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 چکیده

هاي  هاي زیستی مهم در ناحیه شرق زاگرس مرکزي است که با توجه به توانمندي در استان لرستان یکی از پهنه دشت سیالخور

قی تاریخ تاکنون را فراهم نموده است. این دشت که در امتداد شر از  هاي انسانی از پیش ي اسکان گروه محیطی مناسب، زمینه  زیست

هاي  کیلومتر در حاشیه شمالی و شرقی رشته کوه 12و عرض متوسط کیلومتر  70، با طول بیش از دره نهاوند و کنگاور واقع شده

ین شهرهاي بروجرد و دورود در استان لرستان واقع شده است. در بررسی باستان شناختی این دشت )کوه( و ماب اشترانکوه و گَرین

اما تاکنون در راستاي ، اثر تاریخی فرهنگی از دوره نوسنگی تا قرون متاخر اسالمی شناسایی شد 700در دهه گذشته، کمابیش 

زیادي صورت نگرفته است. در این پژوهش با هدف دستیابی به هاي باستانی آن، مطالعات  تحلیل الگوهاي زیستگاهی سکونتگاه

در محدوده شهرستان دورود انتخاب و سپس با   شده  زیستگاه از میان آثار شناسایی 51الگوهاي زیستگاهی عصر مفرغ این ناحیه، 

ها در دشت و  نش و توزیع آني پراک ها، شیوه گزینی سکونتگاهبه پردازش و تحلیل عوامل مؤثر در مکان GISاستفاده از محیط 

منابع آب،  موردبحث، ها پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که از میان عوامل جغرافیایی نوع الگوهاي زیستگاهی آن

گزینی  ي پراکنش و مکان هاي باستانی و گسل زلزله، بیشترین تأثیر را بر شیوه هاي حاصلخیز، درجه و دامنه شیب زمین، راه زمین

 ها پرداخته خواهد شد. دست آمد که در ادامه به آن  ها به اند. همچنین شش نوع الگوي زیستگاهی براي سکونتگاه ها داشته تگاهزیس
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 مقدمه. 1

غناي آثار فرهنگی  باوجودمهم زاگرس مرکزي است که  هاي دشتدشت سیالخور در استان لرستان از جمله 

 با پژوهش ایناست.  قرارگرفته پژوهشگران موردتوجهکمتر  1زیستگاهیمطالعات الگوهاي تاریخی از منظر  –

 شناخت و (دورود شهرستان محدوده در) سیالخور دشت مفرغ عصرزیستگاهی  الگوهاي نوع به دستیابی هدف

 توسط شده شناسایی زیستگاه 100 میان از) برنز ي دوره زیستگاه 51 بررسی به ،ها آن گزینیمکان  در مؤثر عوامل

 هاي زمین ،ها رودخانه ویژه به آبی منابع بالقوه تأثیرات فرض پیش با و پردازد می ،(دشت سراسر در پرویز احمد

 استقرار و گزینی مکان در سیالخور دشت محیطی زیست امکانات دیگر و باستانی هاي راه حاصلخیز،

 در مؤثر عوامل و دشت سطح در ها سکونتگاه توزیع ي شیوه و پرداخته موضوع بررسی به ،ها سکونتگاه

 پرسش بنابراین. دهد می قرار موردمطالعه دقت به GIS محیط از استفاده با را ها آن استقرار و گزینی مکان

و  استقرار ،گزینی مکان در میزان چه به و ییجغرافیا املع چه نوع که ستا آن پژوهش ایندر  ما بنیادین

 پراکنش ي شیوه و زیستگاهی الگوهاي و بوده مؤثر دشت سیالخور مفرغ عصر هاي سکونتگاهتوزیع  ي شیوه

 است؟ چگونه دشت در ها آن

 هاي زیستگاهتوزیع  ي جغرافیایی هر ناحیه در درک بهتر شیوه هاي شاخصهشناخت دقیق  که ییازآنجا

محیطی و  هاي زیست الزم است به ویژگی اینجابسیار دارد، در اهمیت  ها آن گزینی مکانباستانی و چگونگی 

بلند و  پهنه شامل یککه  این دشت .شود مختصراي  هاي بالقوه دشت سیالخور اشاره توانمندي از برخی

 در ،استمتر از سطح دریا  1524و میانگین ارتفاع  (1391)بازگیر و دیگران، هکتار  98, 750به مساحت  باریک

و بروجرد در شمال استان )در شمال شرق( و مابین شهرهاي دورود  مرکزي زاگرس شرق هاي کوه رشته میان

طول  .است مرکزي زاگرس شرق و ایران مرکزي فالت فاصلحدّکه  گفت توان می نوعی به و قرارگرفته لرستان

 کیلومتري جنوب شرق دورود( 14)یعنی روستاي رضور در  آن جنوب شرقی ي گوشهرد تا رب شهر بروجاین دشت از غ

کیلومتر  12شمال غربی و به عرض کمابیش  ـ که با جهت جنوب شرقی استکیلومتر  72به خط مستقیم 

 .(1)نقشه است  امتدادیافته

 
 در استان لرستان  الخور: موقعیت جغرافیایي دشت سی1 نقشه
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 زیرزمینيو  سطحي های آب. 1،1

 ها آن، وجود منابع آبی و اشکال پراکندگی ها زیستگاهو استقرار  گزینی مکاندر  مؤثراز جمله عوامل مهم و 

چاالنچوالن و  هاي نام  هبدر سطح یک پهنه زیستی است که در این خصوص باید اشاره نمود، دو رودخانه مهم 

جنوب غربی شهر  هاي دامنه( در دشت سیالخور جاري هستند. رودخانه چاالنچوالن که از Maruoakمَروک )

کیلومتر در طول  100فراوان و طی مسافتی به طول کمابیش  هاي وخم پیچ، پس از گیرد میبروجرد سرچشمه 

. رودخانه مروک هم که پیوندد میمروک کیلومتري شمال غرب شهر دورود به رودخانه  8دشت سیالخور، در 

کیلومتر در دشت  15، پس از طی مسافت کمابیش گیرد میشمالی شهر دورود سرچشمه  هاي ناهموارياز 

پیوستن با  همبه. این دو رودخانه بعد از پیوندد میجنوبی به رودخانه چاالنچوالن  ـ سیالخور، با جهت شمالی

 20شت به مسیر خود ادامه داده و پس از طی مسافت کمابیش به سمت جنوب شرق د« تیره رود»نام 

 ي تالقی یافته و سپس با نام رودخانه (Marbura) « ماربره»جنوبی شهر دورود با رود  ي کیلومتر در حاشیه

را در برپایی، توسعه و پراکنش  اي ارزنده. رودخانه چاالنچوالن که نقش مهم و شوند میکارون  ي ، روانه«سزار»

کوچک و بزرگی در مسیر خود بوده که  هاي جایی هجاباستقرارهاي دشت سیالخور داشته است، داراي 

متر  1600و  داده  رخمتري غرب شهر چاالنچوالن و به طول پنج کیلومتر  2400 فاصلحدّدر  ها آن ترین مهم

 .(1)تصویر  جا شده است هاز مسیر خود جاب

و  ها سراب، ها شاخابهبه  توان می)در محدوده شهرستان دورود(  سطحی دشت سیالخور هاي آبر منابع دیگاز 

دائمی اشاره نمود که از جهات مختلف وارد دشت سیالخور شده و به رودخانه چاالنچوالن یا  هاي چشمه

ي  آباد در حاشیهحشوید، عزیزآباد و جهان هاي تنگهبه  توان می ها شاخابهاین  ترین مهم. از پیوندند میرود  تیره

 شمالی دشت و ي در حاشیه« دره ژان»و « خرگوش خانی»، «بابامحمد»، «بیاتان»ي ها شاخابهجنوبی دشت و 

همیانه، دوخواهران، تنوردر، سرترشاب، بحرین، دره اسپر، گرترشاب و داریاب در سطح  هاي باهمچنین سر

