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 چكيده
و بختياري غربي استانةنيم و دشتهاي مرتفع، درهبودن كوهبه سبب دارا،)شهرستان اردل(چهارمحال  هايهاي عميق

و قرارگيري در مسي تااز گذشته،ر كوچ عشايرميانكوهيِ كوچك نظر به اهميت. بوده است كنون مورد توجه انسانهاي دور
و نقشي كه جوامع كوچ و مناطق ارتباطي اين بخش از استان و بختياري رو در تبادل فرهنگي بين مناطق كوهستاني چهارمحال

و مناطق جل مي اي فارسگهپست دشت خوزستان هماندكردهدر طول تاريخ ايفا و با توجه به نوع معيشتي كه در، اكنون نيز
مس دوران روستانشيني هايمنطقه حاكم است، شناخت ويژگي و بر، شناخت الگوي استقرار، تأثير سنگونوسنگي محيط

و پراكندگيشكل چگونگي آننشيني يا يكجانو شناخت نوع استقرار كوچآنهاي محوطه گيري بر.ضروري است شيني اين مقاله
و نقشـ آن است تا عوامل زيست مسهاي انساني در دورهدهي فضاي زيستگاهدر شكلآنمحيطي و دروهاي نوسنگي سنگ

مس.نمايدبررسي را شهرستان اردل  و بههاآنسنگ،وبراي بررسي تأثير عوامل محيطي بر استقراهاي نوسنگي عواملي با توجه
و گسلدرصدن ارتفاع از سطح دريا، چو هاي شيب، جهت شيب، فاصله از رودخانه، فاصله از مسيرهاي ارتباطي، ساختار زمين

، براي يافتن ارتباط هر محوطه با هر عارضه طبيعي.شدند ارزيابي) درصدگيري( هاي آماريبا استفاده از روشموجود در منطقه 
چنةپايةنقش بر اساسهاآن مجموعدر.دست آمدبههر طبقه ها با همبستگي محوطهو ميزان شدهتقسيم دين طبقه آن عارضه، به

و كوچدو نوع الگوي استقرار شناسايي شده است نشيني كوچهاي نوع غالب استقرارهاي اين منطقه را محوطه. نشين؛ يكجانشين
. دهندتشكيل مي

مس:كليدي هايهواژ و  GIS توزيع فضايي، اردل،شهرستان، سنگوعوامل طبيعي، نوسنگي
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 قدمهم
و چگونگي چيدمان آن در يك منطقه سخن به ميان مي ناگزير،آيدهنگامي كه از الگوي استقرارهاي باستاني

و بسترهاي آن در يك چشم مينقش محيط  اي شناسي فرامحوطهباستان. شودانداز جغرافيايي پررنگ
بر) اندازچشم( هاي هر شاهدي از فعاليت،در اين رويكرد. شناختي استهاي باستانرسياز رويكردهاي مؤثر در

ميانساني در بيرون از خود محوطه و ضبط و بنيادي در اين رويكردةايد. شودها ثبت كه،اصلي اين است
ببين محوطهةشود بلكه بايد محدودها يافت نميشناختي فقط در خود محوطههاي باستانداده و ه ها بررسي

و اثري در چشمةهاي گذشتهاي فعاليتنشانه بهانساني كه رد از. توجه شود،است جا گذاشتهانداز اطراف
و ضبط پراكندگيةترين فنون اين رويكرد، بررسي پيمايشي در اطراف يك محوطاصلي مركزي براي ثبت
و سپس تحليل الگوي مكاني يافتهيافته جهت هرگونه شناسان باستان.)8: 1389روستايي،(هاست هاي سطحي

،ميانايناز. هستندو علوميهارويكردچنين نيازمند،ة باستانيدر قالب يك محوط هاي خودتفسير داده
در،فضاييـ ريزي مكانيبه عنوان علم برنامه دانش جغرافيا«.ستهانقش جغرافيا بيش از ساير رشته همواره

و محيطةجهت شناخت دقيق رابط و،در واقع).35: 1385،پورجمعه(»جغرافيايي تالش كرده است انسان فضا
ة ها به نوبكنشاين برهم. با محيط پيراموني است هاي گوناگون جوامعكنشجغرافيايي، محل برهم اندازچشم

و ميزانخود بر سكونتگاه و تمركز،هاي دوران گذشته ميهاآننوع پراكندگي جم. گذاردتأثيري عميق ةلاز
و يكجانشينهاي زندگي با ماهيت كوچتأثيرات آن تحميل سبك هريروي و يا تركيبي از هردو، در صرف

ميگونه همان. است حوزه الگوهاي استقرارةيكي از اهداف مهم مطالع،شودكه در عنوان اين تحقيق ديده
و مس و جغرافياييونوسنگي و نشانب. استسنگ منطقه با تأكيد بر عوامل محيطي ا شناسايي اين عوامل

و چگونگي پراكنش ميبرهاآنو در نهايت نمايشهاآندادن نوع استقرارها حدودي به توان تا روي نقشه
و تمركز محوطه و چگونگي پراكنش به،بنابراين. ها در منطقه پي بردچرايي  براي نيل به اين هدف نيازمند

اين سيستم به طور گسترده در پرداختن. هستيمهاآندر تحليل) GIS( كارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي
و پراكندگي كاربرد داردةبه مشكالت پيچيد وـ هاي زيستها، دادهدر اينجا، نقشه. مربوط به موقعيت محيطي

ميباستان شوند تا روابط ميان انواع اطالعات به صورت گرافيكي مجسم شناختي با محاسبات آماري تركيب
مياين اليه. اي مختلفي هستندهها خود داراي اليهنقشه).292: 1383گرين،(ند شو توانند به شكل نقاط ها

و(، خطوط)نقاط باستاني( . باشند) مرز سياسي شهرستان(يا سطوح ...) جاده، رودخانه
درهنگامي ةكلي هر پديد توان به تأثيرمي،كنار هم مطالعه شوند كه هر دو نوع داده در قالب يك نقشه

و نزديكي محوطه همبستگي ميان اينةرابط. هاي باستاني در آن بستر دست يافتمحيطي بر چگونگي دوري
و سازمان نظم پراكنش سايت دهندةنشان) فضايي(و متغيرهاي محيطي) غير فضايي(هاي استقراري مكان ها

).1386و همكاران، نيكنامي(ستهاپيش از تاريخ در روي پهندشت هايمكاني سايت

 منطقهو توپوگرافي جغرافيايي موقعيت
و بختياري قرار گرفته اسـت 178329با وسعتي معادل،شهرستان اردل ايـن.هكتار در غرب استان چهارمحال

