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Abstract 
Today, the approach of new archeology studies is applying different sciences, especially use of 
geographic information system (GIS) and sciences such as statistics, and different methods and 
models of these sciences. By using other scientific methods and tools, the orientation of spaces 
archeology has largely achieved a correct understanding of issues such as establishment pattern 
of ancient civilizations and the interactions between humans and environment. Darreh Shahr 
city in Ilam province is one of the areas where, apart from some scattered references in the 
content of geographical texts, no purposeful study has been done regarding the presence of 
Sassanids there. Therefore, in order to fill this historical gap, after conducting archeological 
studies with the aim of discovering the cultural evidence of the Sassanid presence in this city, 
117 monuments were identified. Some researchers believe that the ruins of Seymareh in the 
south and southwest of the present city of Darreh Shahr during the Sassanid period, and at the 
center of Mehrjan-e-Ghazq furnace was part of the western part or Khorbaran coast.In this 
study, for the first time and with respect to environmental elevation, slope, land use, and 
distance from roads and rivers, the settlement pattern and spatial distribution of Sassanid 
landscapes of Darreh Shahr are analyzed using descriptive-analytical method and field-library 
studies. To achieve goals such as locating ancient sites, analysis of settlement patterns and 
finally, investigating the impact of environmental factors on the formation process and 
distribution of Sassanid areas, tools such as Geographic Information System (GIS), SPSS 
software, statistical models such as mean of nearest neighbor, linear regression, correlation 
coefficient and PCA method were used. The results show that the most important factor 
affecting the spatial distribution of Sassanid sites in Darreh Shahr is first, the distance from 
rivers and then, the factors such as altitude and slope of the area. In addition, based on the 
average nearest neighbor model, the pattern of settlement in the Sassanid areas of this region is 
almost identical and clustered. 
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1.Intuoduction 
During the study of archaeological or historical sites, evaluating the climatic and environmental 
conditions and the possibility of using the land and natural resources of the area under investigation 
is very important (Potts, 2006: 27). Environmental capabilities (natural and human) provide the basis 
for patterns of establishment of human settlements in geographical spaces and the spatial structure of 
each place is the manifestation of interaction between human society and the physical environment 
around it (Aftab et al., 2014: 38 ). As a result, it can be said that the dynamics of human behavior are 
related to the dynamics of the natural environment (Fagan, 2003: 584) and the dispersion of natural 
resources in the environment is one of the main indicators of residential ideas (Ibid: 594). Thus, the 
relationship between man and the environment is similar with the spatial relationship of human 
dispersion with the dispersion of natural or environmental resources. To achieve this end, 
archaeologists use geographical concepts and study the available data in the form of a map of the 
dispersion of ancient sites and their relationship with natural and geological features (Dark, 2000: 
23). To achieve such a goal, one of the most important geographical tools in landscape archeology is 
the Geographical Information System or GIS. In landscape archaeological spatial studies, attempts 
are generally made to identify the spatial structure specific to the dispersion patterns of regional 
settlements by using GIS (Conolly, 2008: 583). Most applications of GIS in archeology are 
management plans that are related with the quantitative analysis of sites, focusing primarily on site 
modeling and outcomes. GIS has a fundamental and important capability in archaeological mapping 
by enhancing the archaeological research of cultural areas and the analysis of the catchment area, 
and it is increasingly possible that systems can be effectively Social studies of the past in relation to 
their environment and considered explanations whose most important motivation is the interpretation 
of cultural change (Hester et al., 2013: 447-446). In addition to GIS tools, when archaeologists 
realized that statistical methods could be used to describe archeology more accurately than not, 
statistical methods quickly found their place in archeology (Fagan, 2003: 107 ). Darreh Shahr city in 
the east of Ilam province (Figure 1), is one of the areas that, despite the cultural evidence from the 
Sassanid period, unfortunately has not been focused on the archaeological community. The aim of 
this study is first to determine the location of ancient sites and, then, to analyze the settlement pattern 
of these sites and finally to investigate the impact of environmental factors on the process of 
formation and dispersal of Sassanid sites in the city of Darreh Shahr. After conducting field surveys 
in the city, the authors identified 117 sites from the Sassanid period in this city based on surface 
evidence (pottery and architectural works) (Map1). Fewer Sassanid sites in the city of Darreh Shahr 
are single-period and most of them are multi-period, which in the following we will examine their 
Spatial dispersion and environmental factors affecting this dispersion. After collecting digitized 
information on environmental factors in Darreh Shahr city, the spatial distribution of Sassanid sites 
identified in relation to these environmental factors, ie altitude, slope, land use, distance from roads 
and rivers, were measured. Initially, the geographical location of the Sassanid sites in Darreh Shahr 
city, in relation to the height and slope of the region, was prepared as distribution maps (Maps 2, 
Graphs 1). After that, the dispersion map of Sassanid sites in Darreh Shahr city in relation to the land 
use of this region was determined (Map 3,Graph 2). In the next stages, the dispersion maps of the 
Sassanid sites in Darreh Shahr city in relation to the distance from the rivers and roads of Darreh 
Shahr city were investigated (Maps 4, Graphs 3). One example of statistical analysis related to 
research on settlement patterns that can be used in GIS is the nearest neighbor analysis model( 
NNA). This pattern was first proposed by ecologists (Earle, 1976: 197). In the next step of the 
research, using the nearest neighbor analysis( NNA) model, the dispersion pattern of Sassanid sites 
will be investigated. The results of this study showed that based on the nearest neighbor analysis 
model, the studied Sassanid sites are scattered in clusters (Figure 2). In the continuation of the 
research, we will examine the analysis of the catchment area of Sassanid sites in Darreh Shahr city, 
ie the effect of each of the independent variables (height, slope, distance from rivers and roads) on 
the area dependent variable. The results showed that the higher the height, the smaller the area of the 
sites (Graph 4, Table 1), the greater the distance from the river, the smaller the area (Graph 5, Table 
2), the greater the distance from the paths, the smaller the area of the sites (Graph 6, Table 3), the 
greater the slope, the smaller the area (Graph 7, Table 4). After performing this stage of positional 
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analysis of Sassanid sites in relation to environmental variables, estimating the correlation 
coefficient of independent and dependent variables in the distribution of Sassanid sites in Darreh 
Shahr city was calculated (Graph 8, Table 5). In the next step, the Principal Components Analysis 
(PCA) of Sassanid sites in Darreh Shahr was considered. This statistical approach, which has been 
widely used in archaeological research, is one of the multivariate analysis methods that provides the 
archaeologist with the appropriate ability to be able to collect large amounts of data that has been 
impossible to infer, classify and analyze without using these methods in practice (Niknami, 1390: 
216, 199, 188). Using this statistical analysis and two-by-two measurement of each component on 
each other, it was found that the distance from water resources was the main component and 
considered in the settlements, and land slope and altitude were of secondary importance (Table 8). 
Finally, as a general conclusion, the results can be summarized and evaluated as follows: In the 
present study, the dispersion pattern of 117 Sassanid sites in the city of Darreh Shahr, in relation to 
the environmental effects of height, slope, land use, distance from rivers and roads were measured 
using GIS and statistical models. According to the nearest neighbor average model, which is used for 
the study and analysis of spatial statistics in the Geographic Information System (GIS), the 
settlement pattern of the Sassanid areas of Darreh Shahr is clustered. In addition, the results show 
that the settlement of many Sassanid sites is located in areas with dry land and irrigated agriculture 
and on the other hand using statistical analysis and two-by-two measurement of each component 
based on each other and citing the PCA statistical method, distance from water resources was the 
main component and then, land slope and altitude have been determined as the next important 
factors affecting the distribution and settlement pattern of Sassanid sites in Darreh Shahr. It seems 
that the Sassanids' greater desire for agriculture and maximum use of water and soil resources, which 
was the most important economic policy of the Sassanid government at this time, is the main reason 
for the impact of these main components on the dispersion of Sassanid sites in Darreh Shahr. 
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 شهرهاي ساسانی شهرستان درهعوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه تأثیربررسی 
 این یفیشراکبر 

  ،ایران.همدان دانشگاه بوعلی سینا، شناسی باستاندانشجوي دکتري 

 1فریعقوب محمدي
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 اسماعیل همتی ازندریانی
 ایران. ،همدان ،سینادانشگاه بوعلی  شناسی باستاناستادیار گروه 

