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Abstract 
The study of human-environment interactions and environmental exploitation patterns is one of 
the main approaches of modern archeology. One of the central Zagros' capabilities, especially the 
Pish-Kuh of cultural Lorestan, is the extraction and production of metals, especially bronze and 
iron, associated with many ambiguities, including identifying mines sites related to ancient 
metalwork. This investigation is based on 143 ancient metalwork sites identified during four 
seasons of archaeological survey in Kuhdasht. Attempted to a descriptive-analytical method and 
using GIS and spatial analysis, environmental factors affecting the formation and distribution of 
metalworking sites identifying in the Kuhdasht landscape. Finally, it was found that the Kashkan 
Geological Formation, which has an outcrop of rocks containing iron oxide, has the most role in 
the site selection of ancient metalworking sites, followed by suitable forest cover and proximity to 
water resources, are of complementary importance. 
Keywords: Cultural landscape, spatial distribution, Environmental factors, Predictive model, 
Ancient metallurgy. 

Introduction 
Cultural Lorestan, located on the western edge of the Iranian plateau and south of the Central 
Zagros, is one of the regions whose name has always been associated with bronze objects known as 
"Lorestan bronzes. The importance of this area has always been emphasized in terms of 
metallurgical studies. During archeological excavations and illegal digs in Lorestan Farhangi, many 
metal artifacts have been found [9-32]; nevertheless, less attention has been paid to the mineral 
potentials and sites associated with the ancient metalwork of Lorestan. In this study, the data of 
four sessions of archaeological survey of Kohdasht, which resulted in identifying 143 sites related to 
ancient metallurgy [33-36], has been used to investigate the condition of metalworking sites, mines, 
and smelting furnaces. Besides, the three environmental factors affecting the formation of these 
sites, the mines required to extract the metal, the fuel required to be used in metal melting furnaces, 
and proximity to water sources in GIS, have been analyzed. Based on the results obtained, an 
estimated model is provided for other parts of the central Zagros. 
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Materials, Methods, and Discussion 
The present investigation examines the distribution pattern of ancient metalworking settlements 
and their relation with environmental variables. In order to achieve this goal, using the descriptive-
analytical method and based on the natural structures of the region, the distribution of settlements 
to practical physical factors such as metal oxide, forest cover, and water resources was studied using 
GIS software. Then, by covering different maps in the GIS and using tools related to spatial 
analysis whose main application is for the location (Site Selection), a model for locating potential 
regions regarding metallurgical activities is presented throughout the central Zagros. 
Kuhdasht County 2014 to 2019 during four seasons to survey and identify ancient metalworking 
sites. The Survey of South Kuhdasht rural district in 2014 was the first attempt to identify slag sites 
in Lorestan province in general and Kuhdasht County in particular, which was done in line with the 
ancient mining heritage project [33]. In 2017, the second season of the survey of Kuhdasht was 
conducted to identify ancient metalworking sites in the northern part of Kuhdasht, of which 74 
sites were identified [34]. As shown in Fig. 7 and 8, the northern regions of Kuhdasht have more 
outcrops of Kashkan Formation and more suitable forest cover than the west and southwestern 
parts. The accumulation of distribution settlements is seen in this part. 
The third season of study of ancient metalworking sites of the Kuhdasht in the rural district of Gul 
Gol was conducted in 2019. During this survey, only four sites and slag sites were identified [35]. 
The slags assembled in Gol Gol are iron as in the previous two surveys in Kuhdasht North and 
South rural districts. The fourth season of this range of studies was carried out in the winter of 
2020, when a team directed by Hamzeh Ghobadizadeh, meanwhile survey the Darb-e Gonbad 
district of Kuhdasht, identified 49 settlements with evidence of metalworking activities [36]. In this 
study, all the evidence and slag collected are of iron type. 