و بروجن، از جنـوب بـا شهرستان از جانب شمال با شهرستان كوهرنك، از شرق با شهرستان هاي فارسان، كيار
همشهرست و از غرب با استان خوزستان و ميان،اردل.مرز استان لردگان مركز اين. كوه دارددو بخش مركزي
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از.كيلومتري شهركرد واقع شده است 70ةشهر اردل در فاصل،شهرستان هاي درصد اراضي آن را كوه 90بيش
و تپه و مرتفع و پراكنده 10ماهورها، هـاي بـااليي در بستر رودخانه يا تراس درصد ديگر را اراضي نسبتاً مسطح

ةرودخانـةهـاي شـمالي شهرسـتان در حاشـي هاي تقريباً مسـطح بيشـتر در بخـش زمين، دهدآن تشكيل مي
و حـوز رسـتم روسـتاياتدشتك شهر روستاهايةر محدودد) كارون شماليةحوز(كوهرنگ شـهر اردلةآبـاد
و در حاشـيةمنطقدر)نيكارون مياةحوز( هاي جنوبيكه در بخشحاليدر،شودديده مي رودخانـهةميـانكوه

و بازفت و شـيب توجهي ديده نميهاي مسطح قابلزمين) آبريز كارونةاز حوز( سرخون هـاي منتهـي بـه شود
كوه ميلي بـا،هاي اين منطقهترين كوهاز مرتفع. پتانسيل محدود استهاي با بستر رودخانه سرخون تنها مكان

با 3650ارتفاع  و قاسميحاجي( متر 3405 متر، گره و هفت 3055، مور با)1379:3،پور  3150چشمه با ارتفاع متر
و جغرافيا، اداره كـل جغرافيـايي( توان نام بردميمتر بخـش(شـماليةنيمـ.)440، 1379:438،معاونت سنجش از دور

بخـش( جنوبيةكه نيمليحادر. آن داراي اقليم مرطوب استاز شهرستان به استثناي بخش كوچكي) مركزي
و هواي نيمهةآن به دليل نزديكي به پهن)ميانكوه و نيمـه اقليمي خوزستان داراي آب و در گرمسيري مرطـوب،

و خشك هايي از آن اقليم مرطوب با تابستانبخش .استهاي گرم

 روش تحقيق
مسة الگوهاي استقراريكه مطالع،نظربا توجه به موضوع مورد و هاي محيطي سنگ بر اساس مؤلفهونوسنگي

و اطالعات گوناگوني از منطقآوري دادهجمعبه،و زيستي است به است نيازمورد نظرةها هاآنكه در اينجا
هاي مختلف توپوگرافي بخشةابتدا نقش،با توجه به لزوم ايجاد بانك اطالعات فضايي.دش اشاره خواهد

م) شهرستان اردل( نظرة موردمحدود  هايمربعكيلومتر با15×12هايو به صورت شيت 1:25000قياس با
و پايه تهيهةبرداري كشور ترسيم شده به عنوان نقشكيلومتر كه توسط سازمان نقشه1×1 اين.شداصلي

ةمختصات هر محوط.ستنيز قابل اجرا)Win Micro Station( يشناست افزار ميكروبا استفاده از نرم نقشه
بهةاستقراري آن در يك نقشةابر دورباستاني بن ميطهنق شكلپايه در. شودتعريف مختصات هر محوطه

ب ةو با فرمت نقش)GPS (Global Positioning System)( ياب جهانيسيستم موقعيتةوسيله هنگام بررسي
و توسط نرم)UTM (Universal Transverse Mercator)(ايالزاويهقائم و ضبط،  Map( مپ سورسر افزاثبت

Source(به محيطGIS الي و به صورت يك ميحاوي اطالعات مكاني رويةمنتقل هر نقشه.گيردنقشه قرار
اي مانند رودخانه، شيب، كاربري عارضهةبرگيرنددر،هر اليه. شدن به چندين اليه را داراستقابليت تبديل

وشناسي، راهاراضي، سازندهاي زمين ة، هر نوع دادGISبا توجه به محيط نامحدود. است...ها، توپوگرافي
و تصرف دارد،شده به اين فضاوارد و دخل هاي محيط هاي اطالعاتي، قابليتبا تشكيل اليه. قابليت ويرايش

و با تركيب اين قابليت و بررسي نقاط معرف محوطهبا) اطالعات فضايي(هاجغرافيايي منطقه شناسايي ها
مس،)العات غيرفضايياط(هاآنآماري  و نظرة موردسنگ در مقياس منطقوالگوي توزيع استقرارهاي نوسنگي
برا مي مياين داده،به بياني ديگر. دست آوردهتوان نقاط،توان يك مدل دانست كه در آن متغير وابستهها را

و متغير مستقل و عوامل محيطي است،باستاني و هاي كامترين نقشهاز مهم. عوارض لِ حاوي عوامل محيطي
به GISافزار خروجي نرم،مرتبط با موضوع كه در واقع ، حريم)سه بعدي( مدل رقومي ارتفاعةنقشاست،
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و آبراهه، زمين و جهت شيبرودخانه ميزان()Hypsometry( هيپسومتريو شناسي، كاربري اراضي، درصد
. توان اشاره نمودمي،)ارتفاع از سطح دريا

ر در توزيع فضايي استقرارهاعوامل مؤثيل تحل
- متغيرهاي توپوگرافيك مانند ارتفاع نقاط، شيب نقاط، عوامل زمين،منظور از عوامل طبيعي،در نگاه كلي

و غذاشناختي سطح زمين، جهت جغرافيايي نقا و منابع آب ).1386،و همكاران نيكنامي(ستط، پوشش گياهي

در اي كنندهتعيين نقش،انسانةهاي روزمرجغرافيايي به عنوان بستر فعاليتاين عوامل در قالب يك مكان
و شكل دهي به اين فعاليتشكل و تعيين نوع و تشابهات ميان،از ديدگاه علم جغرافيا.دندارهاآنها گوناگوني

و نوع ارتباط آن و چرايي استقرار يك محوطه، اقتصاد معيشتي، تمركز جمعيت با مناطق جوامع، چگونگي
براساس اين است تحليلي كه در اينجا مدنظرةشيو. توان از طريق اين عوامل كسب نمودپيراموني خود را مي

مي. عوامل شكل گرفته است توان يك مكان جغرافيايي در نظر گرفت كه بنابر محلي كه هر استقرار باستاني را
ااشغال مي ها در در كنار ديگر محوطه،اما به طور كلي.ستكند داراي ساختاري متفاوت از هر محل ديگري

كه شايد در زماني مشابه، از اين محيط شودمييك محيط همسان با قابليت محيطي تقريباً يكسان بررسي 
مي هايهاستفاد و دارشيبةهر محوطه به مانند عوارض محيطي مثل كوه، دره، تپه، دامن. شده استگوناگون

