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 چکیده
گیری استقرارهای باستانی دارند. از شکل براینسبت مناسبی  محیطی شرایط بهلحاظ زیست زاگرس مرکزی و نواحی شرقی آن به

های همدان، نهاوند و بروجرد قرار گرفته شاره کرد که در مجاورت دشتکوهی مالیر اتوان به دشت میانجمله نواحی شرقی آن می

های های سالسنگ قدیم است؛ هرچند با بررسیوشناختی، شروع استقرار در این دشت از دوره مساست. طبق شواهد باستان

سنگ و واستقرارهای مسچندین محوطه از دوران نوسنگی نیز در منطقه شناسایی شده است. پژوهش حاضر به بررسی  ،اخیر

شناختی حاصل از  بررسی این های باستانپردازد. اساس این پژوهش بر مطالعه دادهمفرغ حاشیه جنوب شرقی این دشت می

های آماری ، روشArcGISافزار ها با استفاده از نرمآوری شده الگوی استقراری محوطههای جمعحوزه استوار است. تحلیل داده

ه شده است. مطالعه میزان تأثیر و تأثر ئصورت تقسیم طبقات ارامحیطی بههای مکانی رقومی و عوامل زیستادهچندمتغیره، د

شناختی از دیگر مباحث مطرح های باستانفرهنگی حوزه بر اساس داده ـ جوار و تبیین تحوالت اجتماعی های مناطق همفرهنگ

ها بیشترین ارتباطات فرهنگی منطقه با زاگرس مرکزی و دشت کنگاور بوده ادهدر این پژوهش است. با توجه به مقایسه و تطبیق د

  مشاهده شد.در هر دوره دو بافت پراکنشی در منطقه مورد مطالعه، براساس توزیع عناصر محیطی ای، و با آنالیز خوشه
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 مقدمه .1

های شناسی است که به مطالعه محوطهای از باستان، شاخه(Settlement Archaeology) شناسی استقرارباستان

نابع طبیعی در ـ. پراکندگی م(1387:122 )دارک،پردازد ها و محیط اطرافشان میباستانی و روابط میان آن

و باید ( 594: 1384)فاگان، شود قراری محسوب میهای عمده الگوهای استحیط، یکی از شاخصـحدوده مـم

های  های اجتماعی در رابطه با زمینه سازماندهی گروه ی ترین پیشرفتی که در زمینه مهماذعان داشت که 

 (Settlement Pattern Approach) شناسی، حاصل شد، رویکرد الگوهای استقراری در باستان ویژهبه طبیعی،

های های گسترده پژوهش ، تجزیه و تحلیل استقراری، یکی از اجزای کلیدی پرسش1960 یبود. در اواخر دهه

 ی انداز شد. این رویکرد، توسعه محیطی در چشم شناسی در ارتباط با سازگاری انسان با تنوع زیست باستان

  طور خاص، استدالل های کمی و به ، که بر توضیح علمی گذشته براساس روش«شناسی جدید باستان»

 ,Wheatley and Gillings :؛ ر.ک ,Binford, 1962; 1968)کرد، مشخص کرد  تأکید میرا قیاسی  ـفرضی

های صنعتی  هایی مثل مدل وبر در مورد مکان توان گفت که ایده نگاهی ویژه به جغرافیا میبا (. 7 :2002

Weber, 1929: 17-23 ) (1966)و نظریه مکان مرکزی کریستالر
های  ، کامالً به دیدگاه1960، در اواخر دهه 1

های سیستم اطالعات جغرافیایی  داده ی محیطی و الگوهای استقراری ارتباط یافتند. با توسعه زیست

شناسی و منابع فرهنگی، مدیران دیگر نیز قابلیت  های زیادی چون سازمان زمین محیطی توسط سازمان زیست

 :Wheatley and Gillings, 2002)شناسی، مناسب دیدند  های باستان را برای مدیریت و نمایش مکانی داده آن

خوبی در نواحی مختلف  کنون سیستم اطالعات جغرافیایی در کنار اطالعات فرهنگی، بهتا م.1990از دهه  (.3

. با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، شده استکار گرفته به منظور ردیابی و بررسی منابع فرهنگی به

های باستانی، انواع  تا متغیرهای متعددی مانند مسافت بین موقعیت محوطه هستند ان قادرشناس باستان

 ;Liu et al. 2002: 75) ند، کشف و تجزیه و تحلیل نمایندانداز وجود دار معماری و مصنوعات را که در چشم

Varien, 1999: 74; Torres, 2005: 202-229 .)ای مختلف، انواع ه مقیاس که این سیستم در میکروهنگامی

دهد، در پی درک الگوهای رفتاری و شناسایی  مصنوعات باستانی یک محوطه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 ;Craig, 2002 های خاص است که در گذر زمان در آن محوطه رخ داده است فضاهای مربوط به فعالیت

Moyes and Awe, 2002: 64-68).)  
سنگ و ومس هایهای دورهتحلیل الگوی استقراری محوطهدارند تا به در این پژوهش نگارندگان سعی 

این دوره های گیری محوطهثر در شکلؤند و در پی تبیین عوامل مزداشرقی مالیر بپرحاشیه جنوب مفرغ

به توان سنگ و مفرغ میوهای مسشناسی منطقه در رابطه با دورهمطالعات باستان ی پیشینه بارۀدرهستند. 

 های سال طیدر رزالیند هاول  وسیلهبههایی از دشت مالیر بررسی و شناسایی بخشذیل اشاره کرد:  موارد

نگاری و تعیین حریم تپه پری توسط جواد باباپیری های الیهکاوش، (Howell, 1979: 156)م. 1978و  1977

بخشی در کاوش نجات ،(14: 1385)سار علی خاک وسیله نگاری و تعیین حریم تپه گوراب بهالیه(، 10: 1384)

های مرکزی و جوکار بررسی و شناسایی بخش (،7: 1385)حسن رضوانی  وسیله بهحوضه آبریز سد کالن مالیر 

 سرپرستی بهو شناسایی بخش سامن بررسی  (،56: 1386)رضا نظری ارشد  سرپرستی بهشهرستان مالیر 

. با توجه به اهداف (5: 1391)محسن جانجان  توسطزند  بررسی و شناسایی بخشو  (1387)اهلل بختیاری  ذبیح

 مورد را ناحیه جنوب شرقی دشت مالیرور زبهای دوران ممحوطه1394یکی از نگارندگان در این پژوهش، 
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در  ،بخش زند در جانجان 1391اطالعات این بازبینی به همراه اطالعات حاصل از بررسی  و دادبازبینی قرار 

 تفاده قرار گرفته است. پژوهش حاضر مورد اس

گاهنگاری  به منظورو  ذکر است که در پژوهش حاضر، بیشترین توجه مربوط به عوامل طبیعی است شایان

نیز لحاظ شده  )سفال( های فرهنگیسنگ و مفرغ، مطالعه دادهومس ها به دوره ها و دالیل انتساب آنمحوطه

اطالعات ، پژوهش حاضر نظرموردناحیه جغرافیایی ت بعد از ترسیم وضعی. در راستای اهداف پژوهش، است

با استفاده از سیستم اطالعات  و شدتهیه مرتبط های اداری ، از سازمانمنطقهرقومی شده عوارض محیطی 

