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 چکیده

در و نقالش آن   س مرکزی و شمال مرکزی فالالت ایالران  در بین دو منطقۀ زاگر از نواحی مهم به عنوان یکی ،دشت همدان ۀمطالع

تحقیقاتی است که جای خالی آن  یکی از نیازهای ،سنگیاجتماعی و اقتصادی دوران متأخر مس های سازیپیچیده رونددهی شکل

قالرار   شالناختی  باسالتان رد تحلیالل  و موشد شناسایی  محوطه 39در مجموع  ،پژوهشدر این . شود میدر مطالعات غرب ایران دیده 

زمان و یکجا استفاده شالد تالا والرورت وجالود ایالن دو      اندازه و شاخص آنتروپی، هم -رتبه های تحلیل، از ها دادهدر تحلیل  گرفت و

، در اسالت  شالده سی کمتر استفاده شناو با توجه به اینکه این موارد در باستان شودتحلیل، به منظور تکمیل نتایج یکدیگر آزمایش 

نتالایج نشالان   د. شالو روست که سعی شد تالا در ایالن پالژوهش مرتفال      ههای محاسباتی آن روبدر تهیۀ داده هایی دشواریبا راه آغاز 

انالدازه و همچنالین افالزایش شالاخص      -رتباله که نقش زیادی در مقعر کالردن نمالودار    های زیاد یک هکتاریوجود محوطه دهد می

اجتمالاعی دوران مالس    یها ساختیرزو  ها یچیدگیپسازندة  دهی و نیاز به مواردتواند بیانگر عدم سازمان، میاند کردهآنتروپی ایفا 

ارتباطات روستایی در دشت همدان باشالد  شبکۀ نظیر مشارکت در تولید محصوالت کشاورزی به صورت تخصصی و  سنگی متأخر،

 کند.دهندة تشکیالتی در این دشت سوق پیدا میهای مرکزی و سازماناین تحلیل به سمت عدم وجود محوطهنتایج و 

 

 مدل آنتروپی شانون ،اندازه -توزی  رتبه، الگوی استقراری ،دوران متأخر مس سنگی ،دشت همدان کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه -1

هالا در  آن سالنگی و نقالش  دوران مالس اجتمالاعی در   یهالا  یسالاز و پیچیالده  یریگ شکلیندهای آنگاهی به فربا 

 فرهنگی ،اقتصادیاجتماعی، روابط  تر شدنجوام  امروزی، از جهت پیچیدهدر  ترپیچیده یها نظام یریگ شکل

ایالن پالژوهش   مهالم  هالای  یکالی از دغدغاله   ،با این وصال  . میشو یم این دوران نقشمتوجه اهمیت و مذهبی، و 

 ای فرهنگی بین زاگرس مرکزی و مرکز شمال فالالت ایالران   )به عنوان منطقهنقش دشت استراتژیک همدان  ۀمطالع

 یهالا  نظالام و  اجتمالاعی  یهالا  یسازپیچیدهدهی به در روند شکل سنگی است تا نقش این منطقهدر دوران مس

 چرا کاله  ؛میسر است و پس از آنسنگی میانی دوران مسهای محوطه ۀاین مهم با مطالعشود و شهری بررسی 

و قوام  یریگ شکلشناختی در مناطق مختل  فرهنگی ایران گویای شواهد مختل  باستان ،بعدبه از این دوران 

تالا   نیتالر  یشالمال و تأثیر و تأثرهالای فرهنگالی از    ها مهاجرت ،ورد انتظار است. در این میاناستقرارها به شکل م

 دورانکاله در   استی ای از شواهدو همچنین روابط بسیار گستردة فرامنطقهناطق ایران فرهنگی مترین جنوبی

 .  افتد یمسنگی زیاد اتفاق مس

گیرد. شهر  بر میدر شهر همدان به سمت جنوب کبودرآهنگ ةمحدودپژوهش را این  ۀمورد مطالع ۀمنطق

 1813در ارتفاع  وشهرستان  این مرکز بخش مرکزی شهرستان همدان، در جنوب غربی عنوان بههمدان 

 ،کلیدارد. در حالت  قرار 34/48و طول شرقی  31/48متری از سطح دریا و در مختصات عرض شمالی 

، قرار شودمیبلند و ارتفاعات الوند محصور  های کوهشهرستان همدان در طول درة وسیعی که از دو طرف به 

بهار، کبودآهنگ و رزن، از جنوب و جنوب غربی به  یها شهرستانو از شمال و شمال غربی به  است گرفته

   .1 شکل)شود مالیر و تویسرکان و از شرق به استان مرکزی محدود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ییالقی است و با توجه به  های معتدل وهای سرد پر برف و تابستاندارای زمستان معموالًاین مناطق 

سارها، مزارع، درختان و های مرتف ، رودخانه، چشمه، مناطق کوهستانی، قلهها دشتزیاد،  های بلندیپستی و 

 نسبتاً ۀوجود دارد. شهرستان همدان در جلگ همدان متنوعی در استان های زیستگاهمتعدد،  های سراب

مطالعه )چپ(شناختی آن )راست( و همچنین موقعیت منطقه مورد دشت همدان و موقعیت زمین ریخت: 1شکل   
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بلند احاطه کرده است و تنها از ول  شرقی به دشت شراء  های کوهواق  شده که اطراف آن را  ایگسترده

هوای این آب وکند؛ بنابراین، جلوگیری میبه منطقه  زا باراننفوذ ابرهای  از. وجود این ارتفاعات شود میمنتهی 

تغییرات که شود می وریآیاد . 1)شکل  10-9 :1380نیروهای مسلح،)سازمان جغرافیایی  است خشک استپی شهرستان

توان با ترسیم ساختار اقلیمی  میکه است رخ داده  این مناطقدر ناچیزی از هزارة ششم پ.م تاکنون اقلیمی 

و  ((Stevens, et al. 2006:494 سنگی دست یافت اقلیم عصر مس بارةدر یهای سازی  به شبیه ،امروز این ناحیه

مرات  دشت  رویه در و چراهای بی  فرسایش ،این تغییرات اندک نیز ناشی از تغییرات انسانیشد  باید یادآور

 .سال اخیر است پنجاه در ،همدان

ة یعنالی محالدود   ،مورد مطالعه ۀهای باستانی منطقشناسایی محوطه ،ین قدمنخستبرای مطالعۀ این دشت 

 طی این پژوهش به صورتو رزن است که  کبودرآهنگ ،مرکزی شهرستان همدان، فامنین، بهارسیاسی بخش 

و در نهایالت مالورد    شالد  محوطاله شناسالایی   39در مجموع از این محدوده، تعداد شد. بررسی پیمایشی فشرده 

محوطه به دوران  33سنگی میانی  و محوطه به دوران مس 20 ،از این تعدادگرفت.  قرار شناختی باستانتحلیل 