و  از نظر گاه هيچممكن است قابل ذكر اينكهةنكت. هاي خاص خود استويژگيرودخانه داراي هويت
نةرا كامالً يكسان با محوطاي محوطههاي ظاهري ويژگي و اختالف در فضا. توان يافتديگر ) مكان( اين تمايز

و استانةموقعيت شهرستان اردل در نقش.1شكل  ايران
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و همگني فضا ناسازگار به نظر آيدبه طوركلي مي مي،تواند با مفهوم تجانس واما به نظر اقعيت امر رسد در
اي از اردل را در نظر بگيريد كه چندين محوطه با درصد شيب نزديك به هم منطقه،براي مثال.چنين نباشد

هاي ظاهري با هم همخواني نداشته باشند اما شايد از نظر ويژگيها اين محوطه؛انددر آن قسمت ايجاد شده
.اندد شيب را جهت اسكان خود برگزيدههاي محيطي اين درصساكنان آن با آگاهي نسبت به پتانسيل

مسمحوطه و ميوهاي نوسنگي و يكسان مطالعه در واقع،كنيمسنگي كه ما در قالب يك گروه همگن
و عملكرد تركيبي از عوامل محيطي در بخشي از زمين استةزاييد يك فضاي همگن. تكرار شماري از اشكال

هري تشكيلهاشود كه هريك از بخشبه فضايي اطالق مي و يا به دهنده منطقه از آن خصوصياتي نزديك
مسمحوطه).27-14،28، 1369دولفوس،( خصوصيات تمامي آن فضا را ارائه كند و سنگوهاي نوسنگي

و سه فصل در بخش ميانكوه)1387،اسماعيلي جلودار(شهرستان طي يك فصل بررسي در بخش مركزي 
،2لُرمير، بِالبيدهچشمهةمحوط5تعداد. انددست آمدههب)1390،؛ خسروزاده1389،؛ خسروزاده1388،خسروزاده(

ركولس 7اَو، تَل1 رمازهسرنجو،2كو س باغ باال، دره سيسته،ةمحوط 13تنها داراي سفال نوسنگي
ردبرِفنب ر4ِردون، ،الكله، جاوارگه سليمان، شهرك، چشمه5نفم تيس زَچرمور، چمرميتان، دوازدهغا، كاج امام،
مسردولو س ، گَرچِگاه5 شيركل، م2 لدان، چ1هاي چلدانبا توجه به محوطه. استسنگواَوا تنها داراي سفال

مسةمحوط 22در مجموع،نداهكه در هر دو دوره مسكوني بود5 و شدونوسنگي به. سنگ شناسايي با توجه
دوشناسي سفالگونه ميةرها، در و دشت ميان اردل،رسد ارتباطاتي كلي نوسنگي هرچند به نظر حوزه كر

و مشابه با قلعه،به احتمال زياد،شودخوزستان ديده مي . حاكم بوده استرستم در اين منطقه فرهنگي محلي
و بسيار قوي ميان اردل،سنگ ارتباومسةاما در دور و سوزياناي ميا،Aدوره باكون فارسِ طي محسوس نه

و حوزه رودخانه زهره ديده مي و بهرامي( شودجديد دشت شوشان .)1391نيا، خسروزاده

و چگونگي پراكنش،با توجه به توضيحات باال هاي بر اساس نقشه،شدهشناساييةمحوط 22در اينجا الگو
و به تحليل نهايي  شدپرداختههاآنارائه شده بررسي .خواهد

)يپسومتريه( ارتفاع از سطح دريا
هاي اقليمي از عوامل تأثيرگذار در ايجاد رژيم،نوع توپوگرافي يك محل استةكنندعامل ارتفاع كه خود تعيين

و سب و سياقمتفاوت يابي از عوامل مهم در مكان،اين عامل. متفاوت زندگي مردم يك منطقه استك
مسهتوزيع محوطهةبه منظور بررسي نحو. استاستقرارهاي باستاني  و سنگ در رابطه با عاملواي نوسنگي

همبر،مذكورةمحدود،ارتفاع ة اندازي نقشهمسپس با روي،طبقه تقسيم شد7ارتفاع به اساس خطوط
و تحليل پراكندگي محوطه ةمحوط22مجموعاز.)2شكل(شدها الگوي توزيع در رابطه با عامل ارتفاع تجزيه

آن در)محوطه16( درصد73واقع شده است كه متر 1000- 2000عدرصد در ارتفا96شناسايي شده،
و 1000- 1500در)محوطه5( درصد23متر، 1500- 2000ارتفاع -2500ديگر در ارتفاع) محوطه1( درصد4متر
ها را با توزيع روستاهاي امروزي در اين محدوده مقايسه اگر ميزان توزيع محوطه.اندگرفته متر قرار 2000
مايرابطه،كنيم و توزيع مراكز جمعيتيقوي به يان ارتفاع و استقرارهاي باستاني در الزام هريك امروزي

شد برايهايي انتخاب چنين مكان مياين نسبت،در واقع. زندگي آشكار خواهد دهد كه استقرارهاي ها نشان
با. اندي منطقه ايجاد شدهبلكه با توجه به شناخت قبلي از وضعيت توپوگراف،ايجاد شده نه به يكباره بنابراين
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و كمتر استقرار وجود استقرار در ارتفاعات پايين توجه به ماهيت توپوگرافي منطقه، امكان وجود نداشته
. متر باشد 1000تر از توان پيدا كرد كه در ارتفاعي پايينامروزي را مي

 درصد شيب زمين
و امروز داشتهسكونتگاهاز عوامل ديگري كه نقش بااليي در توزيع . عامل شيب است،هاي انساني در گذشته

و استقرارهاي با و درصد شيب، و چه ديم،هاي كشاورزيپتانسيلبين جهت اي رابطه،چه به صورت آبي
روها در شيببرپايي سكونتگاه. مستقيم وجود دارد در پايداري جمعيت،،به آفتاب با درصد شيب كمترهاي

درگرفتن اين عوابدون درنظركه برداري از زمين نقش دارندو ميزان بهره نوع استقرار درك تفاع،ار كنار مل
شد به خصوص دوران،دوران مختلف چگونگي توزيع استقرارهاي با توجه به اهداف. مورد بحث ميسر نخواهد

0-2اولةرين آن طبقبندي شدند كه كمتگروه مجزا طبقه8موجود در شهرستان در هايشيب رو درصدپيش
و بيشترين آن طبق ازةدرصد . درصد به باال تعيين شده است 65هشت

در) Anabestani 2011( درصد5-10كه بهترين شيب جهت برپايي سكونتگاه انساني شيب با توجه به اين
مسهاي نوسنگي محوطهنظر گرفته شده، بيشتر  از.نداايجاد شده درصد2-10سنگ منطقه در شيبوو

-8( درصد در طبقه سوم 23،)درصد2-5( درصد در طبقه دوم 36محوطه، با توجه به درصد شيب، 22مجموع

