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(تاریخ دریافت1397/5/15 :

تاریخ پذیرش)1397/6/22 :

چکیده
حوزة فرهنگی کوهدشت در غرب استان لرستان یا بهعبارتی در حاشیه زاگرس مرکزی در فالت ایران واقع شده
است .موقعیت جغرافیایی این خطة فرهنگی بهگونهای استکه در میان چند حوزه فرهنگی-جغرافیایی کشورمان
یعنی مناطق شمالی استان خوزستان  ،مناطق غربی استان ایالم و کرمانشاه قرارگرفته است .مطالعة محوطههای
باستانی ،بررسی و واکاوی مواد فرهنگی و نیز تحلیل اُلگوی استقراری باتوجه به فهمودرک تغییروتحوالت آنها
در این ناحیه ،میتواند دامنة آگاهی ما را از ارتباطات منطقهای و فرامنطقهای و همچنین تغییرات کمیوکیفی در
دوران مفرغ منطقه باال ببرد .روش تحقیق مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات کتابخانهای و میدانی باستانشناسی و
همچنین تجزیهوتحلیل دادههای باستانشناختی بهکمک سیستم اطالعاتجغرافیایی ،برای دستیابی به اُلگوی
استقراری ناحیه در بازة زمانی موردمطالعه ،پیریزیشده است .بررسیهای باستانشناختی مشخصکرد که دشت
کوهدشت از دوره پیشازتاریخ تا دوره اسالمی متأخر مورد استفاده جوامع انسانی بوده و این بررسیها
مشخصنمود که از دوره مفرغ قدیم 3محوطه در دوره مفرغ میانی  4محوطه و در دوره مفرغ متاخر  12محوطه
وجود داشته دارد .در این تحلیل نشانداده شد که دوریونزدیکی به آب ،خاک مناسب ،نزدیکی به راهها از دالیل
شکلگیری استقرارگاهها در این دشت است .وابستگیبه سه ویژگی مهم یعنی آب ،خاک مناسب برای کشاورزی
و دامپروری و راههای ارتباطی از مهمترین دالیلی استکه اُلگوهای استقراری این منطقه را تحتتأثیر قرار میدهد.

واژگان کلیدی :کوهدشت ،مفرغ ،اُلگوی استقرار ،محوطه

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
مقدمه
حوزة فرهنگی کوهدشت در غرب استان لرستان
یا بهعبارتی در حاشیه زاگرس مرکزیدر فالت
ایران واقع شده است بخش کوهدشت جنوبی در
قسمت جنوب شهرستان کوهدشت قرار دارد ،این
دشت یکی از بزرگترین بخشهای کشور از لحاظ
وسعت بوده که از طرف جنوب به دشتِ معموالن
و از طرف شمال به شهرهای کرمانشاه و هرسین و
از طرف شرق به شهرستان خرم آباد و از غرب به
شهرستان دره شهر و پلدختر محدود میشود.
موقعیت جغرافیایی این خطة فرهنگی بهگونهای
استکه در میان چند حوزه فرهنگی-جغرافیایی
کشورمان یعنی مناطق شمالی استان خوزستان ،
مناطق غربی استان ایالم و کرمانشاه قرارگرفته
است(.نقشه  )1ازاینرو اطالعات باستانشناسی
این منطقه برای درک بهتر روابط فرهنگهای سه
حوزة غرب فالت ایران ،حاشیه شمال خوزستان
و لرستان فرهنگی بسیار ضروری بهنظر میرسد.
اطالعات باستانشناسی این منطقه ،میتواند
آگاهیهای ارزشمندی در جهت روشنشدن
تغییر و تحوالت باستانشناختی و همچنین
تعامالت حوزههای فرهنگی-جغرافیایی مناطق
فوقالذکر در اختیار قراردهد .باید اذعان داشت با
توجه به اهمیت و جایگاه رفیع این ناحیه ،در عصر
مفرغ و متعاقب آن در عصر آهن ،ضرورت
شناخت نرخ تغییروتحوالت فرهنگی و اجتماعی
منطقه در این بازة زمانی دوچندان میگردد .مطالعة
محوطههای باستانی ،بررسی و واکاوی مواد
فرهنگی و نیز تحلیل اُلگوی استقراری با توجه به

