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در این پژوهش که بر مبناي طرح بازنگري محوطههاي دوران تاریخی دشتهااي دهگاالن و قارو (اسااان کردسااان) انجاا
گردید  ،با در نظر گرفان نقش عوامل محیطی در شکلگیري یازد محوطه ساسانی مناطق یاد شد  ،سعی بر شناخت و تحلیال
الگوي پراکندگی محوطههاي ساسانی این دو دشت است .در این راساا اطالعات رقومی شاد عاوارم محیطای ایان ناحیاه ،باا
اسافاد از سیسام اطالعات جغرافیایی ) ،(GISبا داد هاي حاصل از بررسی تلفیق شد و در مرحله بعد به منظور نمایش روابا
بین عوامل طبیعی مذکور و زیساگا هاي دور ساسانی ،به تهیه نقشههاي تلفیقی و تفسیر این نقشهها پرداخاه شاد اسات؛ بار
این اساس در مقاله حاضر تعدادي از مهمارین عوامل مؤثر در شکلگیري اساقرارهاي دور ساسانی دشتهاي دهگاالن و قارو
از جمله ارتفاع ،میزان شیب ،جهت شیب ،فاصله از منابع آبی و فاصله از را ها بررسی شد است .از اهداف این پژوهش میتاوان
به ترسیم یک نقشه اساقراري براي دور ساسانی دشتهاي دهگالن و قرو و مشاخ شادن تاثثیر عوامال محیطای در نحاو
پراکندگی این محوطهها اشار کرد.
واژگان کليدي :ساسانی ،دهگالن ،قرو  ،الگوي اساقرار ،عوامل محیطی.

ارجاع :صمدي بگهجان ج .احمدي ع .1398 .تحلیل الگوهاي اساقراري دور ساسانیان در دشتهاي دهگالن و قرو  .نشریه جسااارهاي باسااانشناسای
ایران پیش از اسال .132 -119 :)1(4 .

-1کارشناس ارشد باساانشناسی ،دانشکد ادبیات و علو انسانی ،دانشگا شهرکرد ،شهرکرد.
 -2اساادیار باساانشناسی ،دانشکد ادبیات و علو انسانی ،دانشگا شهرکرد ،شهرکرد.
* نويسنده مسئولa.ahmadi@lit.sku.ac.ir :
تاریخ پذیرش1398/06/21 :
تاریخ دریافت1398/04/05 :
 -3این مقاله از پایاننامه جمشید صمدي بگهجان تحت عنوان بررسی الگوهاي اساقراي دور ساسانی در دشتهاي دهگالن و قرو بر اساس گونهشناسی سفالی به راهنمایی دکار عباساعلی
احمدي برگرفاه شد است.
این بازنگري در شهریور و مهر ما . 1393ش .با مجوز رسمی از طرف سازمان میراث فرهنگی اساان کردساان با شامار هااي  932/136/7/864 ،932/136/14/1100و  932/136/7/836در
شهرساانهاي قرو و دهگالن توس نگارند اول انجا شد است.
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مقدمه

مالحظات جغرافيايي و تاريخي

صرف نظر از فعالیتهایی که مربوط به دور پیش از تااریخ
بود و با توجه باه اهمیات منطقاه رارک کشاور در دوران
تاریخی به خصوص دور ساسانی ،عمد فعالیاتهااي ایان
دور در منطقه ،در اساان کرمانشا توس افرادي همچون
لوشاي و کالیس در بیساون (کالیاس و دیگاران،)1385 ،
ادوارد کیاال در قلعااه یزگاارد ) (Keall, 1967;1982و
کامبخشفرد (کامبخشفرد )1380 ،در کنگاور انجا شاد
است .درسالهاي اخیر نیز یوسف مرادي در چناد محوطاه
شاخ ساسانی منطقه کااوشهاایی انجاا داد اسات .از
دیگر کاوشهاي دور اخیر همچنین میتوان باه حفااري-
هاي انجا شد توس علای هژباري در اسااان کرمانشاا ،
منطقه قصر شیرین و داالهو اشار کرد که اکثارا باا هادف
مطالعه معماري محوطههااي پایش گفااه انجاا گرفااه و
کمار بر روي عوامل دیگر از جمله داد هاي سفالی و نقاش
عوامل محیطی در شکلگیري این محوطههاا تثکیاد شاد
است .شهرساانهاي قرو و دهگالن در بخش شمالی کو -
هاي زاگرس قرار گرفااهاناد و بارخالف دیگار بخاشهااي
کوهساانی زاگرس ،ایان منطقاه از نظار باسااانشاناخای
کمار شناخاه شد اسات .ظااهرا اولاین بررسای باسااان-
شناخای در ایان منطقاه توسا اقباال عزیازي (عزیازي،
 )1378انجااا شااد اساات و بعااد از آن بررساای باساااان-
شناخای دهساان ئیالق جناوبی توسا زاهاد کریمای در
سااال . 1386ش (کریماای )1386 ،و بررساای الگوهاااي
اساقراري دور اشکانیان در جنوک اساان کردساان توس
علی بهنیا در سال ( 1387بهینا )1387 ،از دیگر مطالعاات
دور تاریخی منطقه مذکور است .همانگونه کاه از اساامی
این نوشاارها پیداست ،هیچکدا از آنهاا باه بررسای ایان
منطقه از لحاا ارتبااط اسااقرارگا هاا باا محای اطاراف
نپرداخاهاند .بر همین اساس در این پژوهش ساعی بار آن
است که با اساافاد از نار افازار  GISو باا اتکاا بار طارح
بازنگري محوطههاي دوران تاریخی دشتهااي دهگاالن و
قرو  ،در را ایجاد یک نقشه اساقراري براي این دور گاا
آرازین برداشاه شود .در این مقاله فرم بر این اسات کاه
عوامل جغرافیایی و زیستمحیطی نظیر آک و هوا ،ارتفاع از
سطح دریاا ،فاصاله از رودخاناه و  ...بیشاارین تاثثیر را در
پراکنش محوطههاي ساسانی منطقه داشاه است.