، این کندوزیعی از آن استفاده میـهای تهـهاست برای تهیه نقششناسی مدتتانـکه باس (GIS)جغرافیایی 

 وهشپژ، (GIS)افیایی ربا توجه به اهمیت سیستم اطالعات جغ .دشاصل از بررسی تلفیق های حبا دادهها داده

های مکانی رقومی و ، داده3ای، تحلیل خوشه 2)رگرسیون(های آماری چندمتغیره کند تا با روشحاضر تالش می

وضعیت الگوی اند، ها داشتهدهی به الگوهای پراکنش محوطهمحیطی که سهم بیشتری در شکلعوامل زیست

 های پرسشبه  توجه را با 4شرقی شهرستان مالیر جنوبسنگ و مفرغ ومس هایهای دورهاستقراری محوطه

 . زیر مورد بررسی و مطالعه قرار دهد

و ی مسها دوره در حاشیه جنوب شرقی دشت مالیرشناختی های باستانهای حاصل از بررسی. داده1

گیری کننده در شکلین عوامل تعیینتر مهموع الگوی استقراری است و چه ن  کنندهسنگ و مفرغ بیان

 ؟ کدامنداستقرارهای این دو دوره 

جوار  شرقی مالیر در ارتباط با مناطق هم ی حاصل از بررسی منطقه جنوبشناخت باستانی ها داده. 2

 چگونه قابل تبیین است؟

خصوصیت یکجانشینی و اقتصاد  دارایها، بیشتر محوطه رسدنظر می ها بهبه مقایسه و تطبیق داده  توجه  با

های اند. از سوی دیگر یافتهای شکل گرفتهکه به صورت خطی در نزدیکی منابع آبی و جادههستند کشاورزی 

 دهند. شناسی بیشترین ارتباطات فرهنگی منطقه با زاگرس مرکزی و دشت کنگاور را نشان میباستان

 

 نطقه مورد مطالعهوضعیت جغرافیایی م .2

 48دقیقه عرض جغرافیایی و  40درجه و  34کیلومتر مربع در  3210ای به مساحت دشت مالیر در گستره

و از شمال به شهرستان  (1)شکلشرقی استان همدان واقع است  دقیقه طول جغرافیایی، در جنوب 24درجه و 

های تویسرکان رد و از طرف غرب به شهرستانهمدان، از شرق به شهرستان اراک، از جنوب به شهرستان بروج

شهرستان مالیر شامل  (.5: 1380)فاطمی، متر است  1750شود. ارتفاع دشت از سطح دریا، و نهاوند محدود می

هایی از بخش قسمت شاملمنطقه جنوب شرقی دشت مالیر من و زند است. بخش مرکزی، جوکار، سا چهار

جبال و  کوهی است که بخشی از سلسلههای میانوهستانی و دارای دشتک ای باشد و منطقهمرکزی و زند می

این شهرستان را مانند کوه سرده، کوه گرمه، کوه  هدر محدود )زاگرس مرکزی(های زاگرس خوردگی کوهچین

د رو ،رود کالن ،آباد حرم  رودخانه .شودآهنگران، کوه سفید، کوه یزدجرد، کوه بیاتان و کوه کمازان شامل می

 .(240: 1393محمدی و همکاران، )بیک رود فصلی چشمه علی محمد از رودهای جاری در منطقه است و لواردک

بیابانی است؛ تابستان در منطقه همراه با اعتدال دمای هوا  به عرض جغرافیایی نیمه توجه هوای منطقه با و آب

 (.12: 1382)ساریخانی،  است
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 )نگارندگان( در دشت مالیر مورد مطالعه منطقه جغرافیایی . موقعیت1شکل

 تحقیق آماری ی و جامعه شناسیروش .3

ای است و جامعه آماری آن را های میدانی و کتابخانهتحلیلی و ترکیبی از دادهـروش پژوهش توصیفی

تحلیل دهد. تشکیل می محوطه(14) شرقی دشت مالیر سنگ و مفرغ حاشیه جنوبومس ههای دور محوطه

های اطالعاتی برای این پروژه تهیه صورت بانکهای رقومی است که بهها در این پژوهش براساس دادههداد

عنوان متغیر  تباطی بهرهای ا، با متغیرهایی چون ارتفاع، منابع آب، شیب و راهGISشده با   تهیه هایدادهشد. 

در واقع  .استدر ارتباط  ان متغیر وابستهعنو های میدانی بهشناختی حاصل از بررسیمستقل و دادهای باستان

، 5ایتحلیل خوشه ،ArcGISافزار  ها با استفاده از نرمآوری شده الگوی استقراری محوطههای جمعتحلیل داده

محیطی که سهم بیشتری در های مکانی رقومی و عوامل زیست، داده 6)رگرسیون(های آماری چندمتغیره روش

صورت تقسیم طبقات ارایه شده است. با تشکیل پایگاه  اند، بهها داشتهنش محوطهدهی به الگوهای پراکشکل

، به تجزیه و تحلیل توزیع 7ای الزم برای تحقیق که در قالب نظام اطالعات جغرافیایی صورت گرفت داده

ع فضایی نقاط، تجزیه و تحلیل وضعیت توزیع نقاط نسبت به عوامل طبیعی و تعیین همبستگی میان توزی

 ثرتر شناسایی شدند.  ؤفضایی نقاط با عوامل طبیعی مورد مطالعه پرداخته و در نهایت عوامل طبیعی م

 های پژوهشیافته .4

نقش  و دیگری )سفال(شناختی های باستان؛ یکی یافتهمحور اصلی استوار استاین قسمت از پژوهش بر دو 

 .خواهد شدها پرداخته  که در ادامه به آن سنگ و مفرغومسهای گیری محوطهعوامل محیطی در شکل

 شناسیهای باستانیافته .4-1

محوطه دارای آثار مربوط چهار سنگ و مفرغ، ومس هدو دورمحوطه دارای آثار هر 6 ،محوطه 14از مجموع 

ی سطحی هایافته ،کلی طور به (.1 )جدولباشند مفرغ می محوطه دارای آثار دورهچهار سنگ و ومس به دوره



 97/  1396 تابستان و بهار ،1 شمارة ،9 سال شناسی، باستان مطالعات

ترین مواد  قدیمیاست. بوده انسانی  توجه جوامعسنگ قدیم موردومس رهدهد که این ناحیه از دونشان می

با نمونهسنگ قدیم،  ومس ۀهای دور، با خصوصیات و ویژگیناحیه جنوب شرقی مالیرآمده از  دستفرهنگی به

 .Henrickson, 1985: 92, Fig.18;1983: 228, fig) قابل مقایسه است XIگابی و گودینهای مشابه از تپه سه

جوار  های همتـ، مانند دشاین ناحیه ویژه ت مالیر بهـنگ میانی، دشـسو مس در دوره(. 2 و 1 ، طرح2 )شکل (42

 با نقش فشاری و سادهسفال  مورد مطالعه، در منطقه. داراسترا  VIII و X، IX های گودین خود فرهنگ

دالما  های قابل مقایسه با سفال که( 3-5، طرح 2)شکل شناسایی شد محوطه سهاز  دالما( ی گونه )معروف به

(Hamlin, 1975: 125،) تپه گابی و گودینتپه سه ( Henrickson, 1983: 197, 224; Young and Levine, 

