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 چکیده
 «زیبری دشت»و عوامل محیطی در روستانشینی  ۀدورهای یت محوطهمنطقی بین موقع پژوهش حاضر به قصد شناسایی پیوند

و میزان و کرده را شناسایی  هاگزینی محوطهمکان مؤثر برهای محیطی ویژگیابتدا  ،این کار دادن برای انجام .تدوین شده است

گوی پراکندگی استقرارها از رویکرد مدل برای شناسایی الایم. را تبیین کردهها چگونگی تأثیر آنها بر موقعیت و پراکنش محوطه

 شناختی، روابط معناداری و همبستگی بین این دو گونههای محیطی و باستانآوری دادهگردو با  ته شدتجربی بهره گرف ۀهمبست

شد مشخص  ،اساسین ابر . شدضریب همبستگی اسپیرمن ارزیابی  ۀآماری و محاسب هایتجزیه و تحلیلمتغیر با استفاده از 

ها گزینی استقرارگاهر مکانرتعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بکشاورزی و پوشش م های مناسبآب، زمین شامل منابععواملی 

نقاط پرآب  در حاصلخیز کشاورزیهای به زمین وابستگی شدید دهندۀنشان نیزحیطی م -زیستجذب  ۀ. تحلیل حوزاندداشته

در جدید  یشیوۀ معیشت برای پرورش دام در منابع جدیدگیری از رهافزایش به وو قدیم  ای روستانشینی آغازینهدر دورهدشت 
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 مقدمه  .1

کشف چگونگی های معیشت در پیش از تاریخ، شیوه نگاری برای بررسیهای مکانگیری از دادهدر رویکرد بهره

شود. این انجام میشناختی های حاصل از حفاری باستان، بدون تکیه بر دادههای انسان در محیطتوزیع فعالیت

     های مجموعه های پراکنشدرک چگونگی مدلبینی )تخمین(، های پیشتنها با استفاده از روش کار

صورت  با بسترهای محیطیاندازهای طبیعی و روابط مکانی آنها های وسیع چشمترهشناختی در گسباستان

 مهمیگذشته جایگاه  ۀدر چند دهشناختی اندازهای طبیعی و عوامل بومچشم(. 193: 1386)نیکنامی،  گیردمی

ای زمینهست شده اهای اکولوژیکی باعث چارچوب. است یافتهشناختی از مطالعات باستان ایگسترده ۀدر حوز

  علمی و  هایهدستیابی به نتایج قابل آزمایش، مقایس پدید آید وشناسی قوی از مطالعات علمی در باستان

کنش بین . موضوع علم اکولوژی، الگوها و سازوکارهای برهمرا فراهم کندقابل سنجش  هایهطرفانه و فرضیبی

برای توصیف مطالعات « شناسی محیطیباستان»ح شناسی، اصطالدر باستانجانداران و محیط طبیعی است و 

  ،ترتیببدین ؛(Abdi, 2002: 31)شود شناختیِ انجام شده در چارچوب اکولوژیکی به کار گرفته میباستان

های فرهنگی الگوهای خاص از یک طرف و بومطبیعی موجود در زیستهای مؤلفهبا ترسیم روابط بین توان می

الگوی  ۀانه، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیکی از رفتارهای گذشته که از مطالعورناهای فالگوهمچون 

گیری شکلیند آفر .دکرارزیابی شناختی را فرضیات باستاناز طرف دیگر،  ،اندها گرفته شدهپراکندگی محوطه

وامل فیزیکی و های استقراری، مناطق فعالیت و الگوهای موجود در آنها، عالوه بر عوامل انسانی، به عبافت

 عواملاگرچه  .(Barton et al. 2002; Dalla Bona, 1994: 17) های طبیعی نیز وابسته استمحیط زیستیِ

 مؤثر بوده انسانها و بروز رفتارهای راهبردهمواره در تعیین  ،های ذهنی انسانشناختی مانند فرهنگ و توانایی

که به طور مستقیم از  پردازیممیه آن دسته از عواملی در این پژوهش تنها ب ما، (Mithen, 1998: 8) ستا

 .دارندای بومی و معیشتی ویژههای زیستوضعیت ،های باستانیمحیط طبیعی ناشی شده است. بیشتر محوطه

تاکنون تالش اندکی برای نسبت دادن دقیق و روشمند موقعیت آنها با عوامل محیطی ویژه انجام  ،با این حال

ای یا عمومی در بیشتر موارد تنها شامل یک توصیف کلی منطقه محیطی -زیستهای وضعیتشده است. بیان 

ی شناختبوم باید بر اساس شواهد باستانزیست هرمعیشت در  ۀاز شرایط محیط است، در حالی که شیو

صد ای به قد. در پژوهش حاضر برای نیل به این هدف، طرحی چند مرحلهشواستنتاج ارزیابی و در نهایت 

های باستانی و عوامل محیطی در محیط نسبتاً کوچکی به نام شناسایی پیوند منطقی بین موقعیت محوطه

محیطی غالب،  عواملها، شناسایی نگاری دقیق محوطهشود؛ مستندنگاری و مکانتدوین می« دشت زیبری»

متشکل از متغیرهای  توضیحی قوی الگویمحیطی و تبیین  عواملها و برقراری پیوند منطقی بین محوطه

گزینی و پراکنش آنها در جغرافیای دشت مذکور، از جمله ها برای تشریح منطق مکانطبیعی و مکانیِ محوطه

محیطی و یافتن پیوند  ۀها و منابع بالقوارزیابی ویژگی ،این طرح ۀهدف از ارائمراحل بنیادین این طرح است. 

گزینی که مکانهای محیطی را این کار ابتدا آن دسته از ویژگی برای های باستانی دشت است وآنها با محوطه

و سپس با تبیین میزان و چگونگی تأثیر آنها بر  هشناسایی کردکنند های باستانی را به خود وابسته میمحوطه

اند، به مسکونی شده کمیا  زیادهایی از محیط که با تراکم ها و شناسایی بخشموقعیت و پراکنش محوطه

 الگوی ۀارائ ،توضیحات منطقی بر چنین اتفاقاتی خواهیم بود. گرچه هدف نهایی این پژوهش ۀال ارائدنب

به هم پیوسته  یکلیتجغرافیایی و محیطی در های توضیحی برای تبیین رفتارهای اقتصادی متکی بر گوناگونی



 15/  ی(در زاگرس مرکز یبری: دشت زیمورد ۀ)مطالعینی روستانش ۀدور یباستان هایمحوطه گزینیدر مکان یعیطب یرهاینقش متغ یبررس

 

شامل  های مجاوری در ریزمحیطمواز مطالعات ایهرشت دادن و در صورت انجام این مهم تنها در آیندهاست، 

گیری از دستاوردهای شمال منطقه و همچنین با بهره های کوهستانیهای چغازرد، شیان و زیستگاهدشت

 های پرشمار دشت ماهیدشت، شدنی خواهد بود.طرح آباد وشناختی دشت اسالممطالعات باستان

 

 مورد مطالعه ۀمعیار گزینش دشت زیبری به عنوان محدود .2
 طـریزمحینقش شناسی به انـهی که باستـل توجـو به دلی رـق حاضـت تحقیـتوجه به ماهی با

(Microenvironment) های مختلف استقرار و معیشت بخشی شیوهاش در شکلو امکانات بالقوه(Coe & 

flannery, 1964) بیعی کافی را ای که منابع ط، آن هم در حد و اندازهبررسی یک ریزمحیط ربما  ۀدارد، مطالع

مطالعه مورد  ۀآبگیر زیبری به عنوان محدود ۀو حوزمتمرکز شده  برای جوامع دوران روستانشینی داشته باشد،

موارد این توان به می اجمالبه  ،انتخاب شده است. از دیگر دالیل انتخاب این حوزه به عنوان پایگاه اطالعاتی

کرخه به ۀ های رودخانآبریز یکی از سرشاخه ۀنوان حوزبه ع ،دشتشناختی ریختزمیناشاره کرد: وضعیت 

محیطی  عواملهای اطراف، جامع بودن تقریباً بسته با مرزهای طبیعی متمایز نسبت به دشت یشکل ناودیس

شناسی در مناطق های پرشمار باستانپیوسته، فعالیت ۀمانند زمین کشاورزی، منابع آب و مرتع در این حوز

های باستانی در دوران شناختی قابل درکی از الگوهای پراکنش محوطهز باستاناندامجاور که چشم

زاگرس  ۀداشتن پوشش گیاهی و جنگلی متنوع، قرارگیری در محدود1،روستانشینی منطقه ترسیم کرده است

 آباد و قرارگیریتری همچون ماهیدشت و اسالمهای بزرگها و حوزهمرکزی، موقعیت استراتژیک در بین دشت

