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 مقاله تهيه راهنماي

 

 ثبػتبى ،ؿٌبػي هجبًي ًظشی ثبػتبى هَضَػبت توبهي دس ،"ضناسی ایران پيص از اسالم جستارهاي باستان" ًِـشي

ػٌگ، هفشؽ ٍ آّي ٍ فشآيٌذ گزاس -ّبی ًَػٌگي، هغ ؿٌبػي دٍسُ ثبػتبى ،ػٌگي ؿٌبػي ٍ هغبلؼبت هشثَط ثِ دٍساى پبسيٌِ صهیي 

گزاسی رذيذ تبسيخ ،ّبی پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيؿٌبػي هشتجظ ثب دٍسُّبی ثبػتبىّب ٍ ثشسػي ؽدػتبٍسدّبی کبٍ ،ّب ثِ آى

ػٌزي ٍ فٌبٍسی اعالػبت دس حَصُ هغبلؼبت ثبػتبى ،ّبی پیؾ اص تبسيخي ٍ دٍساى تبسيخييبثي ؿذُ اص هحَعِ ٍ ثقبيبی ػبل

ؿٌبػي دٍساى تبسيخي )ايالم، هبد، َى تبسيخي ٍ هغبلؼبت ثبػتبىهت ،ؿٌبػي پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيهغبلؼبت ثبػتبى

ؿٌبػي ٍ قَم ثبػتبى ،ؿٌبػي ٍ طًتیکثبػتبى ،ؿٌبػيّب دس ثبػتبى ای ٍ ربيگبُ آىػلَم هیبى سؿتِ ،ّخبهٌـي، پبست ٍ ػبػبًي(

 ٍ ًشػیذُ، چبح ثِ ػلوي بتًـشي دس قجالً کِ سا پظٍّـي هقبالت ؿٌبػي ٍ ػلَم پبيِ )ؿیوي، فیضيک، سيبضیبت ٍ آهبس ٍ ...(ثبػتبى

. کٌذ هي چبح ٍكَل اٍلَيت تشتیت ثِ یذ،أيت كَست دس ٍ پزيشفتِ داٍسی ٍ ثشسػي ثشای ثبؿذ، ًـذُ اسػبل ّب آى دس دسد ثشای يب

 قبثل ًِـشي ايي دس ًیض گشديذُ اسائِ ػلوي ّبی کٌفشاًغ ٍ ػویٌبسّب دس يب پظٍّـي ّبی گضاسؽ چبسچَة دس کِ ييّب پظٍّؾ

 .اػت چبح ٍ ثشسػي

 ؿًَذ، ضشٍسی اػت:  ّبيي کِ ثشای چبح ثِ ًـشيِ اسػبل هي سػبيت دػتَسالؼول صيش دس ًگبسؽ هقبلِ

 .ؿَد اسػبل www.sku.ac.ir/iaejػبهبًِ ًـشيِ ثِ ًـبًي  عشيق اصثشاػبع فشهت هزلِ تٌظین ٍ  هقبلِ، Word فبيل -

 ٍی ثب هكبتجبت کلیِ ٍ کٌذ هي اسػبل ًـشيِ ثشای سا هقبلِ کِ اػت ؿخلي ْذُػ ثش ًَيؼٌذگبى ًبم تشتیت ٍ هقبلِ هؼئَلیت -

اػبهي کلیِ ًَيؼٌذگبى  دسدًبهِ کبسؿٌبػي اسؿذ ٍ سػبلِ دکتشی ثبؿذ،   . دس كَستي کِ هقبلِ حبكل پبيبىؿذ خَاّذ اًزبم

 )داًـزَ، اػتبداى ساٌّوب ٍ هـبٍس( الضاهي اػت.

 صهبى ثشای چبح ثِ ًـشيبت ديگش اسػبل ؿذُ ثبؿذ. سػیذُ ثبؿذ يب ّنهقبلِ ًجبيذ ثِ ؿكل کبهل ثِ چبح  -

ٍكَلي ثؼذ اص  ِدس ايي ساػتب، هقبلػت. اتحشيشيِ هزلِ ّیأت رلؼِ  أيیذت هٌَط ثِ اص داٍسیپغ ح چبای هقبلِ ثشؽ پزيش -

 خَاّذ ؿذ. ػَدتگبى ذيب ًَيؼًٌگبسؽ، ثِ ًَيؼٌذُ  ًِبه ؿیَُ ًكشدى د ٍ دس كَست سػبيت َؿ هيدسيبفت، ثشسػي اٍلیِ 

 هزلِ دس ٍيشايؾ هقبالت آصاد اػت.

 :مقاله مختلف هاي قسمت ضرح و ترتيب

پیـیٌِ ٍ هجبًي  ،ّب سٍؽ ٍ هَاد ،هقذهِ ،کلیذی ّبی ٍاطُ ،فبسػي چكیذُ ،ػٌَاى ،هقبلِ هـخلبت ثشگ ؿبهل اسػبلي هقبالت

 )اختیبسی(؛ گضاسی ػپبع ،گیشی ٍ ًتیزِ ثحج ،ًتبيذ ،بلؼِ(ؿٌبػي هٌغقِ يب هحَعِ هَسد هغ ًظشی )هَقؼیت رغشافیبيي ٍ ثبػتبى

 .ثبؿذ هي اًگلیؼي صثبى ثِّبی کلیذی ُ ٍ ٍاط چكیذُ ؛ ػٌَاى،اػتفبدُ هَسد هٌبثغ

هقبلِ دس ثبال، ًبم کبهل کلیِ هؤلفبى دس ػغش دٍم ٍ آدسع  ػٌَاى ًَيؼٌذگبى فبيل ای رذاگبًِ، دس  دس كفحِ مطخصات مقاله:

ػلوي )کبسؿٌبع، هشثي، اػتبديبس، داًـیبس يب اػتبد(، اسگبى هشثَعِ، ؿْش هحل اقبهت، آدسع پؼت الكتشًٍیک جِ ّب ؿبهل هشت آى

(E-mailؿوبسُ توبع هؼتقین آى ٍ ) .ّب، ثِ كَست فبسػي ٍ دس كفحِ دٍم ّوبًٌذ كفحِ اٍل اًگلیؼي دسد گشدد 

 ًَيؼٌذگبى ًبم رکش ثِ ًیبصی ػٌَاى صيش دس. ثبؿذ هي هقبلِ هحتَای کٌٌذُ هٌؼكغ ٍ کلوِ 02 دس حذاکخش هقبلِ ػٌَاى :عنوان

 .ثبؿذ ًوي

 کلي گیشی ًتیزِ ٍ آهذُ دػتِ ث ًتبيذ ٍ سٍؽ ّذف، هؼئلِ، ثیبًگش کلوِ، 052 حذاکخش تب 052 دس هقبلِ چكیذُ :فارسی چكيذه

 .اػت پظٍّؾ اص



 

 

دس هقذهِ ِ ّویي هٌظَس ث تحقیق يب هـبّذُ اػت. ثیبى کٌٌذُ ػَاثق ػلوي هغبلؼِ، ضشٍست اًزبم ٍ اّذافايي ثخؾ  :مقذمه

اًگیضُ کبس اًزبم  پبيبى ثِ ٍ دس هقبلِ هـخق ثبؿذد ٍ استجبط آى ثب هَضَع َعَس هختلش ثیبى ؿ ّبی قجلي پظٍّؾ ثِ ثبيذ صهیٌِ
  ؿذُ اؿبسُ ؿَد.

ّب ٍ ٍػبيل هَسد اػتفبدُ ثِ  سٍؽگیشی ٍ ؿشح هَاد،  ايي ثخؾ ثبيذ ؿبهل ربهؼِ هَسد ثشسػي، ًحَُ ًوًَِ ها: مواد و روش

افضاس هَسد  ّبی هـخق ٍ تؼشيف ؿذُ ثب رکش ًبم اسربع ؿذُ ثبؿذ. سٍؽ آهبسی ٍ ًبم ًشم عَس کبهل ثبؿذ ٍ دس كَست لضٍم سٍؽ
 اػتفبدُ ًیض ثیبى ؿَد. 

 سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه(ضنا پيطينه و مبانی نظري )موقعيت جغرافيایی و باستان

ّب ٍ ًتبيذ ثب تشتیت هٌغقي دس هتي، رذاٍل ٍ ًوَداسّب، تلبٍيش ٍ اؿكبل اسائِ ؿَد ٍ فقظ اص يكي اص هَاسد يبد ؿذُ  دادُ نتایج:

گیشی اص حشٍف هخفف دس  گیشی ؿَد ٍ اعالػبت هَرَد دس هتي هزذداً تكشاس ًگشدد. دس كَست ثْشُ ثشای اسائِ اعالػبت ثْشُ
گیشی ؿذُ، توبهي ايي هقبديش ثبيذ ثش  آى دس هتي آٍسدُ ؿَد. دس كَست اؿبسُ ثِ هقبديش اًذاصُتلبٍيش يب رذاٍل حتوبً کلوبت کبهل 

ّب ٍ ثِ كَست  ّب ثبؿذ ٍ ٍاحذّب ثِ كَست حشٍف خالكِ ؿذُ آى گبى آى ّبی دُ الوللي يب ضشيت اػبع ػیؼتن اػتبًذاسد ثیي
Italic .کشد اػتفبدُ ّب ؿكل تشػین يب ٍ ّب رذٍل تْیِ ساٌّوبی ػٌَاى ثِ تَاى هي  ًـشيِ ايي دس هٌذسد هقبالت اص آٍسدُ ؿَد. 