 30/09/1400تاریخ پذیرش:  09/10/1398تاریخ دریافت: 
 پژوهشی -علمی

 چکیده
و علومی  )GIS( استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ژهیو بهعلوم مختلف،  يریکارگ بهنو،  شناسی باستانامروزه رویکرد مطالعات 

ها و ابزارهاي علومی روش يریکارگ بهفضاها، با  شناسی باستانمختلف این علوم است. گرایش  هاي مدلها و چون علم آمار و روش
هاي متقابل انسان و کنشها باستانی و دیگر، تا حد زیادي توانسته است به درکی درست از مباحثی چون الگوي استقراري تمدن

 ياشارات پراکنده در محتوا یاز برخ ریبه غاست که  یاز جمله مناطق المای استان توابع از شهر شهرستان دره .محیط، دست یابد
 نیدر آن صورت نگرفته است. بنابرا انیدر رابطه با حضور ساسان يمطالعه هدفمند گونهچیمتأسفانه تاکنون ه ،ییایمتون جغراف

در  انیحضور ساسان یبا هدف کشف شواهد فرهنگ شناسی باستان هاي بررسیپس از انجام  ،یخیخأل تار نیمرتفع نمودن ا يبرا
در  مرهیشهر س هاي ویرانه ن،یاز محقق یبرخ ةدیبه عق شد. ییشناسامربوط به این دوران در این منطقه اثر  117شهرستان،  نیا

همان  ایغرب  یۀجزء ناحو  ققذ مهرجان ةمرکز کور ساسانی دوران در شهر، شهرستان دره یشهرکنون غربی جنوبجنوب و 
هاي ساسانی شهرستان الگوي استقراري و پراکندگی فضایی محوطه بار نینخستدر این پژوهش براي بوده است. کوست خوربران 

تحلیلی و  -ها، با روش توصیفیخانهها و رودهایی محیطی ارتفاع، شیب، کاربري اراضی، فاصله از راهشهر نسبت به شاخصهدره
هاي تعیین موقعیت محوطهگیرند. براي دستیابی به اهدافی چون اي مورد تحلیل و بررسی قرار میمطالعات میدانی و کتابخانه

-وطهگیري و پراکندگی محعوامل محیطی بر فرآیند شکل تأثیرها و در نهایت بررسی باستانی، تحلیل الگوي استقراري این محوطه
آماري چون؛  هاي مدل، SPSS افزار نرم، )GIS( چون سیستم اطالعات جغرافیایی ییها يابزار شهر، ازهاي ساسانی شهرستان دره

دهد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می، PCAهمسایه، رگرسیون خطی، ضریب همبستگی و روش  ترین نزدیکمیانگین 
ها و پس از آن شهر ابتدا فاصله از رودخانههاي ساسانی شهرستان درهکندگی فضایی محوطهعاملِ تأثیرگذار در پرا ترین مهمکه 

-همسایه، الگوي استقراري محوطه ترین نزدیکعواملی چون ارتفاع و شیب منطقه است. عالوه بر این با استناد به مدل میانگین 
 اي است. خوشه صورت بههاي ساسانی این منطقه تقریباً یکسان و 

 توزیع فضایی.آماري،  هاي روش، GISشهر، ساسانیان، درهکلیدي:  هايژهوا

 مقدمه  .1

توان هاي نخستین بشر، موضوع مهمی است و از دیدگاه علوم مختلف میچگونگی پدید آمدن استقرارگاه
د نیست؛ بلکه به ها به انتخاب و دلخواه افراهاي متفاوتی به آن داد؛ زیرا ایجاد یا انحطاط این استقرارگاهپاسخ

). استقرار جوامع انسانی در سطح 110: 1391مقصودي و دیگران، ( شماري وابسته استشرایط انسانی و طبیعی بی
و ...) صورت گرفته  کشت قابلیابی به حداکثر منابع طبیعی( منابع آب، زمین زمین همواره در راستاي دست

در نتیجه فضاي جغرافیایی به عنوان بستر  .Anabstani) 89 :2011,،110: 1393نیا و دیگران، فاضل( است
ها و تعین نوع و شکل آن دارد. از دیدگاه دهی به این فعالیتهاي انسانی نقشی اساسی در شکلفعالیت

توان به هاي مختلف زندگی و معیشتی را میهاي بین جوامع، سبکجغرافیایی بسیاري از تشابهات و تفاوت

                                                
 Yamohamadi@yahoo.com .                                                                    ة مسئول:                        رایانامۀ نویسند. 1
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و موقعِ عواملِ آرایندة  1بنابراین تحلیل میانِ مقر ).36: 1385پور، جمعه( تبیین کردکمک عوامل جغرافیایی 
اند، داشته بر عهدههایی خواهد شد که ادارة این فضاها را ها و نظامفضايِ جغرافیایی، منجر به شناخت ساخت

گیري مناسبات ر شکل، زادة فنون کنترل فضا توسط تمدنی است که دزیهر چچراکه کاربست مقرها، بیش از 
شهر در شهرستان دره  ).29- 33: 1370(دولفوس،  طبیعی آن مؤثر افتاده است ستیز طیمحانسانی و  میان گروه

شرق استان ایالم، از جملۀ مناطقی است که با وجود شواهد فرهنگی از دورة ساسانی، متأسفانه به طور 
رار نگرفته است. هدف از انجام این پژوهش؛ ابتدا، تعیین ق شناسی باستانمتمرکز و هدفمند مورد توجه جامعه 

عوامل  تأثیردر نهایت بررسی  ها وهاي باستانی و سپس تحلیل الگوي استقراري این محوطهموقعیت محوطه
شهر است.  بر این اساس هاي ساسانی شهرستان درهگیري و پراکندگی محوطهمحیطی بر فرآیند شکل

ساسانی شهرستان  هايالگوي استقراري محوطه برمؤثر  محیطی : عوامل1از؛  اند تعباروهش سؤاالت اصلی پژ
عوامل محیطی بر  تأثیرشهر با توجه به هاي ساسانی شهرستان دره: الگوي استقراري محوطه2؟اند کدمشهر دره

 آنها، چه نوع الگوي استقراري است؟ 
شهر و تحلیل فضایی آنها با استفاده از ابزار ستان درههاي ساسانی در شهردر رابطه با الگوي استقراري محوطه

GIS آماري تاکنون مطالعات جامع و متمرکزي صورت نگرفته است. در نتیجه می هاي مدلگیري از و بهره-
 1389تا  1384هاي سال »شناسی باستانهاي بررسی و شناسایی «توان در این بخش تنها به مطالعاتی چون 

 شهر پرداختهشهرستان دره شناسی باستانهاي شناسان به طور کلی به بررسین باستاناشاره کرده که در آ
هاي باستانی بسیاري را از دوران مختلف تاریخی ) و در طی آنها محوطه1385-1389، مظاهري، 1384شهبازي (

از آنها محوطه  117اند که در این میان و متناسب با مساحت جغرافیایی پژوهش حاضر، شناسایی نموده
-آمده مربوط به دورة ساسانی در شهرستان دره عمل بهمربوط به دورة ساسانی بوده است. از دیگر مطالعات 

هاي باستانی غرب هاي ساسانی این شهرستان در منابعی چون؛ راهتوان به معرفی برخی از محوطهشهر می
نیا و شاکرمی، شریفینوشتۀ(  »شهر( سیمره)هو تاریخ در شناسی باستان«)، Stein,1940ایران نوشته اورل استین(

مظاهري و نوشتۀ ( »شناسی باستانهاي زوال مهرجان قذق براساس متون تاریخی و داده«و مقاالتی چون  )1396

نوشتۀ  »تنگۀ بهرام چوبین و مجموعۀ آثار تاریخی آن«)،1368فرد، کامبخش( نوشتۀ »شهردره«، )1393دیگران، 
 »شناختی شهرهاي صدر اسالم در استان ایالمبررسی باستان«چون ییها نامه انیپا) و 1393محمدي و دیگران (

) و... اشاره کرد که در آنها تنها نویسندگان هر یک به صورت موردي شرحی بر برخی 1389یوسفوند، نوشتۀ (
 شهر داشتند.  هاي ساسانی شهرستان درهمحوطه

 پژوهشروش .  1-1
مطالعات میدانی  بر اساستحلیلی و اطالعات آن  -نوع تحقیقات توصیفی و روش از از نظر ماهیتاین پژوهش 