های زاگرس به مرکز فالت ای دیرین در پیوند درهکه سابقه« خراسان بزرگ ۀجاد»در مسیر شاهراه موسوم به 

 رودان در غرب دارد.ایران در شرق و میان

 

 های زاگرسکوهانداز طبیعی دشت زیبری در بافت رشتهموقعیت جغرافیایی و چشم .3

 Heydari et al)کوهی آبرفتی های میانع و دشتکوهستان زاگرس به طورکلی شامل دو بخش موازی مرتف

 :Abdi , 1999)  آباد خوانده شده استکه گاهی با نام دشت حسن (Zibri)دشت زیبری  .است (80 :2007

که در است  مرکزی زاگرس ۀناودیسی در منطق ایهکوهی آبرفتی و به عبارتی چالهای میانیکی از دره(12

ۀ درج 34و 15درجه تا  34و 5شرقی و عرض جغرافیایی  ۀدرج 46و 50ا درجه ت 46و 36طول جغرافیایی 

(. این دشت 1 شکلغرب واقع شده است ) آبادشرقی شهرستان اسالمدر شمال (54: 1380)تقی بیگی،  شمالی

ای است، محدودهشرقی جنوب -غربی، در راستای شمالkm6×25 ابعاد عرض که به شکل بیضیِ کشیده به کم

منطقه دشت ترین گشرقی به بزرگرفته و از سمت شمالمربع را فرا  کیلومتر 120تقریبی به مساحت 

غرب و جنوب آباد )راوند( و شیان به ترتیب در طرفین جنوبهای اسالممتصل شده است. دشت (ماهیدشت)

میوسن  -ۀ الیگوهای آهک کارستیک دوردشت زیبری که از سنگ(. همان) (2 شکل) اندزیبری قرار گرفته

(Oligo-Miocene) ای کوچک از اکوسیستم زاگرس از لحاظ تشکیل شده است، به عنوان نمونه

های زراعی های مشخص در توپوگرافی، منابع آب و قابلیت زمینژئومورفولوژیک به دو بخش پیوسته با تفاوت

های طبیعی نسبتاً یلها و مسشمالی و شرقی و آبراهه ۀهای حاشیشامل دامنه ،شود: بخش نخستتقسیم می

نگالخی و و به شدت س شیبپراست. زمین در بیشتر نقاط این بخش  دشت شرقی شمال ۀعمیق در حاشی
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های عمیق به سرعت به سمت های سطحی آن از طریق مسیلای که آببه گونه فاقد رسوبات آبرفتی است؛

 های دشت است که فاقد الیه های مرکز و جنوبشامل زمین ،بخش دوم ؛شودخروجی حوزه هدایت می

کشاورزی دیم در این های آبرفتی کواترنر تشکیل شده است. های رسوب و نهشتهریزه است و از الیهسنگ

     آیدمی عملبه  کند،های سطحی حوزه دریافت میکه از جریان آبهای آبرفتی از طریق رطوبتی زمین
 (.5)شکل  (48: 1388پوش، )رزم

ایران، پرتوی بر شناخت الگوهای استقراری انداخته است.  دیرین هواشناسیوآب ۀر در زمینهای اخیفعالیت

 ۀدهد که دمای منطقهای گیاهی زریبار نشان میزریبار و میرآباد و ریزفسیل ۀدریاچ ۀهای گردتوالی دانه

به بارندگی منطقه  های مربوطباالتر از دمای کنونی بوده است. تفسیر داده پ.م 6000زاگرس مرکزی در 

چهار هزار توان آغاز نوسانات بارشی در این دوره را تشخیص داد. حدود آنها میطریق دشوارتر است، اما از 

که احتماالً به دلیل افزایش بارندگی و تثبیت آن یا افت است ای از رطوبت افزایشی مؤثر برابر با دورهپ.م  سال

 ۀمنطقکنونیِ های از ویژگی(Levine and McDonald, 1977: 49).  تاسدما و یا هر دوی آنها به وجود آمده 

در  (. 92، 1370)بدیعی، های سرد و مرطوب است های نسبتاً مالیم و خشک و زمستانتابستان ،زاگرس مرکزی

رسد. زمستان با بارش صفر می دما در فصل بهار مطلوب است و در فصل زمستان به زیر مورد مطالعه ۀمنطق

 ,Abdi)آورد، عضی از ارتفاعات تا بهار دوام میهای بکه گاهی در دامنههمراه است رف نسبتاً سنگین چند ب

    های طبیعی یششود و روبارندگی به شدت کم می ،حرارت ۀ. در این منطقه با افزایش درج(82 :2002

در  زیبریدشت خودِ  (.60: 1380، )تقی بیگیند کننیاز خود را از رطوبت زمین و هوا تأمین  توانند آب موردنمی

 ۀدارد. در محدودغربی قرار ای و شمالتأثیر جریانات مرطوب غربی مدیترانهماه از سال تحت هشتحدود 

ها که این رودخانه (.3 شکل)شوهان و باقرآباد وجود دارد آباد، تنگهای حسنفصلی به نام ۀسه رودخان ،دشت

در فصول بارندگی دارای آب هستند و حجم  اکنون تنها ،پیوندندیگر میشیان به همددر شمال روستای سراب

آب  ۀدهی و ذخیرآب روشکنند. از لحاظ نوع  آبگیر دشت خارج می ۀهای ناشی از بارش را از حوززیادی از آب

  .( Karimi, et al, 2000) منطقه، تشکیالت کارستی اهمیت فراوانی دارد

در  چشمه یکشوهان و در شمال روستای تنگ چشمه سهشامل زیبری های کارستیکی ترین چشمهمهم

های خاک ۀاز انواع چهارگان (.45: 1379)نوروزی، شیان است آباد، باقرآبادعلیا و سرابهر یک از روستاهای حسن

  ند اعبارت نوعشود. این دو مورد مطالعه یافت می ۀزاگرس و به تبع آن در محدود ۀدر محدود نوعایران، دو 

اندزین ر نوعخود در دو  ،های کوهستانیها. خاککوهستانی و خاک دشت و دره هایماهورتپه از: خاک

(Rendzine) و لیتوسل (Lithosol) دام به  ۀبیشتر محل نشو و نمای علوف نخست، عنوگیرند که جای می

 گونۀشود. در آن دیده می وحشی و بادام هم ۀصورت مرتع است و به ندرت تک درختانی چون بلوط، پست

ها به و پس از انتقال به دشت است هاست که بیشتر بر اثر فرسایش به وجود آمدهدیگر، خاک دشت و دره

های آبرفتی و در مسیر هایی در دشتچنین خاک (. 113-109: 1370)بدیعی، شود صورت رسوب انباشت می

های قطور خاک آبرفتی ریزبافتِ دشت زیبری در الیه شوند.ها یافت میهای طبیعی بزرگ در کف درهزهکشی

های پرشیب های هموار و حاصلخیز را دور از دامنههای مرکزی، غربی و جنوبی انباشت شده و زمیندر بخش

درخت دشتی کم ،پ.م 6000تا  10های زاگرس مرکزی، در همچون دیگر بخشو سنگالخی پدید آورده است. 

جنگلی از  پ.م 6000مورد مطالعه وجود داشته است و پس از  ۀو بلوط در منطق (Pistachia) پسته با درختان
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سنگی به دلیل مس ۀدر بخش اعظم دور .(Van Zeist, 1967: 301, 310) درختان بلوط شکل گرفته است

شرایط برای چَرا و  ،(Sanguisorba Minor) با مینوررو سانگویسو (Rumex) پرهایی چون شاهوجود علوفه

مدارکی مبنی بر تغییر پوشش  پ.م 4200علیف دام مناسب بوده است، اما در اواخر این دوره در حدود ت

اکنون در این  .(Abdi, 2002: 100)روی داده است  برای چرابیش از حد  ۀاستفاد ۀدر نتیج یگیاهی و مرتع

ه، بادام، زالزالک و گالبی وحشی مانند پست ۀنواحی درختانی همچون بلوط، افرا، زبان گنجشک و درختان میو

 :Abdi, 2002)شود دافنه دیده می کیالک و هایی از توت خوراکی، زرشک،ها نیز گونهوجود دارد. از انواع بوته

گیرد می بر را درهکتار  5/515 هزار و 10 زیبری مساحتی بالغ بر ۀپوشش جنگلی و مرتعی کنونی حوز .(94

شرایط  داده شده است.به کشت گندم اختصاص  نیزهای زراعی از زمین بسیاریدرصد و  (97: 1379)نوروزی، 

هوای معتدل در دوران ورشد رویشی، آب ۀهوای خنک در دوروآل برای رشد این محصول، شامل آبایده

های آبرفتی ریزبافت با زهکشی هوای گرم و خشک در زمان برداشت و همچنین خاکوتشکیل دانه و آب