–

واحد شوشتر

فهم و درک تغییروتحوالت آنها در این ناحیه،
میتواند دامنة آگاهی ما را از ارتباطات منطقهای و
فرامنطقهای و همچنین تغییرات کمیوکیفی در
دوران انتقال از مفرغ به آهن ،افزایش دهد.نحوة
پراکنش استقرارگاهها ،عوامل مؤثر در اُلگوی
استقرارگاهها و تغییرات نرخ جمعیتی از پرسش
هایی است که این پژوهش ،با بررسیهای
باستانشناسی و مطالعة جغرافیای طبیعی این ناحیه،
در تکاپوی پاسخگویی به آنهاست .پتانسیلهای
طبیعی و جغرافیایی منطقه و همچنین دادههای
حاصل از بررسیهای باستانشناختی نشان از آن
دارد که این خطة فرهنگی در اکثر دوران
جوامعانسانی بوده است .روش
ِ
مورِداستفاده
تحقیق مقالة حاضر با تکیه بر مطالعات کتابخانهای
و میدانی باستانشناسی و همچنین تجزیهوتحلیل
دادههای باستانشناختی بهکمک سیستم اطالعات
جغرافیایی ،برای دستیابی به اُلگوی استقراری و
جمعیتی ناحیه ،در بازة زمانی مورد مطالعه
پیریزی شده است.
مطالعه مبانی نظری در الگوی استقرار
تحلیل الگوی استقرار یکی از موضوعات مطرح
در باستان شناسی است که به جای تمرکز بر روی
یک مکان باستانی خاص به بررسی منطقه ای می
پردازد .در الگوی استقرار بیشترین توجه به
جغرافیای زیستی و رابطه انسان در مکان گزینی و
زیست در پهنه جغرافیایی معطوف می شود که با
توجه به تفاوت وضعیت جغرافیایی هر منطقه
نحوه پراکنش استقرارها نیز با هم متفاوت است(.
 )Kowalewski, 2008: 227در دیدگاه
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باستان شناسی زمین سیما و نگاه به منظر در الگوی

قاعده مند از مس  ،در این زمان فراتر از مفرغ  ،در

استقرار نیز به تعامل انسان با محیط پرداخته و

فناوری راه اندازی سازمان تبادالت با مناطق

جوامع انسانی وجغرافیای طبیعی را از عوامل شکل

دوردست را موجب شده است  .تنها با تشخیص

گیری چشم انداز معرفی می کندJohnson, (.

استفاده برای ابزارهای ضروری و اسلحه بود که

 )2007:3در این تحلیل مسافت یا زمان رفت

جوامع انسانی خود اتکایی را ترک کرده و به

وآمد بین استقرار و منابع طبیعی در استفاده شدید

تبادالت خارجی برای نیازهای ضروری شان

یا ضعیف از آن منابع متغییر مهمی در موقعیت

وابسته شدند .طی استفاده قاعده مند از مس و مفرغ

مکان های باستانی و اقتصاد معیشتی ساکنان

بود که جمعیت هایی با تخصص و بصورت تمام

است(.علیزاده ،1383 ،ص.)196در مبانی آماری و

وقت  ،کسانیکه خودشان غذایشان را تولید نمی

در بررسی داده ها از نرم افزار  GISبه عنوان ابزار

کردند  ،بلکه برای معاش وابسته به دیگران بودند

توصیف ،طبقه بندی و تحلیل داده های مکانی

پدیدار شدند .در نهایت بطور جداگانه پرسنلی

استفاده شده تا باستان شناسان را در درک درست

تمام وقت بوجود آمد()Smith, T. A. 1998,

فضای مورد نظر یاری می کند ،تحلیل PCA

جوامع دارای خصوصیات شرح داده شده معرف

درالگوی استقرار و تحلیل خوشه ای روشی برای

دوره مفرغ هستند(.هنریکسون ،1381 ،ص)86

ساده سازی و پیدا کردن شباهت میان داده هاست

فرهنگهای دوران مفرغ ایران از نظر تاریخی بطور

تا ازاین طریق بتوان با پردازش داده ها در تحلیل

نسبی اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره دوم ق.م.

