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در مطالعــۀ چگونگــی چیدمــان اســتقرارها در یــک منطقــه ،نقــش محیــط و بســترهای آن در یــک چشـمانداز
جغرافیایــی مــورد توجــه اســت .در مــدل اســتقرار ،بیشــترین توجــه بــه جغرافیــای طبیعــی و ارتبــاط
انســانها بــا مکانیابــی و زندگــی در منطقــۀ جغرافیایــی معطــوف شــده اســت .در ایــن پژوهــش از منابــع
باستانشناســی و جغرافیایــی بــرای تحلیــل الگــوی اســتقرار جوامــع باکــون زا گــرس مرتفــع اســتفاده خواهــد
شــد .بنابرایــن پرس ـشهای پژوهــش عبارتنــداز :کــدام عوامــل بــر ماهیــت و نــوع الگوهــای مکانگزینــی
در محوطههــای باکــون زا گــرس مرتفــع مؤثــر بودهانــد؟ تأثیــر ایــن عوامــل بــرروی تعــداد محوطههــا
چگونــه اســت؟بر ایناســاس ابتــدا بــا توجــه بــه ماهیــت کاربــردی موضــوع و مؤلفههــای مــورد بررســی
روش پژوهــش ،نگارنــدگان بعــد از طراحــی نظــری موضــوع کــه شــامل بررســی مبانــی نظــری و بازدیــد از
محوطههــا بــود ،بــه مطالعــۀ اســناد و مــدارک حاصــل از بررسـیها و کاوشهــای باستانشــناختی خواهنــد
پرداخــت .درمجمــوع در ایــن محــدوده 106 ،محوطــه مربــوط بــه دورۀ باکــون شناســایی شــد .از متغیرهــای
مهــم و اساســی در ارزیابــی و مطالعــۀ اســتقرارها چندیــن متغیــر ماننــد ارتفــاع از ســطح دریــا ،دوری یــا نزدیکــی
محوطههــا بــه مســیرهای ارتباطــی و منابــع آبــی ،امــکان دسترســی بــه زمینهــای زراعــی ،نــوع پوشــش
گیاهــی ،شــیب و جهــت شــیب بهعنــوان متغیرهــای مســتقل و مســاحت محوطههــای دورۀ باکــون
بهعنــوان متغیرهــای مســتقل و مســاحت محوطههــای دورۀ باکــون بهعنــوان متغیــر وابســته درنظــر
گرفتــه شــده اســت .در ضریــب همبســتگی ،رابطــۀ متغیرهــا بیــن  +1تــا  -1اســت؛ هرچــه رابطــۀ متغیرهــا بــه
 +1نزدیکتــر باشــد نشــان از همبســتگی بــاال ،و هرچــه بــه صفــر نزدیکتــر شــود ،همبســتگی کمتــر اســت
و اگــر منفــی باشــد ،نتیجــۀ آن برعکــس اســت .نتایــج نشــان میدهــد فاصلــۀ محوطههــا تــا منابــع آب،
جادههــا و نــوع کاربــری اراضــی بیــش از ســایر عوامــل بــا پراکنــش محوطههــای باســتانی در منطقــۀ زاگــرس
مرتفــع تأثیــر گذاشــتهاند.
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همــواره ،انتخــاب و مکانگزینــی ســکونتگاهها ،تــا حــد زیــادی وابســتگی بــه ویژگیهــای محیطــی
دارد .در مطالعــۀ چگونگــی چیدمــان اســتقرارها در یــک منطقــه ،نقــش محیــط و بســترهای آن در یــک
چشــمانداز جغرافیایــی حائــز اهمیــت اســت ( .)Rostaei, 2010: 8در اینراســتا ،یکــی از اصلیتریــن
اهــداف فعالیتهــای باستانشــناختی ،مطالعــه و بررســی چگونگــی تعامــل بیــن جوامــع بشــری و تنــوع
زیســتمحیطی اســت کــه درنهایــت منجــر بــه ســکونت و مکانگزینــی شــده اســت .جوامــع بشــری
همــواره در انتخــاب و گزینــش محــل زندگــی بــه متغیرهــای مهــم زیس ـتمحیطی ،ماننــد :دسترســی بــه
منابــع آب ،دسترســی بــه زمینهــای کشــاورزی و مراتــع ،مســیرهای ارتباطــی و مــواد معدنــی بســیار توجــه
کردهانــد( .)Dark, 1995: 134ایــن مــوارد بــر مکانگزینــی ،پراکنــش ،حــوزۀ نفــوذ ،توســعۀ فیزیکــی و
ت (ســلطانی و علیقلیزادهفیروزجایــی)98:1380 ،؛
ظاهــر ســکونتگاههای انســانی تأثیــر گذاشــته اســ 
بنابرایــن در تجزیــه و تحلیــل مکانــی و از آنجاکــه «زمینســیما» نمایانگــر عرصــۀ تعامــل انســان بــا محیــط
اســت ،رابطــۀ بیــن اســتقرار و ویژگیهــای محیطــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد (.)Clarke, 1976: 119
بههمیندلیــل شــاخهای تحتعنــوان «باستانشناســی زیســتمحیط» ،بــه رابطــۀ بیــن انســان و
محیطزیســت درطــول زمــان میپــردازد (رنفریــو و وبــان .)140 :1390 ،دانــش جغرافیــا در باستانشناســی
زیس ـتمحیط بهعنــوان علمــی در زمینــۀ برنامهریــزی فضایی-مکانــی همــواره در تــاش بــوده اســت تــا
تعامــل بیــن انســان و محیــط جغرافیایــی را نشــان دهــد(جمعهپــور .)1385 ،فضــای جغرافیایــی ،جایــی
اســت کــه جوامــع بــا محیــط ارتبــاط برقــرار میکننــد .درحقیقــت میتــوان بــا درک فضــای جغرافیایــی،
ظرفیتهــا و اســتعدادهای موجــود در منطقــه کــه بــر نــوع اســتقرار (کوچنشــینی ،یکجانشــینی یــا
ترکیبــی از هــر دو) تأثیــر گذاشــتهاند ،را بهتــر شــناخت .درواقــع الگوهــای خــاص زندگــی و نحــوۀ پراکنــش
آنهــا ناشــی از تأثیــرات متقابلــی اســت کــه بیــن انســان و محیــط وجــود داشــته اســت .پــس بــا توجــه بــه
جغرافیــای مختلــف هــر منطقــه ،واضــح اســت کــه توزیــع نحــوۀ پرا کنــش اســتقرارها نیــز بــا هــم تفــاوت دارد
( .)Kowalewski, 2008: 227اســتان چهارمحالوبختیــاری دارای همپوشــانی بــا «زا گــرس مرتفــع»
اســت .زاگــرس مرتفــع ،درواقــع مرتفعتریــن قســمت کوههــای زا گــرس را شــامل میشــود و بــه ایندلیــل نــام
«زا گــرس مرتفــع» بــرای آن اطــاق میشــو د (دروی ـشزاده .)175 :1370 ،ایــن منطقــه ،کوهســتانی اســت
ً
و تقریبــا  %76آنرا كوههــا و تپههــا تشــکیل میدهنــد؛ درحالیکــه فقــط  %24آن دربرگیرنــدۀ دش ـتهای
ت (حیــدری و همــکاران( ،)12 :1393 ،نقشــۀ  .)1منطقــۀ مذکــور از دیربــاز بهعنــوان
آبرفتــی و فالتهــا اسـ 
محلــی مناســب بــرای جوامــع کوچنشــین ،کشــاورز و دامــدار(حیدریدســتنایی )4 :1396 ،همــواره مــورد
توجــه جوامــع انســانی بــوده اســت.
پرسـشهای پژوهــش :پرســش اصلــی ایــن پژوهــش عبارتســت از اینکــه :کــدام عوامــل بــر ماهیــت
و نــوع الگوهــای مکانگزینــی در محوطههــای باکــون زا گــرس مرتفــع مؤثــر بودهانــد؟ تأثیــر ایــن عوامــل
بــرروی تعــداد محوطههــا چگونــه اســت؟
روش پژوهــش :در پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه ماهیــت کاربــردی موضــوع و مؤلفههــای مــورد بررســی
روش پژوهــش ،بعــد از طراحــی نظــری موضــوع کــه شــامل بررســی مبانــی نظــری و انتخــاب و بازدیــد از
محوطههــا بــود ،بــه مطالعــۀ اســناد و مــدارک حاصــل از بررسـیها و کاوشهــای باستانشــناختی پرداختــه
خواهــد شــد .بــرای معرفــی هــر محوطــه بــا عنــوان بررســی منطقــه ،مخفــف نــام هــر شهرســتان ب هصــورت
اختصــاری نوشــته شــد و اطالعــات مختلفــی ،شــامل موقعیــت جغرافیایــی ،ابعــاد و ارتفــاع از ســطح دریــا
بوهوایــی و چشــمانداز مــورد توجــه قــرار
محوطــه و دیگــر عوامــل ،مثــل :پوشــش گیاهــی ،شــرایط آ 
گرفتنــد .درمجمــوع در ایــن محــدوده 106 ،محوطــه مربــوط بــه دورۀ باکــون شناســایی و بــا توجــه بــه هــدف
موردنظــر کــه شناســایی و تحلیــل عوامــل طبیعــی مؤثــر در شــکلگیری و پرا کنــش فضایــی اســتقرارهای
باکــون در ناحیــۀ زا گــرس مرتفــع اســت ،مــورد مطالعــه قــرار میگیرنــد .بــرای دسـتیابی بــه هــدف موردنظــر
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در ایــن نــوع تحلیــل ،بــه ناچــار بایــد معیــار مشــخصی بــرای اندازهگیــری قابلیــت میــزان تأثیــر ایــن عوامــل
در شــکلگیری ایــن اســتقرارها تعییــن کــرد .بدینمنظــور ،محوطههــای مربــوط بـه دورۀ باکــون بهعنــوان
جامعــۀ آمــاری انتخــاب و تحلیلهــای فضایــی بــا نرمافــزار  GISو آزمــون همبســتگی در نرمافــزار SPSS
صــورت میگیــرد .در مرحلــۀ بعــد بــا اســتفاده از روش تحلیــل آمــاری و محاســبۀ ضریــب همبســتگی ،درصــد
تأثیــر عوامــل فوقالذکــر تعییــن میشــود .از متغیرهــای مهــم و اساســی در ارزیابــی و مطالعــۀ اســتقرارها
چندیــن متغیــر ماننــد :ارتفــاع از ســطح دریــا ،دوری یــا نزدیکــی محوطههــا بــه مســیرهای ارتباطــی و منابــع
آبــی ،امــکان دسترســی بــه زمینهــای زراعــی ،نــوع پوشــش گیاهــی ،شــیب و جهــت شــیب بهعنــوان
متغیرهــای مســتقل و مســاحت محوطههــای دورۀ باکــون بهعنــوان متغیــر وابســته درنظــر گرفتــه شــده
اســت.