 ازتاریخ پیشمتعددي از ادوار فرهنگی  هاي زیستگاه ها آنیرامون هر یک از دشت سیالخور اشاره نمود که در پ

دشت سیالخور هم باید اشاره نمود که این  زیرزمینی هاي آباست. در خصوص  گرفته شکلاسالمی  ي تا دوره

 است اي غنی زیرزمینیآب  هاي سفره، داراي شناسی زمینخاص اقلیمی و  هاي ویژگیدشت به سبب دارا بودن 

؛ اگرچه این وضعیت در رسد میآب در برخی نقاط، حتی به یک متري سطح زمین هم  هاي سفرهکه عمق این 

آب، بسیار  هاي سفرهاز این ( غیرمجازهاي )حفر چاه غیراصولیمتوالی و برداشت  هاي سالیخشکدهه اخیر به علت 

که داراي درجه شیب  اي نواحیدر  ویژه بهدشت سیالخور  زیرزمینی هاي آبتغییر کرده است. باال بودن سطح 

ایجاد مرغزارهاي وسیع در دو ناحیه حاشیه جنوب و غرب روستاي  ي ، زمینه(درجه 29/1)صفر تا اندکی است 

 زار شورهحاصلخیز با گذشت زمان به  هاي زمینتنوردر و نواحی غربی شهر چاالنچوالن را فراهم نموده که این 

با  ها آنفراوان دشت سیالخور و ارزیابی رابطه  هاي قناتبحث همچنین باید به . در این ماند شده  تبدیل

  ارائهجانمایی و  3و  2جهت اختصار مقاله، تنها در نقشه شماره  بهعصر مفرغ اشاره نمود که  هاي سکونتگاه

 .اند شده

 ، پوشش جنگلي و مراتعها کوه .1،2

به ارتفاعات  توان می (سیرجان قرار دارند ـ )که در زون سنندجپیرامون دشت سیالخور  هايکوه رشته ترین مهماز 

متر در  3626کوه با ارتفاع  «گرین»متر،  4050در جنوب شرقی دشت سیالخور با ارتفاع « اشترانکوه»مهم 
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متر از سطح دریا در جنوب غربی بروجرد اشاره نمود که از  3500با ارتفاع « میش پرور»ناحیه غربی بروجرد و 

رشته ارتفاعات حاشیه جنوبی دشت  ،طورکلی به. آیند میشمار  هاستان لرستان نیز ب هاي کوه رشته ترین مهم

متر ارتفاع  2900 دارايکه « چاله قیصر» کوه رشته جز بهسیالخور نسبت به حاشیه شمالی آن بلندتر هستند و 

متري از  2200 تا 1800 بیندر دامنه شمالی و شرقی دشت،  یادشده هاي ناهمواريدریاست، دیگر از سطح 

را نقش مهمی  ،پیرامون دشت سیالخور يهاکوه رشته. وجود این (2 و 1 هاي نقشه)سطح دریا ارتفاع قرار دارند 

 گزینیمکاندر  ژهویبهپوشش گیاهی و مراتع و  ،گسترده هاي آبایجاد شبکه  اقلیم منطقه،و میزان بارندگی در 

ه است. از نظر پوشش گیاهی و ایفا نمودباستانی و شیوه زندگی مردمان منطقه از دیرباز تاکنون  هاي زیستگاه

حاشیه شمالی و شرق دشت  هاي کوه رشتهاز  اي عمدهبخش  ،حاضر حال جنگلی هم باید اشاره نمود که در

ویژه و فرسایش شدید خاک، فاقد پوشش گیاهی  شناختی زمینسیالخور دورود به دالیل زیادي مانند ساختار 

حاشیه جنوب و غرب دشت سیالخور  هاي کوه رشته. گیرند میضعیف قرار  ي و جنگلی مناسب بوده و در رسته

شامل ارتفاعات ناحیه داریاب و باباحر و تخت کاله ؛ بخش نخست که باشند می بررسی قابلهم در سه بخش 

. بخش دوم که نیز هست اندکی مناسب است و داراي پوشش جنگلی نسبت به است که از نظر پوشش گیاهی

شامل ارتفاعات دامنه شمالی پَریز کوه، دره اِسپر و  ،است تر غنی نسبت بهاز نظر پوشش جنگلی و گیاهی 

، کُچِک اِسپی، چال کُره و بُنَه سِرَه نشین شاهارتفاعات گردنه رنگ و تَک آبرو است. بخش سوم شامل ارتفاعات 

 .گیرند میکه از نظر پوشش گیاهی و جنگلی در رسته ضعیف قرار  است

 
 گسل زلزله. 1،3

مهم آن است  هاي ویژگیجنوبی دشت سیالخور، از دیگر  هاي دامنهعبور خط گسل فعال زلزله دورود از 

آماري در قرن  هاي بررسی. رود میشمار  کیلومتر به 655که بخشی از گسل اصلی زاگرس به درازاي  (2 نقشه)

. دهند میریشتر در این ناحیه خبر  7تا بیش از  4با بزرگی بین  لرزه زمین 21از وقوع  2(USGSجاري )

ش، برابر ـ.ه 1287 ماه بهمن)سوم سال قبل  صد یکبراي این محدوده به بیش از  شده ثبت ي لرزه زمین ترین قدیمی

کیلومتر را ایجاد  3و پهناي  45به طول  ریشتر رخ داد و گسلشی 4/7تعلق دارد که به قدرت  میالدي( 1909با 

رفتن  بیناز روستاهاي دشت سیالخور و از اي عمدهو سبب ویرانی بخش ( 124: 1390همکاران،و شایان ) کرد

شد. ( 1385و مهندسی زلزله،  شناسی زلزله المللی بین)گزارش ویژه پژوهشگاه هزار نفر  8تا  6جمعیت این ناحیه به تعداد 

ریشتر سبب ویرانی روستاهاي  1/6قدرت  به اي زلزلهمیالدي، بار دیگر  2006سال بعد یعنی در  صد یکحدود 

 ازتاریخ پیشبودن این گسل زلزله در  فعال رو ازایناین دشت شد که تلفات انسانی اندکی در پی داشت. 

 نگاري الیهدر  ،پرویز که چنان باستانی این دشت را فراهم آورده است؛ هم هاي زیستگاهویرانی   ي تاکنون، زمینه

باستانی اشاره نموده و علت  هاي الیه( دشت سیالخور به انحراف تعدادي از Kacuoکو ) خود در زیستگاه که

پرویز ) 3دانددر این زیستگاه می )پس از هخامنشی( اصلی این انحراف را وقوع زلزله در محدوده زمانی استقرار 

1388 :100.) 

 حاصلخیز های زمین. 1،4

است که حاصل  ن مرغوبدشت سیالخور، دارا بودن خاک و زمی محیطی زیست هاي ویژگیاز دیگر 

کواترنري بوده و قابلیت حاصلخیزي بسیار خوبی دارند. درجه شیب مناسب و گستردگی ي  دوره هاي آبرفت
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همراه  ، ارتفاع مناسب از سطح دریا به(178: 1393)مقصودي و همکاران، کیلومترمربع 568به وسعت  ها زمیناین 

حاصلخیز براي  هاي زمینمناسبی از این  وري بهره ي سطحی گسترده سبب شده تا زمینه هاي آبشبکه 

 ساکنان دشت سیالخور از گذشته تاکنون فراهم آید.