مکان مرکزی از آن استفاده نمود (نیکنامی.)1390 ،

یعنی یک دوره ی حدودا ً  1500ساله را در بر می
گیرد؛ شروع دوران مفرغ به نوعی مصادف است

عصر مفرغ در زاگرس مرکزی

با دوره آغاز شهرنشینی ؛ دوران آغاز شهرنشینی

دوره مفرغ فراتر از پدیدارشدن مرحله ای نوین

« )Muscarella1974,(...همانگونه که از نام آن

در فناوری است؛ تولید فلز  ،ابزارهای تولید و

برمی آید دربرگیرنده دورانی است که جوامع

ابزارهای تخریب انسان را کارآمدتر کرد ؛ تمامی

باستانی زندگی در روستاها را پشت سر گذاشته و

فن آوری ها و برنامه ریزی های مبتنی بر حرکت

بتدریج در مراکز بزرگ تر و پرجمعیت (شهر)

چرخشی ریشه در این دوران دارد .چرخ سفالگری

ساکن شده اند .ترک روستانشینی و آغاز

 ،طرح ریزی کشت و کار و استفاده از سوراخ کن

شهرنشینی یکی از تحوالت عمده و جریان ساز

و کج بیل در این دوره پدیدار شده است .جهش

بشری بوده است که به درستی « انقالب شهرنشینی

تبدیل جسمی به جسم دیگر اضافه بر کارآمد کردن

» نامیده می شود .در این دوران فراوانی محصوالت

ذوب فلز ،پیش درآمد کل پی ریزی تغییرات

کشاورزی و تولیدات صنعتی بطور فزاینده مبادالت

شیمیایی بوده است .دستاورد اقتصادی استفاده

بازرگانی را افزایش داد .افزون بر ساختمان منازل

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
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مسکونی  ،ساختمان های بزرگ که عمدتا ً مراکز

سال  1936اورل ا شتاین در پژوه شی گ سترده در

مذهبی بودند بنا شدند و در پیرامون آنها مراکز

منطقه کوهد شت ،طرهان و روم شگان ،محوطه و

تجاری و دادوستد ایجاد شد .بیشترین آثار و بقایای

یادمانهای باسههتانی شههاخص و گویایی از جمله

این تحول عمده در منطقه بین النهرین کشف شده

قلعه گوری ،چیازرگران ،چیاسهههیاه ،چیا آهو ،چیا

است .به همین دلیل این منطقه مرکز و خاستگاه

سهههرخ ،باغ زال ،مقبره داودرش و کانالهای تنگ

عمده تحول شهرنشینی در منطقه آسیای غربی

گراز را مورد بازد ید قرار داد (.)Stein, 1940

بشمار می آید .در فالت ایران آثار و بقایای آغاز

محمود آرام بازرس اداره کل باستان شناسی ایران،

شهرنشینی بیشتر از هر منطقه دیگری در جنوب

در معیت یورگن ملدگارد 3در سال  1962میالدی،

غرب ایران ( خوزستان ) کشف شده است .به غیر

مسههیر این منطقه را مورد بازدید مقدماتی قرار داد

از توانمندیهای زیست محیطی خوزستان که مهم

و از کو هدشهههت ،غار قرعلیو ند ( غار بت خا نه)،

ترین عامل در پویایی فرهنگ های پیش از تاریخ

قبرسهههتان سهههرخ دم و تپه ابوالوفا و دیگر نقا

این منطقه به شمار می آید ،همجواری این منطقه

باسههتانی بازدید به عمل آورد .در سههالهای -64

با کانون اصلی تحول شهرنشینی ( بین النهرین )

 1963ملدگارد ،مورتنسهههن و تران دشهههت های

شاید عامل دیگری بوده است که این منطقه را

بلوران ،طرهان و کوهدشهههت را مجدداً بررسهههی

زودتر از دیگر مناطق ایران در سیر پیشرفت

کههردنههد (Meldgard , mortensen and

شهرنشینی قرار داده است( »...طالیی،1374 ،

) .Thrane 1964, Thrane, 1970در سههال

ص.) 33-34

 1963م ،کلرگاف مید مجدداً این منطقه را بررسی
کرد که در نتیجه آن نمونه های متعددی سههفال را

پیشینه پژوهشهای باستان شناسی منطقه

از ت په های چ یا زرگران ،چ یا پهن ،جمعآوری و

پیشینه فعالیتهای باستان شناسی توسط گروههای

آن ها را مورد تجز یه و تحل یل قرار دادGoff, ( .