پیشینۀ پژوهشهای منطقه

گمانهزنــی «چغاتاســکندری» هفشــجان در ســال  1347هــ.ش .قدیمیتریــن فعالیــت باستانشناســی
صورتگرفتــه در ایــن منطقــه توســط «جهانگیــر یاســی» اســت کــه گزارشــی از آن در دســت نیســت (نــوروزی،
)162 :1388؛ عالوهبــر ایــن در همیــن ســال هیأتــی از فرهنــگ عامــۀ ســابق جهــت مطالعــات باستانشــناختی
بــه منطقــه اعــزام شــده و در «تپــه کوگانــک» واق ـعدر غــرب شــهر ســودجان و حاشــیۀ زاینــدهرود گمانهزنــی
کردنــد .نتیجــۀ ایــن گمانهزنــی ایــن بــود کــه محوطــۀ مذکــور ارزش ثبــت آثــار تاریخــی را نــدارد(کوثــری،
نشــناختی محــدودۀ اســتان
 .)5 :1347بعــد از ایــن فعالیتهــای محــدود ،مهمتریــن فعالیتهــای باستا 
چهارمحالوبختیــاری توســط «آلــن زاگارل» در ســال  1353ه ـ.ش .بــا بررســی در مناطقــی مثــل :لــردگان،
گندمــان ،بلداجــی و شــهرکرد ،آغــاز شــد و ســپس بــا کار گمانهزنــی در «قلعهرســتم»« ،تپهگــردی چلــهگاه»
و «قلعهگلــی» لــردگان بــه پایــان رســیده اســت ( .)Zagarell, 1982. Nissen & Zagarell, 1976پــس از
انقــاب اســامی ایــران در ســال  1367هــ.ش ،.بعــد از وقفــهای دهســاله فعالیتهــای باستانشناســی در
یتــوان بــه گمانهزنــی «کارگــر»
نشــناختی صورتگرفتــه م 
ایــن اســتان ازســر گرفتــه شــد .از مطالعــات باستا 
در «تپــۀ بهــرام گــور» در ســال  1371هـ.ش .و تپههــای برجویــی و قلعهرســتم اشــاره کــرد کــه ایشــان ،نتایــج
ایــن کاوشهــا را هیـچگاه منتشــر نکــر د (خســروزاده .)22 :1393 ،گمانهزنیهــای دیگــری در محوطههایــی
ازجملــه «دشـتآباد» لــردگان توســط «مهرکیــان» در ســال  1373هـ.ش«.قلعهافغــان» لــردگان و «گردوســفلی»
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بعــد از ورود دورۀ باکــون در چارچــوب گاهنــگاری فــارس (« ،)VandenBerge, 1952ســامنر» آنرا تثبیـ 
ت
( )Sumner, 1972و ســپس «علیــزاده» بــر پایــۀ کاوش تلباکــون دورهبنــدی فــارس را در چنــد مرحلــه
بهنامهــای شــکلگیری فــارس ،فــارس قدیــم ،فــارس میانــه ،فــارس جدیــد و آغــاز بانش-لپویــی تقســیم
کــرد ( .)Alizadeh, 2006: 120براســاس ایــن تقســیمبندی در ایــن تحقیــق ،فــارس میانــی مدنظــر
اســت .فــارس میانــی شــامل دو بخــش )1 :فــارس میانــه -1 ،باکــون b2از  4800-5200پ.م.؛  )2فــارس
میانــه -2 ،گــپ از  4500-4800پ.م .اســت .از شــاخصههای ســفالی ایــن دوره ،تعامــات در منطقــۀ
دشــت شوشــان و ارتفاعــات فــارس اســت کــه نمــود آن در شــکل و تزئینــات منقــوش ســفالها قابلمشــاهده
اســت ( .)Alizadeh, 2006: 12دورۀ فــارس جدیــد کــه  400ســال بهطــول انجامیــده ،از حــدود 4500
پ.م .شــروع شــده و تــا  4100پ.م .ادامــه داشــته و بهنــام «باکــون  »Aمعرفــی شــده اســت .بــا توجــه بــه
نهشــتههای تپهباکــون ،ایــن تپــه دارای ســطح فرهنگــی متمایــز بهنامهــای «باکــون  B1و  »B2اســت.
باکــون  B1دارای تاریــخ  5000ســال پ.م .و  B2دارای تاریخــی حــدود  4500پ.م .اســت .با کــون A
بیــش از هرچیــز بــا ســفالهای منقــوش پــرکار و دستســاز شــناخته میشــود .در منطقــۀ زا گــرس مرتفــع
نظــر بــه اینکــه بیشــتر فعالیتهــای باستانشــناختی متمرکــز بــر بررســی بــوده و در نتیجــه بیشــتر دادههــا
و مــدارک مربــوط بــه ســفال هســتند ،تعــداد  420قطعــه ســفال مربــوط بــه دورۀ باکــون شناســایی و مطالعــه
شــد .ســفالها در طیفهــای نخــودی بــا شــاموت ماســه و شــن ریــز ،معمولــی ،هــم بهصــورت چر خســاز و
هــم دستســاز هســتند .ایــن ســفالها اغلــب در فــرم کاســه بــا کــف حلقــوی و دارای تزئینــات منقوشــی بــا
طــرح ترکیبــی کــه یــک تــا ســه بخــش افقــی ،نیمــه یــا بخــش اعظمــی از ظــرف را شــامل میشــوند و بهشــکل
نوارهــای پهــن ،دایرههــای منقــوش بــا نقطههــای پیرامــون آن ،مربعهــای متنــاوب ،خطــوط زیگزا گــی،
مــوازی ،مــورب و هاشــورهای متقاطــع بــا نقــش شــبکهای و نقشمایــۀ قــرص خورشــید بــه رنــگ ســیاه
هســتند(تصویــر .)1
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کوهرنــگ توســط«نــوروزی» در ســال  1375هـ.ش .بههمــراه کاوش محوطــۀ «ســاکیآباد» چغاخــور (نــوروزی
و همــکاران« ،)1392 ،حاجیجلیـل »2کوهرنــگ(« ،)Esmaeili Jelodar & Zolghadr, 2014بردنکــون»
(خســروزاده و همــکاران )1397 ،و «تپهجمالــو» (حیدریــان )1397 ،نیــز صــورت گرفــت؛ الزم بــه ذکــر
اســت ایــن کاوشهــا بیشــتر بهمنظــور تعییــن حریــم انجــام شــده اســت و تنهــا تعــداد کمــی از آنهــا دارای
دیدگاههــای پژوهشــی هدفمنــد بــوده اســت(نــوروزی .)163 :1388 ،عالو هبــر کارهــای کاوش و گمانهزنــی،
بررســیهایی در چارچــوب فعالیتهــای میراثفرهنگــی در ســطح ایــن حــوزه بــه اجــرا درآمــده اســت .از
فعالیتهــای مدنظــر میتــوان بــه بررســی شهرســتان فارســان توســط «علیرضــا خســروزاده» (خســروزاده،
 ،)1386بررســی در بخــش ناغــان شهرســتان کیــار توســط «مجیــد کوهیگیلــوان» (کوهیگیلــوان،)1387 ،
بررســی در بخــش مرکــزی شهرســتان اردل توســط «اســماعیلیجلودار» (اســماعیلی جلــودار ،)1387 ،بررســی
بخــش مرکــزی کوهرنــگ طــی چهــار فصــل توســط «کــوروش روســتایی» (روســتایی1386 ،؛ 1388؛ 1389؛
 ،)1390بررســی بخــش دو آب صمصامــی بازفــت شهرســتان کوهرنــگ توســط «ســیدینبروجنی» طــی دو
نکــوه شهرســتان اردل توســط
فصــل (ســیدینبروجنی ،)1388-1387 ،ســه فصــل بررســی در بخــش میا 
علیرضــا خســروزاده (خســروزاده1388 ،؛ 1389؛  ،)1390بررســی بخشهــای سردشــت و خانمیــرزای لــردگان
توســط «حســن رضوانــی» طــی ســه فصــل (رضوانــی1388 ،؛ 1389؛  ،)1390و بررســی بخش الران شهرســتان
شــهرکرد توســط «علــی نــوروزی» (نــوروزی )1389 ،اشــاره کــرد .در بخــش شــمالی اســتان کــه تاکنــون بررســی
نشــده بــود ،در ســال  1395ه ـ.ش .بخــش شــیدا در شهرســتان بــن ،توســط «احمــد عــرب» و «عباسعلــی
محمــدی» (عــرب و محمــدی )1395 ،و در ســال بعــد ایــن فرآینــد بــا بررســی بخــش مرکــزی شهرســتان ب ـن
توســط «جوالیــی» و «محمدی»(جوالیــی و محمــدی )1396 ،تــا حــدودی تکمیــل گردیــد.
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ارتباط و پراکنش محوطهها نسبت  به ارتفاع از سطح دریا