شهر از پل نگاري در شهرستان درهابتدا با روش بررسی مکان در این پژوهش و کتابخانه حاصل شده است.
کیل را تش جامعه آماري پژوهشکه  هاي ساسانیموقعیت جغرافیایی محوطه، آبادگاومیشان تا روستاي عباس

آوري و سپس این شده عوارض محیطی منطقه جمعاطالعات رقومی ،پس از آنمشخص شد.  دهند،می
پس از تلفیق گردید.  )GIS( در سیستم اطالعات جغرافیایی ،هاي میدانیهاي حاصل از بررسیاطالعات با داده

هاي ا الگوي پراکندگی محوطههمسایه، ابتد ترین نزدیکهاي توزیعی، با استفاده از مدل میانگین تهیه نقشه
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چون رگرسیون خطی، ضریب  آماري هاي روش کارگیري بهبا شهر استخراج و سپس ساسانی شهرستان دره
صورت گرفته است، عوامل محیطی مؤثر بر پراکندگی  spssافزار که با استفاده از نرم PCAهمبستگی و روش 

   ید. گرد مشخصهاي ساسانی و الگوي استقراري آنها محوطه
 مبانی نظري .2

سازد و ها را ممکن میها است؛ جایی که رابطه بین مکانمتقابل میان پدیده تأثیربخشدر جغرافیا، فضا میدان 
فراوان به مسئلۀ فضا  تأکید. )105: 1394کریمیان و احمدي، ( پذیردها در آن صورت میروابط بین عوامل و پدیده

ها شده ب برتري یافتن و رجحان دادن نگرش تحلیل فضایی از سایر نگرشو پراکندگی متغیرها بر روي آن سب
کمی در مطالعۀ دقیق و عمیق  هاي روشتوان تحلیل فضایی را کاربرد است. در تعریفی ساده و جامع می

سازي و ریاضیات هم به مدل هاي روشاي، خطی و مساحتی بر روي نقشه بیان کرد. بعدها الگوهاي نقطه
هاي کوشد تا دانش نهفته در پراکندگی دادهها میهاي جغرافیایی اضافه شد. تحلیل فضایی دادههپردازش داد

توان، تر تحلیل فضایی را میجغرافیایی یعنی؛ قوانین، نظام و الگوهاي فضایی را کشف کند. در تعریفی جامع
هاي ي پردازش و تحلیل دادهریاضی و آماري معرفی کرد که برا هاي روشکارتوگرافی و  هاي مهارتمجموعه 

 ها مدلبه عنوان نظامی علمی براي پردازش  شناسی باستان). 40: 1397بحري و خسروي، ( روندفضایی به کار می
در  ناپذیري جداییهاي منطقی و بازسازي محیط طبیعی، وامدار جغرافیاست و به صورت و ایجاد قیاس

الگوهاي خاص  چراکهو محیط مرتبط است؛  انداز چشم، با بازسازي محیط طبیعی گذشته استقرارهاي انسانی
 زندگی شکل گرفته بر روي زمین ناشی از تأثیرات متقابلی است که بین انسان و محیط وجود داشته است

شناختی یا تاریخی ارزیابی چگونگی شرایط اقلیمی و ). در بررسی مناطق باستان37: 1393آفتاب و دیگران، (
: 1385(پاتس،  اهمیت بسیاري دارد موردمطالعهاستفاده از زمین و منابع طبیعی منطقه  ، امکانیطیمح ستیز

هاي انسانی را در فضاهاي بستر الگوهاي استقرار سکونتگاه (طبیعی و انسانی)، هاي محیطی. توانمندي)27
محیط فیزیکی  آورد و ساختار فضایی هر مکان تجلی کنش متقابل بین جامعه انسانی وجغرافیایی فراهم می

هاي هاي رفتار انسانی با پویاییتوان گفت، پویاییدر نتیجه می ).38:  1393آفتاب و دیگران، ( پیرامون آن است
و پراکندگی منابع طبیعی در محدوده محیط، یکی از  )584: 1382(فاگان،  محیط طبیعی مرتبط است

سیما در مطالعات زمین). به طور کلی 594 همان:( شدهاي سکونتی محسوب میعمده انگاره هاي شاخص
سیما ). زمین178: 1393امیرحاجیلو، ( شود، به معناي بستر جغرافیایی زندگی انسان تعریف میشناسی باستان

اي گذارد. در نتیجه جوامع انسانی و جغرافیاي طبیعی، دو عامل عمدهفرهنگ را از منظر جغرافیا به نمایش می
محیطی  شناسی باستاناین در   عالوه بر). 113و 178همان: ( دهندیما را تشکیل میسهستند که ساختار زمین

هاي ها و پویشنیز هدف نهایی، شناخت ارتباط متقابل میان فرهنگ و محیط، و نیز تعریف و توصیف ویژگی
-نظامهایی که میان فیزیکی است. این محیط عبارت است از چهارچوب و قالبی براي واکنش ۔محیط زیستی 

). 584-585: 1382فاگان، ( شودهاي اجتماعی و اقتصادي از یک طرف، و محیط طبیعی از طرف دیگر واقع می
بنابراین، رابطه انسان و محیط به مثابۀ رابطۀ فضایی پراکندگی انسان با پراکندگی منابع طبیعی یا محیطی 

هاي گیرند و دادهجغرافیایی را به کار می شود. براي دسترسی به این هدف،  باستان شناسان مفاهیمتعریف می
شناختی هاي باستانی و ارتباط آنها با عوارض طبیعی و زمیندر دسترس را به شکل نقشۀ پراکندگی محوطه

 هاي محلو توزیع  ها یپراکندگهاي توزیعی، که طرح و نمایش ). نقشه23: 1379دارك، ( کنندمطالعه می
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فاگان، ( مورد استفاده قرار گرفته است شناسی باستانکه توسط  هاست مدت باستانی در محدودة محیطی است،

، سیستم اطالعات انداز شناسی چشم باستان). یکی از ابزارهاي جغرافیایی بسیار مهم در مطالعات 595: 1382
تم با استفاده از سیس انداز، عموماًشناسی چشم باستاناست. در مطالعات فضایی  GISجغرافیایی یا همان 

 شوداي میاطالعات جغرافیایی، سعی در بازشناسی ساختار فضایی ویژة پراکنش الگوهاي استقرار منطقه
)Conolly, 2008:583 .( بیشتر کاربردهايGIS  هاي مدیریتی هستند که با تحلیل ، طرحشناسی باستاندر

قابلیت اساسی و  GISکز است. و نتایج آن متمر ها ارتباط دارد که اساساً بر الگوسازي محوطهکمی محوطه
هاي فرهنگی و تحلیل شناختی پهنههاي باستانبه وسیلۀ تقویت پژوهش شناسی باستانبرداري مهمی در نقشه

هاي اجتماعی پذیر است که بتوان به نحو مؤثري نظاماي این امر امکانحوزة گیرش دارد و به نحو فزاینده
انگیزه آن، تفسیر تغییر  ترین مهمو توضیحاتی را مدنظر قرار داد که گذشته را در ارتباط با محیطشان بررسی 

شناسان دریافتند با باستان که یزمان ،GISابزار عالوه بر ).  446-447: 1392هستر و دیگران، ( فرهنگی است
-ی امکانآثار باستان تر دقیقتوصیف بیشتر و  –در مقایسه با عدم استفاده از آن  –آماري  هاي روش کارگیري به

اغلب  ).107: 1382فاگان، ( باز کرد شناسی باستانجاي خود را در  هاي آماري سریعاً روشپذیر خواهد شد، 
 هاي مقیاسشوند عموماً در شناختی به کار گرفته میها که در بازسازي رفتارهاي گذشته جوامع باستانداده

ازسازي رفتارهاي گذشته، با تبیین و تعیین شناختی در هر مورد از بشوند. تفاسیر باستانکمی سنجش می
 شناسی باستانچون کار  عالوه بهاست،  پذیر امکانهاي مربوط به آن، هاي دادهخصوصیات الگوها و بافت

ها ذاتاً کمی هستند، نه ایجاد آنها و به دلیل اینکه بسیاري از داده هاست بافتشناخت و تبیین آن الگوها و 
، نتایج موردنظرشناسان قادرند با تعیین ساختار الگوهاي کمی است که باستان هاي مدلایجاد  فقط به کمک