گیشی  ّبی هْن ٍ تبصُ تحقیق ٍ ًتیزِ ؿَد رٌجِ ّبی هْن ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى آٍسدُ ؿَد. تأکیذ هي دس ايي ثخؾ يبفتِ :بحث

ّب ثب ػبيش هٌبثغ ٍ  تفبٍت يب تـبثِ يبفتِّب يب ديگش هغبلت رکش ؿذُ دس هقذهِ يب ًتبيذ تكشاس ًـَد. ػلل  حبكل اص آى ًقل ؿَد. دادُ
 ّبی رذيذ ثیبى، تَریِ ٍ پیـٌْبدّب اسائِ ؿَد. تحقیقبت ثیبى گشدد. دس پبيبى ثحج دس كَست لضٍم فشضیِ

 آى احتوبلي( کبسثشدّبی يب) کبسثشد رکش ٍ گیشی کلي اص پظٍّؾ كَست خالكِ، دس چٌذ خظ ًتیزِ  دس ايي ثخؾ ثِ گيري: نتيجه

 گشدد. ِ هيئاسا

 اؿخبف کلي عَس ثِ ٍ ًْبدّب، ٍ ّب ػبصهبى اؿخبف، هؼشف کلوِ، 52 دس حذاکخش ثخؾ ايي ًیبص، كَست دس :گساري سپاس

 .ثبؿذ  آًبى اص قذسداًي ٍ تـكش ٍ پظٍّؾ اًزبم دس حشؤه حقَقي ٍ حقیقي

ثشای  ٍثبؿذ  دسآهذُ ػلوي هزالت اص ييك دس هٌذسد هقبلِ يب کتبة كَست ثِ قجالً ثبيذ هقبلِ هتي دس ؿذُ اؿبسُ هٌبثغ :منابع

: 9031 ّوكبساى، ٍ ًؼت ٍحذتي)« ٍ ؿوبسُ كفحِ ػبل، ًَيؼٌذُ ًبم» يذ ثبثب هتي دس اسربع ًحَُ. ثبؿذ دػتشػي قبثلًَيؼٌذُ 
 اؿبسُ ثغهٌب اص كشفبً ثبيذ هقبلِ اًتْبی دس اػتفبدُ هَسد هٌبثغ فْشػت .ثبؿذ( 59: 9019ٍ خؼشٍصادُ،  55: 9031؛ ػبسيخبًي، 09

 ّبی ؿوبسُ اص يک ّش دس سفتِ کبس ثِ سٍؽ يب صيش ّبی هخبل ثشاثش ًَيؼٌذُ، ًبم الفجبی حشٍف تشتیت ثِ ٍ ؿوبسُثب  ذبؿث هتي دس ؿذُ
  .ؿَد هي آٍسدُ خبسري هٌبثغ آى دًجبل ثِ ٍ فبسػي هٌبثغ اثتذا ،ثبؿذ ؿذُ تْیِ ًِـشي ايي

اًتـبسات ٍصاست  ،پظٍّـكذُ ػبصهبى هیشاث فشٌّگيؿٌبػي )رلذ اٍل(،  ، تئَسی ٍ ػول دس ثبػتبى9032ػلیضادُ، ػجبع،  .9
 ، تْشاى.فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهي

الذيي خشاصی ٍ الِْ حزبصی، اًتـبسات  ؿٌبػي ؿٌبختي )ٍيشاػت چْبسم(، تشروِ ػیذکوبل ، سٍاى9031اػتشًجشگ، ساثشت،  .0
 ػوت، تْشاى.

حلیل ًقؾ ت، 9012، رَاد ًیؼتبًيٍ  ؿْیذی خغیت حویذ ،ًؼت تيحبهذ ٍحذ ،هحوَد حیذسيبى ،هْذی کَّپش، ػیذ هَػَی .0
ّبی رغشافیبی عجیؼي  پظٍّـي پظٍّؾ-ّبی ثبػتبًي اػتبى هبصًذساى، هزلِ ػلوي ػَاهل عجیؼي دس تَصيغ فضبيي هحَعِ
 .9012ثْبس  15داًـكذُ رغشافیب، داًـگبُ تْشاى، ؿوبسُ 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
ِ ث ًتبيذ ّب، سٍؽ ّذف، تشتیت ؿبهل  ثِ ثبيذ کلوِ 122 حذاکخش تب 522 دس هقبلِاًگلیؼي  چكیذُ :انگليسی زبان به چكيذه

 .ثبؿذ پظٍّؾ اص گیشی ًتیزِ ٍ ، ثحجآهذُ دػت

 .ّؼتٌذ اًگلیؼي صثبى ثِ «کلیذی ّبی ٍاطُ» بهلک ثشگشداى ّب ٍاطُ ايي :انگليسی زبان به كليذي هاي واشه
 .ثبؿذ كفحِ  02ثبيذ  حذاکخش تؼذاد كفحبت ثب سػبيت فشهت هزلِ )ؿبهل چكیذُ اًگلیؼي(: تعذاد صفحات

 ًَيغ دس اًتْبی هقبلِ ثیبٍسيذ. ّب ٍ تَضیحبت اضبفي سا ثِ كَست پيالصم ثِ رکش اػت دس كَست ًیبص هؼبدل التیي ثشخي ٍاطُ



  شناسي ايران پيش از اسالم جستارهاي باستان نشريه
 )١٤-١( ١٣٩٦بهار و تابستان / ٣/ پياپي ١شماره  /٢جلد 

  
  
  
  

 يحوزه جنوب يو مس و سنگ ينوسنگ يها محوطهجاد ير اب يطيعوامل مح ريتأثن ييتع
  رسونيپ يبا روش همبستگ رود ندهيزا

  
  *١ييدستنا يدريمحسن ح

  
  

  دهيچک
  

 يطيمح ستيز يها تيو ظرف ييايجغراف طياست و به سبب شرا دهشواقع  رود ندهيزا يها سرشاخه يبخش الران در حوزه جنوب
از  يکيعنوان  بخش از زاگرس به نيا هاست. مطالع در ادوار مختلف بوده يانسان ياستقرارها جاديا ساز نهيزم ،مناسب و مطلوب

 ايتداوم و  ،يده آن در شکل يعيطب طيو خوزستان واقع شده و نقش مح يمرکز تفال هدو منطق نيکه در ب است يمهم ينواح
 ني. در اشود يم دهيمنطقه د نيآن در مطالعات ا يخال ياست که جا يقاتيتحق يازهاياز ن يکي يباستان يها محوطه يفروپاش

قرار مطالعه  بخش الران مورد ۱۳۸۹سال  يشيمايپ يشده از بررس ييشناسا يو مس و سنگ يمحوطه نوسنگ ۱۹پژوهش، 
منظور تسهيل و درک  استفاده شد. به يليتحل - يفيشده از روش توص ييشناسا يها محوطه هيو تجز ليتحل يبرا. اند گرفته

 يها افزار، فواصل موجود و داده نرم ني. اشداستفاده  Arc GIS يافزارها از نرم ،يها با عوامل محيط محوطه يمکان يبيشتر الگوها
و نگارنده قرار داده  اريصورت اعداد در اخت ها را به ها تلفيق کرده و آن محوطه يرا با موقعيت مکان يمحيط طيحاصل از شرا

 اي يهمبستگ لي. دالده شديسنج يطيمح طيبا شرا يباستان يها محوطه نيارتباط ب رسونيپ يهمبستگ ليروش تحل باسپس 
را به وجود  اندازها چشمخاص از  يکه نوع گردد يبرم طيرابطه انسان با مح يبه چگونگ يباستان يها محوطه يعدم همبستگ

به منابع آب  يکيو نزد يمانند، دور يطيمح طيوابسته و شرا ريعنوان متغ به يباستان يها مطالعه وسعت محوطه ني. در اآورد يم
مستقل در نظر گرفته  ريعنوان متغ  به ايو ارتفاع از سطح در بيو درجه ش بيجهت ش ،ياهينوع پوشش گ ،ياطارتب يرهايو مس

به  ياندک يبخش الران وابستگ يو مس و سنگ ينوسنگ يها که محوطه دهد يمطالعه نشان م نياز ا به دست آمده جيشدند. نتا
  شدند. يماستفاده  يصورت فصل ها به محوطه نيکه ا دهد ينشان م نيدارند و ا يطيعوامل مح

  
  .رسونيپ يهمبستگ، يو مس و سنگ ينوسنگ، عوامل محيطي، رود زايندهحوزه جنوبي بخش الران،  :يديکل يها هواژ
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  مقدمه
ز رودخانه يحوزه آبخ يبخش الران در قسمت جنوب

د جز ين منطقه شاياآن است.  يها رود و شاخابه ندهيزا
عمده  يها تياز کشور باشد که تاکنون فعال يمعدود مناطق

ده و جز مناطق يدر آن به انجام نرس يشناخت باستان
گردد. با توجه به  يناشناخته محسوب م يشناخته و حت کم

 يشيمايفشرده پ يفصل بررس  کيعدم شناخت از منطقه، 
و  يي، شناساآن ياصلکه هدف  اجرا شد بخش الراندر 

 يمنطقه ط انداز چشمت انسان در يشواهد فعال يتمام ثبت
ن يمنطقه و تدو يشناس باستان هنقش هيدوران گذشته، ته

بود.  يبر اساس مواد فرهنگ ينسب ينگار  ک چهارچوب گاهي
درک روابط  ،بافت استقرار هدر منطقه مطالع يگام بعد

و  يباستان يان استقرارهايم يا درون و برون منطقه
 هئد ارايترد ياست. ب يطيمح ستياز منابع ز يور بهره
 يها يتنها با بررس ييندهاين فرآياز چن يواقع يريتصو

 نکه بخشيا توجه بهر خواهد بود. با يپذ امکان يشيمايپ
 يشناس بوم يو حت يشناس باستاناز نظر مطالعات الران 
ن جهت يجامع مطالعه نشده و از ا صورت به يفرهنگ

 ياالتؤسل ين دليبه هم، دارد يفراوان سؤاالتابهامات و 
سخت و  يطيط محيکه با وجود شرا شود يممطرح 

