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 چکیده
 .شد بررسی آنها طبیعی انداز چشم و محیطی عوامل به توجه با بسطام دشت در شده شناسایی یها محوطه موقعیت پژوهش این در

ها مطالعه محوطه گیری شکل بر ثیرگذارأت واملی محیطی و عمتغیرها از آمده دست به اطالعات ،فضایی تجزیه و تحلیل منظور به

بودند ارائه  نشده شناختی باستان بررسی که ییها قسمت در باستانی استقرارهای بینی پیش پیشنهادی مدلدر نهایت  ود شدن

 ضریب با محدوده این که اند قرارگرفته ای محدوده در شده شناسایی یها محوطه از درصد70 ،آمده دست به نتایج براساس. گردید

 و زیاد احتمال ضریب با ای محدوده در ها محوطه این از درصد 20.است باستانی یاه مکان داشتن مستعد زیاد خیلی احتمال

 ثیرأت میزان بر ییدیأت ،بینی پیش مدل این از حاصل نتایج. اند قرارگرفته متوسط احتمال ضریب با ای محدوده در درصد10

 .است باستانی استقرارهای گیری شکل بر محیطی متغیرهای
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 مقدمه .1
گوناگونی مانند تراکم جمعیت،  های هدر زمین زیست روابط بین انسان و محیط همواره انداز چشمدر مطالعات 

 همچنین ارتباط بین جوامع در بستر طبیعی و محیطی پراکندگی استقرارهای انسانی در مناطق مختلف و
ط مستقیمی بر محیأثیر مستقیم یا غیرت توانند میی انسانی ها تو فعالی ها ماز آنجا که تصمی .شودبررسی می

بستر در جوامع انسانی اجتماعی  و ی فرهنگیها ویژگی شناختبه  تواند میگونه مطالعات ند، ایناطراف بگذار
 توانند میفیزیکی  -یاجتماعی و زیست یهاچون ساختارهم عواملی کلی ینگاه در .کند کمک شانطبیعی محیط

مراتبی، بیانگر نظام سلسله تواند میکه ساختار اجتماعی خود  صورت این به ؛باشند جامعه انداز چشم ةکنندتعیین
ارتباط بین  ةبازگوکنند تواند میفیزیکی نیز  -یو ساختار زیست باشداقتصادی جوامع شرایط سیاسی و 

گفتنی باشد.  شناسی، اقلیم و ساختار زیستیون زمینمحیطی همچزیستعوامل جوامع انسانی با  گیری شکل
 & Crumley) معنی استرند و تفکیک آنها از یکدیگر بیهم دا بااست که این دو ساختار ارتباط نزدیکی 

Marquardt, 1990: 73-74). استهای افراد جامعه در محیط تبلوری از فعالیت ،محیطی انداز چشم ،در واقع 

 . این الگوها حاصلوهایی قابل مشاهده و مطالعه استدر قالب الگ ،با محیط ها تگونه فعالیابط اینکه حاصل رو
به این صورت که اقتصاد، سیاست، مذهب  ؛هستنددهی شده با منابع محیطی و طبیعی روابط فرهنگی سازمان

 Anschuetz et) گذاردرمستقیمی میأثیرات مستقیم و غیاجتماعی در فضا و محیط ت و های فرهنگیو ارزش

al., 2001: 159). ی مناسب برای ها تجوامع انسانی و انتخاب موقعی گیری شکلدر محیطی  عوامل نهمچنی
در  ،بردمی سرنظامی به -ای که در شرایط دفاعیعنوان نمونه جامعه؛ بهثیرات متقابلی داردأمقاصد خاص، ت

طور معمول در این هو ب کنداقدام مینظامی خود  -تحکامات دفاعیساخت اس برایی خاص طبیعی ها تموقعی
برای قراردارد، ای که در آرامش سیاسی و اقتصادی برعکس، جامعهیا  یابدمیاهمیت  بسیار شرایط ارتفاع

 . دهداستقرار در مناطق پست و هموار را در اولویت قرار می تباطیار هایراه به دسترسی و بازرگانی ستدهایدادو
اجتماعی و سیاسی با هم در شناختی، اقتصادی، ن نتیجه گرفت که عوامل بومتوابا توجه به این مطالب می

ان از شناس باستان ،امروزه روگذارند؛ ازاینمیثیرأو همچنین بر مسائل فرهنگی جامعه ت یکدیگرو بر اند ارتباط

محیطی و فرهنگی جوامع  انداز چشمشناسایی  ی برایشناس باستانمحیطی و  های هفضایی داد تجزیه و تحلیل
 ارتباط و باستانی استقرارهای پراکندگی الگوی کردنروشن گذشته، تبیین ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و

 . ( (Seibert, 2006: xiii-xviiiکنند میمحیط طبیعی استفاده  با آنها
ی و کاربرد شناس باستانو تحلیل فضایی در  در این نوشتار تالش بر این است که به جایگاه و اهمیت تجزیه

جوامع باستانی پرداخته شود. همچنین به  انداز چشمآن در تفسیر و تحلیل پراکندگی الگوهای استقراری و 

که امروزه اس  آی جی اطالعات جغرافیایی سامانهتفاده از این اطالعات وکه با اس شود میاین مهم نیز اشاره 
و  سازی مدلبه  توان میی است، شناس باستاناستفاده در مطالعات های مورد اوریفنترین یکی از کاربردی

صورت موردی بهکردن این مفاهیم و اطالعات، ، برای روشنرواین؛ ازاستقرارهای باستانی پرداخت یابی مکان
 .د شدادامه به روند مطالعات و نتایج آن اشاره خواه که در است شده مطالعهدشت بسطام 

 فضایی تجزیه و تحلیلی قابل استفاده در ها روشرد و کارب .2
، آنالیز آماری انداز چشمی شناس باستانگوناگونی مانند  های هی در زمینشناس باستانفضایی در  تجزیه و تحلیل

 باستانی، های هداد مکانی فضایی روابط یشناس باستاناست.  یافتهی شناختی اهمیت زیادی شناس باستانو 
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 محیط و باستانی یها محوطه درونی فضای در آن پیامدهای و انسانی یها تفعالی اثر در دشدهایجا الگوهای

 ردیابی راه از بلکه ،آیدمیدستهب مکانی روابط بررسی از تنهانه اطالعات گونه این. کندمی مطالعه را آنها اطراف
 استقرارهای که روشن است .(Clarke, 1977:5-30)است  دستیابی قابل نیز گرفتهصورت هایجاییهجاب و

 یک از ثیراتأت اینة دامن و چگونگی اما ،گذارندمیبرجای ثیراتیأت و خود تغییرات پیرامون محیط در انسانی
تجزیه کاربردهای  . از دیگراست متفاوت آنها اطراف طبیعی محیط نوع و موقعیت به بسته دیگر مکانی تا مکان