 ).  4: 1387(نیکنامی،  به دست آورند یسنجش قابل

 پژوهش هايدادهشهر و جغرافیاي طبیعی شهرستان دره  .3
 33: 30/12تا  33: 00/05در موقعیت  هاي زاگرس مرکزي ویکی از دره شهر یا درة سیمرهشهرستان دره

دره در حدود طول . )1تصویر شمارة( طول جغرافیایی قرار دارد 47: 30/12تا  47: 00/12عرض جغرافیایی و 
کیلومتر  1-10و رودخانۀ سیمره مابین کوه ریکب) بین رشته جبال جنوبی –شمالی و عرض آن( 2کیلومتر30

واقع  کوه ریکبهاي شمالی ، در دامنهاین منطقه به شکل یک حوزة جغرافیایی با مرزهاي طبیعی متغیر است.
(از ارتفاعات استان لرستان)، مرز جنوبی آن رشته  هلَکوه م را رودخانۀ سیمره و  مرز شمالی این منطقهاست. 
کبیرکوه و رودخانه سیمره تشکیل  آمده شیپهاي و مرزهاي شرقی و غربی آن را  نیز دامنه کوه ریکبجبال 

، از جنوب از شرق منتهی به شهرستان پلدختر این شهرستان). میدانی ، مشاهدات35: 1387مظاهري، ( دهندمی
شهر به علت قرارگیري در شهرستان درهمنتهی به شهرستان آبدانان و از شرق منتهی به شهرستان بدره است. 

قلل  کبیرکوه داراي توپوگرافی متنوع و متشکل از کوه رشتهمیان دو عارضۀ مهم محیطی رودخانۀ سیمره و 
همین امر عالوه بر ایجاد توپوگرافی مختلف، براي این  است. یمرتفع و مختلف به لحاظ ارتفاعی و مناطق دشت

اي و دشت را فراهم کوهستانی، کوهپایه هاي مختلف گیاهیِمنطقه پوشش گیاهی مناسب و غنی را از گونه
رویی را نیز تسهیل مکان زندگی کوچو در نتیجه در کنار خاك مناسب و حاصلخیز براي کشاورزي، اآورده 

این دورة ساسانی را در  اثر از  117نگارندگان ،در شهرستان هاي میدانیپس از انجام بررسی نموده است.
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. تعداد کمتري از )1نقشۀ شمارة( ) شناسایی کردندسفال و آثار معماري( با استناد به شواهد سطحی شهرستان
اي هستند که اي و بیشتر آنها به صورت چند دورهر به صورت تک دورهشههاي ساسانی شهرستان درهمحوطه

 در ادامه به بررسی پراکندگی فضایی آنها و عوامل محیطی مؤثر بر این پراکندگی خواهیم پرداخت.  

 
 شهر( نگارندگان). : موقعیت جغرافیایی شهرستان دره1تصویر شمارة

Figure 1: Geographical location of Darreh Shahr city (writers). 

 
 شهر( نگارندگان).: نمایی کلی از پراکندگی جغرافیایی آثار ساسانی شناسایی شهرستان دره1نقشۀ شمارة

Map 1: An overview of the geographical dispersion of Sassanid sites identified in the city of 
Darreh Shahr (writers). 

 شهر نسبت به عوامل محیطیهاي ساسانی شهرستان درهطه. توزیع فضایی محو4
شهر، توزیع فضایی آثار ساسانی پس از گردآوري اطالعات رقومی شده عوامل محیطی شهرستان دره

ها و نسبت به این عوامل محیطی یعنی؛ میزان ارتفاع، میزان شیب، کاربري اراضی، فاصله از راه شده ییشناسا
 که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت؛ها سنجیده شد. رودخانه
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شهر نسبت به ارتفاع و شیبهاي ساسانی شهرستان درهتوزیع فضایی محوطه .4-1  
شهر، نسبت به میزان ارتفاع و شیب منطقه به صورت در ابتدا موقعیت جغرافیایی آثار ساسانی شهرستان دره

 ).2 هاي شمارةنقشه( هاي توزیعی تهیه شدنقشه

بت به شیب منطقه، چپ: نقشه شهر نسآثار ساسانی شهرستان دره پراکندگی:  راست؛ نقشه  2هاي شمارةنقشه             
).نگارندگان شهر نسبت به میزان ارتفاع(آثار ساسانی شهرستان دره پراکندگی  

Maps 2: Right; dispersion map of Sassanid sites in Darreh Shahr city in relation to the slope of 
the region, Left: dispersion map of Sassanid sites in Darreh Shahr city in relation to the amount 

of height (writers). 
 500 -700ارتفاع% کل آثار، در 38/68برابر با اثر  80اثر ساسانی مورد مطالعه در این پژوهش،  117از مجموع

متر  1100تا  1300در ارتفاعات  اثر 1متر و تنها 700-900% کل آثار در ارتفاع 77/30برابر با  اثر 36و   متر
درصد  10تا  0در شیب اثر  65 شهر، به ترتیبشهرستان درهاثر ساسانی  117دارد. عالوه بر این از مجموعقرار 
درصد به  22از شیب  % کل آثار، و 81.28درصد برابر با  22تا  10اثر در شیب  34% کل آثار،  55. 08 بابرابر 

 ).1نمودارهاي شمارة( اندهاي مختلف استقرار داشتهدر شیب اثر18باال تعداد 

 
(نمودار باال) و میزان شیب  شهر نسبت به میزان ارتفاعآثار ساسانی شهرستان دره : نمودارهاي پراکندگی1نمودارهاي شمارة

 منطقه( نمودار پایین)( نگارندگان).
Graphs 1: dispersion diagrams of Sassanid sites in Darreh Shahr city in relation to the amount of 

height (upper chart), and the slope of the region (down chart) (writers). 
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شهر نسبت به کاربري اراضیهاي ساسانی شهرستان دره. توزیع فضایی محوطه2-4  
شهر نسبت به کاربري اراضی این منطقه، دگی آثار ساسانی شهرستان درهپس از تهیه نقشۀ توزیعی پراکن

برابر  اثر  7% کل آثار  در مناطقی با کاربري مخلوط زراعی آبی و دیم،  82.59اثر برابر با  70 مشخص شد که
با کاربري  % کل آثار در مناطقی 67.13برابر با   اثر 15% کل آثار، در مناطقی با کاربري زراعی دیم،  99.5با 

برابر  اثر 7% کل آثار در مناطقی با مرتع با تاج پوشش متوسط،  40.9برابر با  اثر  11مرتع با تاج پوشش فقیر، 
% کل آثار  13.5برابر با   اثر  7% کل آثار در مناطقی با کاربري جنگل با تاج پوشش کم و در نهایت 99.5با  

 ). 2 و نمودار شمارة3 شمارةنقشه ( در محدودة شهري پراکنده هستند

 
 ربري اراضی، پایین: نمودار شهر نسبت به کاآثار ساسانی شهرستان دره : باال: نقشه پراکندگی 2نمودار شمارة و 3نقشه شمارة 

).نگارندگانپراکندگی آثار ساسانی نسبت به کاربري اراضی(   
Map 3 and Graph 2: Top: dispersion map of Sassanid sites in Darreh Shahr city in relation to the 

land use, Down: dispersion chart of dispersion of Sassanid sites  in relation to the land use 
(writers). 

هاها و راهشهر نسبت به فاصله از  رودخانههاي ساسانی شهرستان درهتوزیع فضایی محوطه. 3-4  
ها و شهر نسبت به فاصله از رودخانهزیعی پراکندگی آثار ساسانی شهرستان درههاي توبا در نظر گرفتن نقشه

 )، نتایج زیر حاصل شد؛4 هاي شمارةنقشهشهر( هاي شهرستان درهراه
اثر  74متر،500در حریم کمتر از ها، شهر نسبت به فاصله از رودخانهدرهاثر ساسانی شهرستان  117از مجموع

-1500% کل آثار،  در حریم  27 .35اثر برابر با  31متري، 500-1000ر،  در حریم % کل آثا 39.62برابر با 
% کل آثار   71.1اثر برابر با   2متري،  1500 -2000% کل آثار و در حریم  58.8اثر برابر با   10متر، 1000

 ؛3هافاصله از راهشهر، نسبت به اثر ساسانی شهرستان دره 117. به همین ترتیب از مجموع انداستقرار داشته
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متري، 1000-1500در حریم  اثر 17متري،  500-1000اثر در حریم  21متر، 500اثر در حریم کمتر از  20
اثر  در حریم با فاصلۀ بیشتري  29متري و  2000-2500اثر در حریم  9متري، 1500-2000اثر در حریم  21
 ).3 مارةنمودارهاي شها پراکنده هستند( متري نسبت به راه 2500از 

 
آثار ساسانی نسبت  ها، چپ: نقشۀ پراکندگیآثار ساسانی نسبت به فاصله از رودخانه پراکندگی: راست؛ نقشۀ  4 هاي شمارةنقشه

ها( نگارندگان).به فاصله از راه  
Maps 4: Right; The dispersion map of Sassanid sites in relation to the distance from rivers, Left: 

The dispersion map of Sassanid sites in relation to the distance from roads (writers). 
  