 ا تداومي سيتأسدر  يبودن منطقه، چه عوامل العبور صعب
مؤثر س و سنگ بخش الران و م ينوسنگ ياستقرارها

 يشتريب ريتأث يطين عوامل محياز ا کي کداما ي؟ اند بوده
ن پژوهش با هدف يا. اند داشتهگر عوامل ينسبت به د

 ينوسنگ يها محوطهجاد يبر ا يطيعوامل مح ريتأثمطالعه 
 يليتحل -يفيبخش الران با روش توص يو مس و سنگ

 ،يباستان يها محوطه رو مطالعه نيا. از رديپذ يمانجام 
عوامل  ل نقشيتحل زينو يمواد فرهنگ يو واکاو يبررس

به همراه  يباستان يها س محوطهيتأسجاد و يدر ا يطيمح
و  رييبا توجه به فهم و درک تغ ياستقرار يهاالگومطالعه 

ما را از  يدامنه آگاه تواند يم ،ن منطقهيادر  ها آنتحوالت 
ط يتعامل انسان با مح يو حت ينيگز نحوه سکونت

 راتيين تغيهمچنو  از آن يبردار بهرهزان ياطرافش و م
رات ييتغ تينها درو  ياستقرار يالگوهادر  يفيو ک يکم

  ش دهد.يافزا يا منطقهدرون  يتيجمع
  

  ها روشمواد و 
 يبوم ستيزهم و  با يتعامل جوامع انسان نحوه يبررس

ن اهداف انجام يتر از مهم يکي ،کنند يم يکه در آن زندگ

 ليدلهمين  به است. يسشنا باستاندر  يدانيمطالعات م
 يها مشخصهبين استقرارها و  هرابط ،يمکان يها ليدر تحل

 تافاصله  ،ايسطح دراز  عافاز قبيل ارت يطيمح ستيز
، شيب زمين، پوشش ها و جاده ن رودخانهيتر کينزد

 رديگ يم عوامل مورد توجه قرار گريو د بيش جهت ،يگياه
)(Clarke, 1977: 119يبرا يشناس ل باستانيدلن يهم به ؛ 

خود از  يعيط طبيمطالعات نحوه ارتباط انسان با مح
عبارت  »يفرهنگ يشناس بوم«؛ رديگ يمکمک  يشناس بوم

ن ياشغال زم يا بوم که چگونگيست ياست از مطالعه ز
ق آنان در يلفت ن، نحوهيتوسط موجودات زنده و همچن

ن موجودات با ين ايکنش و واکنش ب ياماکن و چگونگ
ط ي، دانش شرايشناس  طيپس مح ؛شود يگر را شامل ميکدي

ن موجودات زنده و يا کنش و واکنش بيو تعامل  يهست
ط يا دانش مرتبط با روابط موجود زنده و محيط و يمح

به  يشناس  تر، بوم  يکل عبارت به ).٩٩: ١٣٦٦رو، يب( است
اطالق  يعيط طبيبا مح يان صور زندگيمطالعه رابطه م

بر  طيمح مطالعه اثرات ).٢٩١: ١٣٨٢کوئن، شود ( يم
 که يزمان ۱۹۷۰تا  ۱۹۵۰ يها در دهه خصوص به انسان

بنا نهاد، را  يفرهنگ يشناس بوم يتئور استوارد انيجول
ان نهاد يرا بن ين تئوريا ۱۹۳۰در دهه  يو .بود متداول

(Pálsson, 2004: 64, Sutton & Anderson, 2010: 21). 
ط يمح ريتأث يبه مطالعه چگونگ يبوم فرهنگ ستيز هينظر

پردازد. در واقع  يست ميز طيبر انسان و انسان بر مح
اعتقادات باورها و اعمال  يچگونگ يرو يفرهنگ يشناس بوم

در انطباق با  يتمرکز دارد و به جوامع انسان يفرهنگ
 يستم در زندگيخود و نحوه استفاده از اکوس يها طيمح

گر يد انيب به ؛Kottak, 2009: 373)کند ( يخود کمک م
مردم،  يزندگ يبه مطالعه چگونگ يفرهنگ يشناس بوم

پردازد  يم يو اجتماع يطيها، موانع مح تيمحدود
ن مطالعات، مطالعه يا ي). هدف اصل۲۳۲: ۱۳۹۰، يشکوئ(

ن يارتباط انسان با زم اي ستيز  طين فرهنگ و محيارتباط ب
، ييفضا يها از شبکه يا عنوان مجموعه انداز به است و چشم

ک اندام و ي مانندن يدر ارتباط با زم يو اجتماع يکيولوژيب
، همکارانو  يرانيشمگردد ( يم يک تلقياکولوژ يغشا

ه و کسب يروش ته يفرهنگ يشناس ). بوم۸۰: ۱۳۸۸
ط يانسان با مح يستيز سازش و هم يچگونگ ير کليتصو

). ۶۹۹: ۱۳۹۰فاگان، است (ط ير محييخود و تغ
 يطيعوامل مح ريتأثزان يبه م يابيدست يبرامنظور  نيبد

 بياز تحليل ضر اول ه، در مرحلاستقرارها يريگ شکلدر 
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 يمورد، عوامل محيط نيدر ا استفاده شد. يهمبستگ
 عنوان به ها محوطه مساحت مستقل و يمتغيرها عنوان به

 کتسهيل و در منظور به نظر گرفته شد. درمتغير وابسته 
از  ،يمحيط عواملبا  ها محوطه يمکان يبيشتر الگوها

، افزار نرم نيا. ديگرد دهافاست  Arc GIS يافزارها نرم
را با  يمحيط طيشراحاصل از  يها دادهفواصل موجود و 

 صورت بهها را  و آن يق کردهفتل ها محوطه يمکان يتعموق
 SPSSافزار  نرمار نگارنده قرار داد و سپس با ياعداد در اخت
ن يل ارتباط بيرسون به تحليپ يل همبستگيو روش تحل

 ليدال .ه شدپرداخت يطيط محيبا شرا يباستان يها محوطه
به  يباستان يها محوطه يهمبستگ عدم اي يهمبستگ

خاص  يکه نوع گردد يبرم طيرابطه انسان با مح يچگونگ
 ،در بررسي همبستگي. آورد يم وجود به را اندازها از چشم
اي باشند از  دو متغير در مقياس نسبي و فاصله اگر هر

 .شود ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده مي
ب يضر يها رسون که به ناميپ يهمبستگ بيضر

ز يمرتبه صفر ن يب همبستگيا ضري و يگشتاور يهمبستگ
در سال رسون يکارل پ سر يکه از سوشود،  يده مينام

ن يا). ۴۳۰: ۱۳۹۰ ،يخالداراست (شده   يمعرف ۱۸۹۵
ا ي يا ر فاصلهين دو متغيرابطه ب يمنظور بررس به بيضر
در + ۱و  -۱ن يو مقدار آن همواره ب شود يماستفاده  ينسب

. چنانچه )١٩٥: ١٣٩١، همکارانمورگان و است (نوسان 
ن است که يا يآمده مثبت باشد به معنا  دست  مقدار به

افتد.  يجهت اتفاق م هم طور به ريرات در هر دو متغييتغ
ر، يک متغيش در مقدار يگر با هرگونه افزايد  عبارت به

اما ؛ کند و برعکس يدا ميش پيز افزايگر نير ديمقدار متغ
ن نکته است که دو يانگر ايباشد ب يمنف rمقدار چنانچه 

با  يعني؛ کنند يگر حرکت مير در جهت عکس همديمتغ
ابد و ي يگر کاهش مير دير متغير، مقاديک متغيش يافزا

 يب همبستگيضر يآمده برا  دست  برعکس. اگر مقدار به
ن يب يا گونه رابطه چين است که هيا يصفر باشد به معنا

. )٣٠٩: ١٣٨٦ تون،ياسپرنت و اسمندارد (ر وجود يدو متغ
مثبت  يهمبستگانگر ي+ باشد ب۱برابر  قاًيدق r اگر مقدار

کامل  يدهنده همبستگ نشان ،باشد - ۱و اگر برابر  کامل
؛ مورگان و ٧٩: ١٣٩٢، اين حافظاست (ر ين دو متغيب يمنف

که  يزيچ .)٢٠٠: ١٣٩٢پلنت،  ؛١٩٦: ١٣٩١، همکاران
است، فرض  دهيگرد ليروش تحل نيانتخاب ا موجب

  است. يانسان يو رفتارها يطيعوامل مح ينسب يکنواختي
  

  بخش الران بوم ستيزو  انداز چشم
 لومتريک ۲۸/۵۱۶مساحتي در حدود با بخش الران 

 شهرکرد واقع يغرب تا شمال غرب يلومتريک ۲۵ر د مربع
، شمال با استان اصفهان يسواز ن منطقه يده است. ايگرد
 ، از غرب با شهرستانشهرستان كوهرنگ با شمال غرباز 

 مرز همستان بن و شهرکرد با شهر رقش يسوفارسان و از 
سلسله  يداخلدر بستر نکه يا به علت) و ۱است (نقشه 

؛ در دارد شده ماهيت كوهستاني مرتفع  جبال زاگرس واقع
اي  مديترانه يها ستميمسير بادهاي مرطوب س در جهينت

ها  و موجب صعود و تخليه بار اين سامانه داردقرار 
ن ي. اداردبارش نسبتاً مناسب ل ين دليبه هم ردد،گ  مي

جنوب  -يشمال غرب يز روند عموميبخش از زاگرس ن
است که از نظر  يمواز يها و متشکل از دره دارد يشرق

 يها بلند، دره يها از کوه يبين منطقه ترکيا يشناس  نيزم
متنوع از  يها يکه کاربراست  يآبرفت يها ق و دشتيعم
 يها کوه. )۲۲: ۱۳۸۷زاگارل، ( استن را فراهم کرده يزم

 عمده يکوه انيکوچک م يها هاي ژرف و دشت مرتفع، دره
 دهد يم ليرا تشک ن منطقهيا يتوپـوگراف يها يژگيو نيتر
 ).۱۶۲: ۱۳۸۸، ينوروز(

جوي  يها انيمنطقه غالباً تحت تأثير جر يها بارش
فشار قرار دارد كه از غرب و جنوب  مديترانه و عمدتاً کم

) ماه (مهر تا ارديبهشت ۸غرب وارد منطقه شده و به مدت 
ن مناطق، ارتفاعات يدر ادهد.  را تحت تأثير قرار مي منطقه

 يحامل رطوبت غرب يکه در مقابل بادها ييها هيو کوهپا
پوشش کنند و  يافت ميدر يشتريقرار دارند، بارش ب

  ).۲۰: ۱۳۶۸، يجعفر( شود يده ميز دين يشتريب ياهيگ
بودن فصول  ين منطقه و طوالنيارتفاع بلند ا ليدل به

و  ياهان مرتعيشتر شامل گيآن ب ياهيسرما، پوشش گ
ر بودن يگ قلل و ارتفاعات فراوان و برف وجود گون است.