از مــوارد مهــم در بررســی مکانهــای باســتانی ،توزیــع محوطههــا و پراکنــش اســتقرارهای انســانی در ســطوح
ارتفاعــی مختلــف اســت .ارتفــاع از ســطح دریــا بــر میــزان بــارش و در نتیجــه غنــای پوشــش گیاهــی تأثیــر
گذاشــت ه و بدینترتیــب نقشــی مؤثــر در شــکلگیری اقلیــم و زیس ـتبوم دارد .ایــن عامــل تعیینکننــده ،نــوع
توپوگرافــی یــک محــل اســت کــه درنهایــت موجــب تنــوع در ایجــاد رژیمهــای اقلیمــی گونا گــون و ســبک و
ســیاق زندگــی مــردم یــک منطقــه شــده اســت .در ارتفاعــات بــاال محوطههــای فصلــی و در دامنــۀ ارتفاعــات
نامســاعد بــودن شــرایط طبیعــی و محیطــی ،بــا وجــود نزدیکــی به منابــع آب ،مکانــی ایدهآل برای شــکلگیری
اســتقرارها نیســت .حتــی امــروزه در ایــن محــدوده ،روســتاهای امــروزی هــم کمتــر شــکلیافتهاند (فر خنیــا،
 .)1395محوطههــای دورۀ باکــون زاگــرس مرتفــع در ارتفاعــی بیــن  1213تــا  2935متــری از ســطح دریــا واقــع
شــدهاند .بــا مقایســۀ مقادیــر درصــد مســاحت و درصــد نقــاط ،مشــخص میشــود کــه اکثــر محوطههــا در
ارتفــاع  2000تــا  2500متــری از ســطح دریــا واقــع شــدهاند .از  106محوطــۀ شناساییشــده ،تعــداد  5محوطــه یــا
 %4/71محوطههــا در بــازۀ ارتفاعــی  1000تــا  1500متــر 39 ،محوطــه یــا  %36/79محوطههــا در بــازۀ ارتفاعــی
 1500تــا 2000متــر 59 ،محوطــه یــا  %56/66محوطههــا در بــازۀ ارتفاعــی  2000تــا  2500متــر 3 ،محوطــه یــا
 %2/83محوطههــا در بــازۀ ازتفاعــی  2500تــا  3000متــر از ســطح دریــا واقــع شــدهاند(تصویــر .)2
بــا بررســی ایــن تعــداد محوطــه ،ایــن نتیجــه بهدســت آمــد کــه ارتفــاع  2000تــا  2500متــری از ســطح
دریــا جــزو مناســبترین ارتفاعــات بــرای اســتقرارهای دوران باکــون زاگــرس مرتفــع بــوده؛ چرا کــه ایــن
ارتفاعــات نســبت بــه مناطــق بــا ارتفــاع کمتــر ،دارای مراتــع حاصلخیزتــری هســتند .در ایــن ارتفــاع شــواهد
کوچنشــینی در منطقــه بیشــتر دیــده میشــوند .وســعت کوچکتریــن محوطــه 10 ،متــر مربــع و بزرگتریــن
آنهــا  42.500مترمربــع اســت .عالوهبــر ایــن مــوارد بررســی ضریــب همبســتگی پیرســون درمــورد میــزان
مســاحت محوطههــا بــا عامــل ارتفــاع از ســطح دریــا ،عــدد  -0/047را نشــان میدهــد(جــدول  .)1ایــن
رقــم ،همبســتگی منفــی و ضعیفــی را نشــان میدهــد؛ بدینمعنــی کــه بــا افزایــش ارتفــاع از ســطح دریــا،
بهطــور نســبی از وســعت محوطههــا کــم میشــود .الزم بهذکــر اســت ایــن الگــو در ایــن منطقــه بــرای همــۀ
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محوطههــا یکســان نیســت؛ چرا کــه در هــر نقطــهای از ایــن حــوزه ،تعــدادی محوطــه بــا وســعتهای
مختلــف دیــده میشــوند و تغییــرات ارتفــاع ،تأثیــر کمــی بــر میــزان وســعت محوطههــا گذاشــته اســت.