خارجی و ایرانی در شهههرسههتان کوهدشههت ،خود

 .)1971:38در سال  1969م ،چارلز مک برنی از

نشههههانگر اهمیههت این نههاحیههه در مطههالعههات

دانشههه گاه کمبریج 4در کوه سهههرسهههورن ناح یه

باستان شناسی است .در سال  1934میالدی اریک

کوهدشههت به شههناسههایی و بررسههی محوطههای

اشههمیت 1دره کوهدشههت را از طریق هوا بررسههی

باستانی پرداخت .وی در چهار محوطه نومکشوفه

کرد (  .)Schmidt, 1940و در بررسهههی های

میرمالس ،بردا سپید و هومیان  1و  2در ارتفاعات

هیئت هلمز 2تعدادی تپه ،مجموعه بناهای سنگی

کوهدشهههت گ ما نهزنی نمود و ن تایج را در چ ند

و چندین گور ستان بر روی نق شه با ستان شنا سی

خبرنامه کوتاه چاپ و منتشهههر کرد ( Burney,

م شخص گردید ( .)Schmidt&etal, 1989در

 .)1969: 1970در سال1364نصرتاهلل معتمدی،

1

3

Eric Schmidt
Helms

2

Jorgen Meldgaard
Cambridge

4
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قلعه کهزاد را کاوش کرد .در سههال1377نصههرت

به دست آمده از بررسی ،معلوم گردید ،آثار

معتمدی به کاوش در سهههرخدم لکی پرداخت و

شناسایی شده متعلق به ادوار پیش از تاریخ تا دوره

موفق گردیدکه آثار معماری مربو به اوا سط قرن

اسالمی هستند،در عصر مفرغ کال  15محوطه

هفتم پیش از میالد را از زیر خاک آزاد سهههازد

شناسایی گردیده که از این تعداد  3محوطه مربو

(معت مدی .)1379،در سهههال  1379اح مد پرویز،

به عصر مفرغ قدیم هستند  4 ،محوطه مربو به

موفق به ثبت 50اثر باسهههتانی در شههههرسهههتان

عصر مفرغ میانی است و  12محوطه مربو به

کوهدشهههت گردید (مرکز اسهههناد لرسهههتان) .در

عصر مفرغ جدید است .بعضی از محوطه ها هم

سال 1380تا  86خانم آرمان شی شهگر به کاوش

در عصر مفرغ میانی و هم جدید به صورت ممتد

در سههرخدم لکی پرداخت .محوطه سههرخ دم لری

مورد استفاده قرار گرفته اند.

در شههرق شهههرسههتان کوهدشههت و در محدوده
رو ستای خو شناموند در سال  1388تو سط کامیار

تحلیل الگوی جمعیتی دشت کوهدشت در دوره

عبدی پس از  70سال مورد کاوش قرار گرفت( .

های مختلف عصر مفرغ

عبدی ،1388 ،ص.)196

دوره مفرغ قدیم
در این دوره در د شت کوهد شت  3محوطه باخ

نتایج حاصل از بررسی های باستان شناختی

زال جنوبی  ،چیا پهن  ،توبره ریز در این دشههت

بررسی باستانشناسی دشت کوهدشت ،با هدف

شهههکل گرفته و قسهههمت های زیادی از دشهههت

شناسایی و ثبت محوطههای باستانی وآثار تاریخی

کوهدشههت تقریبا خالی از سههکنه بوده اسههت ،با

آن و تهیه نقشه باستان شناسی شهرستان با توجه

توجه به و سعت این محوطه ها باخ زال جنوبی با

غنای فرهنگی و زیست محیطی وهمچنین مطالعه

 12000متر مربع چپا پهن  9هکتار و توبره ریز با

ی اُلگوهای استقراری دوره های مختلف محوطه-

وسهههعت  8000متر مربع نشهههان میدهد که این

ها انجام شد .ابتدا قبل از شروع بررسی میدانی،

محوطه ها و سعت زیادی دا شته اند و جمعیت به

منابع باستان شناسی موجود در مورد منطقه مطالعه

نسههه بت دوره پیش از تاریخ ز یادی را در خود

و سپس با تهیه نقشه 1:50000از منطقه وضعیت

گنجانده بوده اند ،این سهههه محوطه در مجموع با

محیطی و جغرافیایی منطقه مورد بررسی قرار

وسهههعت نزدیک به  11هکتار مسهههاحت داشهههته

گرفت .حاصل این بررسیهای میدانی ،شناسایی

اند(.نقشه)2

بیش از  70محوطه ی باستانی دراین بخش بود
که شامل تپه ها ،محوطه ها  ،قلعهها و آثار و

دوره مفرغ میانی

بناهای باستانی می شوند .با توجه به مطالعه بر

در این دوره به نظر می آید که جمعیت یکجانشین

روی داده های فرهنگی به ویژه داده های سفالی

افزایش یافته و تعداد محوطه های دوره مفرغ میانی

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

به  4محوطه رسیده است ،این محوطه ها عبارتند

مفرغ میانی به دوره مفرغ جدید داشته اند و 9

از  :گورستان داالب ،گل زرد عبدولی ،حسبکی

محوطه دیگر در دوره مفرغ جدید شکل گرفته اند.