شهرساان دهگالن از شامال باه شهرسااانهااي بیجاار و
دیواناادر  ،از شاارق بااه شهرساااان قاارو  ،از جنااوک بااه
شهرساااانهاااي کامیاااران و ساانقرکلیایی و از راارک بااه
شهرساان سانندج محادود باود (شاکل  )1و داراي یاک
حوز شهري به نا دهگالن و دو بخش مرکزي و بلبان آباد
و پنج دهساان است (سرشماري عماومی نفاوس.)1141 ،
در مورد وجه تسمیه دهگالن میتوان گفت کاه در هنگاا
بهار گلهاي زرد و سفید به نا "ول" باه طاور گساارد در
این دشت میرویند و به دلیل فراوانی آنها در این ناحیاه،
این دشت به دهگالن (د -والن) باه معنای روساااي ولهاا
(گلی شبیه به گل محمدي) معروف شد است (محمودي،
 .)83 :1392قاارو یکاای دیگاار از شهرساااانهاااي اساااان
کردساان است که از شمال به شهرساان بیجار ،از شارق و
جنوک شرقی به شهرساان همدان ،از جنوک به شهرسااان
سنقر (اساان کرمانشا ) و از رارک باه شهرسااان سانندج
محدود میشود .شهر قرو  ،مرکز این شهرساان اسات و در
فاصااله  93کیلااوماري شاامال شاارق ساانندج و در مساایر
همدان -سنندج قرار گرفاه است .عوامل مؤثر در پیادایش
این شهر ،چشمه جوشان در شامال آن ،رودهااي فصالی و
دشت حاصلخیزي است که تا قرنها موجب تداو حیاات
در شهر قرو به صورت آبادي کوچکی باود اسات .بعادها
قرار گرفان این آبادي در مسیر را ارتباطی شرق به رارک،
موجب توسعه آن شد .در گذشاه این منطقه را باه عناوان
قرو قصالن یا قصران میشناخاند (زارعی.)44 :1392 ،
درخصوص وجه تسمیه قرو دو روایت وجود دارد یکای آن
است که قرو از قرو به معنی زمینی کاه قطاع نمایشاود،
برگرفاه شد است و دیگري قرو را در اصل کلماه کاردي
گول و میداند که به معنی گلگا و گلزار است .این کلماه
ساخاه شد از یک اسم و پسوند است ،که گول همان گال
و پسوندئ به معنی گا میباشد (محماودي.)82 :1392 ،
شهرساان قرو داراي چهار بخش باا ناا هااي چهااردولی،
سریش آباد ،دلبران و مرکازي اسات (سرشاماري عماومی
نفوس .)1390 ،دو دشت دهگالن و قرو همارا باا دشات
گروس بیجاار از مهماارین دشاتهااي اسااان کردسااان
محسوک میشوند کاه مسااحای حادود  200000هکااار
دارند (ایرانی و دیگاران .)12 :1391 ،کردسااان باه علات
تراکم زیاد کو  ،دشتهاي چندان وسایعی نادارد (زارعای،
.)21 :1392
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در دور تاریخی اساان کردساان بخشی از سرزمینی است
که تحت حکومت مادها ادار میشد (زارعای.)88 :1392 ،
بررسیهاي انجا شد نشاندهند آن است که آثار مربوط
به دوران تاریخی بیش از سایر ادوار قابال مشااهد باود و
اکثر آنها در ارتباط با دور اشکانی و ساسانی است .در زمان
ساسانیان به علت ادامه جنگهاي ایاران و رو  ،کردسااان
یکی از مراکز تاخت و تاز این دو نیرو باود اسات (تاباانی،
 .)208 :1380در شرق اساان کردسااان هام مانناد ساایر
نقاط این اساان ،آثاري از دور تاریخی در تپه میمنتآبااد،
تپه سنگر ،تپه د کهنه تاز آباد ،محوطه قلعه کهناه ،تپاه
جداي آقاي چاي ،تپه داربهرامی ،قلعه بان قلوز ،تپه میاري
بگه جان ،دوشان تپه ،تپه گرد له کان گنجی ،تپاه شایدا
یلغوز آراج ،چوران تپه رربای ،تپاه سرچشامه مظفرآبااد،
محوطه وزنه گور تپاه ،قلعاه یافوساین ،محوطاه د کهناه
چیلک ،تپه د کهنه بارچه مریم و تپه فراتااش وینساار در
شهرساانهاي قرو و دهگالن یافت شد اسات (پاازوکی و
شادمهر )329-328 :1384 ،که اکثر آنها مربوط باه دور
اشکانی و ساسانی است.
کشاورزي و بازرگانی دو عمل تعیاینکنناد اقاصااد دوران
اشکانی بود و اکثریت جمعیت کشور از را کشاورزي امارار
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معاش میکردند (سرفراز و فیروزمنادي .)209 :1381 ،در
دور ساسانی نیز کشاورزي پایه اقاصاد محساوک مایشاد
(گیزلن .)140 :1385 ،اهمیت کشت و زرع بدان حاد باود
کااه از لحااا تقساایمبناادي اجاماااعی یکاای از طبقااات را
دهقانان تشکیل میدادناد .یعقاوبی دهقاناان را هامردیاف
شاهزادگان دانساه و در کاب زرتشای و منابع اسالمیتباار
دهقانان به ویگرد ،برادر هوشنگ ،پادشا اسااطیري ایاران
میرسد .دهقاناان نمایناد حکومات در میاان روساااییان
بودند و وظیفه مهم آنان گاردآوري مالیاات باود (تفضالی،
 .)52 :1387با این توصایفات مایتاوان باا قطعیات اباراز
داشاات کااه ایرانیااان در دوران تاااریخی مناااطقی را بااراي
اساقرار اناخاک میکردند که از لحا تاوانهااي طبیعای،
اساااعداد کشاااورزي و دامااداري را داشاااه باشااد (تااوکلی،
 .)260 :1392وجااود تپااههاااي ماعاادد و ماااراکم بااا آثااار
فرهنگی مربوط به دور اشکانی و ساسانی در منطقه ماورد
بحث نشاندهند اهمیت این منطقه در نایجه وجود آک و
هواي مناسب ،زمینهاي حاصلخیز و قرارگیري این مسیر
بر سر را لشکرکشیهاي ایاران باه رو در دور هااي یااد
شد است.

شکل  -1موقعيت شهرستانهاي دهگالن و قروه در استان کردستان (نگارندهگان).