Conclusion 
The present investigation examined the distribution pattern of 143 metalworking sites in Kuhdash. 
Regarding environmental factors to achieve this, in GIS software, spatial analysis of three influential 
environmental factors, namely Kashkan Formation, forest cover, and water resources, was 
performed in selecting the location of metalworking activities. The results of petrographic analyses 
on some fragments of red conglomerate rocks of Kashkan Detrital Formation, which are scattered 
in large numbers on the sites and in the vicinity of the melting furnaces, reveal that these rocks have 
an abundance of iron oxide, which appears to be the source of raw materials to extract iron. 
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 چکیده

 هاایفعالیا  و انساانی هایسکونتگاه مکانی توزیع و هامحوطه استقراری الگوی به دهیشکل در مهمی نقش محیطی عوامل
 اصایی رویکردهای از یکی زیس  محیط از برداریبهره الگوهای و محیط و انسان متقابل روابط مطالعۀ. اندداشته بشر گوناگون
 ویژه به فیزات تولید و استخراج فرهنگی لرستان پیشکوه خصوصبه و میانی زاگرس هایقابیی  از یکی. اس  نو شناسیباستان
 در. اسا  هماراه کهان فیزگاری باا ارتباا  در هایمحوطه و معادن شناسایی جمیه از زیادی ابهامات با که اس  آهن و مفرغ

 شهرساتان در شناسایباساتان بررسای فصال چهار نتیجۀ در که کهن فیزگری محوطۀ 143 مبنای بر شد سعی حاضر پژوهش
 هاایتحییال و( GIS) جغرافیاایی اطالعاات سیسات  از گیریبهره با و تحیییی-توصیفی روش به اند،شده شناسایی کوهدش 
 در و شاوند شناساایی کوهدشا  فرهنگای منظر در فیزگری هایمحوطه پراکنش و گیریشکل در مؤثر طبیعی عوامل فضایی،
 بارای. شود ارائه میانی زاگرس منطقۀ در باستان فیزگری با مرتبط بقایای دارای احتمالی هایمکان تخمین برای الگو یک انتها

 بارای مناسا  جنگیای پوشاش نیاز، مورد خام مواد جمیه از محیطی عوامل از یک هر به GIS افزارنرم در مه  این به رسیدن
 عوامال، این از یک هر تأثیر و نقش اساس بر آبی، منابع به نزدیکی و فیز ذوب هایکوره در استفاده مورد سوخ  کردن فراه 
 پایاان در. گیارد قارار ارزیابی و سنجش مورد هامحوطه گیریشکل در هاآن از یک هر نقش تا شد داده متفاوتی اهمی  و وزن

مکاان در را نقاش بیشاترین اسا ، آهن اکسید حاوی هایسنگ برونزد دارای که کشکان شناسیزمین سازند که شد مشخص
 بعدی هایدرجه در آبی، منابع به نزدیکی و مناس  جنگیی پوشش آن از پس و اس  داشته باستان فیزگری هایمحوطه گزینی
 .دارند قرار اهمی 

کهن فیزگری کوهدش ، بینی،پیش مدل فضایی، توزیع فرهنگی، منظر : یدیکل واژگان
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 مقدمه. 1
فرایندهای سنجش و درک به توجه اخیر هایسالدر 

مطالعات ۀحوض در محیط و انسان بین تعامیی پیچیده
اسا . یاداکردهپ بسایاری طرفاداران شناسی،باستان
 به آن وابستگی حیث از انسان ۀگذشت رفتارهای تفسیر

این توجه مرکز در و اکولوژیکی طبیعی محیط اجزای
ایمجموعه فرهنگی محیط .[1] دارد قرار اندیشه نوع
قیمرو  .اس  رفتاری الگودار فضاهای از یوستهپ ه  به

جغرافیاایی مکاان صورتبه( رفتارها)فضاها  فیزیکی
 بُعد تعامل محصول هامکان نوع این ولی دشومی تیقی

غیار  بُعاد و (فرهنگای ماواد)فرهنگای  یافتۀ سازمان
باه اس . پیرامونی فضاهای یرفرهنگیغ یافتۀسازمان
صحب  رفتاری، توزیع عناصر سنجش در بهتر عبارت