و سرخ دم لری که در دوره مفرغ میانی مسکونی

برای تخمین جمعیت این دوره دشت کوهدشت

یوده اند .محوطه سرخ دم لری محوطه ای مهم و

ابتدا به جمع میزان مساحت مورد اشتغال ساکنین

شاید به جرات گفت مرکزی که نقشی مهم در این

دوره مفرغ جدید دشت کوهدشت پرداخته میشود

دوره در دشت کوهدشت را داشته است در قسمت

که محوطه وربورک با  4800مترمربع مساحت ،جو

جنوب غربی دشت کوهدشت قرار داشته است و

دیمه شمالی با  4000متر مربع  ،تپه قالته 3000

با وسعت  5800متر مربع و دیگر محوطه ها حس

مترمربع ،محوطه قبرستان  1700متر مربع ،دره

بکی با  3600متر مربع  ،گل زرد عبدولی با

چپی  1800متر مربع  ،چم چغا  6000متر مربع،

6500متر مربع و محوطه گورستان داالب با 5

کنی جونی جنوبی  7000متر مربع ،قور بچونه

هکتار مساحت نشان از این دارد که در دوره مفرغ

غربی  7500متر مربع ،سرخ دم لری  5800متر

میانی همانطور که تعداد محوطه ها بیشتر شده

مربع ،حس بکی با  3600متر مربع  ،گل زرد

است وسعت محوطه ها به نسبت دوره قبلی

عبدولی با 6500متر مربع و محوطه گورستان

کوچکتر شده است .در این دوره دشت کوهدشت

داالب با  6هکتار مساحت در مجموع کال در دوره

در مجموع نزدیک به  7هکتار مساحت داشته

مفرغ جدید  108هکتار مساحت را در بر داشته اند

اند(.نقشه)3

که باز هم به مانند دوره قبلی افزایش چشمگیری
در میزان جمعیت دشت مشاهده میشود و با توجه

مفرغ جدید

به افزایش تعداد محوطه ها افزایش نسبی در

جمعیت دشت کوهدشت در این دوره به نسبت

جمعیت نیز دیده میشود(.نقشه)4

مرحله قبلی افزایش چشمگیری داشته است.تعداد
محوطه ها در دوره مفرغ جدید به  12محوطه

تحلیل اُلگوی استقراری دشت کوهدشت بر

افزایش پیدا کرده است .بیشتر محوطه های این

اساس شاخصه های زیست محیطی

دوره بین کمتر از نیم تا یک هکتار هستند و فقط

برای تفسیر و تحلیل اُلگوی استقراری محوطه

محوطه داالب با وسعتی نزدیک به  5هکتار تنها

های باستانی دشت کوهدشت چندین متغییر برای

محوطه بزرگ این دوره دشت کوهدشت بوده

ارزیابی وضعیت و موقعیت استقرارها مدنظر قرار

است .در این دوره محوطه ها بیشتر شده ولی

گیرد  .باید اذعان داشت متغیرهای که در رابطه با

اندازه محوطه ها به نسبت دوره های قبلی کوچکتر

مکان گزینی استقرارها در دوران گذشته مهم به

شده است .در این دوره از تعداد 12محوطه مورد

نظر می آیند ،در روند مطالعاتی کنونی ما بر روی

استفاده سه محوطه دارای تداوم استقرار از دوره

این استقرارها نیز موثرند .گروه اول این متغییرها،
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تحلیل الگوی زیستی و مکان گزینی محوطههای....
شامل متغییرهای محیطی هستند که در منظر

محوطه های استقراری وجود دارد ،به گونه ای در

جغرافیایی این محوطه ها نقش مهمی دارند و

مواقعی شیوه معیشتی با توجه به این شاخص

عبارتنداز :فاصله از رودخانه ها ،ارتفاع از سطح

دستخوش تغییر می گردد .محوطه های شناسایی

دریا،کاربری اراضی و پوشش گیاهی .دسته دیگر

شده در بازه زمانی مورد همگی در کد ارتفاعی بین

شامل متغییرهای هستند که از دیدگاه باستانشناختی

 1000تا  1500متری از سطح دریا قرار

محوطه ها را مورد ارزیابی قرار می دهند که شامل

دارند(.نقشه )4-3-2

فاصله از راهها و روستاها و در نهایت وسعت

 - 3شیب و جهت آن :دشت کوهدشت از نظر

محوطه ها است.

