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مهمقد
 های محوطهاستقرار در  (.20: 1396 احمدی،) گردد میبر طبیعت با وی ةرابط و تعامل به انسان زندگی مهم ابعاد از یکی

 در. (2818: 2014 ،همکاران و ژانگ) است طبیعی محیط با انسان تنگاتنگ ارتباط انگربی ای ناحیه هر در باستانی

 استقرار نظام ساختار که معنی بدین ؛دارند زیادی تأثیر طبیعی های دهپدی انسانی های سکونتگاه پراکنش و ینیگز مکان

 عالجیاست) اند گرفته شکل طبیعی های بنیان با ارتباط در (غیره و ،اقتصاد ،فرهنگ) انسانی های بنیان از تأثیرپذیری ضمن

 جغرافیایی فضای یک در را انسانی های سکونتگاه استقرار بستر محیطی های توانمندی .(136: 1384 معصوم، قدیری و

 ،همکاران و کوستاست )کنش بین انسان و محیط اطراف آن  برهم تجلی نیز مکان هر فضایی ساختار و کند می فراهم

 محیط در که شود می گفته محیطی های قابلیت و ،استعدادها ،ها توانایی مجموعه به محیطی های توان .(253: 1977

 رویش و ،خاک جنس ،ها آب جریان و جهت زمین، شکل شامل ها توان این. دارد وجود اقتصادی و اجتماعی -طبیعی

 فضایی توزیع چگونگی ةنحو و فعالیت و جمعیت کیفی خصوصیات نظر از جمعیتی های ویژگی و طبیعی محیط در گیاهی

 نقش این فضایی یابی سازمان چگونگی محیط، بستر در اجتماعی های گروه معیشتی نقش ایفای و اجتماعی عدبُ از آن

                                                            
 09127025047 :تلفن، نویسندة مسئول Email: kniknami@ut.ac.ir     
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 برحسب انسان که اصل این به توجه با (.211: 1396 ،همکاران و فزونی) آورد یموجود  به را اقتصادی محیط و ،معیشتی

 برای هایی محوطه ،شود می انتخاب موجود ذخایر و منابع نوع براساس استقرار بلکه ،شود نمی مستقر جایی در تصادف

 و مقصودی) کنند فراهم را بلندمدت وری بهره امکان و باشند داشته بیشتری ولیةا منابع که شوند می انتخاب سکونت

 به آسان دسترسی جمله از محیطی عوامل به خود زندگی محل انتخاب در باستان مردم ،بنابراین .(150: 1394 ،همکاران

 .اند کرده می توجه بسیار معدنی مواد و ،طبیعی مغذی منابع کشاورزی، منظور به مناسب زمین و آب

 و ماهیدشت شرقی جنوب و شرق قسمت درواقع که است مرکزی سزاگر کوچک های دشت از یکی سرفیروزآباد دشت

 موقعیت نظر از و (1 نقشه )است شده واقع کرمانشاه شرق جنوب کیلومتری 38 ةفاصل در دشت این. گیرد می دربر را آن امتداد

 ةدور از آثاری شدن یافت و ماهیدشت با جواری هم وجود دلیل به شناسی باستان رنظ از اما ،ای حاشیه های دشت از یکی طبیعی

 و نیکنامی ؛1392 ،همکاران و میرقادری ؛1390 ،همکاران و نیکنامی ؛1388 ،نیکنامی) متأخر اسالمی دوران تا سنگی پارینه

 و غربی جنوب و جنوب سوی از هلیالن و سیمره ةرودخان جوار در قرارگیری ،همچنین .است اهمیتبا و مهم( 1394 ،همکاران

 جنگلی نواحی و ،کشت قابل و هموار های زمین متعدد، های چشمه دائم، ةرودخان داشتن با و محیطی زیست تنوع و غنا ةواسط به

ترین  مهم از(. 1390 ،همکاران و نیکنامی) است داشته تاریخ از پیش دوران در انسانی های گروه جذب در زیادی بسیار قابلیت

 در را سرفیروزآباد منطقة نوسنگی دورة یها محوطه زاد نیک میثم نیز این از پیش که است نوسنگی ةمباحث این منطقه دور

 مجلة در نیز مقاله دو در و کرده بررسی( 1390 ،زاد نیک) تهران دانشگاه شناسی باستان گروه در خود ارشد کارشناسی نامة پایان

 بارةدر( 2013 ،همکاران و نیکنامی) ایران نوسنگی مقاالت مجموعه درو ( 2012 ، زاد و نیک یکنامین) پرهیستوریکا داکیومنتا

 و انتخاب مطالعه برای منطقه این مرکزی، زاگرس بسیار اهمیت دلیل به .اند دهکر منتشر مقاالتی سرفیروزآباد نوسنگی دورة

 مؤثر سرفیروزآباد دشت نوسنگی استقرارهای تداوم یا تأسیس رد عواملی چه اینکه جمله از ؛دش طرح زمینه این در سؤاالتی

 تأثیر ةمطالع هدف با پژوهش این. اند داشته عوامل دیگر به نسبت بیشتری تأثیر محیطی عوامل این از یک  کدام یا ؟اند بوده

 ةمطالع ،رو ازاین. ذیردپ می انجام تحلیلی -توصیفی روش با سرفیروزآباد دشت نوسنگی های محوطه ایجاد رد محیطی عوامل

 های محوطه تأسیس و ایجاد در محیطی عوامل نقش تحلیل نیز و ،فرهنگی مواد واکاوی و بررسی باستانی، های محوطه

 را ما آگاهی ةدامن تواند میها در این منطقه  آن تحوالت و تغییر درک و فهم به توجه با استقراری الگوهای ةمطالع همراه باستانی

 در کیفی و یکمّ تغییرات همچنین و آن از برداری بهره میزان و اطرافش محیط با انسان تعامل حتی و گزینی نتسکو ةنحو از

 .دهد افزایش ای منطقه درون جمعیتی تغییرات درنهایت و ،استقراری الگوهای

 
کرمانشاهاستاندرسرفیروزآباددشتموقعیت.1نقشة
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سرفیروزآباددشتبومزیستوجغرافیا
 ،خشک و گرم هوای و آب با مناطقی در ویژه به ها افکنه طمخرو و ها دشت جمله از آبرفتی های پهنه تاکنون، قدیم زمان زا

 از ها پهنه این. هستند ها سکونتگاه گزینی مکان در جمعیت جذاب مناطق از محیطی، مناسب شرایط از برخورداری دلیل به

از  یروزآبادسرف دشت (.2 :1391 ،و همکاران یمقصود) اند بوده بشر حیات و مدنت محل امروزه تا کواترنر دورة در دیرباز

 پوشش پراکنده، یماهورها تپه ی،آبرفت های ینزممرتفع،  یها کوهبا  یآبرفت یها پهنه یناز هم یکی یروزآبادتوابع بخش ف

 با کرمانشاه شرق جنوب رد که (1073: 2011 ،و همکاران حشمتیاست ) یزراع های ینزمدشت و  ةحاشی در جنگلی

شمال غرب است که  -جنوب شرق یبیبا جهت تقر یسیناود صورت بهدشت  این .است شده واقع هکتار 94337 مساحت

منابع آب و  سبب به امروزی روستاهای استقراری الگوی و کند  یم کشی آن را زه «مرگ»با نام  یا رودخانهمرکزش  در