روش تحقيق
مواد و داد هاي مورد اسافاد ایان تحقیاق حاصال طارح
بازنگري محوطههاي دوران تاریخی دشتهااي دهگاالن و
قرو بود که به شیو پیمایشی انجا شد اسات .عالمات-
گااذاري محوطااههااا باار اساااس اول این حاارف الت این نااا
شهرساانها بود است ،به ایان ترتیاب کاه محوطاههااي
موجود در دشت قارو باا حارف التاین  Qو محوطاههااي

موجود در دشت دهگالن با حرف التین  Dعالماتگاذاري
شد اند .بعد از انجا مراحل مربوط به شناسایی سفال دور
ساسانی و مشخ شدن محوطههاي ساسانی منطقاه ،باه
تجزیه و تحلیل این نقاط و مشخ نماودن ارتبااط نقااط
یاد شد با عناصر محیطی از طریق نر افزار  GISپرداخاه
شااد اساات .در مجمااوع پااژوهش حاضاار در سااه مرحلااه
مطالعات کاابخانهاي ،بررسی میادانی و تجزیاه و تحلیال
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داد ها با اسافاد از نر افزارهاي آماري و کامپیوتري انجاا
شد است.
نقش عوامل محيطي در توزيع استقرارها
فضاي جغرافیایی به عنوان بسار فعالیتهاي انسانی ،نقاش
اساسی در شکلدهی به این فعالیتها و تعیین نوع و شکل
آنهااا دارد .از دیاادگا جغرافیااایی بساایاري از تشااابهات و
تفااوتهااي بااین جواماع ،سابکهاااي مخالاف زناادگی و
معیشای را میتوان به کماک عوامال جغرافیاایی-طبیعای
تبیین کرد .این عوامل بهویژ در ارتباط با جوامع روساایی
نقش تعیینکنند اي دارند (جمعهپور)38 :1385 ،؛ کاه در
این پژوهش تا حدودي به شناخت ایان عوامال و تاثثیرات
آنها بر نحاو پراکنادگی محوطاههااي دور ساساانی در
دشتهاي دهگالن و قرو پرداخاه شد است .در اینجاا باا
اسافاد از سیسام اطالعات جغرافیایی ،هر یاک از عوامال
محیطی به صورت جداگانه با داد هاي جغرافیایی تلفیاق و
سپس توصیف ،طبقهبندي و تحلیل میگردد.
ارتفاع :در تبیین نظا اساقرار سکوناگا هاا و فعالیاتهاا
در سطح فضاي جغرافیاایی ،عامال توپاوگرافی باه عناوان
اولین عامل مطرح است .توپوگرافی نامناسب یکی از عوامل
محدود کنند در پیدایش سکوناگا هاست و بر ایان مبناا،
ناهمواري یکی از عوامل مهم در مکانیاابی اسااقرار نقااط
روساایی است (رهنمایی)76 :1369 ،؛ آنچنان که 30.93
درصاد از شاهرهاي ایاران (تقریباا یاک ساو ) ،در ارتفااع
 1000-1500ماري و  22.69درصد باین ارتفااع -2000
 1500ماري و باه عباارت دیگار  54درصاد از شاهرها باا
حاادود  71.7درصااد جمعیاات شااهري ،در ارتفاااع -2000

 1000مار از سطح دریا اساقرار یافاهاند (رضاوانی:1370 ،
 .)101از مجموع نقاط روساایی کل کشور نیاز حادود 54
درصد در ارتفاع  1000تا  2000مار واقع شد اناد (پااپلی
یاازدي .)15 :1367 ،در ارتفاعااات خیلااای باااال از نظااار
توپوگرافی رلبه با رخنمونهاي سنگی است و در برخای از
قسمتها خاکهاي کم عمق و سنگالخی نیاز یافات مای-
شود؛ این خاکها ،خاکهااي آهاکداري هسااند کاه باه
دلیل محدودیتهاي موجود در منطقه مانند فقدان پوشش
خاکی و گیاهی ،فرسایش شدید و نیز شیبهاي تند باراي
تشکیل خاک مناسب داراي محدودیت هساند .بهطور کلی
به دلیل عمق کم خاک براي کشااورزي مناساب نیسااند.
(مارجم و بلمکی .)141 :1388 ،اما دشتهاي پاايکاوهی
از یااک طاارف از اثاارات تعاادیلکننااد اقلاایم کوهساااان
برخوردارنااد و از سااوي دیگاار ،از اثاارات شاارای بیابااانی و
کویري مصون هساند .دسارسی به آک و شیب مناساب از
دیگر مزایاي این مناطق به شمار میروند (هوشیار:1384 ،
 .)21شیب مالیم ،قابلیت حرکت آکهاي جاري ،حاصلخیز
بودن خاک اراضی ،دارا باودن سافر هااي بازرآ آکهااي
زیرزمینی و امکان بهر برداري از آنها به روشهاي سانای
چا و قنات ،قرار گرفان در مسیر خروج آکهااي ساطحی
ماننااد چشاامههاااي حاصاال از توک تاادریجی باارفهاااي
ارتفاعات و نهایاا سهولت ارتباطی به دلیل فقادان عاوارم
شدید ،از ویژگیهاي مناطق نیماهکوهپایاهاي (دشاتهاا)
است (محماودي .)71-75 :1378 ،باا ایان تفاسایر دور از
تهن نمیباشد که در دور ساساانیان اسااقرارهاي زیاادي
در دشتهاي پایکوهی همچون دشتهاي دهگالن و قارو
شکل گرفاه باشد (شکل .)2

شکل  -2نقشه پراکندگي محوطههاي ساساني دشتهاي دهگالن و قروه به تفکيک ارتفاع (نگارندهگان).
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براي فهم بهار نحو پراکندگی محوطهها نسبت باه عامال
ارتفاع ،فواصل ارتفاعی به  8طبقه تقسایم گردیاد و تعاداد
محوطههاي هر طبقه به صورت مجزا نشان داد شد است
(جدول  .)1بیشارین تراکم محوطاههاا مرباوط باه طبقاه
ارتفاعی  1700تا  2100ماار ،باا  15محوطاه و کماارین
تراکم مربوط به طبقه ارتفاعی  1100تاا  1300مایباشاد،
که با وجود ارتفاع نهچندان زیاد محوطهاي در ایان طبقاه
ارتفاعی قرار نگرفاه است ،شاید از دالیل این امر ناشاناخاه
بودن محوطههاي احامالی موجود در این ارتفاع بود باشد.
بهطور کلای نقشاه ارتفااعی ایان منطقاه گویااي گارایش
محوطهها به اسکان در سطح دشت و ارتفاعات ناه چنادان
باالست؛ چرا که در یک تقسیمبندي کلی 15 ،محوطه و به
عبارتی  %48از محوطهها در ارتفااع باین  1700تاا 2100
مار ،که حدود  %45از کل مساحت شهرساانهاي دهگالن
و قرو را در بر میگیرد ،قرار دارند؛ الباه قابال تکار اسات
که ارتفاع کلی دشتهااي دهگاالن و قارو از ساطح دریاا
بساایار باااال بااود و از  900مااار در قساامتهاااي شاارقی
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شهرساان قرو شروع و تا حدود  2100مار در قسمتهاي
شمالرربی شهرساان دهگالن ادامه مییابد به گونهاي کاه
مرتفعترین دشت اساان (دشت ههو تاو) باا ارتفااع 2200
مار از سطح دریا در اماداد مسیر شمالی این منطقاه قارار
گرفاه است و در واقع بیشار اساقرارها در ایان منطقاه در
دشتها و کوهپایههایی با ارتفاع زیاد از ساطح دریاا ایجااد
شد اند ،که همین ارتفاع زیاد موجب ایجااد زمسااانهااي
سرد و طوالنی در این منطقه شد است.
عالو بر عامل ارتفااع در ایان دشاتهاا کاه باعاث وجاود
ریزشهاي جوي مطلوک و وجود منابع آبی مناسب گشااه
است ،زمینهایی مرروک جهت کشاورزي گساارد و هام-
چنین وجود مراتع مناسب در کوهپایهها باعث شکلگیاري
جوامع ماعدد با معیشات کشااورزي و دامپاروري در ایاا
گذشاه و حای امروز در این دشتها شد است ،که وجود
محوطههاي ماعدد باساانی در این منطقه دلیلی بر صادق
این ادعاست.