های محوطاه مانند فرهنگی یافتهسازمان مکان چند از
فضااهای پیراماونی ارزش بیکه یس ن شناسیباستان
در فرهنگای فضااهای ارزش ها  ،یفرهنگ آثار فاقد
مفاهیمی  فه  و درک بنابراین .[2] شودمی گرفته نظر

باا کاه آن نظاایر و معیشا  جامعاه، اقتصااد، چاون
فقاط ،انددرآمیخته فرهنگی یافتهسازمان هایسیست 

 قبل از فیزیکی ساختار دو وجه از درس  درک ۀسای در

رفتارهاای یزیکایف یرغ قیمرو عالوههب ،شده یطراح
. منظر فرهنگی به مثابه [2] اس  دستیابی قابل مذکور

شود کاه میاان کییاۀ اجازای ارگانیزمی زنده تیقی می
های طبیعای و فرهنگای، تشکیل دهندۀ آن و سیست 

روابط متقابال ارگانیاک وجاود دارد. بُعاد فیزیکای و 
رنادۀ کییاۀ عناصار جغرافیاایی، طبیعی منظار در برگی
و بُعاد فرهنگای آن [ 3] اسا اکولوژیکی و محیطای 

تجیی عینی تجارب ذهنی انسان در مواجهه با محایط 
. فضای جغرافیایی به عناوان بساتر [4] اس فیزیکی 
دهی به این های انسانی نقش اساسی در شکلفعالی 
ها و تعیین نوع و شاکل آن دارد و بسایاری از فعالی 

هاای های باین جواماع را از سابکابهات و تفاوتتش
توان باه کماک عوامال مختیف زندگی و معیشتی می

هاای محوطاه. [5]طبیعای تبیاین کارد  –جغرافیایی 
ها و مانند آن ها، مزارع، کانالباستانی، منابع آب، جاده

شناسی هستند کاه در ترکیا  باا عناصر مهّ  باستان

ای را در دوره شناسااییکاادیگر، درک منظاار باسااتان
 شناساایِ[. در باسااتان6,7سااازند ]خاااص ممکاان ماای

سااختار درونای، ساازمان  ۀالگوی استقراری به مطالع
پراکنش و روابط متقابل میان سکونتگاه  ۀفضایی، نحو

ابازاری [. 8] شاودباستانی در بستر محیط پرداخته می
تجزیه و تحییل الگاوی اساتقراری و توزیاع که برای 

-شناسی به کار مییکپارچه در باستان فضایی به طور
 .اساا « GIS»رود، سیساات  اطالعااات جغرافیااایی 

و فنااوری فضاایی در باستانشناساای  GISاساتفاده از 
های ها و پیشرف  تحییلموج  دگرگون شدن نگرش

 شناسی شده اس .باستان
واقاع در لباۀ غربای فاالت ایاران و  لرستان فرهنگی

 نااطقیمرس میانی، یکی از تقریباً برابر با محدودۀ زاگ
ه اس  که همواره نام آن با اشیاء مفارغین معاروب با

گره خورده اسا  و هماواره بار « های لرستانمفرغ»
. اهمی  آن از نظر مطالعات فیزگری تأکید شده اسا 

ر شناسی و حفریات غیر مجااز دهای باستاندر کاوش
ده دس  آمالرستان فرهنگی آثار فیزی بسیار زیادی به

-حوطاههای معدنی و م[ ولی به پتانسیل32-9  ]اس
جاه های در ارتبا  با فیزگری کهنِ لرستان، کمتار تو

 های چهاار فصالشده اس . در این پژوهش، از یافته
شهرستان کوهدش  که حاصل  شناسیبررسی باستان
 محوطه در ارتبا  با فیزگری کهان 143آن شناسایی 

ای هاطاه، با هدب بررسی وضاعی  محو[36-33]بود 
ده های ذوب فیز بهره برده شافیزگری، معادن و کوره