شیب به صورت یک دشت پهن است که به

 -1فاصله از منابع آب  :آب همیشه مهمترین نقش

صورت مسطح و باز میباشد که در حاشیه های آن

در به وجود آمدن محوطه ها را به عهده داشته

در کناره های کوه به صورت تپه ماهوری است و

است و شاخص مهمی برای تحلیل استقراری به

این دشت در دور تا دور آن کوه قرار دارد که به

حساب می آید .قرارگیری محوطه ها در کنار

صورت یک دشت میان کوهی گسترده در آمده

رودهای دایم و فصلی و همچنین چشمه های

است .این دشت از نظر شیب تقریبا دارای شیب

دائمی می تواند اُلگوی سکونت استقراری منطقه

زیادی نبوده و از قسمت غربی تا شرقی ترین نقطه

را روشن سازد .البته با توجه به موقعیت دشت

این دشت دارای شیب تندی نبوده و فقط قسمت

کوهدشت و قرارگیری در منطقه ای تقریبا نیمه

ابتدای تنگه ها کمی باالتر از دیگر قسمت های

خشک یکی از منابع مهم تامین آب رودخانه ها و

دشت است در پژوهش صورت گرفته مشخص

چشمه ها و قنات بوده است که نقشی مهم در

گردید با توجه به نوع اقتصاد معیشتی آنها که

تامین آب محوطه ها داشته است.در فاصله بین

کشاورز و دامپرور بوده اند این محوطه ها در

 250متری رودخانه  6محوطه  ،در فاصله تا 500

قسمت های میانی و حاشیه ای دشت و در میان

متری 6محوطه ،در فاصله بیشتر از 1000

زمین های قابل کشت و قسمت های دارای شیب

متری3محوطه قرار گرفته است(. .نمودار)1

کم ساخته شده اند .در این مطالعه مشخص گردید

 -2ارتفاع محوطهها از سطح دریا :ارتفاع محوطه

که از تعداد  15محوطه مذکور تعداد  8محوطه

ها نسبت به سطح آبهای آزاد یکی از شاخصه های

در زمین های صاف ساخته شده است و تعداد 7

مهم میباشد که معموال محوطه های در رقوم

محوطه در زمین های دارای شیب کم و تپه

ارتفاعی خیلی باال و یا کمترین ارتفاع ساخته نمی

ماهورها و کنار کوهها ساخته شده است(.نقشه -5

شده اند زیرا که برای زندگی مناسب نبودند و

)6-7

ارتبا تنگاتنگی میان میزان بارش ،نوع و میزان

-4پوشش گیاهی :پوشش گیاهی منطقه یکی از

پوشش گیاهی و جانوری با ارتفاع از سطح دریا

عوامل مهم و تاثیر گذار برای انتخاب آن به عنوان

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

محیط زیست و برپایی استقرارها بوده و هست .

لری و چند محوطه بزرگ دیگر باقی محوطه ها

همواره مناطق با استعداد از لحاظ پوشش گیاهی ،به

کمتر از  1هکتار مساحت داشته اند و فقر آثار

عنوان محل استقرارگاه ها انتخاب شده اند و هر

سطحی و نبود معماری شاخص و خوب این نطریه

زمان با اضمحال پوشش گیاهی و چراگاه ها روبرو

که ساکنین بیشتر دامدار و کوچ نشین بوده اند را

شده ،دچار فروپاشی استقرارها می شداند که این

محتمل تر می سازد.با توجه به اندازه محوطه ها و

عامل در دوره های مورد مطالعه پررنگ تر به نظر

اینکه اکثر محوطه ها تقریبا دارای اندازه کوچکی

میرسد .دشت کوهدشت به لحاظ پوشش گیاهی

هستند و وجود تعداد کمی محوطه باالی  5هکتار

منطقهی مستعدی برای اقوام کوچ نشین و چرای دام

میتوان گفت که این محوطه ها بیشتر محوطه های

های آن ها بوده است .پارامترهای مشخص شده در

کوچ نشینی هستند که دارای استقرارهای دائمی

پایگاه دادهها در این منطقه فرهنگی عبارتند از :