مرگ از ارتفاعات جنوب غربی و جنوب شرقی دشت ماهیدشت و  ةرودخان .(13: 1989 بروکس،است )آن  یننوع زم

 یها برفحاصل از ذوب  یها آبدانه و همچنین  قره و سراب ،، خیور بوربوریزیعز یرمتیران،  یها سرابهمچنین 

و  یعسگر) ردگی یمسفید سرچشمه  مانند ارتفاعات سبز عمو نسار و کوه اند شدهجنوب کرمانشاه واقع  درارتفاعاتی که 

نام  با شرق شمال نوار. اند کردهدشت را احاطه  ینا یو شمال شرق یممتد جنوب غرب کوه رشتهدو  .(1: 1392 ،همکاران

 یها کوه. هستند یدخوره تاو و کوه سف یان،کماجار )کمه جر(، زنگعل یها قلهشامل  متعدد یها قلهو  یدسف کوه رشته یکل

ون(،  الله) آباد لعل مل، نسار، کله یها قلهنسار معروف است و شامل  یارند و با نام کلد یارتفاع کمتر ینوار جنوب غرب

 .هستند( ی)قالقاض یو قلعه قاض ،یکهبار یرنرمی،ولکس، ش یس

آمار و  ی. از بررساست متر یلیم 500 تا 400 یانهسال یها بارشمتوسط  و یمنطقه معتدل کوهستان ینا یوهوا آب

 ماه ید در گراد یسانت ةدرج 5/1ساالنه از  یکه در سطح منطقه دما شود یماستنباط  چنیناستان،  در یاطالعات هواشناس

 .(2: 1395 ،کرمانشاه استان یاستاندار یآمار ةسالناماست ) یرمتغ یرماهت دردرجه  7/26تا 

هاروشومواد
 ؛1388 نیکنامی،) دادانجام  1388در سال  یکنامین الدین کمال که ،سرفیروزآباد دشت یشناخت باستان یبررس یجةدر نت

را  شپژوه ینا یشد که مواد مطالعات شناسایی یمحوطه منتسب به نوسنگ هفده درحدود، (1394 ،و همکاران نیکنامی

 یریگ اندازه یبرا مشخصیار عید میبا ناچار بهتحلیل،  عنو ینف موردنظر در ادبه ه ییاب دست برایشود.  یشامل م

 یآور با جمع اولدر مرحلة  منظور،ن یین کرد. به اعیاستقرارها ت ینا یریگ عوامل در شکل ینا یرتأثپتانسیل میزان 

و درک  یجنتا یقتطب ،یلو تحل یهتجز برای ،عیها و منابع طبی در ارتباط با محوطه یریگ اندازه قابلمشخص و  یها داده

در استفاده شده است.  GIS افزار نرماز  یدانیم های یافتهبا  یاطالعات های یهال یبو ترک تلفیق ینمسئله، و همچن یحصح

 درعمل آمد.  به یلتحل یهها در رابطه با هر ال استقرار سکونتگاه ةو سپس دربار یهته یهپا یها نقشه نخست یند،افر ینا یط

درصد  ی،همبستگ یبو محاسبة ضر آماریتحلیل  روشبا استفاده از  ینو همچن SPSS افزار اده از نرمفبا است بعد ةمرحل

 ةفاصل ا،یدر سطح از ارتفاع جمله از یخصوص، عوامل محیط نیدر ا(. 1 جدول) دش یینالذکر تع عوامل فوق یرتأث

 بیو جهت ش بیش درجة ،یو فرع یاصل یرهایاز مس ها محوطه ةفاصل ،ها لیمسو  ،ها چشمه ،ها رودخانهاز  ها محوطه

عنوان  ها به مستقل و مساحت محوطه یعنوان متغیرها به خاک نوعو  ،یضارا یکاربر نوع ،ها محوطه یریمحل قرارگ

هر  .شود میدرنظر گرفته  -1+ تا 1 ینب یرهامتغ ینب ةرابط ی،همبستگ یبدر ضر متغیر وابسته درنظر گرفته شده است.

کمتر  یهمبستگ ،باشد رت یکهر چه به صفر نزد دارد و یشترب ینشان از همبستگ ،باشد تر یک+ نزد1به  یرهامتغ ةچه رابط
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 یلبا استفاده از تحل ،. در ادامه(196: 1391 ،و همکاران مورگاناست )آن عکس  ةیجباشد، نت یو اگر منف است

 و ایجاد در که محیطی عوامل سپس و شده سنجیده باستانی های با محوطه یطیاز عوامل مح یکارتباط هر  ی،همبستگ

 .اند شده تحلیل و تشریح ند،ا داشته نقش باستانی های محوطه تداوم

یروزآباددشتسرفینوسنگةدوريهامحوطهبامحیطیعواملهمبستگیمیزان.1جدول

 

دریاسط ازارتفاعباهامحوطهمساحتبی ارتباط
 مطرح عامل اولین عنوان به توپوگرافی عامل جغرافیایی، فضای سطح در ها فعالیت و ها سکونتگاه استقرار نظام تبیین در

 ها ناهمواری مبنا این بر و هاست سکونتگاه ةتوسع و پیدایش در محدودکننده عوامل از یکی نامناسب توپوگرافی. است

 اقلیمی عوامل روی بر عامل این(. 76 :1371 رهنمایی،) است روستایی نقاط استقرار یابی مکان در مهم عوامل از یکی

 و نیا فاضل) است تأثیرگذار ها سکونتگاه استقرار روی بر مستقیم طور به و تهداش تأثیر تبخیر و ،بارش میزان دما، مانند

 دتوان می اند شده  واقع آن روی بر ها محوطه که شیبی میزان درصد عامل همراه به که طوری به ؛(112: 1393 ،همکاران

 در سرفیروزآباد دشت نوسنگی دورة های محوطهجانشین باشند.  یک یا کوچرو جوامع اقتصادی ماهیت ةکنند تعیین عامل

 72920 ها آن ترین بزرگ و 1792 محوطه ترین کوچک وسعت .اند شده واقع دریا سطح از متر1647 تا 1438 بین ارتفاعی

 ةنقش) دریا سطح از ارتفاع فاکتور با ها محوطه مساحت میزان درمورد پیرسون همبستگی ضریب بررسی. است مترمربع

 هر که معنی بدین. کند می بیان را ضعیف اما مثبت همبستگی رقم این که( 1 جدول) دهد می نشان را 316/0 ،(الف -2

 و است ضعیف ارتباط این اما ،شود می افزوده نیز ها محوطه وسعت بر نسبی طور به ،یابد می افزایش دریا سطح از ارتفاع چه

 .اند گرفته شکل سرفیروزآباد دشت در دریا حسط از مختلف ارتفاعات در مختلف وسعت با هایی محوطه که دهد می نشان

 عوامل های محدودیت دلیل به ها محوطه وسعت از که رود می انتظار ،شود می بیشتر دریا سطح از ارتفاع چه هر معموالً

 با محوطه تعدادی منطقه از ای نقطه هر در که معنی بدین نیست، صادق منطقه این در قضیه این اما شود، کاسته طبیعی

 .است داشته ها محوطه وسعت بر اندکی تأثیر ارتفاع تغییرات و شود می دیده مختلف های عتوس

آبدائمیمنابعازفاصلهباهامحوطهمساحتبی ارتباط
. (16: 1388 ،ملکی) هاست آن پراکنش ةنحو و استقرارها گیری شکل فاکتورهای ترین مهم جمله از آبی منابع به دسترسی