 يها ها و رودخانه دآمدن چشمهيپد موجبن منطقه يا
از استان، ين ن آب مورديشده است که عالوه بر تأم يفراوان

ز محسوب ياستان اصفهان و خوزستان ن ياتيشاهرگ ح
ن منطقه ي). ارتفاع ا۶۲: ۱۳۹۰، همکارانو  ينخع( شود يم

ا در يمتر از سطح در ۲۰۳۶حدود ن نقطه در يتر در پست
، حوزه کارون است. يجنوب غرب رود و ندهير زايحوزه آبگ

ن منطقه شامل ي، ايعيانداز طب نظر چشم از يکل طور به
 يها همتر به همراه در ۳۰۰۰ش از ين قله با ارتفاع بيچند

و  ياست که در آن دامدار يماهور ق و مناطق تپهيعم
به نسبت کمتر  يم و آبيصورت د به ي، کشاورزيدار گله
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ر يمس ياست که در انتها ين منطقه از مناطقيج است. ايرا
 :Minorsky, 1945) يالقييو از نقاط  يارير بختيکوچ عشا

)76; Alizadeh, 1988: 27 مردم شود. يها محسوب م آن 
 بيشتر ،ينينش کوچشت يوه معيش بر عالوه منطقه اين

 زهيمکان يها سامانه وجود با. هستند دامدار و کشاورز

 روش به هنوز منطقه نيا در يکشاورز شرفته،يپ يکشاورز
 روش،  نيا از استفاده ليدال از. رديگ يم انجام يسنت

 نييپا درصد مسطح، يکشاورز يها نيزم بودن محدود
 يميدا يها رودخانه بستر بودن نييپا و خاک يزيحاصلخ

  .است مجاور يها نيزمنسبت به 
  

  
  نقشه از نگارنده)مطالعه (مورد  يها محوطهت بخش الران و يموقع - ۱نقشه 

  
  بخش الران يشناس باستان يها پژوهشنه يشيپ

تاکنون  يطيمح ستيز يها تيبخش الران با وجود قابل
مورد مطالعه  يشناس و باستان پژوهشگرچ يه ياز سو
 يزن گمانه ظاهراًهدفمند قرار نگرفته است.  يشناخت باستان

اسـکندري هفشَـجان واقـع در  يباسـتان هـتپ ميحر نييتع

 ياز سو ش.. ه ۱۳۴۷جنـوب شـهرکرد کـه در سـال 
انجـام  ـرانيا يشناس از مرکـز باستان ياسي ريجهانگآقاي 

منطقه  نيدر ا يشناس باستانت يفعال نيتـر يميشـد، قـد
 ستيناز آن در دسـت  يمتأسفانه گزارشـ است که

از  يأتيسال هن ين در هميهمچن ؛)۱۶۱ :۱۳۸۸، ينوروز(
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 يبررس يبرا ،عامه سابق و فرهنگ يشناس اداره کل باستان
محدوده شهرکرد به منطقه  يها در محوطه يزن و گمانه

تپه  ازداران  - أت در مرز شهرکردين هيشده بود. ا  ليگس
 برخوردل يدل کنند. به يم يزن و در آن گمانه ديبازدکوگانک 

ر يفق، از يو اسالم خيازتار شيسفال پ يشان با تعداديا
کنند و  يم يارزش تلق يآن را ب ،نظر سفال بودن تپه از

، يکوثر( نداردرا  يسند که ارزش ثبت در آثار باستانينو يم
 محدوده يشناس باستان مطالعات نيتر جدي ).۹: ۱۳۴۷

 آلن ياز سو. ش .ه ۱۳۵۳ سال در ارييبخت و چهارمحال
 در سال. شد آغاز لردگان شهرستان از يمناطق در زاگـارل

 يزن گمانه و يبررسـ چنـد انجـام بـا مطالعـات ـنيا ۱۳۵۴
 زاگـارل آلن ياز سو و سنين هانس پروفسور يسرپرست به
 در خالل. شد رييگيپ يآلمـان يشناس باستان تأيه از

 دشت در يمدت کوتاه يبررس زين ۱۳۵۷ و ۱۳۵۶ يها سال
 يقلعه گل تپه در زين ييها گمانه و شد انجام شهرکرد

 ;Zagarell, 1975: 146, 1982:15-16د يگرد حفر لردگان

Nissen & Zagarell, 1975: 91).( ن يپس از انقالب ا
، ۱۳۸۹ن منطقه در سال يا کهنياافت تا يادامه  ها تيفعال
 ۳۰به مدت  ياصغر نوروز يعل ين بار به سرپرستياول يبرا

محوطه  ٢١٠ ،بررسي هجينت در شد؛ش يمايو پ يروز بررس
تا  ديجد ينوسنگ هتاريخي از دور -باستاني و اثر فرهنگي

ن يا. )١٢٩٥: ١٣٨٩، ينوروزگرديد (معاصر شناسايي  هدور

 يو مس و سنگ يمحوطه نوسنگ ١٩پژوهش به مطالعه 
  .پردازد يم
  

بخش  و مس و سنگ ينوسنگ ياستقرارها ارتباط
  يطيعوامل مح با الران
تحليل،  عنو نيدر اف موردنظر دبه ه يدستياب يبرا

پتانسيل  يريگ اندازه يبرا يمشخص اريعد ميبا ناچارب
ين يعاستقرارها ت نيا يريگ عوامل در شکل نيا ريتأثميزان 

مشخص و  يها داده يآور با جمع ن منظورياکرد. به 
با  اول ه، در مرحليعها و منابع طبي محوطه يريگ اندازه قابل

و  يآمارتحليل روش از ن يو همچن SPSSافزار  نرم
 اد شده،يعوامل  ريتأثدرصد  ،يهمبستگ بيضر همحاسب

 يخصوص، عوامل محيط نيدر ا. )۱جدول ( ديگردن ييتع
عنوان  ها به محوطه مساحت مستقل و يعنوان متغيرها به

 بيضر در .متغير وابسته در نظر گرفته شده است
در نظر گرفته  -۱+ تا ۱ نيب رهايمتغ نيرابطه ب ،يهمبستگ
باشد نشان از  تر کي+ نزد۱به  رهايچه که رابطه متغشد، هر

 يباشد همبستگ تر کيچه به صفر نزدهر شتر،يب يهمبستگ
در ادامه با  آن عکس است. جهيباشد، نت يکمتر و اگر منف
ک از ي، ارتباط هر رسونيپ يل همبستگياستفاده از تحل

ده شده و يسنج يباستان يها با محوطه يطيعوامل مح
 يها جاد و تداوم محوطهيکه در ا يطيسپس عوامل مح

  اند. ل شدهيح و تحلياند، تشر نقش داشته يباستان
  

  بخش الران يباستان يها محوطهبا  يطيعوامل مح يزان همبستگيم -۱جدول 
پوشش 
  گياهي

جهت 
  شيب

درجه 
  شيب

مسيرهاي فاصله از 
  ارتباطي

ارتفاع از سطح 
  دريا

فاصله از منابع 
  آب

ارتفاع 
  محوطه

مساحت 
  محوطه

    

۱۲۴/۰  ۱۲۴/۰-  ۲۲/۰  ۰۲۴/۰-  **۵۱۰/۰-  ۲۶۷/۰  **۵۵۵/۰-  ۱  
همبستگي 
  پيوسون 

  مساحت

    داري سطح معنا    ۰۰۳/۰  ۱۷۹/۰  ۰۰۷/۰  ۹۰۵/۰  ۹۱۴/۰  ۵۳۹/۰  ۵۳۹/۰
    تعداد ۱۹  ۱۹  ۱۹  ۱۹  ۱۹  ۱۹  ۱۹  ۱۹

  
بخش  يها مساحت محوطه يهمبستگ زانيم يبررس

  آب يميمنابع داالران با فاکتور فاصله از 
الران جز حوزه  يشمال يها بخش بخش الران در

ز جز حوزه کارون محسوب يآن ن يرود و بخش جنوب ندهيزا
 يها ها و چشمه از نهرها، رودخانه يا گردد. وجود شبکه يم

 ين منطقه از منابع آب کافيشده که ا موجبمتعدد 
بخش الران از منابع  يها باشد. فاصله محوطه مند بهره

است.  يمتر ۱۷۵۷تا  ۵۰ن يب يا آب، در گستره يميدا

دهد  يرا نشان م +۲۶۷/۰ رسونيپ يهمبستگ بيضر
 يبه صفر است و به معن کيرقم نزد نيا ) که۱(جدول 

مساحت  يدار يمعنسطح بودن  نييپا ايناقص بودن 
 يميدا بخش الران با فاکتور فاصله از منابع يها محوطه