 
پراکندگی  : نمودارها، چپشهر نسبت به فاصلۀ از رودخانه: نمودار پراکندگی آثار ساسانی شهرستان درهراست: 3نمودارهاي شمارة 

 ها( نگارندگان).اهشهر نسبت به فاصلۀ از رآثار ساسانی شهرستان دره
Graphs. 3: Right: dispersion diagram of the Sassanid sites in Darreh Shahr city in relation to the 

distance from rivers, Left: dispersion diagram of the Sassanid sites in Darreh Shahr city in 
relation to the distance from roads (writers). 

 شهرهاي ساسانی شهرستان درهالگوي پراکندگی محوطه. 5
 فاصله همسایگی ترین نزدیکمیانگین . 1-5

هاي همسایه، الگوي پراکندگی محوطه ترین نزدیکدر این بخش از پژوهش با استفاده از مدل میانگین 
هاي الگوهاي استقراري شـط با پژوهـآماري مرتب لیوتحل هیتجزهاي یکی از نمونهساسانی بررسی خواهد شد. 

است. این  4همسایه ترین نزدیک لیوتحل هیتجز، الگوي کاربردتوان در سیستم اطالعات جغرافیایی به که می
). این الگو به عنوان آمار توصیفی براي earle, 1976: 197( شناسان مطرح شدتوسط بوم بار نینخستالگو 
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اي استقرارها، بر اساس توزیع منظم، تصادفی و خوشه تفکیک سطح تمرکز اقتدار سیاسی استفاده شده تا
). مطالعۀ این عامل 153: 1395 نیا،، فرخ50: 1396حیدریان و دیگران، ( اعتبار و قدرت نفوذ هریک را مشخص کند

 -هاي اقتصاديها باشد، امکان درك بهتر نظامگزینی محوطهکنندة الگوي مکانتواند روشنعالوه بر اینکه می
ها و سطح پیچیدگی آنها در طی دوران، چگونگی روابط اي این نظام، فرآیندهاي درون منطقهسیاسی

اي تر منطقههاي جمعیتی درون الگوهاي گستردههاي جمعیتی و خوشهدرون/برون گروهی، مرزهاي بین گروه
همسایه،  ترین نزدیکاصله اولین گام در این آزمون، میانگین ف ).280: 1396حبیبی،( دهدشناسان میرا به باستان

ها همسایه آن و سپس میانگین تمام این فاصله ترین نزدیکگیري فاصله بین هر شاخصی در نقشه و اندازه
 لیوتحل هیتجزاي یا پراکنده در ها در نقشه است. نشان دادن الگوهاي تصادفی، خوشهبراي تمامی این شاخص

ورد تحلیل قرار گرفته، بستگی دارد. به این معنا که گروهی از همسایه، به میزان مساحت ناحیه م ترین نزدیک
تر، تصادفی باشند اما در یک فضاي مطالعاتی گسترده صورت بههاي مشخص ممکن در میان گروه خود سایت

صورت نسبت بین فاصله این شاخص به.  )Fletcher, 2008: 2048-2049( اي ظاهر گردندخوشه صورت به
شود. بر اساس محاسبات صورت گرفته، میانگین فاصله له مورد انتظار محاسبه میبه فاص شده مشاهده
متر است. همچنین نسبت  842/ 2226متر و میانگین فاصله مورد انتظار  415/ 7386 شده محاسبه
باشد،  1همسایه کمتر از عدد  ترین نزدیکاست. اگر شاخص نسبت میانگین  493621/0همسایه  ترین نزدیک

ها باشد، داده 1از عدد  تر بزرگ شده محاسبهاي است و اگر شاخص مورد مطالعه داراي الگوي خوشه هايداده
همسایه  ترین نزدیکاینکه شاخص نسبت میانگین  لیبه دلداراي الگوي توزیع مکانی  پراکنده است. بنابراین،  

اي بوده صورت خوشهکه توزیع بهگیریم است، بنابراین نتیجه می 1در این پژوهش کمتر از عدد  شده محاسبه
-گیریم که این خوشه(صفر)، نتیجه می p- value) و مقدار  -10/ 52( استانداردشدهبه امتیاز  با توجهاست. 

 ).2تصویر شمارةها از نظر آماري، معنادار است( اي بودن داده

 
 دگان).شهر( نگارنهاي ساسانی شهرستان دره: الگوي پراکندگی محوطه2تصویر شمارة

Figure. 2: dispersion pattern of Sassanid sites of Darreh Shahr city (writers). 
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 شهرهاي ساسانی شهرستان درهتحلیل حوزة گیرش محوطه6.
 رگرسیون خطی1-6. 

 ايمیان دو متغیر و تعیین نقش یکی از آنها در اثرگذاري در متغیر دیگر، جایگاه ویژه5 مطالعۀ رابطۀ همبستگی
ها و درك شدت و جهت آن، عامل کشف روابط میان داده شناسی باستاندارد. در  شناسی باستاندر مطالعات 

گیري شمارشی دارند اندازه هاي مقیاسها است. دو متغیر که مهمی در شناخت رفتارها و ساختارهاي داده
یر باعث افزایش مقادیر متغیر دیگر افزایش مقادیر یک متغ اي با همدیگر داشته باشند. مثالًممکن است رابطه

توان نوع روابط بین دو متغیر را تشخیص داد و از روي بشود و یا برعکس. روشی را که بر اساس آن می
یا تحلیل رگرسیون  6احتمالی متغیر دیگر را مدل بندي کرد، مدل رگرسیون يها ارزشیک متغیر،  يها ارزش

هریک از متغیرهاي مستقل را بر متغیر وابسته  تأثیرر ادامه این بخش، ). د221: 1387نیکنامی، شود( نامیده می
 مساحت بررسی خواهیم کرد؛

 :فاکتور ارتفاع بر متغیر وابسته مساحت تأثیرتخمین رگرسیون خطی ساده براي بررسی . 1-1-6
شده  001/0برابر   متغیر ارتفاع روي متغیر وابسته مساحت مقدار معیار  تأثیردر بررسی  که نیابه  با توجه

 رابطه ضریب متغیر مستقل ارتفاع در شود.% از تغییرات مساحت توسط ارتفاع توضیح داده می1است یعنی 
بدین معناست که بین ارتفاع و مساحت رابطه منفی وجود دارد . است شده محاسبه منفی مدل رگرسیونی

 ).1 ، جدول شمارة 4نمودار شمارةشود( کمتر می هامحوطه مساحت شود،می بیشتر ارتفاع هرچه یعنی ،
 

 
 فاکتور ارتفاع بر متغیر وابسته مساحت( نگارندگان). تأثیر: رگرسیون خطی ساده براي بررسی 4نمودار شمارة

Graph 4: Simple linear regression for investigating the effect of altitude factor on area 
dependent variable (writers). 
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 : تخمین رگرسیون( نگارندگان).1جدول شمارة
Table 1: Regression estimates (writers). 