هالایی بالا وسالعت کالم و     این آثار تپاله . فهرست شده است  ها محوطهاین  1جدول در ) تعلق داردسنگی جدید مس

   . در بیشالتر ایالن   شالوند  مالی مشرف بالر دشالت را شالامل     یو مرتف  و گاه گستردههای بسیار ارتفاع اندک تا تپه

. تمالامی ایالن   است داشتهچندین استقرار نیز به صورت متوالی وجود  ،سنگیبعد از دوران مسهای باستانی تپه

 . استهای شمالی کوه الوند از مناطق مشرف به دامنه واردم

 Balmaki and ؛1392)بلمکالی،  در ایالن ناحیاله    های انجام شالده پژوهشاین است که چه مشخص است  آن

Niknami, 2012 هالای  ود حالوزه وجال امکالان  بدون توجاله باله    ،تا پیش از این پژوهش  1393تاج بخش و بلمکی،  ؛

شناسی زاگرس مرکزی قلمداد کرده و از وجالود  باستان بخشی ازهمۀ مناطق را  ،هر منطقه فرهنگی درمختل  

هالای شالمالی،   حالوزه  تالوان  یمدر حالی که  ،اند اوردهینها حرفی به میان ارتباط آن ةها و نحوو زیرحوزه ها حوزه

هالا را در قالالا امکانالات و    در ایالن محالدوده از هالم تمیالز داد و ارتبالاط فرهنگالی آن       را غربی و جنوبی شرقی،

ورورت نگاهی تحلیلی به ایالن دشالت    ،از این رو ؛تبیین کرد ،اند داشتهمحیطی که در اختیار زیست یها قابلیت

سالنگی در ایالن منطقاله    فرهنگالی دوران مالس   یهالا  ساختالزم برای ایجاد زیر  زمینۀاز جهت بررسی شرایط و 

  که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد. شود یماحساس 
 

 در نهایتها به علت مشکوک بودن داده ها محوطهها که یکی از های مورد مطالعه و مشخصات کلی آن: کل محوطه1جدول 

 حذف شد ها تحلیلاز 

 گاهنگاری ارتفاع مساحت کد محوطه نام فارسی شماره

period 

سنگی مس میانیسنگیمس H.4 9720 1792 مروان 1

سنگی مس  H.8 4182 1748 خندان تپه 2 جدید

  میانیسنگیمس H.12 535 1751 بهرام آباد 3 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس H.31 2646 1871 چالنقی 4

سنگی مس  K.2 56168 1700 کوریجان 5 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس K.39 7788 1691 حسن تپه 6 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس K.5 1480 1706 1متروک  7 جدید

سنگی مس  K.6 14850 1705 2متروک  8 جدید

 جدید
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سنگی مس میانیسنگیمس K.19 20800 1678 ساری تپه 9

سنگی مس میانیسنگیمس K.9 17150 1969 تپه دیونه 10 جدید

  میانیسنگیمس K.150 6598 1815 ایستی بالغ 11 جدید

سنگی مس  K.13 11172 1906 قلعه تپه 12

سنگی مس  K.21 12740 2081 آالن علیا 13 جدید

  میانیسنگیمس K.27 560 2006 ابدال طاقچه سی 14 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس K.33 2516 1855 تپه شیخ جراح 15

سنگی مس میانیسنگیمس K.41 11616 1683 تپه بزرگ 16 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس K.44 10560 1675 گوجه تپه 17 جدید

سنگی مس  K.48 44850 1682 تپه امامزاده 18 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس K.58 3538 1812 شعبان تپه 19 جدید

سنگی مس  K.89 5185 1668 13تپه چاه  20 جدید

سنگی مس  K.90 6384 1672 آبادتپه عین 21 جدید

سنگی مس  K.123 30744 1720 تپه دستجرد 22 جدید

سنگی مس  K.127 2112 1784 تپه اکنلو 23 جدید

سنگی مس  K.129 15000 1755 چارلی تپه 24 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس K.134 1645 1705 چخماق تپه 25 جدید

سنگی مس  F.41 2475 1641 چال غربی 26 جدید

سنگی مس  F.42 6000 1636 چال مرکزی 27 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس B.12 20900 1725 تازه کند 28 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس B.20 1344 1740 آبادحسام 29 جدید

سنگی مس میانیسنگیمس B.21 13784 1741 آباددینار 30 جدید

سنگی مس  B.26 7811 1695 مهاجران 31 جدید

سنگی مس  B.40 20150 1724 آبادسلیمان 32 جدید

سنگی مس  R.7 5225 1817 یوخارچمن 33 جدید

  میانیسنگیمس R.10 16150 2023 طویله 34 جدید

سنگی مس  R.11 2700 2075 قوشاتپه 35

  میانیسنگیمس R.14 6000 2019 تپه پشت سد 36 جدید

سنگی مس  R.21 4400 1974 آغچه خرابه 37

  میانیسنگیمس K.2 1862 2236 محوطه غار سراب 38 جدید

  میانیسنگیمس K.42 5325 1667 تپه گود 39

 

 در ارتباط با یکدیگر ها محوطهارتباط فضایی و درونی  یها لیتحل -2

هالا را  آن شناسان باستانکه  هاست سال شده ووارد شناسی باستانبه ش جغرافیا دان ةفضایی از حوز های تحلیل

د. نال باله کالار گرفت  در تحقیقاتشالان  آمریکالایی   شناسالان  باستانبار یننخست را ها تحلیل گونه این. دگیرنمیبه کار 

شناسالی آمریکالا و در   در باسالتان  شالناختی  باسالتان  هالای  مجموعهیابی  بینی و مکان پیش های مدلایجاد  ۀاندیش

شالد   مطالعات مربوط به مدیریت مناب  فرهنگی با تأخیر بیشتر در اروپا و سایر نقاط جهان به کار گرفتاله   ةحوز

(Allen, et al. 1990: Kvamme, 1992)بسالیار قالدیمی شالده و در شالکل      هالا  تحلیالل برخی از این  ،از این رو ؛

آن را  شناسالان  باسالتان والتالر کریسالتالر کاله اک الر      ۀهمانند نظری ؛اند افتادهشناسی جا ساختاری خود در باستان

. در ایالن  هسالتند  و همچنالان در حالال آزمالون و خطالا     انالد شدهبرخی دیگر به تازگی به کار گرفته  اند؛پذیرفته
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نشالده  به کار گرفته شناسی در باستان هم که تاکنونتحلیل آنتروپی  مانند یهای تحلیلتا از  سعی شده پژوهش

 شود.استفاده  است،

ارتباط مناطق جغرافیایی و  ،بخشد میرا فزونی  ها تحلیل گونه اینآنچه ورورت استفاده از  ،به هر حال

 دشتپهن یِشناسویژه باستانناسی و بهشهای مکانی است که در بین دو دانش جغرافیا و باستانپدیده