 (.4 شکل) (290: 1387مترجم،  ؛394: 1383رضوانی، )نطقه فراهم است مناسب، در این م

 
 

 
       

 : موقعیت جغرافیایی ناودیس و دشت زیبری 1شکل    

 

 (google earth) های مجاور: تصویر دشت زیبری و دشت2شکل 
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 های استانناهمواری ۀآباد و دشت زیبری در نقشاسالم ۀ: موقعیت منطق5شکل 

 مورد مطالعه  ۀشناسی منطقشناسی و مردمباستان .4

، از همان ابتدای اشیهای ادوار پیش از تاریخباال در محوطهاستقراری توالی  وجود ۀزاگرس مرکزی به واسط

 آباد نیز به دلیل شهرستان اسالم ۀی در ایران مورد توجه ویژه بوده است. محدودشناس های باستان فعالیت

 و (1940) بازدیدهای اشمیت ه است.شدماهیدشت و کرمانشاه، بارها مطالعه و بررسی  هایجواری با دشتهم

آباد، شیان، ههای کرند، شا و بازدید او از دشت (1961)های روشمند بریدوود  ، بررسیاز منطقه (1940) استین

در منطقه که به  های لوین و بریدوود گروهتالش و  (103: 1386)هول، دشت و کرمانشاه ماهی ،(زیبری)زبیری 

)هول، شد، منجر های سراب در دشت شیان و دشت زبیری  هایی مشابه به سفال شناسایی دو محوطه با سفال

هایی از های خارجی، گروههای میدانی گروهنار فعالیتبعدها در کها بوده است. این بررسی ۀاز جمل (106: 1386

)عبدی، چغاگاونه دست زدند ۀ آباد و تپمدت در دشت اسالمهای کوتاه شناسان ایرانی نیز به فعالیت باستان

 میدانی های مجاور به بررسی آباد و دشتکامیار عبدی در دشت اسالم 1377-78های در سال (.51-50: 1378

 1349ای و همچنین بازنگری کاوش سال  همان سال به منظور شناسایی تسلسل سفال منطقهپرداخت و در 

دست میانی تا قدیم سنگی های مس های دوره نگاری کرد و به نهشت در چغاگاوانه الیهعبدی ، محمود کردوانی

های دشت مل بررسیشاآباد اسالم ۀشناختی منطقهای باستانآخرین مرحله از فعالیت(. 54: 1380)عبدی، یافت 

  عباسو  1384در سال محمدپور مهدی بیگ است که آباداسالم کوهستانی شهرستان ۀو ناحی منطقهاین 

محوطه از دوران نوسنگی  12 ی اخیرهادر جریان فعالیت اند.دادهانجام  1390تا  1387های سالپوش در رزم
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از  2.گرفته استقرار ماۀ مبنای مطالعن پژوهش در ایکه ه شناسایی شددر دشت زیبری سنگی مس تاجدید 

 2 و است (روستانشینی آغازین ۀبرابر با دور) نوسنگی جدید ۀدور دارای استقرارمحوطه  1تنها کل این تعداد، 

 بار مورد استفاده قرار گرفتهبرای نخستینروستانشینی قدیم(  ۀسنگی قدیم )برابر با دورمس ۀدور درمحوطه 

قدیم و میانی  هایدورهدر رسیده است.  3های مسکونی در این دوره به عدد جمع محوطه ،در نتیجهاست. 

 3است. در واقع از  محوطه مورد استفاده قرار گرفته 11 روستانشینی میانی( ۀمیانی )برابر با دور سنگیِمس

مسکونی  هدر این دورمحوطۀ جدید  9مانده به اضافۀ موردِ باقی 2مورد متروک شده و  1محوطۀ دوره قبل، 

روستانشینی جدید(  ۀسنگی جدید )برابر با دورمس ۀمیانی و تمام دور سنگیمس جدیدِ دورۀدر  شده است.

و  6 شکل) انداشغال شده مطالعههای مورد مورد از محوطه 5، تنها مورد از استقرارهای پیشین 6نیز با کاهش 

 (.1: زیرچاپو دیگران، پوش رزم)( 2و  1ول اجد

 های مورد مطالعه: مختصات جغرافیایی و مشخصات محوطه1جدول 
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1 IA 266                  چیاسهراب (Chia Sihrab) 649444 3785996 1575 5/3 45./ 

2 IA 269 خان       محمد(Mohammad Khan) 654384 3785307 1562 7/1 38./ 

3 IA 275 1آباددلوحسن  (Dalou Hasanabad1) 655040 3779821 1482 5/5 8./ 

4 IA 278 1خانی  فرخ        (Farrokh Khani 1) 656684 3777604 1462 5/4 8./ 

5 IA 279 2خانی  فرخ        (Farrokh Khani 2) 656693 3777996 1456 8/1 53./ 

6 IA 280 3خانی  فرخ        (Farrokh Khani 3) 656533 377875 1467 5/1 41./ 

7 IA 283                             بوچک(Bouchek) 658419 3782406 1543 5 - 5/4 08/1 

8 IA 285                           آغولین(Aghoulin) 658668 3781543 1524 2/2 45./ 

9 IA 286               کلک شوان(Kalak Shwan) 658465 3780839 1511 8/1 35./ 

10 IA 290 علی پاشا                       (Ali Pasha) 658273 3775969 1446 5/2 78./ 

11 IA 294 باقرآباد  معارفی (Marefi Bagherabad) 663762 3775626 1466 8/1 8./ 

12 ID.4  اکبرخان    قلعه(Ghale Akbarkhan) 55  39 46 43 9 34 - 5 7/1 

 

 گاری فرانک هول(هنهای مورد مطالعه )بر اساس گاوطه: ادوار فرهنگی مح2جدول 

 

 کد بررسی
 سفالنوسنگی بی

 پ.م 6300-7000

 روستانشینی آغازین

 پ.م 5400-6300

 روستانشینی قدیم

 پ.م 4800-5400

 روستانشینی میانی

 پ.م 4200-4800 

 روستانشینی جدید

 پ.م 3750-4200

1 IA 266    *  

2 IA 269    *  

3 IA 275    * * 

4 IA 278   * *  

5 IA 279  * * *  

6 IA 280   *   

7 IA 283    * ؟ * 

8 IA 285    *  

9 IA 286    * ؟ * 

10 IA 290    * * ؟ 

11 IA 294    * * 

12 ID. 4    *  
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، سنگی استمس ۀهای دورمند به بحثهشناسان عالقعبدی که از جمله باستانمطالعات یج نتا بر اساس

ای پهناور با عوارض ناهموار و همچنین شرایط نامناسب برای کشاورزی در مقیاس بزرگ  زاگرس مرکزی ناحیه

. داردروی های مختلف زندگی کوچشکل برای را مطلوب شرایطای است که گونهه آن ب وضعیتاست، اما 

های شامل کوه ،کوهستانی خاورمیانه ۀناحی آب و تأثیرات فصلی شدید در میزان بارشِمحیط نسبتاً کم

  .(Abdi, 2003: 410) باشدزندگی  ۀادام برای یداری ضریب اطمینانشود گلهباعث می ،زاگرس

های و سپس در کوهستانیند اهلی کردن گیاهان ابتدا در جنوب لوانت آبر این است که فرعمومی تصور 

در جوامع کشاورز در زاگرس شکل گرفته است.  ،آغاز شده و به دنبال آن (Zagros-Taurus) توروس - زاگرس

      ۀدر اواخر دورهای معیشتی گوناگون شیوه ۀهای استقراری متفاوتی بر پایروشزاگرس  ۀدر منطق ،کل

روی اشاره یکجانشینی و کوچ روشتوان به دو نمونه میبرای  ؛است تهوجود داشایستوسن و آغاز هلوسن پله

این  از جملۀ ؛نداداشتهبرداری از طبیعت برای امرار معاش و بهره ایکرد که هر یک راهبردهای جداگانه

: 1385فر و قربانی، )رفیع داری استرمه ۀگری بر پایداری و کوچیکجانشینی بر مبنای کشاورزی و رمهها راهبرد

ترین یکی از مهم پ.م، 3500 -4500زمانی  ۀگری در محدودکوچ ۀداری با شیوظهور رمه ،واقع در(. 44

برداری از منابع محدود و پراکنده بهره برایکارآمد است که  و نوعی راهبرد انطباقی های خاور نزدیکدگرگونی

      ۀپس از آن، در اواخر دور (.44: 1385فر و قربانی، )رفیع های زاگرس مرکزی روی داده استدر کوهستان

اجتماعی و  -وسیع اقتصادی  مفهوم پذیری باال درا انطباقداری سیال و منعطف برمه راهبرد ،سنگیمس

 (Henrickson, 1985:42).تر شروع شده است و با اهداف معیشتی عادی گستردهبه طور  ،سیاسی

