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مقدمه 
یکی از ابعاد مهم زندگی انسان به تعامل و رابطة وی با طبیعت برمیگردد (احمدی .)20 :1396 ،استقرار در محوطههای
باستانی در هر ناحیهای بیانگر ارتباط تنگاتنگ انسان با محیط طبیعی است (ژانگ و همکاران .)2818 :2014 ،در
مکانگزینی و پراکنش سکونتگاههای انسانی پدیدههای طبیعی تأثیر زیادی دارند؛ بدین معنی که ساختار نظام استقرار
ضمن تأثیرپذیری از بنیانهای انسانی (فرهنگ ،اقتصاد ،و غیره) در ارتباط با بنیانهای طبیعی شکل گرفتهاند (استعالجی
و قدیری معصوم .)136 :1384 ،توانمندیهای محیطی بستر استقرار سکونتگاههای انسانی را در یک فضای جغرافیایی
فراهم میکند و ساختار فضایی هر مکان نیز تجلی برهمکنش بین انسان و محیط اطراف آن است (کوست و همکاران،
 .)253 :1977توانهای محیطی به مجموعه تواناییها ،استعدادها ،و قابلیتهای محیطی گفته میشود که در محیط
طبیعی -اجتماعی و اقتصادی وجود دارد .این توانها شامل شکل زمین ،جهت و جریان آبها ،جنس خاک ،و رویش
گیاهی در محیط طبیعی و ویژگیهای جمعیتی از نظر خصوصیات کیفی جمعیت و فعالیت و نحوة چگونگی توزیع فضایی
آن از بُعد اجتماعی و ایفای نقش معیشتی گروههای اجتماعی در بستر محیط ،چگونگی سازمانیابی فضایی این نقش
 نویسندة مسئول ،تلفن09127025047 :

Email: kniknami@ut.ac.ir
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معیشتی ،و محیط اقتصادی را بهوجود میآورد (فزونی و همکاران .)211 :1396 ،با توجه به این اصل که انسان برحسب
تصادف در جایی مستقر نمیشود ،بلکه استقرار براساس نوع منابع و ذخایر موجود انتخاب میشود ،محوطههایی برای
سکونت انتخاب میشوند که منابع اولیة بیشتری داشته باشند و امکان بهرهوری بلندمدت را فراهم کنند (مقصودی و
همکاران .)150 :1394 ،بنابراین ،مردم باستان در انتخاب محل زندگی خود به عوامل محیطی از جمله دسترسی آسان به
آب و زمین مناسب بهمنظور کشاورزی ،منابع مغذی طبیعی ،و مواد معدنی بسیار توجه میکردهاند.
دشت سرفیروزآباد یکی از دشتهای کوچک زاگرس مرکزی است که درواقع قسمت شرق و جنوب شرقی ماهیدشت و
امتداد آن را دربر میگیرد .این دشت در فاصلة  38کیلومتری جنوب شرق کرمانشاه واقع شده است( نقشه  )1و از نظر موقعیت
طبیعی یکی از دشتهای حاشیهای ،اما از نظر باستانشناسی بهدلیل وجود همجواری با ماهیدشت و یافتشدن آثاری از دورة
پارینهسنگی تا دوران اسالمی متأخر (نیکنامی1388 ،؛ نیکنامی و همکاران1390 ،؛ میرقادری و همکاران1392 ،؛ نیکنامی و
همکاران )1394 ،مهم و بااهمیت است .همچنین ،قرارگیری در جوار رودخانة سیمره و هلیالن از سوی جنوب و جنوب غربی و
بهواسطة غنا و تنوع زیستمحیطی و با داشتن رودخانة دائم ،چشمههای متعدد ،زمینهای هموار و قابلکشت ،و نواحی جنگلی
قابلیت بسیار زیادی در جذب گروههای انسانی در دوران پیش از تاریخ داشته است (نیکنامی و همکاران .)1390 ،از مهمترین
مباحث این منطقه دورة نوسنگی است که پیش از این نیز میثم نیکزاد محوطههای دورة نوسنگی منطقة سرفیروزآباد را در
پایاننامة کارشناسی ارشد خود در گروه باستانشناسی دانشگاه تهران (نیکزاد )1390 ،بررسی کرده و در دو مقاله نیز در مجلة
داکیومنتا پرهیستوریکا (نیکنامی و نیکزاد  )2012 ،و در مجموعه مقاالت نوسنگی ایران (نیکنامی و همکاران )2013 ،دربارة
دورة نوسنگی سرفیروزآباد مقاالتی منتشر کردهاند .بهدلیل اهمیت بسیار زاگرس مرکزی ،این منطقه برای مطالعه انتخاب و
سؤاالتی در این زمینه طرح شد؛ از جمله اینکه چه عواملی در تأسیس یا تداوم استقرارهای نوسنگی دشت سرفیروزآباد مؤثر
بودهاند؟ یا کدام یک از این عوامل محیطی تأثیر بیشتری نسبت به دیگر عوامل داشتهاند .این پژوهش با هدف مطالعة تأثیر
عوامل محیطی در ایجاد محوطههای نوسنگی دشت سرفیروزآباد با روش توصیفی -تحلیلی انجام میپذیرد .ازاینرو ،مطالعة
محوطههای باستانی ،بررسی و واکاوی مواد فرهنگی ،و نیز تحلیل نقش عوامل محیطی در ایجاد و تأسیس محوطههای
باستانی همراه مطالعة الگوهای استقراری با توجه به فهم و درک تغییر و تحوالت آنها در این منطقه میتواند دامنة آگاهی ما را
از نحوة سکونتگزینی و حتی تعامل انسان با محیط اطرافش و میزان بهرهبرداری از آن و همچنین تغییرات کمّی و کیفی در
الگوهای استقراری ،و درنهایت تغییرات جمعیتی درونمنطقهای افزایش دهد.