 پیوستهزمان که  یشناسی، گسترش آثار در سطح بسیار وسی  و در طمشترک است. در این شاخه از باستان

، شناختی باستانرات در آثار یدارند و تأثیر این عوامل بر ایجاد تغی عرض تأثیرات طبیعی و انسانی قراردر م

   .56: 1384 ،)نیکنامی شودمیمطالعه 

الگوهای  ۀمطرح شده در زمین های سؤالروش برای پاسخ به  ترین مناساتا است سعی شده مقاله در این 

قبالً استفاده شده و مواردی هم به تازگی  ها تحلیلد که در بعضی موارد این شو گرفته به کارای منطقهدرون

بر  ها محوطهی توزی  الگو ،برای م ال ؛شود میاستفاده  پژوهشبار در این یننخستبرای است که  شدهآزمایش 

ساختاری دوران اوروک به کار  های نظامشناسی ایران نیز در دشت شوشان و اندازه در باستان -اساس رتبه

اندازه و شاخص آنتروپی، با  -رتبه یعنی ،ها تحلیلاما ترکیا این  ، 284-217: 1381)جانسون، گرفته شده است 

شناسی کمتر در باستان ،توزی  جغرافیایی ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند های تحلیلکه از لحاظ  این وجود

زمان و یکجا استفاده شده تا ورورت وجود بنابراین در این پژوهش از این دو تحلیل هماند؛ شده گرفته به کار

 .  شودو آزمایش  یادآوریشناسی ، به منظور تکمیل نتایج یکدیگر در باستانهاآن

در دوران  سالاختار اجتمالاعی منسالجم    مبنی بالر وجالود   ،شواهداز برخی وجود به دلیل یز وهش ندر این پژ

   باله عنالوان   همالدان   کالوهی پالای  دشالت  هالای  ویژگالی و همچنین در بخشی از مناطق فرهنگی ایران سنگی مس

تشالخیص   الگوهالای اسالتقراری   ۀمطالعال در  ها تحلیلمناسبی برای استفاده از این  گزینۀ این منطقه، دشتپهن

مرکالزی   هالای  مکالان و ایجاد  که اساساً این منطقه قابلیت تمرکز به منظور بررسی این ،بر این اساسو  داده شد

کاربرد زیالادی  از تحلیل آنتروپی که در مطالعات جغرافیای انسانی  ،را دارد ترپیچیده های نظام گیری شکلبرای 

و الگالوی  گرفتاله شالود    بهالره  هالا  تحلیالل شناختی از نتایج این در نهایت با دیدگاهی باستان تا شداستفاده دارد 

 .شود مطالعهدر دشت همدان  سنگی میانه و جدیداستقراری دوران مس

 RSIشاخص  ۀروش محاسبو  اندازه -توزیع رتبه تحلیل  نظری ۀزمین  -2-1

و  انالد آوردهشهری و ارتباط شهرهای یک منطقه به وجود  یها نظام ۀدانان برای مطالعجغرافی رااین روش  ةاید

. کننالد مراتا شهری بررسی میسلسله مبنایبر را بر اساس آن روابط نظامند موجود بین شهرهای یک منطقه 

متغیالر   یک بر اساس شهرها و ها شهرک عمودی بندیهقطب مفهوم به جغرافیایی مناب  در شهری مراتاسلسله

 ,Small and witherick)اسالت   آمالده غیالره   و مرکزی مکان ووعیت شهر، وسعت جمعیت، ةانداز نظیر منفرد

 ،)فریالد دانسالت   هالا آن اهمیت بر حسا شبکه شهرهای بندیطبقه را آن توان یمطورخالصه  و به (236 :1990

 شالکل  چگوناله  نظام این اینکه جمله از؛ دشومی مطرح اساسی ییها پرسش مطالعات، گونه ینادر   .488 :1368

 آیا است؟ عواملی چه تاب  نظام در هر شهری هایاندازه ؟هستند دخیل آن در ساخت نیروهایی چه ؟گیردمی

    .54 :1381 ،عظیمی) ؟دارد وجود شبکه در شهرها ۀو رتب اندازه بین ایرابطه

بررسی در  ،شود یمشناسی دیده اجتماعی در باستان یها نظام مطالعۀدر نیز  ییها یلتحلچنین از آنجا که 
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دشالت  پهالن  شناسان باستانمورد توجه  ،و پس از آنسنگی دوران مس یها نظامسازی در پیچیده و روندالگوها 

بالا افالزایش امکالان     ودر دانالش جغرافیالا    یایالن چنینال  با گسترش مطالعات  تدریج به ،این ترتیا به .گرفتقرار

 ،)جانسالون شناسالی نیالز راه پیالدا کالرد     به باستان ها یلتحلاین  ،ایمنطقههای الگوی استقراری دسترسی به داده

ی اک الراً بالا   یهای جغرافیاذکر است که این تحلیل در پدیده قابلالبته  ؛ Kowaleswski, 1982:61 ؛ 221 :1381

هالر  شناسی از آنجایی که به طور مستقیم بالا جمعیالت   ولی در باستان ،شود یمتعداد جمعیت هر شهر محاسبه 

گیالرد و بالا توجاله باله     این کار با محاسبۀ وسعت استقراری محوطه انجالام مالی   ،ای قابل تشخیص نیستمحوطه

شود دیده می یشناخت باستان های یلتحلوع  در این  ،گفته در بحث محاسبۀ وسعت استقراریمشکالت پیش

نیسالتیم و   هالا  یالده پدقادر به توجیه ریاوی  ،شویم یمبا مشکل خطی توزی  مکانی مواجه  وقتیو اینجاست که 

  .220 :1381 ،)جانسونمبنای مناسبی برای قیاس باشد  ،خطی -آل لگاریتمیحتی معلوم نیست توزی  ایده

دانالان طراحالی و اجالرا    بر مبنا و به شکل معادالتی کاله جغرافالی   شناسان باستاندر حال حاور را این روش 

 کننالد  یمال اسالتفاده   هالا  دورانالگوهالای اسالتقراری در تمالام     هالای  یالل تحلو از آن در گیرند می، به کار اند کرده

(Johnson, 1980: 234-47; Pearson, 1980: 453-62; Dreanan and Peterson, 2004: 533-49 .    اوئربالاخ

((Aucrbach «تقوایی د کر مطرحدر مطالعات جغرافیایی 1913 سال در باریننخست برای را «اندازه -رتبه قانون(

 شالهرهای  رتبالۀ  و  انالدازه )جمعیت  بین و مرتا ای سادهاگر بخواهیم رابطه بود معتقد وی . 60 :1389 ،و صابری

n هر در مرتبهش هر جمعیت ،آوریم دسته ب ناحیه یک
th 1معادل

𝑛
 ؛اسالت  ناحیاله  آن شهرین تر بزرگ جمعیت   

 تقریباً ،چهارم ردی  و در مرتبه شهری بنابراین،
1

4
 بین مستقیم ۀرابط این. داراست را شهرین تر بزرگ جمعیت 

اسالت   شالده  نامیالده  «انالدازه  – مرتباله  قالانون » از شالهرها  ایمجموعاله  در داخل آن بۀو مرت شهر یک جمعیت