-اس . عالوه بر آن سه عامل محیطی مؤثر در شکل
ها یعنی معاادن ماورد نیااز جها  گیری این محوطه

برداش  و اساتخراج فیاز، ساوخ  ماورد نیااز جها  
بع آب ها و ذوب فیز و نزدیکی به مناااستفاده در کوره

فتاه مورد تجزیه و تحییل قرار گر «GIS»افزار در نرم
و بر اساس نتایج به دسا  آماده از آن یاک الگاوی 
تخمینی برای سایر نقا  زاگارس میاانی ارائاه شاده 

 اس .
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 پیشینۀ پژوهش. 2
تاکنون پژوهشی تخصصی در ارتبا  با فیزگری کهان 
در زاگرس مرکازی صاورت نگرفتاه اسا  و بیشاتر 

باه دسا  آماده از مباحث حول اشیاء مفرغی و آهنی 
های لرساتان فرهنگای مطارح اسا . قبور و محوطه

انی بحث در مورد این اشیاء با مسائل و مشکالت فراو
ن، ها هوی  تولیاد کننادگاهمراه اس  که از جمیۀ آن

شایاء محل تولید و منابع خام مورد نیاز بارای تولیاد ا
فیزی اس  که کماکان بارای پژوهشاگران ناشاناخته 

گر در محوطۀ سار  های آرمان شیشهاس . در کاوش
ر های فیزگاری ددم لکی، به شواهدی از وجود فعالی 

. همچناین اشامی  [37]این محوطه اشاره شده اس  
ن های آهنی در محوطاه کمتاارانیز به وجود سرباره

. اشااارات پژوهشااگران بااه [16]اشاااره کاارده اساا  
فیزگااری کهاان در زاگاارس مرکاازی، صاارفاً در حااد 

هاا ه اشیاء به دس  آمده از قبور و محوطاهپرداختن ب
های عیمی و چه اشایائی کاه باه چه در نتیجۀ کاوش

ه ، بااقی مانادوسییۀ حفاران غیر مجاز به دس  آماده
ان های پایین محققااس . شاید یکی از دایل دانسته

هاای لرساتان، انجاام نشادن یاک در مورد مفرغیناه
ی و پژوهش جامع و تخصصای در ارتباا  باا فیزگار

معدنکاری کهن در حوزۀ زاگارس مرکازی اسا . در 
این راستا شهرستان کوهدش  طی سه فصل با هدب 

، 1393هاای ای در سالهای سربارهشناسایی محوطه
ار توسط ثریا الیکایی دهنو مورد بررسای قار 98و  96

محوطه باا بقایاای  94گرف  که حاصل آن شناسایی 
ه ن حمااز. همچناای[35-33]هااای آهناای بااود ساارباره
زاده ضمن بررسی بخش درب گنبد شهرساتان قبادی

 محوطه را در ارتبا  49، 1398کوهدش  در زمستان 
 .[36]با فیزگری کهن شناسایی کرد 

 

 پرسش پژوهش. 3
پژوهش به  نیکه تالش شد در ا هاییپرسشجمیه  از
 کاهاس   نیا نخس  شود؛ داده پاسخ و تهپرداخها آن

 ونقاش را در پاراکنش  نیشاتریب یعایچه عوامل طب
کهن در کوهدش   یفیزگر یهامحوطه یمکان عیتوز

بااا  ؟اسا  داشاته یو باه تباع آن در زاگارس مرکااز
 یرا بارا الگاو کیا تاوانیعوامال ما نیاا ییشناسا
های فیزگاری کهان دارای محوطهنقا   ریسا نیتخم
سئوال بعدی که در ایان  داد؟ ارائه یمرکز زاگرسدر 

شد، این اس  که با استفاده از  پژوهش به آن پرداخته
های حاصل از چهاار فصال بررسای میادانی در یافته

توان به پاسخ روشانی در ماورد هویا  کوهدش  می
-های تولیاد مفرغیناهها و کارگاهتولیدکنندگان، مکان