جدول  -1قرارگيري محوطهها در طبقات ارتفاعي مختلف (نگارندهگان).

رتبه

تعداد سايت درصد سايت

طبقه ارتفاعي

5

2

6.45

700 -900

2

7

22.58

900 -1100

7

0

0

1100 -1300

4

2

6.45

1300 -1500

3

3

9.67

1500 -1700

1

15

48.3

1700 -2100

6

2

6.45

2100 -2300

8

0

0

ميزان شيب :تحلیل عامل توپوگرافی و نقش آن در توزیع
سکوناگا هاي روساایی بدون در نظر گرفان میزان شایب،
چندان منطقی به نظر نمایرساد (مخادو .)105 :1372 ،
بساایاري از خصوصاایات خاااک ماننااد درصااد ساانگریااز
درشت ،ضخامت مؤثر خاکرخ خاک و ظرفیت نگهداري آک
به طور معنیداري وابسااه باه شایب هسااند (سرشاوق و
دیگران .)78 :1391 ،با توجه باه اهمیات شایب در اناواع
کاربريهاي کشاورزي ،عمرانی و مسکونی ،اسافاد از عامل
شیب به همرا سایر پارامارها میتواناد کماک مهمای باه
سنجش توانهاي سرزمین بنماید؛ ضمن آن که شیب یکی

>2300

از فاکاورهاي اصلی در تعیین شکل زماین 1نیاز باه شامار
میآید (مخادو  .)105 :1372 ،شایبهااي کماار از %15
مناسبترین شیب براي انجا فعالیتهاي کشاورزي اسات
که در صورت مساعد بودن ساایر شارای محیطای و ریار
محیطی ،بهبود افزایش کمی و کیفی محصوالت کشااورزي
را به دنباال دارد (خسارو تهرانای 86 :1382 ،و ماارجم و
بلمکی .)142 :1388 ،به طور کلی باید گفت زمینهاي که
شیب آنها باالي  %30اسات باراي زراعات قابال اساافاد
نمیباشند و شیبهاي باالتر از این شامل چمانزار ،مرتاع،
1- Land Form
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کاساه شد است و ارلب محوطههایی در شایب بااالي 30
درصد شکل گرفاهاند که معیشت آنهاا بسااه باه مراتاع،
دامپروري گسارد و کشاورزي با وسعت کم بود است ،که
حدود  9( %30محوطه) از محوطههاي دور ساساانی را در
برم ایگیرنااد .حاادود  22( %70محوطااه) از محوط اههاااي
ساسانی این دو دشت در شیب  0تا  30درصد قرار گرفاه-
اند ،که قابل کشااورزي باود و کشااورزي در اطاراف ایان
محوطهها ارلب به صورت ایجاد باغ و کشت گند دیام در
وسعت زیاد است ،که این شیو زندگی مردماان سااکن در
این مناطق از گذشاههاي بسیار دور تا به امروز بود اسات
(شکل  3و جدول .)2

جنگل ،علوفه و مراتع کوهساانی اسات (فرهاودي:1370 ،
 .)83اهمیت وجود شیب در فراهم کردن شارای زنادگی
بسیار حیاتی است و دشتها و نقاط کوهپایاهاي باا شایب
مناسب شرای بهاري براي اساقرار ،نسبت به دشاتهااي
بدون شیب و یا مناطق با شیب بااال دارناد .حادود  %65از
مساحت شهرساانهاي دهگالن و قرو در شایب  0تاا 30
درصد قارار گرفااهاناد ،کاه داراي شارای مناساب باراي
اساقرار و کشاورزي میباشاد؛ اکثار اسااقرارها در ایان دو
شهرساان چه در دور اشکانی و ساسانی و چه در دورهاي
بعد از آن نیاز در ایان محادود شاکل گرفااه اسات و باا
افزایش ارتفاع به شدت از تعداد محوطهها و وساعت آنهاا

شکل  -3نقشه پراکندگي محوطههاي ساساني دشتهاي دهگالن و قروه نسبت به ميزان شيب (نگارندهگان).
جدول  -2قرارگيري محوطهها در طبقات شيب مختلف (نگارندهگان).

رتبه تعداد سايت درصد سايت طبقات شيب
1

22

%70.9

0-30

2

7

%22.5

30-45

3

2

%6.4

45-50

4

0

0

50-75

5

0

0

>75

جهت شيب :جهات شایب ،تعیاینکنناد مقادار انار ي
خورشیدي است که خاک دریافت مایکناد و مقادار ایان
که همین عوامل باعث تفاوت در پوشش گیاهی شیبهااي
مخالف میباشد .درجه حرارت در ساه ناوع شایب ،یعنای