(Raym, 1975: 98 جمعیت که این بدان معناست ؛ 47 :1390 ،ژادنآنا مراد؛ (P  معین برابر اسالت   ۀهر شهر با رتب

اگالر ایالن     .55: 1381 ،)عظیمالی  شالهر مالورد نظالر    ۀتقسیم بر رتب  Piاول  ۀ)شهر درجشهر  ینتر بزرگبا جمعیت 

 ۀآمالد کاله زاویال    در خواهالد این رابطه به شکل خطی صالاف و نزولالی    ،محاسبه به صورت لگاریتمی ترسیم شود

 ،در نهایت فرمولی که برای این قانون در نظر گرفته شالده   .6-475 :1378 ،)سعیدیخواهد بود  -1شیا آن برابر 

  به شکل زیر درآمده است.
 

Pr = 
𝑃1

𝑟𝑞 

 .آید یماز طریق فرمول زیر به دست  qکه در آن 

 
 q>1برابر مقدار یک خواهالد بالود، اگالر     qمتعادل است و میزان  کامالً اندازه-رتبهنسبت  ،آلدر شرایط ایده

بیشالتر خواهالد بالود و      1)درجه میزان تسلط نخستین مرکز  ،باشد تر بزرگ qهرچه مقدار صورت در این  ،باشد

 :1390 ،نالژاد آنا مراد)دارند اهمیت بیشتری آن است که مراکز میانی از حالت قبلی  ۀنشان ،باشد q<1سرانجام اگر 

، از جملاله  هالای باسالتانی  برای محوطاله  شناسان باستانقبالً را به جهت اینکه این فرمول  . 55 :1381 ،؛ عظیمی47

 اسالت،  هماهنگی پیدا کالرده  ها محوطهبرداشت اطالعات مربوط به وسعت  یها روشو با  اندگرفته شوش به کار

          )فهرسالت   RSIباله شالکل شالاخص     ،توصالیفی سالودمندتر اسالت    یهالا  هالدف زیر کاله بالرای    ةفرمول اصالح شد

 . 222 :1381 ،)جانسون شود یمبیان  اندازه  –رتبه 

q=
log 𝑃1−𝑙𝑜𝑔𝑟

log 𝑃𝑟
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RSI=
∑ (log 𝑃 𝑜𝑏𝑣−log 𝑃 𝑟𝑠)

∑ (log 𝑃 𝑐𝑚𝑎𝑥−log 𝑃 𝑟𝑠)
 

 
 : در این فرمول

n  برابر تعداد استقرارهای مورد بررسی 

Pobv  وسعت استقرار مشاهده شده ةبرابر انداز 

 Prs  مورد  ۀمحوط ۀاستقرار تقسیم بر رتب ینتربزرگخطی ) –مورد انتظار استقرار: الگوی لگاریتمی  ةبرابر انداز

 نظر 

Pcmax است  1آن که  ۀاستقرار تقسیم بر رتب ینتربزرگمورد انتظار استقرار: حداک ر توزی  محدب ) ةبرابر انداز 

 

دهندة مساحت عمودی آن نشاننتایج این محاسبات به صورت نموداری حاصل خواهد شد که محورهای 

اصلی  ۀدو دست ،است. در این حالت تر بزرگبه ترتیا کوچک به  ها محوطه ۀاستقرار و محور افقی آن رتب

است  هایی آنمقعر و محدب. توزی  مقعر  های توزی  :لگاریتمی مورد توجه است ةانداز -انحراف از شاخص رتبه

از آن است که  تر کوچکبه طور چشمگیری  ،استقرار نظام ترین بزرگاستقرارهای واق  در زیر  ةکه در آن انداز

استقرارهای واق   ةمحدب نظامی است که در آن انداز های توزی و  کند میبینی خطی پیش -الگوی لگاریتمی

 ،کند میبینی خطی پیش -به طور چشمگیری از آنچه الگوی لگاریتمی ،استقرار نظام ترین بزرگدر زیر 

  .221 :1381 ،)جانسوناست  تر بزرگ

 

 محاسبۀ فرمول آنچگونگی و  (Entropy) محاسبۀ ضریب آنتروپینظری  ۀزمین -2-2

 و اقتصاد ریاوی، علوم مختل  موووعات در پژوهش این در استفاده مورد روشدر ابتدا باید یادآوری کرد که 

از آن البتاله   و  به کار گرفته شده کمتر کنونتا شناسیباستان در ، ولیشده استفاده جهان و ایران در کامپیوتر

شالده اسالت   اسالتفاده   بسالیار  ،داردارتبالاط نزدیکالی   شناسی شناسی نیز که با باستانزمین مانند ،در علوم دیگر
  .105 -85 :1390 ،دیگران)مقیمی و 

های جغرافیالایی و در بحالث شالناخت    پدیده ۀکاربردی در مطالع های مدلاز  )آنتروپی شالانون  مدل آنتروپی 

شناسالی مکالان   به تعبیالری دیگالر در باسالتان   : Primate City) «شهرینخست»تمرکز و یا به اصطالح  های شاخص

 تمرکز یا وریا آنتروپی است.  ۀگیری درجاندازهشاخص  مرکزی 

ای با عنوان مقاله در 1939در سال  را شهرشاخص نخستبار یننخست (Mark Jefferson)مارک جفرسون 

بسالیار بزرگالی     سالکونتگاه  ،شالهر از نظر وی نخسالت   .59: 1389)تقوایی و صابری،  کردمطرح  «شهرقانون نخست»

اقتصادی کشورها در آن متمرکز شده اسالت و بیشالتر شالامل     های فعالیتای از جمعیت و است که بخش عمده

بررسی میالزان جمعیالت در هالر شالهر      ،های آنو از جمله شاخصه  31: 1386)زبردست،  شود میکشورها  پایتخت

که جمعیت آن دو برابالر جمعیالت شالهر دوم     دانند میشهر را شهری ؛ چرا که برخی از پژوهشگران نخستاست

 ایالن  نیالز  محوطاله   n تعالداد  برای اندازه -رتبه محاسبۀ فرمول در که گونههمان ؛و...  490: 1373)شالکویی،  باشد 

 و شالهری  -نخسالت  درجالۀ  شالناخت  هالا، شاخص این عمدة اهداف از گفت توانمی نهایت در ،شد مشاهده مهم

  .است شهری نظام در تمرکز میزان

 ،از ایالن دو تحلیالل   زمالان هالم  ةدشت، اسالتفاد پهن گذار درپی بردن به مراکز تأثیر های راهیکی از  ،بنابراین
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H = ∑Pi × ln(pi)  G=
𝐻

