بالطبع کنند،می

آب شدن  براثربا رودهاي دائمی روبرو هستیم که  هادرهکف  هايدشتساکن شوند و در  هارودخانهکنار این 

اب گاماسی رودخانهبه  توانمیدر فصل تابستان داراي آب است. از این رودهاي مهم در دشت کنگاور  هابرف

بازهم  وجودباایناست اما  دادهجايخود  حوضرا در  شماريبیاشاره کرد که در طول منطقه خود استقراري 

باید  حتماًدائمی آگاه هستیم و  وزندگیدر یک برهه طوالنی  هارودخانههمگی از خطرات زندگی دائم در کنار 

و  هاالبیساه به رودخانه از خطرات ناشی از نزدیکی استقرارگ باوجودصورت بگیرد که  ايگونهبهمکان گزینی 

 فاصله هامحوطهاشاره شد اکثر  قبالًکه  طورهمانزراعی و مسکونی در امان باشد.  هايزمیناز بین رفتن 

بزرگ و محوري منطقه یعنی تپه گودین و تپه  محوطه 2 جزبهو انشعابات آن دارند  هارودخانهناچیزي با 

و معقولی را براي ایجاد یک استقرار گسترده با سازوکارهاي مختلف اقتصادي و  منطقی فاصلهکارخانه که 

 (. 3)شکل  اندکردهارتباطی رعایت 

که  طورهماندر منحنی ترازهاست.  قرارگیريدر توپوگرافی و  هازیستگاهدیگر نوع چیدمان  توجهقابلنکته 

که درصد وابستگی این دو عامل در  دادمیان با ارتفاع نش هامحوطهگفته شد ضریب همبستگی  هاتحلیلدر 

شدن ارتفاع از سطح دریا با شیبی مالیم نمودار این وابستگی با کم دادمیدرصد بود که نشان  19حدود 

در این دشت حدود  هامحوطه. متوسط ارتفاع شدمی تربزرگدرصدي  19نیز البته با ضریبی  هامحوطهوسعت 

هاي کانون عنوانبهمتر ارتفاع دارند  1800تا  1600، مناطقی که بین دانیممیکه  طورهمانمتر است،  1600

براي کشاورزي و ایجاد بسترهاي  هازمینشوند. شیب مناسب این مهم جمعیتی و زراعت منطقه محسوب می

 هايویژگیهاي فصلی و دائمی از سطحی در این منطقه و جاري شدن رودخانه هايآبمناسب براي هدایت 

 است. هاقسمتارز این ب
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 زندیمگیرش و یا معیشت پیوند  حوزهاین نوع نگاه را با رویکردهاي تحلیل  آنچه، هازیستگاهدر تحلیل فضایی 

و نیز فراهم آوردن آمادگی ذهنی براي ترسیم سیماي  هالیتحل گونهازاین آمدهدستبهتأیید یا رد نتایج 

است. با استفاده از تحلیل روابط مکانی  اعتمادقابلطالعات نسبتاً این پهندشت با تکیه به ا شناختیباستان

مرکزي و نیز روابط اقتصادي محتمل بر  هايمکانبه اطالعاتی نظیر امکان وجود  توانیمبا یکدیگر  هامحوطه

اندازة -و شاخص رتبه شدهمشخص هالیتحلاز نتیجه این  آنچهاقتصادي در منطقه دسترسی یافت.  هايقطب

و داراي یک نمودار  (248/0)از یک  ترکوچکمقدار شاخص عددي بسیار ، کندیمنیز آن را تأیید  هاحوطهم

از  ترپایینارقام بسیار باالتر و  دامنه)کم کردن درصدي مقادیر  20. بعد از پیراسته سازي (2)نمودار مقعر است  نسبتاً

از یک و یا به  ترکوچکاین مقدار هم در مقایسه که  آیدمیبه دست  449/0حدود   درشاخص  خط لگاریتمی(

تعادل منفی این پهندشت در  دهندهنشاندرصد میزان تعادل است. تا اینجا این مقادیر  47زبان درصد برابر 

است. اما از سوي دیگر با نگاهی  یافتهنظامسیاسی  -اقتصادي هاينظامبرابر تطور اجتماعی و حرکت به سمت 

اول رتبه که  محوطه 15با نگاهی به  شویممیشرقی این حوزه با نکته بسیار جالب روبرو  همنطق هايدادهبه 