 
 مورد مطالعه ۀودروستانشینی در محد ۀهای دور: پراکندگی محوطه6شکل 

رو است. جمعیت بومی روستایی با کشاورزان یکجانشین و دامداران کوچ ۀآباد امروزه یک ناحیاسالم ۀمنطق

کلهر طوایف تشکیل شده است. هر یک از  اطراف شاهراه خراسان بزرگ ساکن منطقه از کُردهای ایل کلهرِ

، یکی از «مایدشتی» ۀطایفشود؛ خوانده میایفه طها و قلمرو مشخصی هستند که با نام همان دارای زمین
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. نداآباد ساکناسالم ۀشرق منطقاست که در دشت ماهیدشت و زیبری در شرق و شمالطوایف ترینِ این بزرگ

بخش  .رو استکجانشین و کوچهای یبا بخش (Dimorphic)دوشکله  ۀاز جامع یبسیار خوب ۀایل کلهر نمون

آباد اسالم ۀهای متعدد منطقهای آبرفتی و حاصلخیز دشتورز هستند و در زمیناین ایل غالباً کشاساکن 

اکنون هم در دشت زیبری. هنددمیپرورش رو دامپرورند و اغلب گوسفند و بز کنند. بخش کوچزراعت می

زی دیم در . کشاوراندرا در خود جای دادهاز ایل کلهر نفر جمعیت  6500روستا وجود دارد که حدوداً  نُهتعداد 

 (.35: 1379نوروزی، )کنند یان از آب چاه برای آبیاری استفاده مینقاط دشت رایج است و بعضی روستای بیشتر

غرب و شهر، گیالنهای پست در سومار، نفتها را در زمینی قدیمی زمستانیدامداران ایل کلهر طبق الگو

 آباد، ماهیدشت و زیبریهای اسالمو خاصه دشتتر های مرتفعگذرانند و تابستان به زمینذهاب میسرپل

به دالیل متعدد چادرهایشان را  آنها .داردروستاهای آبا و اجدادی آنها قراریعنی جایی که  کنند؛مهاجرت می

در . (Abdi, 2002: 256)کنند میبه سمت جنوب برپا ها و درهای های صخرههای شمالی پشتهپایهدر کوه

 است.  یافتهکلهر به طور اساسی کاهش  ۀامداران کوچندسالیان اخیر شمار د

 

 بحث نظری .5

در نقاطی که تمام معیشت و یا بخشی از آن  اصلی به منابع غذاییِ تولیدی است.در دوران روستانشینی اتکای 

تواند شده، میجذاب برای حیوانات اهلی های غنی وگزینی در مجاورت چراگاهبر دامداری متکی است، مکان

به همین ترتیب،  .ها دارندی ممکن را تا این چراگاهکه کمترین فاصلهوادار کند سان را به اسکان در نقاطی ان

متکی هستند، اسکان در نواحی نزدیک به  کشاورزیو یا ترکیبی از دامداری و  کشاورزیبرای جوامعی که به 

 احتمال آسیبگیرد. به دلیل ورت میصابلیت کشاورزی محدود های مرتعی با قهای زراعی و یا دامنهزمین

رژیم  ،بنابراین ؛تواند تنها به استفاده از منابع حیوانی یا منابع گیاهی بسنده کند، انسان نمیزیادتولیدی بسیار 

شود. گرچه این برداری از منابع غذایی انتخاب میدر بهره راهبردغذایی مرکب از این دو، به عنوان بهترین 

تواند در میان اکثر جوامع بشری رواج داشته باشد، به طور قطع، بیشترِ جوامع کشاورز سنتی ترکیبی می رژیمِ

قطبی  رژیم غذایی دو ۀبنابراین، با پذیرش اصل اولی ؛(Haggett,1965:181)گیرند از چنین راهکاری بهره می

گی به هر یک از این دو بخش ، باید به دنبال تعیین میزان وابستاولیهبرای جوامع کشاورز دوران روستانشینی 

ری از رژیم غذایی، با هم های دیگدر کنار بخش ی متفاوتیهای معین با درصدهاباشیم که بر حسب محیط

 (Flannery, 1968: 74-75)گیاهان و حیوانات  طبیعی رفتارهای و موسمی هایویژگی به توجه شوند.می ترکیب

برداری بهره از عناصر حیاتیِ ،(ibid: 75-76)ها با این ویژگی بندی مناسب در برخوردریزی و زمانو برنامه

برداری از اصلی در بهره ینیز به عنوان عامل «فاصله» ۀز این دو منبع غذایی است. مقولها اآمیز انسانموفقیت

 ، نقشی منطقی دارد. گیاهی و حیوانی منابع حیاتی

محیطیِ مؤثر در انتخاب مکان  ۀتغیرهای ویژبرای تشخیص م توضیحی الگوییدر این پژوهش، تبیین 

 مذکورای که به صورت منطقی با رعایت مفروضات نسبتاً بدیهی به گونه مورد نظر است؛ های باستانیمحوطه

 .برداری از منابع طبیعی باشدها و اصول بهرهگزینی محوطهچرایی و چگونگی مکانبارۀ پاسخگوی مسائلی در

 (Inductive)تجربی یا استقرایی  ۀی استقراری از رویکرد مدل همبستهاسایی الگو، برای شنابه همین منظور

شناختی شروع های عینی محیطی و باستانآوری دادهگردسازی در این رویکرد با بهره گرفته شده است. مدل
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ن باور به هایی اساسی همچوفرضگیرد. در این مدل پیشهای موجود انجام میشود و تحلیل بر اساس دادهمی

بوم و های استقراری با منابع اقتصادی و زیستی در زیستمجموعهگیری ۀ نزدیک، منطقی و قابل اندازهرابط

 گیرد.مینظر قرار شده در استخراج منابع محیطی موردتالش مداوم انسان برای کاهش زمان و انرژی صرف

     های معین محیطی با مکانیک مدل همبستۀ تجربی به کشف روابط مشترک متغیرهای  ۀنتیج

و  شناختی به عنوان متغیرهای وابستههای باستانشود. در این گونه مدل، مکانشناختی منجر میباستان

ها مانند شیب، ارتفاع و فاصله تا منابع زیستی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر خصوصیات بیوفیزیکی مکان

تجزیه و متغیر با  بین این دو گونه و همبستگی معناداریو روابط  (201: 1386، و دیگران )نیکنامیشوند گرفته می

   .شودمیارزیابی  Spss افزارضریب همبستگی اسپیرمن در نرمۀ آماری و محاسب هایتحلیل

 

 شناسی تحقیقها و روشداده .6

ای به انجام رسیده  ههای میدانی و مطالعات کتابخانبررسی ۀتحلیلی و در سای -توصیفی ۀپژوهش حاضر به شیو

برداشت گندم،  ۀزمانی با فصل کشاورزی و دورشناختی دشت زیبری به دلیل همدر بررسی باستان است.

 ؛نشدانجام روشمند به صورت ها برداری از سطح محوطهزمان، نمونه کمبودمورد بررسی و  ۀگستردگی منطق

    هایی بود که در کل معرف تمام تخاب نمونهبرداری سطحی، تالش بر انبه همین دلیل در جریان نمونه

برداری در ها با استفاده از دوربین نقشهتوپوگرافی محوطه ۀنقش ۀهیت د.نباشهای فرهنگی در هر محوطه دوره

پراکنش  ۀو ابعاد محدود این کار، ابعاد و ارتفاع دقیق هر محوطه ۀپایان کار میدانی صورت گرفت. در نتیج

های روستانشینی از معرف دورهکه  اثر دوازدهمیدانی،  ۀپس از مرحلن به خوبی تعیین شد. های سطحی آداده

تعداد آماری پژوهش حاضر را همین  ۀ. جامعشدندمطالعه و تحلیل  بودند، سنگی جدیدنوسنگی متأخر تا مس

-ده برای گاهش های استفاده قطعه سفال سطحی به عنوان مجموع داده 38و تعداد  پیش از تاریخی ۀمحوط

ها، با نگاری نسبی محوطهجدول گاه ۀهای سطحی و تهیداده ۀپس از مطالع دهد. تشکیل میها  نگاری محوطه

های موجود و تصاویر هوایی )با استفاده  گیری از نقشه استفاده از اطالعات جغرافیایی و اقلیمی منطقه و با بهره

های متغیرمحاسبات آماری و تعیین میزان همبستگی بین  دندا ( و همچنین انجامGoogle Earthافزار از نرم

         و  (Topography)نگاری مکانهای مستقل )متغیر محیطی( و وابسته )موقعیت محوطه(، تحلیل

  ها انجام شده است. محوطه بارۀدر(Settlement analysis) محیطی  -زیست

ای خوشه تجزیه و تحلیل ۀبه طور جداگانه و به شیوروستانشینی  ۀچهارگان هایدورهمحاسبات آماری برای 

 هر که دشومی استفاده های گوناگونیروش از هاگروه تجانس تشخیص برای در این شیوهانجام شده است. 