ارتباط و پراکنش محوطهها نسبت به درجۀ شیب

ایــن عامــل از عوامــل اصلــی در تعییــن شــکل زمین بوده (ســاریخانی و همکاران )1395 ،و رابطۀ مســتقیمی
بــا کشــاورزی دارد .درصــد شــیب بــا تأثیــر زوایایــی کــه نقــاط مختلــف بــا تابــش نــور آفتــاب میســازند ،بــا
دریافــت انــرژی ازخورشــید بــر ســرعت جریــان آب ،تغییــر دمــا ،کیفیــت و فرســایش خــاک ،نــوع پوشــش
گونههــای گیاهــی(ناصریصومعــه )172 :1393 ،و درنهایــت نــوع اســتقرار و نحــوۀ معیشــت اقتصــادی
کــه نقــش بســزایی در مســاحت محوطههــا دارنــد ،تأثیــر میگــذارد .برخــاف یکجانشــینان ،کو چنشــینان و
دامــداران منطقــه بهدلیــل کوتــاه بــودن زمــان اســتقرار ،کمتــر بــه ایــن مــورد توجــه دارنــد و در هــر نقطـهای
کــه ازلحــاظ تعلیــف دام (وجــود مرتــع ،جنــگل و علوفــه) و جنبــۀ امنیتــی(حفاظــت دربرابــر حیوانــات وحشــی
و عوامــل طبیعــی ماننــد بادهــای شــدید) مناســب باشــد ،ســکونت میکننــد .بــرای اینمنظــور ،دامنــۀ
ی آرمانــی اسـت
تپهماهورهــا ،داخــل تنگههــا ،دامنــۀ کوههــا و یــا بیــن تپهماهورهــا و ســطوح شــیبدار مکانـ 
(روســتایی .)1394 ،شــیب اراضــی امــروزۀ زاگــرس مرتفــع را میتــوان بــه  9گــروه تقســیم کــرد؛ از میــان
محوطههــا 48 ،محوطــه یــا  %45/28در شــیب  0تــا  5درجــه 31 ،محوطــه یــا  %29/4نیــز در شــیب 10-5
درجــه 16 ،محوطــه یــا  %14/9در شــیب  10تــا  15درجــه 8 ،محوطــه یــا  %7/3در شــیب  15تــا  20درجــه2 ،
محوطــه یــا  %1/88در شــیب  20تــا  25درجــه ،و یــک محوطــه یــا  %0/94در شــیب  25تــا  30درجــه شــکل
گرفتهانــد(تصویــر  .)3ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن مســاحت محوطههــای منطقــه بــا عامــل درجــۀ
شــیب محــل قرارگیــری محوطههــا  -0/142را نشــان میدهــد(جــدول .)1
ایــن رقــم بیانگــر ارتبــاط متوســط و منفــی بیــن مســاحت محوطههــا و درجــۀ شــیب محــل قرارگیــری
آنهاســت و از دالیــل آن شــاید بتــوان ایــن موضــوع را بیــان کــرد کــه بیشــتر محوطههــای مذکــور در همــه
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شــیبهای گروههــای مشخصشــده واقــع شــدهاند .نمــود ایــن پدیــده امــروزه در منطقــه دیــده میشــود
و قرارگیــری روســتاهای امــروزی نیــز در شــیبهای متفــاوت شــاهدی بــر ایــن ماجراســت .مشــخص اســت
شــیبهای کمتــر از  15درجــه شــیب مناســبی بــرای انجــام امــور و فعالیتهــای مرتبــط بــا کشــاورزی
محســوب میشــوند و زمینهایــی کــه دارای شــیب باالیــی هســتند ،بــرای زراعــت غیرقابــل اســتفاده
هســتند .شــیبهای باالتــر دربرگیرنــدۀ چمــنزار ،مرتــع ،جنــگل ،علوفــه و مراتــع کوهســتانی هســتند
(فرهــودی .)83 :1370 ،ایــن عامــل نشــان میدهــد ا کثــر محوطههــای باســتانی کــه در شــیبهای باالتــر
ً
قــرار داشــته و دارای شــیب نســبتا تندیانــد ،بــرای ساکنانشــان اهمیتــی نداشــته اســت .ایــن عامــل در
کنــار پراکنــش زیــاد یافتههــای فرهنگــی در وســعت زیــاد نشــانگر اســتفاده بهطــور موقــت و فصلــی از ایــن
مکانهاســت کــه میتــوان آنهــا را بــه جوامــع کــوچرو مرتبــط دانســت.

ارتباط و پراکنش محوطهها نسبت به جهت شیب

جهــت شــیب در ژئومورفولــوژی ،نقشــی مهــم و تأثیرگــذار در فضــای محیطــی دارد (Ramesht, 2010:

 .)992اولیــن اثــر ایــن عامــل در اقلیــم و حــرکات دامنـهای متأثــر از آن اســت .تأثیــر دیگــر جهــات جغرافیایــی،
در میــزان دریافــت نــور خورشــید و بهوجــود آمــدن همرفــت دامن ـهای اســت کــه میتوانــد تأثیــر وافــری بــر
محــل زیس ـتبوم و مراکــز باســتانی داشــته باشــد .دامنههــای آفتابگیــر نســبت بــه دامنههــای ســایهگیر
گرمتــر بــوده و بــا جــذب انــرژی خورشــیدی توســط خــاک ،مقــدار ایــن انــرژی درجــۀ حــرارت هــوا ،خــاک و
مقــدار آب قابلدســترس خــاک را تعییــن میکنــد(سرشــوق و همــکاران .)78 :1391 ،مطالعــۀ قرارگیــری
جهــت شــیب محوطههــا در زاگــرس مرتفــع بــه ایــن قــرار اســت کــه  10محوطــه یــا  %9/43در شــیب شــمالی،
 11محوطــه یــا  %10/37در شــیب شمالشــرقی 6 ،محوطــه یــا  %5/66در شــیب شــرقی 16 ،محوطــه یــا
بشــرقی 17 ،محوطــه یــا  %16/03در شــیب جنوبــی ،و  19محوطــه یــا  %17/92در
 %15/09در شــیب جنو 
شــیب جنوبغربــی 11 ،محوطــه یــا  %10/37در شــیب غربــی ،و  16محوطــه یــا  %15/09در شــیب شــمال
غربــی قرارگرفتهانــد (تصویــر .)4
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ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن مســاحت محوطههــای منطقــه بــا عامــل جهــات شــیب محــل
قرارگیــری محوطههــا  0/058را نشــان میدهــد(جــدول  .)1ایــن رقــم نزدیــک بــه صفــر و نشــاندهندۀ
عــدم ارتبــاط بیــن میــزان مســاحت محوطههــا بــا عوامــل جهــات شــیب اســت .در منطقــۀ مــورد مطالعــه
ـوس خــاک
در دامنههــای آفتابگیــر ،تابــش شــدید آفتــاب موجــب تجزیــۀ مــواد آلــی و از بیــن رفتــن هومـ ِ
شــده کــه چســبندگی خــاک را کــم میکنــد .درنهایــت چســبندگی کمتــر خــاک موجــب فرســایش خــاک و
درنتیجــه کــم شــدن پوشــش گیاهــی میشــود( .)Omidvar, 2010: 100باتوجــه بــه ایــن ،چنیــن بهنظــر
میرســد کــه اســتفاده از جهــات شــیب گوناگــون ،بیانگــر ماندگاههایــی موقتــی اســت کــه در ییــاق بــرای
کوچنشــینان مــورد اســتفاده بودهانــد و جهــت شــیب مناســب در جهــت اســکان آنهــا زیــاد مهــم نبــوده
اســت.

ارتباط و پراکنش محوطهها نسبت به فاصلۀ استقرارها از رودخانه

نیــاز بــه آب ،از دیربــاز بهعنــوان عنصــری بســیار تأثیرگــذار مــورد توجــه بــوده و در تعییــن الگــوی توزیــع
محوطههــا و پرا کنــش اســتقرارهای انســانی منطقــه دارای نقشــی محــوری اســت .ایــن موجــب شــده تــا
ً
اســتقرارها عمومــا حــول کانونهــای آبــی و هســتۀ اولیــۀ جوامــع کهــن در نزدیکــی منابــع آب قابلدســترس
شــکل گیرنــد (ولیپــور .)57 :1387 ،پژوهشــگران نحــوۀ اســتقرار ،پرا کنــش ســکونتگاهها و شــیوۀ
بهرهبــرداری از منابــع خــاک را تــا حــد زیــادی برگرفتــه از چگونگــی دســتیابی بــه منابــع آب و منابــع
طبیعــی میداننـ د (مترجــم و بلمکــی139 :1388 ،؛ ســعیدی .)15 :1377 ،دادههــای حاصــل از بررسـیها
و کاوشهــای باستانشــناختی حکایــت از آن دارد کــه در حــوزۀ مــورد مطالعــه بــا دارا بــودن شــبکهای از
ً
نهرهــا ،رودخانههــا و چشــمهها از نقطــه نظــر دسترســی بــه منابــع آب وضعیــت تقریبــا مناســبی دارنــد.
بهصــورت کلــی میتــوان فاصلــۀ محوطههــای باکــون منطقــه از منابــع آبــی ازجملــه رودخانههــا را در
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ارتباط و پراکنش محوطهها نسبت به کاربری اراضی