 جدول تخمین رگرسیون
 احتمال خطا Tآماره  ضریب متغیر
مبدأعرض از  C 674/31833  644/0  521/0  
-518/18 ارتفاع  259/0  796/0  

 
 

 ها بر متغیر وابسته مساحتفاکتور فاصله از رودخانه تأثیرتخمین رگرسیون خطی ساده براي بررسی . 2-1-6
برابر   متغیر فاصله از رودخانه  روي متغیر وابسته مساحت مقدار معیار  تأثیردر بررسی  که اینبه  با توجه

یر ضریب متغ شود.% از تغییرات مساحت توسط فاصله از رودخانه توضیح داده می9شده است یعنی  009/0
بدین معناست که بین فاصله از . است شده محاسبه منفی مدل رگرسیونی رابطه مستقل فاصله از رودخانه در

 هامحوطه مساحت شودمی بیشتر فاصله از رودخانه هرچه رودخانه و مساحت رابطه منفی وجود دارد یعنی ،
 ) 2، جدول شمارة 5نمودار شمارةشود(کمتر می

 
 فاکتور فاصله از رودخانه بر متغیر وابسته مساحت( نگارندگان). تأثیرون خطی ساده براي بررسی : رگرسی5 نمودار شمارة

Graph 5: Simple linear regression to investigate the effect of distance from the river factor on 
the area dependent variable (writers). 
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 ارندگان).: تخمین رگرسیون( نگ2جدول شمارة
Table 2: Regression estimation (writers). 

 جدول تخمین رگرسیون
 احتمال خطا Tآماره  ضریب متغیر
مبدأعرض از  C 925/26131  796/2  006/0  

-119/15 ارتفاع  975/0-  331/0  

 
 مساحت ها بر متغیر وابستهفاکتور فاصله از راه تأثیرتخمین رگرسیون خطی ساده براي بررسی . 3-1-6

برابر   ها  روي متغیر وابسته مساحت مقدار معیار فاصله از راه متغیر تأثیردر بررسی  که اینبه  با توجه

ضریب متغیر  شود.توضیح داده میها  فاصله از راه% از تغییرات مساحت توسط 1شده است یعنی  001/0
بدین معناست که بین فاصله از . است شده محاسبه منفی مدل رگرسیونی رابطه ها  درمستقل فاصله از راه

کمتر  هامحوطه مساحت شود،می ها  بیشترفاصله از راه هرچه ها  و مساحت رابطه منفی وجود دارد یعنی ،راه
 ) 3، جدول شمارة6نمودار شمارة شود(می

. 

 
 ها بر متغیر وابسته مساحت( نگارندگان).اهفاکتور فاصله از ر تأثیر: رگرسیون خطی ساده براي بررسی 6نمودار شمارة

Graph 6: Simple linear regression to investigate the effect of path distance factor on area 
dependent variable (writers). 
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 : تخمین رگرسیون( نگارندگان).3جدول شمارة
Table 3: Regression estimation (writers). 

رگرسیون جدول تخمین  
 احتمال خطا Tآماره  ضریب متغیر
مبدأعرض از  C 469/27516  772/2  007/0  

-204/5 ارتفاع  059/1-  292/0  

 
 اکتور شیب بر متغیر وابسته مساحتف تأثیرتخمین  رگرسیون خطی ساده براي بررسی . 4-1-6

شده  003/0برابر   مقدار معیار شیب  روي متغیر وابسته مساحت  متغیر تأثیردر بررسی  که اینبه  با توجه

 رابطه ضریب متغیر مستقل شیب  در شود.توضیح داده میشیب  % از تغییرات مساحت توسط 3است یعنی 
بدین معناست که بین شیب و مساحت رابطه منفی وجود دارد . است شده محاسبه منفی مدل رگرسیونی

 ).4، جدول شمارة7نمودار شمارة شود(کمتر می هاحوطهم مساحت شود،می شیب  بیشتر هرچه یعنی ،

 
 فاکتور شیب بر متغیر وابسته مساحت( نگارندگان). تأثیر: رگرسیون خطی ساده براي بررسی  7نمودار شمارة

Graph 7: Simple linear regression to investigate the effect of slope factor on area dependent 
variable (writers). 
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 : تخمین رگرسیون( نگارندگان).4جدول شمارة
Table 4: Regression estimation (writers). 

 جدول تخمین رگرسیون
 احتمال خطا Tآماره  ضریب متغیر
مبدأعرض از  C 420/22565  680/2  009/0  

-633/272 ارتفاع  583/0-  561/0  

 
 

هاي ساسانی در پراکندگی محوطه همبستگی متغیرهاي مستقل و وابستهضریب تخمین . 7
 شهرشهرستان دره

سنجد. به این صورت که آیا می Yرا نسبت به تغییرات  Xضریب همبستگی فرمولی است که تغییرات 
کند، افزایش تغییرات این دو هم جهت و یا در مقابل هم هستند یعنی با افزایش یکی، دیگري چه تغییري می

بر این اساس در این بخش از پژوهش ضریب   ).264: 1365نظري قهفرخی، ( 7یابد و یا در حال کاهش استمی
 )؛ 8 شمارة نمودار( همبستگی میان متغیرهاي مستقل و وابسته را بررسی خواهیم کرد

، زیرا عدد استکه مشخص است بین متغیر مساحت و ارتفاع همبستگی در جهت منفی  گونه همانالف ) 
 جهت در متغیر ، این بدان معناست دواست -025/0ون در جدول برابرمربوطه به ضریب همبستگی پیرس

 بالعکس. و کند یم پیدا افزایش دیگري کاهش یکی، با که معنی بدین کنند،می عمل  هم عکس
، زیرا استکه مشخص است بین متغیر مساحت و فاصله از رودخانه همبستگی در جهت منفی  گونه همانب ) 

 جهت در متغیر ، این بدان معناست دواست -093/0تگی پیرسون در جدول برابرعدد مربوطه به ضریب همبس
 بالعکس. و کند یم پیدا افزایش دیگري کاهش یکی، با که معنی بدین کنند،می عمل  هم عکس
، زیرا استها همبستگی در جهت منفی که مشخص است بین متغیر مساحت و فاصله از راه گونه همانج ) 

 جهت در متغیر ، این بدان معناست دواست -101/0یب همبستگی پیرسون در جدول برابرعدد مربوطه به ضر
 بالعکس. و کند یم پیدا افزایش دیگري کاهش یکی، با که معنی بدین ،کنند یم عمل هم عکس

، زیرا عدد استکه مشخص است بین متغیر مساحت و فاصله شیب همبستگی در جهت منفی  گونه هماند ) 
 جهت در متغیر ، این بدان معناست دواست -056/0یب همبستگی پیرسون در جدول برابرمربوطه به ضر

 بالعکس. و کند یم پیدا افزایش دیگري کاهش یکی، با که معنی بدین کنند،می عمل  هم عکس
، استها همبستگی در جهت منفی که مشخص است بین متغیر فاصله از رودخانه و  فاصله از راه گونه همانه) 
 در متغیر ، این بدان معناست دواست -179/0ا عدد مربوطه به ضریب همبستگی پیرسون در جدول برابرزیر

 بالعکس. و کند یم پیدا افزایش دیگري کاهش یکی، با که معنی بدین کنند،می عمل  هم عکس جهت
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، زیرا ستاکه مشخص است بین متغیر فاصله از رودخانه و  شیب  همبستگی در جهت منفی  گونه همانو) 
 جهت در متغیر ، این بدان معناست دواست -049/0عدد مربوطه به ضریب همبستگی پیرسون در جدول برابر

 بالعکس. و کند یم پیدا افزایش دیگري کاهش یکی، با که معنی بدین کنند،می عمل  هم عکس
، زیرا عدد است  که مشخص است بین ارتفاع و فاصله از رودخانه همبستگی در جهت مثبت گونه همانز) 

عمل  جهت هم متغیر ، این بدان معناست دواست110/0مربوطه به ضریب همبستگی پیرسون در جدول برابر
 کند.می پیدا (افزایش) کاهش دیگري (افزایش) یکی، کاهش با که معنی بدین کنند،می
، زیرا عدد مربوطه استها همبستگی در جهت مثبت که مشخص است بین ارتفاع و فاصله از راه گونه همانح) 

 عمل  جهت هم متغیر ، این بدان معناست دواست466/0به ضریب همبستگی پیرسون در جدول برابر
 کند.می پیدا (افزایش) کاهش دیگري نیز کاهش(افزایش) یکی، با که معنی بدین ،کنند یم

عدد مربوطه به  ، زیرااستکه مشخص است بین ارتفاع و شیب همبستگی در جهت مثبت   گونه همانط) 
 کنند،می عمل  جهت هم متغیر ، این بدان معناست دواست519/0ضریب همبستگی پیرسون در جدول برابر

 کند.می پیدا (افزایش) کاهش زین دیگري (افزایش) یکی، کاهش با که معنی بدین
عدد مربوطه  ، زیرااستها و شیب همبستگی در جهت مثبت که مشخص است بین فاصله از راه گونه هماني) 

-می عمل  جهت هم متغیر ، این بدان معناست دواست324/0به ضریب همبستگی پیرسون در جدول برابر
 . )5جدول شمارة( کندمی پیدا (افزایش) کاهش زین دیگري (افزایش) یکی، کاهش با که معنی بدین کنند،

 
 : محاسبه همبستگی بین متغیرهاي محیطی( نگارندگان).8شمارة  نمودار

Graph 8: Calculating the correlation between environmental variables (writers). 
 