 مکانی در روستاها ،اساس این بر. هاست زیستگاه ةتوسع و رشد در عامل ترین مهم و روستا پیدایش در ملعا ترین مهم آب

 از منطقه نوسنگی های محوطه ةفاصل(. 91: 1377 ،فر بدری) باشد داشته استقرار برپایی برای کافی آب که شوند می برپا

 ضریب .است متر 1440ها  آن ةفاصل میانگین و متر 5000 ات 5 بین ای گستره در ،ها رودخانه جمله از آب دائمی منابع

 بین را متوسط و مستقیم داری معنی سطح ةرابط رقم این که کند می بیان( 1 جدول) را +./436 پیرسون همبستگی

 ایدب شویم دور آب منابع از چه هر یعنی دهد؛ می نشان را آب دائمی منابع از فاصله فاکتور با منطقه های محوطه مساحت

 ها محوطه مساحت شویم، می تر نزدیک آب منابع به چه هر و شود تر کوچک هم ها محوطه مساحت که باشیم داشته انتظار

 ةفاصل در وسیع و بزرگ ابعاد با هایی محوطه و است متوسط سطح در اما صادق منطقه این در نکته این. شوند  تر بزرگ

 و است مناسب نسبتاً آب به دسترسی نظر از منطقه عمومی وضعیت. (1 شکل) اند شده واقع آب دائمی منابع از اندکی
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 از اندکی ةفاصل در نیز ها محوطه از تعدادی و بیشترند آب های مسیل یا فصلی های رودخانه کنار در ها محوطه تراکم

 و شرب آب ینتأم) خاصی های ویژگی علت به ها چشمه و ها سراب زاگرس های ناهمواری در. اند شده واقع ها چشمه

 در کرمانشاه شهرستان های سکونتگاه که معنی بدین ؛اند بوده ها سکونتگاه استقرار در مؤثر عوامل از دارند که( کشاورزی

 است داشته ها سکونتگاه استقرار در مهمی نقش سراب و بوده نزدیک ها چشمه و ها سراب به همواره مختلف فواصل

 یا آب فصلی های مسیل با نوسنگی های محوطه مساحت بین همبستگی اینکه توجه قابل ةنکت (.15: 1388 ملکی،)

 ها محوطه این. دارد وجود دو این بین قوی و مستقیم ارتباط که دهد می نشان را 665/0 عدد ها رودخانه فرعی های شاخه

 های محوطه که دهد می نشان و( ب-2 ةنقشه) دارند قرار متر 82 میانگین با فصلی های مسیل متری 410 تا 1 ةفاصل در

 های شاخاب این از چه هر و اند گرفته شکل رودخانه تر کوچک های شاخه و فصلی های مسیل کنار در نوسنگی بزرگ

 .شود می کاسته ها محوطه وسعت از شویم می دورتر فرعی

 

مِرِگةرودخانتراسرويبر1باوانیبانةمحوط.1شکل

اصلیارتباطیمسیرهايازهفاصلباهامحوطهمساحتبی ةرابط
 و ها راه اهمیت دارد؛ توجه قابل اهمیتی شناختی باستان های پژوهش در طبیعی های گذرگاه از برداری بهره و ها جاده بررسی

 داشته مستقیم ارتباط ها جاده با بشری تمدن تعالی و رشد و است بدیهی امری بشر جمعی زندگی در ارتباطی مسیرهای

 یا دوری به توجه با توان می را آن ةتوسع میزان و منطقه هر فرهنگی سطح که است حد بدان تا ها هرا اهمیت. است

 گیرد انجامها  آن روی بر تجاری های فعالیت که بستری یا شد و آمد مسیر تنها ها جاده. کرد تعیین ها جاده به آن نزدیکی

 به ها انسان فرهنگی و فکری دستاوردهای انتقال های زمینه جمعی، ارتباط ةوسیل ترین مهم عنوان به ،بلکه ،اند نبوده

 مسیرهای از متری 4750 تا 1 بین ةفاصل در منطقه های محوطه(. 72: 1387 رضوی،) اند کرده می فراهم را یکدیگر

 نای ،(1 جدول) دهد را نشان می -057/0 پیرسون همبستگی ضریب(. ت-2 ةنقش) اند شده  واقع امروزین اصلی ارتباطی

 دور اصلی ارتباطی مسیرهای از چه هر ،دیگر  بیان  به .دهد می نشان را معکوس و اندک و ضعیف بسیار ارتباط رقم
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 منطقه این در مسئله این اما شوند، تر کوچک و شود می کاسته ها محوطه وسعت از که باشیم داشته انتظار باید شویم، می

 مسیرهای کنار در ها محوطه که دهد می نشان مسئله این. کند مین صدق ها محوطه ةهم برای و است برعکس و ضعیف

 مردمان توسط نیز امروزه که است خاکی و ،میانبر فرعی، مسیرهای وجود توجه قابل ةنکت. دارند قرار فرعی ارتباطی

 این تر عسری دسترسی به توجه با منطقه اهالی که شود می موجب میانبر مسیرهای این از استفاده. شود می استفاده

 سنجیده نیز فرعی مسیرهای با ها محوطه ةفاصل نیز مورد این در. کنند استفاده کمتر اصلی های جاده از میانبر، های جاده

 همبستگی ضریب. اند شده  واقع فرعی ارتباطی مسیرهای از متری 290 تا 1 بین ةفاصل در منطقه های محوطه .شد

 با را میانبر یا فرعی ارتباطی مسیرهای بین قوی و مثبت ةرابط رقم این که (1 جدول) دهد یرا نشان م -616/0 پیرسون

 ها محوطه وسعت از ،شویم می دور فرعی مسیرهای از چه هر که است معنی بدین و دهد می نشان ها محوطه وسعت

 .بالعکس و شود می کاسته

گیاهیپوششباهامحوطهمساحتبی ارتباط
 ماحصل درواقع اراضی کاربری اگرچه. است مکان های قابلیت و انسان فعالیت ترکیب و حاصل اراضی کاربری

 صدر) است طبیعی محیط های قابلیت از استفاده امکان و ها قابلیت وجود بر دلیل نحوی به خود است، جمعیت های فعالیت

 ارتفاع و بارش های زمان با مستقیم طور به گیاهی پوشش یخیز حاصل میزان و اندازه(. 743: 1396 ،همکاران و موسوی

 پوشش ،دیگر بیان به .(114: 1395 ،همکاران و ساریخانی) دارد وجود مستقیم ارتباط شیب و ،خاک نوع دریا، سطح از

 جهت خاک، مثل دیگری عوامل ،این بر عالوه. دارد تنگاتنگ ارتباط ،بارش رژیم ویژه به هوایی، و آب شرایط با گیاهی

 آید می شمار به گیاهی رویش پیدایش و تداوم در مؤثر عوامل از زمین شیب و ،آفتاب تابش معرض در قرارگرفتن

. است برخوردار خاصی اهمیت از گیاه رشد جهت موردنیاز عناصر دنکر فراهم با خاک میان این در(. 24: 1371 رهنمایی،)

 طبقه چند به شود می ها آن از که ای استفاده نوع و ،شیب میزان خاک، پتانسیل به بسته گیاهی پوشش و اراضی تیپ

-2 ةنقش) شود می تقسیم طبقه چهارده به امروزی بندی طبقه براساس گیاهی پوشش تیپ منطقه، این در. شود می تقسیم