𝑙𝑛𝐾
 

 ةدیگری نیز در گسالتر  های شاخصذکر است که  قابلالبته  ؛اندازه است -یعنی شاخص آنتروپی و شاخص رتبه

 نزدیالک دشالت  شناسی پهالن آنچه بیش از همه به مطالعات باستان رسد میاما به نظر  ،علم جغرافیا مطرح است

 را دشالت پهالن  سالطح  در هالا محوطاله  پراکنش و فضایی تعادل میزان توانمی آن باکه ست ها شاخصاست این 

 هالای شاخصاله  داشالتن  نظالر  از را دشالت پهالن  یک در موجود الگوی نوع توانمی نیز، آن نتیجۀ از و کرد ارزیابی

 عالدم  از نیالز  و برعکس یا بزرگ شهرهای آمدن وجود به برای آن تبدیل امکان از و آورد دست به مرکزی مکان

از آنتروپالی شالانون   توان می ،به طور کلی .شد آگاه میانه هایمحوطه سطح در تعادل و مرکزی های مکان وجود

 .Vinoth kumar, et al)های جغرافیایی استفاده کالرد  ۀ تمرکز و پراکندگی فضایی پدیدهدرجگیری برای اندازه

 عالدم  دهنالدة نشان ،باشد کی عدد از کمتر رقم نیای بین عدد صفر و یک دارد. اگر اوریا دامنهاین  .(2007

 تعادل عدم ،کوچک هایمحوطه گرفتن نظر در با یول ،منطقه است تیجمع   و استقراریتوز در تعادل و توازن

 ایوالر  های کوچک در منطقاله، ۀ محوطهطبق با وارد کردن یعنی ؛شودیم شتریب تعادل بدون آن عدم کمتر و

ن یا های کوچکمحوطه است که نکته نیا انگریب موووع نیا و کندیم لیم کیمقدار  شتر به طرفیب یآنتروپ

ت منطقاله  یال جمع ییفضالا   یرا در توز تعادل و توازن یادیز حد تا بتوانند تیدر صورت تقو دارند که ت رایقابل

ر مالورد  یال کنواخت بودن متغی سنجش یبرا یاریمع ،ن مدلیا توان گفتیم یبه طورکل ،از این رو؛ دننبرقرار ک

زان یال توان به میمدل م نیا با کاربرد که ایترت نیا به؛ منطقه است کی یشهرها در تیجمع  یتوز نظر، م الً

استفاده  با زیکرد نین رویا ۀمطالع برد. در یپ یمل ای یامنطقه ،یشهر ۀت در شبکیجمع استقرار ییفضا تعادل

  یال ا تمرکالز در نظالام توز  یاشکال تعادل  از یک هردر تحقق  های کوچکمحوطه یوجود ریشاخص، تأث نیا از

   .شودمیل یو تحل ییشناسا منطقه مطالعه، تیجمع

 یهاحلقه عنوان ، بهیشهر کوچک های کانون وجود که شودیم استنباط نیچندر مباحث جغرافیای شهری 

ت یال اهم ، حائزتیمتعادل جمع  یدر توز یز عامل مهمیو ن یشهرۀ شبکدر  ییاز تمرکزگرا یریجلوگ در یمهم

مالورد   تواند مینیز دشت در بررسی الگوهای استقراری در یک پهن همین تحلیل . 81: 1382 ،ی)فنو توجه است 

 توجه قرار گیرد.  
 :شودفرمول آنتروپی به طریقۀ زیر محاسبه می

 

 در این فرمول 

H برابر مجموع فراوانی در لگاریتم نپری، 

Pi  برابر فراوانی نسبی وK آماری است ۀتعداد طبقات یک جامع . 
 

، 100در  شدنبا ورب  ،بنابراین ؛که گفته شد وریا آنتروپی مقداری بین صفر و یک دارد طور همان

توزی  عادالنه و هرچه  دهندةنشان ،نزدیک باشد 100هرچه مقدار آن به  کهبه شکل درصد بیان شود  تواند می

 . 61: 1389 ،صابری؛ تقوایی و Tasi, 2005: 145)بیانگر عدم تعادل در سیستم است  ،به صفر نزدیک باشد

 

 سنگی دشت همداناستقرارهای مس (RSI) ۀانداز -شاخص رتبه  ۀمحاسب -3

های شمالی کرانهدشت همدان در های داده بارةاندازه در - فرمول رتبه ۀو با محاسب 2مقادیر جدول  اساس بر
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به  که در بحث مقادیر شاخصِ طور همانکه این مقدار  است 222614/0دست آمده رقم ه شاخص ب ،الوندکوه 

مقادیر  . 1)نمودار به شدت مقعر است  یو دارای نمودار 1از  تر کوچکدست آمده مطرح شد، عددی بسیار 

 از ،های میانی از لحاظ وسعت استقراری در این الگوی استقراریدهندة این است که محوطهچنینی نشاناین