 تا ودش انجام دقیق های هو با داد دقتبه باید شناسی است کهزمین استانب زاندا چشم مکانی بازسازی و تحلیل

 از که غیرمستقیمی شواهد با گاهی باستانی انداز چشم بازسازی. آیددستاطمینانی از آن به قابل نتایج
 از حاصل اطالعات بر گفتنی است عالوه شود.می پذیرامکان ،آیندمیدستهب دور راه از سنجش یها روش

 ,.Siart, et al) است مفید نیز فضایی تجزیه و تحلیل برای ترکیبی یها روش از استفاده ای،ماهواره تصاویر

به  توان میکه  ردنیز کاربرد دا مکانی تجزیه و تحلیل و مطالعه ی متفاوتی درها روشاما  ،(2925 :2008
 های هاطالعات قابل مشاهده از روی نقش راساسبکه  کرد اشارهای ساده هایارزیابی تا آماری ةپیچید یها مدل

 برای تواند میهای فضایی نتایج تحلیل .(Wheatley and Gillings: 2002: 125-126) شود میپراکندگی انجام 
گذشته آنالیز فضایی الگوهای  ةرو در دو دهاین؛ ازبازسازی الگوهای استقراری باستانی نیز کارساز باشد

را برای ثبت و ضبط متغیرها و  بسیارینیز امکان اس  آی جیسامانه نیادینی یافته و تغییرات ب ،استقراری
یی که از دیرباز برای شناسایی چگونگی پراکندگی استقرارها ها مدلابزارهای تحلیلی ایجاد کرده است. یکی از 

حلیل این مدل ه ابزار ساخت و تکاست  (Nearest neighbor distance) «مدل همسایگی» شده،میاستفاده 

مورد ة اما ایرادهای این مدل این است که وسعت محدود ،است شده فراهم خوبی به اسآیجی سامانه در
بگذارد. گفتنی است که نتایج  ای بر نتیجهکنندهأثیر منحرفت دتوان میمطالعه و تعداد عوامل و متغیرها 

 ,Fletcher) کنند میبندی طبقه متمرکز یا پراکنده آنالیزها الگوهای استقراری را در قالب اتفاقی، گونه این

دربارة تغییرات شرایط اقلیمی نشان شواهدی را  ،زمان طیتغییرات الگوهای استقراری  .(2048-2049 :2008
 های هایجاد الی امکاناس  آی جیی دارد. ابزار شناس باستانثیرات مستقیمی بر نتایج مطالعات أدهد که تمی

 نتایج در فراوانی ثیرأت تواند میرو را فراهم کرده و ازاین هاو آنالیز دادهآوری گردا قابلیت اطالعاتی دقیق ب
ت آن، فاصله محیطی مانند شیب، جهزیست مطالعات داشته باشد. همچنین با استفاده از متغیرهای  گونه این

ی در مناطق ی باستانها محوطهوجود  بینی پیش سازی مدلبالقوه امکان  طورهب ،شناسیبا منابع آبی و زمین
 .(Peterson, 2008: 263-265) وجود دارداس  آی جیسامانه  های متفاوت احتمالی در مستعد با ضریب

 (Prediction Modeling) بینی پیشمدل  .3

 دهدمی امکان انشناس باستان به ایرشتهمیان علوم از استفاده و نوین ابزارهای و ها روش که است روشن

 در ها روشاین  از استفاده. کنند تفسیر و تجزیه و تحلیل گوناگون های هجنب و ابعاد از را باستانی های هداد

 ةده به بینی پیش مدل ةتاریخچ. است بوده معمول فرهنگی میراث مدیریت برای اروپا و آمریکا یشناس باستان

 گرددبرمی 1980 اواسط دراس  آی جیسامانه  یافتن عمومیت از قبل به آن شناسیروش ةتوسع و میالدی 70

(Verhagen and Whitley, 2012: 51.) استفاده مشخصی عوامل و متغیرها از بینی پیش مدل ساخت برای 

 عامل ترینمهم آنها پیرامون انداز چشم و محیط با شده شناسایی استقرارهای میان روابط ن،بیایناز و شود می

 یها محوطه موقعیت که صورت این به ؛شود می محسوب یسشنا باستان در بینی پیش سازی مدل برای
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 متغیرهای عنوانبه ،اندنشده شناسایی که ییها محوطه سازی مدل برای آنها محیطی اطالعات و شده شناسایی

 استقرارهای پراکندگی الگوهای و کمی هایتجزیه و تحلیل با اطالعات این. شوندمی سنجیده ثرؤم

 در. شود می ساخته استنتاجی یا قیاسی قالب در بینی پیش مدل یک صورتهب و آیدمیدست به شده شناسایی

 که هستند نیز نشدهشناسایی یها مکان یها ویژگی نمایانگر شده شناسایی باستانی یها مکان ،موارد بیشتر

 های ههشتن و رسوبات با که باستانی یها محوطه که است روشن. نیست صادق همیشه الزاماً موضوع این البته

 یشناس باستان هایبررسی و هاکاوش و نیستند شناساییقابل پیمایشی هایبررسی در ،شوندمی مدفون طبیعی

گفتنی است که (. Verhagen 2007, 41-42) شوندنمی پیشنهاد کافی اهداف و الزم یها تضرور بدون هم نیز

 های هدر زیر الیرا آثار فرهنگی  ةشدایای مدفونای ژئومورفولوژیکی، بقبا استفاده از محتو بینی پیشی ها مدل

  (.197 :1386)نیکنامی و دیگران،  کنندمیسطحی نیز سنجش 

 باستانیِ یها مکان براساس را خود یها یارزیاب بتوانند تا کندمی کمک انشناس باستان به بینی پیش مدل

 ،وجود دارند لی احتماالًو ،اندنشده یشناسای غیرطبیعی یا طبیعی دالیل به که ییها مکان و شده شناسایی

 شامل که عملی بخش ؛دارد وجود یشناس باستان در بینی پیش یها مدل در اصلی بخش دو. دهند انجام

 میراث از محافظت برای منطقه انداز چشم به توجه با حساس و مستعد مناطق برای نقشه ةتهی همانند مواردی

 منظور هب گذشته جوامع بازسازی رایب که پژوهشی و دانشگاهی یها مدل شامل دیگر بخش و است باستانی

 است روندی بینی پیش مدل. کندمیکوشش  استقرارها موقعیت کنندهتعیین عوامل از ما منطقی درک افزایش

. شود می اجرا استقراری الگوهای ةمطالع و درک برای منطقه در باستانی یها مکان موقعیت بینی پیش برای که

 موقعیت و اجتماعی و محیطی عوامل بین ارتباط که کندمی فراهم ما برای را امکان این واقع در یبین پیش