نقشة.1موقﻌﯿتدﺷتسﺮﻓﯿﺮوزآبﺎددراستﺎنکﺮمﺎنشﺎه 
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زیستبومدﺷتسﺮﻓﯿﺮوزآبﺎد 

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎو
از زمان قدیم تاکنون ،پهنههای آبرفتی از جمله دشتها و مخروطافکنهها بهویژه در مناطقی با آب و هوای گرم و خشک،
بهدلیل برخورداری از شرایط مناسب محیطی ،از مناطق جذاب جمعیت در مکانگزینی سکونتگاهها هستند .این پهنهها از
دیرباز در دورة کواترنر تا امروزه محل تمدن و حیات بشر بودهاند (مقصودی و همکاران .)2 :1391 ،دشت سرفیروزآباد از
توابع بخش فیروزآباد یکی از همین پهنههای آبرفتی با کوههای مرتفع ،زمینهای آبرفتی ،تپهماهورهای پراکنده ،پوشش
جنگلی در حاشیة دشت و زمینهای زراعی است (حشمتی و همکاران )1073 :2011 ،که در جنوب شرق کرمانشاه با
مساحت  94337هکتار واقع شده است .این دشت بهصورت ناودیسی با جهت تقریبی جنوب شرق -شمال غرب است که
در مرکزش رودخانهای با نام «مرگ» آن را زهکشی میکند و الگوی استقراری روستاهای امروزی بهسبب منابع آب و
نوع زمین آن است (بروکس .)13 :1989 ،رودخانة مرگ از ارتفاعات جنوب غربی و جنوب شرقی دشت ماهیدشت و
همچنین سرابهای تیران ،میر عزیزی ،خیور بوربور ،و سراب قرهدانه و همچنین آبهای حاصل از ذوب برفهای
ارتفاعاتی که در جنوب کرمانشاه واقع شدهاند مانند ارتفاعات سبز عمو نسار و کوه سفید سرچشمه میگیرد (عسگری و
همکاران .)1 :1392 ،دو رشتهکوه ممتد جنوب غربی و شمال شرقی این دشت را احاطه کردهاند .نوار شمال شرق با نام
کلی رشتهکوه سفید و قلههای متعدد شامل قلههای کماجار (کمه جر) ،زنگعلیان ،خوره تاو و کوه سفید هستند .کوههای
نوار جنوب غربی ارتفاع کمتری دارند و با نام کلی نسار معروف است و شامل قلههای نسار ،کله مل ،لعلآباد (اللهون)،
سی ولکس ،شیرنرمی ،باریکه ،و قلعه قاضی (قالقاضی) هستند.
آبوهوای این منطقه معتدل کوهستانی و متوسط بارشهای سالیانه  400تا  500میلیمتر است .از بررسی آمار و
اطالعات هواشناسی در استان ،چنین استنباط میشود که در سطح منطقه دمای ساالنه از  1/5درجة سانتیگراد در دیماه
تا  26/7درجه در تیرماه متغیر است (سالنامة آماری استانداری استان کرمانشاه.)2 :1395 ،

موادوروشﻫﺎ 
در نتیجة بررسی باستانشناختی دشت سرفیروزآباد ،که کمالالدین نیکنامی در سال  1388انجام داد (نیکنامی1388 ،؛
نیکنامی و همکاران ،)1394 ،درحدود هفده محوطه منتسب به نوسنگی شناسایی شد که مواد مطالعاتی این پژوهش را
شامل میشود .برای دستیابی به هدف موردنظر در این نوع تحلیل ،بهناچار باید معیار مشخصی برای اندازهگیری
پتانسیل میزان تأثیر این عوامل در شکلگیری این استقرارها تعیین کرد .به این منظور ،در مرحلة اول با جمعآوری
دادههای مشخص و قابلاندازهگیری در ارتباط با محوطهها و منابع طبیعی ،برای تجزیه و تحلیل ،تطبیق نتایج و درک
صحیح مسئله ،و همچنین تلفیق و ترکیب الیههای اطالعاتی با یافتههای میدانی از نرمافزار  GISاستفاده شده است .در
طی این فرایند ،نخست نقشههای پایه تهیه و سپس دربارة استقرار سکونتگاهها در رابطه با هر الیه تحلیل بهعمل آمد .در
مرحلة بعد با استفاده از نرمافزار  SPSSو همچنین با استفاده از روش تحلیل آماری و محاسبة ضریب همبستگی ،درصد
تأثیر عوامل فوقالذکر تعیین شد (جدول  .)1در این خصوص ،عوامل محیطی از جمله ارتفاع از سطح دریا ،فاصلة
محوطهها از رودخانهها ،چشمهها ،و مسیلها ،فاصلة محوطهها از مسیرهای اصلی و فرعی ،درجة شیب و جهت شیب
محل قرارگیری محوطهها ،نوع کاربری اراضی ،و نوع خاک بهعنوان متغیرهای مستقل و مساحت محوطهها بهعنوان
متغیر وابسته درنظر گرفته شده است .در ضریب همبستگی ،رابطة بین متغیرها بین  +1تا  -1درنظر گرفته میشود .هر
چه رابطة متغیرها به  +1نزدیکتر باشد ،نشان از همبستگی بیشتر دارد و هر چه به صفر نزدیکتر باشد ،همبستگی کمتر
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است و اگر منفی باشد ،نتیجة آن عکس است (مورگان و همکاران .)196 :1391 ،در ادامه ،با استفاده از تحلیل
همبستگی ،ارتباط هر یک از عوامل محیطی با محوطههای باستانی سنجیده شده و سپس عوامل محیطی که در ایجاد و
تداوم محوطههای باستانی نقش داشتهاند ،تشریح و تحلیل شدهاند.
محوﻃهﻫﺎيدورةنوسنگﯽدﺷتسﺮﻓﯿﺮوزآبﺎد 