 جنگل دیم، انبوه، جنگل گیاهی پوشش با اراضی ها، باغ برای قابلیت کشاورزی، قابلیت با هایی زمین شامل که( ج

 ،کلی طور به. اند شده بندی طبقه ترتیب به تنک جنگل و ،صخره فقیر، مرتع متوسط، مرتع متراکم، نیمه جنگل تراکم، کم

 همبستگی میزان پیرسون همبستگی ضریب. کرد بندی طبقه نیز کمتر یاتئجز با طبقات در را پوشش نوع این توان می

 متوسط ةرابط به رقم این .(2 جدول) دهد می نشان 416/0 گیاهی پوشش فاکتور با را منطقه این های محوطه مساحت

 پوشش با هایی بخش در نوسنگی دورة های محوطه بیشتر اینکه با. دارد اشاره ها محوطه مساحت و گیاهی پوشش بین

 مناطق این در که هایی محوطه که است این انگربی متوسط ةرابط ،اند شده واقع (2)شکل مراتع و ،جنگل دیم، کشاورزی

 ،هرحال به. است متوسط گیاهی پوشش و مساحت بین ارتباط دلیل همین به و دارند متفاوتی های سعتو اند گرفته قرار

 که هایی زمین که معنی بدین ؛است ها محوطه مساحت و گیاهی پوشش بین متوسط و مثبت ارتباط است مهم هآنچ

 ها کاربری نوع با ها آبادی توزیع زنی امروزه .بالعکس و است تر کوچک ها آن های محوطه دارند فقیرتری گیاهی پوشش

 ها آبادی تعداد عمالً ،است  یافته اختصاص آبی کشاورزی به اراضی که نقاطی در که گونه بدین ؛دارد مستقیم ارتباطی

 تراکم و است تر جمعیت کم و تر کوچک ها آبادی است تر گسترده مراتع که مناطقی در بالعکس و است متراکم و زیاد بسیار

 (.743: 1396 ،همکاران و موسوی صدر) است اندک بسیار نیز ها آن



 319 ...محیطیبستربایگنوسندورةهايمحوطهاستقرارتداوموگیريشکلمیانةرابطلیتحل

 

هايدورهنوسنگیدشتسرفیروزآبادنسبتباعواملمحیطیموقعیتمحوطه.2نقشه

هاآنقرارگیريمحلشیبةدرجباهامحوطهمساحتبی ارتباط
 های فعالیت از برخی و رود می رشما به زمین سطح های ناهمواری تحول و تغییر عوامل ترین مهم از یکی زمین شیب

 شود می انجام ها دامنه و ها شیب روی بر انسانی های سکونتگاه برخی حتی و ،یدار دام کشاورزی، مانند انسانی های گروه

. است داشته هامروز چه گذشته در چه انسانی های سکونتگاه توزیع در زیادی سیارب نقش عامل این(. 25: 1374 زمردیان،)

 از برداری بهره میزان و ،استقرار نوع جمعیت، پایداری در کمتر شیب درصد با آفتاب به رو های شیب در ها کونتگاهس برپایی

 زراعی های فعالیت خصوص به و کشاورزی های فعالیت جرایا ،همچنین(. 25: 1397 ،همکاران و بهزاد) دارد نقش زمین

 و موسوی صدر) است درجه 15 تا زراعی های الیتفع جهت مجاز شیب حداکثر و است ممکن شیب کم سطوح در

 شد بندی طبقه مجزا گروه نُه در منطقه در موجود های شیب درجة ،رو پیش اهداف به توجه با (.738 :1396 ،همکاران

 شیب بهترین اینکه به توجه با. است شده  تعیین 9 طبقة آن بیشترین و درجه 5-0 اول طبقة آن کمترین که( چ-2 ةنقش)

 قرارگیری محل بررسی به شده، گرفته درنظر( 97: 2011 عنابستانی،) درجه 10-0 شیب انسانی سکونتگاه برپایی یبرا

 .پردازیم می ها شیب روی بر ها محوطه

 ها آن مساحت رد اقتصادی ماهیت به توجه با که است مهمی فاکتور باستانی های محوطه قرارگیری محل شیب درجة

 قرارگیری محل شیب درجة فاکتور با منطقه های محوطه مساحت بین پیرسون همبستگی ضریب. گذارد می تأثیر

 شیب درجة و ها محوطه مساحت بین مثبت و ،قوی مستقیم، ارتباط رقم این(. 1 جدول) دهد می نشان را 546/0 ها محوطه

 های شیب در مذکور های محوطه بیشتر که کرد ذکر را مطلب این بتوان آن دالیل از دشای. هاست آن قرارگیری محل

 همین در نیز امروزی روستاهای و شود می دیده منطقه در امروزه نیز پدیده این. اند شده  واقع درجه 10 تا 0 بین گروه

 های فعالیت جرایا برای شیب ترین مناسب درصد15 از کمتر های شیب ،شد بیان کهطور همان. اند شده واقع شیب
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 شامل این از باالتر های شیب و یستندن استفاده قابل زراعت برای ستها باال آن شیب که هایی زمین و است کشاورزی

 (.83: 1370 فرهودی،) است کوهستانی مراتع و ،علوفه جنگل، مرتع، چمنزار،

 

سرفیروزآباددشتمراتعکناردرامرووِناةمحوط.2شکل

شیبجهاتوهامحوطهمساحتبی ارتباط
 چون دیگری مفاهیم و است هندسه در پدیده یک خطی های جلوه برای مشخصی کامالً یژگیو جهت، کلی، مفهوم در

 محیطی فضای در مهمی نقش ژئومورفولوژی در ویژگی این. گیرد می دربر نیز را شناسی زمین شیب و ،شیب وجه شیب،

 ،بنابراین .دارند بیشتری تبخیر و بوده تر گرم گیر سایه های دامنه به نسبت گیر آفتاب های دامنه(. 115: 1389 رامشت،) دارد

 آلی، مواد تجزیه با ،آفتاب شدید تابش ها دامنه این در ،همچنین. است کمتر گیاهی پوشش رشد و شود می کم آب ةذخیر

 امیدوار،) شود می فرسایش مستعد و دهد می دست از را خود چسبندگی خاک نتیجه در و برد می بین از را خاک هوموس

 به شیب جهات زمین، مختلف مناطق و ها دامنه گیری آفتاب به توجه با ،جغرافیا و اقلیم علم دانش براساس .(100: 1389

-2 )نقشةشود می  تقسیم( غرب شمال و ،غرب غرب، جنوب جنوب، شرق، جنوب شرق، شرق، شمال شمال،) گروه هشت

 با را منطقه های محوطه مساحت بین پیرسون همبستگی ضریب. اند دهکر احراز را 8 تا 1 های رتبه ،توالی این براساس: (ح

 و است صفر به نزدیک رقم این(. 1 جدول) دهد می نشان -003/0 را ها محوطه قرارگیری محل شیب جهات فاکتور

 مقدار ةکنند تعیین شیب جهت .است شیب جهات فاکتورهای با ها محوطه مساحت میزان بین ارتباط عدم ةدهند نشان

 در تفاوت باعث عوامل همین که( 78: 1391 ،همکاران و سرشوق) کند می دریافت خاک که است یخورشید انرژی

 به پشت های شیب گرمسیر مناطق در و آفتاب به رو شیبِ سردسیر، مناطق در. است مختلف های شیب گیاهی پوشش