 باستاني های راه. 1،5

نهاوند و کنگاور  ي پیوسته هم به هاي دشتطبیعی زاگرس، ادامه  هاي خوردگی چیندشت سیالخور در راستاي 

و در سمت شرق با  النهرین بینمناطق هموار  نهایت در در سمت غرب به ماهیدشت وکه  شود میمحسوب 

ازنا، الیگودرز و داران اصفهان به داخل فالت مرکزي ایران  هاي شهرستانارتفاعی در  کم هاي ناهمواري

نوب طبیعی در ج هاي گذرگاه. همچنین در جنوب غرب ایران، راهی که شوش را از طریق معابر و پیوندد می

از میانه  تقریباًهمدان ارتباط داده است،  نهایتدر و دشت سیالخور و  آباد خرمدختر،  استان لرستان به پل

 هاي راهحاضر یکی از چهار حال در که چناندشت سیالخور عبور نموده و به تعبیري بهتر، این دشت هم

بوده و به  مند بهرهن توانمندي مواصالتی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور است، در گذشته نیز از ای

   مواصالتی فرهنگی چهارراهدر مرکز یک  نوعی بهدشت سیالخور  هاي زیستگاهگفت که  توان میهمین خاطر 

 (اي ناحیه اي و درون)فرامنطقهکه این توانمندي مهم، در تعامالت فرهنگی و اقتصادي  اند داشتهتجاري قرار  ـ

بوده است. نگارنده  مؤثر ها آندر سطح دشت و الگوهاي استقراري  ها آنتوزیع و پراکنش  ي ، شیوهها زیستگاه

، مسیر نگاري مردم، جغرافیاي طبیعی منطقه و اطالعات شناسی باستان هاي داده بر  تکیهدر این پژوهش با 

و  شناسایی و ترسیم نموده (اي ناحیه درون) فرعیو  اي( )فرامنطقهباستانی دشت سیالخور را در دو محور اصلی 

 (.6نقشه ) ستا پرداختهباستانی با این عامل  هاي سکونتگاهسپس به ارزیابی 

  2006جایي رودخانه چاالنچوالن در عکس هوایي گوگل ارث ه: مسیر جاب1 تصویر
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  GISبا استفاده از محیط  دشت سیالخور در محدوده شهرستان دورود محیطي زیست های ویژگي: برخي از 2 نقشه

 

 مطالعات پیشین. 2

در ( 1375) و مقدس و شریفی( 1966) دشت سیالخور بعد از مطالعات یانگ شناختی باستاننخستین بررسی 

توسط احمد پرویز و  ،باستانی این ناحیه پرداخته است هاي سکونتگاهروشمند به شناسایی  طور بهاین دشت که 

تاریخی در این  -اثر فرهنگی 700 کمابیشآن  ي صورت گرفت که در نتیجه 1385-1382 هاي سالدر طی 

مطالعات الگوهاي استقراري دشت  سپس نخستیند. ششناسایی  )در محدوده شهرستان دورود و بروجرد(ناحیه 

به بررسی  با (1393)مقصودي و همکارانش  ،ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است طور بهکه را سیالخور 

 واحدهايبه بررسی عوامل  ن پژوهشگرانی. اندبه انجام رساندزیستگاه از ادوار فرهنگی مختلف این دشت  283

 هاي آبو سطح  ها رودخانه)منابع آب  و از سطح دشت و از سطح دریا ها سکونتگاهژئومورفولوژي دشت، ارتفاع 

 و تاریخی ،ازتاریخ پیش ي دوره سه در باستانی هاي زیستگاه گیري شکلپرداختند و نتیجه گرفتند که ( زیرزمینی

 دلیل به را آبرفتی دشت واحد ها آن. است بوده کافی آب منابع و هموار توپوگرافی وجود دلیل به اسالمی،

 مرتفع مناطق و ها زیستگاه تعداد بیشترین داراي کم، شیب و ارتفاع حاصلخیز، خاک آب، منابع وجود

 و مقصودي) اند دانسته باستانی هاي زیستگاه تراکم کمترین داراي طبیعی، هاي محدودیت دلیل به را کوهستانی

نامه خود به بررسی الگوهاي زیستگاهی دوره  مقدم نیز در پایان مریم ثنایی .(188-186: 1393 همکاران،

ایشان هم در این  دشت سیالخور در محدوده شهرستان دورود پرداخته است. سنگ( و )مسروستانشینی میانه 

کشاورزي، ارتفاع از سطح دریا، پوشش  هاي زمینسطحی،  هاي آب)پژوهش به بررسی نقش عوامل جغرافیاي طبیعی 

در  (باستانی منطقه هاي راه، ها زیستگاهت ع، وسدرجه شیب زمین وگسل زلزله، دامنه  ،بارش هماقلیمی و  هاي دامنه گیاهی،
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چون هم، موضوعاتی موردبحث نتیجه گرفتند که از میان عوامل جغرافیاییپرداخته و  ها سکونتگاه گزینی مکان

، زلزله ، گسلباستانی هاي راه )رودخانه، چشمه، شاخابه(،، منابع آب حاصلخیز با درجه شیب مناسب هاي زمین

به خود اختصاص  ها سکونتگاهو استقرار  گزینی مکانرا بر  تأثیردامنه شیب و ارتفاع از سطح دریا، بیشترین 

 (.1395ثنایی مقدم و نوري ؛ 1394ثنایی مقدم ) اند داده
 

 پژوهشروش . 3

موجب شد تا  شناسی باستان ویژه بهمربوط به علوم زمین و  هاي یافتهدر پردازش و تحلیل  GISاهمیت محیط 

 Arc افزار نرمبراي دستیابی به پردازش بهتر الگوهاي زیستگاهی دشت سیالخور از این محیط )در این پژوهش 

map
استان لرستان  کشور( برداري نقشه)سازمان  1: 25000نقشه  DGN 4از نسخه  ،. در این راستاشود( استفاده 10

مربوط به عوارض سطح زمین  هاي الیهداراي تمامی  ها نقشه. این شداستفاده  اس آي جی هاي الیهبراي تهیه 

، ها قناتکشاورزي،  هاي زمینارتباطی، پوشش گیاهی،  هاي جاده، توپوگرافی، روستاها، ها آباعم از شبکه 

جانمایی دقیق براي   هم ،ها الیهکه این  استچادرنشینی  هاي ایستگاهفشار برق قوي و  هاي دکلآب،  هاي چاه

کشور  برداري نقشهسازمان  1 :25000نقشه نقشه و هم پردازش اطالعات بسیار اهمیت دارند.  رويبر ها زیستگاه

ه نگارندموجود براي مطالعات مرتبط با علوم جغرافیایی است که  هاي نقشه ترین دقیقیکی از در حال حاضر 

با دقت تمام به و  GIS در سیستم استفاده قابل هاي فایلآن به فرمت شیپ  هاي الیهبا تبدیل ، پژوهشدر این 

با  تهیه نقشهبعد از . است پرداختهعصر مفرغ  هاي سکونتگاه گزینی مکانارزیابی عوامل جغرافیایی مرتبط با 

و با کمک سیستم گوگل ارث، به شناسایی دقیق  (1385)پرویز،  ها زیستگاهرجوع به گزارش بررسی و شناسایی 

براي  ها الیهگذاري  حریم، ها نقشه. با تهیه این ه شدپرداخت GIS در محیط ها آنو جانمایی  ها زیستگاهمکان 

بسیار دقیق، سریع و آسان انجام شد و  (ها سایتدر بحث فواصل  ویژه به) ها دادهدستیابی به اطالعات آماري 

تهیه  اي نقشه ها آناز و براي هر یک  گرفتانجام  GIS محیطبا استفاده از  ها دادهعملیات پردازش و تحلیل 

و  بندي دستهعوامل جغرافیاي طبیعی در دو گروه  در این پژوهشالزم به ذکر است که د. همچنین ش

 :قرارگرفت موردمطالعه

و  ها چشمه، ها شاخابه، ها رودخانه)شامل؛ منابع آبی  محیطی زیستبا عنوان عوامل جغرافیاي  نخستدسته 

 هاي دامنه)شامل دما، میزان بارش و ، اقلیم ها جنگل، پوشش گیاهی، مراتع و (زیرزمینی هاي آبو سطح  ها قنات، ها سراب

درجه شیب زمین، دامنه شیب،  ؛شامل شناسی زمینعوامل  با عنوان دومدسته  و کشاورزي هاي زمینو اقلیمی( 