انر ي درجه حرارت هوا و خاک و مقدار آک قابل دساارس
خاک را مشخ میسازد (سرشوق و دیگران)78 :1391 ،
شیبهایی که مساقیما خورشید به آنها میتاباد ،شایب-
هاي که خورشید تا انداز اي به آنها میتابد و شیبهاایی
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که نور خورشید به آنها نمیتاباد مخالاف اسات (گریاک،
 1388و موسوي)132 :1391 ،؛ به همین دلیل در مناطق
سردسیر شیب رو به آفااک و در مناطق گرمسیر شیبهاي
پشت به آفااک براي سکونت مناسبتر به نظر میرسند .باا
توجه به اینکه قسمت اعظم شهرساانهاي دهگالن و قرو
به صورت دشتهاي میانکوهی میباشند ،بناابراین حادود
 10( %32محوطه) از محوطههاي دور ساسانیان در سطح
هموار و شیب بسیار کم دشت 1واقع شد اند که نمایتاوان
جهت خاصی براي آنها مشخ نمود ،اماا در شایبهااي
باالتر گرایش بیشار به سمت شیبهااي شارقی و جناوک
شرقی بود است؛ به گونهاي که از  21محوطه باقیماند 6
محوطااه ( )%19.3در شاایب جنااوک شاارقی و  4محوطااه
( )%12.9در شیب شرقی قرار گرفاهاند .شایبهااي رو باه
جنوک و جنوک ررک نیز به دلیل آفااکگیر بودن ،پاس از
شیب شارق و جناوک شارق ،بیشاارین میازان اسااقرار و
شیبهاي شمالرربی و شمالی نیز به دلیل سردسیر باودن
منطقه کمارین اساقرار را در خود جاي داد اند (شکل  4و
جدول  .)3اهمیت شیبهاي رو به شرق و شمالشارق ،در
رابطه با وزش بااد اسات .بااد از لحاا اقلیمای در فاراهم
آوردن آسایش انسان یا اخالل در آن ،چه از جهت گرمایی
و چه از لحا راحای رفااري در محی نقش مهمای دارد.
توجه به جهت و سرعت باد در نواحی که این عنصر اقلیمی
نسبت به بقیه عناصر ،اثرات مثبت و منفی عمیقتري دارد،
با اهمیتتر میباشاد (رازجویاان .)3 :1379 ،باا توجاه باه
اینکه این شهرساانهاا داراي اقلایم سردسایري هسااند،
وزش باد میتواند شرای سختتري را براي اساکان ایجااد
کند و چون جهت وزش بیشار بادهاي سرد در این ناحیاه
از جانب شمال ررک و رارک مایباشاد بناابراین کماارین
اساقرارها در این شیبها شکل گرفاه است.

1 -flat
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شکل  - 4نقشه پراکندگي محوطههاي ساساني شهرستانهاي
دهگالن و قروه نسبت به جهت شيب (نگارندهگان).
جدول  -3قرارگيري محوطهها در جهات شيب مختلف
(نگارندهگان).

رتبه تعداد سايت درصد سايت جهت شيب
7

1

3.2

شمال

6

1

3.2

شمالشرق

2

4

12.9

شرق

1

6

19.3

جنوکشرق

5

2

6.4

جنوک

4

3

9.6

جنوکررک

3

4

12.9

ررک

8

0

0

شمالررک

رودخانهها و چشمهها :شکلگیري سکوناگا ها در ایاران
بیش از هر چیز به میزان دسارسی باه مناابع آک بسااگی
داشاه اسات ،چناانکاه ارلاب روساااهاي اولیاه در کناار
چشمهها و رودخانهها دایر شد اند و شکل اساقرار خاود را
از مسیر آکها کسب کارد اناد ،ماثال در ناواحی خشاک و
نیمه خشک ایران هر جا آک به صاورت قناات یاا چاا در
سطح زمین پیدا شد است ،خانههاي روسااایی در اطاراف
آن گسارش یافاهاند ،که اینگونه اساقرارها را روساااهااي
مامرکز میگویند؛ در ایان ناواحی فاصاله روساااها از هام
بسیار زیاد و زمینهاي کشاورزي در بخاش حاصالخیزتر و
دورتااااار از خاناااااههاااااا قااااارار گرفااااااه اسااااات؛

126

اما با افزایش بارندگی و منابع آبی تراکم روسااها نیز بیشار
شد و بر جمعیت آنها افزود مایشاود تاا جاایی کاه در
نواحی مرطوک و جلگهاي شمال ایران ،به دلیل آنکه آک و
خاک حاصلخیز همه جا در دساارس اسات و امکاان کاار
کشاورزي در همه جا فاراهم مایباشاد ،روساااها در یاک
مکان مامرکز نیساند و مرز روسااها به خاوبی از یکادیگر
قابل تشخی نیست (شایان و دیگران .)33 :1391 ،اساان
کردساان با میاانگین بارنادگی سااالنه  500میلایماار از
اساانهاي پربارش و یکی از مهمترین قلمروهاي تولید آک
کشور ماست .وضعیت ناهمواريهااي ایان اسااان موجاب
شد است تا بخش اعظم (قریب  )%55از بارندگیهااي آن
به روانآکهاي سطحی تبدیل شود ،که قسمت عمد ایان
روانآکها نیز یا به اساانهاي دیگر سرازیر میشود و یاا از
کشور خارج میگردد و  %45دیگر نیز به داخل زمین نفاوت
میکند یا تبخیر میشاود (ایرانای و دیگاران.)26 :1391 ،
قلمرو حوضههاي آبریز قازلاوزن ،سایروان و زریناهرود باا
توجه به گساردگی در سطح اساان ،بیشاارین ساهم را در
تشکیل تخایر آبی ناشی از بارندگی دارناد (هماان )28 :از
رودخانااههاااي مهاام جنااوک شاارقی اساااان کردساااان
(شهرساانهاي دهگاالن و قارو ) مایتاوان باه رود شاور،
رودخانه سنگسیا  ،چم گور و چم گچیگرد اشاار کارد
که همگی این رودخانههاا بعاد از تحات تاثثیر قارار دادن
قساامت اعظاام اساااقرارهاي منطقااه در ادوار مخالااف ،در
مناهاایالیااه بخااش شاامالی شهرساااان قاارو در روسااااي
شاديآباد به یکی دیگر از رودخانههاي مهم دشت دهگالن
به نا رود تلوار میپیوندند.
جریان آک رود تلوار رو به شامال اسات؛ ایان رودخاناه در
نزدیکی صلواتآباد ،در خاک گروس به رودخاناه قازلاوزن
ملحق میشود و از آنجا به داخل دریاي رشت میریازد .از
منابع آک این رودخانه تا قزلاوزن پانزد فرسخ فاصله است
(سنندجی 61 :1375 ،و .)62سرچشمههاي ایان رودخاناه
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در کوهساانهاي رربی ،بخش بلبانآباد شهرساان دهگالن
واقع شد است .این رودخانه در اباداي مسیر اصلی خود از
داخل شهر دهگالن عبور کرد و در جانب شمال به سامت
روسااهاي تلوار و بگهجان جریان مییابد .با توجه به نقشاه
چگااونگی قرارگیااري محوطااههاااي ساسااانی نساابت بااه
رودخانهها (شکل  )5میتوان دریافت که اکثر این محوطه-
هاا در فاصااله کمااار از  2کیلااوماري ایان رودخانااههااا یااا
سرچشمههاي آنها قرار گرفاهاند.
در یک طبقهبندي کلی (جادول  ،)4در مجماوع  4طبقاه
براي سنجش میزان دوري و نزدیکی اساقرارگا هااي دور
ساسانی به رودخانهها در نظر گرفاه شد .طبقه اول ،فاصاله
 0-250ماري از رودخانه را تشکیل مایدهاد .طبقاه دو ،
 250-500ماري ،طبقه سو  500-1000مااري و طبقاه
چهار در  1000-1500ماري از رودخانه را پوشش مای-
دهد .ناایج آماري نشان میدهد که از مجموع  31محوطاه
دور ساسانی 58.6 ،درصد (18محوطاه) از محوطاههاا در
فاصاله  0-250مااري 16 ،درصاد ( 5محوطاه) در فاصاله
 250-500ماااري 6.45 ،درصااد ( 2محوطااه) در فاصااله
 500-1000ماااري و در فاصااله  1000-1500ماااري از
رودخانه نیز  2محوطه ( )%6.45وجود داشاه است؛ در این
دو دشت در دور ساسانی تنها محوطه قلعه جژنای  Q7باا
فاصلهاي بیشار از  1500مار نسبت باه رودخاناههاا واقاع
شد است و محوطههاي دیگري همچاون کاانیبگار ،D21
قلعه گبرها  ،D23تپه دولتآباد  D24و قلعه جژنی ( %12از
محوطهها) با وجود فاصله حدود  1500ماري از رودخانهها
(در قلعه جژنی بیش از  ،)1500در کنار چشامههااي آبای
شکل گرفاهاند که به احامال فراوان اصلیترین منباع آبای
سکونتگاا در دوران گذشااه محساوک مایشاد اسات.
اساقرارهاي دور ساسانی ارلب در قسمتهاایی باا شایب
کم و مکانهایی که اساافاد از آک رودخاناههاا باه آساانی
صورت میگرفاه است ،شکل گرفاهاند.
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شکل  -5نقشه پراکندگي محوطههاي ساساني شهرستانهاي دهگالن و قروه نسبت به رودخانهها (نگارندهگان).
جدول  -4طبقهبندي فاصله محوطهها از رودخانه (نگارندهگان).

