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کرمانشاه به عنوان محدوده جغرافیایی در نظر گرفته شد و تأثیر عوامل محیطی بر تخریب محوطهههها ای باس دروم ناتسهد نیا ینات     

بررسی قرار گرفت .در این تحقیق از نرم افزار  GISجهت تلفیق الیههای اطالعاتی استفاده گردی عت .د داد     9عام لماش یطیحم ل    
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سازندهای زمین شناسی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر این محوطهها انتخاب گردیدن .د یافتههههاییی تحقی ا یشان ق زز ززز عوام یطیحم ل   
حاکی از آن است که دو دسته از عوامل میتوانند در تخریب محوطههای باستانی در دهستان سرفیروزآباد نقش داشته باش تسد .دن ه   
اول در کوتاه مدت که فرسایش را در بر میگیرند .دسته دوم در دراز مدت که عف الیتهای تکت لماش ار یکینو    م ممیگردنددد .نت جیا
نشان میدهند که تمامی  9عامل در تخریب محوطههای باستانی به هم وابسته ب دو ههه و ه چی
محوطههای باستانی مؤثر باشند.
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مقدمه
محیط بستر تمام کنشها و واکنشهای متقابل میان انسان و طبیعت است و تا زمانی که از کیفیت مح یاهداهن و طی   
آن اطالعات دقیقی نداشته باشیم ،بارگذاری جمعیت و فعالیت در مکان درست و طبیعی آن امکان پذیر نخواهد ب دو
(رهنمایی ) 15 ،0 37 1 ،مکان گزینی سکونتگاهها ،چه در گذشته و چه در حال ،به میزان زیادی تحت تأثیر ویژگیهای
محیط طبیعی بوده است .مردم باستان در انتخاب محل زندگی خود به عوامل محیطی از جمله دسترسی آسان ب بآ ه
یکردهاند .پهنههههاای آبرفت هلمج زا ی   
و زمین مناسب به منظور کشاورزی ،منابع دریایی و مواد معدنی بسیار توجه م 
دشتها و مخروط افکنه ها ،بویژه در آب و هوای گرم و خشک ،به دلیل برخورداری از شرایط مناس زا ،یطیحم ب   
مناطق جاذب جمعیت در مکان گزینی سکونتگاه هستند .این پهنههههاا از دیرب نرتاوک هرود رد زا ر لحم ،زورما ات      
گستردگی حیات و تمدن انسان بوده است (Maghsoudi, 2015: 237).

یآیددد ،ن شقن ریزگا   
هنگامی که از الگوی استقرارهای باستانی و چگونگی چیدمان آن در یک منطقه سخن به میان م 
یشود ).(Rostaei, 2010:8
محیط و بسترهای آن در یک چشم انداز جغرافیایی پررنگ م 
ایجاد یا تخریب سکونتگاههای باستانی بیش از هر عامل دیگر تحت ،ی   

تأ ثثث یر عوام سزاب و تسا یطیحم ل ازی     

بسیاری از ابعاد زیستی و معیشتی انسان اولیه به دلیل وابستگی آنها به عوامل محیطی ،بدون شناخت عناصر محیطی
امکان پذیر نیست .از همین رو ،رشته جدیدی با نام زمین باستان شناسی بوجود آمده است. (Ramesht, 2010: 92).

در این راستا زمین باستان شناسی علم کاربرد تکنیکهای زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی در باستان شناسی اس .ت
) (Brown,2008:278این علم در طول دو دهه گذشته ،به رشتهای بنیادی تبدیل شده و ارزش آن را تمام افرادی که
به تاریخ گذشته انسان عالقمندند ،شناختهاند .همچنین ،عالقمندان به محیط طبیعی ب تساب هکنیا لیلد ه ا یسانش ن      
نگاهی فراخ و فراگیر از روابط متقابل انسان و محیط را که شکل دهنده چش ه و رنرتاوک هرود یاهزادنا م و نسول     
یدهد ،به سمت این علم گرایش پیدا کردند (Goldberg&Macphail,2006) .نخستین فعالیتهای زم نی
است ارائه م 
باستان شناسی دست کم در قرن هج یلو .تفرگ تروص یدالیم مهد  لبق ات ا شتنا ز ار ب نیمز باتک ا ناتس    

       

شناسی"علوم زمین و گذشته" از داویدون و شکلی ،) 1976 (1این علم به گر نایم شیا    رشتهههای تب دوب هدشن لید    
).(Goldberg & Macphail, 2006: Introduction
واژه زمین باستان شناسی برای اولین بار در کتاب شکلی (  ) 1979بی نا شد ) )Thornbush,2012:325و کم دعب ی   