در این زمینه که  مؤثر. دیگر عوامل شناسی ریخت زمین و شناسی زمین هاي دوران، ها گسلارتفاع از سطح دریا، 

، با دباش می ها زیستگاهباستانی و ادوار فرهنگی  هاي راه، ها زیستگاهدیگر، وسعت یکاز  ها زیستگاه ي شامل فاصله

       . در مجموع این پژوهش به شیوه توصیفیشده است پرداخته ها آنعوامل معرفی و به ارزیابی عنوان دیگر

 است. شده  انجامتحلیلی ـ 

 جغرافیایيعوامل  ارزیابي .4
 محیطي زیست عوامل .4،1
 آب . 4،1،1

 بندي دستهاز دو نوع  ،ي اصلیها رودخانهعصر مفرغ دشت سیالخور از  هاي زیستگاه ي در بررسی فاصله

متري  1000در فاصله  ها زیستگاهمشخص شد که بیش از نیمی از  عاملاین  با ارزیابی .(1 جدول) شداستفاده 



 سیالخور دشت مفرغ عصر زیستگاهي / الگوهای 144

  واقع ها رودخانه يمتر 3500در فاصله  ها آن %80و متري  2000در فاصله  ها آن %67 به ، نزدیکها رودخانه

 گزینی مکانساکنان عصر مفرغ در  ،؛ نخستارزیابی عامل رودخانه نشان داد که نتایج کلی. (3)نقشه  اند شده

براي دوري رود(  تیره ویژه به)متري رودخانه  500مجبور به رعایت حریم در دشت سیالخور، خود  هاي سکونتگاه

را در  خود هاي سکونتگاهزیستی براي برپایی  ي بهترین پهنهآنان، و  اند بوده ها رودخانهویرانگر  هاي سیالباز 

تعداد ، ها رودخانهگرفتن از  با فاصله اگرچه .اند دادهرودخانه تشخیص از متري  1500تا  500 ي فاصله

، چشمه و ها شاخابهمانند  ، وجود منابع آب سطحی فراوانشوند میکم آشکارا نیز  مفرغ عصر هاي زیستگاه

زیستگاه واقع در حریم  14 مجموع زیستگاه از 12 تعداد ،دوم .دکن میاین دوري از رودخانه را توجیه  ها سراب

 اند شده ایجاد ها شاخابهآب، کانال و یا  هاي چشمهدر کنار  ،از رودخانه مندي بهرهضمن ، ها رودخانهمتري  500

عصر  هاي زیستگاهدرصد  70نزدیک به  ،سوم .منابع آبی استاشکال بیانگر وابستگی این استقرارها به دیگر که 

به گیري نتیجه بخش که در اند یافته استقرارتیره و چاالنچوالن  ي شمالی و شرقی رودخانه ي مفرغ در حاشیه

ارزیابی آن با  و دشت سیالخور زیرزمینی هاي آببررسی عامل سطح چنین، هم .شد آن اشاره خواهد

و غرب جنوب و غرب روستاي تنوردر در دو ناحیه  ها آبنشان داد که باال بودن سطح  موردبحث هاي سکونتگاه

 هاي سکونتگاهه برپایی این محدوده ب ي ساکنان این دوره فقط در حاشیهشهر کنونی چاالنچوالن سبب شده تا 

با ارزیابی رابطه بین همچنین  .گیردداخل این محدوده شکل ن نمایند و هیچ زیستگاهی دراقدام خود 

در دوران روستانشینی  ها آنکه بیشتر عصر مفرغ حاشیه آن ) هاي سکونتگاهجایی مسیر رودخانه چاالنچوالن و  هجاب

، فاصله «بهزادآباد»و « قلعه بهاءالدین» هاي زیستگاه که شدنیز مشخص  (اند شده گزینی مکان سنگ و مسیا  میانه

 .(3)نقشه  اند گرفته شکل این مسیردر ارتباط با  احتماالًو  دارندکمتري با مسیر قبلی رودخانه 

 

 رودخانه ها شاخابه ها چشمه فواصل

برحسب 

 متر

تعداد  درصد تعداد زیستگاه

 زیستگاه

تعداد  درصد

 زیستگاه

فاصله  درصد

 متر برحسب

تعداد 

 زیستگاه

 

 درصد

 

0-500 
26 98/50 20 21/39 

14 45/27 500- 0 14 45/27 

0-1000 
35 62/68 30 82/58 

26 98/50 1500-500 16 37/31 

0-1500 
36 58/70 39 47/76 

30 82/58 2500-1500 9 64/17 

0-2000 
زیستگاه هم خارج از  15
 متري هستند 2000 میحر

41/29 46 46/88 
34 66/66 3500-2500 2 92/3 

0-2500 
49 07/96 

39 47/76 4500-3500 2 92/3 

0-3000 
51 100 

 68/15 8 4500بیش از  43/78 40

 

 سطحي دشت سیالخور  های آبعصر مفرغ با منابع  های زیستگاه: ارزیابي کلي ارتباط 1 جدول
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 سطحي دشت سیالخور  های آبعصر مفرغ نسبت به حریم رودخانه و دیگر منابع  های زیستگاه: وضعیت 3 نقشه

 بارش اقلیم و .4،1،2

 ،نخست :اند شده  تقسیم دسته سه به منطقه اقلیم به نسبت قرارگیري نظر از سیالخور دشت هاي زیستگاه 

 ترتیب به سوم و دوم دسته ؛%(31/84 معادل) زیستگاه 43 شامل قراردارند، اي مدیترانه اقلیم در که هایی زیستگاه

 )معادل زیستگاه 4 شامل یک هر که دارند قرار خشک نیمه و مرطوب نیمه اقلیم در که هایی زیستگاه شامل

 در که شد مشخص بارش هم هاي پهنه به نسبت ها زیستگاه موقعیت بررسی در همچنین .باشند می (84/7%

 در ،(%88/5 سرنجه، معادل چشمه ،3 دفاع صنایع پشت سوران، بردي) زیستگاه 3 سال؛ در متر میلی 633 تا 547 پهنه

 467 تا 501 بارش هم پهنه در و %(68/15 )معادل زیستگاه 8 سال؛ در متر میلی 501 تا 633 بارش هم پهنه

 .اند یافته استقرار( %43/78 )معادل زیستگاه 40 سال؛ در متر میلی

 کشاورزی های زمینو  مراتع ،پوشش جنگلي 1،3 ،4

 هاي زیستگاه ي عصر مفرغ دشت سیالخور مشخص شد که همه هاي زیستگاهدر بررسی ارتباط این عامل با 

 یافته استقرار (اي کوهپایهدور از مراتع به تقریباً)و  ، در ناحیه دشت«بیدسا»و  «چشمه سرنجه» جز بهمورد پژوهش 
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ند ا هستتوان می ،(کیلومتر 10)حداکثر  ندا هپیرامون خود داشت اي کوهپایهاندکی که با نواحی  ي با توجه به فاصلهو 

 نظر بهگسترده بپردازند.  یامحدود  صورت بهحاصلخیز، به پرورش دام  هاي زمینهمراه با انجام کشاورزي در 

ضمن شمالی باباهور،  هاي دامنهارتفاعات  ویژه به ،جنوبی و غربی دشت ي حاشیه هاي کوه رشتهکه  رسد می

بوده است که با نیز  (از طریق بریدن درختان بلوط)سوخت ساکنان این ناحیه  تأمینمنبع ، تر مناسبداشتن مراتع 

 هاي زیستگاه ي همه است. مانده برجايآن  هاي جنگلاندکی از پوشش متراکم  هاي بخشگذشت زمان فقط 

هاي  چشمه سرنجه و بیدسا که در دامنه هاي زیستگاه جز بهما در این پژوهش  مطالعهعصر مفرغ مورد

کشاورزي برپا  وسیع هاي زمینهاي هموار دشت و با دسترسی مناسب به  اند، در بخش گرفته  شکلاي  کوهپایه