  .2)شکل دارند اهمیت  بیشترها سایر محوطه

 سنگی منطقههای مسمحوطه  RSI ۀ: مقادیر محاسباتی مربوط به محاسب2جدول 

 x log P obv log P rs log P obv - log P rs log P cmax - log P rsمساحت

56168 4.74948896 4.74948896 0 0 

44850 4.651762447 4.448458964 0.203303483 0.301029996 

30744 4.487760371 4.272367705 0.215392666 0.477121255 

20900 4.320146286 4.147428969 0.172717317 0.602059991 

20800 4.318063335 4.050518956 0.267544379 0.698970004 

20150 4.30427505 3.97133771 0.332937341 0.77815125 

17150 4.234264124 3.90439092 0.329873204 0.84509804 

16510 4.217747073 3.846398973 0.3713481 0.903089987 

15000 4.176091259 3.795246451 0.380844808 0.954242509 

14850 4.171726454 3.74948896 0.422237494 1 

13784 4.139375264 3.708096275 0.43127899 1.041392685 

12740 4.105169428 3.670307714 0.434861714 1.079181246 

11616 4.065056603 3.635545608 0.429510996 1.113943352 

11172 4.048130927 3.603360924 0.444770003 1.146128036 

10560 4.023663918 3.573397701 0.450266217 1.176091259 

9720 3.987666265 3.545368977 0.442297288 1.204119983 

7811 3.892706638 3.519040039 0.373666599 1.230448921 

7788 3.891425943 3.494216455 0.397209488 1.255272505 

6598 3.819412311 3.470735359 0.348676952 1.278753601 

6384 3.805092878 3.448458964 0.356633914 1.301029996 

6000 3.77815125 3.427269665 0.350881585 1.322219295 

6000 3.77815125 3.407066279 0.371084971 1.342422681 

5325 3.726319612 3.387761124 0.338558488 1.361727836 

5225 3.718086295 3.369277718 0.348808576 1.380211242 

5185 3.714748761 3.351548951 0.363199809 1.397940009 

4400 3.643452676 3.334515612 0.308937064 1.414973348 

4182 3.621384028 3.318125196 0.303258833 1.431363764 

3538 3.548757829 3.302330929 0.2464269 1.447158031 

2700 3.431363764 3.287090962 0.144272802 1.462397998 

2646 3.42258984 3.272367705 0.150222135 1.477121255 

2516 3.400710637 3.258127266 0.142583371 1.491361694 

2475 3.393575203 3.244338982 0.149236222 1.505149978 

2112 3.324693914 3.23097502 0.093718894 1.51851394 

1862 3.269979677 3.218010043 0.051969634 1.531478917 

1645 3.216165902 3.205420916 0.010744987 1.544068044 

1480 3.170261715 3.193186459 -0.022924744 -3.193186459 

1344 3.128399269 3.181287236 -0.052887967 1.568201724 

560 2.748188027 3.169705363 -0.421517336 1.579783597 

535 2.728353782 3.158424353 -0.430070571 1.591064607 

10641.66667 
 

138.9204844 9.251874605 41.56009612 

کالاهش   انالدازه  -رتباله  ، شاخص توزی با وسعت کمتر از یک هکتار هایی محوطهذکر است که در  قابلالبته 

پایداری اقتصالادی   ،از آن تر پایینای است که در مقادیر اندازه ، بهدهد که این افت نموداریسریعی را نشان می

یک هکتالار بالرای    ةقطعی به انداز ۀمنظور نقطبه همین  . 221: 1381)جانسون، یابد استقرار به سرعت کاهش می

 راهالای میالانی   اهمیت محوطه ،در نظر گرفته شد و جدا کردن این محدوده از مقادیر به خودی خود ها محوطه
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بایالد باله ایالن     هالا  محوطهاقتصادی بین کل  ۀبرای تحلیل نوع رابط رسد می. به نظر دهدافزایش میپیش ازبیش

 ای شود.ها در منطقه توجه ویژهآنهای میانی و نقش محوطه

تواند گویای می ،های استقراریۀ آنتروپی محوطهتحلیل این شاخص با تحلیل نتایج حاصل از محاسب

در تحلیل الگوی استقراری مورد  تواندمیاجتماعی در منطقه باشد که  –های اقتصادی ووعیتی از شاخصه

ی با حداقل رقابت اقتصادی یا حداقل های نظام ،شود میتوجه قرار گیرد. با ووعیتی که در نمودار مشاهده 

 .خورد میساختار منسجم اجتماعی به چشم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دهد دشت را نشان میها در انسجام مکانی پهن های میانی و نقش آنرنگ پراکنش محوطههای سیاه: نقطه2 شکل

سنگی در منطقه های مساستقراری محوطه ۀوسعت استقراری هر محوطه و مساحت محدود ۀبین رتب ۀرابط: نمودار 1نمودار 

 ۀها و مساحت یک هکتار نیز به عنوان نقطمحوطهۀ معرف رتب ،معرف مساحت و ستون افقی ،است. در این نمودار ستون عمودی

 ی با حداقل رقابت اقتصادی است. های نظامدهندۀ قطع در نظر گرفته شد. مقعر بودن نمودار نشان
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 های شمالی الوند کرانهسنگی در پسهای مسۀ شاخص آنتروپی محوطهمحاسب -4
ه و  نتیجۀ شاخص ب 3های شمالی الوند بر اساس جدول کرانههای پسدادهبارة فرمول آنتروپی در ۀبا محاسب

 طور هماندهد. این مقدار درصد را نشان می 87وریا آنتروپی حدود  ،در فرمول هدست آمده پس از محاسب

 ۀاست و بیانگر توزی  عادالن 100که در بحث مقادیر شاخص به دست آمده مطرح شد، مقداری نزدیک به 

 طور همان ؛هکتار  در این منطقه است دوهای میانه )بین یک هکتار و و تأیید برتری نسبی محوطه ها محوطه

آنچه این تحلیل را با  ،ای دست یافتیم. به هر حالاندازه نیز به چنین نتیجه -که در تحلیل شاخص رتبه

در این  توان میکه آیا  نسبت به یکدیگر است و این ها محوطهروشن کردن ووعیت تراکمی  ،سازد میاهمیت 

سنگی در نظر برای ساماندهی ووعیت دوران مسرا اجتماعی  -مرکزی اقتصادی های مکانمکان یا  ،همنطق

دهی و باید در شکل رسد میآن به نظر الزامی  زیادمیزان  به گرفت یا خیر. لحاظ کردن این مقدار با توجه

 برایهای موجود هتمامی داد رسد میسنگی لحاظ شود. به نظر الگوی استقراری این منطقه در دوران مس

گیری از نوع الگوهای استقراری بحث خواهد نتیجه دراین موووع دربارة اند که تکمیل همدیگر به دست آمده

 .شد
 سنگی منطقههای مسمحوطه ضریب آنتروپی ۀ: مقادیر محاسباتی مربوط به محاسب3جدول 

 x Pi Ln(Pi ) P × Ln(Pi )مساحت محوطه شماره

5 56168 0.135336426 -1.99999156 -0.270671709 

18 44850 0.108065779 -2.225015171 -0.240447998 

22 30744 0.074077465 -2.602643906 -0.192797263 

28 20900 0.050358412 -2.9885896 -0.150500627 

9 20800 0.050117463 -2.993385773 -0.1500209 

32 20150 0.048551292 -3.025134471 -0.146874187 

10 17150 0.041322812 -3.186340586 -0.131668553 

34 16510 0.039780736 -3.224372501 -0.128267912 

24 15000 0.036142401 -3.320288558 -0.120003201 

8 14850 0.035780977 -3.330338894 -0.11916278 

30 13784 0.033212457 -3.40483026 -0.113082779 

13 12740 0.030696946 -3.483592109 -0.106935639 

16 11616 0.027988675 -3.575955301 -0.100086252 

12 11172 0.02691886 -3.614928111 -0.097309745 

17 10560 0.02544425 -3.671265481 -0.093412598 

1 9720 0.023420276 -3.754153141 -0.087923302 

31 7811 0.018820553 -3.972805763 -0.074770401 

6 7788 0.018765135 -3.975754672 -0.074605572 

11 6598 0.015897837 -4.141572187 -0.065842042 

21 6384 0.015382206 -4.174543899 -0.064213694 

27 6000 0.01445696 -4.23657929 -0.061248059 

36 6000 0.01445696 -4.23657929 -0.061248059 

39 5325 0.012830552 -4.355926048 -0.055888937 

33 5225 0.012589603 -4.374883962 -0.055078052 

20 5185 0.012493223 -4.382568918 -0.054752412 

37 4400 0.010601771 -4.546734218 -0.048203435 
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2 4182 0.010076501 -4.597549158 -0.046327211 