 بیشترین جنوب سمت به رو یبش جهات مختلف، فصول در منطقه این در. رسند می نظر به تر مناسب سکونت برای آفتاب

 را دریافتی گرمای کمترین تابستان در جنوب به رو های جهت زیرا دارند، را اهمیت کمترین شمال به رو های جهت و

 و گرم نسبتاً وهوای آب دارای موردمطالعه ةمنطق اینکه به توجه با. کنند می دریافت را گرما بیشترین زمستان در و دارند

 به رو های شیب یعنی گیر، آفتاب های شیب در امروزی روستاهای بیشتر مانند ها محوطه که رود می انتظار است، خشک

 جهت هر در منطقه های محوطه و کند می رد را نظریه این تحقیق از حاصل نتایج اما باشند، داشته بیشتری تراکم جنوب،

 یا اند نگرفته قرار مورداستفاده طوالنی مدت برای ها همحوط این از تعدادی که دهد می نشان پدیده این. دارند قرار شیبی

 .است نبوده مهم چنان آن مختلف فصول در منطقه این ساکنان برای مختلف های شیب اینکه
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خاكنوعوهامحوطهمساحتبی ارتباط
 دوران ةدیرین های محیط نتبیی و شناسی باستان مطالعات در سودمند ابزاری عنوان به شناسی باستان زمین های بررسی ،امروزه

 طی در که است غیرمتراکمی معدنی یا آلی ةماد خاک(. 2: 1391 ،همکاران و مقصودی) است یافته ای ویژه جایگاه کواترنر

 نوع ،بنابراین .است دهش ایجاد بلندی و پستی و ،گیاهی پوشش اقلیم، مانند مختلف عوامل تأثیر تحت طوالنی بسیار سالیان

 پیرسون همبستگی ضریب (.126: 1384 معصوم، قدیری و استعالجی) دهد می قرار تأثیر تحت را ناحیه یشتمع ساختار خاک

 دهد می نشان  +226/0 را ها محوطه قرارگیری محل (خ-2 نقشة) خاک نوع فاکتور با را منطقه های محوطه مساحت بین

 خاک نوع فاکتورهای با ها محوطه مساحت میزان نبی ضعیف ارتباط ةدهند نشان و است اندک و ضعیف رقم این(. 1 جدول)

 های محوطه ها کوه های دامنه و ها دشت ةحاشی در و بزرگ های محوطه رسوبی های دشت در که رود می انتظار .است

 های وسعت با ها محوطه که است این آن دالیل از شاید .نیست صادق منطقه این در قضیه این و باشد داشته وجود تر کوچک

 ةنتیج که است شده باعث همین و اند پراکنده ها بخش دیگر در تعدادی و سرفیروزآباد رسوبی دشت در کوچک و گبزر

 بیشتر و است فراوانی آبرفتی رسوبات دارای ناودیسی دشت یبخش مرکز ،شد ذکر کهطور همان .باشد ضعیف همبستگی

 دوره این در .اند گرفته قرار شناسی زمین چهارم رةدو های آبرفت روی بر سرفیروزآباد دشت نوسنگی دورة های محوطه

 دشت، مرکزی بخش در فرسایش ینا زا حاصل رسوبات انباشت ةنتیج در و رسیده خود فعالیت حداکثر به فرسایش

 ةنقش به نگاهی با (.30: 1397 ،همکاران و بهزاد) استده ش اهمفر کشاورزی های فعالیت برای یخیز حاصل های زمین

 بسترهای در ها آن از تعدادی و دیم های زمین روی بر ها محوطه همة دشو  می الحظهم ،سرفیروزآباد دهستان اضیار کاربری

 محلی چرت های رگه همراه بادبزنی و سیلتی های خاک همراه و کنگلومرایی بسترهای در شیل و آهکی بستر سنگ با رسی

و سایر  ،سازی سفال کشاورزی، برای را خوبی مصالح و مواد خیز حاصل و ریزدانه رسوبات وجود معموالً .اند گرفته قرار

 ،بنابراین .(7: 1391 ،همکاران و مقصودی) کند می فراهم ها استقرار ایجاد برای را مناسبی شرایط و اقتصادی های فعالیت

 .گیرد شکل بخش این در کوچک و بزرگ های محوطه بیشتر که است طبیعی

روستاهاازفاصلهوهامحوطهمساحتبی ارتباط
 در استقرار تداوم ای گونه به که گیرند می شکل باستانی های محوطه و کهن های بافت کنار در زیادی موارد در ها دهکده و روستاها

( د-2 ة)نقش متر 4145 تا 0 بین منطقه این روستاهای تانوسنگی دورة های محوطه ةفاصل. دهند می نشان را فرهنگی ةپهن یک

 از فاصله فاکتور با را منطقه های محوطه مساحت بین پیرسون همبستگی ضریب. رسد می متر 1060ها به  آن ةفاصل ینمیانگ و

 ،دیگر بیان به. کند می بیان را ضعیف و اندک بسیار ةرابط این که( 1 جدول) دهد یرا نشان م+ 091/0 امروزی روستاهای

 تر کوچک مساحت دارای باید روستاها از فاصله با ییها محوطه و باشند زرگب باید (3شکل ) روستاها کنار در دیگر های محوطه

 از دور ةفاصل در و کوچک های محوطه روستاها نزدیکی در است ممکن و نیست صادق منطقه این در قضیه این که باشند

 در متفاوت های وسعت با ها همحوط از تعدادی که است این آن دالیل دیگر از شاید. شود  دیده نیز بزرگ های محوطه روستاها

 همین و (455: 2012 نیکزاد، و نیکنامی) اند شده واقع ماهورها تپه روی یا ،کنار دامنه، در و روستاها از زیادی بسیار های فاصله

 .دهد نشان را ضعیفی و پایین عدد همبستگی که شود می باعث

منطقهلندفرموهامحوطهمساحتبی ارتباط
 با آن ارتباط شناخت و است حال و گذشته در آن بر مؤثر های فرایند و زمین سطح های شکل نمایانگر لندفرم معموالً
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که با استفاده از مطالعات  ،شناسی باستان زمین های بررسی. است   خاک های ویژگی بندی پهنه اصلی ابزارهای از خاک

 .است شناسی باستان مطالعات در سودمند ابزاری ،دازدپر می انسان گذشتة تاریخ مطالعة به شناسی زمین و ژئومورفولوژی

 انواع از کدام هر اما ،داشته وجود نزدیکی ارتباط انسانی های سکونتگاه و ژئومورفولوژی بین دهد می نشان ها بررسی

 و رشد باعث گاهی که صورت این به ؛اند داشته نقش انسان فعالیت نحوة و زندگی بر نوعی به ژئومورفولوژیک های پدیده

 پور بیگی) شدند می سیالب مانند ژئومورفولوژی ای پدیده عملکرد قربانی ها انسان نیز مواقع یدر برخشدند و  می تبلور

      .(106-105: 1397 ،همکاران و مطلق

 یها دشت کوچک، و بزرگ ماهورهای تپه با ای منطقه یعنی گروه پنج به منطقه زمین سیمای و شکل سرفیروزآباد دشت در

 در. اند شده بندی طبقه شکل بادبزنی واریزهای و ها کوه فوقانی، های تراس و ها فالت ،ای دامنه های دشت آبرفتی، و ای رودخانه