 شویممیخط لگاریتم  تحدب مثبت نمودار و باالتر از متوجه اندقرارگرفته موردمطالعهدر قسمت شرقی ناحیه 
 (.3)نمودار 

 

 
 ()نگارنده منطقه توپوگرافی شکل و میانکوهی دشت در کنگاور دشت میانی غمفر عصر هایمحوطه : پراکندگی3 شکل

 

 باریکرتبه اول تا پانزدهم منطقه را  محوطه 15این موضوع شاخص رتبه اندازه در مورد  تردقیقبراي بررسی 

که ( 4ودار )نم آیدمیبه دست  706/0اندازه در این منطقه رقم  -شاخص رتبه محاسبه. با کنیممیدیگر بررسی 
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هکتار را از این ارزیابی خارج کنیم رقمی  2زیر  هايمحوطهنسبت به منطقه بسیار شاخص باالیی است و اگر 

 .آیدمیکه باالتر از شاخص منطقه است به دست  1باالتر از  آمدهدستبه
 

  
 منطقه مفرغ عصر هایمحوطه اندازه-رتبه نمودار: 3 نمودار

 پیراستگی از بعد

 (نگارنده) مفرغ عصر محوطه 15 اندازه-رتبه نمودار: 4 نمودار

 

ها و مساحت یک هکتار نیز ستون عمودي معرف مساحت و ستون افقی معرف رتبه محوطه 3در نمودار 

مطالعاتی با کم کردن  حوزهباالتر در شرق  رتبهداراي  4 در نمودار است. شدهگرفتهنقطه قطع در نظر  عنوانبه

اندازه باالتر از خط  -که نمودار رتبه شودمیقطع در نمودار باال مشاهده  زیرخطهکتار یعنی  2زیر  هايمحوطه

در اداره و کنترل این پهندشت  هامحوطهو مرکزیت این  یافتگیسازمان دهندهنشانکه  گیردمیلگاریتمی قرار 

 .ها استدر این نمودار نیز ستون عمودي معرف مساحت و ستون افقی معرف رتبه محوطه. شودمیمحسوب 
 

 . نتیجه4

 هاينظام دهندهکنترلی منطقه و سازمان  حوزهکه  دهدمیاندازه در این پژوهش، نشان -هاي رتبهشاخص

تراکمی نیز، با  ايشاخصهاست. موردي که  قرارگرفتهکنترلی در این منطقه در بخش شرقی و جنوبی حوزه 

 هايمحوطه. در این میان (4)شکل  کنندمیشرقی و جنوبی آن را تأیید  حوزهدر  هامحوطهنشان دادن تراکم 

بخشی از اجزاي این  عنوانبه شوندمیواحدهاي سازمانی قلمداد  عنوانبه جاهمهزیر یک هکتار که در 

شاخص در غرب ایران و  محوطهاین  هايکاوشیج مرکزي نظیر گودین )در مورد دستاوردها و نتا هايمحوطه

( ایفا Young 1969; Young and Levine 1974شواهد حاکی از مرکزي بودن این محوطه رجوع شود به: 

این نظام زیستگاهی  است. درآورده کنترلقابلاجزا  همهکه دشت را در قالب یک ساختار منسجم با  کنندمی

این دشت گرفته است، در توضیح  جايجايأثیر را با تغییر محیط خود در خود بیشترین ت هايویژگیبا حفظ 

 هايقسمتاندازه در -معیشت اشاره کرد. میزان شاخص رتبه حوزهباید به دست آوردهاي تحلیل  مسئلهاین 

 هازیستگاهتداعی ارتباط نزدیک  نوعیبهبه یکدیگر،  هامحوطهشمالی دشت با توجه به وسعت دشت و نزدیکی 

برتري خاصی نسبت به هم  کدامهیچمیانی این دشت است و به لحاظ ساختاري نیز  هايمحوطهبا  خصوصهب

مرکزي در شرق و جنوب را  هايمکانو تمایلشان به سمت  دهیسازمانندارند و همین امر به یکپارچگی نظام 
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 .دهدمینشان 
 

 
 عصر مفرغ میانی دشت کنگاور )نگارنده( یهامحوطه: پراکندگی 4شکل 

 

تأثیرشان بر اطراف  دامنهو  هامحوطهبا توجه به وسعت عصر مفرغ میانی دشت کنگاور  يهامحوطهپراکندگی 