از دیگــر عوامــل و شــاخصههایی کــه همــواره در تعییــن مــکان اســتقراری و توزیــع ســکونتگاههای انســانی
مــورد توجــه بــوده ،کاربــری اراضــی اســت .دش ـتهای میانکوهــی و درههــا ،بــا رودخانههــا و شــاخابهای
فــراوان و خــاک حاصلخیــز توانایــی بالقــوهای بــرای کشــاورزی دارنــد .امــا دامنــۀ کوههــا و تپهماهورهــا در
مناطــق حاشــیهای بیشــتر موردتوجــه کوچنشــینان بودنــد و کوچنشــینان بــرای جلوگیــری اصطــکاک بــا
یکجانشــینان اغلــب در مناطــق حاشــیهای بهســر میبردهانــد .در ایــن منطقــه کاربــری اراضــی براســاس
طبقهبنــدی امــروزی بــه  24گــروه تقســیم میشــوند کــه میتــوان آنهــا را بــه طبقــات کلیتــر نیــز طبقهبنــدی
کــرد .ایــن طبقــات شــامل :زمینهایــی بــا قابلیــت کشــاورزی ،قابلیــت بــرای ایجــاد باغهــا ،اراضــی بــا پوشــش
گیاهــی(شــامل جنــگل انبــوه ،دیــم ،جنــگل کــم تراکــم ،جنــگل نیمــه متراکــم ،مرتــع متوســط ،مرتــع فقیــر و
جنــگل تنــک) ،منطقــۀ صخــرهای و کوههــا بههمــراه ترکیبــی از ایــن نــوع (ماننــد کشــاورزی دیــم و مرتــع
و)...هســتند(تصویــر  .)6ضریــب همبســتگی پیرســون میــزان همبســتگی مســاحت محوطههــای ایــن
منطقــه را بــا عامــل پوشــش گیاهــی  0/114را نشــان میدهــ د (جــدول  .)1ایــن رقــم بــه رابطــۀ ضعیــف و
مثبــت بیــن کاربــری اراضــی و مســاحت محوطههــا اشــاره دارد؛ بدینمعنــا کــه زمینهایــی کــه پوشــش
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گســترهای بیــن  1تــا  3807متــر و میانگیــن فاصلــۀ آنهــا را  691متــر تخمیــن زد 83 .محوطــه یــا بهعبارتــی
 %78/30محوطههــا در فاصلــۀ  0تــا  800متــری از منابــع آب دائمــی 13 ،محوطــه یــا  %12/26در فاصلــۀ
 800تــا  1600متــری 3 ،محوطــه یــا  %2/83در فاصلــۀ  1600تــا  2400متــری 3 ،محوطــه یــا  %2/83در
فاصلــۀ  2400تــا  3200متــری 4 ،محوطــه یــا  %3/77در فاصلــۀ  1600تــا  2400متــری از رودخانــه قــرار دارنــد
(تصویــر  .)5بــرای ایــن متغییــر ضریــب همبســتگی پیرســون  0/114را نشــان میده ـد (جــدول  ) 1کــه ایــن
رقــم ،رابطــۀ ســطح معنــادار مســتقیم و پایینــی را بیــن مســاحت محوطههــای منطقــه بــا عامــل فاصلــه از
منابــع دائمــی آب نشــان میدهــد و بیشــتر محوطههــا نزدیــک بــه آب هســتند.
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ارتباط و پراکنش محوطهها نسبت به پوشش گیاهی

منابــع گیاهــی و درختــان جنگلــی و همچنیــن گونههــای مختلــف جانــوری در یــک زیس ـتبوم منبــع
ً
غذایــی نســبتا مطمئنــی بــرای مردمــان پیشازتاریــخ بهشــمار میرفتــه اســت(ناصریصومعــه و نیکنامــی،
 .)550 :1395از ایـنرو ،ایــن منابــع دارای نقشــی مهــم در رژیــم غذایــی ،ســبک معیشــتی و بازرگانــی منطقه
ایفــا میکننــد(خســروزاده و حبیبــی .)1394 ،الزم بهذکــر اســت کــه ارتبــاط مســتقیمی بیــن انــدازه و مقــدار
پوشــش گیاهــی بــا فصــل بارندگــی ،ارتفــاع ،نــوع خــاک و شــیب وجــود دارد (ســاریخانی و همــکاران،
 .)1395در منطقــۀ مــورد مطالعــه ،محوطههــای باســتانی گرایــش بــه تمرکــز در نواحــی غیرمرتعــی دارنــد.
علــت اینامــر را بایــد در غنــای دانــش بومــی جوامــع ســاکنان در ایــن منطقــه جسـتوجو کــرد ،کــه باتوجــه
ً
بــه آهکــی بــودن خــاک منطقــه و اســتفادۀ حدا کثــری از زمینهــای قابــل کشــت ،معمــوال تــاش میکردنــد
تــا حدامــکان در زمینهــای غیرحاصلخیــز و فاقــد تــوان محیطــی پاییــن ،امــا در جــوار زمینهــای حاصلخیــز
ســکنی گزیننــد .پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه براســاس طبقهبنــدی امــروزی بــه چهــار گــروه کلــی تقســیم
میشــود(تصویــر  ) 6کــه بــه :اراضــی کشــاورزی دیــم و دیمزارهــای خــز ،اراضــی کشــاورزی آبــی ،مراتــع
مرغــوب اســتپی بههمــراه درختچههــای تنــک و مناطــق جنگلــی بــا درختــان بلــوط ،ارس ،پســته،
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گیاهــی فقیرتــری دارنــد ،محوطههــای کوچکتــری هســتند و بالعکــس .امــروزه نیــز توزیــع روســتاها بــا نــوع
ً
کاربریهــا ارتباطــی مســتقیم دارد .در نقاطــی کــه اراضــی بــه کشــاورزی آبــی اختصــاص یافتهانــد ،عمــا
تعــداد روســتاها بیشــتر و متراکمتــر هســتند و در مناطــق دارای مرتــع گســتردهتر ،تراکــم روســتاها کمتــر و
بهصــورت فصلــی و کمجمعیتتــر هســتند(صدرموســوی و همــکاران ،)743 :1396 ،هرچنــد براســاس
بررســی ســطحی نمیتــوان بهطــور قطــع در ایــن رابطــه اظهارنظــر کــرد و احتیــاج بــه مــدارک بیشــتری اســت.
امــا اینگونــه برداشــت میشــود کــه وابســتگی انســانها در ایــن منطقــه از گذشــته در پیونــد بــا مکانهایــی
بــوده کــه بتواننــد عالوهبــر مرتــع مناســب ،امــکان شــکار و یــا گــردآوری غــذا را نیــز فراهــم آورنــد.
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ارتباط و پراکنش محوطهها نسبت به فاصله از مسیرهای ارتباطی اصلی

منطقــۀ زا گــرس مرتفــع عالوهبــر داشــتن قابلیــت رم ـهداری و کشــاورزی ،مجموع ـهای غنــی از مســیرهای
ارتباطــی جنوبمرکــزی و خوزســتان بــه فالتمرکــزی ایــران را نیــز دارا اســت (.)Zagarell, 1989: 294
راههــا فرصتهایــی مناســب در جهــت گســترش ،تعامــل اندیشـهها و تبــادل آداب و رســوم جوامــع مختلــف
و در نتیجــه تقویــت و ارتقــای جوامــع محلــی پیرامــون و بهدنبــال آن ،زنجیــرهای از زندگــی و حیــات را ایجاد
میکردهانــد (طالبیــان .)77 :1395 ،در منطقــۀ مــورد مطالعــه بهدلیــل کوهســتانی بــودن ،مســیرهای
قابلتــردد ،در میــان کوههــای مرتفــع و شــیبدار و گذرگاههــای موســوم بــه «تنــگ» ،منطبــق بــا مســیر
رودخانههــا شــکل گرفتهانــد .ایــن جادههــا کــه بیشــتر در گذرگاههــای طبیعــی ایجــاد میشــدند ،بهعنــوان
مهمتریــن وســیلۀ ارتباطجمعــی در برقــراری ارتباطــات جوامــع در حوزههــای مختلــف ازجملــه حوزههــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و در مرحلــۀ بعــد تعامــات جوامــع مختلــف نقــش غیرقابلانــکاری را
ایفــا میکننــد .محوطههــای منطقــه در فاصلــۀ بیــن  1تــا  3807متــری از مســیرهای ارتباطــی اصلــی واقــع
شــدهاند .در فاصلــۀ  0تــا  1000متــری 85 ،محوطــه یــا  ،%80/18در فاصلــۀ  1000تــا  2000متــری  13محوطــه
یــا  ،%12/26در فاصلــۀ  2000تــا  3000متــری 4 ،محوطــه یــا  %3/77و  3000تــا  4000متــری  4محوطــه یــا
 %3/77از مســیرهای اصلــی قــرار دارنــد (تصویــر  .)8ضریــب همبســتگی پیرســون  0/114را نشــان میدهــد
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بادامکوهــی و گــز طبقهبنــدی شــدهاند 23 .محوطــه یــا  %21/69تحــت پوشــش جنگلهــای تنــک یــا
متوســط قــرار دارد 56 .محوطــه یــا  %54/83تحتســیطرۀ زمینهــای مرتعــی مرغــوب اســت کــه بیشــترین
فراوانــی را دارنــد 7 .محوطــه یــا  %6/60دارای مراتــع مرغــوب و اســتپی گاه بــا درختهــای پرا کنــده17 ،
محوطــه یــا  %16/03نیــز در زمینهــای کشــاورزی دیــم و  3محوطــه یــا  %2/83در مناطــق کشــاوزی آبــی
قــرار گرفتهانــد(تصویــر  .)7ضریــب همبســتگی مســاحت محوطههــای ایــن منطقــه را بــا عامــل پوشــش
گیاهــی  0/008نشــان میدهــد (جــدول  .)1ایــن رقــم بــه رابطــۀ بســیار ضعیــف و منفــی ،بیــن نــوع پوشــش
گیاهــی و مســاحت محوطههــا اشــاره دارد.
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ارتباط و پراکنش محوطهها نسبت به آبوهوا