 ةمنطق در درصد5/23یا  محوطه 4 کوچک، و بزرگ ماهورهای تپه با ای منطقه در ها محوطه از درصد41 یا محوطه 7 میان این

 های واریزه بخش در ها محوطه صددر30 یا محوطه 5 و کوه دامنة در درصد6 یا محوطه یک ،ای رودخانه و آبرفتی های دشت

 فاکتور با را منطقه نوسنگی های محوطه مساحت بین پیرسون همبستگی ضریب. (ذ-2 ةنقش) اند گرفته قرار شکل بادبزنی

بیشتر  ،بینیم می کهطور همان .کند می نبیا را متوسط تقریباً ةرابط این که( 1 جدول) دهد یرا نشان م +178/0 لندفرم

 قرار ای رودخانه آبرفتی های دشتو  ،بادبزنی های واریزه ماهوری، تپه بستر با مناطقی در مختلف ابعاد با ها محوطه

 کهطور همان. ها نسبت به مساحت پایین باشد آن همبستگی درصد که است شده باعث عامل همین که اند گرفته

 و ها کوه موازات  به که هستند ها کوه پای سنگالخی و دار شیب اراضی و مناطق همان بادبزنی های واریزه ،دانیم می

 همان ها زمین نوع این .اند گرفته شکل مناطق گونه این یها آبراهه توسط دانه درشت و ریزدانه مواد حمل دلیل به

 که ها و بخش باالیی آندارند  ریزدانهبافتی ها  آن پایینی های بخش که (34: 1387 عباسی،) هستند ها افکنه طمخرو

که مناطقی مناسب برای  ،ماهوری تپه مناطق جز به ،درمجموع. نیستند مناسب کشاورزی برای دارند دانه درشت بافتی

 .کنند می ایجاد کشاورزی برای مناسبی شرایط ها بخش مابقی ،اند پروری دام و یدار دام

 

غربازدیدنارنج،موسیروستايکناردر1جنارنموسینوسنگیةمحوط.3شکل
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محیطیعواملتأثیرمیزانتحلیل
 در .شود می استفاده چندگانه خطی رگرسیون از وابسته متغیر روی بر مستقل متغیر چند تأثیر میزان بررسی برای معموالً

 متغیر تغییرات میزان خواهند می و ندا وابسته متغیر با مستقل متغیرهای ةرابط میزان کشف دنبال به پژوهشگران روش این

 رگرسیون روش از نیز بخش این در .(81: 1390 ،نیکنامی) کنند بینی پیش مستقل متغیر تغییرات میزان روی از را وابسته

 خروجی حاصل از این تحلیل است. 5و  4و  3و  2 جدول. است شده استفاده زمان هم روش با چندگانه خطی

 متغیرهای مجموعه بین چندگانه همبستگی میزان و است معروف R به چندگانه همبستگی ضریب مقدار جدول در

است. این عدد شدت همبستگی بین مجموعه عوامل محیطی و  940/0 با برابر و دهد می نشان را وابسته و مستقل

معروف  R2 به نیز یینتع یبضر ،آن بر عالوه .است باالیی ةرابط و شدت نسبتاً که کند می بیان را ها محوطهمساحت 

 ،دیگر بیان به. دهد یممستقل را نشان  یرهایوابسته توسط مجموعه متغ یرمتغ ییراتو تغ یانسوار یینتب یزاناست و م

 نیز بیانگر 884/0 عدد تحلیل این در شود. یینمستقل تب یرتوسط متغ تواند یموابسته  یرکه چه مقدار از متغ دهد یم نشان

 .کند یینتب را ینوسنگ یها محوطهمساحت  یاوابسته  یرمتغ ییراتتغ از 4/88 تواند یم یطیعوامل مح متغیرکه  تاس ینا

 یخطةچندگانیونازرگرسیخروجدلمةخالصجدول.2جدول

 

یونرگرسیانسوارةیتجز.3جدول

 
 یمعنادار طور به تواند یم یونمدل رگرس یاکه آ کند یمبیان و  دهد یمرا نشان  یونرگرس یانسوار یةتجز 3 جدول

 دهد یمرا نشان  یونمدل رگرس یآمار یمعنادار( Sig سطح معناداری) ،در ستون ؟کند بینی یشپوابسته را  یرمتغ ییراتتغ

مدل  یمعنادار یزاناست و م یخوب ةکنند بینی یشپ کاررفته هکه مدل ب کند یممشخص  ،باشد 05/0و چنانچه کمتر از 

 اینبنابر و است +041/0 برابر ،یونمدل رگرس F سطح معناداری ستون یزانجدول م یندر ا .دهد یمرا نشان  یونیرگرس

 .است دار معنی متغیر یازده با رگرسیون مدل

 کند می مشخص و دهد می ما به بین پیش متغیرهای بارةدر اطالعاتی که است رگرسیون مختلف ضرایب جدول 4 جدول

 ضریب. (sig سطح معنی داری یا ستون) اند شده دار معنی شیب درجةو  ،2 ارتباطی مسیرهای ،ها مسیل از فاصله متغیر که
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 ،دیگر عبارت به ،یا کند می مشخص وابسته متغیر بینی پیش در را مستقل متغیر هر نسبی سهم (Beta)بتا  رگرسیونی

 تری بزرگ (Betaبتا) دارای که ضریبی هر .اند داشته وابسته متغیر بر را تأثیر بیشترین متغیرها کدام که کنیم تعیین توانیم می

 افزایش با که شود می مطرح گونه این ها یافته این تفسیر در. است برخوردار نیز بیشتری اهمیت از رگرسیونی مدل در باشد،

با  ،نهمچنی. یافت خواهد افزایش ها محوطه مساحت بر استاندارد انحراف 026/0 ،ها مسیل از فاصله در استاندارد انحراف یک

 رفت خواهد باالتر استاندارد انحراف 070/0 ها محوطه مساحت ،2 ةدرج مسیرهای از فاصله در استاندارد انحراف یک یشافزا

 .رفت خواهد باالتر استاندارد انحراف 3/1 ها آن مساحت ،ها محوطه شیب درجة در استاندارد انحراف افزایش صورت در و

 دارای ها مانده باقی باید جدول این در .پردازد می رگرسیونی شرایط به توجه با ها مانده باقی توزیع بررسی به 5 جدول

 و میانگین صفربودن هاست، مانده یکه مربوط به باق ،آخر و دوم سطر در .باشند 1 واریانس و صفر میانگین با نرمال توزیع

 ایجادشده مدل بودن مناسب بر دیگر دلیلی هم مطلب این. شود می مشاهده واریانس یا استاندارد انحراف بودن 1 با برابر

 توزیع نرمال طور به نسبتاً ها مانده باقی که کرد مشاهده توان می وابسته متغیر برای 1 نمودار یاز رو ،همچنین .بود خواهد

 توجه با. کنند می تبعیت توزیع از کامالً ها داده آنگاه باشند، اول ربع ساز نیم روی نقاط همة اگر نمودار، این طبق. اند شده

 .کنند می تبعیت نرمال توزیع از تقریباً ها داده 1 نمودار به

رگرسیونمختلفضرایبجدول.4جدول

 

هاماندهباقیتوزیعبررسیجدول.5جدول
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متغیرهابودننرمالسنجشنمودار.1نمودار

پژوهشيهاافتهی
 یسرپرست به 1388 سال در که است یشناخت باستان یها یبررس جینتا حاصل پژوهش نیا در موردمطالعه یها داده