1974 : 3; Young, 1961: 231 ) قوش نخودی از رنگ و  منیظ قرمزبا پوشش گلی غل هایی سفال ه. قطعهستند

ارتباط  ها بیانگر سنگ جدید هستند و این دادهومس مربوط به دوره که (3 )شکل شناسایی شد محوطه هنُ

 ,Young)  دشت کنگاور( VI)گودیننوش چشمه ،(VII)گودین آبادحسینمناطقی همچون با  این ناحیهفرهنگی 

 Balmaki)های کنگاور، هرسین، صحنه شده در دشت ساییهای شنامحوطه مقایسه با همچنین قابل و (5 :1969

et al, 2013:28) است.( 6؛ تصویر104و  1؛ تصویر 94: 1392)بلمکی، های دشت نهاوند و محوطه 

 هشود. در دوردر منطقه شروع می)یانیق( سنت سفالی جدید مفرغ قدیم  ،سنگ جدیدو مس هبا پایان دور

جنوب شرقی دشت  یابد. در منطقههای دشت مالیر افزایش چشمگیری میاهمفرغ قدیم جمعیت و استقرارگ

شناسایی شده  محوطه هشتصورت ساده از کنده و یا بههای خاکستری داغدار مفرغ قدیم با نقشسفالمالیر 

هم  ،این ناحیههای مفرغ قدیم ها، این نتیجه حاصل شد که سفالبا مقایسه این سفال(. 1-3، طرح 4)شکلاست 

 Levine and)کنگاور  IVهای گودیندر فرم ظروف و هم در تزیینات بیش از هر محوطه دیگری با سفال

Young, 1986: 43, fig. 23; Gopnik and Rothman, 2011: 141, fig 5:2; Young, 1969: 73  )،  تپه پیسا

؛ 283: 1392)رنجبران و همکاران، وند آباد دشت نهاتپه بزرگ شریف ،(44-48: 1390فر و همکاران، )محمدیهمدان 

 ,Burney, 1961: LXXI. No)تپه و آثار مفرغ قدیم یانیک (Brown, 1951: 45)گوی تپه  K دوره ،(4تصویر

ای بین ارتباط گسترده میانی و جدید( ر مفرغـ)عصدوم ق.م  هسوم و آغاز هزار هشباهت دارند. در پایان هزار (15

شرقی مالیر از  های دارای این فرهنگ در منطقه جنوبآید. محوطهگاور به وجود میت کنـت مالیر و دشـدش

)خطوط های سفالی این دوره از نظر فرم ظروف و نقوش نمونه(. 4-7طرح  ،4)شکل دست آمده است محوطه بهه نُ

 ،III (Henrickson, 1984: 427, 433, fig. 46; Young, 1969: 16)های گودینمشابه سفالمواج و زیگزاگی( 

: 1392و خاکسار،  9، 7: شکل 352: 1390خاکسار،  ؛ II- IV (Contenau and Ghirshman, 1933: 7,  fig 2,4گیان

: 1392)رنجبران و همکاران، آباد ، تپه بزرگ شریف(3؛ تصویر206: 1392)میرقادری و هژبری، تپه ازنهری  ،  (5؛ تصویر123

، 91 -105: 1392)بلمکی،نهاوند  های اخیر دشتدست آمده از بررسی سالهای بهو سایر محوطه (5؛ تصویر283

، ارتباطات فرهنگی بر اساس هحوزاین در ، آنچه مسلم است. است( 1،2؛ طرح 189، 184: 1392سراقی و همکاران، 

توان آن را میو آثار است میانی و جدید و مفرغ وجود داشته  سنگ و مسهای شواهد موجود بیشتر در دوره

باطات بین ـخصوص ارتنظر قطعی درالبته اظهار د.کرها مشاهده آمده از این محوطه تدسبهی اه سفالدر 

 باشد. ها میاوش در این محوطهـای مستلزم انجام کمنطقه
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 سنگ قدیم و میانی وهای مس. نمونه سفال2شکل 

 

 های مورد مطالعه. گاهنگاری محوطه1جدول 
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EC MC LC EB M,LB 

 * * * *  E3789140.3N303505.21772 20000 23 گوراب 1
 * * * *  E3780748.06  N313813.811944 6000 9 سنگر پائین 2
   *   II E3774473.596N328189.8492198 5200 2شمه چهار چ 3
 * * *   E3767630.18N307844.381959 23000 15 قلعه نو 4
 * * * *  E3792246.41N299470.111753 9522 2.6 رضوانکده 5
 * *    E3777132.02N317608.5992003 40000 26 پری 6
   * * * E3779634.49  N227709.322017 6500 0 گالل سیردر 7
    *  E3775293.619  N321757.9742054 5760 12 همیزان 8
 * *    E3772232.52  N298914.742112 18200 10 زغالی 9
 *  *   II E3773279.957   N304005.9581889 6750 3مهدویه  10

  E3773686.74 دستگرد خرابه 11
N303902.88 


1893 4550 8    *  

  E3769287.83 پاتپه 12
N306658.97 


1909 11400 30    * * 

 *  *   E376881285  N307585701948 450 6 شط غیله 13
   * *  E376789569   N307372011958 15000 6 تنی کمری 14

EC: سنگ قدیم                       دوره مسEB: دوره مفرغ قدیم 
MC: سنگ میانی         دوره مس            M, LB :دوره مفرغ میانی و جدید 
LC: سنگ جدیددوره مس 
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 (4-7جدید ) (، میانی و1-3های مفرغ قدیم ). نمونه سفال4شکل              سنگ جدیدهای مس. نمونه سفال3شکل          

 

 های منطقهگیری محوطهمحیط و نقش آن در پراکندگی و شکل زیست .4-2

های باستانهای حاصل از بررسیکه داده پاسخ این پرسشتای اهداف پژوهش و دستیابی به این در راس

چه نوع الگوی   کنندهسنگ و مفرغ بیانوی مسها دورهدر  حاشیه جنوب شرقی دشت مالیرختی شنا

-به خوشهها چه بوده است و نیز دستیابی  گیری آنکننده در شکلین عوامل تعیینتر مهماستقراری بوده و 

های محیطی ارتفاع از سطح دریا، منابع آب، راهوامل زیستـها نسبت به عبندی خاص هر دوره، محوطه

تقرارها ـگیری اسناسی منطقه بیشترین نقش را در شکلـشریختبه وضعیت زمین توجه ارتباطی و شیب که با

 دست آمد: ایج زیر بهـررسی شد و نتـب ،اندداشته

 از سطح دریا عارتفا .4-2-1

کند. بر این اساس مالیر به دو های باستانی را بیان میهمواری و ناهمواری بستر استقرار محوطه ،این عامل

پژوهش حاضر مناطق کوهستانی با  مورد بررسی حوزهشود که دشت و مناطق کوهستانی تقسیم می واحد پهنه

متر تا 1600)از کد ارتفاعی  سه اع از سطح دریا بهشود. سطح منطقه از نظر ارتفهای مرتفع را شامل میکوه

ارتفاعی  هها در محدوددرصد محوطه14.2مورد مطالعه  محوطه14کلی از طورتقسیم شده است. به متر(2200

ارتفاعی  هدرصد در محدود 35.71 و متر 1800 -2000ارتفاعی  هدر محدود درصد 50متر، 1600 -1800بین 