گلدفرتر 2ضمن توضیح این رشته و بیان جهات آینده آن متذکر شد که محیط طبیعی مکانهای باستانی بای یزیچ د   

بیش از مکانی صرفًاًا جهت انباشت آثار انسان ساخت را فراهم کند ) .(Gladfelter, 1981:343از آن بتدریج بر تعداد
کتابها و مقاالت در این زمینه افزوده شد .در ایران ،مطالعات مربوط به علم زمین باس متسیب نرق هب یسانش نات      
ت مح یدود
میالدی هم زمان با حضور باستان شناسان فرانسوی در ایران بر میگرددد .البت علاطم هنیمز نیا رد ،ه ا تتتت تتتت
تاکنون انجام شده که بدین شرح است:

- Davidson and Shackiey
- B.J Gladfelter
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موسوی کوهپر و همکاران ) (Mousavi Koohpar et al. 2011با در نظر گرفتن اثر پذیری انس  طیحم زا نا ط عیب ی    ،
الگوهای خاص سکونت در دورههای باستانی مختلف را شناسایی و عوامل زیست محیطی و نقش آنه لکش رد ار ا   
دهی به فضای زیستگاههای انسانی استان مازن رب نارد ر ندرک یس د دد دددد .ک یو ی لگ ی ی
ی(Quigley, 2011) 1مطال نیمز تاع   

لرزهای دیرینه را در محدوده گسلهای فعال ایپاک و چسکین در شمال غرب ایر اد ماجنا نا دند اب ار نآ هجیتن و     
تاریخ محوطههای باستانی سگزآباد ،زاغه و قبرستان مقایسه کردند .نتیجه تحقیق آنها نشان داد ک نیمز ه    لرزه ههاای
بزرگ با دوره بازگشت هزار سال ،در این مناطق به وقوع پیوستهاند و با وجود یقین درب نیمز عوقو هرا     لرزه ههاای
ویرانگر ،تداوم سکونت در این مناطق باستانی گویای آن است که س ادنچ لیامت اجنآ نانکا ن یغت یارب ی ی لحم ر        

سکونت نداشتند .گیلمور 2و همکاران )(Gillmore et al. 2011با مطالعات زمین باستان شناس  تشد ی ت نایب ناره     
کردند که چگونه مردمان باستان دشت تهران خود را با شرایط متغیر مخروط افکنه ها در جهت بهره برداری از منابع

یدادند .فاضلی نشلی و همک ارا ن ن
برای سفالسازی و احتماًالًال ایجاد کانالهای آبیاری تطبیق م 
ن (Fazeli Nashli et al.
)2005در فصل آخر بررسی سکونتگاهها و حفاری تپه پردیس ،در کنار پژوهشهای باستان شناختی تپه پردیس ،به
شهای زمین باستان شناسی و حفر گمانه روی مسیر رودخانه پرداختند .مقصودی و همک نارا
کاو 

(Maghsoudi et

) al. 2012با مطالعه مخروط افکنه جاجرود در دشت ورامین تهران و حاجی عرب در دشت قزوین ،نق طورخم ش   
افکنه ه ههاگتنوکس عیزوت رد ا ا پ ی ی ت زا ش ا ک ییاسانش ار خیر ر دند

رثکا هک داد ناشن اهنآ قیقحت جیاتن و              

تهای میانی و انتهایی مخروط افکنه ها ایجاد شدهاند و همچنین مش صخ
سکونتگاههای باستانی این مناطق در قسم 
شد که با جابجایی مسیر کانالها ،سکونتگاههای باستانی هم به همراه آنها تغییر مکان دادهاند .بهرامی نی اکمه و ا ران   
)(Bahraminia et al. 2013در مقاله خود تحت عنوان نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطههای نوس و یگن
مس و سنگ شهرستان اردل ،با توجه به عواملی چون ارتفاع ،درصد شیب ،جهت شیب ،فاصله از رودخانه ،فاصله از
مسیرهای ارتباطی ،ساختار زمین و گسلهای موجود در منطقه دو نوع الگوی اس ییاسانش دوخ تاعلاطم رد رارقت     
یداده
کردند .الگوهای یکجانشین و کوچ نشین .نوع غالب استقرارهای این منطقه را محوطههای کوچ نشین تشکیل م 
است.
مقصودی و همک نارا ) (Maghsoudi et al. 2014در مقالهههای ب  لماوع شقن لیلحت ه م ناکم رد یطیح ینیزگ

      