نبود و مربو به مردمان با شیوه اقتصاد معیشتی

زراعت دیم ،جنگل نیمه انبوه ،جنگل تنک،مراتع

دامداری و کشاورزی فصلی بوده اند .با استفاده از

متراکم،مراتع کم تراکم  .تحلیل های آماری نشان می

نقشه های سیستم اطالعات جغرافیایی  GISو

دهد از تعداد  15محوطه مورد مطالعه 2محوطه در

موقعیت و مکان یابی محوطه ها مشخص گردیدکه

زمین با پوشش جنگلی تنک8 ،محوطه در زمین

محوطه های دوره های مختلف در این منطقه

هایی با پوشش گیاهی باال و مراتع متراکم و  5محوطه

پخش گردیده و شاخصه خاصی برای پراکنش در

در زمین با پوشش گیاهی و قابل کشاورزی ساخته

این حوزه مکانی وجود ندارد .همچنین میتوان

شده اند(.نمودار)2

گفت الگوی معیشتی دام داری و کشاورزی در
منطقه و نیاز مبرم آن ها به منابع آبی ،نحوهی

تحلیل و نتیجه گیری :

استقرار آن ها نسبت به رودخانه های فصلی و

در دشت کوهدشت دوره مفرغ قدیم از لحاظ میزان

چشمه ها را مدیریت می کرده است .با مطالعه

جمعیت تقریبا با دوره مفرغ میانی هم اندازه بوده

کدهای ارتفاعی محوطه های استقراری چنین

ولی در دوره مفرغ جدید شاهد هجوم جمعیت

برداشت که ساکنین محوطه ها در کار کشاورزی و

زیادی به دشت کوهدشت هستیم که این مسئله رو

چرای دام دستی داشته و به هر دو نوع معیشت

مسائل زیست محیطی و مطلوب بودن این دشت

اشتغال داشته اند  ،زیرا این کد ارتفاعی بهترین

برای زندگی باعث آن شده است  .وسعت به نسبت

موقعیت برای کشاورزی دیم و چراگاه ها را فراهم

کم محوطه های دشت کوهدشت این فرضیه را

ساخته است .با وجود خاک حاصلخیز در دشت

محتمل ساخت که ساکنین دشت کوهدشت بیشتر

کوهدشت و هموار در قسمت های میانی دشت

مردمان دامدار و کشاورزان فصلی بوده اند که با

کوهدشت که به صورت زمین های هموار و صاف

وجود چند محوطه مهم و مرکزی همانند سرخ دم

هستند ولی اکثر محوطه ها در قسمت های حاشیه
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تحلیل الگوی زیستی و مکان گزینی محوطههای....
ای ساخته شده اند که به صورت زمین های