 درصد در طبقه پنجم5،)درصد15-30( درصد در طبقه ششم 14،)درصد0-2( درصد در طبقه اول 18،)درصد5
مورد در طبقه4به لحاظ تعداد،.)3 شكل( اندواقع شده)درصد8-12( درصد در طبقه چهارم4و)درصد15-12(

و1مورد در طبقه چهارم،1مورد در طبقه سوم،5مورد در طبقه دوم،8اول،  محوطه3مورد در طبقه پنجم
و شيب  ).3شكل( اندگرفته درصد قرار15-30نيز در طبقه ششم

و مسپراكندگي محوطه.2شكل سنگ بر اساس ارتفاع از سطح درياوهاي نوسنگي
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 جهت شيب
و مفاهيم هايجهت، ويژگي كامالً مشخصي براي جلوه،در مفهوم كلي خطيِ يك پديده در هندسه است

و شيب زمين ميديگري چون شيب، وجه شيب اين ويژگي در ژئومورفولوژي، نقش. گيردشناسي را نيز دربر
).1389،رامشت( در فضاي محيطي دارديمهم

و تبخير بيشتري دارند، بنابراين گير گرمهاي سايهگير نسبت به شيبهاي آفتابشيب آبةذخيرتر بوده
و رشد پوشش گياهي كمتر است مواد آلي،ةها تابش شديد خورشيد با تجزيهمچنين در اين شيب. كم شده

ميهوموسِ خاك را از بين مي و در نتيجه خاك چسبندگي خود را از دست داده، مستعد فرسايش  شودبرد
تُپوشش گياهي در اين شيب).1389:100،اميدوار( بنُها و كمتر از از نظركهحاليدر،گير استهاي سايهخشك

 شماربه هاي روستاييخانهو)1(هاي عشايريها جهت برپايي وارگهترين مكانها، مناسبايجاد سكونتگاه
ميچيزي كه در بخش؛ روندمي و جنوبي شهرستان به خوبي مشاهده بيشتر روستاهاي. شودهاي شمالي

كورودخانهةامروزي در حاشي روهاي و سرخون و جنوببههرنگ، بازفت غرب دارند كه بيشتر سوي جنوب
و محوطها در مورد همبستگي ميان جهت شيبام. گيرندمي طول روز زير تابش نور آفتاب قرار هاي باستاني

ميمشاهدنيز هاي امروزي طور كه در سكونتگاهآفتاب، همان وجاشود، رابطهه براي بررسي. ود داردي مستقيم
مسشيب در پراكنش محوطه ميزان تأثير جهت و شمالي، جنوبي،ةرا در چهار طبقهاآنسنگ،وهاي نوسنگي

و غربي قرار مي 4( درصد 18ها شيب جنوبي، محوطه)مورد15( درصد 68با توجه به جهت شيب،.دهيمشرقي

و)مورد2( درصد9غربي،)مورد ها پراكنش محوطه4شكل.ق دارندشيبي به سوي شر)مورد1( درصد5شمالي
هاي رو به آفتاب كه بيشترين نور را در طول روز دريافت زمين. دهدرا نسبت به جهات مختلف شيب نشان مي

و سنگ بر اساس درصد شيبپراكندگي محوطه.3شكل و مس  هاي نوسنگي
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در( هاي مرتفع سالدارانهاي جنوبي كوهدر دامنه،كنندمي مشرف(و سبزكوه) رودخانه كوهرنگةمشرف به
. قرار دارند) سرخونةبه در

 كاربري اراضي
و نوع استفادهتيپ و ميزان شيب شود به چندين طبقهميهانآاي كه از هاي اراضي، بسته به پتانسيل خاك

طبقه كاربري اراضي به چشم 13بر اساس مطالعات انجام گرفته،،مطالعهموردةدر منطق. شوندتقسيم مي
و بندي در سالاين تقسيم. خوردمي بههاي اخير انجام شده معناي امروزي آن كاربرد دارد در كاربري اراضي
مسةكه در دورحاليدر و خود را در هاي كه بتوانيم محوطهبراي اين. سنگ قطعاً چنين نبوده استونوسنگي

و تقريباً درهاآن،نزديك به واقعيت تحليل كنيم يك قالب كلي طبقه كاربري كشاورزي، مرتع، اراضي4را
و مناطق  ميجنگلي . دهيمفاقد پوشش گياهي قرار

ميةمطالعات انجام شده در درياچ ازةها در ناحياين جنگلكه دهدزريبار نشان كوهستاني كمي قبل
ب 5000  5000تا 8000زمانيةپوشش گياهي در فاصل. انددست آوردهههزارسال قبل بيشترين تراكم خود را

و در اين فاصل ).Wasylikowa  2005( رطوبت هوا نيز مشابه امروز بوده است زمانيةسال بسيار غني بوده

3( درصد 14در اراضي كشاورزي،)محوطه17( درصد 77محوطه، 22از نظر كاربري اراضي، از مجموع

و)محوطه  شكل( اندگرفته مانده در اراضي جنگلي با پوشش بلوط قرارباقي)محوطه2( درصد9در اراضي مرتعي
5.(

و مسراكندگي محوطهپ.4شكل سنگ بر اساس جهت شيبوهاي نوسنگي
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و نزديكي به رودخانهدور ي
و ميزان سهولت دسترسي به آن در هر زمان نقش تعيين ها داشته در برپايي سكونتگاهايكنندهمنابع آب

ميهمچنان،است براي بررسي ميزان تأثير. شوندكه كه امروزه نيز بيشتر روستاها در نزديكي منابع آب ديده
وها در پراكندگي محوطهرودخانه و رودخانهةاوليةسنگ، ابتدا نقشومس هاي نوسنگي هاي منطقه آماده شده

ميرودخانهنكته قابل ذكر اينكه،. اندنقاط برروي آن جانمايي شده در واقع،شناسيماي كه ما با نام سرخون
و شرب روستاهاي واقع در اين-پرآبي است با شيب شمال غربيةچشم جنوب شرقي كه بيشتر آب كشاورزي

ميدره را  و از تأمين تاكند بنابراين به دليل ميزان،سرخون شناخته شده استةبا نام رودخان كنونگذشته
ميباال، در ارزيابي)2(دبي طبقه براي سنجش ميزان5مجموعدر.شودهاي مختلف از آن با نام رودخانه ياد

و نزديكي محوطه شددوري يمتر0-500ةهايي كه در فاصلمحوطه،اولةطبق. ها به رودخانه در نظر گرفته
 1500- 2500هاي محوطه،طبقه سومو گيردمتري را دربر مي 500- 1500،طبقه دوم. اندگرفته رودخانه قرار

درپنجم محوطهةو طبق متر 2500- 3500،چهارمةطبق. شودمتري را شامل مي ميهايي را گيرد كه بيش از بر
و نزديكي محوطهبه. متر با رودخانه فاصله دارند 3500 مينسبت دوري دهد ها به رودخانه، نتايج آماري نشان