 (.5)شکل  شودو در ارتفاعات باالتر هیچ استقراری مشاهده نمی (2)جدول اندمتر واقع شده 2000 -2200بین 

 های آزادها از سطح آب. میزان درصد ارتفاع محوطه2جدول 
 هادرصد محوطه هاتعداد محوطه (mهای آزاد )ها از نظر ارتفاع از سطح آبموقعیت مکانی محوطه

1800- 1600 2 14.2 

2000- 1800 7 50 

2200- 2000 5 35.71 

 100 14 کل
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 )نگارندگان( مورد بررسی ها از لحاظ ارتفاع در حوزه. موقعیت مکانی محوطه5 شکل

 ها نسبت به منابع آبموقعیت محوطه. 4-2-2

 هکنند شرقی مالیر نسبت به منابع تأمین سنگ و مفرغ حاشیه جنوبوهای مسموقعیت قرارگیری محوطه

درصد  64.28کلی  طور تقسیم شد. بهمتر( 1500و باالی 1000 -1500، 500 -1000، 0 -500) طبقه هارچ آب در

ها در فاصله درصد آن 7.1متر،  500 -1000ها در فاصله درصد آن 21.42متر،  0 -500ها در فاصله محوطه

 )جدولاند های دائمی قرار گرفتهنهمتر از رودخا 1500ها در فاصله باالی درصد محوطه 1/7متر و 1000 -1500

سنگ و مفرغ در نزدیکی منبع تأمینوها در هر دو عصر مسگونه که مشخص شد بیشتر محوطههمان(. 3

گیری استقرارها و ین دالیل شکلتر مهماند. دسترسی به منابع آب از جمله کننده دایمی آب شکل گرفته

 .(6)شکل ها در منطقه استپراکنش آنی هنحو

 
 )نگارندگان( مورد بررسی هها بر اساس فاصله از رودخانه در حوز. پراکندگی محوطه6شکل 
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 ها از منابع آب. فاصله محوطه3جدول

 

 

 

 

 

 

 های ارتباطیها نسبت به راهموقعیت مکانی محوطه. 4-2-3

به  توجه اند. باهای باستانی بودهگیری محوطهترین متغیرها در شکلمسیرهای ارتباطی همواره از مهم

، در ودهبدر دوران باستان با تغییراتی همراه مورداستفاده امروزه نسبت به مسیرهای  ،اینکه مسیرهای ارتباطی

مالک سنجش قرار گرفته  ،ها در منطقه مسیرهای ارتباطی باستانیبه پراکندگی محوطه توجه این بحث با

، 1000 -1500، 500 -1000، 0 -500)طبقه  پنجهای ارتباطی در ها نسبت به راهقرارگیری محوطه ت. موقعیاست

 21.42، متر 0 -500ها در فاصله درصد محوطه 35.71کلی طور. بهتقسیم شد متر(2000، و باالی 1500 -2000

حوطهـدرصد از م 21.42متر،  1000 -1500ها در فاصله درصد آن 7.1متر،  500-1000ها در فاصله درصد آن

های ارتباطی قرار گرفتهمتر از راه 2000االی ـاصله بـها در فدرصد آن14.2متر و  1500 -2000اصله ـها در ف

مورد  ههای حوزهای شناسایی شده از ویژگیمجاورت بیشتر روستاهای امروزی در کنار محوطه .(4)جدولاند 

سنگ تا به امروز است. در مواردی وها از دوران مسمطالعه است. این امر بیانگر تداوم استقرار در محوطه

شرقی دشت مالیر با  جنوب وند. مسیرهای ارتباطی بین حاشیهشحریم روستاها محسوب می وها جزمحوطه

 .(7)شکل تاریخ منطقه تفاوت چندانی نکرده استازپیش معاصر نسبت به دوره های همجوار در دورهدشت

 
 ها نسبت به مسیرهای ارتباطی. میزان درصد محوطه4جدول

 
 )نگارندگان( های ارتباطی ها نسبت به راه. موقعیت مکانی محوطه7 شکل

 هادرصد محوطه هاتعداد محوطه (mها نسبت به منابع آب )موقعیت محوطه

500- 0 9 64.28 

1000- 500 3 21.42 

1500- 1000 1 7.1 

≤1500 1 7.1 

 100 14 کل
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 هادرصد محوطه هاتعداد محوطه های ارتباطی نسبت به راهها موقعیت مکانی محوطه

500- 0 5 35.71 

1000- 500 3 21.42 

1500- 1000 1 7.1 

2000- 1500 3 21.42 

≤2000 2 14.2 

 100 14 کل

 شیب  .4-2-4

-4)طبقه پنج های مختلف در ها در شیبوضعیت قرارگیری محوطهبا توجه به وضعیت کوهستانی منطقه، 

ها درصد از  محوطه 35.71کلی   طور تقسیم شد. به درجه( 27-32درجه و  12-17درجه،  8-12درجه،  4-8رجه، د 0
ها در درصد محوطه 21.42درجه،  4-8شیب  هها در محدوددرصد از آن 28.57درجه،  0-4شیب  هدر محدود

 27-32 هها در محدود از آندرصد  7.1درجه و  12-17شیب  هدرصد در محدود 7.1درجه،  8-12 همحدود

به شیب  توجه با ای قرار نگرفته است.درجه هیچ محوطه 17 -27در فاصله شیب  (.5 )جدولاند درجه واقع شده
ترین شیب اسبـدرجه که من0 -12های مسطح و شیب کوهی، زمینهای میانها در درهمنطقه اکثر محوطه

 (.8 )شکلاند کل گرفتهـد، شباشاورزی میـهای کشبرای انجام فعالیت

 
 )نگارندگان( مورد بررسی ههای مختلف در حوزها در شیب. موقعیت مکانی محوطه8شکل 

 های مختلفها در شیب. میزان درصد محوطه5جدول
 ها درصد محوطه ها تعداد محوطه شیب )درجه(

4- 0 5 35.71 

8-4 4 28.57 

12-8 3 21.42 

17-12 1 7.1 

32-27 1 7.1 

 100 14 کل

 هاتحلیل یافته .5
 ایبا روش آماری تحلیل خوشه سنگ و مفرغ منطقهومس هایالگوی استقرار دوره .5-1

شناختی منطقه و یافتن الگویی های باستانمنظور تحلیل و درک بهتر پراکندگی محوطه در این پژوهش به
هایی بندیمنظور گروه ستفاده شده است. بدینای امتناسب با متغیرهای محیطی از روش آماری تحلیل خوشه
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ای روشی بندی قرار گرفت. تحلیل خوشهطبقهو مطالعه مورد سنگ و مفرغ منطقه ومحوطه مس 14از مجموع 
هاست. نتایج حاصل از این روش، تشخیص میزان شباهت یا سازی و پیدا کردن شباهت میان داده برای ساده

بر اساس  گیرد.قرارمی های خود در آنبه ویژگی توجه یک از متغیرها با هر که استهایی افتراق متغیرها و گروه
 (. 1390)نیکنامی، د نگیرمیکنار هم قرار در مشابه هایگروه و دشونمی تعیین مشابهغیر و مشابه هایگروه روش این