 دشت یباستان آثار یپراکندگ مطالعة هدف با ،یبررس نیادر (. 1388 ،یکنامین) دیرس انجام به یکنامین نیالد کمال

 یها محوطه ییشناسا هدف با منطقه نیا یبررس. گرفت انجام روز شصت مدت به یدانیم یبررس فصل کی ،روزآبادیسرف

 نیتر کهن از یطیمح ستیز منابع از یور بهره و ،یباستان یاستقرارها انیم روابط درک و استقرار بافت مطالعة ،یباستان

 یپا با تماماً و یشیمایپ صورت به یزندگ بالقوة استعداد و ژهیو تیموقع به توجه با کار وةیش. گرفت انجام امروز به تا امیا

 یها گورستان و بناها تا یانیم یسنگ نهیپار دورة از اثر 332 یبررس ةجینت در و رفتیپذ جامان ینگار مکان ةویش به ادهیپ

 و درون روابط درک استقرار، بافت ةمطالع منطقه در بعدی گام(. 1388 ،یکنامین) دش ییشناسا یاسالم دورة متأخر قرون

 چنین از واقعی تصویری ةارائ تردید بی. است محیطی زیست منابع از وری بهره و ،باستانی استقرارهای میان ای منطقه برون

 .بود خواهد پذیر امکان یشناخت باستان پیمایشی های بررسی با فقط یندهاییافر

گیرينتیجه
 کردن اهلی انشینی،ج یک زمینة در بشر یها تالش نخستین که است یکنزد خاور مهم مناطق از یکی مرکزی زاگرس

 زدر،) است گرفته انجام ناحیه این در (a 2008 زدر،) نباتاتو کشت  ،(b 2008 ؛2006 ،زدر ؛2000 هس، و زدر) جانوران

 ،سو یکاز  .(2015 ،همکاران و ریحل ؛2013 همکاران، و ریحل ؛2019 ،همکاران و دارابی ؛2014 آربوکل، ؛1999

و  یرانا یمرکز یها خشبو  نیالنهر نیچون ب یمناطق ینخاص خود و قرارگرفتن در ب یکاستراتژ یتموقع یلدل به

 ینا یانم یدر تبادالت فرهنگ یمهم یارنقش بس یارتباط یپل عنوان به منطقه ینخراسانِ بزرگ از ا شاهراهعبور  ینهمچن

 یها دشت ،فراوانمراتع  یلمناسب از قب محیطی یستزبا توجه به دارابودن امکانات  همچنینکرده و  یفاا ها ینسرزم

 بوده است. یانسان جوامع مناسب همواره موردتوجه محلی عنوان به یربازد، از یرهغ منابع آب و یفراوان ،خیز حاصل یرسوب

 اقلیمی، های ویژگی دلیل به که است کرمانشاه در ماهیدشت دشت امتداد و ای حاشیه دشتی درواقع سرفیروزآباد دشت

 ةجاد یا شاهراه کنار در قرارگیری و رزیکشاو مناسب خاک و آب غنی منابع و ،استراتژیک و ویژه جغرافیایی موقعیت

. دشو واقع انسانی های گروه موردتوجه دیرباز از که شده باعث منطقه در (3 تصویر: 1985 هنریکسون،) بزرگ خراسان

 آن روی بر و شود می کشی زه مرگ ةرودخان توسط که است ناودیسی یک درواقعاین دشت  ،شد بیان کهطور همان



 1399تابستان،2رةشما،52دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو  326

 دلیل به ها افکنه طمخرو ،جهان نقاط از بسیاری در ،دانیم می کهطور همان. دارد وجود نیز کوچک و رگبز های افکنه طمخرو

 تاکنون تاریخ از پیش دوران از انسانی استقرار مراکز و ها سکونتگاه استقرار برای خوبی موقعیت مناسب، شرایط داشتن

 بر محیطی عوامل ارتباط و تأثیر کردن مشخص منظور به ،اساس این بر .(2: 1391 ،همکاران و مقصودی) اند کرده فراهم

 براساس ها سکونتگاه توزیع و استقرار ةنحو با اکولوژیک گوناگون رهاییمتغ بین ،نوسنگی ةدور های محوطه پراکنش

 سرفیروزآباد، دشت نوسنگی دورة های سکونتگاه پراکنش در .(1 جدول) گرفت انجام آزمون پیرسون بستگیهم ضریب

 ارتباطی مسیرهای از فاصله و 665/0 همبستگی ضریب با فصلی های رودخانه و ها مسیل مانند آب فصلی منابع از لهفاص

 نیز ها محوطه اطراف های زمین قرارگیری شیب درجة .اند داشته را تأثیر بیشترین 01/0 داری معنی سطح با خاکی یا فرعی

 رودخانه از فاصله مانند نیز دیگر عوامل .دارد قرار بعدی جایگاه در 05/0 داری معنیبا سطح  +546/0 همبستگی ضریب با

ها در حد متوسط و  آن تأثیرگذاری ةدرج اما ،اند بوده مؤثر نیز دریا سطح از ارتفاع و ،گیاهی وششپ نوع آب، اصلی منابع و

 از استفاده با نوسنگی های همحوط با ارتباط در عوامل این تأثیرگذاری شدت که است این توجه قابل ةپایین است. نکت

 عوامل مجموعه بین را باالیی بسیار همبستگی شدت عدد یناست. ا 940/0 با برابر چندگانه خطی رگرسیونی های تحلیل

 پراکنش که کند می مشخص رگرسیونی و همبستگی ضریب از هحاصل نتایج و کند می بیان ها محوطه مساحت و محیطی

 .اند یافته انتظام اکولوژیکی -محیطی های محدودیت و ها قابلیت با رابطه در ردمطالعهمو نوسنگی دورة های سکونتگاه

 این مردمان وابستگی و دهد می نشان را آب و مراتع به آسان دسترسی از نشان منطقه این سفال بی نوسنگی استقرارهای

 های محوطه بیشتر مرکزی زاگرس در جدیدتر، دورة در(. 6: 1390 ،همکاران و نیکنامی) کند می بیان یدار دام به را دوره

 در ها محوطهاین نوع  ،درواقع. اند شده پراکنده ها چشمه یا آب منابع از اندکی ةفاصل در و خیز حاصل اراضی در نوسنگی

 کند می آشکار نیز را ها کوهپایه منابع از برداری بهره ةنظری و دارند قرار ماهورها تپه و ها کوه های کوهپایه به نزدیکی ةفاصل

 جدید، خیز حاصل مناطق شدن مسکونی بر عالوه منطقه، در جدید نوسنگی دورةدر  ،همچنین .(539: 1979 ،دونالد مک)

 بیشتری شدت با بود، شده یکه قبالً مسکون ،اصلی پُرآب و خیز حاصلمناطق از  کشاورزی، های فعالیت ةتوسع دلیل به

 های دامنه به نزدیک نقاط در تمرکز و خیز حاصل های زمین با مجاورت .(170: 2002 عبدی،) استه شد برداری بهره

 ةشیو عنوان به کشاورزی بر تکیه ةنشان ،قوی احتمال به پایین، شیب با هایی زمین در سکونت و فرعی های راه و مرتعی

 .است محدود شکل به ها کوه دامنة طبیعی منابع از برداری بهره و یدار دام بر تکیه همچنین و اصلی معیشت