به  هایپراکندگاست. فشردگی و انسجام  شدهدادهنشان  یسادگبهدر منطقه در این شکل  هاآنخود و تراکم 

زي منطقه نظیر گودین، کارخانه و پاقلعه کشیده شده است که در این میان بزرگ و مرک يهامحوطهسمت 

در همه  هکتاري( 3تا  1)میانی  هايمحوطهبر مبناي این الگو  .کندیمجلوه  ترپررنگنقش تپه کارخانه از همه 

با مرکزي این دشت  هايمکانرابط  عنوانبهجاي دشت نقش مهمی را در انسجام ساختاري کل پهندشت و 

 86شاخص ضریب آنتروپی نیز حدود  نتیجه. کنندیمهستند، ایفا  هاآناز  ترکوچکسایر ارکان که معموالً 

درصد، و در حالت کلی بیانگر توزیع عادالنه  100این مقدار متمایل به که گفته شد،  طورهمانو درصد بود 

قرار گیرد.  موردمطالعهر این ارزیابی . اما این شاخص نیز باید با تمام وجوهاتش داست در دشت هامحوطه

و تأیید  کردیمدر کل دشت آن را تأیید  (هامحوطهکل  هايداده)با احتساب اندازه  -ي که شاخص رتبهاجهینت

که در تحلیل  طوريهمانهکتار( در این منطقه است  3میانه )بین یک هکتار و  هايمحوطهبرتري نسبی 

 هم بهی مطرح بود. اما در این میان با نگاه به سمت شرقی حوزه این تعادل اندازه نیز چنین بحث-شاخص رتبه

، این ذهنیت را هاکوهاین پهندشت و منحصر بودن آن در میان  ازاندازهبیشو با توجه به کوچکی  خوردمی

 . ندابودهمرکزي نظیر گودین و کارخانه  هايمحوطه ها تحت تأثیرمحوطهکل  هرحالبهکه  کندمیمتبادر 

ها، در شرق محدب و در کل دشت مقعر بود و طبق الگو، اندازه اندازه محوطه-باید یادآور شد که رتبه

 بینیپیشخطی  -تر از آن است که الگوي لگاریتمیترین استقرار نظام کوچکاستقرارهاي واقع در زیر بزرگ

اصلی سازمانی در این دشت در نظر بگیریم و  زیستگاه پایدار را واحد ینترکوچک اندازهاگر . (4) نمودار کند می
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واحد سازمانی و  عنوانبهدهد  را افت سریعی را نشان می 4که نمودار  ییدرجا شدهانجامکارهاي  اگر طبقیا 

 یريگشکلعوامل متعددي در  (Hagget, 1966, 106)استقرار در نظر بگیریم  اندازهتقریبی حداقل  آستانهیا 

از: تولیدات کشاورزي،  اندعبارت، نقش دارند. این عوامل گیردیدر برممحدودي محوطه را  این آستانه که شمار

 (229: 1381)جانسون، ، امنیت و نیازهاي اداري يامنطقهمیزان ارتباطات روستایی در یک نظام 

ض گرفتن ( و با فر4در حدود یک هکتار است )نمودار  شدهگرفتهقطع در نظر  نقطه ازآنجاکهبا این تفسیر 

 يترسازندهمیانی که نقش  يهامحوطه خصوصبه هامحوطهواحد سازمانی در این پژوهش سایر  عنوانبه هاآن

توان برابر مساحت واحدهاي سازمانی، را نمی 4 حداکثرو یا  3یا 2دشت دارند با  یدهسازماندر کنترل و 

نظیر گودین و کارخانه وسعتی  ییهامحوطه یریمذاگر بپتشکیالتی وسیعی در نظر گرفت. اما  یندهنما عنوانبه

 یندهنمارا در این پهندشت کوچک  هاآن توانیمیمامروزه مشهود است داشته باشد  ازآنچهبسیار بیشتر 

 3زیر  يهامحوطههاي زیاد وجود محوطه توانیمیمآوریم. بنابراین  حساببهتشکیالتی این واحدهاي سازمانی 

اندازه و همچنین افزایش شاخص آنتروپی )با -لیلی بر مقعر کردن نمودار لگاریتمی رتبهدمحوطه(،  22)هکتاري 

مکان مرکزي در این دشت و  ياشاخصهآوریم. اما این دلیلی بر پایین بودن  حساببه( هامحوطهاحتساب کل 

ایی نیست. تخصصی و ارتباطات روست صورتبهنظیر مشارکت در تولید محصوالت کشاورزي  یدهسازمانعدم 