سکونتگاههای پیش از تاریخ دشت ورامین با استفاده از منطق فازی پرداختند .پس از مطالعه شر تشد یطیحم طیا    
ورامین هشت مؤلفه محیطی از جمله ویژگیهای زمین شناختی ،آب و هوا ،ش هایگ ششوپ ،کاخ ،بی ی یربراک       ،
اراضی و ارتفاع بررسی شدند .در این بررسیها مشخص شد که قسمت میانی مخروط افکنه جاجرود دارای بهتر نی
شرایط محیطی برای ایجاد سکونتگاه است .مقصودی و همکاران )(Maghsoudi et al. 2015در مقالهای تحت عنوان
ط
زمین باستان شناسی سکونتگاههای پیش از تاریخ با استفاده از روش میکروژئومورفولوژی در تپه میمنت آب ابر دا طط طط
کریم ،این تپه را به مق ندومن میسقت یعطا د  اهنآ قیقحت  .ن ناش زا لبق هک داد رقتسا ار مرگ طیارش ،نانکاس و      

    

مرطوبتری بر منطقه حاکمیت داشته است .با توجه به ساختمان میکروسکوپی مکعبی که شاخص نمونههای طبیعی
- Mark Quigley
- Gillmore
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منطقه است ،در دورهای از مقطع  Eتا مقطع  Dاستقراری وجود نداشته است .مقطع  Cآخرین مقطع فرهنگ تسا ی   
که بعد از این مقطع ،نشانی از آثار فرهنگی دیده نمیشود .در واقع چیزی که باعث ش زا ندمت نیا هد ،دورب نیب      
سیالب حاصل از شادچای است .حاجی زاده و همک نارا

)(Haji Zadeh et al.2015در مقال حت دوخ ه ت اونع  ن     

بررسی نقش متغیرهای طبیعی در مکان گزینی محوطههههاای باس نیشناتسور هرود ینات ی ربیز تشد  ی د  ر سرگاز       
مرکزی ،ویژگیهای محیطی م ثؤ ر بر مکان گزینی محوطههای باستانی را شناسایی کرده و میزان و چگونگی تأ ثثث یر آنها
بر موقعیت و پراکنش محوطهها را تبیین نمودند .بر این اساس ،مشخص شد ع بآ عبانم لماش یلماو  ،،،، ،،،زم ممینهای ی
ی
مناسب کشاورزی و پوشش مرتعی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نیزگ ناکم  ی ه هاگرارقتسا  ا     داشتهههانددد .بهزا و د
همکاران ) (Behzad et al. 2017در مقاله خود تحت عنوان تأثیر عوامل محیطی بر تخریب محوطهه ههای باس اب ینات   
استفاده از مدل  TOPSISبه بررسی نقش عوامل محیطی در تخریب تپههای باستانی دو شهرستان آبدانان و دره ش ره
در استان ایالم پرداختند .در این تحقیق ده عامل محیطی شامل ارتفاع ،جهات جغرافیایی ،شیب ،بارندگی ،دما ،کالس
فرسایش ،فاصله از رودخانه ،فاصله از گسل ،نوع کاربری اراضی و نوع سازندهای زمین شناس لماوع ناونع هب ی     
تأثیر گذار بر این محوطهها انتخاب گردیدند .یافتههای تحقیق حاکی از آن بود که عوامل بارندگی ،جهت جغرافی یا ی
و نوع سازند زمین شناسی میتواننددد بیش نیرت

تأ ثثث یر را در تخری اثآ ب ر رد .دنشاب هتشاد یناتساب        س ریخا یاهلا   

ژئومورفولوژی به عنوان یک علم کاربردی در خدمت مطالعات باستان شناسی بوده است .عواملی نظیر سیالب ،زلزله
و رانش ،ج ءز مخاطراتی بودهاند که در دورانهای گذشته سبب تخریب شهرها و از بین رفتن ساکنین آنها شده است.
یروند.
امروزه نیز ،این عوامل به عنوان عوامل مخرب آثار به جای مانده از دورههای گذشته به شمار م 

این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که در آن محوطههای باستانی دهستان سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه به
عنوان نمونه موردی در نظر گرفته شده است .بر اساس مختصات جغرافیایی محوطههای باستانی ،گس رد اهنآ شرت   
سطح دهستان سرفیروزآباد میباشد .بر این اساس مرز این دهستان به عنوان محدوده مورد مطالعه و عوام یطیحم ل   