 327 ...محیطیبستربایگنوسندورةهايمحوطهاستقرارتداوموگیريشکلمیانةرابطلیتحل

منابع
 اساتید روستایی، ریزی و برنامه جغرافیا دکتری رسالة سنندج، پیراشهری فضا ناحیة اقتصاد تحوالت تبیین ،1396 عاطفه، احمدی،

 نشده(.ر)منتش خوارزمی، تهران دانشگاه جغرافیایی، علوم ةافراخته، دانشکد حسن دکتر رهنمایی، تقی دکتر محمد راهنما،

 کمّی های تکنیک بر تأکید با ها سکونتگاه استقرار نظام در جغرافیایی عوامل بررسی .(1384) م معصوم، قدیری و. ع استعالجی،

 .136-121 :53 ،جغرافیایی های پژوهش ةمجل ،(نمین شهرستان توابع از ویلکیج ةناحی: موردی پژوهش)

 ةمجل ،نشان ماه شهرستان روستایی های سکونتگاه ییفضا آرایش در طبیعی عوامل نقش .(1393) .م جعفری، و .ع استعالجی،

 .40-29 (:10)3 ،محیطی مطالعات و جغرافیا

 .یزد دانشگاه: یزد، آبخیزداری و خاک حفاظت بر درآمدی .(1389) .ک امیدوار،

 .نور پیام دانشگاه انتشارات: تهران، ایران انسانی جغرافیای .( 1377) .م فر، یبدر

 های محوطه :موردی ةمطالع) باستانی های محوطه تخریب بر محیطی عوامل نقش .(1397) .ع ی،یمیرزا و .ب فزونی، ؛.ا بهزاد،

 .32-19: (3)10، انسانی جغرافیای در نو نگرش ةمجل، (کرمانشاه استان سرفیروزآباد دهستان باستانی

 تاریخی سایت انحطاط و استقرار روی بر ژیژئومورفولو عوامل نقش بررسی .(1397) .ای جباری، و. ع مددی، ؛.ف مطلق، پور بیگی

 .124-105 :35 ،توسعه و جغرافیا ةمجل ،لرستان استان الشتر دشت در گریران

 .136-112: (70پیاپی) 4 ، شمارهفضا آمایش و ریزی برنامه-انسانی علوم مجله مدرسژئومورفولوژی،  در (. فضا1389رامشت، م، ح.)

 .90-71 (:11)11 ،تاریخ ةنام پژوهش ة، مجلایلخانان عهد رد تجاری های راه .(1387) .ا رضوی،

 و شهرسازی یقاتنشر مرکز مطالعات و تحق، تهران: 2چ  ،جغرافیا شهرسازی های روش و مباحث مجموعه .(1371) .م رهنمایی،

 .معماری

 .نور پیام دانشگاه شاراتانتتهران: ، روستایی و شهری ریزی برنامه در طبیعی جغرافیای کاربرد .(1374) .ج.م زمردیان،

 سنقر کوهی میان دشت در ساسانی های محوطه استقراری الگوی تحلیل و بررسی .(1395). ش پارسه، و .م حیدریان، ؛.م ساریخانی،

 .120-101 (:10)6، ایران شناسی باستان های پژوهش، کلیایی و

 .کرمانشاه استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان (.1395) کرمانشاه استان استانداری آماری ةسالنام

 استان چلگرد ةمنطق در ها خاک ذرات ةانداز توزیع بر شیب موقعیت و جهت اثر .(1391) .ح بیگی، و. ح.م صالحی، ؛.م سرشوق،

 .98-77(: 3)19، وخاک آب حفاظت های پژوهش ة، مجلبختیاری و چهارمحال

 روستایی، های سکونتگاه جغرافیایی توزیع در طبیعی عوامل نقش رسیبر .(1396) .چ نیازی، و .ر ،فرد طالبی ؛.م موسوی، صدر

 .749-731: (41)12، انسانی های سکونتگاه ریزی برنامه مطالعات ةنام فصل

 .34-32(: 66)17 ،(جغرافیایی سازمان) سپهر ة، مجلقم استان خندقی فرسایش بر مؤثر عوامل بررسی .( 1387) .م عباسی،

 دومین ،ماهیدشت آبخیز ةحوض در مرگ ةرودخان واحد هیدروگراف و آب بحران .(1392) .ز پاینده، و .م احمدی، ؛.ش ،عسگری

-https://www.civilica.com/Paper. 8-1 صص ی،، دانشگاه خوارزمتهران محیطی، مخاطرات المللی بین کنفرانس

ICEHH02-ICEHH02_513.html. 

https://www.civilica.com/Paper-ICEHH02-ICEHH02_513.html
https://www.civilica.com/Paper-ICEHH02-ICEHH02_513.html
https://www.civilica.com/Paper-ICEHH02-ICEHH02_513.html


 1399تابستان،2رةشما،52دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو  328

 های سکونتگاه استقرار و پراکنش در مؤثر طبیعی عوامل بر تحلیلی .(1393) .م ،یپورجعفرآباد و .ی.س ،دوست یمحک ؛.غ یا،ن فاضل
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 .225-211(: 1)26 ،(یا منطقه ریزی برنامه) جغرافیا ةنام فصل ،(سیاهکل شهرستان دیلمان بخش: موردی ةمطالع) ahp از

 پیش های ه سکونتگا توزیع در ها افکنه  مخروط نقش .(1391) .آ اشمیت، و. گ گیلمور، ؛.ق عزیزی، ؛.ح نشلی، فاضلی ؛.م مقصودی،

 جغرافیای های پژوهش ةمجل ،(عرب حاجی و جاجرود  ةافکن  مخروط: موردی ةمطالع) شناسی باستان زمین دیدگاه از تاریخ از

 .22-1 (:4)44، طبیعی

 تاریخ از پیش های سکونتگاه شناسی باستان زمین .(1394) .ح احمدپور، و. ر زشک، یوسفی ؛.ا نویدفر، ؛.م.س ،زاده زمان ؛.م مقصودی

 .164-149 (:2)7 ،شناسی باستان مطالعات ة، مجل(آباد میمنت تپة: موردی مطالعة) میکرومورفولوژی روش از استفاده با

 .28-13(: 3)1 ،انسانی جغرافیای ةنام فصل کرمانشاه، شهرستان در روستایی اماکن استقرار مکانی موقعیت رزیابیا .(1388) .ا ملکی،

 دشت جدید و میانی مفرغ عصر استقراری الگوهای تحلیل .(1392) .م نیکزاد، و .س یگی،ب علی ؛.پ حسینی، ؛.ا.م میرقادری،

 .145-127(: 1)5 ،اسیشن باستان مطالعات ةمجل، کرمانشاه سرفیروزآباد

 کیومرث ةترجم ،نتایج تفسیر و کاربرد: .اس .اس .پی .اس در مقدماتی آمار .(1391) .ک بارث، و. ج گلوکنر، ؛.ن لیچ، ؛.ج مورگان،

 .رازی دانشگاه: کرمانشاه مرادی، خدیجه و زرافشانی

 شناسی باستان ةرشت ارشد کارشناسی ةنام ، پایانآبادفیروز دشت نوسنگی های محوطه استقراری الگوهای بررسی .(1390) .زاد، م نیک

 .تهران دانشگاه

 محسن و ،نیکزاد میثم ،یگیب علی سجاد ی، با همکارکرمانشاه سرفیروزآباد شناختی باستان بررسی گزارش .(1388) .ک نیکنامی،
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