های محوطه بندیدر اینجا دسته (.294: 1387)مترجم،  دارند کاربرد متفاوت هایهایی با ویژگیداده کدام برای

های مستقل )متغیر محیطی( متغیرآنها تا  ۀهای روستانشینی بر اساس میزان فاصلدورهک از متجانس در هر ی

متریکِ هر گروه به صورت انتخابی تعیین شده است. ارزش هر یک از متغیرها در تغییرات الگوی  ۀانجام و دامن

بیعی یکسان در نظر بومش، به شکل طمعیشتی و میزان اثرگذاری آنها بر رفتارهای زیستی انسان در زیست

افزار ای که تماماً با استفاده از نرمهای کمیخروجی ۀپایپنداری و بر گرفته شده است؛ به دلیل این یکسان

های توان واکنشبرای هر متغیر به دست آمده است، به نحوی معقول و بدون نگاه جانبدارانه می SPSSآماری 
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بر  ،بنابراین؛ شده است، تا حدودی شناختمنجر تصادی متفاوت های اقراهبردمنطقی انسان را که به انتخاب 

 : کنیممیمطرح اصلی زیر را  هایهفرضیابتدا تشریح شد، بحث نظری در پیشتر که  الگوییاساس 

 ها داشته است.فیزیوگرافی و ژئومورفولوژی تأثیری قوی بر موقعیت محوطه ۀلدر دشت زیبری مسئ -

 ها داشته است.پراکندگی آن، تأثیری قوی بر موقعیت محوطه ۀپوشش مرتعی دشت زیبری و نحو -

   تفکیک تر پذیر کوچکآزمایش هایهای از فرضیآنها را به دسته ها،هفرضیاین  برای تشخیص درستی

های منابع آب و زمین ها شامل فاصله تااین ویژگی؛ های خاص دشت سروکار دارندکه با ویژگیکنیم می

 :به ترتیب زیر قابل طرح است کهاست همچنین درجه و جهت شیب  وو مراتع کشاورزی 

ها مؤثر باشد، با کاهش فاصله از هر منبع، فراوانی اگر فاصله تا منابع آب در انتخاب موقعیت محوطه -1

 یابد.های باستانی کاهش مییابد و با افزایش فاصله از هر منبع، فراوانی محوطههای باستانی افزایش میمحوطه

های انتخاب موقعیت آنها مؤثر باشد، محوطه برها محل قرارگیری محوطه شیب و جهت شیب در اگر -2

بندی و جهت هایی با درجهگیرند، بلکه در شیبنمی های مختلف قرارای از شیبگسترده باستانی در طیف

 شوند.توزیع می معین

  ها مؤثر باشد، محوطه های کشاورزیِ دشت زیبری در انتخاب موقعیتتوزیع زمین ۀاگر نحو -3

های حاصلخیز کشاورزی در سراسر دشت های باستانی نه به صورت تصادفی، بلکه در ارتباط با زمینمحوطه

 توزیع خواهند شد.

های باستانی نه به ها مؤثر باشد، محوطهتوزیع پوشش مرتعی در انتخاب موقعیت محوطه ۀاگر نحو -4

 متراکم و مناسب در دشت توزیع خواهند شد. صورت تصادفی، بلکه در ارتباط با مراتع

ها مؤثر باشد، با های محوری دشت در انتخاب موقعیت محوطهاگر فاصله تا مسیرهای طبیعی و راه -5

، فراوانی یابد و با افزایش فاصلهفزایش میهای باستانی اها، فراوانی محوطهکاهش فاصله از هر یک از این مسیر

 یابد.های باستانی کاهش میمحوطه

مورد  ۀبه دلیل ابعاد نسبتاً کوچک ناحی ،هوا، میزان بارندگی و اختالف ارتفاعوبدیهی است عواملی مانند آب

به عبارت دیگر، این متغیرها تقریباً در تمام نقاط  ؛دندارنگزینی ی در اختالف الگوهای مکانتأثیر چندانمطالعه 

 مذکور، هاهند. در کل، آزمایش فرضیکننمیاختالف ایجاد ی دشت اختالف اندکی دارند و در الگوهای استقرار

بینی پیش ۀها، زمینگزینی محوطهمیزان اثرگذاری متغیرهای محیطی و ژئومورفولوژی بر مکانتبیین عالوه بر 

 یا« مساعد ۀناحی»با مشخص شدن  ،کند. به عالوهه را نیز فراهم میدر هر محوط منابع حیاتی مورد استفاده

به عنوان عاملی قاطع در انتخاب  این ناحیهمیزان نقش مورد مطالعه،  ۀدر محدود (Productive) «روربا»

  های معیشتی مختلف دوران روستانشینی نیز در پایان تعیین خواهد شد.ها در شیوهموقعیت محوطه

 

 ها تجزیه و تحلیل یافته .7

صورت تصادفی  یک از آنها بهۀ اولیه که هیچدر مدل محیطی را با این انگار در این بخش، فرضیات مطرح شده
پس از تعیین ارتباط مستقیم  ،یم؛ در سطح نخستکناند، در دو سطح آزمایش میهدر محیط توزیع نشد

کنیم میزان ارتباط بین هر یک از این متغیرهای ها، تالش میگزینی محوطهمتغیرهای محیطی با مکان
را ها گیرش( محوطه ۀ)حوزمحیطی  -زیستجذب  ۀحوز ،و وابسته را تعیین کنیم. در سطح دوممستقل 
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که به صورت مستقیم و کنیم تبیین میها، مجموعه عواملی را یم و با تعیین اولویتکنمیبررسی و تحلیل 

دشت را  ۀکم در محدوددر نهایت، نقاط زیستی پرترا. اندها اثرگذار بودهگیری محوطهغیرمستقیم بر روند شکل
 کنیم.مشخص می

های باستانی مؤثر پذیر ما، اگر فاصله تا منابع آب در انتخاب موقعیت محوطهآزمایش ۀطبق نخستین فرضی
یابد و با افزایش فاصله از هر منبع، فراوانی ها افزایش میباشد، با کاهش فاصله از هر منبع، فراوانی محوطه

 300ۀدر فاصل (IA 279)روستانشینی آغازین در دشت زیبری  ۀدور ۀها محوطیابد. تنها کاهش میمحوطه
  ضریب همبستگی  ۀچه به دلیل تعداد اندک آثار این دوره، محاسبدارد. اگرۀ فصلی قرارمتری از رودخان

 این دوره نسبت به رودخانه و قرارگیری آن در یاستقرارمحوطۀ  نسبتاً نزدیک تنها ۀپذیر نیست، فاصلامکان
 مرحلۀبه منابع آب است. در نسبت بسیار نزدیک موقعیت محوطه  ۀترین نقاط دشت، گویای رابطیکی از پرآب

دارند و متری منبع آب قرار 300کمتر از  ۀها در فاصلروستانشینی قدیم، تمام محوطه ۀبعدی، برابر با دور

های باستانی و فاصله از منبع محوطه متر است. میزان همبستگی بین فراوانی 165میانگین فواصل آنها حدود 
ما  ۀاولی ۀاین به معنی صحت فرضی ؛معنادار است 944/0موقت آب در این دوره قوی و مثبت است و در سطح 

   ، محاسبات و این با وجود مورد بحث است. ۀها و فاصله تا منابع آب در دوربین موقعیت محوطه ۀرابطبارۀ در
آنها تا منابع آب،  ۀروستانشینی قدیم و فاصل ۀهای دورین نسبت فراوانی محوطههای مربوط به تعیگیرینتیجه

      ۀخانی است که به دلیل برداشت بیش از اندازقدیمی روستای فرخ ۀپوشی از وجود چشممنوط به چشم

 هفتاد شمسی برای همیشه خشک شده است.  های دهۀهای زیرزمینی، در خشکسالیآب
بررسی احتمال وجود این چشمه در هزارۀ پنجم و ششم پ.م وجود ندارد، با پذیرش گرچه اکنون امکان 

 صدمتوسط  ۀروستانشینی قدیم و در فاصلۀ های دورمورد اشاره در باالدست محوطه ۀچشماین احتمال، 
اد، آبحسن ۀها در مسیر رودخاناست. از طرف دیگر، قرارگیری این محوطهگرفته میمتری هر یک از آنها قرار

روستانشینی  ۀبعدی، برابر با دور مرحلۀگویای وابستگی آشکار آنها به منابع فصلی و دایمی آب است. در 

 ۀاز آنها در فاصل% 72دارند و بیش از متری از منابع آب قرار 630کمتر از  ۀها در فاصلتمام محوطهمیانی، 
میزان همبستگی متر است.  250بع آب حدود ها تا منامحوطه اصلۀدارند. میانگین فجای متری  300کمتر از 