ﺟدول.1مﯿزانﻫﻤﺒستگﯽعواملمحﯿطﯽبﺎ

محوﻃهﻫﺎبﺎارتفﺎعازسط دریﺎ 

ارتﺒﺎطبﯿ مسﺎحت
در تبیین نظام استقرار سکونتگاهها و فعالیتها در سطح فضای جغرافیایی ،عامل توپوگرافی بهعنوان اولین عامل مطرح
است .توپوگرافی نامناسب یکی از عوامل محدودکننده در پیدایش و توسعة سکونتگاههاست و بر این مبنا ناهمواریها
یکی از عوامل مهم در مکانیابی استقرار نقاط روستایی است (رهنمایی .)76 :1371 ،این عامل بر روی عوامل اقلیمی
مانند دما ،میزان بارش ،و تبخیر تأثیر داشته و بهطور مستقیم بر روی استقرار سکونتگاهها تأثیرگذار است (فاضلنیا و
همکاران)112 :1393 ،؛ بهطوریکه به همراه عامل درصد میزان شیبی که محوطهها بر روی آن واقع شدهاند میتواند
عامل تعیینکنندة ماهیت اقتصادی جوامع کوچرو یا یکجانشین باشند .محوطههای دورة نوسنگی دشت سرفیروزآباد در
ارتفاعی بین  1438تا 1647متر از سطح دریا واقع شدهاند .وسعت کوچکترین محوطه  1792و بزرگترین آنها 72920
مترمربع است .بررسی ضریب همبستگی پیرسون درمورد میزان مساحت محوطهها با فاکتور ارتفاع از سطح دریا (نقشة
 -2الف) 0/316 ،را نشان میدهد (جدول  )1که این رقم همبستگی مثبت اما ضعیف را بیان میکند .بدین معنی که هر
چه ارتفاع از سطح دریا افزایش مییابد ،بهطور نسبی بر وسعت محوطهها نیز افزوده میشود ،اما این ارتباط ضعیف است و
نشان میدهد که محوطههایی با وسعت مختلف در ارتفاعات مختلف از سطح دریا در دشت سرفیروزآباد شکل گرفتهاند.
معموالً هر چه ارتفاع از سطح دریا بیشتر میشود ،انتظار میرود که از وسعت محوطهها بهدلیل محدودیتهای عوامل
طبیعی کاسته شود ،اما این قضیه در این منطقه صادق نیست ،بدین معنی که در هر نقطهای از منطقه تعدادی محوطه با
وسعتهای مختلف دیده میشود و تغییرات ارتفاع تأثیر اندکی بر وسعت محوطهها داشته است.

محوﻃهﻫﺎبﺎﻓﺎصلهازمنﺎبعدائﻤﯽآب 

ارتﺒﺎطبﯿ مسﺎحت
دسترسی به منابع آبی از جمله مهمترین فاکتورهای شکلگیری استقرارها و نحوة پراکنش آنهاست (ملکی.)16 :1388 ،
آب مهمترین عامل در پیدایش روستا و مهمترین عامل در رشد و توسعة زیستگاههاست .بر این اساس ،روستاها در مکانی
برپا میشوند که آب کافی برای برپایی استقرار داشته باشد (بدریفر .)91 :1377 ،فاصلة محوطههای نوسنگی منطقه از
منابع دائمی آب از جمله رودخانهها ،در گسترهای بین  5تا  5000متر و میانگین فاصلة آنها  1440متر است .ضریب
همبستگی پیرسون  +./436را (جدول  )1بیان میکند که این رقم رابطة سطح معنیداری مستقیم و متوسط را بین
مساحت محوطههای منطقه با فاکتور فاصله از منابع دائمی آب را نشان میدهد؛ یعنی هر چه از منابع آب دور شویم باید
انتظار داشته باشیم که مساحت محوطهها هم کوچکتر شود و هر چه به منابع آب نزدیکتر میشویم ،مساحت محوطهها
بزرگتر شوند .این نکته در این منطقه صادق اما در سطح متوسط است و محوطههایی با ابعاد بزرگ و وسیع در فاصلة
اندکی از منابع دائمی آب واقع شدهاند (شکل  .)1وضعیت عمومی منطقه از نظر دسترسی به آب نسبتاً مناسب است و
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تراکم محوطهها در کنار رودخانههای فصلی یا مسیلهای آب بیشترند و تعدادی از محوطهها نیز در فاصلة اندکی از
چشمهها واقع شدهاند .در ناهمواریهای زاگرس سرابها و چشمهها بهعلت ویژگیهای خاصی (تأمین آب شرب و
کشاورزی) که دارند از عوامل مؤثر در استقرار سکونتگاهها بودهاند؛ بدین معنی که سکونتگاههای شهرستان کرمانشاه در
فواصل مختلف همواره به سرابها و چشمهها نزدیک بوده و سراب نقش مهمی در استقرار سکونتگاهها داشته است
(ملکی .)15 :1388 ،نکتة قابلتوجه اینکه همبستگی بین مساحت محوطههای نوسنگی با مسیلهای فصلی آب یا
شاخههای فرعی رودخانهها عدد  0/665را نشان میدهد که ارتباط مستقیم و قوی بین این دو وجود دارد .این محوطهها
در فاصلة  1تا  410متری مسیلهای فصلی با میانگین  82متر قرار دارند (نقشهة -2ب) و نشان میدهد که محوطههای
بزرگ نوسنگی در کنار مسیلهای فصلی و شاخههای کوچکتر رودخانه شکل گرفتهاند و هر چه از این شاخابهای
فرعی دورتر میشویم از وسعت محوطهها کاسته میشود.

بﺎنبﺎوانﯽ1بﺮرويتﺮاسرودخﺎنةمِﺮِگ 
ﺷکل.1محوﻃة 

محوﻃهﻫﺎبﺎﻓﺎصلهازمسﯿﺮﻫﺎيارتﺒﺎﻃﯽاصلﯽ 

رابطةبﯿ مسﺎحت
بررسی جادهها و بهرهبرداری از گذرگاههای طبیعی در پژوهشهای باستانشناختی اهمیتی قابلتوجه دارد؛ اهمیت راهها و
مسیرهای ارتباطی در زندگی جمعی بشر امری بدیهی است و رشد و تعالی تمدن بشری با جادهها ارتباط مستقیم داشته
است .اهمیت راهها تا بدان حد است که سطح فرهنگی هر منطقه و میزان توسعة آن را میتوان با توجه به دوری یا
نزدیکی آن به جادهها تعیین کرد .جادهها تنها مسیر آمد و شد یا بستری که فعالیتهای تجاری بر روی آنها انجام گیرد
نبودهاند ،بلکه ،بهعنوان مهمترین وسیلة ارتباط جمعی ،زمینههای انتقال دستاوردهای فکری و فرهنگی انسانها به
یکدیگر را فراهم میکردهاند (رضوی .)72 :1387 ،محوطههای منطقه در فاصلة بین  1تا  4750متری از مسیرهای
ارتباطی اصلی امروزین واقع شدهاند (نقشة -2ت) .ضریب همبستگی پیرسون  -0/057را نشان میدهد (جدول  ،)1این
رقم ارتباط بسیار ضعیف و اندک و معکوس را نشان میدهد .به بیان دیگر ،هر چه از مسیرهای ارتباطی اصلی دور
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میشویم ،باید انتظار داشته باشیم که از وسعت محوطهها کاسته میشود و کوچکتر شوند ،اما این مسئله در این منطقه
ضعیف و برعکس است و برای همة محوطهها صدق نمیکند .این مسئله نشان میدهد که محوطهها در کنار مسیرهای
ارتباطی فرعی قرار دارند .نکتة قابلتوجه وجود مسیرهای فرعی ،میانبر ،و خاکی است که امروزه نیز توسط مردمان
استفاده میشود .استفاده از این مسیرهای میانبر موجب میشود که اهالی منطقه با توجه به دسترسی سریعتر این
جادههای میانبر ،از جادههای اصلی کمتر استفاده کنند .در این مورد نیز فاصلة محوطهها با مسیرهای فرعی نیز سنجیده
شد .محوطههای منطقه در فاصلة بین  1تا  290متری از مسیرهای ارتباطی فرعی واقع شدهاند .ضریب همبستگی
پیرسون  -0/616را نشان میدهد (جدول  )1که این رقم رابطة مثبت و قوی بین مسیرهای ارتباطی فرعی یا میانبر را با
وسعت محوطهها نشان میدهد و بدین معنی است که هر چه از مسیرهای فرعی دور میشویم ،از وسعت محوطهها
کاسته میشود و بالعکس.