تأثیر گذار بر محوطههای باستانی شامل توپوگرافی ،شیب ،جهت جغرافیایی ،بارندگی ،فرسایش ،فاصله از رودخان ،ه
فاصله از گسل ،کاربری اراضی و سازندهای زمین شناسی در نظر گرفته شد.
دلیل انتخاب کاربری اراضی این بود که اگر محوطههای باستانی در اراضی کشاورزی ی و اهاتسور میرح رد ا ا عق    
شده باشند ،کشاورزان طی عملیات کشاورزی به حریم این محوطهها تجاوز نموده و با شخم زدن اراضی اطراف این
محوطهها سبب افزایش فرسایش در این بخش میشوند .قالب الیههای اطالعاتی استفاده شده در این تحقیق از روی
الیههای رقومی آمایش سرزمین ایران متعلق به سازمان جنگلها و مراتع و همچنین سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
یباشند .بر اساس مرز تعیین شده ،الیههای اطالعاتی در نرم افزار Arc GIS 10.4.1جدا شد و الیههای توپوگرافی،
م
کالس شیب ،جهات جغرافیایی ،سطوح بارندگی ،کالس فرس یربراک ،لسگ زا هلصاف ،هناخدور زا هلصاف ،شیا       
اراضی و زمین شناسی دهستان فیروزآباد تهیه گردید .همچن نی

محوطههههاای باس تاصتخم هب هجوت اب زین ینات       

جغرافیایی آنها در محیط  Arc Mapبه صورت یک الیه رقومی در آمدند .سپس در مح طی

 ،Arc Mapالی یموقر ه   

محوطههای باستانی با تک تک الیههای تهیه شده از طریق دستور  Intersectتلفیق گردیدن ره طیارش هکیروطب ،د
محوطه باستانی از نظر عوامل محیطی تأثیر گذار بر آن ،بدست آمد.

   

نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطههای23 ...

در تحقیق حاضر تالش بر آن است که نقش عوامل ژئومورفولوژیکی را در تخریب محوطههای باستانی دهستان سر
فیروز آباد استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد و اینکه کدام عامل ژئومورفولوژکی تح یطیحم لماوع ناونع ت     
یباشند.
بیشترین تأثیر را در تخریب محوطههای باستانی در این بخش دارا م 
موقعیت جغرافیایی
دهستان سرفیروزآباد از توابع بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه است ک ا یبونج تمسق رد ه ی رد و ناتسرهش ن
جنوب شرق استان کرمانشاه در مختصات جغرافیایی 19

51

 46تا 34

29

 47طول شرقی و 48

55

 33تا 08

  
15

34

عرض شمالی گسترده شده است .این دهستان با مساحت  94337 / 74هکتار به صورت ناودیس یبیرقت تهج اب ی     

جنوب شرق – شمال غرب میباشد که رودخانهای با همین جهت بخ د .تسا هدومن یشکهز ار نآ یزکرم ش ر      
استان کرمانشاه بیشترین پراکندگی تپههای باستانی در این دهستان میباشد ،بطوریکه تعداد  19تپ نیا رد یناتساب ه    

ناحیه به ثبت رسیده است.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در استان کرمانشاه Source: Research Findings Based on GIS Software

یافتهها
در این تحقیق تعداد  19محوطه باستانی انتخاب گردید و نقش عوامل محیطی بر روی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
یباشند:
تعداد  9عامل محیطی که دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند ،به شرح ذیل م 
• ارتفاع
ی اقلیمی
عامل ارتفاع که خود تعیین کننده نوع توپوگرافی یک محل است ،از عوامل تأثیر گذار در ایج دا رژیمممهای ی
متفاوت و سبک و سیاق متفاوت زندگی مردم در یک منطقه است .گسترش سطوح ارتفاعی در محدوده مورد مطالعه
بین حداقل  0011و حداکثر  2800متر میباشد .بررسی سطوح توپ ودحم رد یفارگو د نآ زا یکاح هعلاطم دروم ه      
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است که محوطههای باستانی در محدوده ارتف یعا

 0 50 1تا  0 80 1متر تسگ  ر هد    شده هانددد ،بطوریک نیا یناوارف ه    

محوطهها در محدوده ارتفاعی  0 80 1متر بیشتر از سطوح دیگر میباشد .تعداد  4محوطه در س یعافترا حوط    0 50 1
متر و تعداد  15محوطه در سطوح ارتفاعی  0 80 1متر قرار گرفتهاند.