 تواند يمثبت است که م زيکم ن زانيم نياما هم؛ آب است
فاصله از منابع  فاکتور مساحت با ميمستق رابطه يبه معن

انتظار  ديبا ميچه از منابع آب دور شوهر يعني؛ آب باشد
 اما ،تر شود کوچک ها هم محوطهکه مساحت  ميداشته باش
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 .است حيدرصد صح ۱۷کم و در حد  اريرابطه بس نيا
 بيرودخانه که ش کي يمرخ طولين ،ميدان يمطور که  همان
 جيتدر بهو  استرودخانه، مقعر يباال طرف بهدارد،  يمنظم

بستر  يعني؛ شود يگسترده م ،رود نييسمت پا هبچه هر
 يشتريباال و سرچشمه، در عمق ب يها در قسمترودخانه 

سطح با  هم و از عمق آن کاسته جيتدر بهقرار دارد و 
سرعت آب  تواند يآن م ليدلکه شود  ياطراف م يها نيزم

 نيهم است. به ليقب نياز ا يو عواملباالتر در ارتفاعات 
آن، با  يباال يها در قسمت رودخانه استفاده از آب ليدل

 يمنابع آب از مناطق نيهمراه است و ساکنان ا تيمحدود
، همکارانو  يخانيسارکنند ( يم ز استفادهين يگريد

ها و  گر در منطقه وجود چشمهيد يآب منابع .)۱۱۳: ۱۳۹۵
ن يا يها آب هستند که در سراسر دره يفصل يها ليمس

خود در بخش  ينيبازب ي. نگارنده در طدارندمنطقه وجود 
باً در کنار هر محوطه يالران مشاهده کرده است که تقر

آب  يل فصليا مسيو  يا فصلي يميک چشمه داي يباستان
ن منطقه در يتوان گفت که در ا يباً ميوجود دارد. تقر

ها و  هيها و کوهپا کوه يها ار اندک در دامنهيبس يها فاصله
و  يه فصلچشم ياريماهورها، تعداد بس ن تپهيدر ب يحت
 ياز روستاها يه برخيوجود دارد که هسته اول يميدا

ن يآباد حول ا ز مانند کتک، آقبالغ و فتحيمنطقه ن يامروز
چ يتوان گفت که ه يباً مياند و تقر گرفته ها شکل چشمه
رسد  يها وجود ندارد. به نظر م آب در کنار آن يميدامنبع 

مکرر  يها بارشجه آن ينت مرطوب و در يکه با وجود هوا
در کنار  يبه زندگ يالزام ينيرزميمنابع آب ز يو فراوان

وجود نداشته و در فواصل گوناگون از  يميدا يها رودخانه
 يگوناگون يها با مساحت ييها آب، محوطه يميدا منابع

  ).۱۳۹۲ همكاران،ا و ين يبهرامدارد (وجود 
  
بخش  يها مساحت محوطه يهمبستگ زانيم يبررس

  ايارتفاع از سطح در الران با فاکتور
 يريگ از عوامل مهم در شکل يکيعنوان  ارتفاع، به

 يمراکز فشار حرارت ليتشک با هاست که بوم ستيو ز مياقل
 يها يژگيو گريدر مناطق گرم و سرد، بر د اديکم و ز

 -ياهيگ ستميبارش و اکوس زاني، چون مها بوم ستيز
، يبيزاده و حبخسروگذارد ( يم ريتأثها،  آن يجانور

۱۳۹۴ :۱۰۹(.  
  

 زانيمورد مدر  رسونيپ يهمبستگ بيضر يبررس
 -۵۱۰/۰ا، يها با فاکتور ارتفاع از سطح در مساحت محوطه

 يهمبستگ رقم نيکه ا )۱دهد (جدول  يرا نشان م
/ ۰۵را در سطح کمتر  يدار يم، معکوس و معنيمستق

ارتفاع از سطح چه هر که يمعن نيدب کند، يان ميدرصد ب
ها کاسته  از وسعت محوطه يطور نسب ابد، بهيش يا افزايدر

کننده نوع  نييا تعيشود. عامل ارتفاع از سطح در يم
جاد يرگذار در ايک محل است و از عوامل تأثي يتوپوگراف

مردم  ياق زندگيمتفاوت و سبک و س يمياقل يها ميرژ
ن ي). ا۲۵: ۱۳۹۲، همکارانا و ين يبهراماست (ک منطقه ي

ها  که محوطه يبيزان شيفاکتور به همراه فاکتور درصد م
ت يکننده ماه نييتواند عامل تع ياند م شده آن واقع يرو

ارتفاع عامل ن باشند. يجانش کيرو و  جوامع کوچ ياقتصاد
 ست،ها گاه سکونت ييفضا يدر استقرارها يا محدودکننده

تعداد  ،متر ۲۰۰۰که در ارتفاعات باالتر از  يطور به
 نياز ا يرياشمناطق ع ابد و تنهاي يکاهش م استقرارها

 ؛)۶۵: ۱۳۸۹ ،يو نوروز ييدايصهستند ( يقاعده مستثن
در سطح دشت با  يين و روستايجانش کي يها محوطه يول
 يارتفاعات، حت هدامن رند. معموالًيگ يب کمتر شکل ميش

 يبرا يبه منابع آب، مکان مناسب يکيبا وجود نزد
 و يعيطب طيشرا راي؛ زستنديناستقرارها  يريگ شکل

مناسب نبوده؛  ينيجانش کي يزندگ يآن برا يطيمح
 ز کمتريمحدوده ن نيدر ا يامروز يطور که روستاها همان

معموالً مناطق  .)۱۶۰: ۱۳۹۵ا، ين فرخاند ( شکل گرفته
م يو مرتفع از نظر ارتفاع به سه دسته تقس يکوهستان

متر است که  ۲۰۰۰ش از يارتفاعات بشوند، گروه اول  يم
 يها د و درهيش شديتند، فرسا يها بيمشخصه آن ش

. دارندف يتا ضع ين مناطق مراتع غنيتنگ است که ا
متر است که  ۲۰۰۰تا  ۱۸۰۰بخش دوم مناطق با ارتفاع 

هموار  يها تند و دشت يها يخوردگ نين چيدر ارتفاع ب
متر  ۱۸۰۰ ز مناطق کمتر ازيقرار دارد و بخش سوم ن

و زراعت  يتيمهم جمع يها عنوان کانون هستند که به
). بر اساس ۱۳۹۳، يبخش و بلمک تاجگردند ( يمحسوب م

بخش الران  يها ، محوطهيسطوح ارتفاع يبند مين تقسيا
از سطح  يمتر ۲۵۷۴متر تا  ۲۱۵۳از ارتفاع  يفيدر ط

 ين محدوده ارتفاعياند. در واقع سکونت در ا شده  ا واقعيدر
  هستند. يو فصل يموقت يگر استقرارها انيا بياز سطح در
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بخش  يها مساحت محوطه يهمبستگ زانيم يبررس
  ياصل يارتباط يها جاده الران با فاکتور فاصله از

در  يعيطب يها از گذرگاه يبردار ها و بهره جاده يبررس
توجه دارد؛  قابل يتياهم يشناخت باستان يها پژوهش

 و ياجتماع ،يارتباطات اقتصاد يها برقرار راه که ييجا
جوامع گوناگون  يها بعد، برهمکنش در مرحله و يفرهنگ

 يطيمح ستيز جبر يياز سو يبه نوع ،کند يم سريرا م
 فائق ياو برا يها تالش گر،يد يانسان و از سو يشرويپ

، يبيزاده و حبخسرودهد ( يجبر را، بازتاب م نيا بر آمدن
بخش الران  يها محوطهان شد، يطور که ب همان .)۱۳۹۴
ها  ن محوطهي. ادارد مترمربع ۹۱۰۰تا  ۷۵۰ نيب يمساحت

 يارتباط يرهاياز مس يمتر ۲۳۴۸ تا ۱۰ن يدر فاصله ب
را نشان  -/۰۲۴ رسونيپ يهمبستگ بيضراند.  شده واقع

و معکوس و  به صفر کيرقم نزد نيا )،۱دهد (جدول  يم
دو عامل  نيارتباط اعدم دهنده  نشانشتر يبو  ف استيضع

ها در فواصل گوناگون از  گر محوطهيان دي، به باست
  قرار دارند. ياصل يارتباط يرهايمس

بهار عموماً  ليدر اوا ياريبخت ريهر ساله عشا
شهرستان  يخوزستان، از سو ي ماه از منطقه بهشتيارد

همان  .شوند يمنطقه م نياوارد و فارسان کوهرنگ 
مردمان بوده و هنوز  نيا يها جاده رباز،يکه از د ييرهايمس

که به  ييها ل راهيا،  شود و با ورود به منطقه يفاده مهم است
وجود  به شانيا رفت و آمد يدراز برا انيمرور در طول سال

شوند. با توجه  يم يخود راه يها اند، به سمت وارگه آمده
 يانتخاب برا يها نهيموجود و کم بودن گز يطيمح جبر به

 ياريمنطقه، بس نياطراف ا يها کوه تنگ و يها گذر از دره
 ،شود ياستفاده ماکنون تکه  ييها با راه رهايمس نياز ا
ل آن يد از داليجه شايهمان) و درنتدارند ( يپوشان هم

 يرهايمردمان گذشته مس يکه برا بتوان گفتبتوان 
 يارتباط يرهاينداشته و مس يت چندانياهم ياصل يارتباط

است.  فا کردهيرا ا يتر نقش پررنگ ،ها ل راهيمانند ا يفرع
است که در کف هر  مشاهده کرده منطقه نيدر ا نگارنده

که  وجود دارد يخاک ير ارتباطيک مسيباً يتقر يا دره
ن مناطق، يب يانبر و ارتباطيم يرهايعنوان مس ز بهيامروزه ن