 استفاده باادامه  درهای لرستان فرهنگی دس  یاف ؟ 
نارم آن در  لیو تحی یدانیم یحاصل از بررس جینتا از

 یشگاهیآزما جیبا استفاده از نتا نیو همچن GISافزار 
 داده پاساخ ،شده مطرح وااتئس بهتالش شده اس  

 .شود
 

 روش پژوهش. 4
های پژوهش حاضر به بررسی الگوی پراکنش محوطه

 متغییرهاای طبیعای هاا باافیزگری کهن و ارتبا  آن
پاردازد. بارای رسایدن باه ایان هادب، باا روش می

تارهای طبیعای تحیییی و بار اسااس سااخ -توصیفی
منطقه نحوۀ پاراکنش اساتقرارها نساب  باه عوامال 

هاای دارای اکساید فیازی، طبیعی مؤثر مانند سانگ
ار پوشش جنگیی و منابع آبی باا اساتفاده از نارم افاز

GIS ا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اس . سپس ب
هاای مختیاف در محایط بر روی ه  قراردادن نقشاه

GIS یی و استفاده از ابزارهای مارتبط باا آناالیز فضاا
(Spatial Analystکه کاربرد اصیی آن )یاابی ها مکان
(Site Selection ، اس )یابیبرای مکان الگو و مدلی 

ر دهاای فیزگاری با فعالی  مناطق احتمالی در ارتبا 
 کل زاگرس میانی ارائه شده اس .

 

 ها فلزگری کوهدشتمحوطه. 5
طی چهار  1398تا  1393کوهدش  از سال  شهرستان

هااای فصاال بااا هاادب بررساای و شناسااایی محوطااه
-( که تمام محوطه1فیزگری کهن بررسی شد )شکل 
ای آهنای بودناد و های شناسایی شده از نوع سارباره

های در ارتبا  با دیگر فیزات شناسایی نشدند. محوطه
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هاای فیزگاری در ادامۀ این مقاله منظاور از محوطاه
های آهنی اس . بررسی دهساتان صرفاً از نوع سرباره

نخساتین اقادام در  ،1393کوهدش  جنوبی در ساال 
ای در اساتان های ساربارهارتبا  با شناسایی محوطاه

لرستان به طور عام و شهرستان کوهدشا  باه طاور 
خاص بود؛ که در راستای طرح میارا  معادن کااوی 

محوطاۀ  16کهن انجام شد. در ایان بررسای، تعاداد 
های آهان شناساایی شاد. تعاداد چهاار دارای سرباره

نمونه سنگ حاوی اکسید آهن و چهارده نمونه سرباره 
در آزمایشگاه پتروگرافی پژوهشاکده حفاتا  و آهنی 

مرم  پژوهشگاه میرا  فرهنگی مورد آزماایش قارار 
آهنای  همچنین تعداد چهار نمونه سربارۀ. [33]گرف  

خَرَسای، یاک نموناه از  طاهشامل؛ دو نموناه از محو
 چااه پیرقُیای ته و یک نموناه از محوطاهپیَه محوطه

جهااا  تعیاااین قااادم  باااه آزمایشاااگاه ساااالیابی 
ترمولومینساااانس پژوهشاااکده حفاتااا  و مرمااا  

ایاان شاد.  پژوهشاگاه میارا  فرهنگای تحویال داده
ساازی و باا آماده FINE GRAINبا روش  هانمونه
پرتاااااااودهی و  ADDITIVE DOSEروش 
و گیری اناادازه ،سااازیآماده. [33]ند گیری شااداناادازه

در زیر نور قرمز انجام گرفا  تاا از  هانمونهپرتودهی 
جیاوگیری هاا هرگونه تأثیر احتمالی نور معمولی بر آن

در نتیجۀ آزمایش ترمولومینسانس انجاام شاده،  شود.
سربارۀ آزمایش شده از محوطۀ  مشخص شد که نمونۀ

سال هجاری شمسای  3200± 260قدم   خَرَسی
 ± 260)پاایش از حااال( یعناای تاااریخی در حاادود 