شکل  :2سطوح ارتفاعی دهستان سر فیروزآباد

Source: Research Findings Based on GIS Software

• جهت
در مفهوم کلی ،جهت ،ویژگی کام ًالًال مشخصی برای جلوههای خطی یک پدیده در هندس و تسا ه

رگید میهافم ی     

ی در
چون شیب ،وجه شیب و شیب زمین شناسی را نیز در بر میگیرد .این ویژگ مهم شقن ،یژولوفروموئژ رد ی یییی یییی
فضای محیطی دارد). (Ramesht, 2010: 92

دامنههای آفتابگیر نسبت به دامنههای سایه گیر گرمتر بوده و تبخیر بیشتری دارند ،بن و هدش مک بآ هریخذ نیاربا   
رشد پوشش گیاهی کمتر است .همچنین در این دامنهها تابش شدید آفتاب با تجزیه مواد آلی ،هوم  ار کاخ سو از   
یبرد و در نتیجه خاک چسبندگی خود را از دست داده ،مستعد فرس شیا
بین م 

یشودد(Omidvar, 2010: 100) .
م مم 

پوشش گیاهی در این دامنهها تنک و کمتر از بخشهای سایه گیر هستند .در محدوده مورد مطالعه جهات شیب در 9
کالس طبقه بندی گردید .در نیمکره شمالی جهات  45تا  081درجه (شمال شرق ،شرق ،جن و قرش بو

ب)
ونج ببب ببب

بیشترین میزان نور خورشید و جهات  522تا ( 063جنوب غرب ،غرب ،شمال غرب و ش ام للل) کمتر  نازیم نی ن رو    
خورشید را دریافت میکنند .تلفیق الیه محوطههای باستانی و جه زا یکاح ییایفارغج تا

نآ دادعت هک تسا        6

محوطههای باستانی در جهات  45تا  081درجه و تعداد  9محوطه در جهات  522تا  063درجه و ت دادع  5محوطه
در جهات صفر درجه قرار گرفتهاند.

نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطههای25 ...

شکل  :4جهات جغرافیایی دهستان سر فیروزآباد Source: Research Findings Based on GIS Software

• شیب
شیب از عواملی است که نقش بسزایی در توزیع سکونتگاههای انسانی در گذشته داشته است .بین جه دصرد و ت   
شیب و استقرارهای با پتانسیل کشاورزی ،چه به ص و یبآ ترو

،مید هچ      رابطهههای مس  دوجو میقت د ییاپرب .درا    

سکونتگاهها در دامنههای رو به آفتاب با درصد شیب کمتر ،در پایداری جمعیت ،نوع استقرار و میزان بهره برداری از
زمین نقش دارند .البته در ژئومورفولوژی شیبهای باال به همراه بارشهای رگباری ،میتوانند ع شیاسرف یارب یلما    
باشند .با توجه به اهداف پیش رو درصد شیبهای موجود در محدوده مورد مطالعه در  8گروه طبق .دندش یدنب ه    
تلفیق الیههای شیب و محوطههای باستانی حاکی از آن است که به ج ءز یک مورد ،ب یقا

محوطههههاای باس رد ینات

کالس شیب  2تا  12درصد قرار گرفتهاند.

شکل  :3کالس شیب دهستان سر فیروزآباد Source: Research Findings Based on GIS Software
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• بارندگی
در محدوده مطالعاتی مجموع بارندگی ساالنه بین  300تا  450میلیمتر قرار دارند .تلفیق الیه محوطههاای باس و ینات
بارندگی حاکی از آن است که کلیه محوطههای باستانی مورد مطالعه در سطوحی قرار دارن جم هک د م یگدنراب عو     
ساالنه آنجا در حال حاضر بین  300تا  350میلیمتر برآورد شده است.

شکل  :01سطوح بارندگی دهستان سر فیروزآباد Source: Research Findings Based on GIS Software

• کالس فرسایش
از نظر کالس فرسایش در محدوده مطالعاتی ،کالسهای کم ) ،(Iمتوسط () ،IIزی دا ) (IIIو خیل دایز ی    ) (IVوج دو
دارند .تلفیق الیههای محوطههای باستانی و کالس فرسایش حاکی از آن اس دودح هک ت    

 14محوط رد یناتساب ه   

کالس فرسایش کم تا متوسط 3 ،محوطه باستانی در کالس فرسایشی زیاد و  2محوطه در ک لیخ یشیاسرف سال ی    
زیاد گسترده شدهاند.

شکل  :5کالس فرسایش دهستان سر فیروزآباد Source: Research Findings Based on GIS Software

نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطههای27 ...

• فاصله از رودخانه
در این تحقیق حریم رودخانه در ارتباط با محوطههای باستانی 001 ،متر در نظر گرفته شده است .بر این اساس نقشه
حریم رودخانه در محدوده مورد مطالعه بدست آمد .تلفیق الیههای محوطههای باستانی و حریم رودخان اد ناشن ه د   
که تعداد  14محوطه در حریم  001تا  0 00 1متری واقع شدهاند.