 اند. شده

 منطقه شناسي زمینعوامل مرتبط با  .4،2

 2000، 3000 ي دسته  سهگذاري آن در  روي نقشه و حریمبر 5دورود: با ترسیم مسیر گسل گسل زلزله .4،2،1

، در (ها زیستگاههمه  %41/29 معادل)زیستگاه  15متري گسل؛  1000متري مشخص شد که در حریم  1000و 

و ( %64/17)معادل زیستگاه  9متر؛  3000تا  2000در حریم  ،(%80/9 معادل)زیستگاه  5متر؛  2000تا  1000حریم 

 (.4)نقشه  6متري گسل دورود قرار دارند 3000هم در خارج از حریم ( %13/43 معادل)زیستگاه  22تعداد 

شیب جغرافیایی مشخص شد که دامنه جنوب غربی با )یا جهت( : در بررسی عامل دامنه دامنه شیب .4،2،2

 ها زیستگاهبیشترین  (%56/21)غربی با یازده زیستگاه  هاي دامنهو ( سوم یک)معادل بیش از زیستگاه  17دارا بودن 

 (.5و نقشه  1)شکل  اند دادهرا به خود اختصاص 

 38: در بررسی عامل درجه شیب زمین در دشت سیالخور مشخص شد که تعداد درجه شیب زمین.  4،2،3

در شیبی مابین %( 64/17 معادل)زیستگاه  9درجه و تعداد  29/1در شیبی مابین صفر تا ( %50/74 معادل)زیستگاه 

درجه قرار  08/8تا  57/2در شیبی مابین درصد(  08/7)برابر با  مانده باقیدرجه و چهار زیستگاه  57/2تا  29/1

 دارند.

 

 
 نسبت به دامنه شیب زمین  ها زیستگاه: استقرار 1شکل 
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 بندي دستهگروه عمده  6مورد پژوهش به  هاي زیستگاه ،از منظر ارتفاع از سطح دریا ارتفاع از سطح دریا: .4،2،4

 9 :متر 1475تا  1453از ارتفاع  ،دوم ؛%(80/9 معادل)زیستگاه  5 :متر 1453تا  1430از ارتفاع  ،؛ نخستنددش

چهارم و پنجم  ؛%(98/50)معادل زیستگاه  26 :متر 1497تا  1475از ارتفاع  ،سوم ؛%(64/17)معادل زیستگاه 

مجموع ( %80/9 معادل)زیستگاه  5متر هرکدام با  1574تا  1530متر و  1530تا  1497با ارتفاع  ترتیب به

 متر از سطح دریا( 1716تا  1662)در گروه ششم با باالترین رسته ارتفاعی  .اند دادهاختصاص  خود به را هازیستگاه

عصر  هاي زیستگاهپیامد این بررسی نشان داد که نیمی از  واقع شده است.« بیدسا»نام  نیز تنها یک زیستگاه به

 (.8)نقشه متر از سطح دریا قرار دارند  1497تا  1475مفرغ دشت سیالخور در ارتفاع بین 

 

 

 

 نسبت به گسل زلزله  ها زیستگاه: موقعیت 4 نقشه

 

در سطوح %( 35/82)برابر زیستگاه  42 در بررسی این عامل مشخص شد که (:Land form)شکل زمین .  4،2،5

 .اند یافته استقرار اي کوهپایهدر حاشیه دشت و نواحی %( 68/15)برابر زیستگاه  8هموار دشت و 
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 ها نسبت به دامنه شیب  : موقعیت زیستگاه5 نقشه

 سایر عوامل. 5

مشخص شد که در دسته کمتر از نیم ( 8)نقشه از نظر وسعت  ها زیستگاه بندي دستهبا  :ها زیستگاهوسعت  .5،1

، در دسته (%01/49 معادل)زیستگاه  25 ،هکتار 5/1، در دسته نیم تا %(60/19 معادل)زیستگاه  10هکتار، تعداد 

در دسته ، (%84/7 معادل)زیستگاه  4هکتار  5/3تا  5/2، در دسته %(60/19 معادل)زیستگاه  10هکتار  5/2تا  5/1

با هشت هکتار وسعت، مکان مرکزي  5و  4و زیستگاه ولیان  تنهایی زیستگاه سانبدان هکتار، به 5/4تا  5/3

 .شود میدشت سیالخور محسوب 

 8متري مسیر باستانی اصلی، تعداد  500مشخص شد که در حریم  با ارزیابی این عامل باستاني: های راه .5،2 

 2000تا  1000، در حریم %(84/7 معادل)زیستگاه  4 ،متري 1000تا  500، در حریم %(68/15 معادل)زیستگاه 

قرار دارند. نکته %( 60/19 معادل)زیستگاه  10متري  3000تا  2000و در حریم  %(80/9 معادل)زیستگاه  5متري 

اصلی و سانبدان در کنار این مسیر  5و  4وسیع عصر مفرغ دشت سیالخور یعنی ولیان  هاي زیستگاهمهم آنکه 

، %(88/5 معادل)سه زیستگاه آن متري  500که در حریم  نشان دادهم ارزیابی مسیر باستانی فرعی قرار دارند. 
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متري نیز سه زیستگاه  2000تا  1000و در حریم %( 76/11 معادل)زیستگاه  6متر،  1000تا  500در حریم 

باستانی اصلی و فرعی قرار  هاي راهنیز خارج از حریم %( 76/11)معادل قرار دارند. شش زیستگاه %( 88/5 معادل)

 5/2به )دامنه غربی رودخانه تیره و چاالنچوالن( حاشیه راه فرعی  هاي زیستگاهدارند. نکته مهم آنکه حداکثر وسعت 

 .(6 نقشه) رسد میهکتار 

مشخص شد که نیز ( 7)نقشه  ها زیستگاه ي عامل میانگین فاصله ارزیابی با استقرارها: ی فاصله میانگین .5،3

در حریم %( 11/94)معادل زیستگاه  48دیگر و تعداد یکمتري از  500در حریم %( 13/43 معادل)زیستگاه  22تعداد 

 ي همه ي همچنین میانگین فاصله دیگر قرار دارند.یکمتري از  2500در حریم  ها زیستگاهمتري و همه  1500

 است. سیالخور دشت در دیگریک با ها زیستگاه این نزدیک تعامل بیانگر که است متر 1403 ،موردبحث هاي زیستگاه

، از دوره %(49/25 معادل) زیستگاه 13نشان داد که تعداد  ارزیابی این عامل :استقرارها ادوار فرهنگي .5،4

 38این تعداد به ( سنگ و مس)که در دوره روستانشینی میانه  اند بودهمسکون  )نوسنگی(روستانشینی آغازین 

بار در عصر مفرغ مورد  براي نخستین هم%( 56/21 معادل)زیستگاه  11. تعداد رسد می%( 50/74 معادل)زیستگاه 

 گزینی مکان ي ، بیانگر شیوهنوظهور هاي زیستگاهکه در واقع الگوي پراکنش این دسته از  اند قرارگرفتهسکونت 

و  گزینی مکان ،در ادوار فرهنگی قبل ها سکونتگاهدیگر  چراکه؛ استساکنان عصر مفرغ دشت سیالخور 

 .اند استقراریافته

 
 ها نسبت به راه باستاني  : موقعیت زیستگاه6 نقشه
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 نتیجه. 6

 ها زیستگاه قرارتو اس گزیني مکان. 6،1

روستانشینی میانه دشت سیالخور نشان داد که از  ي استقرارهاي دوره گزینی مکاندر  مؤثرارزیابی عوامل 

حاصلخیز با درجه شیب مناسب، منابع آب  هاي زمین، موضوعاتی چون موردبحثمیان عوامل جغرافیایی 

ا بر ر تأثیرباستانی، گسل زلزله، دامنه شیب و ارتفاع از سطح دریا، بیشترین  هاي راه ،)رودخانه، چشمه، شاخابه(

براي  ها آنهریک از  مؤثردستیابی به وزن  اگرچه ؛اند دادهبه خود اختصاص  ها سکونتگاهو استقرار  گزینی مکان