قوی و مثبت است و در سطح  مرحلهدر این های باستانی و فاصله از منبع موقت آب محوطه بین فراوانی
ها و فاصله تا بین موقعیت محوطه ۀرابط بارۀما در ۀاولی ۀله به معنی صحت فرضیمعنادار است. این مسئ 983/0

متری  550کمتر از  ۀها در فاصلروستانشینی جدید تمامی محوطه ۀدر دور ست.مورد بحث ا ۀمنابع آب در دور

متر است و  دویستحدود  هااصلهدارند. میانگین فمتری قرار 250کمتر از ۀ از آنها در فاصل% 80و از منابع آب 
 ست.اصله از منبع موقت آب فاقد معناهای باستانی و فمحوطه میزان همبستگی بین فراوانی

 یهاهای محل قرارگیری محوطهپذیر ما، اگر درجه و سمت و سوی ناهمواریآزمایش ۀفرضیومین دطبق 
های مختلف قرار ها به صورت یکنواخت در طیفی از شیبدر انتخاب موقعیت آنها مؤثر باشد، محوطهباستانی 

تشخیص میزان شیب شوند. کامالً معین و با جهت استاندارد توزیع می ۀهایی با درجیرند، بلکه در شیبگنمی

های توپوگرافی نقشه بر اساس زیبری های کناری ناودیسماهورهای داخلی دشت و دیوارهها در تپهدامنه
دشت  ۀهای حدفاصل هموارترین نقطها و دامنهزمین ،ترتیبانجام شده است. بدینها( )بررسی منحنی میزان

   یا  «هموار»های شمالی به سه سطحِ آن در دامنه ۀن نقطدارتریشیان تا شیبدر باالدستِ روستای سراب
 قرار گرفته است.  و مبنای ارزیابی است تقسیم شده «شیب نسبتاً تند»و  «دارای شیب متوسط»شیب، کم
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  جغرافیایی ۀهای مختلف و جهات چهارگانها در شیبدرصد توزیع محوطه: 3جدول 

 رو به شمال ۀدامن رو به جنوب ۀدامن رو به شرق ۀدامن رو به غرب ۀدامن
 شیب

 دوره
 هموار مالیم تند

 روستانشینی آغازین 100% 0 0 100% 0 0 0

 روستانشینی قدیم 100% 0 0 100% 0 0 0

 روستانشینی میانی 73% 27% 0 54% 37% 0 9%

 روستانشینی جدید 60% 40% 0 40% 40% 0 20%

توجهی به مختلف روستانشینی تمایل قابلدوران یافت در توان درمی سهبا یک نگاه سطحی به جدول 

نخست، تمامی  ۀ. در دو دورداشته استهای شمالی دشت وجود های هموار و رو به دامنهاستقرار در بخش

 های بعد تعدادی استقرار در نقاطی با شیب مالیم شکل گرفتهکنند و در دورهها از این الگو پیروی میمحوطه

 هایدر اولویتو های مشخص های رو به شمال، با نسبتجنوب و غرب نیز پس از دامنه به ای روهدامنه و است

مسکونی  یک از مقاطع زمانی دوران روستانشینیهای رو به شرق در هیچاند. دامنهدوم و سوم مسکونی شده

آغازین و قدیم تا  ۀرا بین دور استانداردها در جدول باال دو الگوی متفاوت و . درصد پراکندگی محوطهاندنشده

در ها قرارگیری محوطه دربارۀ را ما ۀاولی ۀخود فرضی دهد. این موضوع به خودیِمیانی و جدید نشان می

 کند.اثبات می و مشخص متعارفکامالً معین و با جهت  ۀهایی با درجشیب

انتخاب  بردشت زیبری ر د های کشاورزیتوزیع زمین ۀاگر نحوپذیر ما، آزمایش ۀفرضیسومین طبق 

های حاصلخیز های باستانی نه به صورت تصادفی، بلکه در ارتباط با زمینها مؤثر باشد، استقرارموقعیت محوطه

های محل از انواع خاک بایداین فرضیه ابتدا کشاورزی در سراسر دشت توزیع خواهند شد. برای سنجش 

 فناوریکشاورزی و  مربوط به مسائل ناختی با رویکردشزمین یپژوهششناختی دقیق داشته باشیم که به 

های دشت به سه بخش مشخص با بندی ظاهر فیزیکی زمینبنابراین، در اینجا تقسیم ؛است نیازمندآبیاری 

های سنگالخی با قابلیت پایین زمین»و « ماهورهای قابل کشتتپه»، «های آبرفتی حاصلخیززمین» هایوانعن

  های کشاورزی را ترین زمینمناسب گرفته است.ر قرارمذکو عامل ۀزیابی ما در مطالعمعیار ار 3«کشاورزی

سفلی در کف دشت و در  آباد و باقرآبادهای حسنرودخانهتوان در رسوبات آبرفتی حاصل از جریان می

اهورها، مغربی و مرکزی دشت پوشیده از تپههای شمالیافت. بخش اصل دو روستای کنونی با همین نامحدف

شرقی به غربی و شمالهای شمالی، شمالها و آبکندهای طبیعی است و دیگر نقاط آن شامل حاشیهناهمواری

این توجه به است. با  سنگهای سنگالخی ناهموار با شیب مالیم و پوشیده از تکهصورت عمده از نوع زمین

بندی و با عناوین زیبری را اولویتهای مناسب کشاورزی در دشت زمین ،طبق ترتیب باال ها ومشخصه

یک محوطه  ،روستانشینی آغازین ۀ. در دورکردیمبررسی  «سنگالخی»و  «ماهوریتپه»، «آبرفتی»اختصاری 

استقرار  سهبعد در همین نقطه  ۀخانی شکل گرفته و در دوردر بخش آبرفتی دشت در شمال روستای فرخ

محوطه در بخش  دومحوطه در بخش آبرفتی،  پنجنشینی میانی روستا ۀنزدیک به هم ایجاد شده است. در دور

 دوروستانشینی جدید  ۀمحوطه در بخش سنگالخی شکل گرفته و در نهایت در دور چهارماهوری و تپه

استقرار در بخش سنگالخی ایجاد شده است  دوماهوری و استقرار در بخش تپه یکاستقرار در بخش آبرفتی، 
 (.4جدول )
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 (فیزیکیبندی های دشت زیبری )بر اساس طبقهزمین ۀگانهای سهها در بخشوانی محوطه: فرا4جدول 

 سنگالخی ماهوریتپه آبرفتی دوره

 0 0 %100 روستانشینی آغازین

 0 0 %100 روستانشینی قدیم

 %5/36 %18 %5/45 روستانشینی میانی

 %40 %20 %40 روستانشینی جدید

 ۀهای آبرفتی در دورروستانشینی دشت زیبری، گرایش کامل به زمین های دورانبررسی پراکنش محوطه

اسر دشت، برای میانی با افزایش استقرارها در سر ۀدهد. در دورروستانشینی آغازین و قدیم را نشان می

ماهوری های تپهدر بخش %18ت پایین کشاورزی و یلاز آنها در نقاط سنگالخی با قاب %36بار بیش از نخستین

بعد تکرار شده و همچنان نقاط  ۀغم کاهش کلی استقرارها، تقریباً همین درصدها در دورربهاست.  گرفته شکل

های آبرفتی حاصلخیز را در توان تأثیر زمینمی ،نامساعد کشاورزی مسکونی شده است. بر اساس نتایج باال

 ۀخیل دانست. این الگو در دو دوری دشت زیبری دی در انتخاب موقعیت استقرارهاهای روستانشینتمام دوره

های مساعد، پایانی تغییر کرده و عالوه بر زمین ۀکند، اما در دو دورها صدق میتمام محوطه بارۀدر ،نخست

توان به این نتایج را می به طور کلیمسکونی شده است.  ،رد زراعیبدون توجه به کارک نیزهای دیگری بخش

 اوج این وابستگی در  تفسیر کرد. روستانشینی ۀراسر دوری زراعی در سهامعنی وابستگی دائمی به زمین

 های آغازین و قدیم روی داده است.دوره

ها مؤثر توزیع پوشش مرتعی در انتخاب موقعیت محوطه ۀپذیر ما، اگر نحوآزمایش ۀفرضیچهارمین طبق 

تع متراکم و مناسب توزیع خواهند شد. های باستانی نه به صورت تصادفی، بلکه در ارتباط با مراباشد، محوطه

که در مورد نظر است  مفروض در دوران روستانشینی های زراعیِدر این پژوهش، تمام مراتعِ خارج از زمین

    دهد نشان می عاملدارند. بررسی این  ی دشت قرارشمالهای و بخش هاهای پرشیب حاشیهدامنه

متری  هفتصدکمتر از  ۀدرست در مجاورت مراتع یا فاصل ،نشینیهای دشت در تمام دوران روستااستقرارگاه