 ترینملموس (.Veljanovski and Stančič 2006, 362-364) کنیم تحلیل و تجزیه را باستانی یها مکان

 در را باستانی یها محوطه وجود احتمالی ضریب که است آماری ةنقش همان ،بینی پیش مدل از حاصل ةنتیج

 هانقشه این. دهد می نشان مطالعه مورد ةمنطق در کم و متوسط زیاد، زیاد، خیلی مانند متفاوت هایضریب

 این که آنجا از. مفیدند ،شود انجام است قرار منطقه در که ییها تفعالی ارزیابی و مدیریت ریزی،برنامه برای

 منسوخ یا قدیمی توانند می سرعت به ،شوندمی تهیه مشخصی نزما در دسترسدر  های هداد براساس ها نقشه

 و محیطی و یشناس باستان جدید اطالعات از استفاده و روزرسانیهب نیازمند همواره ها مدل این روازاین ؛شوند

 (. Wescott 2006: 58-59) هستند طبیعی

بلکه  یست،صورت اتفاقی نهمنطقه ب انداز چشمکند که موقعیت بقایای باستانی در یید میأت بینی پیشمدل 

ی ها تبه این صورت که پراکندگی استقرارهای باستانی در موقعی ؛با شرایط طبیعی ارتباط نزدیکی دارد

 کشاورزی هایزمین به دسترسی میزانبسته به نوع الگوی زیست معاش آنهاست؛ برای مثال، طبیعی متفاوت، 

 در بینی پیش یها مدل ،در واقع. استثیرگذار أکشاورز تة نت جامعآن در انتخاب مکان سکو بر ثرؤم عوامل و

 ،هستند تخریب حال در یا اندرفتهازبین که باستانی یها مکان و استقراری الگوهای شناسایی در یشناس باستان

ژه ویبررسی و شناسایی، به های ژوهشدر پمالی و زمانی  در منابع وکنند می کمک آنها محافظت به و ندمؤثر

 یی مناسبها مکان توان میروش با استفاده از این  صورت کهدین ب ؛ندنکجویی میصرفهبخشی نجات های طرح

در منطقه یا مناطق تنها و فعالیت میدانی را  شناسایی ،در آنها وجود دارداستقرارهای باستانی  امکانرا که 
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برای آنالیز عوامل محیطی  فراوانیقابلیت  اس آی جیابزارهای  ،طور که اشاره شد. همانکرددنبال مستعد 

 د. نداشته باش زیادینقش  سازی مدلدر این نوع  توانند میدارند و 

بیشترین انتقادات وارد بر  و استبرانگیز یکی از موضوعات بحث همچنان بینی پیشگفتنی است که مدل 

توجهی به محیطی، بی ز حد به شواهدباستانی، گرایش بیش ا های هناقص از داد ةاستفاد ؛سازی مدل گونه این

. تمامی این مشکالت به ناتوانی استزمان  طیدر طبیعی  انداز چشمتوجهی به تغییر أثیر عوامل فرهنگی و بیت

 گرددبرمی ی باستانیها مکانموقعیت  بینی پیشمناسب برای  های هان در انتخاب مجموعه دادشناس باستان

(Verhagen, 2007:13-14) .باستانی استقرارهای است که پراکندگی ناین نکته روش ،ور که اشاره شدطهمان 

 مطالعات استقرارها، گیری شکل مراحل بارةدر. نیست اتفاقی طورهب شناسیاقلیم ریخت قلمروهای متفاوت در

 است شد که نتایج آن بیانگر این انجام یشناس باستان دراس  آی جی هایروش معرفی از بعد و قبل از متعددی

 ی،محیط یها یبلند -پستی مانند مختلف عوارض بین ارتباطاتی اقتصادی، -اجتماعی شرایط از جدای که

-Jaroslawa and Hildebrandt). دارد وجود باستانی یها مکان موقعیت و خاک نوع آبی، منابع با فاصله میزان

Radke, 2009: 2096) . ی اخیر از کیفیت و ها یساز لمد، ایجادشده و مشکالتوارده برخالف انتقادات

و استفاده از الگوهای  اس آی جی تر درتری برخوردار است و با استفاده از متغیرهای جدیدبیشی ها ینوآور

 تواند میها و متغیرهای بهتر آوردن دادهدستهی جدید امکان تقویت آنها وجود دارد. بهای مو الگوریت سازی مدل

 سازی مدلدر  مهمیطور عمده نقش متغیرهای محیطی به رفی داشته باشد.ثیر شگأت ها یساز مدلبر بهبود 

که  است این امکان را برای ما ایجاد کردهاس  آی جی رند. ابزارهای قدرتمندی باستانی داها مکان بینی پیش

و اطالعات محیطی بیشتری را استخراج  برویمفراتر از متغیرهای معمول محیطی مانند شیب و جهت شیب 

گردد که طور معمول به عالیم و آثاری برمیه. متغیرهای اجتماعی نیز از دیگر متغیرهایی است که بیمکن

های به بازار، مکان توان میاز این عوامل در جوامع پیچیده  ؛گذاشته استجایانسان در محیط از خود به

 گیرند. در فضا و مکان شکل می که اشاره کردبه دیگر ی سیاسی و موارد مشاها یها، مرزبندة راهمرکزی، شبک

باستانی کمتر استفاده شده و یکی از دالیل آن محدودیت  یابی مکان سازی مدلاز متغیرهای اجتماعی در 

دسترس  در آسانیبه ها نقشهکه اطالعات محیطی از روی ، درحالیاطالعات است گونه اینمیزان دسترسی به 

ان بیشتر فراهم شده شناس باستانی باستانی برای ها مکان بینی یشپ سازی مدل ی امکانفناوراست. با پیشرفت 

شواهد  یابی مکانرا برای شناسایی و  امکانی ،ایاز تصاویر ماهواره آمده دست بهصورت که اطالعات بدین ؛است

 دست بهجزییات استقرارها بارة مستقیم در ة. عالوه بر کشفیاتی که با مشاهدکنند میباستانی در منطقه ایجاد 

به  ؛ای نیز شناسایی کردا بر روی تصاویر هوایی و ماهوارهی جوامع باستانی رها تشواهد فعالی توان می، آیدمی

ی باستانی با بررسی هوا و فضا به همراه اطالعات ها مکان بینی پیش سازی مدلبه  توان می ،دیگر عبارت

ی ها مکانپراکندگی  بینی پیش .(Kvamme, 2006: 18-20)از روش سنجش از راه دور پرداخت  آمده دست به

محیطی در  ثرؤمعوامل  با الگوهای استقراری را همراه تا دهد میان این امکان را شناس باستانستانی به با