 .بیشتر است ي هنیازمند مطالع ها آن تأثیرگذاري بندي اولویت

سیر طبیعی  رببنا ،رود چاالنچوالن و در امتداد آن تیره  ي که رودخانه یابیم درمی 5 شماره با نگاهی به نقشه

شمال  پهنهدو  ي بینمرزخط در واقع،  اند شدهجاري  سیالخور دشت سطح ارتفاعی ترین پایین درخود که 

 اي گونه به. این خط مرزي اند دادهشیب متفاوت را تشکیل  هاي دامنهبا ی ناودیس دشت غرب جنوبـ  شرقی

 ،آورده است که نتیجه آن وجود بهرا سیالخور در دشت  ها زیستگاهطبیعی مبناي پراکنش و توزیع  کامالً

شمالی و شرقی رودخانه تیره و چاالنچوالن  ي عصر مفرغ در حاشیه هاي زیستگاه درصد 70استقرار نزدیک به 

 :ایم دانسته مؤثرشش عامل را  ،در دشت سیالخور اي ناحیه گزینی مکاناین ما براي  و است

 رود و چاالنچوالن که بر اثر ي تیرهها رودخانهحاصلخیز دامنه شرقی و شمالی  هاي زمینوجود  ،نخست

در دوران  شمالی و شرقی دشت سیالخور هاي ناهمواريناشی از فرسایش شدید  هاي آبرفتشدن  نشین ته

داراي وسعت بیشتر و  یادشدهي ها رودخانهحاشیه شرقی و شمالی  هاي زمین ،دوم؛ اند آمده وجود بهکواترنري 

 : میانگین فاصله استقرارها 7 نقشه
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رود هستند. این  ي چاالنچوالن و تیرهها رودخانهغربی و جنوبی  هاي دامنهنسبت به  تري مناسبشیب همچنین 

 ،کشت آبی ي از آب رودخانه تیره و چاالنچوالن در راستاي توسعه گیري بهرهشیب مناسب فرصت خوبی براي 

فالت  ي پیونددهندهعبور راه باستانی  ،سوم .نموده استفراهم  را از دیرباز تاکنونبراي ساکنان این دامنه 

 هاي زیستگاهمرکزي به غرب کشور از حاشیه شرقی و شمالی رودخانه تیره و چاالنچوالن، زمینه رشد و توسعه 

این دوره با وسعت بیش از  هاي زیستگاهباستانی منطقه را فراهم نموده است. جالب آنکه بدانیم پهناورترین 

غربی رودخانه تیره و چاالنچوالن هیچ  ي و در حاشیه اند گرفته شکلهکتار در کنار این راه باستانی  5/2

و  ها چشمهوجود ، چهارم (.8نقشه هکتار شکل نگرفته است ) 5/2زیستگاهی از این دوره با وسعت بیش از 

امکان هدایت و کنترل  ،شوند میدشت سرازیر و شمالی شرقی  هاي کوهپایهدامنه  ي متعددي که ازها شاخابه

ي تیره و چاالنچوالن ها رودخانهشرقی و شمالی  هاي دامنهکشاورزي  هاي زمینبهینه از  وري بهرهبراي  ها آن

، داراي ناحیه شرقی و شمالی رودخانه چاالنچوالن و تیره رود، پنجم. نمایند میکشت آبی را فراهم  صورت به

رودخانه است که زمینه  و غربی حاشیه جنوبی نسبت به (ها زیستگاهبیشتر  گیري آفتاببراي )دامنه شیب مناسب 

حاشیه شرقی و شمالی رودخانه فراهم  هاي زیستگاهاستفاده بهینه از انرژي گرمایی خورشید را براي ساکنان 

)حاشیه  جنوبی دشت سیالخور ي از حاشیه« دوگسل فعال دور»عبور خط  ،عامل مینشش .(5)نقشه  نموده است

و  در حاشیه شرقی ها زیستگاهو پراکنش  است که سبب شده تا توزیع جنوبی و غربی رودخانه تیره و چاالنچوالن(

 باشد.آن  و غربی دشت بیشتر از ناحیه جنوبیشمالی 

 ي زمینه که سیالخور دشت طبیعی جغرافیاي هاي ویژگیکه  رسد مینظر  به ها اینافزون بر همه 

 انسانی استقرارهاي براي را مناسبی زیستگاهی پهنه تشکیل امکان و ناحیه این 7 «اي فرامنطقه گزینی مکان»

 دشت ارتفاع میانگین) دریا سطح از مناسب ارتفاع -1 از؛ اند عبارت است، نموده فراهم مرکزي زاگرس شرق در

 جوي نزوالت مناسب بارش -3 ،(دارد قرار اي مدیترانه اقلیم در دشت عمده بخش) مناسب اقلیم -2 ،(است متر 1524

( ها چشمه و شاخابه رودخانه،) سطحی هاي آب شبکه وجود -4 ،(است سال در متر میلی 724 کنونی ساالنه بارش میانگین)

 درجه 57/2 تا صفر شیب در ها زیستگاه %15/92) مناسب شیب با حاصلخیز هاي زمین -5 ،گسترده زیرزمینی و

 به مناسب دسترسی -7 و (کشور جنوب و شمال و شرق و غرب بین) اي منطقهفرا ارتباطی هاي راه وجود -6 ،(هستند

 .پیرامون کوهستانی نواحی در جنگلی و گیاهی پوشش

 زیستگاهيالگوهای . 6،2

 هاي توانمنديباستانی عصر مفرغ دشت سیالخور نسبت به  هاي سکونتگاه گزینی مکان ي ارزیابی شیوه

بررسی عامل وسعت  در کنار ،در سطح دشت ها آنتوزیع و پراکنش  ي و همچنین شیوهآن  محیطی زیست

شش دسته  این امکان را براي ما فراهم نمود که بتوانیمباستانی منطقه  هاي راهبا  ها آنو نیز ارتباط  ها زیستگاه

بدیهی است که این الگوهاي  .(8نقشه ) دهیمپیشنهاد  موردبحث سکونتگاه 51را براي  زیستگاهیالگوي 

 صورت بهو دشت سیالخور، تنها  یادشده هاي محوطهدر  شناختی باستان هاي کاوشسبب عدم  پیشنهادي به

 :باشند مید که به شرح ذیل شون مطرحد توان می فرض پیشیک 

بار در  نخستین نوظهوري است که براي هاي زیستگاهاز جمله هکتار  8با وسعت  5و  4ولیان  پهناور زیستگاه. 1

 عنوان به دتوان می واست  گرفته شکلدشت سیالخور  ي میانهکنار راه باستانی اصلی و درست در در  ،مفرغ عصر

؛ نیز بپردازد دوردستخود و دیگر نواحی  پیرامون هاي زیستگاهبه ارائه خدمات به مهم  یک مکان مرکزي
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 هاي زیستگاه، روابط اقتصادي آن با دیگر شده  ارائهخصوص نوع خدمات بیشتر دردستیابی به اطالعات  اگرچه

هدفمند و گسترده در این  هاي کاوشمنوط به انجام  ،ویژه تولیدي هاي کارگاهوجود  احتمالپیرامون یا 

سیالخور و در  ست که قرارگرفتن این سایت پهناور، در میانه دشتا قدر مسلم آن اما سکونتگاه مهم است

 استقرارهايبا  و همچنین اي ناحیهاقتصادي درون د نقش مهمی در روابط توان میکناره جنوبی راه باستانی، 

 ده باشد.کرایفا  (آن شمال غرب کیلومتري 80در ) گیان هاي تپه فرامنطقه اي مانند مهم

 مکان دشت، سطح از متر 26 ارتفاع با و هکتار 4 وسعت با سانبدان تپه دوره، این بزرگ زیستگاه دومین. 2

 شکل اصلی باستانی راه کنار در و دشت شرقی جنوب انتهاي در که است سیالخور دشت دوم درجه مرکزي

 قوي محیطی زیست هاي توانمندي با همراه باستانی، راه مسیر در مهم باستانی سایت این استقرار. است گرفته 

 این ساکنان معیشت و اقتصادي ي شیوه در دتوان می هاي مرغوب کشاورزي( زمین)شبکه آب گسترده و  ناحیه این در

 به ارائه خدمات به (درجه دوم) بخش مرکز یک عنوان به سکونتگاه این که رود می گمان و بوده مؤثر محل

باره در توان میاوش در این سکونتگاه نسبب عدم انجام ک به اگرچه؛ پرداخته است پیرامون اقماري هاي زیستگاه

که این سایت به  رود میگمان ، نمود اظهارنظراقماري  هاي سکونتگاهبه  ارائه قابلشیوه اقتصادي و یا خدمات 

موقعیت ، پروري دامسبب موقعیت خاص خود در کنار راه باستانی توانسته است همراه با انجام کشاورزي و 

فراهم  تجاري مسیر باستانی هاي کاروانون با پیرام هاي زیستگاه مابینو خدمات  تبادل کاال براي مناسبی را

 آورده باشد.