رتبه تعداد سايت درصد سايت نزديکي به منابع آب
1

18

58.6

0-250

2

5

16.12

250-500

4

2

6.45

500-1000

5

2

6.45

1000-1500

3

4

12.90

چشمهها

وضعيت زمين ريختشناسي :1توان طبیعی زماینهااي
هر منطقه ،بسااه باه ناوع خااک ،شایب ،ارتفااع ،اقلایم و
مواردي از این قبیل مافاوت است که این عوامل در بلناد-
مدت شکل گرفاهاند .مطالعات انجا شد در دریاچاههااي
زریبار و ارومیه نشان میدهد که اقلیم ایران در  3500ق.
به ثبات امروزي رسید است (آجورلو )1 :1391 ،پاس باه
احامال تغییر چندانی در توانهاي طبیعی اراضای از دور
ساسانی تا به امروز ایجاد نشد است .اماروز بررسایهااي
زمینباساانشناسی ،2به عنوان ابزاري سودمند در مطالعات
باساااانشناساای و تبیااین محاای هاااي دیرینااهي دوران
کواترنر ،3جایگا ویژ اي یافااه اسات .معیارهااي مخالفای
براي شناخت محی هاي دیرینه ارائه شد که یکی از آنها
بررسی رسوکها و مورفولو ي محی و ارتباط آن با شرای
1- geomorphology
2- Geoarchaeology
3- Quaternary

محیطی محل سکونتگا هااي انساانی اسات (مقصاودي و
دیگران .)2 :1391 ،امکانات بالقو موجود در ساخاار زمین
از نظر ارزیابی توانهاي محیطی حائز اهمیت هساند .ایان
اهمیت نه تنها از نظر تعیین نوع سنگهاي تشکیلدهند ،
منابع کانساري موجاود در آن ،پراکنادگی آنهاا در نقااط
مخالف و شکل قرارگیري آنها در موضع خود ،بلکه از نظر
شااناخت خصوصاایات کیفاای نظیاار سااخای و مقاوماات در
مقابل فرسایش ،شناسایی تشاکیالت زماینشناسای باراي
دستیابی به مصالح سااخامانی و مناابع ماورد نیااز باراي
ساختهاي فضایی ،کاربردهااي تولیادي از قبیال چینای-
سازي و سفالگري ،قابلیت تشکیل خاک در شارای آک و
هوایی مافاوت ،توان رویشی و قدرت حاصلخیزي و بطاور
کلی ارزشهاي اقاصادي بالقو اي که قابل تبدیل باه فعال
میباشند شاایان توجاه اسات (رهنماایی .)14 :1369 ،باا
مشاااهد نقشااه توزیااع محوطااههاااي ساسااانی در انااواع
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ساااخامانهاااي زمااینشناساای ،اهمیاات ایاان عاماال در
پراکندگی محوطهها روشن میگردد (شکل  .)6بهطاورکلی
مخروطافکنهها در بسیاري از نقاط جهان ،به دلیل داشاان
شرای مناسب ،موقعیت خوبی براي اساقرار سکونتگا هاا
و مراکز اساقرار انسانی ،از دور هاي پیش از تاریخ تااکنون
فراهم کرد اند (مقصودي و دیگران)2 :1391 ،؛ دشتهااي
دهگالن و قرو نیز از این قاعد مسااثنا نباود و مخاروط
افکنههاي کوهپایهاي کم ارتفاع با دربر گارفان  9محوطاه
( )%29.3از محوطههاي دور ساسانی در خود ،رتبه اول را

به خود اخاصااص داد اسات .رتباه بعادي از آنط طبقاات
سنگ رس (خاک رس) خاکساري تیار باا  25.80درصاد
( 8محوطه) میباشد و کمارین آمار مربوط به گاداز هااي
آتشفشانی سیا رنگ است ،که تنها محوطه قلعهالن تیلکو
 D20در آن واقع شد است .در مجموع محوطاههااي دور
ساسانی این دو دشات در  7قسامت از تشاکیالت زماین-
ریختشناسی واقع شد اند کاه در اداماه باه آنهاا اشاار
خواهد شد (جدول .)5

جدول  -5قرارگيري محوطهها در بسترهاي زمينشناختي (نگارندهگان).