 میراث یا باستانی یها محوطه مدیریت مکانا سازی مدلنوع این  شناسایی کنند. این استقرارها گیری شکل

 ةارائو امکان  کندمی فراهم نیز آثار از نگهداری منظور به محیط در موجود یها تابلیق از استفاده با را فرهنگی

در مناطقی که پراکندگی کمتری از  ،کشورعمرانی آتی  های هریزی برای اجرای برناممنظور برنامهبهرا پیشنهاد 

مدیریت میراث فرهنگی با  ،در واقع. (Warren, 1990: 202-203) کندفراهم می ،دارندآثار فرهنگی و باستانی 
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شده شناخته ها مکانموقعیت برخی از این که ، درحالیو بناهای تاریخی پیوند نزدیکی دارد ها مکانحفاظت 

که منابع را فراهم کند امکان شناسایی مناطقی  تواند میاین روش  ،نیستد. به دلیل وجود همین مشکالت

 خطر هستند.  عملیات عمرانی درة میراث فرهنگی آن به واسط

 هایارزش با و ندتفسیر قابل آسانیبه احتماالت این و است احتماالت مترادف با بالقوه طورهب بینی پیش

ست گفتنی. Wescott, 2006: 7-10)) شوندمی سنجیده( زیاد احتمال) 1 تا( کم احتمال) 0 بین ایبازه در آزمودنی

 یها مکان تحلیلوتجزیه به ،بینی پیش سازی مدل مانند ،تاحتماال وقوع ةپای بر اس آی جی در سازی مدل که

 (.Boos, et al., 2012: 189) کندمیکمک  نشدهشناسایی یها مکان وجود شواهد شناسایی همچنین و باستانی

برای عموم  ؛بینی پیشمدل ة ی محیطی و مطالعات مرتبط در زمینها مدلذکر است که نتایج ترکیب  شایان

 (Fry, et al., 2004: 103) عمرانی قابل استفاده است های هریزان برناممیراث فرهنگی و برنامهم، مدیران مرد

 شاهرود دشت بسطام .4

 ،ی باستانیها محوطه یابی مکانیا  بینی پیشبرای روشن شدن مفاهیمی همچون مدل  ،طور که گفته شدهمان

 ،ه بوددادتر نگارنده انجام که پیش تیشناخ باستانحاصل از بررسی  های هدشت بسطام براساس دادة منطق

در  بینی پیشی طبیعی، متغیرهای محیطی و مدل ها یشد که در زیر به شرح موقعیت دشت، ویژگ همطالع

 .شود میپرداخته دشت بسطام 

 بسطام جغرافیایی موقعیت. 4-1

 به بسطام شتد غربی و شمالی حدود. است شده واقع شاهرود شهر شمال و سمنان استان در بسطام دشت

 آن شرق شمال و شرق و بسطام کوه و شاهرود شمال به ارتفاعات آن غربی جنوب البرز، ارتفاعات الرأسخط

. است مربع کیلومتر 250 حدود دشت این مساحت. شود می محدود گورخان حوالی های هتپ و کوهسیاه به

 سدی مانند ،امیر کوهرشته که اردد تکیه البرز منظم ةخوردچینة رشت به منطقه این شمالی یها قسمت

     عامل کوهرشته این. سازدمی جدا شاهرودة منطق جملهاز ،ایران مرکزی یها قسمت از را دریای خزر

 خاصی جغرافیاییهای ویژگی که آیدمیشماربه منطقه این در ازجمله ،ایران شمال در هواییوآبة کنندکنترل

ة قاعد با نمک، بزرگ کویر شمالیة حاشی محل تالقی منطقه جنوب. است گذاشتهجایهب منطقه این در را

. اندآمده وجودهب  البرز کوهرشته مواد تراکم و تخریب از هاافکنهمخروط این که است وسیعی های هافکنمخروط

 و رودها صلیا منبع که است جایی (3945 ارتفاع با شاهوار کوه رشته) بسطام دشت شمال در البرز هایکوهرشته

 با تپال کوهرشته) موازی ارتفاعکم هایکوه ،اصلیة سلسل این جنوبی قسمت در و است منطقه این یها تقنا

د شوشدن به دشت کویر کمتر مینیز با نزدیکآنها  ارتفاع که اندکشیده شدهاصلی ة رشت با (2815 ارتفاع
 .(1( )شکل 7-6: 1380، )احسانی و دیگران

 بسطام دشت ناسیشزمین. 4-2

 دشت کلیطورهب. کندمی تبعیت مرکزی البرز از بسطام دشت در موجود شناختیزمین تشکیالت و رسوبات

 و( شاهرود و فیروزکوه آبیک،) ایران شمال گسل نظیر ،منطقه اصلی و بزرگ هایگسل عملکرد تأثیرتحت بسطام

 کلی روند با فرعی گسل سرییک ،آن تبع به و رمزبو هایگسل عملکرد اثر در و قراردارد میامی گسل نیز

 در شناختیزمین تشکیالت از قسمتی حذف و خردشدگی موجب که آمدهوجودهب منطقه در شرقی -غربی



 157/  ...(GISاس ) آی ه اطالعات جغرافیایی جیهای باستانی با استفاده از سامانیابی محوطهتجزیه و تحلیل مکانی و الگوی مکان

 

 و مجراها ،هستند بزرگ های هلرززمین ملواع از هاگسل اگرچه (.8 -7: 1381 ،ذاکری) است شده منطقه

 باستانی یها محوطه بیشتر و (Schmidt et al., 2011:1-2) روندمیشماربه نیز آب برای مناسبی بسترهای

  (.2شکل) اندشده یافت هاگسل این مجاورت در بسطام دشت در شده شناسایی

 هایآبراهه مجاورت در که جوان و قدیمی هایتراس شامل ،بسطام دشت شناسیزمین کلی سیمای

 آبرفت  ؛(3-شکل) است بسطام دشت آبرفت نیز و دندار وجود هاافکنهمخروط و دشت شمال قسمت ارتفاعات

 نسبتاً که دشت شمالی ارتفاعات از ناشی آبرفت -الف: شودمی تقسیم کلی قسمت سه به خود بسطام دشت

 کیفیت با مفیدیة خانآب منطقه، در موجود تشکیالت و رسوبات به توجه با و است متوسط تا درشتدانه

    شماربه بسطام دشتة تغذی اصلی منبع ترینمهم آبرفت این. است شده یلتشک منطقه در مناسب بسیار

 آب کیفیت شدننامطلوب نیز و امالح افزایش موجب خود که بسطام دشت جنوبیة حاشی آبرفت -ب ؛آیدمی

 آبی کاهش توان در ایعمده عامل که نئوژنی رسوبات فرسایش از ناشی آبرفت -پ شود؛می ناحیه آن در