شرقی دشت  وبجن  های حاشیهدست آوردن الگوی مکان مرکزی محوطهای برای بهدر تحلیل خوشه

 مالیر، ارتفاع از سطح دریا، وسعت استقرارها، قرارگیری در حریم منبع آب و راه ارتباطی مالک قرار گرفت. با
تنها یک سنگ و مفرغ وسنگ و مفرغ دو الگوی استقرار و برای توالی مسومس دو دورهها برای به داده توجه

 الگوی استقراری ترسیم شد. 
محوطه مسچهار )سنگ ومس ی محوطه10سنگ منطقه که دارای ومس رارهای دورهبندی استقدر خوشه

استقرار قرار  هشت، Aدست آمد. در خوشه دو خوشه به ،باشدمی سنگ و مفرغ(ومحوطه با توالی مس ششسنگ و و

گرفته کوهی شکلهای میانموار و درهـهای پست و همدتاً در زمینـتقرارهای این خوشه عـدارد. تمامی اس
 اند.گرفتهمتری از سطح دریا قرار 2000های این گروه در نزدیکی منابع آبی و ارتفاع متوسط اند. محوطه

متر است. دسترسی به  250متر و بیشترین فاصله  50ها به منابع آب ترسی محوطهـدس ی کمترین فاصله
فاصله هر محوطه نسبت به دیگری بین  باشد. متوسطهای اعضای این گروه میهای ارتباطی از دیگر ویژگی راه
های محوطه وتوان جزهای این گروه را میمحوطه ،های فوقکیلومتر است. با توجه به شاخص چهارتا  دو

های نزدیک به هم ها در مسافتگیری محوطههای محیطی باعث شکلد؛ زیرا ویژگیکربندی متمرکز طبقه
 یهاگرفتن در زمینقرار و های ارتباطیابع آبی، نزدیکی به راهشده است. ارتفاع و شیب کم، دسترسی به من

های دهد. از نظر گاهنگاری بیشترین محوطههای کشاورزی را در این خوشه افزایش میامکان فعالیت ،هموار
کریستالر  شود.محوطه دیده میهفت سنگ جدید تعلق دارند. آثار این دوران در واین گروه به عصر مس

ای، یکی از جغرافیایی هر منطقه هکند که در محدوددر نظریه مکان مرکزی خود بیان می ،آلمانی جغرافیدان

شود بیشتر تر از سایر مراکز است و تعداد کاال و خدماتی که در این کانون عرضه می های جمعیتی بزرگکانون
بدون موانع طبیعی مانند کوه، دره از سایر مراکز پیرامونی آن است. این الگو در مناطقی قابل بررسی است که 

عنوان شاخصی تنهایی به توان بهچند وسعت و بزرگی یک محوطه را نمیهر (.198: 1381)علیزاده، و بیابان است 
عنوان عاملی نسبی در تعیین توان آن را بهعنوان مکان مرکزی دانست. اما میمطلق در معرفی یک منطقه به

با مساحتی  (M04)نو ، قلعه(M01)های گوراب قرار داد. از نظر وسعت، محوطهمکان مرکزی منطقه مورد توجه 

مورد بررسی دانست. وسعت  ههای این گروه در حوزین محوطهتر بزرگ وهکتار را باید جز 5/2تا  5/1در حدود 
هاست و این  آنها بیانگر مرکزیت و تداوم استقرار در های مختلف در این محوطهها و غنای آثار دوراناین تپه
نظر قطعی در این مورد مستلزم حفاری نوان کانون مرکزی معرفی شوند، هرچند اظهارعتوانند بهها میمحوطه

آمده از آن این  دستهای انجام شده در تپه گوراب و مواد فرهنگی بهبه کاوش توجه و کاوش در محل است. با
  باشد. مفرغ می هویژه در دورمحوطه یکی از مراکز مهم منطقه به

های این گروه از نظر دسترسی به منابع آب نسبت به گروه استقرار قرار دارد. محوطه دوتنها  Bدر خوشه 
اند. فاصله نسبت به مسیرهای ارتباطی به مراتب بیشتر شده است. از نظر قبل در فاصله دورتری قرار گرفته

ین عامل در تعداد تر مهمباشند. متر از سطح دریا می 2000های قبل باالتر و بیشتر از ارتفاع نسبت به محوطه
)کمتر های این گروه از وسعت بسیار کمی دانست. محوطه ها آنهای این گروه را باید در ارتفاع زیاد کم محوطه
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باشد. کاربری متر می پنجبیشتر از یک متر و کمتر از  ها آنبرخوردار بوده و متوسط ارتفاع  از یک هکتار(
های با قابلیت کشت دیم و مراتع متوسط تا فقیر است. با فاصله گرفتن ها عمدتاً زمینهای اطراف محوطه نزمی

بندی شده در این خوشه های طبقهها افزایش یافته است. محوطهها از مرکز ثقل، فاصله بین محوطهمحوطه
ها، وسعت کم، کد ارتفاعی کوهپایههای این طبقه در سنگ جدید است. پراکندگی محوطهومس همتعلق به دور

های این گروه را متعلق به ده تا محوطهشباال و دوری از مرکز دشت و مسیرهای ارتباطی موجب  به نسبت

-میدشت را بر یهها و مراتع تنک و فقیر حاشیرو قلمداد نمود که برای فصولی از سال کوهپایه دامدارانی کوچ
بعیت نموده تهای خوشه یک ی از متغیرها و فاکتورهای خوشه دو از ویژگیذکر است که بسیار شایانینند. گز

دلیل حجم آثار بسیار کم و های مکان مرکزی را نداشته و بههای این گروه ویژگییک از محوطه هیچ است.
طی محی موقعیت زیست نیز دوران تاریخی و تا سنگ جدیدوتوجه بعد از دوران مس نداشتن توالی استقراری قابل

در تحلیل استقرارهای دارای نظر گرفت. استقرارهای فصلی و موقت در هبرگیرندها را در توان آنمی ،هامحوطه

رار ـمحوطه ق شش ،یرتقراـدست آمد. در این الگوی اسی بهرسنگ و مفرغ نیز یک الگوی استقراوتوالی مس
های این اند. تمامی محوطهکوهی واقع شدهیانهای ممتر و در دره 2000تر از دارند که در کد ارتفاعی پایین

های خوشه در حریم یک کیلومتری از منبع آب و جاده قرار دارد. ارتفاع، دسترسی به منابع آبی، نزدیکی به راه
دهد. از های کشاورزی را در این خوشه افزایش میهای هموار، امکان فعالیتگرفتن در زمینارتباطی و قرار

سنگ جدید تعلق دارد، آثار این دوران در هر وهای این گروه به عصر مسنظر گاهنگاری بیشترین محوطه

 صورت خطی وابسته به منبع آب و جاده است.شود. نوع پراکنش استقرارها بهمحوطه مشاهده می شش
 سنگ و مفرغ(حوطه با توالی مسمشش و  مفرغمحوطه  چهار)محوطه  10مفرغ که دارای  ای دورهدر تحلیل خوشه

های این خوشه در نزدیکی منابع محوطه قرار دارد. محوطه هفت، Aدست آمد. در خوشه باشد؛ دو خوشه بهمی
ها دسترسی محوطه  اند. کمترین فاصلههای آزاد شکل گرفتهمتر از سطح آب 2000آب و متوسط کد ارتفاعی 