میانی در پی  ۀو در دور شدهاستفاده  های جنوبینخست، تنها مراتع حاشیه ۀ. در دو دوراست آنها شکل گرفته

است. در  شدهبرداری های شمالی، شرقی و غربی نیز به صورت گسترده بهرهها، حاشیهافزایش تعداد محوطه

غربی دشت، تقریباً شمال ۀها و ترک نیموستانشینی جدید با کاهش بیش از پنجاه درصدی محوطهر ۀدور

پوشش و فاصله از ها محوطه میزان همبستگی بین فراوانی است. به کار رفتههمین الگو در استفاده از مراتع 

معنادار  943/0ت و در سطح قوی و مثبت اس ،میانی ۀتنها در دور ،روستانشینی ۀهای چهارگاندر دورهمرتعی 

و  6 شکل)مورد اشاره همبستگی معنادار وجود ندارد  عاملهای آغازین، قدیم و جدید بین دو است. در دوره

توزیع پوشش مرتعی در انتخاب موقعیت  ۀنحوتأثیر » ۀنتایج این تحلیل عالوه بر اثبات فرضی (.5جدول 

در دشت  دوران روستانشینی نشان داده است. اطع مختلف، میزان اثرگذاری این عامل را در مق«هامحوطه

های آغازین و قدیم ها بوده و در دورهمیانی بسیار بیشتر از سایر دوره ۀوابستگی به مراتع در دورزیبری 

 اندکی به این عامل طبیعی وجود داشته است. وابستگی 

های محوری دشت در انتخاب و راه پذیر ما، اگر فاصله تا مسیرهای طبیعیآزمایش ۀفرضیپنجمین طبق 

های باستانی افزایش ها، فراوانی محوطهها مؤثر باشد، با کاهش فاصله از هر یک از این مسیرموقعیت محوطه

زیبری های اصلی دشت راه .یابدهای باستانی کاهش مییابد و با افزایش فاصله از هر مسیر، فراوانی محوطهمی
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 و راه بین  (آبادحسن -مرصاد ۀمسیر تنگ)غرب  آبادهای ماهیدشت و اسالمشامل راه ارتباطی بین دشت

و همچنین راه محوری خودِ دشت در راستای  (خانیفرخ - مسیر تنگ شوهان)های ماهیدشت و شیان دشت

ست. در این پژوهش، ارزش هر یک از علیاوحدت تا روستای باقرآباد ستای دهشرقی از روجنوب -غربی شمال

 ۀدهد استقرارهای دورنشان می عاملرهای طبیعی به صورت برابر در نظر گرفته شده است. بررسی این مسی

و در خانی فرخ –روستانشینی آغازین و قدیم در مجاورت محل تقاطع راه محوریِ دشت و مسیر تنگ شوهان 

اند. میزان بیعی شکل گرفتهمتری یکی از مسیرهای ط ششصدکمتر از  ۀتقرارها در فاصلهای بعد، تمام اسدوره

، روستانشینی ۀچهارگان هایدورهفاصله از مسیرهای طبیعی در  های باستانی وهمبستگی بین فراوانی محوطه

مورد  عاملبین دو ، هادورهمعنادار است. در دیگر  981/0قوی و مثبت است و در سطح  ،میانی ۀدر دور تنها

تأثیر فاصله تا »ۀ نتایج این تحلیل عالوه بر اثبات فرضی (.5جدول و  3 ۀ)نقشاشاره همبستگی معنادار وجود ندارد 

، میزان اثرگذاری این عامل را در مقاطع «هاهای محوری در انتخاب موقعیت محوطهمسیرهای طبیعی و راه

میانی بسیار  ۀوابستگی به مسیرهای طبیعی در دوربه عبارتی  ؛دوران روستانشینی نشان داده است مختلف

اندکی به این عامل های آغازین، قدیم و جدید در دشت زیبری وابستگی ها بوده و در دورهیشتر از سایر دورهب

 طبیعی وجود داشته است. 

 طبیعی عواملهای دوران روستانشینی و همبستگی بین فراوانی محوطه ۀنوع و درج :5جدول 

 ه فاقد معنا است.(به معنی رابط Bبه معنی رابطه معنادار و  A)در این جدول 

 طرفین همبستگی
 همبستگی ۀدرج توضیح همبستگی

 جدید میانی قدیم آغازین جدید میانی قدیم آغازین

 A A A B - 944/0 983/0 923/0 منابع آب  -ها فراوانی محوطه

 B B A A - 135/0 943/0 623/0 پوشش مرتعی  -ها فراوانی محوطه

شیب در محل شیب و جهت   –ها فراوانی محوطه

 هاقرارگیری محوطه
B A A A - 834/0 690/0 711/0 

 A A A A - 854/0 566/0 741/0 های مناسب کشاورزیزمین  –ها فراوانی محوطه

 B B A B - 775/0 981/0 632/0 مسیرهای طبیعی  –ها فراوانی محوطه

 
 های روستانشینیهمبستگی در دوره ۀ: رتب6جدول 

 عوامل طبیعی
 مبستگی )بر اساس دوره(ه ۀرتب

 جدید میانی قدیم آغازین

 4 2 3 1 منابع آب

 2 1 4/3 - پوشش مرتعی

 3 4 1 - هاشیب و جهت شیب در محل قرارگیری محوطه

 3 4 2 1 های مناسب کشاورزیزمین

 4/3 1 2 - مسیرهای طبیعی

 

 محیطی  -جذب زیست  ۀتحلیل حوز .8

هایی است که از مدل(Site Catchment) های باستان مکان حیطیِم -وری زیستبهره ۀجذب یا حوز ۀحوز

ای باستانی و گستردگی در مکان یا منطقه فناوریشناسان برای شناخت ارتباط مستقیم بین پیچیدگی باستان
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 فناوری اندازه هر گمان بر این است کهبرند. در این رویکرد کار میه ب ساکنان آن ۀطبیعی مورد استفاد ۀزحو

با رود انتظار می ،بنابراین؛ استتر محیطی گسترده -استفاده از منابع زیست ۀتر باشد، حوزچیده و پیشرفتهپی

محیطی، تفاوت فرهنگی نقاط  -های باستانی در استفاده از منابع زیستمکان فناوریپی بردن به سطح 

معیشت و  ۀدون داشتن آگاهی از شیوست که باین در حالی (.103: 1380)علیزاده، وت درک شود جغرافیایی متفا

 ؛ها غیرممکن خواهد بودجذب محوطه ۀ، تشخیص حوزمورد استفاده برای استخراج منابع در یک دوره فناوری

 ۀ، در نخستین مرحله الزم است گسترفناوریبنابراین، برای تشخیص نوع معیشت و سپس تعیین سطح و نوع 

آب  های قابل کشت، منابع معدنی،زمین)زمانِ منابع حیاتی هم ۀددربردارن ۀحوزترین و مساعدترین مناسب

جذب  ۀمورد مطالعه تعیین شود و سپس میزان انطباق حوز ۀدر تمام ناحی ش گیاهی و جنگلی(دائمی و پوش

  .که بیشترین منابع حیاتی را به صورت یکجا در خود داردبرآورد شود ای نسبت به حوزه هر محوطه

ب آباد، تنگ شوهان و سراشکل بین روستاهای امروزی حسنای مثلثی، ناحیهما ۀد مطالعمور ۀدر منطق

های زراعی و مرتعی منابع فراوان آب، زمین شاملمنابع طبیعی  ۀدربردارند ۀشیان به عنوان مساعدترین حوز

مجاور در بهترین  هایهای ارتباطی با دشتهای مواصالتی درون دشت و راهنسبت به راهکه مناسب و کافی 

طبق نتایج بخش پیشین و بر بر شد. در نظر گرفته  در کل دشت «مساعد ۀناحی»دارد، به عنوان وضعیت قرار

های روستانشینی آغازین و قدیم به صورت کامل در تمام استقرارهای دورهدانیم که می 5شماره  ۀاساس نقش

 ۀدر دوردانیم همچنین میدارند. قرار های زراعیالب زمینبا ویژگی غای کانونی این ناحیه و در نقطه ۀمحدود

دارند. آن قرار ۀبه طور کامل در محدود %73از استقرارها در خارج از این ناحیه و  %27روستانشینی میانی، 

 در  %38و بیش از  است واقع شده های زراعیای با ویژگی غالب زمینمقدار در نقطهاین از  %61بیش از 

از استقرارها در  %80ید، روستانشینی جد ۀاند. در دورهای مرتعی شکل گرفتهویژگی غالب دامنه ای بانقطه

اند. بررسی مساعد شکل گرفته و به صورت مساوی بین دو بخش زراعی و مرتعی پراکنده شده ۀناحی ۀمحدود

وستانشینی در دشت نخست ر ۀهای زراعی در دو دوربه زمینرا ، وابستگی شدید مذکورهای اجمالی نسبت

های مرتعی های کشاورزی و دامنهزمان به زمینهم میانی و جدید نیز وابستگی ۀدور دهد. درزیبری نشان می

 به روشنی مشهود است. 