شکل  :7حریم گسل دهستان سر فیروزآباد Source: Research Findings Based on GIS Software

• فاصله از گسل
حریم گسل در ارتباط با محوطههای باستانی  0 00 1متر در نظر گرفته شده است .تلفیق الیههای محوطههای باس ینات
و حریم گسل نشان میدهد ،که  14محوطه باستانی در حریم  0 00 1متر و ی  5محوط میرح رد ه   

 2000متر ارق  ر   

دارند.

شکل  :6حریم گسل دهستان سر فیروزآباد Source: Research Findings Based on GIS Software

• نوع کاربری اراضی
یخورد ،اما تلفیق الیههههای ی
ی
براساس مطالعات انجام گرفته 01 ،طبقه کاربری اراضی در محدوده مطالعاتی به چشم م 
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محوطههای باستانی و کاربری اراضی نشان میدهند که این محوطهها تنها در  2طبقه گسترده شده هانددد .از ت دادع
محوطه باستانی مورد مطالعه 81 ،محوطه در کاربری کشاورزی دیم و تنها یک محوطه در ماربری مراتع ششوپ اب    
متوسط قرار گرفتهاند .در بین طبقات کاربری اراضی ،طبقه کشاورزی میتواند نقش منفی در عرصه محوطه باس ینات
یتواند ج ءز عوامل
داشته باشد .تجاوز به حریم محوطههای باستانی و شخم زمین در این بخش ،به همراه بارندگی م 
مخرب در پهنه محوطههای باستانی باشد.

شکل  :9کاربری اراضی دهستان سر فیروزآباد Source: Research Findings Based on GIS Software

• نوع سازندهای زمین شناسی
مطالعات زمین شناسی در منطفه و تلفیق الیههای محوطههای باستانی و الیه زم زا یکاح یسانش نی

نآ هک تسا

تعداد  14محوطههای باستانی در گستره آبرفتهای دوران چهارم ( )Qf2قرار دارند .بقیه این محوطههههاا در تش تالیک
زمین شناسی شیل کندوان ،آسماری و امیران گسترده شدهاند.

شکل  :8زمین شناسی دهستان سر فیروزآباد Source: Research Findings Based on GIS Software

   

نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطههای29 ...
جدول  :1مشخصات تپههای باستانی به همراه عوامل محیطی
شیبب ب

ارتفا عععععع ع

جها تتتتتتتت ت

ک سال          

حر می           

حر می     رودخانه    

زم نی        

کاربری        

%

(متر)

(درجه)

فرسایش

گسل(متر)

(متر)

شناسی

اراضی

بارن گد ییییییی ی

)(mm

محوطه امرووناو

30

1800

90

IV

1000

900

امیران

دیم

300

تپه بان باواني 1

5

1800

270

I

1000

200

آبرفت

دیم

350

تپه باغ شربت

2

1800

360

I

2000

700

آبرفت

دیم

350

آبرفت

دیم

350

محوطههای باستانی

محوطه چله عليا 1

2

1800

135

II

2000

100

محوطه چشمه عي قوب 1

8

1800

45

IV

1000

1200

ش لی         

دیم

300

تپه چياچخماقو

5

1800

270

I

1000

3000

آبرفت

دیم

350

تپه چياديم

2

1800

315

I

1000

400

آبرفت

دیم

350

12

1800

45

III

1000

2200

آبرفت

مرتع متوسط

300

2

1800

0

I

1000

500

آبرفت

دیم

350

تپه دم خرخر

8

1800

225

II

1000

2200

آسماری

دیم

300

تپه کالويل چشمه ماکان

5

1800

270

I

1000

1100

آبرفت

دیم

350

تپه موسي نارنج 1

2

1500

0

II

2000

100

آبرفت

دیم

300

محوطه نسار 11

5

1800

45

III

1000

500

محوطه نسار 16

5

1800

45

III

1000

600

محوطه دامنه باغ کرم بک
3
تپه ديواني

کندوان

ش لی         

دیم

300

دیم

300

محوطه پشته ر زي ه 5

2

1800

315

I

2000

600

آبرفت

دیم

350

محوطه قمش

2

1500

0

II

2000

500

آبرفت

دیم

350

تپه سراب

8

1800

270

II

1000

100

آبرفت

دیم

350

300

آبرفت

دیم

350

1000

آبرفت

دیم

350

محوطه شوراب کار زي 3

2

1500

0

II

تپه شوراپل قال 2

2

1500

0

1000
I
Source: Research Findings

1000

کندوان
ش لی         
کندوان

بحث و نتیجهگیری
تأثیر عوامل محیطی بر محوطههای باستانی ،بسته به نواحی جغرافیایی متفاوت خواه بانب ،دوب د را ا نی ن نیا باخت