ه لِبَ هاي زیستگاهوجود دارد که شامل ( %84/7 معادل) زیستگاه 4هکتار نیز تعداد  5/3تا  5/2 ي در دسته. 3

بزرگ نیز در حاشیه شرقی و  هاي زیستگاهعلیا هستند. این  آباد بهرام، برج زرگران و یکلیان چاالنچوالن، وَ

وسعت مجموع این  د.دارننزدیکی با راه باستانی اصلی  فاصلهشمالی رودخانه تیره و چاالنچوالن واقع شده و 

با توجه به وسعت و موقعیت این  است. مترمربع 30075 ،ها آنهکتار و میانگین وسعت  12 ها زیستگاه

محدود  پروري دامکشاورزي با  ،ها آننوع معیشت و اقتصاد که  رود میگمان ، در دشت سیالخور ها زیستگاه

 .باشدبوده 

 ها زیستگاهوسعت مجموع این  قرار دارند که (%60/19 معادل) زیستگاه 10هکتار تعداد  5/2تا  5/1 ي در دسته. 4

 تقریباًاست. این دسته از الگوهاي استقراري  مترمربع 20950 همهکتار و میانگین وسعت هر زیستگاه  21

تا  500در حریم  زیستگاه 4و تنها تیره و چاالنچوالن توزیع یافته  ي رودخانه سويبین دو  ،مساوي صورت به

در سطح دشت،  ها سکونتگاهاین پراکنش  ي شیوه ربنا ب قرار دارند. و فرعی متري راه باستانی اصلی 2000

 بینابین کشاورز  صورت بهرا  ها زیستگاهاقتصادي این  ي شیوه توان می ها آنباستانی و وسعت  هاي راهارتباط با 

 .فرض نمود پرور دام -

 ها آن% 72که  اند شده واقعهکتار  5/1در دسته نیم تا  (%01/49زیستگاه معادل  25) ها زیستگاهبیشترین تعداد . 5

تیره و چاالنچوالن  ي  غربی و جنوبی رودخانه ي در حاشیه ها آن% 28شرقی و شمالی رودخانه و  ي در حاشیه

که اقتصاد این گروه از مردمان دشت را  دهد مینشان  ها زیستگاهتوزیع و پراکنش این  ي . شیوهاند شده  واقع

مترمربع  247430 ها زیستگاهوسعت مجموع این  .نمود فرضبا کشاورزي محدود  پروري داممبتنی بر  توان می

 است. مترمربع 9897 هر زیستگاه هموسعت و میانگین 
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را  (%60/19 معادل)زیستگاه  10تعداد  هاین دوره با وسعت کمتر از نیم هکتار و ب هاي زیستگاهآخرین گروه از . 6

 گزینی مکانکه  دانستمربوط  (فصلیاستقرارهاي ) روي کوچ با شیوه زندگی مبتنی بر پرور داممردمان به  توان می

وسعت مجموع  است. گرفته  شکل اي کوهپایهدشت و در ارتباط با مراتع  ي در حاشیه ها زیستگاهاین و پراکنش 

 است. مترمربع 3265هم مترمربع و میانگین وسعت هر زیستگاه  32650 ها زیستگاهاین 

 هاي زیستگاههکتار وسعت  73که از مجموع حدود  دهد مینشان  پیشنهاديالگوهاي ساختار این بررسی 

 باوجودکه  است پروري دامبا اقتصاد کشاورزي و  هایی زیستگاهمربوط به کمابیش هکتار آن  57، موردبحث

. در کنار این دسته مهم، مکان است پذیر توجیه کشاورزي حاصلخیز و مراتع کوهستانی مناسب هاي زمین

در حاشیه  2و مکان مرکزي درجه  سیالخوردر میانه دشت ( هکتار 8با وسعت  5 و 4ولیان ) 1مرکزي درجه 

که در ارتباط تنگاتنگی با راه باستانی شرق به غرب کشور و  هکتار وسعت( 4با تپه سانبدان )جنوب شرقی دشت 

مازاد  محصوالتدر تبادل  مکان مناسبیک  صورت به اند توانسته می ،در مسیر بازرگانان شوشی استهمچنین 

را ایفا نمایند.  اي ارزندهنقش مهم و مسیر باستانی، ي تجاري بازرگانان کاالها بااستقرارهاي دشت سیالخور 

 هاي محوطهشوشی در بسیاري از  هاي سفالینهدر کشف  توان میشواهدي از این تبادالت اقتصادي را 

و حتی در تداوم الگوي زیستی کوچروان کنونی در مسیر  (1385 ،)پرویزاین محل  ازتاریخ پیش شناختی باستان

 مطالعات در، احمد پرویز موردبحثزیستگاه  51بر  افزون جویی نمود. خوزستان به دشت سیالخور پی

سکونتگاه دیگر را با ذکر احتمال به این دوره نسبت داده است که  14خود در این دشت،  شناختی باستان

سکونتگاه مربوط به این دوره  صدیکبه نتیجه نرسید. در مجموع نزدیک به  ها آنتالش ما براي ارزیابی مجدد 

که امیدواریم در آینده  (1385 ،)پرویزاست  شده  شناسایی )محدوده شهرستان دورود و بروجرد( در دشت سیالخور

 در دشت سیالخور فراهم آید. دورهاز استقرارهاي این  تري دقیقفرصتی براي ارزیابی این آثار و ارائه الگوي 

هدفمند در این ناحیه براي درک بهتر روابط  هاي کاوشبا انجام  توان میاین پژوهش را  ي پیشنهاديالگوها

به آزمون گذاشت که امیدواریم این فرصت در آینده  ها زیستگاهپیچیده اجتماعی، اقتصادي و سیاسی این 

 د.شوفراهم 

 

 و قدرداني تشکّر

جویی، رضا  زاده، مهرداد زرین مقدم و آقایان احمد پرویز، داود داودي، امین صفایی از سرکار خانم مریم ثنایی

پور که در انجام پژوهش حاضر اینجانب را یاري  نیا، احد رشیدي و اکبر فتحی عزیزي مقدم، محمد الماسی

مجله، که نکات ارزشمندي را براي غناي بیشتر مقاله  شود. همچنین از داوران محترم رساندند، سپاسگزاري می

 بیان فرمودند، صمیمانه سپاسگزارم.
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596/2159761 - 754/3698547

754/3698548 - 912/5237335

912/5237336 - 1،093/271024

1،093/271025 - 1،251/424902

1،251/424903 - 1،409/578781

1،409/578782 - 1،567/73266

1،567/732661 - 1،748/47995

1،748/479951 - 1،929/22724

1،929/227241 - 2،109/97453

2،109/974531 - 2،268/128409

2،268/12841 - 2،426/282288

2،426/282289 - 2،584/436166

2،584/436167 - 2،742/590045

2،742/590046 - 2،900/743924

2،900/743925 - 3،058/897803

3،058/897804 - 3،217/051682

3،217/051683 - 3،375/20556

3،375/205561 - 3،533/359439

3،533/35944 - 3،691/513318

3،691/513319 - 3،849/667197

3،849/667198 - 4،007/821075

4،007/821076 - 4،165/974954

4،165/974955 - 4،346/722244

4،346/722245 - 4،550/062946

4،550/062947 - 4،775/997058

4،775/997059 - 5،024/524582

5،024/524583 - 5،273/052106

5،273/052107 - 5،589/359863

 
  ها آن بندی رتبه: الگوهای زیستگاهي عصر مفرغ دشت سیالخور و 8 نقشه

 