 

 گیری و نتیجهبحث  .9

مورد مطالعه، به چهار هدف اصلی  ۀناحی های طبیعی و جغرافیاییدر ابتدای این نوشتار پس از تشریح ویژگی

تشخیص عوامل طبیعی مؤثر بر  -1است: زیر به طور خالصه شامل موارد این اهداف اشاره شد.  مطالعه این

 ؛هااستقرار مکان انتخاب بر هامؤلفه این از یک هر اثرگذاری میزان تعیین -2 ؛باستانی هایاستقرار مکان انتخاب

تبیین یک مدل توضیحی برای  -4 ن وآدشت و توضیح دلیل  ۀقاط پرتراکم استقراری در محدودعیین نت -3

تشریح رفتارهای اقتصادی در دشت. دستیابی به این اهداف نیازمند تبیین و اثبات چند فرض اصلی بود که از 

 ۀشامل نحو)شد. بر طبق این فرضیات، فیزیوگرافی و ژئومورفولوژی در دشت زیبری مدل محیطی استخراج می

توزیع  ۀهای طبیعی و همچنین نحوامتداد راه جهتهای کشاورزی و پراکندگی منابع آب، شیب و نوع زمین

. تأثیر قوی داردمختلف روستانشینی  دوراندر آنها گزینی مکان ۀها و نحوبر موقعیت محوطه (پوشش مرتعی

در نهایت از آنها اخذ شد و  پذیرِ جزئیبرای رسیدن به درستی هر یک از این فرضیات، ابتدا چند فرض آزمایش
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نتایج  بر اساس روش همبستگی اسپیرمنSpss افزار آماری در نرم تجزیه و تحلیلشناختی و با ارزیابی باستان

 زیر حاصل شد: 

های از مؤلفه تابعی ،آغازین دشت زیبریروستانشینی  ۀدوردر های باستانی پراکندگی محوطه ۀنحو -

های این دوره ارتباط معناداری با یت محوطه. موقعاست های مناسب کشاورزیطبیعی شامل منابع آب و زمین

 ؛پوشش مرتعی و مسیرهای طبیعی ندارد

های طبیعی شامل از مؤلفه تابعی ،قدیمروستانشینی  ۀهای باستانی در دورپراکندگی محوطه ۀنحو -

های این دوره ارتباط معناداری با . موقعیت محوطهاست کشاورزی و مسیرهای طبیعی های مناسبزمین

 ؛ش مرتعی نداردپوش

های طبیعی تابعی از تمام مؤلفه ،میانیروستانشینی  ۀهای باستانی در دورپراکندگی محوطه ۀنحو -

های مناسب کشاورزی، شامل پوشش مرتعی، مسیرهای طبیعی، منابع آب، زمین شده در این تحقیقمطالعه

ها به ترتیب گزینی محوطه. سه عامل نخست در مکانستهاشیب و جهت شیب در محل قرارگیری محوطه

 ؛اندبیشترین تأثیر را داشته

های طبیعی شامل از مؤلفه تابعی ،جدیدروستانشینی  ۀهای باستانی در دورپراکندگی محوطه ۀنحو -

های این دوره ارتباط معناداری با . موقعیت محوطهاست های مناسب کشاورزیپوشش مرتعی و زمین

 .مسیرهای طبیعی و منابع آب ندارد

شامل  متغیرهای محیطییابیم درمی مذکور هایهحاصل از ارزیابی فرضی با کاربستِ نتایجبه طور کلی، 

گزینی بیشترین تأثیر را در مکان ،ترتیب های مناسب کشاورزی و پوشش مرتعی بهآب، زمینمنابع 

ها نیز به محوطه درون دشت، شیب و جهت شیب . مسیرهای طبیعیِاندداشتههای دشت زیبری استقرارگاه

  نیز نشان محیطی  -زیستجذب  ۀاند. تحلیل حوزها تأثیر داشتهمیزان اندکی در انتخاب موقعیت محوطه

    های حاصلخیز کشاورزی،ه زمینهای روستانشینی آغازین و قدیم وابستگی شدیدی بدر دورهکه دهد می

ۀ اما در دور ،نداهدشت واقع بود ۀترین نقطپرآبکه در وجود داشته است هایی آن دسته از زمین به ویژهبه

و در  نوین یمعیشت ۀشیویک جدید برای پرورش دام در گیری از منابع روستانشینی میانی با افزایش بهره

روستانشینی  ۀدر دور ،به عبارت دیگر؛ رو هستیمهها روبمحوطهمحیطی  -زیستجذب  ۀافزایش حوز ه،نتیج

ای است که دسترسی آسان به مناطق مساعد ها به گونهجدید، موقعیت محوطه ۀرمیانی و به تبع آن در دو

 کند. زمان فراهم میبه صورت همرا دام )مراتع(  ۀهای کشاورزی( و منابع تغذیانسان )زمین ۀتغذی

تکیه  ۀرکز در نقاط خاصی از دشت، نشانهای حاصلخیز و تمهای آغازین و قدیم، مجاورت با زمیندر دوره

ها در تمام نقاط شامل نقاط زراعی محوطه ۀمعیشت اصلی است و پراکنش گسترد ۀبر کشاورزی به عنوان شیو

تکیه بر دامداری و تالش برای جستجوی مراتع و یا اسکان در  ۀمیانی و جدید، نشان ۀدر دورو نقاط مرتعی 

به مزارع و مراتع با  ۀ اتکالمسئ که فتتوان گبر این اساس میفاصل مزارع و مراتع است.  نقاط بینابینی در حد

های آغازین و قدیم( و محدود )دوره مند به دامداریِههای کشاورزِ عالقهای معین، به معنی حضور گروهنسبت

های معیشتی معینی که هر یک گویای نظامهای میانی و قدیم( دامداران وابسته به کشاورزی محدود )دوره

 . خیص استاست، در دشت زیبری قابل تش
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نسبتاً های کارگیری زمینهتنها با هدف ب نه ،جنوبی دشت ۀها در حاشیاز محوطه زیادیقرارگیری درصد 

تری نیز که هدف مهمیکنواخت منطقه است، بلِ های اندک و غیروابسته به بارش هموار این بخش در کشاورزیِ

های روان در مجاری تمامی آب شودمی وجبشده است؛ اختالف ارتفاع داخلی دشت ماین کار جستجو می در

نسبتاً هموار جنوب  ۀها جملگی پس از رسیدن به کناراین آب شود.سرازیر جنوبی  -در راستای شمالیطبیعی 

که در روستای یابد جریان میشرقی تا محلی جنوب -غربیو در راستای محور شمال پیوندندمیدشت به هم 

که  باید گفت به زبان ساده .شودمیوارد دشت شیان به طریق یک بریدگی طبیعی از  از آنجا و قراردارد شیان

جاری های برای استفاده از حجم بیشتری از آب ،درصد از استقرارهای دشت زیبری پنجاهرفته حدود همروی

بارور دشت  ۀکه همان منطقاند واقع شدهویژه در بخش مرکزی آن ت و بهدشجنوبی  ۀدر حاشی سطحی

یی تا جا ؛های بعد و حتی تا قرون معاصر با تغییر اندکی تکرار شده استهمین الگو در دوره .شودسوب میمح

   له اند. این مسئگرفته جنوبی قرار ۀروستا در حاشی شش، زیبری دشت ۀروستای کنونی محدود نُهکه از 

در وابستگی به عوامل طبیعی ن معاصر و جوامع پیش از تاریخی دشت وجود شباهت بین ساکنا دهندۀنشان

 .هاستگزینی استقرارگاهمکانبرای 

ل توسعه، دامپروری شرایط برای کشاورزی آبیِ قاب نامناسب بودنهای زراعی کافی و زمین نبودبه دلیل  

 ۀدر دشت زیبری بوده و نخستین استقرارهای این محل در دور زیستن برای شیوهبهترین و  ترین امکانمهم

برای کشت دیم )خاک عمیق( های بسیار خوب زمینای با نی آغازین )نوسنگی جدید( تنها در نقطهروستانشی

های مرتعی شکل گرفته است. در واقع با آغاز دامداری اولیه، دشت زیبری مسکونی شده و و در مجاورت دامنه

دشت به بیشترین  های متعدد دامداری، اینروستانشینی میانی و پیدایش شیوه ۀبا گسترش آن در دور

 است؛ شمار روستاهای کنونی گواه شدهمعاصر به همین میزان استفاده  ۀو تا دور ظرفیت بازدهی خود رسیده

 این مدعاست. 
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