    

عوامل و بررسی آنها به شرایط جغرافیایی هر محل بستگی دارد.
تعداد  9عامل محیطی شامل ارتفاع ،جهات جغرافیایی ،شیب ،بارندگی ،کالس فرسایش ،فاص زا هلصاف ،لسگ زا هل   
رودخانه ،نوع کاربری اراضی و نوع سازندهای زمین شناسی به عنوان عوامل تأ ثثث یر گ رب راذ    محوطههههاای باس ینات
دهستان سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه انتخاب گردیدند .این دهستان از نظر ژئومورفولوژی یک دشت ناودیسی با

جهت تقریبی جنوب شرق – شمال غرب ،با شکلی باریک و کشیده در زاگرس ش ارق برغ لام ر راد  د   .در شخب     

ینمایددد .فاص طخ هل   
مرکزی این ناودیس ،رودخانهای با همین جهت ،روانابهای حاصل از بارندگی را زهکشی م مم 
الراس ها از دو طرف به بخش مرکزی که رودخان و مک ،دراد نایرج نآ رد ه

آبراهههههاا در م ک نامز تد وو وووت ،یها

یکنند.
بهای حاصل از بارندگی را به بستر اصلی رودخانه منتقل م 
روانا 
از نظر ارتفاعی ،این ناودیس در محدوده ارتفاعی  0011تا  2800متر ارق  ر .تسا هتفرگ       تأ ثثث یر ارتفاع  رب تا ر یو   
بارندگی و تبدیل آن به برف است .غالب محوطههای باستانی مورد مطالعه در محدوده ارتفاعی  0 50 1تا  0 80 1متر
گسترده شدهاند .بخش مرکزی این ناودیس به صورت یک دشت ،سطحی ص زا ساسا نیا رب ،دراد راومه و فا   
خطالراس ها ،شیب با شدت کمی و به صورت مالیم به بخش مرکزی دشت میرسد .غالب محوطههای باس رد ینات
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این محدوده در کالس شیب  2تا  12درصد قرار گرفتهاند .جهات جغرافیایی ،میزان دریافت ن ناشن ار دیشروخ رو    
میدهند .با توجه به شیب مالیم در این دشت ،غالب محوطههای باستانی در دو طرف رودخانه اصلی ،نور زی ار یدا
دریافت مینمایند .با توجه به اینکه ،الیه جهات جغرافیایی تهیه و الیه مورد نظر با الیه محوطههاای باس یفلت ینات ققققق
گردیدند و وضعیت هر محوطه باستانی از نظر جهات جغرافیایی مشخص شد ،اما با نگاهی به سطح دشت ناودیسی،
مالحظه میگردد که در دورههای گذشته ،میزان دریافت نور خورشید برای این محوطههاا در شر  بسانم طیا ب هدو    
است .تابش شدید آفتاب با تجزیه مواد آلی ،هوموس خاک را از بین میبرد و در نتیجه خاک چس  ار دوخ یگدنب از   
دست داده ،مستعد فرسایش میشوند .مجموع بارندگی ساالنه در این دشت بین  300تا  450میلیمتر هدش دروآرب     
یباشند .میزا ،هقطنم یگدنراب ن    
است .منشأ بارندگیها در این بخش از زاگرس ،توده هواهای غربی دوره سرد سال م 
نشان میدهد که این بخش از ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است که میتواند بارشهای رگباری را ب لابند
داشته باشد .روانابهای حاصل از بارندگیها ،سبب فرسایش خاک سطحی م ممیگردنددد .ب  هشقن هب یهاگن ا کککک ک ککککککالس
فرسایش ،مالحظه میگردد که شدت فرسایش در این دشت متفاوت و در بعضی پهنهها از شدت کم تا خیل دایز ی   
یباشند.
برخوردار م 
مطالعه گسلهای منطقه حاکی از آن است که ،ای سیدوان تشد ن ی هب 

تدش

.تسا ناوارف یاهیگتسکش یاراد         

گسلهای این بخش از زاگرس ،همسو با جهت کلی زاگرس ،جهتی ش برغ لام   

– جن تهج .دنراد قرش بو     

یباشند .در این تحقیق ،حریم گسل  0 00 1متر در نظر گرفته شده اس اب .ت   
گسلها همسو با جهت دشت ناودیسی م 
توجه به نقشه حریم گسلهای منطقه و تلفیق آن با الیه محوطههای باستانی ،تقریب ًاًاًاًا تم ما محوطههههاای باس رد ینات
حریم  0 00 1تا  2000متری از خط گسل واقع شدهاند .در این راستا ،نقشه حر می رودخانههههاا نی و هیهت ز