 نوشت پي
محیط جغرافیایی محل  هاي ویژگی ي دربرگیرنده)پارسی( زیستگاه با توجه به بار معنایی خود،  ي واژه رسد می نظر به. 1

 است. شده  گرفتهکار  هجاي واژه الگوي استقرار ب به رو ازاینو  استمحل سکونتگاه نیز  محیطی زیستاستقرار و بیانگر امکانات 

 آمریکا. متحده ایاالت شناسی زمین سازمان. 2

زلزله مهیب صورت گرفته است این زیستگاه یک  III5تپه نشان داد که در طبقه  در گودین شناسی باستان هاي کاوش. 3

تا ارتفاع نیم متر یا بیشتر پر شده بود. این  شده تخریببا لوازم  ها حیاطو  ها اتاق ،اند شده  ویران ها ساختمانطی آن همه که در

زیادي از ظروف سفالی سالم یا مرمت شدنی، همچنین جسد چندین نفر را که در ویرانی بناها کشته شده  شمارروي  ها نهشته

کیلومتر  50(. فاصله اندک زیستگاه گودین در نهاوند با دشت سیالخور )حدود 416: 1381بودند، پوشانده بود )هنریکسون،

 ضمن این دشت نیز امکان بررسی این موضوع وجود دارد؛ ايه زیستگاهاست که با کاوش در  مهم رو ازاینمستقیم(  صورت به

صحبتی و فتاحی،  :د فعالیت خوبی را در این دشت پیگیري نماید )ر.کتوان میهم « شناسی لرزهباستان »اینکه گرایش نوین 

1389.) 

و  اجرا قابلمیکرواستیشن  ی است که بیشتر در محیطهای نقشهو فرمت  Gordos Nivernais Dingosمخفف . 4

 نمایش هستند )نگارنده(.

است همسان نیست و این  شده انجامکه تاکنون  هایی پژوهشمسیر دقیق گسل دورود در دشت سیالخور در بیشتر . 5

زلزله،  مهندسی و شناسی زلزله المللیو گزارش ویژه پژوهشگاه بین (77: 1388موجود )رضاپور  هاي نقشهمسیر با اقتباس از 

 ترسیم شده است. GIS ( توسط نگارنده در محیط31: 1385

http://www.abbreviationfinder.org/fa/acronyms/dgn_dingos-gordos-nivernais.html
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 سبب به ها دشت و اند قرارگرفته دشت کوه و میان مرز در ها گسل دنیا، خیز لرزهمناطق  اغلب در که ییازآنجا». 6

از  ناشی هوایی و آب مساعد شرایط سبب به نیز و ،اند انباشته ها آن در سال طی هزاران ها رودخانه که حاصلخیزي هاي آبرفت

 بشر یکجانشینی آغاز براي مناطق نخستین و ،پروري دام و مناطق براي کشاورزي بهترین همواره کوهستان، با مجاورت

در فاصله اندکی از گسل زلزله دور از انتظار نیست؛  ها زیستگاه گزینی مکان(، لذا این 122: 1389)صحبتی و فتاحی،  اند بوده

و دیگر  ها سکونتگاهدر بستر  محیطی زیست، تلفات انسانی، تغییرات ها سکونتگاهفراوان زلزله به  هاي آسیب رغم به چراکه

آمده در  وجود به محیطی زیستاز امکانات مناسب  مندي بهرهخاطر  و به آور الزام اي گونه به ها انسانعوارض ناشی از پیامد زلزله، 

 (.178: 1394)ثنایی مقدم، « نمایند پوشی چشمند از این امکانات توان می، نها گسلپیرامون 

، «منطقه وسیع»از یک « ناحیه ویژه»یک  شوند میاي کلیه عواملی هستند که سبب  فرامنطقه گزینی مکانمنظور از . 7

باالتري باشند، آن « وزن»این عوامل در یک ناحیه، داراي  هراندازهانتخاب شود که  ها سکونتگاهو برپایی  گزینی مکانبراي 

 اختصاص خواهد داد )نگارنده(. خود بهبیشتري را « پراکندگی جمعیتی»و « تراکم زیستگاهی»ناحیه، 

 

 منابع
نقدي،  و زاده، حسن اسماعیل بساطی، قدرت؛ هدایت؛ پور، بهنام منصور؛ وندي، سید شاهرخ ؛علی حسینیاري،  ؛اهلل فضلبازگیر، 

 درسی، کتب تألیف و ریزي برنامه آموزشی، دفتر ریزي برنامه و پژوهش سازمان ،شناسی استان لرستان استان؛ (1391) عبدالرضا

 .ایران درسی  بکت نشر و چاپ شرکت تهران،جغرافیا،  گروه

، آرشیو واحد لرستان، آرشیو میراث فرهنگی استان «و شناسایی شهرستان دورودگزارش بررسی »؛ (1385)احمد  پرویز،

 شناسی. باستان
ی، صنایع لرستان، آرشیو اداره کل میراث فرهنگ، «کو دورود تپه که نگاري الیهزنی و  گزارش گمانه»(؛ 1388پرویز، احمد )

 شناسی. ، آرشیو واحد باستاندستی و گردشگري لرستان

، پایان نامه «الگوهاي زیستگاهی دوره روستا نشینی میانه دشت سیالخور )دورود لرستان(»: (1394)مقدم، مریم  ثنایی 

 ، دانشکده ادبیات و علوم انسانیواحد تهران مرکز –، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد، عباس مقدم

کنکره چهارمین ، «نشینی میانه دشت سیالخورستاالگوهاي زیستگاهی دوره رو»: (1395)نوري عباس مقدم، مریم و  ثنایی

 .91-66، ص ایران، استان لرستانمعماري و شهرسازي 

شماره ، 3 دوره، ژئوفیزیک ایران، «سیالخور در استان لرستان 1385فرودین  11 لرزه زمینتحلیل »؛ (1388)رضاپور، مهدي 

 .89-75 ص، ص1

، پهنه گسیختگی و لرزه زمینسنجش ارتباط طول گسل، بزرگی »، (1390)کیا  شریفیمحمد  ؛سکوندحبیب شایان، سیاوش؛ 

 .139-119 صص ،2 شماره، 15 دوره، ریزي و آمایش فضا برنامه، «جایی عمودي زمین )مطالعه موردي: دشت سیالخور( هجاب

، 4، شماره 36دوره ، فضافیزیک زمین و ، «ایران در شناسی لرزه باستان کاربرد امکان»: (1389) فتاحیمرتضی  ؛صحبتی، رضا

 .129 -111ص 

 :، آدرس وبگاه 1385زلزله،  مهندسی و شناسی زلزله المللی بین گزارش ویژه پژوهشگاه

http://www.iiees.ac.ir/fa/11185. 

هاي باستانی  ثیرگذار بر الگوي پراکنش سایتأعوامل طبیعی ت»؛ (1393)شرفی، فاطمه  ؛شرفیسیامک مقصودي، مهران؛ 

 .191-172 صص، 22شماره  ،12 دوره، اي ناحیهجغرافیا و توسعه ، «دشت سیالخور در استان لرستان

باستانشناسی غرب ، «ق.م 1400-2600 حدودو گاهنگاري غرب مرکز ایران در  IIIگودین » ،(1381) هنریکسون، رابرت سی
 .416، ص ا باستی، تهران، سمتزهر، فرانک هول، ترجمه ایران
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