تاارین و نمونااۀ آزمااایش شاادۀ ق.م قاادیمی 1200
ساال  1550 ± 120قادم  محوطۀ چااه پیرقیای 

هجری شمسی )پیش از حال( یعنی تاریخی در حادود 
که این امار تاا  [33]دهد م. را نشان می 120±470

های فیزگری در کوهدشا  را فعالی تواند حدودی می
 .تر سازدروشن

دومااین فصاال بررساای شهرسااتان  1396در سااال 
هاای فیزگاری کوهدش  با هدب شناساایی محوطاه

کهن در بخش کوهدش  شمالی صاورت گرفا  کاه 
. همانطور که در شکل [34] محوطه شناسایی شد 74

شاود منااطق شامالی شهرساتان مشاهده مای 9و  8
برونزدهای بیشاتر ساازند کشاکان و کوهدش  دارای 

هاای غربای و تاری از قسام پوشش جنگیی مناس 
ها نیز در جنوب غربی اس  و تجمع پراکندگی محوطه

ای هاای ساربارهشاود. از یافتاهاین قسم  دیده مای
 15حاصل از این بررسی که همه از نوع آهنی بودناد، 

 5 شایه، چالگاهنمونه 5 چنگریهای نمونه از محوطه
نمونه، جها  آناالیز  1 و داابنمونه  4، سرگیز ونهنم

عنصری و مطالعات پتروگرافی انتخاب شاد. آزماایش 
XRF   باا اساتفاده از  ،هااآنالیز شیمیایی سربارهجه

مادل  ،سنجی فیورساانس پرتاو ایکاسدستگاه طیف
برای  UniQuantو نرم افزار  ARLاز کمپانی  8420

حفاتا  و  ۀدر پژوهشاکد ،های مجهاولآنالیز نمونه
آناالیز عنصاری و بررسای نتاایج  .مرم  انجاام شاد

دهد که فاز اصیی در نشان میها سرباره میکروسکوپی
 ،هااها پیروکسن بوده و تقریباً در تمامی نمونهاکثر آن
 شاودمشاهده مای های فیزی هماتی  و مگنتی کانی

[34]. 
 

 : منطقه مورد مطالعه در این پژوهش1شکل 
Fig. 1: the case study 

 
هااای فیزگااری کهاان فصاال سااوم بررساای محوطااه

گُال در ساال شهرستان کوهدشا  در دهساتان گُال
انجام شد که در این بررسی تنها چهار مکان و  1398

هاای . سارباره[35]ای شناساایی شاد محوطۀ سرباره
گل همانند دو بررسای آوری شده در دهستان گلجمع

کوهدشا  شامالی و جناوبی از های قبیی در دهستان
هاا در نوع آهنی اس . فصل چهارم این سری بررسی

انجام شد که تیمی به سرپرساتی  1398زمستان سال 



  یسنجدو فصلنامه پژوهه باستان                                                                                                                      
 

 

 129     │    1400 بهار و تابستان ،اول، شماره هفتمسال 

 
 
 

زاده ضامن بررسای بخاش درب گنباد حمزه قباادی
-محوطه، شواهدی از فعالی  49شهرستان کوهدش  

. در ایان [36]های فیزگری کهان را شناساایی کارد 
آوری شاده های جمعو سرباره بررسی نیز تمام شواهد
 از نوع آهنی هستند.
کوهدشا  جناوبی، شامالی،  هایدر بررسی دهستان

ای در محوطه سرباره 143گنبد گل و بخش درب گل
های فیزگری کهن شناسایی شاد کاه ارتبا  با فعالی 

( و 2های آهنی اس  )شاکل ها از نوع سربارهتمام آن

در ارتبا  باا مفارغ های فیزگری های از فعالی نشانه
مشاهده نشد. مواد خام مورد نیااز و پوشاش جنگیای 

گزینای ترین دایل در پراکنش و مکانمناس ، اصیی
-مای 9و  8اند. همانطور که در شکل ها بودهمحوطه

تار هاای شامالیهاا در قسام بینید تاراک  محوطاه
تار هاای جناوبیشهرستان کوهدش  بیشتر از قسم 

ب و غارب کوهدشا  حرکا  اس  و هر چه به جنو
شود که در مورد دایل کنی  از این تراک  کمتر میمی

 آن در ادامۀ پژوهش بحث خواهد شد.
 