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهاي محیطی( نگارندگان).5جدول شمارة
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Table 5: Correlation matrix of environmental variables (writers). 

 شیب
-فاصله از راه

 ها
فاصله از 
 رودخانه

تریس همبستگیما مساحت ارتفاع  

056/0-  101/0-  093/0-  025/0-  مساحت 1 
519/0  466/0  110/0  1 025/0-  ارتفاع 
049/0-  179/0-  1 110/0  093/0-  فاصله از رودخانه 
324/0  1 179/0-  466/0  101/0- هافاصله از راه   
1 324/0  049/0-  519/0  056/0-  شیب 

 
 شهرنی شهرستان درههاي ساسا) محوطهPCAهاي اصلی( تحلیل مؤلفه. 8

تحلیل چند  هاي روشیافته است از جمله  شناسی باستاناین رویکرد آماري که استفاده بسیاري در تحقیقات 
هاي زیادي را که بدون دهد تا بتواند دادهشناس قرار میمتغیري است که توانایی مناسبی را در اختیار باستان

بندي، تحلیل و استنتاج کند. در تحلیل غیرممکن بوده است، طبقه استنتاج آنها ها عمالًاین روش کارگیري به
PCA  محدود 1تا  -1بررسی خواهد شد. ضرایب همبستگی میان  گریباهم درابطه متغیرها دو به دو +

تمایل پیدا  -1+، یعنی یک همبستگی کامل و شدید مثبت که هر چقدر مقدار آن ضریب به سوي 1هستند. 
تگی و مثبت بودن آن کاسته شده و در ضریب صفر به حالت بدون وابستگی تبدیل کند، از شدت همبسمی
 ).188، 199، 216: 1390( نیکنامی،  شودمی

 ها اصلیمؤلفه ماتریس. 1-8
که مطرح شد  گونه همان. کندرا بیان می مؤلفه و متغیر بین ارتباط که است، مؤلفه بارهاي زیر حاوي جدول

هستند. طبق جدول زیر ارتفاع با مؤلفه اول داراي همبستگی برابر  متغیر -1تا  1در این بخش مقادیر از 
اول داراي همبستگی  مؤلفهها با و فاصله از راه 774/0و شیب با مؤلفه اول داراي همبستگی برابر 838/0
داراي  و مساحت با مؤلفه دوم871/0و فاصله از رودخانه با مؤلفه دوم داراي همبستگی برابر   751/0برابر

 ). 6 جدول شمارة( است -542/0همبستگی برابر 
 .( نگارندگان)هاي اصلی: ماتریس مؤلفه6جدول شمارة

Table 6: Matrix of main components (writers). 
هاي اصلیماتریس مؤلفه  

هامؤلفه  
 

2 1 
 838/0  مساحت 
 774/0  ارتفاع 
 751/0  فاصله از رودخانه 

871/0 هافاصله از راه    
542/0-  شیب  
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% 9برابر  تأثیرها است که میزان روي مساحت  مربوط به فاصله از رودخانه يرگذاریتأثدر این میان، بیشترین 
روي مساحت  تأثیریابد و همچنین کمترین ها مساحت افزایش می، یعنی با کاهش فاصله از رودخانهاست

، یعنی با کاهش ارتفاع مساحت است% 1هر یک برابر  تأثیر است که میزان هامربوط به ارتفاع و فاصله از راه
 ). 7جدول شمارة( یابدها مساحت افزایش مییابد و همچنین با کاهش فاصله از راهافزایش می

 .( نگارندگان): بررسی نتایج تأثیرگذاري متغیرهاي مستقل و وابسته بر یکدیگر7جدول شمارة
Table 7: Examining the results of the influence of dependent and independent variables on each 

other (writers). 
درصد تغییرات توضیح 

متغیرهاي  سطتو شده داده
 مستقل

 متغیر مستقل متغیر وابسته ضریب همبستگی

1%  ارتفاع مساحت منفی 
9%  فاصله از رودخانه مساحت منفی 
1% ها راهفاصله از  مساحت منفی   
3%  شیب مساحت منفی 

نتایج بیانگر آن است که بیشترین میزان تغییرات واریانس متغیرها مربوط به فاصله از رودخانه است که به 
% 316% است و کمترین میزان تغییرات واریانس فاکتورها مربوط به مساحت است که به میزان 764میزان 

ن همبستگی در جهت مثبت را دارند که است. از لحاظ همبستگی بین متغیرها نیز ارتفاع و شیب بیشتری
است و کمترین میزان همبستگی مربوط به مساحت و ارتفاع است که در جهت منفی  519/0میزان آن برابر 

توان نتیجه گرفت که با استفاده از تحلیل آماري و سنجش است. بنابراین می 025/0هستند و میزان برابر آنها 
دیگر، فاصله از منابع آبی به عنوان مؤلفه اصلی و مورد توجه در استقرارها و  ها بر یکدو به دو هریک از مؤلفه

 ). 8شمارةجدول ( اندشیب زمین و ارتفاع از سطح دریا در درجه دوم اهمیت بوده
 شهر( نگارندگان).هاي ساسانی شهرستان درههاي اصلی در استقرار محوطه: ماتریس همبستگی و استنباط مؤلفه8جدول شمارة 

Table 8: Correlation matrix and inference of main components in the establishment of Sassanid 
sites in the city of Darreh Shahr (writers). 

واریانس 
توضیح 

شده داده  

 ماتریس همبستگی

هافاصله از راه شیب   مساحت ارتفاع فاصله از رودخانه 

316/0  056/0-  101/0-  093/0-  025/0-  مساحت 1 
726/0  519/0  466/0  110/0  1 025/0-  ارتفاع 
764/0  049/0-  179/0-  1 110/0  093/0-  فاصله از رودخانه 
606/0  324/0  1 179/0-  466/0  101/0- هافاصله از راه   
599/0  1 324/0  049/0-  519/0  056/0-  شیب 

 نتیجه . 9
علوم و  کارگیري بهاي استقراري خواهد شد که امروزه با ارتباط دو سویه انسان و محیط، مسبب خلق الگوه

 يها يریپذ انطباقتوان بخشی از این آماري می هاي مدلهایی چون سیستم اطالعات جغرافیایی و روش
-محوطه ساسانی شهرستان دره 117محیطی و فرهنگی را استنباط نمود. در پژوهش حاضر الگوي پراکندگی 
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ها با استفاده از سیستم ها و راهارتفاع، شیب، کاربري اراضی، فاصله از رودخانه شهر، نسبت به عوارض محیطیِ
همسایه که از این  ترین نزدیکآماري سنجیده شد. با استناد به مدل میانگین  هاي مدلاطالعات جغرافیایی و 

شود، الگوي یاستفاده م )GIS( هاي آمار فضایی در سیستم اطالعات جغرافیاییمدل براي بررسی و تحلیل
-اي است. عالوه بر این نتایج پژوهش نشان میشهر از نوع خوشههاي ساسانی شهرستان درهاستقراري محوطه

 شده واقعهایی با کاربري کشاورزي دیم و آبی هاي ساسانی در محدودهدهد که اسکان بخش بسیاري از محوطه
ها بر یکدیگر و با استناد به ه دو هریک از مؤلفهو از سویی دیگر با استفاده از تحلیل آماري و سنجش دو ب

 ترین مهمفاصله از منابع آبی به عنوان مؤلفه اصلی و  پس از آن شیب زمین و ارتفاع از  ،PCAروش آماري 
رسد می به نظراند. شهر بودههاي ساسانی شهرستان درهعوامل مؤثر بر پراکندگی و الگوي استقراري محوطه

 ترین مهمنیان به امر کشاورزي و استفاده حداکثري از منابع آبی و خاکی که در این دوران تمایل بیشتر ساسا
هاي اصلی بر پراکندگی این مؤلفه تأثیراست، علت اصلی  شدهسیاست اقتصادي دولت ساسانی محسوب می

 شهر بوده است. هاي ساسانی شهرستان درهمحوطه
 نوشتپی

سازد( دولفوس، ر فضا و  موقعِ، در ارتباط با نظامی از روابط قرار دارد که عنصري با سایر عناصر برقرار میمقر: نشستگاه زمینی یک عنصر د. 
1370 :33 -29.( 

 کیلومتر است.50 – 60شهر در حدود اي، طول شهرستان درهبا استناد به تصاویر ماهواره .2
است، در غالب موارد با مسیرهاي  يساز راهناسب با امکانات و فنون جدید هاي امروزي که مت: ذکر این نکته ضروري است که ایجاد راه .3

 پوشانی کاملی ندارد.باستانی هم
4.nearest neighbor analysis( NNA) . 
5. Correlation . 
6 . Regression . 