19 3538 0.008524788 -4.764777164 -0.040618714 

35 2700 0.006505632 -5.035086986 -0.032756424 

4 2646 0.00637552 -5.055289694 -0.032230098 

15 2516 0.006062285 -5.105668421 -0.030952019 

26 2475 0.005963496 -5.122098363 -0.030545614 

23 2112 0.00508885 -5.280703394 -0.026872708 

38 1862 0.004486477 -5.406687581 -0.024256978 

25 1645 0.003963617 -5.530598375 -0.021921172 

7 1480 0.00356605 -5.636296672 -0.020099317 

29 1344 0.003238359 -5.732688517 -0.018564504 

14 560 0.001349316 -6.608157255 -0.008916494 

3 535 0.001289079 -6.653827291 -0.008577309 

 3.207654669-  1 415025 جمع

 

 نتیجه ـ5

تأیید یالا رد نتالایج باله دسالت      ،زند یمآنچه این نوع نگاه را با رویکردهای تحلیل حوزة گیرش یا معیشت پیوند 

دشالت  پهالن  شناختی اینسیمای باستان درکنیز فراهم آوردن آمادگی ذهنی برای  و ها تحلیل گونه اینآمده از 

باله   تالوان  یم ،با یکدیگر ها محوطهقابل اعتماد است. با استفاده از تحلیل روابط مکانی  اطالعات نسبتاً ربا تکیه ب

اقتصالادی در منطقاله    های قطامرکزی و نیز روابط اقتصادی محتمل بر  های مکاناطالعاتی نظیر امکان وجود 

نیالز آن را   هالا  محوطاله انالدازة   -و شاخص رتباله  است مشخص شده ها تحلیلاین  ۀدسترسی یافت. آنچه از نتیج

و دارای یالک نمالودار باله شالدت مقعالر اسالت         22/0) 1 از تالر  کوچکمقدار شاخص عددی بسیار ، کند یمتأیید 

و  1از  تالر  کوچالک بسیار  هم بازاست که  47/0های پیراسته نیز این مقدار حتی با در نظر گرفتن داده  .1)نمودار 

هالای  اندازه در سطح منطقه برای داده -این توزی  رتبه ،درصد میزان متعادل است و به عبارت دیگر 47یا برابر 

 درصد است. 47در حدود  ،پیراسته شدههای درصد و در داده 22در حدود  ،برداشت شده از عملیات میدانی

دیگالری  یسالتگاهی  زخود با نظام  های ویژگیاین نظام زیستگاهی با حفظ  رسد میبه نظر  نخست،در وهلۀ 

میزان شالاخص  است.  پذیرفتهبیشترین تأثیر را این دشت  جای جایدر  ،ودر محیط خیادغام شده است و با تغی

ارتباط نزدیالک   کنندة به یکدیگر، تداعی ها محوطهاندازه در این دشت با توجه به وسعت دشت و نزدیکی -رتبه

کدام برتری خاصی نسبت های میانی این دشت است و به لحاظ ساختاری نیز هیچبا محوطه ویژهبه ،ها زیستگاه

 سالنگیِ مالس  دوران متالأخرِ  به یکپارچگی خارج از نظام سازماندهی شدة یک دشتِ موردبه هم ندارند و همین 

 جدید دامن زده است. 

طقالۀ زاگالرس در ایالن دشالت باله چشالم       ننیز نوعی تبعیت از ساختار کلالی م  ها محوطهن گسترش در میزا

سنگی جدیالد،  سنگی میانه و مسهای متأخر مسدانیم در ارتفاعات زاگرس در دورهکه می طور همان. خورد می

 هالای  مکالان فصاللی در غارهالا و یالا     های اردوگاهظهور هم که وجود داشته استتعدادی از روستاهای یکجانشین 

در  دار متخصالص رماله  های گروهدر این دوره افزایش یافته بودند. چنین شواهدی حاکی از ظهور  اند وروباز بوده

تپۀ حاصل از کاوش در های به لحاظ شواهد، یافته .(Henrickson, 1985: 27-32) استداری بز و گوسفند گله
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 . 236-46: 1390)بلمکی،  دهد میاین مهم را نشان  حویتازه کند نیز به ن

هالای میالانی از لحالاظ    دهندة این است که محوطاله نشان ،اندازه -مقادیر این چنینی رتبه ،اما از سوی دیگر

هالای  تنهالا نسالبت باله سالایر محوطاله      شالود  میتأکید ) ها محوطهسایر  از ،وسعت استقراری در این الگوی استقراری

یی هستند که حدوداً بین یالک تالا   ها محوطه ،های میانی در این پژوهشمحوطه. اهمیت بیشتری دارند  جوار هم

 در را شالان مهم نقش ها،آن پراکنش الگوی به نگاهی با. محوطه است 12سه هکتار مساحت دارند و تعدادشان 

 ایالن  وابسالتگی  باله  همچنالین  و شالویم مالی  متوجاله   هکتار یک زیر هایمحوطه ویژهبه) هامحوطه سایر انسجام

 سالاختار  یالک  باله  را الگو این وابستگی نتیجه در و بریممی پی میانی هایمحوطه به هکتار یک زیر هایمحوطه

 . 3)شکل  یابیمدرمی کریستالر والتر الگوی مبنای بر مرکزی، مکانشبه و چندوجهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دشتها در انسجام مکانی پهنمیانی بر حسب فاصلۀ اقلیدسی و نقش آنهای وجهی پراکنش محوطه شش: الگوی هندسی 3شکل 

 

 معمالوالًً کاله   هالا  محوطاله های میانی نقش مهمی را در انسالجام سالاختاری سالایر    بر مبنای این الگو محوطه

دهالی  ی سالازمان وجهی به معنای تشکیل ساختار. البته این الگوی ششکنند یمهستند، ایفا  ها آن تر از کوچک

هالای  محوطاله  یاهمیتال بالی بیانگر  تواند یمنیست و تنها  است، ی دیگر اتفاق افتادهها دشتآنچه در  مانند، شده

 .که باالی سه هکتار وسعت دارندباشد دشت بزرگ این پهن

 نظالر  در پیراسالته  هالا محوطه وسعت اگر که کرد، لحاظ نیز را مسئله این محوطه دو این وسعت دربارة باید

 ؛های میانی ایالن دشالت باشالند   و جزئی از محوطه اشدغیر واقعی ب هاآنبعید نیست وسعت کنونی  ،شود گرفته

باله  نالدارد  قابلیت  نظیر وریا آنتروپی ،ها شاخصهای به دست آمده از سایر چرا که این دشت با توجه به داده

 تبدیل شود.هماهنگ برای گسترش روابط اقتصادی و انسجام سیاسی در دشت همدان  ایهدهندسازمان
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دهندة تأمین نیازهالای  نشان  4 و 3)شکل های میانی محوطه در اطراف نیز تر کوچکهای پراکندگی محوطه