گرفتن در نزدیکی مسیرهای ارتباطی از دیگر متر است. قرار 200اصله متر و بیشترین ف 50به منابع دائمی آب 

ارتفاع و شیب کم، دسترسی  ،سنگومس ههای دورهای اعضای این گروه است. به مانند تحلیل محوطهویژگی
به  توجه دهد. باهای کشاورزی این خوشه را افزایش میهای ارتباطی امکان فعالیتبه منابع آب، نزدیکی به راه

بندی نمود، های متمرکز طبقه محوطه هتوان در زمرهای این گروه را میهای گفته شده مجموع محوطهشاخص
ها در فواصل نزدیک گیری محوطهسنگ باعث شکلومس زیرا شرایط محیطی در این دوران نیز به مانند دوره

به  )قدیم، میانی و جدید(ل دوران مفرغ های این خوشه در طوبه هم شده است. از نظر گاهنگاری تمام محوطه

 (M06)و پری  (M04)نو ، قلعه(M01)های گوراب اند. از نظر وسعت محوطهتعداد مساوی دارای استقرار بوده
مورد بررسی  ههای این گروه در حوزین محوطهتر بزرگو هکتار را باید جزچهار تا  دودارای مساحتی در حدود 

های این محوطه قرار دارد. محوطه سه، Bعنوان مکان مرکزی را دارند. در خوشه  هدانست که قابلیت معرفی ب
ها نیز از دورتری نسبت به گروه قبل قرار دارند. فاصله محوطه هگروه از لحاظ دسترسی به منبع آب در فاصل

لندتر و بیشتر از قبل بسیار باالتر و ب مسیرهای ارتباطی به نسبت بیشتر است. از نظر ارتفاع نسبت به خوشه

از  ها آنتوان ارتفاع زیاد های این خوشه را می. تعداد کم محوطهباشندهای آزاد میمتر از سطح آب 2000
ها عمدتاً قابلیت کشت دیم و مراتع متوسط تنک و فقیر های اطراف محوطها دانست. کاربری زمینـطح دریـس

ها نیز افزایش یافته است. پراکنش محوطهبین محوطه  ، فاصلهها از مرکز ثقلباشد. با فاصله گرفتن محوطهمی
ده تا شها، کد ارتفاعی نسبتاً باال و دوری از مرکز دشت و منابع آب، موجب های این طبقه در کوهپایه
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نظر گاهنگاری بیشترین  د. ازشونبندی متمرکز دسته های نیمه عنوان محوطه ه تحتـهای این خوشحوطهـم
شود. از نظر محوطه دیده می سهد. آثار این عصر در نن گروه به مفرغ میانی و جدید تعلق دارهای ایمحوطه

ین تر بزرگ وهکتار را باید جز دوتا  یکبا مساحتی حدود  (M10)و زغالی  (M12)های پاتپه وسعت، محوطه
کزی را دارند. بسیاری عنوان مکان مر مورد بررسی دانست که قابلیت معرفی به ههای این گروه در حوزمحوطه

دو و یک را با  ههای خوشه یک طبعیت نموده و شاید بتوان خوشدو، از ویژگی هاز متغیرها و فاکتورهای خوش

 (.9شکل و  1)نمودار  اندکی دقت در یک طبقه قرار داد

 
 های مورد بحث. مقایسه میانگین متغیرها نسبت به دوره1نمودار 

 
 )نگارندگان( در منطقه مورد مطالعهها . پراکنش محوطه9شکل 

 (تحلیل رگرسیون)استفاده از  هاهمبستگی عوامل محیطی منطقه با وسعت استقرار محوطه رابطه .5-2

و  r= -0.0141421ها از سطح دریا، ضریب همبستگی،  ها و ارتفاع آنبین وسعت محوطه هدر تحلیل رابط
r

2
های این است که، افزایش مساحت محوطه هدهند نشان د. ضریب منفی در رابطهشمحاسبه   0.0002 =

دهد  می اطراف خط رگرسیون نشان در هاپراکندگی محوطه است. استقراری با کاهش ارتفاع از سطح دریا همراه
 (.6و جدول  10 )شکلشود ها اضافه میدرصد به مساحت محوطهدو با کاهش ارتفاع از سطح دریا با ضریب 
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 هاها از سطح دریا و مساحت محدوده استقراری محوطه. رابطه همبستگی بین ارتفاع محوطه10شکل 

 هاها از سطح دریا و مساحت محدوده استقراری محوطه. رابطه همبستگی بین ارتفاع محوطه6جدول 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 محوطه.ش

x 1772 1944 2198 1959 1753 2003 2017 2054 2112 1889 1893 1909 1948 1958 

y 20000 6000 5200 23000 9522 40000 6500 5760 18200 6750 4550 11400 450 15000 

و   r=-0.044721سنگ و مفرغ نسبت به شیب زمین،وهای استقراری مسضریب همبستگی وسعت محوطه    
r

2
های استقراری با کاهش افزایش مساحت محوطه هدهند ند. ضریب منفی در رابطه، نشاشمحاسبه  0.002 =

 شدن شیب زمین با ضریب دهد با کمها در اطراف خط رگرسیون نشان میپراکندگی محوطه شیب زمین است.
اند  ها در نقاط با شیب متوسط شکل گرفتهمحوطه شود و تقریباًها اضافه میدرصد به مساحت محوطه دو

 (.7و جدول  11)شکل
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 ها. رابطه همبستگی بین شیب زمین و مساحت محدوده استقراری محوطه11شکل 

 ها. رابطه همبستگی بین شیب زمین و مساحت محدوده استقراری محوطه7جدول 
 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 محوطه.ش

x 1 2 6 13 2 5 6 12 10 29 5 2 3 9 

y 20000 6000 5200 23000 9522 40000 6500 5760 18200 6750 4550 11400 450 15000 
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و  r=-0.08544003ها و فاصله از رودخانه ضریب همبستگی، در تحلیل رابطه همبستگی بین وسعت محوطه

r
2
ها با کم شدن فاصله وطهـافزایش مساحت مح هکنندد. ضریب منفی در رابطه، بیانشمحاسبه  0.0073 =

دهد با کاهش فاصله از ط رگرسیون نشان میـها در اطراف خندگی محوطهـست. پراکهاخانهها از رود آن

ها در فاصله به نسبت مناسبی شود و محوطهها اضافه میدرصد به مساحت محوطه هفتها با ضریب رودخانه

 (.8و جدول  12)شکل اند ها استقرار یافتهنسبت به رودخانه
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 هاها و مساحت محدوده استقراری محوطه. رابطه همبستگی بین فاصله از رودخانه12شکل 

 هاها و مساحت محدوده استقراری محوطه. رابطه همبستگی بین فاصله از رودخانه8جدول 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 محوطه.ش

x 500 200 3000 100 100 1000 200 600 100 1000 1000 50 100 100 
y 20000 6000 5200 23000 9522 40000 6500 570 18200 6750 4550 11400 450 15000 

و  r= -0.0201246های ارتباطی، ها نسبت به فاصله از راهضریب همبستگی وسعت و گستردگی محوطه

r
2
با کم شدن  های استقراریافزایش مساحت محدوده هکنندد. ضریب منفی رابطه، بیانشمحاسبه  0.0405 =