ز ين. امروزه شود يماستفاده  ياصل يرهايشتر از مسيب
 يها دن به وارگهيرس ي، براالقيير پس از ورود به يعشا

ها استفاده  و کف دره يفرع يرهاين مسيخود از هم
 يرهايمس يکير در نزدين عشايا چون وارگه کنند. يم

دورافتاده و  يها ز درهيها ن از آن يو تعداد ستين يارتباط

 ؛ننديگز يم يسکن ياصل يرهاين مسياد از ايبا فاصله ز
عبور و  يز برايمنطقه ن يشتر مردمان محلين بيهمچن

بر  انيم يرهاين مسيجوار از ا هم يمرور خود با روستاها
  کنند. ياستفاده م

  
بخش  يها مساحت محوطه يهمبستگ زانيم يبررس

 ها محوطه يريب محل قرارگيدرجه شالران با فاکتور 
ع يدر توز يکه نقش مهم يگرياز عوامل د

 ليتحلب است. يدارد، عامل ش يانسان يها گاه سکونت
 يها گاه سکونت عيو نقش آن در توز يعامل توپوگراف

 يچندان منطق ب،يش زانيبدون در نظر گرفتن م ييروستا
 يحد به بيش يها نقشه تياهم رسد امروزه ينمنظر  به

 يها در طرح ندريعلوم ناگز از يارياست که متخصصان بس
 بيش تيبا توجه به اهم. کنندها استفاده  نقشه نيااز خود 

استفاده  ،يو مسکون ي، عمرانيکشاورز يها يدر انواع کاربر
 تواند کمک يها م شاخصه ريبه همراه سا بياز عامل ش

 بيش کهآنضمن  ؛کند نيسرزم يها به سنجش توان يمهم
 به شمار زين نيشکل زم نييدر تع ياصل ياز فاکتورها يکي
 ييبرپا ).۱۰۸: ۱۳۹۵، همکارانو  يخانيسار( ديآ يم

ب يرو به آفتاب با درجه ش يها بيها در ش گاه سکونت
 يبردار زان بهرهيت، نوع استقرار و ميجمع يداريکمتر در پا

ن عوامل در ين نقش دارند که بدون در نظر گرفتن اياز زم
دوران  يع استقرارهايتوز يکنار ارتفاع، درک چگونگ

: ۱۳۹۲، همکارانا و ين يبهرامبود (سر نخواهد يمختلف م
 يباستان يها محوطه يريب محل قرارگي). درجه ش۲۶

بر  يت اقتصادياست که با توجه به ماه يفاکتور مهم
 رسونيپ يهمبستگ بيضرگذارد.  يم ريتأثها  مساحت آن

ب يبخش الران با فاکتور درجه ش يها مساحت محوطهن يب
 جدولدهد ( يرا نشان م +/۰۲۲ها  محوطه يريمحل قرارگ

عدم ارتباط  يک به صفر است و به معنين رقم نزدي. ا)۱
 يريب محل قرارگيها و ش ن مساحت محوطهيب يهمبستگ

د از ير است. شايدرصد قابل تفس ۹هاست که در سطح  آن
شتر ين مطلب را ذکر کرد که بيل آن بتوان ايدال

 يکه رو يبيهستند و درجه ش يمذکور فصل يها محوطه
نداشته است.  يتيساکنانشان اهم ياند، برا دهيآن واقع گرد

نان ينش شود، کوچ يده ميز امروزه در منطقه ديده نين پديا
نظرشان مناسب  که از يا و دامداران منطقه، در هر نقطه

شتر يل بين دليکنند. به هم يخود را برپا م ياست، چادرها
ها،  تنگه ماهورها، در داخل ها در دامنه تپه آن يچادرها
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ده يدار د بيماهورها و سطوح ش ن تپهيا بيها و  دامنه کوه
گر آن يل ديد از دالي). شا۳۵: ۱۳۹۴، ييروستاشوند ( يم

ان کرد که چون زمان استقرار و ين مطلب را بيبتوان ا
ست و طول دوره استقرار ين يميداز ين مردمان نيسکونت ا

استقرارشان  يرا که برا ييمدت است، جا ها کوتاه آن
باشد که از گزند  ييد در وهله اول جايکنند، با يانتخاب م

د در يشد يمانند بادها يعيو عوامل طب يوحش واناتيح
گردد که  يم موجبن يا ؛ و)Hole, 2004: 112باشند (امان 

ماهورها و  ماهورها، دامنه تپه ن تپهيها، ب دامنه کوه
 يها بيش نيهمچن ؛دار را انتخاب کنند بيش يها محل
 يها تيانجام فعال يبرا بين شيتر مناسب %۱۵از  کمتر

 طيشرا ريمساعد بودن سا در صورتاست که  يکشاورز
 يفيو ک يکم شيبهبود افزا ،يطيمحريو غ يطيمح

 يبرا ينواح نيدارد. ا به دنبالرا  يکشاورز محصوالت
. )۱۳۸۸ ،يمترجم و بلمکاست (مناسب  زيباغ ن جاديا

 باال استها  آن بيکه ش ييها نيزم گفت ديبا يکل طور به
 ن،يباالتر از ا يها بيش و ستندينزراعت قابل استفاده  يبرا

 يشامل: چمنزار، مرتع، جنگل، علوفه و مراتع کوهستان
 يها بي، پس انتخاب ش)۸۳: ۱۳۷۰ ،يفرهوداست (

  مدت است. متفاوت نشان از استقرار کوتاه
  
بخش  يها مساحت محوطه يهمبستگ زانيم يبررس

  بيجهات شالران با فاکتور 
بر اساس دانش علم اقليم و جغرافيا با توجه به 

 شيب جهات زمين، مختلف مناطق و ها دامنه گيري آفتاب
شرق،  شرق، شرق، جنوب هشت گروه (شمال، شمال به

: شوند يم ميتقسغرب)  غرب، غرب و شمال جنوب، جنوب
 .اند کردهرا احراز  ۸تا  ۱ يها رتبه ياين توال اساس بر

بخش  يها مساحت محوطه نيب رسونيپ يهمبستگ بيضر
ها  محوطه يريب محل قرارگيش جهاتالران با فاکتور 

ک به ين رقم نزديا ).۱دهد (جدول  يرا نشان م - /۱۲۴
زان مساحت ين ميارتباط ب نبوددهنده  صفر است و نشان

  است. بيجهات ش يبخش الران با فاکتورها يها محوطه
 يديخورش يانرژ مقدار ي کننده نييتع ب،يجهت ش

 درجه يانرژ نيکند و مقدار ا يم افتياست که خاک در
خاک را  دسترس قابلخاک و مقدار آب ، هوا حرارت

که  )۷۸: ۱۳۹۱ ،همکاران و سرشوقسازد ( يمشخص م
 يها بيش ياهيتفاوت در پوشش گ موجبعوامل  نيهم

 يعني ب،يدرجه حرارت در سه نوع ش ريي. تغاست مختلف

 ،تابد يها م به آن ديماً خورشيمستقکه  ييها بيش
 و تابد يها م به آن ديخورش يا که تا اندازه ييها بيش
بارز  اريبس ،تابد يها نم به آن ديکه نور خورش ييها بيش

در مناطق  ليدل نيهم به)، ۱۳۲: ۱۳۸۸ ،کيگر(است 
 يها بيش ريگرمس روبه آفتاب و در مناطق بيش ريسردس

در  رسند. ينظر م تر به سکونت مناسب يپشت به آفتاب برا
 يب جنوبين منطقه در فصول مختلف، جهات شيا
را يز ؛ت را دارندين اهميکمتر يشمال يها ن و جهتيشتريب

ن گرما و در زمستان يدر تابستان کمتر يجنوب يها جهت
 يشرق يها بيکنند. جهت ش يافت مين گرما را دريشتريب

و دارند  يت کمترياهم يب جنوبيز نسبت به شين يو غرب
با توجه به  .شوند  يمز استفاده يز نييدر فصول بهار و پا

انتظار  ،دارد سرد يوهوا آب شده مطالعه منطقه کهنيا
بخش  يامروز يمانند اکثر روستاهاها  رود که محوطه يم

روبه جنوب  يها بيش يعني ر،يگ آفتاب يها بيدر شالران 
 از به دست آمده جياما نتا ؛داشته باشد يشتريتراکم ب
بخش الران  يها و محوطه کند يرا رد م هينظر نيا پژوهش

ده نشان ين پديدارند. ا وجود يمختلف يها بيدر ش
مسکون  يمدت طوالن يها برا ن محوطهيدهد که ا يم

. معموالً اند نشده استفاده ا در فصول مختلفياند و  نبوده
 يها بير در فصول تابستان، شير در مناطق سردسيعشا

را از تابش يز ؛کنند ياستقرار خود انتخاب م يبرارا  يشمال
الق و ييل ورود به يم آفتاب در امان هستند و در اوايمستق

د، يگرا يم يهوا رو به خنک يا در هنگام کوچ که کمي
که حداکثر کنند  يرا انتخاب م يو شرق يجنوب يها بيش

، همكارانا و ين يبهرامببرند (د يخورش ياستفاده را از انرژ
رسد که استفاده از  ين به نظر ميبنابرا؛ )۲۷: ۱۳۹۲
 دارند يموقت يب مختلف، نشان از استقرارهايش يها جهت

ب يو جهت ش اند شده يمسکون مکه در فصول گرم سال 
نداشته  يت چندانيها اهم آن ياسکان برا يمناسب برا

  است.
  