متري، 500-1500در) مورد5( درصد 23متري،0- 500ةدر فاصل) مورد7( درصد 32محوطه، 22كه از مجموع 
و 2500- 3500ةدر فاصل) مورد4( درصد 18متري، 1500-2500در) مورد5( درصد 23 ) مورد1( درصد4متري

ازب و رابطةدهنداين درصدها نشان). الف6 شكل( متر با حريم رودخانه فاصله دارند 3500يش ةهمبستگي
و تعداد محوطه بدين صورت كه هرچه از حريم رودخانه فاصله بگيريم از تعداد. ها استمستقيم ميان رودخانه

و بالعكس هرچه به رودخانه نزديكمحوطه شها كاسته، ميمحوطهبر تعداد ويمتر ةدر دور. شودها افزوده

و مسپراكندگي محوطه.5شكل سنگ بر اساس كاربري اراضيوهاي نوسنگي
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ميكه به صورت انباشت تپه2و1 لدانو چ5 شيركل، م5 گاهرچِگَةمحوط4،نوسنگي شوند در مانند ديده
وةحاشي بِلُ، چشمه7، تل اَو2كنجرِمحوطه س4رودخانه قرار دارند و از،2البيدهرمير متر با 2500بيش

آبچشمههاآندر كنارماا،رودخانه فاصله دارند ميهاي آب دائمي با لُةمحوط. شوددهي كم ديده رمير چشمه
واز دور مسبيشتر محوطهة نوسنگي اي هستند كه از بستر رودخانه كوهرنگ بيش از سنگ از آن دستهوهاي
ميديگري كه دور بودن محوطه دليل. متر فاصله دارند 1000تا 500 فراواني،كندها را از رودخانه توجيه

ميهاي آب دائمي است كه به صورت پراكنده در همهچشمه وجود با).ب6ةنقش( شوندجاي اين دره ديده
و در نتيج و فراواني منابع آب زيرزميني، الزامي به زندگي در كنار آن بارشةهواي مرطوب، هاي مكرر،

و در فواصل گوناگون شاهد حضور محوطه مسرودخانه وجود نداشته كه به همچنان.هستيمسنگوهاي
درنبود زمينةواسط و چندان از هم ها در دوسوي بستر دره شكل گرفتهسرخون، محوطهةهاي مسطح در اند

بهمعموالًآب.دور نيستند -، طول يك خط شكستگي را كه بر اثر فرونشستن قسمتي از قشرهاي متوالي زمين
و به سطح زمينوجود آمده، مي مسقرارگيري محوطه).1387:211،كردواني( رسدمي پيمايد دروهاي سنگ

و دور از رودخانه به سبب همين چشمهتپه هاي فراواني است كه از ماهورهاي ايجاد شده توسط گسل اردل،
ميدامنه و كوه ميلي در جنوب سرچشمه ك، اينلَاما در طول گسل گاوز. گيرندهاي كوه سالداران در شمال

غير. سرخون قرار دارند رودخانهـ هاي منتهي به چشمهو نزديك بستر دره ها بيشتر در ارتفاعات پايينچشمه
آبـ از چشمه ميهايي نيز به صورت چشمهرودخانه سرخون، هاي بيشتر محوطه. شوندسار وارد اين رودخانه

ديـ اين بخش در امتداد همين چشمهةشناسايي شد ميرودخانه و در درهده هاي فرعي به علت شيب شوند
و دسترسي نه ميچندان آسان، كمتر محوطهبيشتر، .خورداي به چشم

و مسپراكندگي محوطه.الف6شكل سنگ بر اساس فاصله از رودخانهوهاي نوسنگي
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و مسيرهاي ارتباطيهااز راهةصلفا
پيش از ايجاد.هاي دور بسيار متفاوت استهاي ارتباطي در ذهن وجود دارد با گذشتهآنچه كه امروزه از راه

اراه و مرور خود از تنگههاي و بريدگيمروزي مردم براي عبور هاي زمين ايجاد شده هايي كه در اثر فعاليتها
و بنابر ماهيت كوهستاني مورد مطالعهةدر منطق.ندكرداستفاده مي بودن آن تنها مسيرهايي كه قابل به ناچار

و گذر بوده همين بريدگيورفت وآمد و چند كوره، بازفت،هاي سرخونبخش طولي دره ها راه فرعي كوهرنگ
و بسيار شيبديگر با اندك استفاده است كه در ميان كوه و تا پيش از ساخت گرفته دار قرارهاي مرتفع اند،

ميرو هاي مالي مدرن در قالب جادههاراه هاي ها بر پراكندگي محوطهدر بررسي تأثير راه.نداشدهاستفاده
.هاي پيش از تاريخ متفاوت استرسد پراكندگي استقرارهاي امروزي با محوطهمي پيش از تاريخ، به نظر

و مرور پيشينيان دقيقاً يكي نباشد اما در منطقممكن است جاده ةاي كه امروزه ساخته شده با مسيرهاي عبور
بةمورد مطالع و صعبهما تالعبور بودن بيشتر بخشدليل وضعيت ناهمواري، سنگالخي نها مسيرهاي هاي آن،

و امروز حواشي دره بوده) سرخون، بازفت، كوهرنگ(ها هاي نسبتاً حاصلخيز رودخانهقابل استفاده درگذشته
ةو قرون ميان) ساساني-اشكاني( شناسي به دوران تاريخيها براساس شواهد باستانقدمت اين راه. است

و تأثير اين راه. رسداسالمي مي چگبنابراين نقش هاي مورد نظر ما چندان دور از ونگي برپايي محوطهها، در
مس هايبراي تحليل محوطه. واقعيت نخواهد بود و و اوليه از كل مسيرةسنگ، ابتدا نقشونوسنگي هاي اصلي

برو فرعي شهرستان تهيه  الي سپس نقاط باستاني شدةروي اين ما. نقشه جانمايي  سنجشدرمعيار
و نزديكي محوطه. هاي اصلي از فرعي خواهد بوديك راهها بدون تفكها، راهمحوطه ها از به نسبت ميزان دوري

 500-1500دومةمتر، طبق0- 500ةاول فاصلةطبق:است در نظر گرفته شدههاآنها، چهار طبقه براي راه
و طبق 1500- 2500سومةمتر، طبق ي از نظر همبستگي با مسيرها.متر است 2500-3500چهارمةمتر

 500-1500در)محوطه8( درصد 36متري،0-500در)محوطه11( درصد 50محوطه، 22ارتباطي، از مجموع
و 2500- 3500ةدر فاصل)محوطه2( درصد9متري،  1500- 2500ةنيز در فاصل)محوطه1( درصد5متري