های میانی این دشت است و آنچه به عنوان از طریق محوطه ها آنمدت و یا وابستگی مدت یا میانروزمرة کوتاه

ساله  یالا   دوهالای  )محوطاله ای در این دشت با در نظر گرفتن دامنۀ کنترل دو طبقه ،خورد یمنظام ساده به چشم 

نیالز بالا نشالان     4شکل  های اولیۀ موقتی قابل تفسیر است.در حد تأمین نیاز های یک هکتالاری  هکتاری و محوطه

 ،عالوه بر ایالن . دهد یمرا نشان  مسئلهبه خوبی این  ،رنگدر نقاط حساس زرد ها محوطهدادن ووعیت تراکمی 

درصد، بیالانگر   100این مقدار نزدیک به  .درصد بود 87وریا آنتروپی نیز حدود  ةدست آمده نتیجۀ شاخص ب

 هالای دیگالر  نسبت به محوطاله  ها محوطهساختاری بعضی از  نداشتن در دشت و برتری ها محوطه ۀتوزی  عادالن

هالای میاناله )بالین    برتری نسبی محوطاله  مؤیدو  کرد یماندازه نیز آن را تأیید  -ی که شاخص رتبها جهینت ؛است

انالدازه نیالز چنالین بح الی      -که در تحلیل شاخص رتباله  طور همان ؛هکتار  در این منطقه است سهیک هکتار و 

ایالن   تعالدیل  در ،دشالت همالدان  کنالد در بخالش جنالوبی    یی نظیر تالازه ها محوطهمطرح بود. در این میان نقش 

 .  خورد یمبه وووح به چشم  ها محوطهپراکندگی و توزی  شبکۀ ارتباطات بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

استقرارهای واقال  در   ةو طبق الگو، انداز ها بر اساس توزی  مقعر بودمحوطه ةانداز -باید یادآور شد که رتبه

بینالی  خطالی پالیش   -آن است که الگوی لگالاریتمی  از تر کوچکطور محسوسی  به ،ن استقرار نظامتری بزرگزیر 

بنالدی  هقال باله مفهالوم طب   ،مراتابر اساس سلسله ها محوطهبررسی روابط نظامند موجود بین  . 1نمالودار  )کند  می

رنگ( را در دشت های میانی )نقاط سیاهوضعیت نقش مهم محوطه ،ها که به خوبی : الگوی تراکمی محوطه4شکل 

 دهد. همدان نشان می
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مراتبی خالود را  در اینجا اهمیت سلسلهکه  ستهاآن یتشبکه بر حسا اهم هایمحوطه یبندطبقهعمودی یا 

دو طبقه در این الگو اشاره کرد و دامنۀ  یدهد و شاید تنها بتوان به نظامدشت بروز نمی یریگ شکلدر ساختار 

هالای  که بیشترین اهمیت را در ساختار پراکندگی محوطاله  ییها محوطه)های میانی کنترل محدودی نیز برای این محوطه

 در نظر گرفت. اند دشت ایفا کرده

 ,Hagget)ر ایالن دشالت در نظالر بگیالریم     ین زیستگاه پایدار را واحد اصلی سالازمانی د تر کوچکاگر اندازة 

باله عنالوان واحالد     ،دهالد میافت سریعی را نشان  1طبق کارهای انجام شده در جایی که نمودار و   106 :1966

تانه گیالری ایالن آسال   عوامل متعددی در شکل ،سازمانی و یا آستانۀ تقریبی حداقل اندازة استقرار در نظر بگیریم

ند از: تولیدات کشاورزی، میزان ااین عوامل عبارت ؛گیردمی برشمار محدودی محوطه را درالبته که  نقش دارند

 نظالر  در قط ِ نقطۀ که آنجا از تفسیر، این با. ای، امنیت و نیازهای اداریارتباطات روستایی در یک نظام منطقه

 واحالد  عنالوان  باله  هکتالار  یک زیر هایمحوطه گرفتن فرض با و  1 نمودار) است هکتار یک حدود در شده گرفته

 توزی  و کنترل در تریسازنده نقش که میانی، هایمحوطه خصوصبه هامحوطه سایر پژوهش، این در سازمانی

 دشالت  در وسالی   دهنالدة سالازمان  و تشکیالت یک ایجاد نمایندة نقش در توانندنمی دارند، دشت در هامحوطه

 .   شوند ظاهر

انالدازه و همچنالین افالزایش     -که در مقعر کردن نمودار لگاریتمی رتبه های زیاد یک هکتاریوجود محوطه

نظیالر   ،الالذکر  فالوق دهی و نیاز باله مالوارد   عدم سازمان تواند بیانگر، میاند کردهایفا نقش زیادی شاخص آنتروپی 

و ایالن   باطات روستایی در دشت همدان باشالد مشارکت در تولید محصوالت کشاورزی به صورت تخصصی و ارت

دهندة تشکیالتی در این دشالت سالوق پیالدا    های مرکزی و سازمانمحوطه نداشتن خود به سمت وجود ،تحلیل

 سالطح  در عادالناله  فضایی توزی  میزان از عبارت ،دهددر این مهم نشان می. نقشی که شاخص آنتروپی کند یم

 شالهرها  آمدن وجود به برای آن تبدیل نهایت در و مرکزی مکان هایشاخصه داشتن نظر از که است دشتپهن

هالر  بالرای   را درصد تقریباً در نظر گرفتن احتمال ایفای نقالش مرکالزی   87درصد آنتروپی  .است وعیفی میزان

هالای  آن، باله محوطاله   تالر  کوچکتر و این وظیفه را از نوع ساده ؛ بنابراین،برد میدر این دشت از بین ای محوطه

 هالای  کانونوجود  ،بنابرایندارند؛ نیز نقش مهمی اسر دشت در سر ها محوطهکه در پراکندگی  سپارند میمیانی 

 دری مهم عامل نیزو  ارتباطات ۀشبکیی تمرکزگرااز  جلوگیری دری مهمی هاای، به عنوان حلقهکوچک منطقه

 هالا  دامناله اینکه در مناطق نزدیالک باله    ویژهت و توجه است، بهیت در این منطقه، حائز اهمیمتعادل جمع توزی 

دهد. این مهم را شاید بتوان با تشابه کلی آثار فرهنگی موجود نیالز تبیالین و   بیشتر خود را نشان می مسئلهاین 

تعالاملی   ،این هماهنگی نیز خالود باله نحالوی   . باً مشابه در سطح دشت مشاهده کردت کلی و تقریآثار را به صور

دشالت همالدان نشالان     جالوارِ  هالم مرتبط با مناطق  فرهنگیِ های ساختیکجانشین با زیر در نظامی نیمهرا ساده 

 .  دهد می
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