محوﻃهﻫﺎبﺎپوﺷﺶگﯿﺎﻫﯽ 

ارتﺒﺎطبﯿ مسﺎحت
کاربری اراضی حاصل و ترکیب فعالیت انسان و قابلیتهای مکان است .اگرچه کاربری اراضی درواقع ماحصل
فعالیتهای جمعیت است ،خود به نحوی دلیل بر وجود قابلیتها و امکان استفاده از قابلیتهای محیط طبیعی است (صدر
موسوی و همکاران .)743 :1396 ،اندازه و میزان حاصلخیزی پوشش گیاهی بهطور مستقیم با زمانهای بارش و ارتفاع
از سطح دریا ،نوع خاک ،و شیب ارتباط مستقیم وجود دارد (ساریخانی و همکاران .)114 :1395 ،به بیان دیگر ،پوشش
گیاهی با شرایط آب و هوایی ،بهویژه رژیم بارش ،ارتباط تنگاتنگ دارد .عالوه بر این ،عوامل دیگری مثل خاک ،جهت
قرارگرفتن در معرض تابش آفتاب ،و شیب زمین از عوامل مؤثر در تداوم و پیدایش رویش گیاهی بهشمار میآید
(رهنمایی .)24 :1371 ،در این میان خاک با فراهمکردن عناصر موردنیاز جهت رشد گیاه از اهمیت خاصی برخوردار است.
تیپ اراضی و پوشش گیاهی بسته به پتانسیل خاک ،میزان شیب ،و نوع استفادهای که از آنها میشود به چند طبقه
تقسیم میشود .در این منطقه ،تیپ پوشش گیاهی براساس طبقهبندی امروزی به چهارده طبقه تقسیم میشود (نقشة -2
ج) که شامل زمینهایی با قابلیت کشاورزی ،قابلیت برای باغها ،اراضی با پوشش گیاهی جنگل انبوه ،دیم ،جنگل
کمتراکم ،جنگل نیمهمتراکم ،مرتع متوسط ،مرتع فقیر ،صخره ،و جنگل تنک بهترتیب طبقهبندی شدهاند .بهطور کلی،
میتوان این نوع پوشش را در طبقات با جزئیات کمتر نیز طبقهبندی کرد .ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی
مساحت محوطههای این منطقه را با فاکتور پوشش گیاهی  0/416نشان میدهد (جدول  .)2این رقم به رابطة متوسط
بین پوشش گیاهی و مساحت محوطهها اشاره دارد .با اینکه بیشتر محوطههای دورة نوسنگی در بخشهایی با پوشش
کشاورزی دیم ،جنگل ،و مراتع(شکل  )2واقع شدهاند ،رابطة متوسط بیانگر این است که محوطههایی که در این مناطق
قرار گرفتهاند وسعتهای متفاوتی دارند و به همین دلیل ارتباط بین مساحت و پوشش گیاهی متوسط است .بههرحال،
آنچه مهم است ارتباط مثبت و متوسط بین پوشش گیاهی و مساحت محوطهها است؛ بدین معنی که زمینهایی که
پوشش گیاهی فقیرتری دارند محوطههای آنها کوچکتر است و بالعکس .امروزه نیز توزیع آبادیها با نوع کاربریها
ارتباطی مستقیم دارد؛ بدین گونه که در نقاطی که اراضی به کشاورزی آبی اختصاص یافته است ،عمالً تعداد آبادیها
بسیار زیاد و متراکم است و بالعکس در مناطقی که مراتع گستردهتر است آبادیها کوچکتر و کمجمعیتتر است و تراکم
آنها نیز بسیار اندک است (صدر موسوی و همکاران.)743 :1396 ،
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نقشه.2موقﻌﯿتمحوﻃهﻫﺎيدورهنوسنگﯽدﺷتسﺮﻓﯿﺮوزآبﺎدنسﺒتبﺎعواملمحﯿطﯽ 