ارتفاعی  1000تا  1500قرار دارند  ،که نشان

ناهموار و به صورت زمین هایی هستند که دارای

میدهد که ساکنین محوطه ها در کار کشاورزی و

پستی بلندی هستند و تقریبا در نزدیکی های دامنه

چرای دام دستی داشته و به هر دو نوع معیشت

های کوههای گرداگرد دشت ساخته شده اند که

اشتغال داشته اند  ،زیرا این کد ارتفاعی بهترین

این نتیجه حاصل میگردد که اکثر مردمان این دشت

موقعیت برای کشاورزی دیم و چراگاه ها را فراهم

در دوره های مختلف به شغل دامداری پرداخته اند

ساخته است.این آمار نشان می دهد در تمامی دوره

و کشاورزی رونق کمتری داشته است .در

ها و متعاقب آن دوره های بعد ،بیشتر توجه

مطالعات صورت گرفته نسبت به فاصله محوطه ها

ساکنین معطوف به زمین های میانکوهی به جهت

از رودها و چشمه ها مشخص گردید ،در کنار یا

زراعت و چرای دام هایشان بوده است که گواهی

فاصله کمی از منابع آب قرار دارند و و این نشان

بر اقتصاد معیشتی کشاورزی و دام داری ساکنین

از تاثیر مستقیم منابع آبی در شکل گیری محوطه

در فصول مختلف سال بوده است.هم چنین

منطقه را نشان میدهد.می توان چنین

وسعت محوطه ها گویایی این مطلب است که،

استنبا کرد که بیشتر محوطه ها در فاصله زیر

محوطه ها از لحاظ کیفیت نیز دستخوش تغییرات

 1000متر از رودها قرار داشته اند .با توجه به

زیادی نمی شوند و متغییرهای کیفی نیز از

تحلیل های صورت گرفته مشخص شد ،سهم

شاخص های یکسانی برخوردارند .وسعت نسبتاً

عمده ای از محوطه ها در کنار رودهای فصلی

کم محوطه ها و کمبود ،ضعف و فقدان بعضی

بوده که به گونه ای نشان از استقرار موقت آن ها

داده های سطحی آن ها مانند معماری ،می تواند

دارد و در بازه زمانی مطالعاتی ،تغییرات آماری

بازگو کننده این فرض باشد که بیشتر محوطه ها،

محسوسی در فاصلهی آن ها از رودها دیده

محوطه های استقراری موقت و فصلی بوده که

نمیشود .همچنین میتوان گفت الگوی معیشتی دام

احتماالً مربو

به قبایل کوچ رو در این منطقه

داری و کشاورزی در منطقه و نیاز مبرم آن ها به

ییالقی بوده است ،هر چند افزایش محوطه های

منابع آبی ،نحوهی استقرار آن ها نسبت به رودخانه

استقراری در این دوران از اهمیت بیشتر این منطقه

ها را مدیریت می کرده است .با مطالعه کدهای

نسبت به دوره های قبل خبر می دهد.

های

ارتفاعی محوطه های استقراری چنین برداشت
میشود که%100 ،درصد محوطهها در بین کد
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فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
منابع
 باستان شناسی و هنر ایران در، حسن، طالیی،1  ج، انتشارات سمت،هزاره اول قبل از میالد
1374
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. چاپ دوم، تهران،گردشگری
 روش های، 1390 ، کمال الدین،نیکنامیپیشرفته آماری در تحلیل داده های باستان
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جدول  -1جدول محوطه های مورد مطالعه و دوره های سکونتی
شماره محوطه

دوره ها

1

باخ زال جنوبی

مس و سنگ و مفرغ قدیم

2

چیا پهن

مفرغ قدیم – اشکانی – ساسانی

3

توبره ریز

مفرغ قدیم – آهن – هخامنشی – اشکانی

4

گورستان داالب

مفرغ میانی و جدید – آهن

5

گل زرد عبدولی

مفرغ میانی و جدید – ساسانی

6

حسبکی

مفرغ میانی و جدید

7

سرخ دم لری

مفرغ میانی و جدید – آهن

8

قور بچونه غربی

مفرغ جدید – اشکانی

9

کنی جونی جنوبی

مفرغ جدید

10

چم چغا

مفرغ جدید – اشکانی

11

دره چپی

مفرغ جدید

12

محوطه قبرستان

مفرغ جدید

13

تپه قالته

مفرغ جدید – اشکانی

14

جو دیمه شمالی

مفرغ جدید – آهن – اشکانی – ساسانی

15

تپه وربورك

مفرغ جدید

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
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نمودار -1نمودار فاصله محوطه ها از منابع آب
7
6
5
4
3
2
1

0
تا 500متری

بیشتر از 1000متر

تا  250متری

نمودار  -2نمودار محل قرارگیری محوطه ها به نسبت نوع پوشش گیاهی
9
8
7
6
5
4
3

2
1
0
کشاورزی

مرتع ضعیف

مرتع متراکم

جنگ تنک

جنگل انبوه
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نقشه  -1موقعیت دشت کوهدشت در لرستان و کشور

نقشه  - 2نقشه پراکنش محوطه های عصر مفرغ قدیم مورد پژوهش نسبت به کد ارتفاعی از سطح دریا
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–

واحد شوشتر

نقشه  - 3نقشه پراکنش محوطه های عصر مفرغ میانی مورد پژوهش نسبت به کد ارتفاعی از سطح دریا

نقشه  - 4نقشه پراکنش محوطه های عصر مفرغ جدید مورد پژوهش نسبت به کد ارتفاعی از سطح دریا
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نقشه  - 5پراکندگی محوطه های عصر مفرغ قدیم دشت کوهدشت نسبت به منابع آب و پستی بلندی ها

نقشه  - 6پراکندگی محوطه های عصر مفرغ میانی دشت کوهدشت نسبت به منابع آب و پستی بلندی ها
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–

واحد شوشتر

نقشه  - 7پراکندگی محوطه های عصر مفرغ جدید دشت کوهدشت نسبت به منابع آب و پستی بلندی ها
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