بخش  يها مساحت محوطه يهمبستگ زانيم يبررس

  ياهيپوشش گالران با فاکتور 
است که در  ياز عوامل يکيهر منطقه  ياهيپوشش گ

رد و يگ ينظر قرار م وردمگوناگون  يها مياقل يبند طبقه
آن  يشت و بازرگاني، سبک معييم غذايدر رژ ينقش مهم

زان ي). اندازه و م۱۳۹۴، يبيزاده و حبخسرودارد (منطقه 
 يها م با زمانيطور مستق به ياهيپوشش گ يزيحاصلخ
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ب ارتباط يا، نوع خاک و شيارتفاع از سطح در ،بارش
بسته به  ياهيو پوشش گ يپ اراضي. تداردم وجود يمستق
ها  که از آن يا ب و نوع استفادهيزان شيل خاک، ميپتانس

طور که در  همانشود.  يم ميشود، به چند طبقه تقس يم
 يک منطقه کوهستانيان شد، منطقه مورد نظر يفصل دو ب

ع يف وسيو ط يآن آهک يها مرتفع است که جنس خاک
گر عمق خاک آن در مناطق مرتفع يد يسوآن است و از 

ن منطقه ياست. در ا يرقابل استفاده در کشاورزيکم و غ
 ۱۳به  يامروز يبند بر اساس طبقه ياهيپ پوشش گيت

 يبا بافت عال ييها نيشود که شامل زم يم ميطبقه تقس
 ي، اراضيچراگاه فصل يت کم براي، قابليآب ياراض يبرا

مشترک  ير، اراضيمرتع و با يت کم برايمشترک با قابل
ت کم تا متوسط ي، قابليغن يمرتع يم و مرتع، اراضيد

، يآب يها زراعت يخوب برا يها تيچراگاه، قابل يبرا
م، در يد يت کم برايچراگاه و قابل يت خوب برايقابل

ت ي، قابليزراعت آب يت متوسط برايصورت وجود آب قابل
 يت برايو قابل يو سنگ ساختمان يفصل يچرا يکم برا

 يبند ب کديترت به ۱۳تا  ۱هستند که از  يساز ساختمان
پوشش  ،منطقه ياهيشتر پوشش گيب يطور کل به ؛اند شده

 يبند مين تقسياست و در ا ياست که مناسب مرتع ياهيگ
اد بدان يکم و ز يها تيتحت عنوان قابل ييها مجموعهريز

 زانيم رسونيپ يهمبستگ بيضرده است. ياضافه گرد
بخش الران با فاکتور  يها مساحت محوطه يهمبستگ
 نيا ،)۱دهد (جدول  ي+ را نشان م۲۵۹/۰ ياهيگپوشش 

ن پوشش يف بيضع يو همبستگ نييپا ارتباطبه  عدد
ن رابطه يها اشاره دارد، اما هم و مساحت محوطه ياهيگ

که در  ين معنيم دارد، بديز اشاره به رابطه مستقيف نيضع
، وسعت دارد يشتريب ياهيکه پوشش گ يسطوح

ف و در ين رابطه ضعيابد، اما اي يش ميها هم افزا محوطه
ار يبسن موضوع ير است. ايدرصد قابل تفس ۲۵سطح 

بخش الران کمتر از  يها را همه محوطهيز ؛مبرهن است
شتر ياند که ب قرارگرفته يک هکتار هستند و در مناطقي

رود  ندهيه زاياست و تنها در حاش يآن مرتع ياهيپوشش گ
ت يآن قابل يو اراض دارد يغن ياهياست که پوشش گ

ن منطقه يز در اين يک هکتاريدارند و تنها محوطه  ياريآب
 ياهيدر مناطق مرتفع با پوشش گ نيبنابرا ؛داردر قرا

  بزرگ داشت. يها د انتظار محوطهياد نبايبا ارتفاع ز يمرتع
 يباستان يها نسبتاً کم محوطه يهمبستگ يبررس

دهد که  ينشان م يطياز عوامل مح يبخش الران با تعداد

از  يبه تعداد يکم يبخش الران وابستگ يها محوطه
به دست  يها ن مسئله در رقمياند. ا داشته يطيعوامل مح

مشاهده است.  رسون قابليپ يب همبستگياز ضر آمده
بخش الران با عوامل  يها محوطه يهمبستگ ۱ شکل

جاد يرا در ا ريتأثن يشتريکه بدهد  يرا نشان م يطيمح
ا ين مجموعه، ارتفاع از سطح درياند و در ا ها داشته آن

اما ؛ ها دارد با مساحت محوطه يم و معکوسيارتباط مستق
گر، يد در کنار عوامل دين عامل را بايرسد ا يبه نظر م

ت يکه از درجه اهم ياهيآب و پوشش گ يمانند منابع فصل
 يرينسبت به ارتفاع دارند، قرار داد تا بتوان به تفس يکمتر
، منابع ياهيرسد که پوشش گ يد. به نظر ميرس يمنطق

م و يک رابطه مستقيا يسطح درزان ارتفاع از يآب و م
: ۱۳۸۳، يو عارف يعبددارند (گر يکديمتقابل نسبت به 

شتر از يار بيبس يفصل يها ). در ارتفاعات باال بارش۴۰۴
ها،  صورت چشمه جه منابع آب بهينت ها هستند که در دشت

حاصل آن پوشش  وشوند  ير ميها سراز ها و رودخانه يجو
به جنس  ياهيپوشش گزان يالبته م ؛است يغن ياهيگ

، ن منطقهيز مرتبط است. در ايم نيو اقلخاک، عمق آن 
شتر يکه ب  شده موجبگر موارد، ين سه عامل نسبت به ديا 

ن وصف يرد. حال با ايقرار گ يانسان يها مورد توجه گروه
که  دارند يتيد که جوامع بخش الران چه ماهيد ديبا

ارتفاع از  يدارند ول يطيمحعوامل با  ينسبتاً کم يوابستگ
 يبرا يمرتع ياهيآب و پوشش گ يا، منابع فصليسطح در

ن ييار پايبس ي. وابستگدارد يشتريت بيها از اهم آن
تا عصر مفرغ بخش الران به  يدوره نوسنگ يها محوطه
ب، درجه يگر عوامل مانند جهت شيآب و د يميدامنابع 

ها  محوطهن يدهد که ا ينشان م يارتباط يرهايب و مسيش
ها  آن يآب برا يميدابه منابع  يهستند و دسترس يفصل
ت يآب اهم يداشته و در عوض منابع فصل يت کمترياهم

به ارتفاع از  يگر وابستگيد يسواست. از  داشته يشتريب
 يها محوطه ياهيو پوشش گ يا، منابع فصليسطح در

د يود بان وجيبخش الران نسبتاً خوب است. با ا يباستان
، پوشش اتهستند که ارتفاع يچه جوامعن مردم يکه اد يد
 يشتريت بياز اهمها  آن يآب برا يو منابع فصل ياهيگ

زاگرس و  همنطق يايجغراف هژيو طيشرا. برخوردار است
و برعکس آن  يکشاورز يمناسب برا يها نيزمکمبود 

با  يمنطقه را جهت زندگ ،يغن يها وجود مراتع و جنگل
زاده و خسرواست ( کردهو آماده  ايمه يکوچ رو هويش

ن يدر ب ييحرکت و جابجا نيبنابرا ؛)۶۶: ۱۳۹۴، همکاران
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آن،  يجنب يها تيو فعال يمناطق و تسلط اقتصاد دامدار
و دام و مرتع از  است ينينش کوچ يزندگ ياصل يربنايز

، يريمشاست ( يوه زندگين شيتداوم ا ياصل يها رکن
در ن جوامع يچنکه کند  يان ميزاده بي). عل۳۲: ۱۳۸۷

بر اساس  يشتيمع ياحتماالً دارا يمناطق کوهستان
 يدامدار؟)، شکار و ( ميدار محدود يبس يکشاورز

 يا به معناي) Alizadeh, 2010 ؛۴۷: ۱۳۹۲زاده، يعل(
: ۱۳۸۷زاده، يعلاند ( کشاورز متحرک بوده - دار تر گله يکل

 تنوع، ياقتصاد رشد ينينش کوچ يزندگ در واقع چون). ۲۳
 ينان سعينش محدود است، کوچ يو گسترش اقتصاد

ست خود يز طيکنند که از تمام منابع موجود مح يم
 :Cribb, 1991؛۲۸: ۱۳۸۷زاده، يعلکنند (  يبردار بهره

نسبت ها  محوطه يريز با توجه به قرارگين نکته ني). ا374
 يها بيش در ها محوطه يريو قرارگ ايبه ارتفاع از سطح در

 يمختلف به همراه استقرار در کنار منابع آب فصل متنوع و
ز ذکر شد، يطور که قبالً ن مشاهده است. همان قابل

 يها برا بين شيتر درصد مناسب ۱۰تا  ۵ن يب يها بيش
 :Anabestani, 2011) است يانسان يها گاه سکونت ييبرپا

متنوع و  يها بيها در جهت ش محوطه يريو قرارگ (182
مدت و  کوتاه يمختلف نشان از استقرارها يها بيدرجه ش

دار  بيش يها نيزمز سکونت در يهستند که امروزه ن يفصل
؛ ,2004، نکشود ( يده مير و دامداران دين عشايدر ب

Hole, 2009ها را،  ن نوع محوطهيا يشناس )، در باستان
 ,Zagarell, 1989)نامند ( يم ١يا هيکوهپا يها محوطه

potts, 2014: 17متر  ۲۰۰۰در ارتفاع باالتر از  يري. قرارگ
 يها در محل يري)، قرارگ۳۵: ۱۳۹۲ گران،يو د اين يبهرام(

 ,Potts)( يسنگالخ يها نيزمها و  بينامناسب مانند ش

و  مرتفع يدر مناطق کوهستان يري، قرارگ25 :2014
 يو فصل يموقت يهمه نشان از استقرارها يماهور تپه

 ين ارتفاع برايکه ا )۴۳: ۱۳۹۲ ،يدريحهستند (
ندارد. الزم به ذکر  يت چندانيجذاب يميدا ياستقرارها