شرق و غرب  يهادادهبا متمایز کردن  یخوبامر بهو این  اندکردهمرکزي نقش خود را ایفا  يهامحوطه چراکه

ها در میزان تعادل فضایی و تعداد محوطهدهد حوزه پیداست. نقشی که شاخص آنتروپی در این مهم نشان می

آن به براي به وجود آمدن شهرهاي بزرگ و هاي مکان مرکزي و تبدیل داشتن شاخصه ازنظرسطح پهندشت 

  آنتوان از میاست که  ترکوچکهاي میانه و یا مرکزي و تعادل در سطح محوطه هايمکانیا عدم وجود 

کوچک  استفاده کرد. بنابراین وجود روستاهاي هامحوطهگیري درجه تمرکز و پراکندگی فضایی براي اندازه

و  شبکه ارتباطاتیی در از افزایش شاخص تمرکزگرا جلوگیري دری مهمي هاحلقه عنوانبه اگرچهاي، منطقه

ارتباطات  هاحلقههمین  واسطهبهمرکزي  هايمحوطهاما این بدان معناست نقش دارند، ت یع متعادل جمعیتوز

سایر  نظیر گودین و مقایسه آن با هاییمحوطهسفالی  هايداده. با نگاهی به اندپراکندهخود را در سطح دشت 

است و  دادهجايفرهنگی کل منطقه را در خود  هايداده از ايمجموعهکه این محوطه،  یابیمدرمی هامحوطه

حتی در مقایسه با  (405-429: 1381)هنریکسون، را ارائه داده است  IIIگودین 6تا  1یک توالی مناسب از فازهاي 

این دو  هايدادهندانی با این محوطه ندارد چ فاصلهشاخص دیگري نظیر گیان در دره نهاوند که  محوطه

 يافرا منطقهاز طرف دیگر ارتباطات  .(5)شکل مجموعه نشان از توالی مرتب عصر مفرغ در تپه گودین است 

 النهرینینبنشان از ارتباط این منطقه با کاوش شده(  محوطهیک  عنوانبه)ادوار فرهنگی خود  در همهتپه گودین 

با رب ایران در همه ادوار فرهنگی است. اما در دوران مفرغ یک وقفه ارتباط این مناطق را شمال غ طورینهمو 

تا  یشناسباستان وقفهاین  (IIو گودین  III)قطع توالی الیه شناختی گودین  کندیممناطق فرهنگی ایران جدا  یرسا

فه در این دشت و در سایر مابین این وق يهادوره، البته نتایج تحقیقات در رودیمپیش  IIIعصر آهن 

و مواردي نظیر  IIو عصر آهن  Iنظیر عصر آهن  ییهافرهنگنشان از وجود  جوارهم يهادشتو  هامحوطه

تحرکات عصر مفرغ میانی در منطقه حاکی از گسترش نسبتاً زیاد  هرحالبهدارد. اما )به شکل قبرستان(  IIگیان 

وه گرین، پیش کوه شرقی، پیش کوه غرب، پشت کوه، جغرافیایی، شرق ک یهناحاین فرهنگ در شش 

 مطمئناً. این گسترش فرهنگی که (409: 1381)هنریکسون، است  النهرینینب يهادشتماهیدشت و خوزستان و 
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 ازجملهو قابل ارتباط،  یافتهسازمانبار اقتصادي و اجتماعی نیز به همراه داشته نشان از یک تشکیالت 

دور نیاز به بستري  هايینسرزمدارد. این نوع ارتباطات تجاري با  النهرینینبحتی با  يافرا منطقهارتباطات 

الگوي استقراري در این  نحوهو سازمان دهنده دارد که با مطالبی که در مورد  حاکمیتی، با ساختاري منسجم

 پهندشت گفته شد همخوانی دارد.
 

 
گیان در دره نهاوند  محوطهعصر مفرغ میانی و جدید دشت کنگاور و  یهامحوطهگی پراکند نقشه: 5شکل 

 (نگارنده)
 

تمرکز  گیان را در دره نهاوند و محوطهعصر مفرغ میانی و جدید دشت کنگاور و  يهامحوطهپراکندگی  نقشه

ز منطقه دشت کدرة کنگاور نشان از برقراري ارتباط اقتصادي و متمر يهامحوطهدر اطراف  هامحوطه

 میانکوهی کنگاور است.
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