کشــهمیرزادی،
وضعیــت اقلیمــی هــر ســرزمینی رهآورد ترکیــب وضعیــت هواشناســی مختلــف اســت(مل 
 .)89 :1378آبوهــوا بهعنــوان عامــل تعیینکننــدۀ منبــع غذایــی و گاه جبــر انســان نســبت بــه انتخــاب
محــل زندگــی اســت .امــروزه تأثیــر شــرایط اقلیمــی بــرروی شــرایط زندگــی ،آســایش و اعمــال رفتــار انســان در
قالــب یکــی از شــاخصههای علمــی بــا عنــوان زیس ـتاقلیم انســانی بررســی میشــود(براتیــان و رضایــی،
 .)102 :1392شــرایط آبوهوایــی عامــل مؤثــری در نــوع و چگونگــی زیســت انســانی براســاس نــوع منابــع
گیاهــی و جانــوری موجــود در یــک زیسـتبوم اســت؛ بهطوریکــه نهتنهــا در انــواع خــاک ،بلکــه بــر پوشــش
گیاهــی ،آبهــای ســاکن و روان مؤثــر واقــع میشــو د (شــکویی .)75 :1384 ،وضعیــت اقلیــم ایــن منطقــه
ّ
براســاس طبقهبنــدی امــروزی بــه  6طبقــۀ کلــی تقســیم میشــود .برحســب ایــن تقســیمبندی ،طبقــۀ
مرطــوب ،نیمهمرطــوب ،خشــک ،نیمهخشــک شــدید ،نیمهخشــک خفیــف و نیمهخشــک متوســط
بیــان شــده اســت .بــر ایناســاس  15محوطــه یــا  %14/15در گــروه مرطــوب 58 ،محوطــه یــا %54/71
در منطقــۀ نیمهمرطــوب 7 ،محوطــه یــا  %6/60در منطقــۀ نیمهخشــک شــدید 7 ،محوطــه یــا %6/60
در اقلیــم نیمهخشــک خفیــف و  19محوطــه یــا  %17/92در منطقــۀ نیمهخشــک متوســط قــرار دارنــد

Downloaded from journal.richt.ir at 10:27 IRST on Monday February 15th 2021
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(جــدول  .)1بــه بیــان دیگــر ،هرچــه از مســیرهای ارتباطــی اصلــی دورتــر شــویم ،بایــد انتظــار داشــت کــه از
انــدازۀ محوطههــا کاســته و وسعتشــان کوچکتــر شــود .امــا ایــن مســأله در ایــن منطقــه ضعیــف اســت و
بــرای همــۀ محوطههــا صــدق نمیکنــد .ایــن مســأله نشــان میدهــد کــه محوطههــا در کنــار مســیرهای
ارتباطــی فرعــی قــرار دارنــد کــه توســط کاروانهــا و یــا عبــور دامهــا در زمــان انتقــال بــه ییــاق و قشــاق ایجــاد
شــده و درواقــع از حیوانــات بهعنــوان مهندســین آنهــا یــاد میشــود(رنــه .)1024 :1335 ،ایــن مســیرها
میان ُبــر و فرعــی بــوده و از لبــۀ سلســلهکوهها و یــا کــف درههــای زاگــرس عبــور میکننــد(اوبرلنــدر،)1379 ،
کــه در حدفاصــل ایــن جادههــا محوطههــا شــکلگرفتهاند.

|| احمدیخویی و همکاران :نقش متغیرهای محیطی بر شکلگیری|| 19 ||...

تحلیل میزان تأثیر عوامل محیطی

از رگرســیون خطــی چندگانــه اغلــب بــرای بررســی میــزان تأثیــر چنــد متغیــر مســتقل بــرروی متغیــر وابســته
اســتفاده میشــود .ایــن روش راهــی بــرای یافتــن میــزان رابطــۀ متغیرهــای مســتقل بــا متغیــر وابســته
بهشــمار مــیرود کــه پژوهشــگران ازطریــق آن بــه پیشبینــی میــزان تغییــرات متغیــر وابســته از روی
میــزان تغییــرات متغیــر مســتقل برســند(نیکنامــی .)81 :1390 ،در ایــن قســمت از روش رگرســیون خطــی
چندگانــه بــا روش همزمــان اســتفاده شــده اســت .در جــدول  2مقــدار  Rبــه ضریــب همبســتگی چندگانــه

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.7

تصویر  .9پراکنش محوطههای باکون در زا گرس مرتفع نسبت به وضعیت آبوهوا (نگارندگان.)1398 ،

Downloaded from journal.richt.ir at 10:27 IRST on Monday February 15th 2021

(تصویــر  .)9ضریــب همبســتگی پیرســون میــزان همبســتگی مســاحت محوطههــای ایــن منطقــه را بــا
عامــل پوشــش گیاهــی  0/088نشــان میدهــد (جــدول  .)1ایــن رقــم بــه رابطــۀ بســیار ضعیــف و منفــی
بیــن نــوع اقلیــم منطقــه و مســاحت محوطههــا اشــاره دارد .بــا نگاهــی بــه تصویــر  ،9میتــوان فهمیــد کــه
پراکندگــی محوطههــای باســتانی بــا مســاحتهای مختلــف در اقلیمهــای متنــوع باعــث شــده اســت کــه
عــدد همبســتگی پاییــن باشــد .برطبــق قاعــده در اقلیــم ســردتر بایــد وســعت محوطههــا کوچکتــر و در
اقلیمهــای وســیعتر بایــد وســعت محوطههــا بزرگتــر باشــد؛ حــال اݣݣینکــه موضــوع یادشــده در ایــن منطقــه
صــدق نمیکنــد و نشــان میدهــد کــه تعــداد زیــادی از ایــن محوطههــا بهصــورت فصلــی مســکونی بودهانــد.
ً
محوطههــا ا کثــرا در مناطــق مرطــوب ایجــاد شــدهاند .خاطرنشــان میشــود ،بهطــور کلــی محیطزیســت هــر
منطق ـهای نشــانگر اقلیــم آن نیــز هســت؛ بهطوریکــه بررســی اقلیــم در درازمــدت وضعیــت زمیــن ،خــاک
و پوشــش گیاهــی منطقــه را نشــان میدهــد و گونههــای گیاهــی و جانــوری هــر منطقــه بهتدریــج بــا اقلیــم
حاکمبــر آن منطقــه ســازگار شــده و بههمیــن دلیــل در شــکلگیری چهــرۀ اقلیمــی یــک منطقــه عواملــی
مختلــف مثــل عــرض جغرافیایــی ،ارتفــاع و امتــداد جغرافیایــی کوهســتانها ،ســامانهها و تودههــای
هــوای ورودی بــه منطقــه و فاصلــه از آبهــای آزاد تأثیــر گذارنــد.
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پوشش