رتبه تعداد سايت درصد سايت

نوع ساختمان زمينشناسي

1

9

29.3

مخروط افکنههاي کوهپایهاي کم ارتفاع

2

8

25.80

سنگ رس خاکساري تیر

3

5

16.12

خاکرس ،ماسه سنگ و کنگلومرا

4

3

9.67

سنگ آهک تود اي ضخیم

5

3

9.67

شیل خاکساري تیر  ،ماسه سنگ و سنگ آهکی

6

2

6.45

خاک رس و سنگ بسار سبز

7

1

3.25

گداز هاي آتشفشانی سیا رنگ

شکل  -6نقشه پراکندگي محوطههاي ساساني شهرستانهاي دهگالن و قروه نسبت به وضعيت زمينريختشناسي (نگارندهگان).

فاصله از راهها :جاد ها از نظر توسعه جنبههاي اقاصادي،
اجاماعی و فرهنگی نقش مهمای در زنادگی سااکنان هار
منطقه دارند .این عامل نه تنها باه توساعه حمال و نقال و

تجارت کمک میکند ،بلکه از نظر تبادالت فرهنگی با ملال
مجاور و نیز رواب درون منطقهاي نیز حاائز اهمیات مای-
باشد.
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با نگاهی به نقشه پراکندگی محوطههااي ساساانی دشات-
هاي دهگالن و قرو نسبت به جاد هااي اصالی مایتاوان
نقش آنها را در پراکندگی محوطهها مشخ کرد (شاکل
 .)7الز به تکر است که چون منطقاه ماذکور باه صاورت
دشت نسباا همواري است که ایجاد را هااي جدیاد در آن
با مشکل زیادي روبرو نمیباشد ،بنابراین تغییار مسایرهاي
قدیمی و ایجاد جاد هااي جدیادتر دور از اناظاار نباود و
عد ایجاد نقشهاي جامع از را هاي باساانی این منطقه ماا
را در رسیدن به هدف اصلی در این بخش با مشکل مواجاه
میکند؛ هر چند امروز نیز به دلیل عد توجه باه منااطق
روساااایی و توسااعهنیااافاگی ایاان دو شهرساااان باااز هاام
محوطهها و مناطق مسکونی کنونی نزدیک به آنها نیاز از
جاد هاي اصلی فاصله زیادي دارند .کمارین فاصله نسابت
به جاد هاي اصلی مربوط به تپه ناظمآباد  Q19و تپه موالی
دوسر Q5با حدود  200مار از جاد سنندج -همدان مای-
باشد ،که به احامال فراوان در گذشاه نیز به همین شاکل
بود اند و بیشارین فاصله نیز مربوط باه قلعاهجژنای Q7در
روسااي گزلقایه (دشت قرو ) و محوطه قلعه گبرهاا D23
در روساا نقار خان (دشت دهگاالن) باا فاصاله حادود 45
کیلومار از جاد اصلی سنندج -همدان است .در کل حدود
 48.38درصد ( 15محوطه) از محوطهها در فاصله کمار از
 10کیلوماري 9.6 ،درصد ( 3محوطه) در فاصله باین -20
 10کیلوماري 22.58 ،درصد ( 7محوطاه) در فاصاله -30
 20کیلوماري و  19.35درصد ( 6محوطه) نیز در فاصلهاي
بیش از  30کیلومار نسبت به جاد هاي اصلی واقع شد اند
(جدول .)6
جدول  -6طبقهبندي فاصله محوطهها از جاده (نگارندهگان).

تعداد

درصد

فاصله از جاده

سايت

سايت

اصلي

1

15

48.38

کمار از  10کیلومار

4

3

9.6

 10-20کیلومار

2

7

22.58

 20-30کیلومار

3

6

19.35

بیش از  30کیلومار

رتبه
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شکل  - 7نقشه پراکندگي محوطههاي ساساني شهرستانهاي
دهگالن و قروه نسبت به جادههاي اصلي (نگارندهگان).

مدل پراکندگي استقرارها
در توزیع اساقرارها ،عاالو بار عوامال طبیعای کاه نقاش
مؤثري در توزیع اسااقرارها دارناد ،عاواملی ریار محیطای
همچون سازمانهاي اجاماعی ،رواب اقاصادي ،فرهنگای و
خویشاوندي نیز در این زمینه مؤثر هساند .برخی از روش-
هاي آماري جهت تحلیل موارد توزیع محالهااي باسااانی
میتوانند مورد اسافاد قرار گیرند که اکثر ایان روشهاا از
جغرافیدانان باه عاریات گرفااه شاد اناد (فاگاان:1384 ،
.)596
فاصله اقليدسي :نقشه فاصله اقلیدسای ایان محوطاههاا
نشاندهناد تمرکاز حاداکثري محوطاههااي ساساانی در
سطح دشت و کم تراکم بودن آنهاا در نقااط حاشایهاي و
کوهپایههاي مرتفع میباشد و تراکم و نزدیکی محوطاههاا
به همدیگر در بخش شرقی دشت قرو نسبت به بقیة نقاط
این دو دشت قابل تشخی تر است ،که احامااال باه دلیال
وجود مرکز جمعیای مهمی چون اسفندآباد در این منطقه
بود است که رونق آن مرباوط باه اواخار دور ساساانی و
اوایل اسال میباشد؛ در حالی که در دشت دهگالن مرکاز
جمعیااای بزرگاای مربااوط بااه دوران گذشاااه تااا بااه حااال
شناسایی نشد است (شکل .)8
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هاي مورد مطالعه پرداخاه است ،که نشاندهناد ناامنظم
بودن پلیگونهاي تیسن و عد یکنواخای آنهاست (شکل
.)9

شکل  - 8نقشه فاصله اقليدسي پراکندگي محوطههاي
ساساني شهرستانهاي دهگالن و قروه (نگارندهگان).