دهد با کاهش ها در اطراف خط رگرسیون نشان میهای ارتباطی است. پراکندگی محوطهها از راه فاصله آن

ها در نزدیکی شود و محوطهها اضافه میدرصد به مساحت محوطه 40های ارتباطی با ضریب فاصله از راه

 (.9و جدول  13)شکل  اندها شکل گرفته جاده

R² = 0.0405
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 هاهای ارتباطی و مساحت محدوده استقراری محوطه. رابطه همبستگی بین فاصله از راه13شکل
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 هاهای ارتباطی و مساحت محدوده استقراری محوطه. رابطه همبستگی بین فاصله از راه9جدول 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 محوطه.ش

x 20 700 2200 100 1700 600 1800 200 2500 1500 1200 200 200 500 

y 20000 6000 5200 23000 9522 40000 6500 5760 18200 6750 4550 11400 450 15000 

 نتیجه. 6

با  سنگومس  دورهدر جنوب شرقی شهرستان مالیر  حوزهشناختی های باستانهای حاصل از بررسیداده

خوشه های که دادهاست  Bو  A دو خوشهاستقراری در بیانگر دو نوع الگوی  ایاستفاده از روش تحلیل خوشه

A  های گوراب نظر وسعت، محوطهسنگ جدید تعلق دارند و از وبه عصر مسبیشتر از نظر گاهنگاری(M01) ،

قابلیت معرفی  نظر گرفت و های این گروه درین محوطهتر بزرگ ورا باید جز (M14)کمری و تنی (M04)نو قلعه

یک از   هیچ .سنگ جدید استومس همتعلق به دور نیز B خوشههای دادهرکزی را دارند. عنوان مکان م به

وسعت  استقرارهای فصلی کوچک و کم هبرگیرندهای مکان مرکزی را نداشته و درهای این گروه ویژگیمحوطه

  دورهشناختی  باستان هایداده اند.های مرکز دشت در ارتباط بودهبا محوطه احتمال باشند که بهو منفردی می

 و خوشه است Bو  Aدو خوشه بیانگر دو نوع الگوی استقراری در  یابا استفاده از روش تحلیل خوشهمفرغ نیز 

A مانند  بندی نمود، زیرا شرایط محیطی در این دوران نیز بههای متمرکز طبقهمحوطه هتوان در زمررا می

هم شده است. و در دوران مفرغ قدیم، میانی  در فواصل نزدیک بهها گیری محوطهسنگ باعث شکلومس دوره

 وجز (M06)و پری  (M04)نو ، قلعه(M01)های گوراب اند. از نظر وسعت محوطهو جدید دارای استقرار بوده

های  محوطه ،Bعنوان مکان مرکزی را دارند. در خوشه  های این گروه و قابلیت معرفی بهین محوطهتر بزرگ

و زغالی  (M12)های پاتپه محوطه ومیانی و جدید تعلق دارند. مفرغ هایو به دوره قرار دارندتمرکز م نیمه

(M10) سنگ و مفرغ نیز وتحلیل استقرارهای دارای توالی مسعنوان مکان مرکزی را دارند.  قابلیت معرفی به

 است.یک الگوی استقراری بیانگر 

گیری کننده در شکلین عوامل تعیینتر مهمکه  ده مشخص شدهای ذکر شبندیتحلیل خوشهبا توجه به 

است و استقرارها وابسته به این عوامل بوده  مسیرهای ارتباطی، منابع آب و حاصلخیزی منطقه، استقرارها

براساس توزیع عناصر محیطی که در هر دوره دو بافت پراکنشی  شد آشکارای اند. با آنالیز خوشهشکل گرفته

 کجانشینی و اقتصاد کشاورزی که بههایی هستند با خصوصیت یها، محوطه. بیشتر محوطهشودمشاهده می

که حالیمتری از سطح دریا قرار دارند. در 2000ای و ارتفاع متوسط صورت خطی در نزدیکی منابع آبی، جاده

صورت فصلی مورد طی متفاوت هستند که به احتمال بهمحیهایی با بستر زیستنوع دیگر پراکنش، محوطه

متفاوتی با سایر نواحی  نسبت هوایی و جغرافیایی به و یط آبمورد مطالعه، شرا  منطقه که چرااند. استفاده بوده

گیری استقرارهای باستانی منطقه تابع شرایط محیطی دشت مالیر دارد و همین موضوع سبب شده تا شکل

پراکنش محوطه هآب منطقه است، نقش مهمی در نحو  نندهکین منبع تأمینتر مهمکه  آباد رمخباشد. رودخانه 

این ناحیه دارد. با توجه به کوهستانی بودن و جریان داشتن رودهای  و مفرغ( سنگ ومس)تاریخی ازهای پیش

 اند. وجود آمده ها بهکوهپایه هدایمی در منطقه، استقرارها در حریم رودخانه و دامن

از تحلیل آماری رگرسیون و محاسبه ضریب همبستگی نیز استفاده شد. ای در کنار تحلیل خوشهاما 

عنوان متغیر وابسته در   ها بههای مستقل و وسعت محوطهعنوان متغیر منظور عوامل زیست محیطی به بدین

میزان تأثیرگذاری این عوامل در  ،با محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته. شد نظر گرفته
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ها و همچنین تأثیرات ها مشخص شده است. بر این اساس با توجه به وسعت محوطهگیری استقرارگاهشکل

دهندۀ زندگی متکی به کشاورزی ها، نشان گیری آندر شکل )رودخانه، راه ارتباطی و ارتفاع(محیطی  عوامل زیست

متر  1800ای ارتفاع کمتر از دار حاشیه جنوب شرقی مالیرشمالی  نواحی صورت که بدیندر این منطقه است. 

وبی قرار دارد و یکی از ـترسی به منبع آب در وضعیت مطلـاحیه از نظر دسـدرجه است. این نچهار و شیب 

ناسب برای ـکند. ناحیه دارای پوشش گیاهی متوسط و ممت عبور میـآباد از این قسرمخهای رودخانه شاخه

های هموارتری گوراب و رضوانکده در این بخش و در زمینهای های کشاورزی است. محوطهانجام فعالیت

و  (1800-2000)متر  2000اند. نواحی جنوبی منطقه دارای ارتفاع کمتر از ها واقع شدهنسبت به سایر محوطه

کند و آباد از این ناحیه عبور میرمخهای اصلی رود درجه است. رود کالن از شاخابه 12تا  چهارشیب متوسط 

کیلومتری از آن شکل گرفته 1تا  50یر رودخانه و در فاصله ـتقراری این بخش در امتداد مسـی اسهامحوطه

های قرار گرفته در این ناحیه به دلیل شیب مناسب و دسترسی به منبع دایمی آب دارای شرایط اند. محوطه

درجه است.  10تا  چهارشیب  نواحی غربی منطقه دارای اند.های وابسته به کشاورزی بودهمناسبی برای فعالیت

متر و دارای پوشش گیاهی متوسطی است. در منطقه رود فصلی جریان دارد  2000ارتفاع این ناحیه باالتر از 

اند. ها در حریم حدود یک کیلومتری از آن شکل گرفتهد و محوطهشوآباد منتهی میرمخکه در انتها با رود 

ر محلی مناسب برای استقرارهای یکجانشینی و اقتصادی وابسته به های منطقه و دکوه  ها در دامنهمحوطه

کیلومتری از رودخانه و  3در فاصله  IIچشمه اند. در این بین تنها محوطه چهارکشاورزی و دامداری ایجاد شده

دست آمده از سطح این های فرهنگی بهمتری واقع شده است. درصد بیشتری از داده 2200در ارتفاع باالی 

 هدهند سنگ جدید نشانومس سفال یافت شده از دوره  طه متعلق به دوران تاریخی است و تنها چند تکهمحو

استقراری موقت و  هبرگیرندتوان این تپه را درور میزببه موارد م توجه استقرار پیش از تاریخی محوطه است. با

 فصلی در دوران پیش از تاریخ تصور نمود. 