آبوهوا

گیاهی

کاربری

جهت

میزان

نزدیکی

نزدیکی به

ارتفاع از

اراضی

شیب

شیب

به

منابع آب

سطح دریا

مساحت

متغیرها

جاددهها

106

106

106

106

106

106

106

106

سطح
معنیدار
106

مساحت

0.932

0.366

0.241

0.550

0.144

0.240

0.240

0.630

پیرسون

تعداد

معــروف و نشــاندهندۀ میــزان همبســتگی چندگانــه بیــن مجموعــۀ متغیرهــای مســتقل و وابســته اســت.
ایــن ضریــب همبســتگی برابــر بــا  0/336اســت .ایــن عــدد بیانکننــدۀ شــدت همبســتگی بیــن مجموعــه
ً
عوامــل محیطــی و مســاحت محوطههــا اســت ،کــه حکایــت از رابطــۀ نســبتا متوســط و قابــل قبولــی دارد.
عــاوه بــر آن R2 ،نیــز نمایانگــر ضریــب تعییــن اســت و میــزان تبییــن واریانــس و تغییــرات متغیــر وابســته
توســط مجموعــۀ متغیرهــای مســتقل را نشــان میدهنــد .بهبیــان دیگــر ،ایــن رقــم نشــان از ایــن دارد
کــه چــه مقــدار از متغیــر وابســته میتوانــد توســط متغیــر مســتقل تبییــن شــود .در ایــن تحلیــل عــدد 0/040
نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه متغیــر عوامــل محیطــی میتوانــد  %40از تغییــرات متغیــر وابســته یــا مســاحت
محوطههــا را تبییــن نمایــد .جــدول  3کــه نشــانگر تجزیــه واریانــس رگرســیون اســت ،مطــرح میکنــد
کــه آیــا مــدل رگرســیون میتوانــد بهطــور معنــاداری تغییــرات متغیــر وابســته را پیشبینــی نمایــد؟ در
ســتون  Sigکــه معنــاداری آمــاری مــدل رگرســیون را نشــان میدهــد ،ا گــر کمتــر از  0/05باشــد ،نشــان
میدهــد مــدل بهکاررفتــه پیشگویانــۀ مناســبی اســت و میــزان معنــاداری مــدل رگرســیونی را نشــان
میدهــد .در ایــن جــدول ،میــزان  Fمــدل رگرســیون برابــر بــا  0/147اســت؛ بنابرایــن مــدل رگرســیون بــا 8
متغیــر معن ـیدار اســت .جــدول  4کــه ضرایــب مختلــف رگرســیونی را نشــان میدهــد ،عالوهبــر در اختیــار
گذاشــتن اطالعاتــی درمــورد متغیرهــای پیشبیــن ،ســتون  Sigحکایــت از ایــن دارد کــه متغیــر اقلیــم،
پوشــش گیاهــی ،جهــت شــیب و نزدیکــی بــه منابــع آبــی معن ـیدار شــده اســت .در ایــن جــدول ،ضریــب
رگرســیونی  Betaنیــز بیانگــر و مشــخصکنندۀ ســهم نســبی هــر متغیــر مســتقل در پیشبینــی متغیــر
وابســته اســت؛ بهعبــارت دیگــر میتــوان تعییــن کــرد کــه کدامیــک از متغیرهــا بیشــترین تأثیــر را بــر
متغیــر وابســته گذاشــتهاند .بــر ایناســاس هــر ضریبــی دارای  Betaبزرگتــری باشــد ،در مــدل رگرســیونی
اهمیــت بیشــتری دارد .در تفســیر ایــن یافتههــا اینگونــه مطــرح شــده کــه بــا افزایــش یــک واحــد انحــراف
ً
اســتاندارد در درجــۀ شــیبها 0/31 ،انحــراف اســتاندارد بــر مســاحت محوطههــا افزایــش مییابــد .ضمنــا
بــا افزایــش انحــراف اســتاندارد در فاصلــه از مســیرهای ارتباطــی ،مســاحت محوطههــا  0/26و در فاصلــۀ
محوطههــا نســبت بــه چشــمهها ،مســاحت آنهــا  0/082از انحــراف اســتاندارد باالتــر خواهــد رفــت .جــدول
 5باتوجــه بــه شــرایط رگرســیونی بــه بررســی توزیــع باقیماندههــا میپــردازد؛ در ایــن جــدول باقیماندههــا
بایــد دارای توزیــع نرمــال بــا میانگیــن صفــر و واریانــس  1باشــند .در ســطر دوم و آخــر کــه مربــوط بــه
باقیماندههاســت ،صفــر بــودن میانگیــن و برابــر بــا  1بــودن انحــراف اســتاندارد یــا واریانــس قابــل مشــاهده
اســت .ایــن مطلــب نیــز مدعــای دیگــری راجــع بــه مناســب بــودن مــدل ایجــاد شــده اســت.
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-0.08

0.88

0.114

0.58

-0.142

0.114

0.114

-0.47

1

همبستگی

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.7

جدول  .1جدول همبستگی بین مساحت محوطههای دورۀ باکون در زا گرس مرتفع با عوامل محیطی (نگارندگان.)1398 ،
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.)1398 ، جدول خالصۀ مدل خروجی از رگرسیون چندگانه خطی (نگارندگان.2 جدول

Model R
1

.336a

R Square

Adjusted R Square

Std.Error of the Estimate

.113

.040

7625.577

.)1398 ، تجزیه واریانس رگرسیون (نگارندگان.3 جدول

Model

Sum of Squares

df

Mean Squares

F

Sig

1 Regression

7.249E8

8

90606919.20

1.558

.147a

Residual

5.699E9

98

58148658.38

Total

6.423E9

106

.)1398 ، جدول ضرایب مختلف رگرسیون (نگارندگان.4 جدول
Coefficients
Model

Unstandardized coefficients Standardized coefficients

t

Sig

2.068

.041

B

Std. Error

Beta

1 (Consant)

14018.273

6779.291

Elevate

-4.613

2.904

-.170

-1.588

.115

Near_Dist road

2.501

1.078

.264

2.320

.022

Near_Dist spring

.159

.197

.082

807

.421

Slope

-2140.148

803.983

-.310

-2.662

.009

Aspect

216.876

343.223

.062

632

.529

Landuse

1021.253

595.869

.183

1.714

.090

Climate

-51.279

619.627

-.009

-.083

.934

Vegetation

110.819

190.913

061.