مسپراكندگي محوطه.ب6شكل و اهسنگ با توجه به چشمهوهاي نوسنگي



و،2شمارة،5ورةد،شناسيمطالعات باستان/32  1392 زمستان پائيز

نهمانند ارتباط محوطه).7 شكل( اندمتري جاي گرفته از(هايز بيشتر محوطهها با رودخانه، در اينجا 80بيش

بوده كه تنها دليلاين هاي ارتباطي به اين نزديكي به راه. هاي ارتباطي قرار دارندكيلومتري راه5/1در)درصد
ها بنابراين منطبق بودن راه. اندايجاد شدههانآها در هايي است كه محوطهمعابر قابل گذر در منطقه همين دره

ابر محوطه و قرارگيري بيشتر محوطه،آنچه حائز اهميت است).7شكل( نيستز انتظار ها دور هاي نوسنگي
مي. ترين فاصله از مسيرهاي ارتباطي امروزي استسنگ در نزديكومس دهد كه مردمان آن زمان اين نشان

ميهمان ميگونه كه امروزه نيز در چيدمان روستاهاي منطقه ديده راشود، سعي ت براي سكون كردند مناطقي
پرسهل خود برگزينند كه از نظر مكاني، و در مسيرهاي . داشته باشند آمد قرارو رفت الوصول بوده

 هاي منطقهو گسل شناسيساختار زمين
مي) شناسيسوم زمين دوران(شناسي، كواترنر يك دوره از سنوزوئيك در تقسيمات چينه اما بنابر آيد به شمار

آ و نقش برخي از دانشمندان علوم زمين آن را تحت عنوان دوران چهارم مورد،ن در زندگي انساناهميت
و ويژگي،در واقع.)47: 1383زمرديان،(دهند مطالعه قرار مي درجنس  زراعي كاربري نوع هاي سنگ اين دوره

و مجاور رودخانه، جاييغالباً نزديك كف دره. تأثيرگذار خواهد بود اي غنيِ آبرفتي با بافت ريزدانههكه خاكها
و مناسب فعاليت و به طوركلي پادگانهتشكيل شده و مخروطههاي كشاورزي است، ها در اين افكنههاي آبرفتي

 سازند بازفت. هاي اول تا چهارم استمورد مطالعه، شامل تشكيالت دورهةمنطقةپايةنقش.گيرنددوره قرار مي
ميشاول زمينةدر دور) ميال( خانه كت، سروك،- سازندهاي ايالم، تاربور، بنگستان، دشتك. گيردناسي قرار

و داالن در ميان تشكيالت دوران دوم زمين و فهليان، فراقون ميسورمه شامل،دوران سوم. شوندشناسي ديده
و رسو، آسماري، تله)آغاجاري( سازندهاي فارس بااليي و كنگلومراي بختياري و كشكان است بات سيالبي زنگ

ميعصر حاضر در دوران چهارم زمين درةبا توجه به وجود تنها يك سازند از دور. گيرندشناسي قرار اول
هاي پيش از تاريخ بر اساس سه طبقة اول تنها نقش احتمالي تشكيالت زمين در پراكنش محوطهمنطقه، 

و مسپراكندگي محوطه.7شكل و مسيرهاي ارتباطيسنگ بر اساس فاصله از راهوهاي نوسنگي ها
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تحليل شده) شناسيدورة چهارم زمين(و طبقه سوم) شناسيدورة سوم زمين(، دوم)شناسيدورة دوم زمين(
و جنس زمين، از كل محوطه.است بر رسوبات)مورد11( درصد 50هاي شناسايي شده، با توجه به بستر خاك

و)مورد7( درصد 32دوران دوم،  ومسبر تشكيالت دوران)مورد4( درصد 18بر رسوبات دوران چهارم
ق).8شكل(قرار دارند شناسي زمين دورارگيري بيشتر محوطهدليل م را بايد در وجود ها بر رسوبات دوران

برمحوطه. دانستو زندگي مبتني بر كوچ ها چشمه شناسي هاي زمينروي سازند آخرين فعاليت هايي كه
مياند در قالب تپهقرارگرفته و هم اكنون برسطح ماهورهايي ديده زراعتهاآنشوند كه به هم پيوستگي دارند

ا ميديم مي. شودنجام كم رسد جوانبه نظر و درصد باالي فرسايش خاكو بر ديگر، دليليآنهاي عمق بودن،
. بوده استاقبال عمومي در استفاده از زمين در اين دوره نداشتن

و رورانده زاگرس گسل،در اين منطقه ميشهرستان اردل هايابرگسله،اردل هاي از گسل. روندبه شمار
آ ميديگر و گاوزتوان گسل زردكوه، دوپن  اين دو گسل در واحد ساختماني زاگرس.ك را نام بردلَالن

ميچين و برخالف گسل اردل از آرامشي تكتونيكي برخوردارندخورده قرار رسوبات«اين قسمتدر. گيرند
در.)21: 1377،يحجت(»هستند]كواترنر نيز در اين دوره جاي گرفته[و اغلب از دوران سوم،ترجوان خاك نيز

و عمق آن نيز كمتر است دوم در معرض فرسايش بيشتر قرارةمقايسه با دور هاي با توجه به گسل. داشته
شدتطبقه در نظر گرف5موجود، در مجموع  مي نتايج:ه مسةمحوط 22دهد كه از مجموع نشان و -ونوسنگي

،)الندوپ(دومةمحوطه در طبق2،)اردل(سومةدر طبقمحوطه8،)كلَگوز(اولةمحوطه در طبق 10سنگ،
،آنچه قابل ذكر است. اندگرفته قرار) نامشخص(پنجمةمورد نيز در طبق1و) زردكوه(چهارمةمورد در طبق1

ولَها در طول گسل گاوزدرصد محوطه 45قرارگيري اين دو).9شكل(درصد در طول گسل اردل است 36ك
و شيبي شمالجنوبـ غربيجهت شمال گسلِ طولي، با هاي شرقي، در واقع از تأثيرگذارترين گسلشرقي

دوهاآنايجاد بيشترةدهندهاي امروزيِ منطقه نيز نشانسكونتگاهةنقش. روندمنطقه به شمار مي در طول اين
و در نتيج تشكيل ها،ناهمواري ايجاد.است گسل هةخاك و از هاي تر چشمهمه مهمآن تغيير در پوشش گياهي

و پراكنش محوطهكارستي را مي مستوان از عوامل ايجاد و .سنگ در منطقه دانستوهاي نوسنگي

و مسپراكندگي محوطه.8شكل و گسلسنگ با توجه به زمينوهاي نوسنگي هاي منطقهشناسي
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 نتيجه
مي،انجام گرفته در شهرستان اردل هايبر اساس نتايج بررسي ها مانند رسد الگوي استقراري محوطهبه نظر