سنگ قدیم ومس هتوالی فرهنگی از دوردارای  شرقی مالیر منطقه جنوب )سفال( یاختشن باستانی ها داده

های  شناسایی شده بر اساس بررسی هترین دورقدیمیبا مناطق همجوار است. ارتباط بیانگر  تا به امروز و

به  XIگودین محوطه با قطعات سفالی قابل مقایسه با  یکسنگ قدیم است که از ومس همنطقه مربوط به دور

های آن قابل که نمونه سفال قرار گرفته، محوطه ششسنگ میانی در ومسدوره آمده است. پس از آن دست 

محوطه با نمونه سفال نُهسنگ جدید از ومس هدور، گابی استو سه (X-VIII)های گودین مقایسه با محوطه

سنگ و مفرغ ودارای توالی فرهنگی مسمحوطه  شش دست آمده است.گابی بهو سه (VI-VII)های گودین 

های خاکستری داغدار با نقش کنده فرهنگ یانیق بهمحوطه با نمونه سفالهشت مفرغ قدیم از  هاست. دور

محوطه با نمونه نُه مفرغ میانی و جدید در  هاست و پس از آن دور IVدست آمده که قابل مقایسه با گودین 

های رایج غرب ایران های سفالی تأثیرات فرهنگباشد. با توجه به دادهمی II-IVو گیان  IIIهای گودین سفال

ارتباطات فرهنگی با مناطقی  هدهند شود و این موضوع نشانسنگ و مفرغ در منطقه مشاهده میودر عصر مس

 گابی و گیان است.همچون گودین، سه

 نوشت پی
شناسان، در مقیاسی نسبتاً بزرگ بررسی مفاهیم فرهنگی، مناطق  ساندر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود که ان. 1

پوشانی و یا  فرهنگی و انتشارگرایی فرهنگی را آغاز نمودند. در این دیدگاه، مجاورت مکانی، مفهوم مهمی بود که برای توضیح هم

های فرهنگی این دوره  انی گروه(. نمایش مکWheatly and Gillings, 2002شد ) های فرهنگی استفاده می تفاوت بین گروه
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های کاغذی و یک سیستم جدولی جداگانه برای کسب اطالعات در مورد صفات  های ارائه شده بصری شامل نقشه براساس فرم
 ,Aldenderfer and Maschnerشد ) خاص فرهنگی، استوار بود. البته الزم به ذکر است که همه این کارها با دست انجام می

انتشارگرایی را به باد انتقاد گرفته و در نهایت رد کردند -شناسان، ابتدا مفاهیم پیشرفته فرا ، انسان1930 (. در دهه1996

(Steward, 1929در ارتباط با این انتقادها، اندیشه .) های تاریخی و تکاملی  شناسانه، تمرکز بر دیدگاه باستان-شناسانه های انسان

 ,Steward) های فرهنگی میان جوامع را آغاز کردند ها و تفاوت خص کردن شباهتهای توضیحی، جهت مش عنوان چارچوببه

 Aldenderferی از تجزیه و تحلیل تبدیل شد )ئعنوان بخش جز( که باعث کاهش مقیاس تجزیه و تحلیل شد و فضا به1955

and Maschner, 1996 شناختی بر تفکر مکانی در  شناسی بوم ، توسعه انسان1950و در طول دهه  1940(. در اواخر دهه

برداری  وسیله میزان بهره هشناسی تأثیر بسیار زیادی گذاشت. از این دیدگاه، مسیرهای توسعه جوامع، ب شناسی و باستان انسان
شود که هرچه تکنولوژی  (. در این رویکرد پنداشته میSteward, 1955شد ) انسان از منابع موجود در اکوسیستم تعیین می

 (.103: 1381تر خواهد بود )علیزاده،  محیطی نیز گسترده تر باشد، حوزه استفاده از منابع زیست پیشرفتهپیچیده و 

 دیگر، متغیر در اثرگذاری در ها آن از یکی نقش تعیین و متغیر دو میان( Correlation) همبستگی رابطه که آنجا . از2

 با دیگر متغیرهای یا متغیر روی بر را متغیر یک ثیرأت که رگرسیون لتحلی از دارد، شناسی باستان مطالعات در ای ویژه جایگاه
 .شد انجام Excel برنامه در همبستگی آزمون. شد استفاده کند می مقایسه آماری های فرمول

ر ها دهاست تا از این طریق بتوان با پردازش دادهسازی و پیداکردن شباهت میان دادهایی روشی برای ساده. تحلیل خوشه3

های منطقه مورد دست آوردن الگوی مکان مرکزی محوطهمنظور به ای بهتحلیل مکان مرکزی از آن استفاده کرد. در تحلیل خوشه
وسنگ، توالی های مسهای اتباطی برای هر یک از دورهمطالعه و با مالک قرار دادن متغیرهایی چون ارتفاع، منابع آب، شیب و راه

 دو الگوی استقراری ترسیم شد.سنگ و مفرغ و مفرغ ومس

 است شده واقع سیرجان-سنندج پهنه در( Stocklin, 1968) ایران ساختاری شناسی زمین دیدگاه از مالیر ناحیه .4
 شهرستان مطلق دمای حداکثر و شده گزارش میلیمتر 321 ،1390 سال در شهرستان بارندگی حداکثر(. 12: 1382 ساریخانی،)

 (.17: 1391 همدان، استان آماری هسالنام) باشد می 6/37

ها در هاست تا از این طریق بتوان با پردازش دادهسازی و پیداکردن شباهت میان دادهایی روشی برای ساده. تحلیل خوشه5

 های منطقه مورددست آوردن الگوی مکان مرکزی محوطهمنظور به ای بهتحلیل مکان مرکزی از آن استفاده کرد. در تحلیل خوشه
 وسنگ، توالیهای مسهای اتباطی برای هر یک از دورهمطالعه و با مالک قرار دادن متغیرهایی چون ارتفاع، منابع آب، شیب و راه

 استقراری ترسیم شد. الگوی و مفرغ دو دو دوره

 دیگر، متغیر رد اثرگذاری در ها آن از یکی نقش تعیین و متغیر دو میان( Correlation) همبستگی رابطه که آنجا . از6
 با دیگر متغیرهای یا متغیر روی بر را متغیر یک ثیرأت که رگرسیون تحلیل از دارد، شناسی باستان مطالعات در ای ویژه جایگاه

 .شد انجام Excel برنامه در همبستگی آزمون. شد استفاده کند می مقایسه آماری های فرمول

 است.هیابی اطالعات در نقشه ، روش درونIDWکوس فاصله یا همان ها، روش معکار رفته برای تهیه نقشه. روش به7
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