580

.563

a. Dependent Variable: expand

.)1398 ، جدول بررسی توزیع باقیماندهها (نگارندگان.5 جدول

Residuals Statistics
Minimum

Maximum

Mean

Std.Deviation

N

Predicted Value

209.01

17389.02

6841.06

2615.006

106

Residual

-10186.752

34824.652

.000

7332.127

106

Std.Predicted Value

-2.536

4.034

.000

1.000

106

Std.Residual

-1.336

4.567

.000

.962

106
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شهــای جغرافیایــی ،شــمارۀ  ،55صــص.35-58 :
پژوه 
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زا گــرس مرتفــع کــه بــا حــوزۀ سیاســی امــروزی اســتان چهارمحالوبختیــاری همپوشــانی دارد ،فضایــی
تعریــف شــده اســت کــه بهدلیــل ســیمای زیســتمحیطی یــا ماننــد آن تقســیم شــده و متمایــز از دیگــر
مناطــق اســت .ایــن منطقــه در دورههــای مختلــف پیشازتاریخــی و تاریخــی بهدلیــل موقعیــت خــاص
راهبــردی خــود و قرارگیــری در مســیر فرهنگهــای شناختهشــدۀ زا گرسمرکــزی و جنوبــی ماننــد با کــون
و نقــش ارتباطــی آنهــا بــا هــم ،جایــگاه و نقــش غیرقابــل انــکاری دارد .ایــن عوامــل در کنــار چش ـمانداز
منطقــه نقــش مؤثــری در ایجــاد بافتهــای اســتقرار در هــر دورۀ زمانــی دارنــد .بــر ایناســاس جوامــع
انســانی راهبردهــای سازشــی در زیسـتبومهای گوناگونــی داشــتهاند .واضــح اســت کــه اقلیــم و آبوهــوای
منطقــۀ مــورد مطالعــه ،ســرد و مرطــوب بــا انــواع خا کهــای آهکــی و کمعمقــی اســت کــه چنــدان بــرای
کشــاورزی مســاعد نیســتند .ایــن شــرایط محیطــی و زیســتی حاکمبــر منطقــه موجــب شــکلگیری شــیوۀ
معیشــت کوچنشــینی مبتنیبــر دامــداری و کشــاورزی محــدود ســنتی شــده اســت .برخــاف کشــاورزان،
کوچنشــینها کــه مکانگزینــی آنهــا وابســته بــه دام اســت ،بــه مکانهــای خــاص و یــا عوامــل محیطــی
وابســته نبــوده و در محلهایــی اردوگاههــای خــود را برپــا میکردهانــد کــه عالوهبــر امنیــت خــود و دام
(دربرابــر یکجانشــینان و حیوانــات درنــده) ،دامهــای آنهــا مرتــع کافــی بــرای َچــرا را داشــته باشــند .1ایــن
نــوع شــیوۀ زندگــی از دورۀ باکــون در زا گــرس مرتفــع برقــرار بــوده و ایــن منطقــه بهصــورت فصلــی توســط
کوچنشــینان مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت ،از مهمتریــن مــدارک بــرای اثبــات ایــن موضــوع،
همبســتگی پاییــن بیــن عوامــل محیطــی و محوطههــا اســت کــه نشــان میدهــد محوطههــای موردمطالعــه
در بــازۀ کوتاهــی مــورد اســتفاده بــرای اســتقرار قــرار گرفتهانــد .در پرا کنــش ســکونتگاههای دورۀ با کــون
در منطقــۀ مــورد مطالعــه ،براســاس تحلیلهــای همبســتگی پیرســون بیــن فاصلــۀ محوطههــا تــا منابــع
ً
آب ،جادههــا و نــوع کاربــری اراضــی ارتبــاط و همبســتگی تقریبــا مثبتــی وجــود دارد ،ولــی ایــن ارتبــاط در
حــد متوســط اســت؛ درحالیکــه در بررس ـیهای رگرســیونی عوامــل دیگــری ماننــد جهــات شــیب و فاصلــه
تــا مســیرهای ارتباطــی نیــز بــا تأثیــر کــم و متوســط مؤثــر بودهانــد .نکتــۀ قابلتوجــه ایــن اســت کــه شــدت
تأثیرگــذاری ایــن عوامــل در ارتبــاط بــا محوطههــای دورۀ باکــون زا گــرس مرتفــع بــا اســتفاده از تحلیلهــای
رگرســیونی خطــی چندگانــه برابــر بــا  0/336اســت .ایــن عــدد نیــز بهشــدت همبســتگی را بیــن مجموعــه
عوامــل محیطــی و مســاحت محوطههــا بیــان میکنــد .نتایــج حاصلــه از ضریــب همبســتگی و رگرســیونی
مشــخص میکنــد کــه پرا کنــش ســکونتگاههای مــورد مطالعــه در رابطــه بــا قابلیتهــا و محدودیتهــای
زیســتبوم انتظامیافتهانــد ،امــا تأثیــرات آن درحــد متوســط اســت.
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 حیــدری ،معصومــه؛ شــهریارپور ،علــی؛ مقیمیــان ،علیرضــا؛ زارعــان ،شــراره؛ و رئیســی ،ابراهیــم،(« .)1393گــزارش اقتصــادی ،اجتماعــی اســتان چهارمحالوبختیــاری ســال ( .»)1392شــهرکرد :معاونــت
برنامهریــزی و اشــتغال اســتانداری چهارمحالوبختیــاری.
 حیدریدســتنایی ،محســن« .)1396( ،تعییــن تأثیــر عوامــل محیطــی بــر ایجــاد محوطههــاینوســنگی و مسســنگی حوضــۀ جنوبــی زاینــدهرود بــا روش همبســتگی پیرســون» .جســتارهای
باستانشناســی ایــران پیــش از اســام ،شــمارۀ  ،3صــص.1-14 :
 حیدریــان ،محمــود« .)1397( ،گــزارش گمانهزنــی بهمنظــور تعیــن عرصــه و پیشــنهاد حریــمتپهجمالــو شهرســتان بــن ،اســتان چهارمحالوبختیــاری» .شــهرکرد :مرکــز اســناد ادارۀ کل میراثفرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان چهارمحالوبختیــاری.
 خســروزاده ،علیرضــا .)1393( ،بررســی تحولــی زیســتگاههای انســانی دشــت فارســان از پیشازتاریــختا دوران اســامی .شــهرکرد :دانشــگاه شــهرکرد.
 خســروزاده ،علیرضــا؛ حبیبــی ،حســین« .)1394( ،مطالعــۀ الگــوی اســتقراری دورۀ ساســانی دشــتشهــای باستانشناســی ایــران ،دورۀ ،5
میانکوهــی فارســان در اســتان چهارمحالوبختیــاری» .پژوه 
صــص.100-118 :
 خســروزاده ،علیرضــا؛ نــوروزی ،علیاصغــر؛ حیدریــان ،محمــود؛ و احمــدی ،خســرو« .)1397( ،فصــلاول کاوش باستانشــناختی تپهبردنکون».شــانزدهمین گردهمایــی ســاالنۀ باستانشناســی ایــران،
تهــران ،پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری ،صــص.157-159 :
 درویشزاده ،علی .)1370( ،زمینشناسی ایران .تهران :نشر دانشآموز. رنفریــو ،کالیــن؛ و بــان ،پــل .)1390( ،مفاهیــم بنیــادی در باستانشناســی .ترجمــۀ اکبــر پورفــرج وســمیه عدیلــی ،تهــران :انتشــارات ســمیرا.
 رنــه ،هانــری .)1335( ،ســفرنامه از خراســان تــا بختیــاری .ترجمــۀ محمدعلــی فرهوشــی ،تهــران:انتشــارات امیرکبیــر.
 روســتایی ،کــورش« ،)1394( ،گونهشناســی محوطههــای باســتانی منطقــه کوهرنــگ بختیــاری».پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارۀ  ،9صــص.27-46 :
 ســاریخانی ،مجیــد؛ حیدریــان ،محمــود؛ و پارســه ،شــهرام« .)1395( ،بررســی و تحلیــل الگــویاســتقراری محوطههــای ساســانی در دشــت میانکوهــی ســنقر و کلیایــی» .پژوهشهــای باستانشناســی
ایــران ،شــمارۀ  ،10صــص.110-120 :
 سرشــوق ،مژگان؛ صالحی ،محمدحســن؛ و بیگی ،حبیباهلل« .)1391( ،اثر جهت و موقعیت شــیببــر توزیــع انــدازۀ ذرات خا کهــا در منطقــۀ چلگــرد اســتان چهارمحالوبختیــاری» .مجلــۀ پژوهشهــای
حفاظــت آب و خــاک ،جلــد  ،19شــمارۀ  ،3صــص.77-97 :
 سعیدی ،عباس .)1377( ،مبانی جغرافیای روستایی .تهران :انتشارات سمت. ســلطانی ،نبـیاهلل؛ و علیقلیزادهفیروزجایــی ،ناصــر« .)1380( ،تحلیــل رابطــه بیــن عوامــل محیــططبیعــی در الگــوی توزیــع ســکونتگاهها و جمعیــت در ناحیــۀ بهــار همــدان» .مجلــۀ جهــاد ،شــمارههای
 244و  ،245صــص.90-98 :
 شکویی ،حسین« .)1394( ،شناخت و فلسفه جغرافیا» .تهران :انتشارات دانشگاه پیامنور. صدرموســوی ،میرســتار؛ طالبیفــرد ،رضــا؛ و نیــازی ،چیــا« .)1396( ،بررســی نقــش عوامــل طبیعــیدر توزیــع جغرافیایــی ســکونتگاههای روســتایی (مطالعــۀ مــوردی :شهرســتان صحنــه)» .مطالعــات
برنامهریــزی ســکونتگاههای انســانی ،شــمارۀ  ،41صــص.731-749 :
 طالبیــان ،محمدحســن« .)1395( ،منظــر راه در ایــران» .مجلــۀ منظــر ،شــمارۀ  ،36صــص-77 :.72
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 فر خنیــا ،شــراره« .)1395( ،تجزیــه و تحلیــل مکانــی و الگــوی مکانیابــی محوطههــای باســتانیبــا اســتفاده از ســامانۀ اطالعــات جغرافیایــی  ،GISمطالعــۀ مــوردی دشــت بســطام شــاهرود» .مطالعــات
باستانشناســی ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،1صــص.151-170 :
 فرهــودی ،رحمــتاهلل« .)1370( ،اطلــس شــیب ایــران و نتایــج مســاحی آن» .پژوهشهــایجغرافیایــی ،شــمارۀ  ،27صــص.75-93 :
 کوثــری ،یحیــی« .)1347( ،ســومین گــزارش بررســی اصفهــان و چهارمحالوبختیــاری» .ادارۀکلباستانشناســی و فرهنــگ عامــه ،کــد ( 258منتشرنشــده).
 مترجــم ،عبــاس؛ و بلمکــی ،بهــزاد« .)1388( ،بررســی و تحلیــل اســتقرارهای اشــکانی دامنههــایشــمالی الونــد همــدان» .مجلــۀ مطالعــات باستانشناســی ،شــمارۀ  ،1صــص.135-153 :
 ملکشــهمیرزادی ،صــادق .)1378( ،ایــران در پیشازتاریــخ .تهــران :انتشــارات ســازمانمیر ا ثفر هنگــی .
ی و تحلیــل الگوهــای اســتقراری شهرســتان بســتان آبــاد
 ناصریصومعــه ،حســین« .)1393( ،بررس ـ در دوران مسوســنگ» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران (منتشرنشــده).
 ناصریصومعــه ،حســین؛ و نیکنامــی ،کمالالدیــن« .)1395( ،نقــش عوامــل طبیعــی در توزیــعفضایــی اســتقرارهای دوران مسوســنگ در شهرســتان بســتانآباد ،آذربایجــان شــرقی» .مجلــۀ
پژوهشهــای جغرافیــای طبیعــی ،دورۀ  ،46شــمارۀ  ،4صــص.533-556 :
 نــوروزی ،علیاصغــر« .)1388( ،مطالعــات باستانشناســی در حوضــۀ آبخیــز کارون شــمالی (اســتانچهارمحالوبختیــاری)» .مطالعــات باستانشناســی ،دورۀ  ،1شــمارۀ  ،2صــص.161-175 :
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