 شده نوخرقان ةقلع تا شرق سمت به خیر ده جنوب ویژههب ،دشت یها قسمت برخی در زیرزمینی آبة سفر

 نظر از کربناته، سازندهایة توسع ویژههب و منطقه این در حاکم شناسیزمین نیز و مورفولوژی به توجه با. است

 ،ذاکری) شودمی آبرفتی و تسخ سازند هایخوانآب شامل و است متنوع بسیار محدوده این هیدروژئولوژی

 400 بر بالغ و است کشاورزی نظر از شاهرود ةمنطق هایدشت ترینمهم از یکی بسطام دشت امروزه .(9: 1381

 .(Karami, 2010: 1) است گرفته جای کوچک دشت این در قنات رشته 23 و چشمه 54 چاه،

 دشت بسطام یشناس باستان هایپژوهش ةپیشین. 5

 در ماسودا ایچیسه هایکاوش به محدود بیشتر انقالب از پیش در بسطام دشت شناختی تانباس هایپژوهش

اغلب  نیز را انقالب از پس هایپژوهش (.Masuda, 1972; 1974 a; 1974 b & 1976) بود چخماق سنگتپه

 یشناس باستان بررسی به توان می همچنین(. 1378و  1369؛ 1384؛ 1380 ،رضوانی) داده است انجام رضوانی حسن

 سال در که نیز نگارنده بررسی در. کرد اشاره (Rustaei: 2012و 1387، نیا فرخ؛ 1389 ،روستایی) شاهرود محیطی

 آهن و برنز ،(علیچشمه) کالکولیتیک نوسنگی، به مربوط های هدور از باستانی ةمحوط 28 شد، انجام 1387

 (.4شکل) شدند بازشناسایی و شناسایی

 استقرارهای دشت بسطاممکانی  تجزیه و تحلیلبع مورد استفاده در و منا ها روش .6

 سازی مدل یا بازسازی در منطقه هر انداز چشم طبیعی فیزیکی ابعاد و محیطی عواملبه دلیل اهمیت 

 پژوهش این در محیطی، متغیرهای و عوامل نقش دلیل به و (Wilkinson, 2003: 3-15) فرهنگی انداز چشم

 و محیطی عوامل به توجه با بسطام دشت در شده شناسایی یها محوطه موقعیت که است شده این بر تالش

 نقش باستانی بر پراکنش بقایای توانند می بومی محیطی عوامل که آنجا از .ندشو بررسی آنها طبیعی انداز چشم

 و بومی انداز مچش بر ثیرگذارأت محیطی با کمک متغیرهای، (Alexakis et al., 2011: 96-97) باشند داشته

 با آن ارتباط و باستانی یها مکانای منطقه پراکندگیة شیو شناختی باستان بررسی از حاصل های هداد

 منظور به متغیرها این از آمده دست به اطالعات همچنین. شدمطالعه و بررسی  طبیعی -فیزیکی انداز چشم

 یها محوطه گیری شکل در ثیرگذارأت یمحیط عوامل شناسایی ،ها محوطه فضایی تجزیه و تحلیلة مطالع

 نشده بررسی که ییها قسمت در باستانی استقرارهای بینی پیش پیشنهادی مدل ةارائ برای نهایت در و باستانی
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 فضایی تحلیل و تجزیه یها روش از استقراری الگوهای ةارائ و بینی پیش سازی مدل برایو  شداستفاده  بودند،

 دشت در باستانی استقرارهای مکانی تجزیه و تحلیلبرای مطالعات و  1.ردیدگ استفاده اس آی جی سامانه

 مربوط اطالعات استفاده و ارتفاع رقومی مدل و هوایی هایعکس توپوگرافی، شناسی،زمین های هنقش بسطام از

  (.1جدول) شد استخراج ثرؤم محیطی متغیرهای شناسایی برای نیاز، مورد و

 بسطام دشت بررسی طرح در ادهاستف مورد منابع -1 جدول

 مقیاس                                               محل دستیابی                                  نوع نقشه                                

 ایران برداری نقشه سازمان                                 1:25000                                         توپوگرافی نقشه 

 ایران شناسی زمین سازمان                               1:100.000                                    شناسی زمین نقشه 

 1:20.000                                             هوایی عکس                  USGS)موسسه زمین شناسی امریکا( 

 3×30قدرت تفکیک             رقومی ارتفاع               لمد                  USGS)موسسه زمین شناسی امریکا( 

 

یندی مشخص پردازش آطی فردر حاصل از بررسی  های هاز این منابع و داد آمده دست بهتمامی اطالعات   

 (.2)جدول شد در دشت بسطام ارائه  بینی پیشو در نهایت مدل 

 
(.تر هر قسمت به متن مراجعه کنیددازش اطالعات )برای اطالعات جزیینمودار گردشی پر -2ول جد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بسطام  دشت در شده شناسایی باستانی یها محوطه .7

 عمدتاً هوایی، هایعکس و ایماهواره تصاویر اطالعات از استفاده با بسطام دشت شناختی باستان پژوهش در

 با باستانی ةمحوط 28 نتیجه در و شدبررسی  پیمایشیصورت به دشت غربی و شرقی شمالی، هایبخش

 در اغلب تاریخی از پیش ةمحوط 10 بین این در. شدند بازشناسایی و شناسایی دشت در آن جوارهم عوارض

 شد یافت یغرب و شرقی هایبخش در تاریخیة محوط 14. شدند یافت غربی بخش های هآبراه و هامسیل کنار

 احتماالً تاریخی دوران جوامع که دهد می نشان دشت شرقی بخش در تاریخی دوران استقرارهای گسترش که

  21 .اندبوده یافته آشنایی شرقی بخش به دشت شمالی و غربی هایبخش از آب هدایت یفناور و هاشیوه به

 به توجه با (.28-27: 1387 ،نیافرخ) بودند پراکنده یکنواخت صورتبه دشت کل در اسالمی دوران نیز از محوطه

 همچنین و هستند ارتفاعکم و مسطح یها محوطه صورتهب بسطام دشت در باستانی استقرارهای اغلب اینکه

 هوایی یا زمینی بررسی با تنها آنها پیرامون عوارض و ها محوطه تمامی شناسایی ،دشت بودنرسوبی به توجه با

 بیشتری احتمال کهکند  پذیرامکان را مناطقی شناسایی تواند می بینی پیش مدل روازاین ت؛نیس پذیرامکان

 .دارند فرهنگی آثار داشتن برای

های باستانی موقعیت محوطه شناسی،های باستاناطالعات بررسی  

GISیند پردازش اطالعات درآفر نرم افزار  

متغیرهای محیطی تعریف  

ها و متغیرهای محیطیوقعیت محوطهارتباط بین مبرقراری   

های باستانی نی موقعیت محوطهبیشمدل پی   

های باستانی دشت بسطامینی نواحی مناسب برای وجود محوطهباز پیششده ة منتجنقش  
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 بسطام دشت در بینی پیش مدل ساخت رایب آنها وزن ةمحاسب و متغیرهای محیطیانتخاب  .8