آنﻫﺎ 
محوﻃهﻫﺎبﺎدرﺟةﺷﯿبمحلقﺮارگﯿﺮي 

ارتﺒﺎطبﯿ مسﺎحت
شیب زمین یکی از مهمترین عوامل تغییر و تحول ناهمواریهای سطح زمین بهشمار میرود و برخی از فعالیتهای
گروههای انسانی مانند کشاورزی ،دامداری ،و حتی برخی سکونتگاههای انسانی بر روی شیبها و دامنهها انجام میشود
(زمردیان .)25 :1374 ،این عامل نقش بسیار زیادی در توزیع سکونتگاههای انسانی چه در گذشته چه امروزه داشته است.
برپایی سکونتگاهها در شیبهای رو به آفتاب با درصد شیب کمتر در پایداری جمعیت ،نوع استقرار ،و میزان بهرهبرداری از
زمین نقش دارد (بهزاد و همکاران .)25 :1397 ،همچنین ،اجرای فعالیتهای کشاورزی و بهخصوص فعالیتهای زراعی
در سطوح کمشیب ممکن است و حداکثر شیب مجاز جهت فعالیتهای زراعی تا  15درجه است (صدر موسوی و
همکاران .)738 :1396 ،با توجه به اهداف پیش رو ،درجة شیبهای موجود در منطقه در نُه گروه مجزا طبقهبندی شد
(نقشة -2چ) که کمترین آن طبقة اول  5-0درجه و بیشترین آن طبقة  9تعیین شده است .با توجه به اینکه بهترین شیب
برای برپایی سکونتگاه انسانی شیب  10-0درجه (عنابستانی )97 :2011 ،درنظر گرفته شده ،به بررسی محل قرارگیری
محوطهها بر روی شیبها میپردازیم.
درجة شیب محل قرارگیری محوطههای باستانی فاکتور مهمی است که با توجه به ماهیت اقتصادی در مساحت آنها
تأثیر میگذارد .ضریب همبستگی پیرسون بین مساحت محوطههای منطقه با فاکتور درجة شیب محل قرارگیری
محوطهها  0/546را نشان میدهد (جدول  .)1این رقم ارتباط مستقیم ،قوی ،و مثبت بین مساحت محوطهها و درجة شیب
محل قرارگیری آنهاست .شاید از دالیل آن بتوان این مطلب را ذکر کرد که بیشتر محوطههای مذکور در شیبهای
گروه بین  0تا  10درجه واقع شدهاند .این پدیده نیز امروزه در منطقه دیده میشود و روستاهای امروزی نیز در همین
شیب واقع شدهاند .همانطورکه بیان شد ،شیبهای کمتر از 15درصد مناسبترین شیب برای اجرای فعالیتهای
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کشاورزی است و زمینهایی که شیب آنها باالست برای زراعت قابل استفاده نیستند و شیبهای باالتر از این شامل
چمنزار ،مرتع ،جنگل ،علوفه ،و مراتع کوهستانی است (فرهودی.)83 :1370 ،

ﺷکل.2محوﻃةامﺮووِنﺎدرکنﺎرمﺮاتعدﺷتسﺮﻓﯿﺮوزآبﺎد 

محوﻃهﻫﺎوﺟهﺎتﺷﯿب 

ارتﺒﺎطبﯿ مسﺎحت
در مفهوم کلی ،جهت ،ویژگی کامالً مشخصی برای جلوههای خطی یک پدیده در هندسه است و مفاهیم دیگری چون
شیب ،وجه شیب ،و شیب زمینشناسی را نیز دربر میگیرد .این ویژگی در ژئومورفولوژی نقش مهمی در فضای محیطی
دارد (رامشت .)115 :1389 ،دامنههای آفتابگیر نسبت به دامنههای سایهگیر گرمتر بوده و تبخیر بیشتری دارند .بنابراین،
ذخیرة آب کم میشود و رشد پوشش گیاهی کمتر است .همچنین ،در این دامنهها تابش شدید آفتاب ،با تجزیه مواد آلی،
هوموس خاک را از بین میبرد و در نتیجه خاک چسبندگی خود را از دست میدهد و مستعد فرسایش میشود (امیدوار،
 .)100 :1389براساس دانش علم اقلیم و جغرافیا ،با توجه به آفتابگیری دامنهها و مناطق مختلف زمین ،جهات شیب به
هشت گروه (شمال ،شمال شرق ،شرق ،جنوب شرق ،جنوب ،جنوب غرب ،غرب ،و شمال غرب) تقسیم میشود(نقشة -2
ح) :براساس این توالی ،رتبههای  1تا  8را احراز کردهاند .ضریب همبستگی پیرسون بین مساحت محوطههای منطقه را با
فاکتور جهات شیب محل قرارگیری محوطهها را

-0/003

نشان میدهد (جدول  .)1این رقم نزدیک به صفر است و

نشاندهندة عدم ارتباط بین میزان مساحت محوطهها با فاکتورهای جهات شیب است .جهت شیب تعیینکنندة مقدار
انرژی خورشیدی است که خاک دریافت میکند (سرشوق و همکاران )78 :1391 ،که همین عوامل باعث تفاوت در
پوشش گیاهی شیبهای مختلف است .در مناطق سردسیر ،شیبِ رو به آفتاب و در مناطق گرمسیر شیبهای پشت به
آفتاب برای سکونت مناسبتر بهنظر میرسند .در این منطقه در فصول مختلف ،جهات شیب رو به سمت جنوب بیشترین
و جهتهای رو به شمال کمترین اهمیت را دارند ،زیرا جهتهای رو به جنوب در تابستان کمترین گرمای دریافتی را
دارند و در زمستان بیشترین گرما را دریافت میکنند .با توجه به اینکه منطقة موردمطالعه دارای آبوهوای نسبتاً گرم و
خشک است ،انتظار میرود که محوطهها مانند بیشتر روستاهای امروزی در شیبهای آفتابگیر ،یعنی شیبهای رو به
جنوب ،تراکم بیشتری داشته باشند ،اما نتایج حاصل از تحقیق این نظریه را رد میکند و محوطههای منطقه در هر جهت
شیبی قرار دارند .این پدیده نشان میدهد که تعدادی از این محوطهها برای مدت طوالنی مورداستفاده قرار نگرفتهاند یا
اینکه شیبهای مختلف برای ساکنان این منطقه در فصول مختلف آنچنان مهم نبوده است.
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محوﻃهﻫﺎونوعخﺎك 

ارتﺒﺎطبﯿ مسﺎحت
امروزه ،بررسیهای زمین باستانشناسی بهعنوان ابزاری سودمند در مطالعات باستانشناسی و تبیین محیطهای دیرینة دوران
کواترنر جایگاه ویژهای یافته است (مقصودی و همکاران .)2 :1391 ،خاک مادة آلی یا معدنی غیرمتراکمی است که در طی
سالیان بسیار طوالنی تحتتأثیر عوامل مختلف مانند اقلیم ،پوشش گیاهی ،و پستی و بلندی ایجاد شده است .بنابراین ،نوع
خاک ساختار معیشت ناحیه را تحتتأثیر قرار میدهد (استعالجی و قدیری معصوم .)126 :1384 ،ضریب همبستگی پیرسون
بین مساحت محوطههای منطقه را با فاکتور نوع خاک (نقشة -2خ) محل قرارگیری محوطهها را