ت بسیار مهمی بین آنها وجود دارد، شوند، اما تفاوشبیه به رگرسیون است که گهگاه با یکدیگر اشتباه گرفته می يقدر بههمبستگی . 7
از همبستگی براي در نظر گرفتن رابطه  که یدرحالشود، رگرسیون براي بررسی رابطه بین یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته استفاده می

 ).VanPool & Leonard, 1968: 221شود( بین دو وابسته استفاده می
 منابع

عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز  تأثیربررسی «)، 1393زاده، واله،(اکبر، سلطانو، علیآفتاب، احمد، قربانی، اردوان، تقیل
 .37-60سال چهارم، شمارة سوم،  ریزي فضایی( جغرافیا)،برنامه، »GISباستانی آذربایجان غربی با استفاده از 

 شناسی باستان يها پژوهش، »تبیین نقش متغیرهاي بوم شناسی در حیات شهر اسالمی جیرفت «)، 1393امیرحاجیلو، سعید،(
 194-175 ;شماره هفتم. دوره چهارم، ایران

برداري نقشه، »علوم محیطی در ArcGIS افزار نرمکاربرد ابزارهاي آمار فضایی موجود در «)، 1397بحري، علی، خسروي، یونس،(
 .39-50، 13، دورة نهم، شمارة و اطالعات مکانی

 زهرا باستی، تهران، انتشارات سمت. ۀ، ترجمایالم باستان شناسی باستان)، 1385پاتس، دنیل،(تی
فضایی بهینه در هاي محیطی و تعیین الگوي سنجی توانکاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در امکان«)،1385پور، محمود،(جمعه

 . 35-58، 55، شمارة هاي جغرافیاییپژوهش، »هیدریح تربتنواحی روستایی، مورد نمونه: شهرستان 
فر، یعقوب محمدي ، دکترالگوي استقراري و تحلیل تحوالت اجتماعی منطقۀ آبدانان در دورة ساسانی)، 1396حبیبی، حسین،(

 . شناسی باستانري، گروه دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکدة هنر و معما

https://research.ujiroft.ac.ir/%7Eamirhajloo/ViewResearch.aspx?ResearcherID=1350
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هاي )، سیستم اطالعات جغرافیایی در پژوهش1396حیدریان، محمود، قربانی، حمیدرضا، عرب، حسنعلی، پارسه، شهرام،(
 .43-65، 3، شمارة9، دورة در علوم انسانی يا رشته انیممطالعات ایران؛ پیشینه، روند و مشکالت،  شناسی باستان
 ، ترجمۀ کامیار عبدي، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.شناسی باستاننظري  مبانی، )1379(دارك، کن.آر،

 ، ترجمۀ سیروس سهامی، مشهد، نشر نیکا.تحلیل جغرافیایی،  )1370(دولفوس، اولیویه،
 ي.تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگر شهر( سیمره)،و تاریخ دره شناسی باستان)، 1396نیا، اکبر، شاکرمی، طیبه،( شریفی

 کرمانشاه.ایالم و ، آرشیو میراث فرهنگی استان دره سیمره شناسی باستانبررسی و شناسایی )، 1384شهبازي، سیاوش،( 
تحلیلی بر عوامل طبیعی مؤثر در پراکنش و استقرار «)،1393، مهدیه،( يپور جعفرآباددوست، سیدیاسر، نیا، غریب، حکیمفاضل

 .109-124، 16، سال چهارم، شمارة ايریزي منطقهبرنامه، »رجانهاي روستایی در شهرستان سیسکونتگاه
 ، تهران، سمت.2جلد  )،ها روش( اصول، مبانی و شناسی باستانسرآغاز درآمدي بر )، 1382( فاگان، برایان،

اطالعات جغرافیایی هاي باستانی با استفاده از سامانۀ یابی محوطهمکانی و الگوي مکان لیوتحل هیتجز«)، 1395( نیا، شراره،فرخ
 .151-170، 1، شمارة 8، دورة شناسی باستانمطالعات ، »)؛ مطالعۀ موردي: دشت بسطام شاهرودGISجی آي اس( 

 .یجهاد دانشگاه، تهران، ی،گردآورنده محمدیوسف کیانشهرهاي ایران)، 1368اهللا، (فرد، سیفکامبخش
فضایی؛ رویکردي علمی در مطالعه و تحلیل آثار معماري، فضاهاي  شناسی باستان)، 1394( کریمیان، حسن، احمدي، عباسعلی،

 .103-116، 2، شمارة 7، دورة شناسی باستان، مطالعات هاي کهنشهري و بافت
،دوره  فرهنگ ایالمآثار تاریخی آن،  مجموعه ي بهرام چوبین و)، تنگه1393محمدي، حمید، ساریخانی، مجید، مردانی، یاسر، (

 .94-78، صص44و45 ةپانزدهم ، شمار
، ادارة کل میراث فرهنگی، 1و2و3و4دره سیمره، جلدهاي  شناسی باستان)، بررسی و شناسایی 1385مظاهري، خداکرم،( 

 و گردشگري استان ایالم. یدست عیصنا
 اتاطالع سیستم کمک با سیمره دره مفرغ عصر باستانی هايمحل یابینمکا«)، 1387نظري، رحیم، ( مظاهري، خداکرم،

 .33-47 صص ، 5، سال10 ةشمار ،شناس باستان پیام ،»جغرافیایی
شهر( بخش ماژین)، فصل شهرستان دره شناسی باستان)، گزارش بررسی و شناسایی 1389(نظري، رحیم،  مظاهري، خداکرم،

 و گردشگري استان ایالم. دستی صنایعچهارم. ، ادارة کل میراث فرهنگی، 
متون تاریخی و  بر اساسزوال والیت مهرجانقذق «)، 1393وند، محسن،کریمی، بهرام، (، زینینظري، رحیم مظاهري، خداکرم،

 .102-85، صص4، سال 2، شماره شناسیهاي ایرانپژوهش، »شناسی باستانهاي داده
وي استقرار نقش ساختارهاي طبیعی در الگ«)، 1391( نشلی، حسن، چزغه، سمیرا،زاده، سیدمحمد، فاضلیمقصودي، مهران، زمان

، دورة و آمایش سرزمین يزیر برنامه -مدرس علوم انسانی، »GISهاي پیش از تاریخ دشت تهران با استفاده از محوطه
 .109-137، 4شانزدهم، شمارة 

دشت جنوبی سرایان در دوران  یطیمح ستیز –شناختی تغییرات فرهنگی تحلیل باستان«)، 1395قهفرخی، زینب،(نظري
آبادي، دانشگاه بیرجند، دانشکده هنر، ، کارشناسی ارشد، حسن هاشمی زرج»استقراري) هاي مدل اسبر اساسالمی( 

 .منتشرنشده
 ، تهران، سمت.شناسی باستانهاي تحلیل کمی در پژوهش هاي روش)، 1387الدین،(نیکنامی، کمال

 ، تهران، سمت.شناختیانهاي باستپیشرفته آماري در تحلیل داده هاي روش)، 1390(ـــــــــــــــــــ،
الدین نیکنامی و حسین ، ترجمۀ؛ کمالشناسی باستانمیدانی در  هاي روش)، 1392،( لجی، فدر، کنتهستر، تامس آر، شیفر، هري
 صبري، تهران، سمت.
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