مدددل تيسددن :1پلیگااونهاااي تیساان بااه نااا هواشااناس
آمریکایی آلفرد تیسن 2نا گذاري شد است .در این روش،
مرزهاي پلیگون از نقاط همسایه فاصله یکساان دارد و هار
نقطه در داخل پلیگون به نقطه مرکزي آن پلیگون نسابت
به هر نقطه دیگر نزدیکتر اسات .پلیگاونهااي تیسان باا
توجه به برداشتهاي نقطهاي به این ترتیب ایجاد میشاود
که نقاط نمونه باه وسایله خطاوط مثلثای باه نزدیکاارین
همسایهشان ماصل میشوند سپس عمود منصاف کشاید
شد براي هر ضلع با دو عماود منصاف دیگاري کاه آن را
قطع میکند ،گر پلیگون تیسان را مایساازد .در خاتماه،
خطوط اولیه بین نقاط برداشااه مایشاود و تقسایم یاک
ناحیه به پلیگونهاي تیسن به وسیله قرارگیري نقاط نمونه
بهطور کامل تعیین میگردد .ساخاار فضایی پلیگاونهااي
تیسن به پراکنش نقاط نمونه وابساه است ،اگر نقاط نمونه
بر روي یک شبکه منظم قرار گرفاه باشاند ،پلیگاونهااي
تیسن با انداز و شکل یکنواخت ساخاه میشود در حاالی
که نقاط نمونه توزیع فضائی نامنظم داشاه باشند پلیگاون-
هاي تیسان ناامنظم بوجاود مایآیناد (Johnston, et al,
) .2001: 134این مدل اساسا براي تخمین باارش اساافاد
میگردد .اما با توجه به این که با اساافاد از ایان روش در
بررسیهاي باساانشناسی میتوان میزان تقریبی مسااحت
مورد اسافاد هر محوطه باساانی را مورد ارزیابی قارار داد،
نگارند با اسافاد از  ،GISبه تهیه نقشه ورونوي 3محوطه-
1- Thiessen
2- Alfred H. Thiessen
نقشه خروجی مدل تیسن3 -Voronoi .

شکل  -9نقشه ورونويي پراکندگي محوطههاي ساساني
شهرستانهاي دهگالن و قروه (نگارندهگان).

نتيجهگيري
بررسیهاي انجا شد بیانگر اهمیت باالي عوامل زیسات
محیطی در اناخااک محال اسااقرار توسا سااکنان دور
ساسانی در این منطقه میباشد ،که این امار خاود نشاان-
دهند آگاهی مرد آن دور از ویژگیهاي طبیعی منطقاه
است .توجه به آمارها حاکی از قرارگیاري درصاد بااالیی از
اساقرارهاي دور ساسانی منطقه در مکانهاایی مایباشاد
که از هر جهت ،از جمله دسارسی باه مناابع آبای ،شایب،
جهت شیب و سایر عوامل طبیعی ،شارای مناساب باراي
زندگی را دارا بود اند و باا کمباود هار یاک از فاکاورهااي
زیستمحیطی به خصوص منابع آبی از تعداد محوطهها نیز
کاساه شد اسات .در ایان پاژوهش  5عامال تثثیرگاذار از
عوامل محیطی که عبارتند از ارتفاع ،میازان شایب ،جهات
شیب ،رودخانه و وضعیت زمینریختشناسی مورد مطالعه
قرار گرفت و تثثیر هریک از این عوامل به صورت جداگاناه
با نقشهها و جداول مشخ شد .در این دو دشت بیشارین
تراکم محوطههاي دور ساسانی مربوط به طبقاه ارتفااعی
 1700تا  2100ماراز سطح دریا ،با  15محوطه و کمارین
تراکم مربوط به طبقه ارتفاعی  1100تاا  1300مایباشاد،
که با وجود ارتفاع نهچندان زیاد محوطهاي در ایان طبقاه
ارتفاعی قرار نگرفااه اسات ،کاه شااید از دالیال ایان امار
ناشناخاه بودن محوطههاي احامالی موجود در این ارتفااع
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بود باشد .به طور کلی نقشه ارتفاعی ایان منطقاه گویااي
گرایش محوطهها به اسکان در سطح دشت و ارتفاعاات ناه
چندان باالست .از نظر میزان شیب حدود  %65از مسااحت
شهرساانهاي دهگالن و قرو در شیب  0تا  30درصد قرار
گرفاااهانااد ،کااه داراي شاارای مناسااب بااراي اساااقرار و
کشاورزي میباشد .اکثر اساقرارهاي دور ساسانی ایان دو
دشت در این محدود شکل گرفاهاند که با افزایش ارتفااع
به شدت از تعداد محوطهها و وسعت آنها کاسااه شاد و
ارلب محوطههایی در شیب باالي  30درصد شکل گرفااه-
اند که معیشت آنها بساه به مراتع ،دامپاروري گساارد و
کشاورزي با وسعت کم بود است .باا توجاه باه ایان کاه
قسمت اعظم شهرساانهااي دهگاالن و قارو باه صاورت
دشتهاي میانکوهی میباشند ،بنابراین حادود 10( %32
محوطه) از محوطههاي دور ساسانیان در ساطح هماوار و
شیب بسیار کم دشت واقع شد اناد کاه نمایتاوان جهات
خاصی براي آنها مشخ نمود ،اما در شایبهااي بااالتر
گرایش بیشار به سمت شیبهاي شرقی و جناوک شارقی
بود است؛ باه گوناهاي کاه از  21محوطاه بااقی ماناد 6
محوطااه ( )%19.3در شاایب جنااوک شاارقی و  4محوطااه
( )%12.9در شیب شرقی قرار گرفاهاند .از نظر منابع آبای،
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در یک طبقهبندي کلی ،در مجموع  4طبقه براي سانجش
میزان دوري و نزدیکی اسااقرارگا هااي دور ساساانی باه
رودخانهها در نظر گرفاه شد .طبقه اول ،محوطاههااي کاه
در فاصله  0-250ماري قرار گرفاهاناد .طبقاه دو -500 ،
 250ماري ،طبقه سو  500-1000ماري و طبقه چهاار
 1000-1500ماري از رودخانه قرار دارناد .نااایج آمااري
نشان میدهاد کاه از مجماوع  31محوطاه دور ساساانی،
 58.6درصد (18محوطه) از محوطههاا در فاصاله 0-250
ماري 16 ،درصد ( 5محوطه) در فاصله  250-500مااري،
 6.45درصد ( 2محوطه) در فاصله  500-1000ماري و در
فاصااله  1000-1500ماااري از رودخانااه نیااز  2محوطااه
( )%6.45وجااود داشاااه اساات؛ در ایاان دو دشاات در دور
ساسانی تنها محوطه قلعه جژنی  Q7با فاصالهاي بیشاار از
 1500مار نسبت به رودخانهها واقع شد است و محوطاه-
هاي دیگري همچون کانیبگر  ،D21قلعه گبرها  ،D23تپاه
دولت آباد  D24و قلعه جژنی ( %12از محوطهها) با وجاود
فاصله حدود  1500ماري از رودخاناههاا (در قلعاه جژنای
بیش از  ،)1500در کنار چشمههاي آبی شاکل گرفااهاناد
که به احامال فراوان اصلیترین منبع آبی ساکونتگاا در
دوران گذشاه محسوک میشد است.
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