 خاصی عوامل مختلف یها هدور در باستانی یها محوطه از کدام هر گیری شکل در است ممکن اگرچه

 استقرارهای مکان انتخاب بر اغلب، شناختیبوم و جغرافیایی عوامل که ندارد وجود شکی باشند، بوده ثیرگذارأت

 متغیرها انتخاب بسطام دشت رد. (Algaze, 2001: 1) است بوده تاثیرگذاراو  اجتماعی یها تفعالی و انسانی

 در باستانی استقرارهای موقعیت انتخاب بر زیاد احتمال به که گرفته صورت محیطی عوامل ترینمهم براساس

 کنیم.یل انتخاب این متغیرها اشاره میدر ادامه به دال کهاست  داشته ثیرأت دشت این

 بیشتر تواندمی که است (آبیاری و رسانیآب آب، تأمین هایروش) هیدرولوژیک متغیرها، عوامل این ترینمهم از

 آب تأمین منابع بر تنها محیط. باشد مؤثر شناختیباستان انداز چشم ةمطالع در دیگری ملعا یا فناوری هر از

   تأثیر رسانیآب هایروش و هاکانال گیریشکل چارچوب ازجمله دیگری عوامل بر بلکه نیست، تأثیرگذار

ة دامن دربسطام  دشت آبریز مهم های هحوض و آبیة تغذی منابع که آنجا از(. Wilkinson 2003: 71) گذاردمی

 پیدا جریان دشت غرب و شمال بخش از آب منابع بیشترین جهت این به ،است شده واقع شاهوار ارتفاعات

 بیشتر هاآبراهه و آبریز دائمی، رودهای نزدیکی در و غربی بخش در ها محوطه تمرکز نتیجه در ؛اندکرده

عنوان یکی از متغیرهای مذکور بهتا منابع آبی  ها همحوطة به دلیل اهمیت این مسئله، فاصل. شود می مشاهده

   های هکو به منتهی که بسطام دشت شرقی جنوب و شرقی بخش گفتنی است که گرفته شد.اصلی درنظر

 مندبهره شاهوار ارتفاعات در زیرزمینی های هسفر از ،سطحی جریانات نبود علت به ،شود می بسطام ارتفاعکم

 پراکندگی نوع به توجه با. است نامطلوب محدوده این در آب کیفیت امالح، رفتن البا دلیل به ولی شود،می

 پیش استقرارهای کهگرفت  نتیجه ینچن توان می دشت غربی و شرقی بخش دو در شده شناسایی استقرارهای

 ،داشتندن طوالنی مسیرهای دررا  آب جریان هدایت و زیرزمینی آب منابع از برداریبهره امکان که تاریخ از

 آب هدایت هایروش از استفاده با( اسالمی و تاریخی) بعد به تاریخی دوران از و شمال و غرب بخش در عمدتاً

 . اندیافته گسترش و گرفته شکل شرقی جنوب و شرقی هایبخش در( قنات و کانال)

 صورتهب اسیشنزمین عوامل برخی که دش محرز نکته این بسطام دشت انداز چشمة مطالع و بررسی با

 جریان و است آبرفتی یدشت ،بسطام دشت که آنجا از. هستند استقرارها گیری شکل برای مناسبی بستر بالقوه

 و هارودخانه مسیر در آبرفتی هایتراس و ایافکنهمخروط زدهایبرون صورتهب دشت در گذاریرسوب

 تمرکز که صورت بدین است؛ طبیعی عوامل این با متناسب استقرارها گیری شکل، شود می دیده آب مسیرهای

 افکنهمخروط روی بر امروزی روستاهای از بعضی حتی و بود هاافکنهمخروط روی یا اطراف در استقرارهاة عمد

 شرایط و استقرارها گیری شکل در مؤثری عامل رسوبی زدهایبرون این درسنظرمیهب ،روازاین ؛اند گرفته شکل

 آب منابع وجود دهندةنمایش هاافکنهمخروط اطراف در استقرارهاة عمد مرکزت. باشند زیستی مناسب

 ،اندشده نامتمرکز و پراکنده استقرارها که اسالمی دوران در حتی مسئله این. آنجاست پیرامون در زیرزمینی

 زیرزمینی هایآب هدایت ها تقنا احداث با بینیممی دوره این در کهطوریهب ؛شود می دیده دیگر نوعی به

 ،بنابراین ؛درسمی هاافکنهمخروط این حوالی به ها تقنارشته تمامی أمنش آنکه جالب و شودمی تسهیل

 عنوان متغیری دیگر انتخاب شد.بهشناسی نیز ی زمینها یویژگ

 دخیل استقرارها گیری شکل در نیز طبیعی هایمحدودیت شد، اشاره هابدان که مؤثری عوامل بر عالوه

 با حتی ،ارتفاعاتدامنة  که کند می روشن را نکته این بسطام دشت شناختی باستان انداز چشمة مطالع. اند هبود
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 و طبیعی شرایط ه است؛ زیرانبود استقرارها گیری شکل برای مناسبی مکان ،آب منابع به نزدیکی وجود

 نیز محدوده این در امروزی روستاهای که طورهمان ؛است نبوده مناسب یکجانشینی زندگی برای آن محیطی

 دیده محدوده این در اسالمیة محوط دو و قلعه یک تنها شدهبررسی یها محوطه بین در. اند گرفته شکل کمتر

 ؛گرفته شددرنظرعنوان متغیری دیگر ارتفاع نیز به نتیجه در ؛است جدیدی استقراری الگویبیانگر  که شد

    شیب، جهت زمین، شیب ارتفاع، رو شاملدر مطالعات پیشیطی مورد استفاده متغیرهای مح ،بنابراین

 بندیطبقه راه از ارتفاع و شیب جهت شیب، به مربوط اطالعات .اند هبود آبی منابع با فاصله و شناسیزمین

 شده شناساییی ها محوطه درصد 90 ،آماری نتایج طبق بر. آمددستهب ارتفاع رقومی مدل (کردنمقیاسهم) مجدد

 شیب جهت در ومتری  1800-1500 ارتفاع در ها محوطه درصد95. 2آمدنددستهب درصد 9 تا 1 شیبِ یرو بر

 رسوبات روی بر بسطام دشت یها محوطه بیشتر ،شد اشاره که طورهمان. اند قرارگرفته شرقی جنوب -شرقی

 ها محوطه موقعیت نهایت در. اند فتهقرارگر( هاافکنهمخروط جوان، یا قدیمی آبرفتی هایتراس) آنها نزدیک یا آبرفتی