هیال اب     

محوطههای باستانی تلفیق گردید .حریم رودخانه  001متر در نظر گرفته شده است .اما با توجه به شیب مالیم دشت
شهای رگباری ،سیالب
(در قسمت مرکزی) و فاصله کم خط الراس ها به بخش مرکزی دشت ،در صورت وقوع بار 
میتواند برای محوطههای باستانی خطرناک باشد .از نظر زمین شناسی نوع سازندهای زمین شناسی که محوطههههاای
باستانی را در بر گرفته است ،به گونهای است که در غالب موارد بسیار حساس ب شیاسرف ه   

یباشنددد .تش تالیک
م مم 

ی) (EMasدارای
امیران ) (KPeamبا سن کرتاسه از نظر حساسیت به فرسایش در شرایط متوسط ،تشکیالت آس رام ی ی
حساسیت کم ،تشکیالت ش ناودنک لی    ) (EKnدارای حساس و طسوتم تی

مراهچ نارود یاهتفربآ      ) (Qft2دارای

حساسیت باال میباشند .غالب محوطههای باستانی در آبرفتهای دوران چهارم قر را گرفتهههانددد .هم شا هک روطنا ا هر    
گردید ،بخش مرکزی دشت ناودیسی ،دارای رسوبات آبرفتی فراوان اس ز مراهچ نارود لوط رد ،ت م ،یسانش نی      
فرسایش به حداکثر فعالیت خود رسیده و در نتیجه انباشت رسوبات حاصل از این فرسایش در بخش مرکزی دشت،
زمینهای حاصلخیزی را جهت فعالیت هایکشاورزی فراهم نموده است .با نگاهی به نقشه کاربری اراض ناتسهد ی   
سرفیروزآباد مالحظه میگردد ،تمامی محوطههای باستانی در طبقه کاربری اراض عقاو مید یزرواشک ی    

شدههانددد.

کاربری کشاورزی و دیمکاری ،به خاطر تجاوز به حر می محوطههههاای باس سستانی در هنگ زا نیمز مخش ما

بناج     

یتواند حائز اهمیت باشد.
کشاورزان منطقه ،م 

31 ...نقش عوامل محیطی بر تخریب محوطههای

یافتههای تحقیق ناشی از عوامل محیطی حاکی از آن است که دو دسته از عوامل میتوانند در تخریب محوطههههاای
 دس هت. دسته اول در کوتاه مدت که فرسایش را در بر م ممیگیرنددد.باستانی در دهستان سرفیروزآباد نقش داشته باشند
    عام بیرخت رد ل9

 نتایج نشان میدهند که تم یما.دوم در دراز مدت که فعالیتهای تکتونیکی را شامل میگردند

.یتوانند در تخریب محوطههای باستانی م ثؤ ر باشند
 محوطههای باستانی به هم وابسته بوده و هیچ یک به تنهایی نم
       در خصوص نقش عوامل محیطی و تأثیر آن بر محوطههای باس  یدایز تاقیقحت ینات در ریا ا ناریا زا جراخ و ن
         بین تحقیق حاضر و تحقیقاتی که توسط محقق تسا هدش ماجنا صوصخ نیا رد رگید نی.صورت گرفته است
     ب لماوع شقن ه، در غالب تحقیقاتی که توسط محققین دیگر انجام شده است.تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد
 در حالی که در این تحقیق،محیطی در مکان گزینی سکونتگاهها و محوطههای باستانی در گذشته پرداخته شده است
 ش تهاب.ما بر آن شدیم تا نقش عوامل محیطی را در تخریب این محوطههای باستانی در عصر حاضر بررسی نماییم
. انتخاب عوامل محیطی اثر گذار بر محوطههای باستانی است،این تحقیق با تحقیقات محققین دیگر در این زمینه
تقدیر و تشکر
 بخشی از مطالعات خانم دکتر جانملکی از سازمان میراث فرهنگی،محوطههای باستانی مورد استفاده در این تحقیق
 بر این اساس هیچگونه اطالعاتی بیشتر از مختصات جغرافیایی این محوطهها برای تبدیل آنها.در این بخش میباشد
. در اینجا بر خود واجب می دانم از ایشان تقدیر و تشکر نمایم.به الیه استفاده نشده است
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