+0/226

نشان میدهد

(جدول  .)1این رقم ضعیف و اندک است و نشاندهندة ارتباط ضعیف بین میزان مساحت محوطهها با فاکتورهای نوع خاک
است .انتظار میرود که در دشتهای رسوبی محوطههای بزرگ و در حاشیة دشتها و دامنههای کوهها محوطههای
کوچکتر وجود داشته باشد و این قضیه در این منطقه صادق نیست .شاید از دالیل آن این است که محوطهها با وسعتهای
بزرگ و کوچک در دشت رسوبی سرفیروزآباد و تعدادی در دیگر بخشها پراکندهاند و همین باعث شده است که نتیجة
همبستگی ضعیف باشد .همانطورکه ذکر شد ،بخش مرکزی دشت ناودیسی دارای رسوبات آبرفتی فراوانی است و بیشتر
محوطههای دورة نوسنگی دشت سرفیروزآباد بر روی آبرفتهای دورة چهارم زمینشناسی قرار گرفتهاند .در این دوره
فرسایش به حداکثر فعالیت خود رسیده و در نتیجة انباشت رسوبات حاصل از این فرسایش در بخش مرکزی دشت،
زمینهای حاصلخیزی برای فعالیتهای کشاورزی فراهم شده است (بهزاد و همکاران .)30 :1397 ،با نگاهی به نقشة
کاربری اراضی دهستان سرفیروزآباد ،مالحظه میشود همة محوطهها بر روی زمینهای دیم و تعدادی از آنها در بسترهای
رسی با سنگبستر آهکی و شیل در بسترهای کنگلومرایی و همراه خاکهای سیلتی و بادبزنی همراه رگههای چرت محلی
قرار گرفتهاند .معموالً وجود رسوبات ریزدانه و حاصلخیز مواد و مصالح خوبی را برای کشاورزی ،سفالسازی ،و سایر
فعالیتهای اقتصادی و شرایط مناسبی را برای ایجاد استقرارها فراهم میکند (مقصودی و همکاران .)7 :1391 ،بنابراین،
طبیعی است که بیشتر محوطههای بزرگ و کوچک در این بخش شکل گیرد.

محوﻃهﻫﺎوﻓﺎصلهازروستﺎﻫﺎ 

ارتﺒﺎطبﯿ مسﺎحت
روستاها و دهکدهها در موارد زیادی در کنار بافتهای کهن و محوطههای باستانی شکل میگیرند که بهگونهای تداوم استقرار در
یک پهنة فرهنگی را نشان میدهند .فاصلة محوطههای دورة نوسنگیتا روستاهای این منطقه بین  0تا  4145متر (نقشة -2د)
و میانگین فاصلة آنها به  1060متر میرسد .ضریب همبستگی پیرسون بین مساحت محوطههای منطقه را با فاکتور فاصله از
روستاهای امروزی  +0/091را نشان میدهد (جدول  )1که این رابطة بسیار اندک و ضعیف را بیان میکند .به بیان دیگر،
محوطههای دیگر در کنار روستاها (شکل  )3باید بزرگ باشند و محوطههایی با فاصله از روستاها باید دارای مساحت کوچکتر
باشند که این قضیه در این منطقه صادق نیست و ممکن است در نزدیکی روستاها محوطههای کوچک و در فاصلة دور از
روستاها محوطههای بزرگ نیز دیده شود .شاید از دیگر دالیل آن این است که تعدادی از محوطهها با وسعتهای متفاوت در
فاصلههای بسیار زیادی از روستاها و در دامنه ،کنار ،یا روی تپهماهورها واقع شدهاند (نیکنامی و نیکزاد )455 :2012 ،و همین
باعث میشود که همبستگی عدد پایین و ضعیفی را نشان دهد.

محوﻃهﻫﺎولندﻓﺮممنطقه 

ارتﺒﺎطبﯿ مسﺎحت
معموالً لندفرم نمایانگر شکلهای سطح زمین و فرایندهای مؤثر بر آن در گذشته و حال است و شناخت ارتباط آن با
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خاک از ابزارهای اصلی پهنهبندی ویژگیهای خاک است .بررسیهای زمینباستانشناسی ،که با استفاده از مطالعات
ژئومورفولوژی و زمینشناسی به مطالعة تاریخ گذشتة انسان میپردازد ،ابزاری سودمند در مطالعات باستانشناسی است.
بررسیها نشان میدهد بین ژئومورفولوژی و سکونتگاههای انسانی ارتباط نزدیکی وجود داشته ،اما هر کدام از انواع
پدیدههای ژئومورفولوژیک بهنوعی بر زندگی و نحوة فعالیت انسان نقش داشتهاند؛ به این صورت که گاهی باعث رشد و
تبلور میشدند و در برخی مواقع نیز انسانها قربانی عملکرد پدیدهای ژئومورفولوژی مانند سیالب میشدند (بیگیپور
مطلق و همکاران.)106-105 :1397 ،
در دشت سرفیروزآباد شکل و سیمای زمین منطقه به پنج گروه یعنی منطقهای با تپهماهورهای بزرگ و کوچک ،دشتهای
رودخانهای و آبرفتی ،دشتهای دامنهای ،فالتها و تراسهای فوقانی ،کوهها و واریزهای بادبزنیشکل طبقهبندی شدهاند .در
این میان  7محوطه یا 41درصد از محوطهها در منطقهای با تپهماهورهای بزرگ و کوچک 4 ،محوطه یا 23/5درصد در منطقة
دشتهای آبرفتی و رودخانهای ،یک محوطه یا 6درصد در دامنة کوه و  5محوطه یا 30درصد محوطهها در بخش واریزههای

بادبزنیشکل قرار گرفتهاند (نقشة -2ذ) .ضریب همبستگی پیرسون بین مساحت محوطههای نوسنگی منطقه را با فاکتور
لندفرم  +0/178را نشان میدهد (جدول  )1که این رابطة تقریباً متوسط را بیان میکند .همانطورکه میبینیم ،بیشتر
محوطهها با ابعاد مختلف در مناطقی با بستر تپهماهوری ،واریزههای بادبزنی ،و دشتهای آبرفتی رودخانهای قرار
گرفتهاند که همین عامل باعث شده است که درصد همبستگی آنها نسبت به مساحت پایین باشد .همانطورکه
میدانیم ،واریزههای بادبزنی همان مناطق و اراضی شیبدار و سنگالخی پای کوهها هستند که به موازات کوهها و
بهدلیل حمل مواد ریزدانه و درشتدانه توسط آبراهههای اینگونه مناطق شکل گرفتهاند .این نوع زمینها همان
مخروطافکنهها هستند (عباسی )34 :1387 ،که بخشهای پایینی آنها بافتی ریزدانه دارند و بخش باالیی آنها که
بافتی درشتدانه دارند برای کشاورزی مناسب نیستند .درمجموع ،بهجز مناطق تپهماهوری ،که مناطقی مناسب برای
دامداری و دامپروریاند ،مابقی بخشها شرایط مناسبی برای کشاورزی ایجاد میکنند.