 آبی منابع با آنهاة فاصل و ارتفاع و شناسیزمین شیب، جهت شیب، مانند مذکور محیطی متغیرهای به نسبت

 دش محاسبه بسطام دشت استقرارهای مکانی تجزیه و تحلیل در محیطی متغیرهای نقش تخمین برای

 :.Siart, et al) کند می فراهم را استقرارها مکانی شواهد ساییشنا امکان اسآیجی ابزار که آنجا از (.5شکل)

 ترکیب با .ندشد آوریگرد اس آی جی اطالعاتی پایگاه در آمده دست به اطالعات تمامی ،(2919-2920 :2008

 شرایط ،اطالعاتی پایگاه در منطقه محیطی یها یویژگ و یشناس باستان بررسی از آمده دست به اطالعات

 برقراری باد و ش روشن باستانی استقرارهای موقعیت انتخاب برای ثیرگذارأت جغرافیاییامل عو و محیطی

 باستانی هایمکان بینی پیش مدل شده شناسایی باستانی یها محوطه موقعیت و محیطی عوامل بین ارتباط

   .(2 جدول) (Balla, et al., 2012: 1-5) شد ارائه نشدهبررسی مناطق در بسطام دشت

 مرحله چند طیدر  دهیوزن این که شد درنظرگرفته وزنی اشارهمورد  محیطی متغیرهای از یک هر یبرا

 مدل سپس و آمددستهب منطقه محیطی عوامل و یشناس باستان بررسی از حاصل های هداد آمیختن با

 بسطام دشت رد ناشناخته باستانی یها محوطه احتمالی وجود تعیین برای بندیرتبه مدل براساس پیشنهادی

عریف شده ت اس آی جی ای جداگانه درصورت الیهکه به در این مرحله وزن یا اهمیت هر متغیر. شد ساخته

بندی عیت آنها با استفاده از مدل رتبهو موق شده شناساییی ها محوطهگرفتن ارتباط آن با با درنظر ،بود

 صورتبه آنها کردنو مرتب عوامل وزن میتاه ارزیابی برای روش ترینساده بندی رتبه د. مدلشمحاسبه 

 قرار اولویت در گیرندهتصمیم برای شدهداده ةرتب برحسب بررسی مورد عوامل صورت این در است. ایرتبه

 ةرابط براساس بندی رتبه جمع و روش گیردمی انجام معکوس یا مستقیم صورت دو به بندی رتبه. گیرندمی

   :(Malczewski, 1999: 178) شوداجرا می زیر
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  بینی پیش سازی مدلنتایج  .9

 ،این دشتدر  نشدهشناسایی ی باستانیها مکانمیزان احتمالی وجود در دشت بسطام و  بینی پیشمدل نتایج 

نوع  پنجشده طبق متغیرهای درنظرگرفته . برنشان داده شده است 6 ةدر شکل شمارعوامل محیطی  براساس

 کم(متوسط، احتمال کم، احتمال بسیار زیاد، احتمال زیاد، احتمال)احتمال خیلیی باستانی ها مکانبرای موقعیت  احتمال
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ی ها محوطهدرصد  70را نشان داد که  نکتهاین  آمده دست بهشد. این برآورد دیداری و ساده از نتایج  بینیپیش

برای داشتن  زیاداز احتمال خیلی که اند فتهقرارگر ای محدوده در دشت بسطام در شده شناساییباستانی 

احتمال متوسط  با ای محدودهدرصد در 10 احتمال زیاد و  ةمحدوددرصد در 20، برخوردارندی باستانی ها مکان

به این نتیجه رسید که جایگاه  توان میدر واقع از این پراکندگی  .اند قرارگرفتهشده  بینی پیش ةدر نقش

استقرارهای باستانی  گیری شکلثیر عوامل محیطی بر أییدی بر میزان تأت ،اند هشد یی که شناساییها محوطه

را  شده شناساییی باستانی ها محوطهنیز پراکندگی  9 -8 -7اشکال  .است بینی پیشنتایج این مدل از بوده و 

 ند.دهدشت بسطام نشان می بینی پیشمدل  ة، در نقشگوناگونمختلف در مناطق  های هبه تفکیک دور

ی باستانی در مناطقی با ارتفاعات ها مکاناین نکته را بیان کرد که احتمال وجود  توان می ها نقشهاین  براساس

در  یی باستانها مکانالذکر احتمال وجود م بوده و براساس عوامل محیطی فوقکبه میزان کم و بسیار زیاد

ی فوقانی و ها تدر قسم اغلبر منابع آبی که تر با شیب کمتر و در کنای مسطحها تمختلف در قمس های هدور

 .استبیشتر  قراردارند،میانی دشت 

 نتیجه .10

نشده ی بررسیها تی باستانی در این دشت در قسمها محوطه بینی پیشدشت بسطام و ساخت مدل ة مطالع

ویر برای ما روشن سازد. اطالعات حاصل از بررسی دشت بسطام تص را از کاربرد این مدلدرکی  تواند می

شناسایی متغیرهای  به تصویراستقرارهای باستانی در دشت به ما نشان داد و این  انداز چشمروشنی را از 

. بر طبق کند میکمک بزرگی نشده ی باستانی شناساییها مکاناحتمالی  بینی پیشمحیطی مهم برای 

در زیر این رسوبات  ها محوطهز این احتمال وجود دارد که تعدادی ا ،مشاهدات میدانی و تراکم رسوبات آبرفتی

طور اجمالی به این نکته به توان میهای گذشته بر طبق مطالعات میدانی اخیر و پژوهش باشند. همدفون شد

صورت متراکم و استقرارهای دوران هب مس سنگینوسنگی و ویژه به ،اشاره کرد که استقرارهای پیش از تاریخ

ه دلیل مقیاس کوچک ذکر است که ب قابلشوند. اگرچه دیده میرت پراکنده در دشت بسطام صوهبرنز ب

 ، ممکن است اینبوده است گذاری دشترسوب که ناشی از ی باستانیها مکانشدن احتمالی بررسی و مدفون

 . یابدگسترش در آینده  در این منطقه هاو پژوهش ها یبررس است کهنیاز  لذا دید واقعی را به ما ندهد و نتایج

در  شده شناساییی پیش از تاریخ ها محوطه است، نشان داده شدهنیز  9 -8 -7ونه که در اشکال گمانه

ی تاریخی و اسالمی ها محوطهها و افکنهی فوقانی دشت در نزدیکی مخروطها تدشت بسطام بیشتر در قسم

باستان  یها یررسبنتایج  .اند گرفتهی میانی شکل ها تسمویژه در قمی نقاط مختلف دشت بسطام، بهدر تما