زاگرس مخصوصاً  يکوه انيم يها ها و دره است که دشت
د ين بعيبنابرا ؛شوند يار سرد مين منطقه، در زمستان بسيا

ن مناطق در تمام يا يباستان يها است که معدود محوطه
؛ )Zagarell, 1982: 60-61باشند (طول سال مسکون بوده 

 يطيمح ستيو ز ييايجغراف يها يژگين با توجه به ويبنابرا
نان ينش بر کوچ يا ژهيمهاجرت و يدر مناطق مرتفع، الگو

ژه در نوع يو شود، به يل مين مناطق تحميز اييتابستان و پا
                                                
1- The Slope Site 

کم و  ياتين خصوصين فرض که چني. ايعمود ينينش کوچ
کسان ي يبر دامدار يمبتن ينينش کوچ يش از آغاز زندگيب

 ).Alizadeh, 2003: 83-84( دينما يم يمانده باشد، منطق
  

  
تأثير عوامل محيطي از نظر اهميت در ايجاد  - ۱ شکل

  ها با روش تحليل همبستگي پيرسون محوطه
 

  گيري نتيجه
ي فرهنگي، تحليل شناس بوم ليتحليکي از اهداف 

در بستر اطالعاتي نظير موقعيت قرارگيري محوطه 
ها با منابع دايمي آب،  محيطي از جمله فاصله محوطه

ها با مسيرهاي ارتباطي اصلي، جهت شيب،  فاصله محوطه
بيان ديگر در پي  درجه شيب و پوشش گياهي است، به

پاسخ به سؤاالتي است که اين پژوهش بر اساس آن بنيان 
آوري  نهاده شد. با طرح اين سؤاالت اطالعات خام جمع

و با استفاده روش  SPSSافزار  سط نگارنده، با نرمشده تو
تحليل همبستگي پيرسون و در راستاي سؤاالت مذکور 

افزار نشان  تحليل گرديدند. برون داد يا خروجي اين نرم
هاي نوسنگي تا آخر عصر  هاي باستاني دوره داد که محوطه

مفرغ بخش الران وابستگي اندکي به تعدادي از عوامل 
درجه شيب، جهت شيب و ميزان فاصله از  محيطي مانند

اند. در اين ميان عواملي مانند  مسيرهاي ارتباطي داشته
ارتفاع از سطح دريا، ميزان فاصله از منابع فصلي آب و 

تري نسبت به ديگر عوامل  پوشش گياهي نقش پررنگ
 منابع ي،که توپوگراف دادنشان  يهمبستگ نيااند.  داشته

که هر سه ارتباط مستقيمي فصلي آب و پوشش گياهي 
ي و تداوم هاي انسان جذب جمعيت موجب باهم دارند،

گيري  شکلهمچنين  ،است دهيمنطقه گرد نيدر ازندگي 
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تحت تأثير توپوگرافي  ياديمنطقه تا حد زاين  هاياستقرار
طور که بيان  همان بوده است. هيناح نيا يمياقل طيو شرا

گياهي مرتعي، وجود شد، ارتفاع باال از سطح دريا، پوشش 
هاي آهکي و کمبود خاک حاصلخيز، اقليم سرد  انواع خاک

و طوالني در منطقه موجب گرديده که اين منطقه شرايط 
استقرارهاي دايمي در گذشته را نداشته باشد. با توجه به 

بوم منطقه و همبستگي کم عوامل محيطي،  اقليم، زيست
از سال  نيز مشخص شد که اين محوطه تنها در فصولي

صورت فصلي و  اند و اين استقرارها، به شده مسکون مي
بنابراين اين جوامع که وابستگي اندکي به ؛ اند موقتي بوده

اند را بايد جوامعي بسيار ساده و  عوامل محيطي داشته
رو  ابتدايي فرض کرد که ماهيت اقتصادي دامدار کوچ

ورزان نشينان مانند کشا اند. نکته ديگر اين که کوچ بوده
هاي خاص و يا عوامل محيطي  وابستگي زيادي به مکان

هاي مختلف  ترين تغييرات يا بحران ندارند؛ زيرا با کوچک
توانند مکان  محيطي، اقتصادي، اجتماعي برحسب زمان مي

و حتي شيوه معيشتي خود را سريع عوض کنند، يعني 
نشينان براي تغيير شيوه زندگي از نوعي به نوع ديگر،  کوچ

). ۳۰: ۱۳۸۷عليزاده، دارند ( اه را براي بازگشت باز نگه مير
زندگي و و مبناي نظام اقتصادي  اساسبا توجه به آنکه 

ديگر عامل دام و  سويانسان و از سونشيني، از يک  کوچ
توان بيان کرد که  هستند، پس در نگاه کلي مي مرتع

گران در منطقه در اصل ناشي  پراکندگي استقرارهاي کوچ
تر از بقيه است.  از عوامل متعددي است که سه عامل مهم

ها دام و مسئله تعليف آن، دومين،  ترين آن اولين و مهم
جغرافيا و توپوگرافي و سومين، عامل انساني است، با توجه 

ي نوعي انطباق گر کوچ«گويد:  ن ديدي، زاگارل ميبه چني
با شماري عوامل ناشي از تعادل عوامل اقتصادي، محيطي، 

ها، احتماالً  سياسي و نظامي است؛ تغيير در هر يک از اين
تواند تعادل الگوي مکان گزيني را در نظام  طور شديد مي به

در پس  ».(Zagarell, 1975: 135)استقراري بر هم زند 

رتبه بسيار بااليي از توجه قرار مدام در نشيني،  دگي کوچزن
شود که فرانک هول بيان  همين نکته موجب مي و رديگ يم

راحت هستند و  هايي در محلنشينان  که کوچکند 
هاي  هاي خود را برپا کنند که در واقع دام توانند اردوگاه مي
چرا و امنيت الزم و مناسب  برايها مرتع کافي  آن

  ).Hole, 1979: 208-209د (نباششته نيزدا
توان گفت که  با توجه به مطالب ذکر شده مي

گزينند و وارگه خود  هايي سکني مي نشينان در مکان کوچ
کنند که: الف) شيب زمين مناسب باشد  را احداث مي

(Beck, 2003: 293-294) معموالً در اين مناطق سطح ،
ي جاري هاي آيد و چشمه هاي زيرزميني باال مي آب
ها سطح خاک عمق اندکي دارد  شوند، ب) در اين مکان مي

ها ادعايي ندارند. ج)  جانشينان براي تصرف اين زمين و يک
نشينان معموالً نواحي بسته و دور از دسترس  نواحي کوچ

ها را براي سکونت  نشينان اين محل هستند و اغلب کوچ
به علت کنند. د) نکته ديگر اين که اين مناطق  جستجو مي

ارتفاع باال و بارش نزوالت جوي مراتع غني دارند که براي 
 Abdi et)( ستينصرفه  جانشينان مقرون به برداري يک بهره

al, 2002توان تصور کرد  . با توجه به مطالب ذکر شده مي
هاي بخش الران همگي فصلي هستند و  که محوطه

 ها مشابه با الگوهاي استقرار الگوهاي سکني گزيني آن
گزيني فصلي و موقتي مانند عشاير امروزي هستند؛ زيرا 

، قرار دارندعشاير  هاي که امروزه اردوگاه ينواح يدر نزديک
 کشفي نيز باستان هاي توجهي از محوطه قابلتعداد 

  .اند شده 
 

  يدانتشکر و قدر
 اصغر يعلدکتر  يدانم از جناب آقا يالزم م بر خود

بخش الران  يها داده ار نهادنيبه خاطر در اخت ينوروز
  .مينما يتشکر و قدردان
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Abstract 
 
One of the important purposes of Archaeology, is studying the interaction of humans with the 

environment: This paper is trying to focus on and analyze the role of natural, geographical, 

and environmental factors in the appearance of human settlements in Neolithic and 

Chalcolithic, of Laran County. Laran County is located in the Southern branch of the 

Zayandeh- Rud River and due to the potential environmental and geographical conditions has 

caused appropriate human settlements are formed in different periods. Because this area is 

located in a mountainous terrain, it has a cold weather, with abundant rainfall and for this 

reason, landscape is causing many environmental constraints. Income in this region is based 

on agriculture and livestock. This area is now the number of Bakhtiari nomad's countryside 

come to this area in summer. The study of this part of Zagros, as one of the important areas is 

located between two central plateau regions of Khuzestan, and the natural environment role in 

shape, continuity or the collapse of archaeological sites is one of the gaps that needs to be 

investigated in the studies of this area. Therefore, our records of the changes of the region in 

different periods of prehistory and its mode of relationship with another environment are 

incomplete. In this study, a total of 19 Neolithic and Chalcolithic sites have been identified of 

the 2010 survey in the Laran county. The Identified sites in the study were analyzed using 

descriptive and analytical methods and by using GIS and SPSS software. In this study, the 

extent of the archaeological sites was the dependent variable, and environmental conditions, 

such as distance and proximity to water resources, communication paths, vegetation type, 

slope direction, slope degree, and altitude were considered as independent variables. The 

reasons for the lack of correlation or correlation archaeological sites back to the relationship 

between man and environment that creates a special kind of the landscape. According to the 

results of the correlation, the height above the sea level, the seasonal water and vegetation 

resources have more impact compared to other factors such as slope direction, slope degree, 

distance from communication routes, and permanent sources of water are very low. The 

overall results of this study suggest that Neolithic and Chalcolithic sites in the Laran County 

are little affected by environmental factors and this suggests that these sites are used 

seasonally. This area is high and has a cool climate and these factors have created special and 

different conditions, forming human settlements similar to other areas in Zagros Highland. 

According to the above, we must ask which life style is that the height, seasonal water sources 

and pasture vegetation plays an important role for human life. What characterized that in the 

Neolithic and Chalcolithic period, way of life in the region is similar to that of today’s and life 

style has been nomadic pastoralist that is still ongoing. 
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