ﺷکل.3محوﻃةنوسنگﯽموسﯽنﺎرنج1درکنﺎرروستﺎيموسﯽنﺎرنج،دیدازغﺮب 
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تحلﯿلمﯿزانتأثﯿﺮعواملمحﯿطﯽ 
معموالً برای بررسی میزان تأثیر چند متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته از رگرسیون خطی چندگانه استفاده میشود .در
این روش پژوهشگران به دنبال کشف میزان رابطة متغیرهای مستقل با متغیر وابستهاند و میخواهند میزان تغییرات متغیر
وابسته را از روی میزان تغییرات متغیر مستقل پیشبینی کنند (نیکنامی .)81 :1390 ،در این بخش نیز از روش رگرسیون
خطی چندگانه با روش همزمان استفاده شده است .جدول  2و  3و  4و  5خروجی حاصل از این تحلیل است.
در جدول مقدار ضریب همبستگی چندگانه به Rمعروف است و میزان همبستگی چندگانه بین مجموعه متغیرهای
مستقل و وابسته را نشان میدهد و برابر با  0/940است .این عدد شدت همبستگی بین مجموعه عوامل محیطی و
مساحت محوطهها را بیان میکند که نسبتاً شدت و رابطة باالیی است .عالوه بر آن ،ضریب تعیین نیز به  R2معروف
است و میزان تبیین واریانس و تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل را نشان میدهد .به بیان دیگر،
نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته میتواند توسط متغیر مستقل تبیین شود .در این تحلیل عدد  0/884نیز بیانگر
این است که متغیر عوامل محیطی میتواند  88/4از تغییرات متغیر وابسته یا مساحت محوطههای نوسنگی را تبیین کند.
ﺟدول.2ﺟدولخالصةمدلخﺮوﺟﯽازرگﺮسﯿونچندگﺎنةخطﯽ

ﺟدول.3تجزیةواریﺎنسرگﺮسﯿون 

جدول  3تجزیة واریانس رگرسیون را نشان میدهد و بیان میکند که آیا مدل رگرسیون میتواند بهطور معناداری
تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند؟ در ستون ،سطح معناداری(  )Sigمعناداری آماری مدل رگرسیون را نشان میدهد
و چنانچه کمتر از  0/05باشد ،مشخص میکند که مدل بهکاررفته پیشبینیکنندة خوبی است و میزان معناداری مدل
رگرسیونی را نشان میدهد .در این جدول میزان سطح معناداری ستون  Fمدل رگرسیون ،برابر  +0/041است و بنابراین

مدل رگرسیون با یازده متغیر معنیدار است.
جدول  4جدول ضرایب مختلف رگرسیون است که اطالعاتی دربارة متغیرهای پیشبین به ما میدهد و مشخص میکند
که متغیر فاصله از مسیلها ،مسیرهای ارتباطی  ،2و درجة شیب معنیدار شدهاند (ستون سطح معنی داری یا  .)sigضریب
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رگرسیونی بتا ) (Betaسهم نسبی هر متغیر مستقل را در پیشبینی متغیر وابسته مشخص میکند یا ،به عبارت دیگر،
میتوانیم تعیین کنیم که کدام متغیرها بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشتهاند .هر ضریبی که دارای بتا( )Betaبزرگتری
باشد ،در مدل رگرسیونی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است .در تفسیر این یافتهها اینگونه مطرح میشود که با افزایش
یک انحراف استاندارد در فاصله از مسیلها 0/026 ،انحراف استاندارد بر مساحت محوطهها افزایش خواهد یافت .همچنین ،با
افزایش یک انحراف استاندارد در فاصله از مسیرهای درجة  ،2مساحت محوطهها  0/070انحراف استاندارد باالتر خواهد رفت
و در صورت افزایش انحراف استاندارد در درجة شیب محوطهها ،مساحت آنها  1/3انحراف استاندارد باالتر خواهد رفت.
جدول  5به بررسی توزیع باقیماندهها با توجه به شرایط رگرسیونی میپردازد .در این جدول باید باقیماندهها دارای
توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  1باشند .در سطر دوم و آخر ،که مربوط به باقیماندههاست ،صفربودن میانگین و
برابر با  1بودن انحراف استاندارد یا واریانس مشاهده میشود .این مطلب هم دلیلی دیگر بر مناسببودن مدل ایجادشده
خواهد بود .همچنین ،از روی نمودار  1برای متغیر وابسته میتوان مشاهده کرد که باقیماندهها نسبتاً بهطور نرمال توزیع
شدهاند .طبق این نمودار ،اگر همة نقاط روی نیمساز ربع اول باشند ،آنگاه دادهها کامالً از توزیع تبعیت میکنند .با توجه
به نمودار  1دادهها تقریباً از توزیع نرمال تبعیت میکنند.
ﺟدول.4ﺟدولضﺮایبمختلفرگﺮسﯿون 

مﺎندهﻫﺎ 
بﺎقﯽ 
ﺟدول.5ﺟدولبﺮرسﯽتوزیع 
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نﺮمﺎلبودنمتﻐﯿﺮﻫﺎ 

نﻤودار.1نﻤودارسنجﺶ

ﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
ی 
دادههای موردمطالعه در این پژوهش حاصل نتایج بررسیهای باستانشناختی است که در سال  1388به سرپرستی
کمالالدین نیکنامی بهانجام رسید (نیکنامی .)1388 ،در این بررسی ،با هدف مطالعة پراکندگی آثار باستانی دشت
سرفیروزآباد ،یک فصل بررسی میدانی به مدت شصت روز انجام گرفت .بررسی این منطقه با هدف شناسایی محوطههای
باستانی ،مطالعة بافت استقرار و درک روابط میان استقرارهای باستانی ،و بهرهوری از منابع زیستمحیطی از کهنترین
ایام تا به امروز انجام گرفت .شیوة کار با توجه به موقعیت ویژه و استعداد بالقوة زندگی بهصورت پیمایشی و تماماً با پای
پیاده به شیوة مکاننگاری انجام پذیرفت و در نتیجة بررسی  332اثر از دورة پارینهسنگی میانی تا بناها و گورستانهای
قرون متأخر دورة اسالمی شناسایی شد (نیکنامی .)1388 ،گام بعدی در منطقه مطالعة بافت استقرار ،درک روابط درون و
برونمنطقهای میان استقرارهای باستانی ،و بهرهوری از منابع زیستمحیطی است .بیتردید ارائة تصویری واقعی از چنین
فرایندهایی فقط با بررسیهای پیمایشی باستانشناختی امکانپذیر خواهد بود.