ها ها يا چشمههايي كه رودخانهو بيشتر در درهستهاآنهاي طبيعيتاستقرارهاي امروزي برگرفته از زيرساخ
و چيدمان ها هستند كه بر چگونگي استقرارگاهاين دره. اندشكل گرفته،در آن جاري است در محيطهاآنها

و مناطق رسوبي اين درههاي استقراري در امتداد رودخانهانباشت. گذارندتأثير مي ميها از. شوندها ديده
و پناهگاهنكردن ويژگي استقراري اين منطقه استفاده وةدر دو دور هاي سنگياز غارها نوسنگي با سفال

در. است سرِنجكةمحوط،هاي مهم نوسنگياز محوطه. سنگ استومس ك رنجسةدورافتادةاين محوطه در
و به شكل تراسي كوچك بر دامنهةهاي فرعي رودخاناز دره ميشيباي سرخون ب. شوددار ديده دستهشواهد

از،اين محوطهآمده از  همان چيزي كه امروزه در دارد، يك زندگي مبتني بر كوچ يا استقراري فصلي نشان
ميهمين دره  داري است كه گياهان نسبتاً شيبهاي انداز كنوني اين ناحيه به شكل دامنهچشم. شودمشاهده

بر برايمرتعي مناسبي  آبدر كنار محوطه چشمه. سطح خود دارند چراي دام . دهي كم وجود دارداي با
دهحالدر و و حاضر گروهي از ساكنان روستاي شياسي كهنه هلوسعد با گوسفندان خود به اين مراتع آمده

مينيمي از سال را در اين ناحيه به ميةويژگي ديگري كه در منطق. برندسر شود قرارگيري اردل مشاهده
سمحوطهبرخي  سها مانند برخي. هاي عشايري استچين وارگهدر نزديكي سنگ)نوسنگيةدور( رمازهركول

در. بيشتر مدور استهاآنساختار معماري. ها قدمتي طوالني دارنداز اين وارگه و وارگه ارةبآنچه  اين محوطه
و آگاهي مشترك هردوعشايري نزديك آن برداشت مي زماني متفاوت از مكان استقرار گروه با طيف شود درك

جايي كه اين دو گروه جهت استقرار انتخاب. برپايي يك زندگي فصلي است برايو گزينش بهترين مكان 
كمكرده و بهترين نقطشيباند درةترين  سرخونةفرعي منتهي به رودخانيهابرخي از دره. كوچك استةاين

با. اندو به زير كشت ديم رفته شدهزودتر استفادههادره ديگرماهوريشان نسبت به ماهيت تپهسبب به بنابراين
هاي اصلي بهتر از هرجاي ديگر براي يك دره،رودخانه هاي قابل كشت در نزديكي بسترتوجه به كمبود زمين

و بلنديفعاليت در نتيجة.نداهتاريخي مناسب بودازاستقرار پيش  هاي گوناگوني در هاي گسلي، پستي
و جنوبشبخ بهيهاي شمالي و با دره) گنبدهاي نمكي( ايجاد دياپيرها. وجود آمده استشهرستان هاي بازتر

و درهكوهي در بخشهاي مياندشت هاي دارِ فراوان در بخشهاي شيبتر با دامنههاي تنگهاي شمالي،
و به طور كلي اكم جمعيتيتردو نوع متفاوت) چهارمةدور( شناسيجنوبي مربوط به دوران جديدتر زمين

و بازفت( هاي جنوبيصورت كه در درهبدين. وجود آورده استهبمحيطـ زيست و امروزه، محوطه)سرخون ها،
هاي شمالي درهدر اما،اندگرفته تري داشته قرارها كه خاك مناسببستر رودخانهيدر نزديك،روستاها

و دامنهشهرستان كه دشت كمها ديهاي ميشيبي هايو محوطهاسته گرفتشود جمعيت بيشتري جاي ده
و روستاهاي امروزي اين بخش  براي ايجاد استقرار، محدوديت مكانيهاي جنوبيبخشبه نسبت باستاني

و فاصلگرفته ها دورتر از رودخانه قرارمحوطه در اين قسمت.نداشتند .از هم بيشتر استنيز ها محوطهةاند
مس ارزيابي تأثير در و ازهاآنسنگ،وعوامل محيطي بر استقراهاي نوسنگي براساس عواملي چون ارتفاع

و گسل هاي سطح دريا، شيب، جهت شيب، فاصله از رودخانه، فاصله از مسيرهاي ارتباطي، ساختار زمين
بهترين. شودميديدهيمتر 1800تا 1400ها در ارتفاع بيشترين درصد محوطه.شدندتحليل آماري موجود 

و زيست و هوا ميةمحيط در اين طبقـ ارتفاع از نظر آب كه با توجه به توپوگرافي منطقه، شود ارتفاعي ديده
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بهترين ارتفاع جهت ايجاد سكونتگاهمتعادل ميهاي امروزي  سرخون قرارةدردر هايي كه محوطه.رودشمار
به متر قرار 1500در ميانگين،اندگرفته و مربوط و در دورنوسنگيةدور دارند . اندبعد نيز استمرار داشتهةاند

مس همگيكه بخش شمالي شهرستان كه به غير از يك مورد در حالي در ميانگين ارتفاع اند سنگوداراي آثار
.اندگرفته متر از سطح دريا قرار 1900تقريباً 

ه 2000امروزه ارتفاعات باالي و و خاك حاصلخيز متر، جذابيت چنداني از لحاظ آب وا، شيب مناسب
و روستاهايي كه در اين ارتفاعات ساخته مي و باغداريندارند و يا روستاهاي متكي شوند به اقتصاد دامداري

و سكن اغلبهاآنفصليةفصليِ ييالقي هستند كه فقط در فصل بهار يا تابستان از رونق اقتصادي برخوردارند
و نيمه هاي با ارتفاع كمتر از زميندر منطقه،).1385:55،الممالكمستوفي( ستندهنشين كوچدامداران سنتي

و وزش بادهاي سرد، كمتر محوط دليلمتر به 2000در مقابل در باالي. شودمتر ديده نمي 1000 ةسردي هوا
متر 2052سليمان در شمال شهرستان چشمه،سنگومسةتنها محوط. توان مشاهده كردپيش از تاريخ را مي

يك اندكردهها از گذشته تاكنون سعي انسان. از سطح دريا ارتفاع دارد بهترين نقاط از جهت شيب را براي
و كمتر از آن از ديدگاه جغرافيا براي برپايي 10با توجه به اينكه شيب. زندگي آسوده انتخاب كنند درصد

دو حالت. اندتاريخ نيز اين امر را مدنظر داشتههاي پيش از سكونتگاه مناسب بوده، بنابراين بديهي است انسان
و دليلهاي مرتفع به در بخش:ها در جهات مختلف وجود داردمتفاوت براي قرارگيري محوطه سردي هوا