 یا نزدیکی در بیشتر تاریخی از پیش شده شناسایی یها محوطه که است بوده نکته این بیانگر نیز قبلیشناسی 

 شده دگرگون الگو این از آن، بعد و تاریخی ةدور اوایل از و اندگرفته شکل هاافکنهمخروط انتهایی بخش روی

 در ،دشت به هاکوهپایه از آب انتقال توانایی و قنات وریافن بداعا به توجه با استقرارها ترتیب کهاست؛ بدین

با توجه به بررسی تمام متغیرهایی که بدان پرداخته شد،  (.1387: روستایی) 3گیرندمی شکل دشت میانی نواحی

د ان یی قرارگرفتهها تبیشتر در قسم در آنها وجود دارد،ی باستانی ها مکانمناطق مستعدی که احتمال وجود 

 هایتراس)آنها  نزدیک یا آبرفتی رسوبات روی برنیز و  اندتری برای کشاورزی داشتهکه ارتفاع و شیب مناسب

ة که نتیج اندشکل گرفته طبیعی مانند قنات و...یا در کنار منابع آبی غیر (هاافکنهمخروط جوان، یا قدیمی آبرفتی

 .کنند میاین نکته را تایید  9تا  6 بینی پیشمدل  های هنقش
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موردی  ةبا مطالع شناختی باستانمطالعات  در بینی پیشمدل جایگاه  در این نوشتار تالش بر این شد که

موقعیت  بینی پیشبرای تعیین میزان احتماالت و  بینی پیشبا مدل ی های هنقش ونشان داده دشت بسطام 

کمک این مدل بودن و کاربردی ک کارکردبه در تواند می های هنقشاین  .(6)شکل  شودتهیه  ی باستانیها مکان

باشد، نیاز در دشت بسطام  بخشینجات هایبه طرحویژه ، بهمطالعاتة چنانچه به تکمیل و ادام ،در واقع .کند

ی صرف هزینه و زمان و بررسی تا به جا کند میارائه شده این امکان را فراهم  بینی پیش های هاستفاده از نقش

 د.شوشده در نقشه تمرکز معرفیعد کل دشت، بر مناطق مست

از  است.میراث فرهنگی و حفاظت ترین کاربرد نتایج این مدل، در مدیریت ، عمدهگونه که گفته شدهمان

، ضروری است میراث فرهنگی آن با است ی باستانیها مکانسرشار از حال توسعه و  درآنجا که ایران کشوری 

ها راه بنای سازی،به اجرای عملیات عمرانی مانند سد. با توجه ریت شودمدیی نوین و کارآمد ها روشاستفاده از 

بسیار حساس و مهم  میراث فرهنگیمنابع ، مدیریت و حفاظت در سراسر کشور شهری و روستایی ةو توسع

سر ی باستانی در سراها مکانآثار و  بسیار. به دلیل تعداد داردنیاز ی قبلی ها یریزبه آمادگی و برنامهکه  است

نیست؛ پذیر زیاد امکان های هحجم کم نیروی کارشناسی و هزین به دلیلکشور امکان شناسایی تمامی آنها 

بتوان از این طریق  شود، شایدتوجه  بیشترای رشتهت به رویکردهای نوین علمی و میانشایسته اس ،روازاین

 .آورددستبهی باستانی ها مکانطق مستعد شناسایی و محافظت منا منظورهریزی ببرای برنامهآمادگی الزم را 

این است  ،رو هستیمهبخشی در کشور روبی نجاتشناس باستان های پژوهشیکی از مشکالتی که با آن در 

های ا پژوهشکاوش یبرای عمرانی  عملیاتکه در بسیاری از موارد کارشناسان و پژوهشگران بعد از شروع 

به نهاد یا سازمان  مخربو غیر سازندهپیشنهادی  ةارائ فرصت اقع دیگردر و شوند کهمیرهسپار بخشی نجات

ی ها محوطهتخریب  و کندمی وارد جدی هایآسیبیراث فرهنگی به منابع ماشکال و همین  ندارد وجود همربوط

سایی شنابرای  بینی پیش های هنقشة از پیش به تهی توان می ،برای مقابله با این مشکل. داردرا درپیباستانی 

آمادگی الزم   آن داشتن نتایجدستبا دراقدام کرد و احتمالی متفاوت های با ضریب و حساسمناطق مستعد 

ی میدانی و اعزام ها ترا برای فعالی الزم یها یریزبرنامه آورد ودستبه بخشینجات هایاجرای طرح زمان دررا 

برای ی را های هبرنام توان میمستعد کردن مناطق مشخصبا  ،در واقع .انجام داد موقعبهکارشناسی  نیروی

 د. کرآثار تدوین  زیادی از دادن بخشپیش از رسیدن به بحران و ازدست ها،حفاظت آن نقاط یا محدوده

 تشکر و قدردانی

ی شناس باستاناز سازمان میراث فرهنگی استان سمنان برای حمایت مالی، پژوهشکده  دانمدر اینجا الزم می

 .مکنقدردانی علیزاده و  محمدیخانم سپیده مازیار، آقایان اقبال،  ؛گروه بررسی یور مجوز و اعضابرای صد

 ارارهی سپاسگزارم.هچ الهذبیحهمچنین از آقای 

 نوشتپی
 در آن اجرای یها روش و انددهکر مطرح هفتاد ةده اوایل در پژوهشگران را مکانی تجزیه و تحلیل یها مدل که است گفتنی. 1

 .(Fletcher, 2008: 2048-2049) است شده متداول و ارائه ArcGIS افزار منر

 .شد گیریاندازه درصد براساس رستر شیب. 2

 ةمحدود به او بررسی نتایج لذا و پرداخته تریگسترده ةمحدود در شناختی باستان بررسی به روستایی که کندمی . یادآوری3

 .گرددبرمی بزرگتری
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 در دشت شده شناساییی ها محوطهموقعیت مکانی دشت بسطام و پراکندگی  -1کل ش
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 بسطام دشت در فعال هایگسل موقعیت و شناسیزمین سازندهای  -2 شکل
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 ارتفاع رقومی مدل روی بر بسطام دشت در شده شناسایی های محوطه پراکندگی -4 شکل

 

 با منابع آبی بر واحد متر شده شناساییاستقرارهای ة میزان فاصل -5شکل 
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شده شناساییی ها محوطههای احتمالی متفاوت و موقعیت با ضریبد مناطق مستع بینی پیش ةنقش -6شکل   

 

 بسطام دشت  تاریخ از پیش های محوطه پراکندگی و بینی پیش نقشة -7 شکل
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 ی تاریخی دشت بسطامها محوطهو پراکندگی  بینی پیشمدل   -8شکل  

 

 

 بسطام دشت اسالمی باستانی های محوطه پراکندگی و بینی پیش مدل -9شکل
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