نتﯿجهگﯿﺮي 

زاگرس مرکزی یکی از مناطق مهم خاور نزدیک است که نخستین تالشهای بشر در زمینة یکجانشینی ،اهلیکردن
جانوران (زدر و هس2000 ،؛ زدر2006 ،؛  ،)b 2008و کشت نباتات (زدر )a 2008 ،در این ناحیه انجام گرفته است (زدر،
1999؛ آربوکل2014 ،؛ دارابی و همکاران2019 ،؛ ریحل و همکاران2013 ،؛ ریحل و همکاران .)2015 ،از یک سو،
بهدلیل موقعیت استراتژیک خاص خود و قرارگرفتن در بین مناطقی چون بینالنهرین و بخشهای مرکزی ایران و
همچنین عبور شاهراه خراسانِ بزرگ از این منطقه بهعنوان پلی ارتباطی نقش بسیار مهمی در تبادالت فرهنگی میان این
سرزمینها ایفا کرده و همچنین با توجه به دارابودن امکانات زیستمحیطی مناسب از قبیل مراتع فراوان ،دشتهای
رسوبی حاصلخیز ،فراوانی منابع آب و غیره ،از دیرباز بهعنوان محلی مناسب همواره موردتوجه جوامع انسانی بوده است.
دشت سرفیروزآباد درواقع دشتی حاشیهای و امتداد دشت ماهیدشت در کرمانشاه است که بهدلیل ویژگیهای اقلیمی،
موقعیت جغرافیایی ویژه و استراتژیک ،و منابع غنی آب و خاک مناسب کشاورزی و قرارگیری در کنار شاهراه یا جادة
خراسان بزرگ (هنریکسون :1985 ،تصویر  )3در منطقه باعث شده که از دیرباز موردتوجه گروههای انسانی واقع شود.
همانطورکه بیان شد ،این دشت درواقع یک ناودیسی است که توسط رودخانة مرگ زهکشی میشود و بر روی آن

326

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،52ﺷﻤﺎرة،2تﺎبستﺎن1399
پژو 

مخروطافکنههای بزرگ و کوچک نیز وجود دارد .همانطورکه میدانیم ،در بسیاری از نقاط جهان ،مخروطافکنهها بهدلیل
داشتن شرایط مناسب ،موقعیت خوبی برای استقرار سکونتگاهها و مراکز استقرار انسانی از دوران پیش از تاریخ تاکنون
فراهم کردهاند (مقصودی و همکاران .)2 :1391 ،بر این اساس ،بهمنظور مشخصکردن تأثیر و ارتباط عوامل محیطی بر
پراکنش محوطههای دورة نوسنگی ،بین متغیرهای گوناگون اکولوژیک با نحوة استقرار و توزیع سکونتگاهها براساس
ضریب همبستگی پیرسون آزمون انجام گرفت (جدول  .)1در پراکنش سکونتگاههای دورة نوسنگی دشت سرفیروزآباد،
فاصله از منابع فصلی آب مانند مسیلها و رودخانههای فصلی با ضریب همبستگی  0/665و فاصله از مسیرهای ارتباطی
فرعی یا خاکی با سطح معنیداری  0/01بیشترین تأثیر را داشتهاند .درجة شیب قرارگیری زمینهای اطراف محوطهها نیز
با ضریب همبستگی  +0/546با سطح معنیداری  0/05در جایگاه بعدی قرار دارد .عوامل دیگر نیز مانند فاصله از رودخانه
و منابع اصلی آب ،نوع پوشش گیاهی ،و ارتفاع از سطح دریا نیز مؤثر بودهاند ،اما درجة تأثیرگذاری آنها در حد متوسط و
پایین است .نکتة قابلتوجه این است که شدت تأثیرگذاری این عوامل در ارتباط با محوطههای نوسنگی با استفاده از
تحلیلهای رگرسیونی خطی چندگانه برابر با  0/940است .این عدد شدت همبستگی بسیار باالیی را بین مجموعه عوامل
محیطی و مساحت محوطهها بیان میکند و نتایج حاصله از ضریب همبستگی و رگرسیونی مشخص میکند که پراکنش
سکونتگاههای دورة نوسنگی موردمطالعه در رابطه با قابلیتها و محدودیتهای محیطی -اکولوژیکی انتظام یافتهاند.
استقرارهای نوسنگی بیسفال این منطقه نشان از دسترسی آسان به مراتع و آب را نشان میدهد و وابستگی مردمان این
دوره را به دامداری بیان میکند (نیکنامی و همکاران .)6 :1390 ،در دورة جدیدتر ،در زاگرس مرکزی بیشتر محوطههای
نوسنگی در اراضی حاصلخیز و در فاصلة اندکی از منابع آب یا چشمهها پراکنده شدهاند .درواقع ،این نوع محوطهها در
فاصلة نزدیکی به کوهپایههای کوهها و تپهماهورها قرار دارند و نظریة بهرهبرداری از منابع کوهپایهها را نیز آشکار میکند
(مکدونالد .)539 :1979 ،همچنین ،در دورة نوسنگی جدید در منطقه ،عالوه بر مسکونیشدن مناطق حاصلخیز جدید،
بهدلیل توسعة فعالیتهای کشاورزی ،از مناطق حاصلخیز و پُرآب اصلی ،که قبالً مسکونی شده بود ،با شدت بیشتری
بهرهبرداری شده است (عبدی .)170 :2002 ،مجاورت با زمینهای حاصلخیز و تمرکز در نقاط نزدیک به دامنههای
مرتعی و راههای فرعی و سکونت در زمینهایی با شیب پایین ،بهاحتمال قوی ،نشانة تکیه بر کشاورزی بهعنوان شیوة
معیشت اصلی و همچنین تکیه بر دامداری و بهرهبرداری از منابع طبیعی دامنة کوهها به شکل محدود است.
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