ووشايد وزش بادهاي سرد به ناچار ساخت گرما را در طول روز براي سازها به سويي است كه بيشترين نور
و قسمتدر ارتفاعات پايينساكنان آن تأمين كند اما  درتر هرچند جهت،سرخونةهاي فروافتاده مانند

در. كمتر است نيز مورد توجه بوده استدر آنها گير كه فرسايش خاك هاي سايهدامنه،روشنايي مهم بوده
و سردي هوا بيشتر محوطهةبه واسط بخش شمالي شهرستان هاي جنوبي شكل ها بر شيبارتفاع بيشتر

و ارتفاعي كمتو دامنهها در دره اندگرفته و مرطوبرهاي جنوب شهرستان كه عرض ، دارنديترو اقليم گرم
شماري،است شيبِ جنوبي داشته ها بيشترها نيز محوطهجهت شيب چندان مهم نبوده هرچند در اين بخش

و غربي دارند هاي خاكوجود به سبب،انهها در حواشي رودخمعموالً كنار بستر دره.نيز جهت شمالي، شرقي
به برايها آبرفتي بهترين پادگانه ميكشاورزي و نزديكي محوطه.روندشمار و ها به رودخانه در بررسي دوري

ميها چشمه اند اما در گرفته ها در كنار رودخانه قراردر بخش جنوبي شهرستان، محوطه:شوددو الگو ديده
و وجود چشمه جريان دليلها به بخش شمالي، محوطه و امكان طغيان آن هاي فراوان دور از سريع آب

بقرارگيري محوطه. اندگرفته رودخانه قرار اين منطقه دليل وضعيت توپوگرافيه ها در كنار مسيرهاي ارتباطي
و بريدگياز طريق گذرگاه تنها مسيرهاي ارتباطي اين منطقه با مناطق ديگر. است هاي مرتفع هاي ميان كوهها

ةكه از اين منطقاست اين منطقه بوده رويكوچاين مسيرها از گذشته تا به امروز مسير كوچ قبايل.باشدمي
ميةييالقي به سوي منطق و تعداد در همبستگي ميان رسوبات زمين.نداهكردگرمسيري حركت شناسي

ميها تقريباً رابطهمحوطه و رسوبات دوران بودن خاكبا توجه به غني. شوداي معكوس ديده هاي آبرفتي
برهاآنباشند اما بيشتر گرفته ها بر روي اين تشكيالت قراررفت تعداد بيشتري از محوطهچهارم انتظار مي

گسل بسيار مورد توجهةتر، از نظر پديدشناسي قديماين ساختار زمين. اندسازندهاي دوران دوم ايجاد شده
و دوپالن، سبب ايجاد چشمههاي اردل، گاوزلك، وجود گسل. است هايو شيب هاي فراوان در دامنهزردكوه
و بازفت شده است هايدره يهاها در درهها بر جوشش چشمهتأثير اين گسل. سرخون، كوهرنگ، ديناران
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و ديناران بيشتر از ساير قسمت سرخون، هاي ميانيِ بخش شماليِ هرچند در قسمت؛ها استكوهرنگ
سمحوطه. هاي اندكي شناسايي شده استهاي ناقص، محوطهبررسييلدلشهرستان به  ،2كرنجهايي مانند

سس در(7وو تل ا2َرمازهركول رِةاز دور) رودخانه شليل-چشمهةدر و سنگومسةاز دور5و4نفنوسنگي،
وهايي است كه درست در پاييندر فواصلي دورتر به سبب وجود چشمه يا به فواصل دست، باالدست

و گسلدر اين منطقه نوع توپوگرافي، ساختار زمين.اندگرفته ها، قرارصدمتري آن محوطهچند ها، شناسي
و پراكنش محوطه هرتأثيرگذارترين عوامل در ايجاد مسةدو دورها در و بهونوسنگي ميسنگ اين. روندشمار

وو رودخانه چشمهجوشش اقليم،ةعوامل خود ايجادكنند .تع هستندامرها، پوشش گياهي
كه، آن محوطهگفت ها اشاره كنيم بايدبا بررسي عوامل محيطي اگر بخواهيم به نوع استقرار محوطه هايي

درةترين فاصله از رودخاندر نزديك و در ازةاند به واسطگرفته اصلي آن قرارةسرخون درصد،10شيب كمتر
مرطوبِ گرم، نزديكي به متر، اقليم نيمه 1500ورزي، ميانگين ارتفاع قرارگيري در اراضيِ با قابليت كشا

و مراتع غني، دسترسي آسان به مسيرهاي ارتباطي، غني بودن خاكرودخانه هاي آبرفتي، پوشش جنگلي
بهترين نمونه اين.دهستنبرپايي سكونتگاهي دائمي دارا براي هاي پيراموني آن، پتانسيل الزم را بخش

و در هردو اندواقع شدهرودخانه سرخونةجنوبي شهرستان در حوزةدر نيمهايي هستند كه همانها محوطه
نوع.ها دانستاين محوطهةتوان از زمرميرا2و1 لدان، چ5 شيركل، م5 گاهرچِگَ؛انددوره مسكوني بوده

ميهاي واقع در محوطه اما با توجه به ارتفاع بيشتر توان تشخيص دادبخش شمالي شهرستان را بسيار سخت
و هواي سرد اين بخش از شهرستان و، خاصيت تپهدر نيمي از سالآنو آب ماهوري، دوري از رودخانه

شايد،هاو خوردگي بيش از حد سفال اندك سارهاي فراوان، مراتع غني در كنار پراكندگيچشمهنزديكي به 
سليمان، جاوار سرمور، دوازده هاي چشمهمحوطه. ينان دانستنشهاي اين بخش را مربوط به كوچبتوان محوطه

امام، بردبچ زمردون، تيكاج، باغ باال، سچرميتان، دره سيسته، و . اندسنگ از آن جملهومسةردول اَوا از دورغا
س، س2 البيدهبِهاي محوطه تلركول دوكه در بخش جنوبي را2كرنجو س7اَورمازه،  اندنوسنگيةرمربوط به

ميشان با محوطهبا توجه به مشابهت . فصلي دانستياستقرارةمشخصتوان هاي بخش شمالي شهرستان
با دشتك در بخش شماليشهرةچغا در حاشيتيةمحوط،نشينيمرتبط با كوچبارزةنمون شهرستان است كه

با سنگيقلوه توجه به ساختار معماري و،استشده نمايان ايجاد كانالآن كه به همراه استخوان، خاكستر
باةآن را يك محوطتوانميسفال،  هرنتايج نسبي.دانستنشيني زندگي كوچ مرتبط و در دو بخش شمال

از،جنوب شهرستان .دارد يكجانشيننشين يا نيمهكوچالگوي استقرار نيمهغالب بودن نشان
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