 های فیزگریهای ذوب فیز بر محوطه: پراکندگی سرباره2شکل 
Fig. 2: Dispersion of metal smelting slag on metalworking site 

 
 شناسی زاگرس میانیوضعیت زمین. 6

 شناسی به عنوانباستانهای زمینامروزه بررسی
ین شناسی و تبیابزاری سودمند در مطالعات باستان

ای های دیرینه دوران کواترنری جایگاه ویژهمحیط
تار . امکانات بالقوۀ موجود در ساخ[38اس  ]یافته 

 اس . محیطی حائز اهمی  زمین از نظر ارزیابی توان
های این اهمی  نه تنها از نظر تعیین نوع سنگ

تشکیل دهندۀ منابع کانسارهای حاوی فیزات و 
 ها در نقا  مختیف و شکل قرارگیریآن پراکندگی

ت ها در موضع خود بیکه از نظر شناخ  خصوصیاآن
کیفی نظیر سختی و مقاوم  در برابر فرسایش، 

 شناسی برای دستیابی بهشناسایی تشکیالت زمین
-ینیمصالح ساختمانی، کاربردهای تولیدی از قبیل چ

ب سازی و سفالگری قابیی  تشکیل خاک در شرایط آ
 خیزیو هوایی متفاوت، توان رویشی و قدرت حاصل

ابل قای که های اقتصادی بالقوهو به طور کیی ارزش
 .[39اس  ]تبدیل به فعل شدن هستند، شایان توجه 

 ی بهشناسیران به لحاظ واحدهای ساختار زمینا کشور
 کپه هایهای زاگرس، کوهنُه زون )منطقه( شامل کوه

کویر لوت، زون  سیرجان، زون -داغ، زون سنندج
 –ن پیچیده آفیولیتی، زون مرکزی ایران، زون مکرا

ای با های البرز و ناحیهشرق ایران، زون کوه
 شده اس  خصوصیات آتشفشانی دورۀ پالئوژن تقسی 

دی های جدیها و مدلهای اخیر تقسی در سال .[40]
ر هکه  شناسی ایران ارائه شده اس برای ساختار زمین

 نگاری خاص خود را داردشناسی و ایهیک چینه
[41]. 

 1500ناحیۀ کوهستانی زاگرس با طولی در حدود 
هیمالیا اس   -کییومتر، بخشی از نتیجۀ کوهزایی آلپ

رشته . [42]که از شرق ترکیه تا تنگۀ هرمز ادامه دارد 
های کالسیک دوران سوم کوه زاگرس به وسییۀ چین

بر اساس و  ]43[ 1شناسی شکل گرفته اس زمین
ت عربستان را در ها لبۀ شمال شرقی فالبندیتقسی 
بندی اگارد و بر اساس دسته .[41]گیرد برمی
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همکارانش، زاگرس را در یک راستای جنوب غربی به 
های توان به چند زیر پهنه با نامشرقی میشمال

، ناحیه خُرد شده یا 2کمربند چین خورده سادۀ زاگرس
 -، ناحیه سنندج 4محور اصیی زاگرس، 3زاگرس مرتفع

 .]44[تقسی  کرد  6دختر -ۀ ارومیهو ناحی5سیرجان
 - یدر واقع رشته کوه زاگرس با جه  شمال غرب

 یاختارس - یواحد رسوب نیبزرگتر یجنوب شرق
  کییومتر در جه 1500که بیش از  [43] اس  رانیا

. در مورد [45]نوب شرقی طول دارد ج-شمال غربی
 گوید که:مرز شرقی و شمالی زاگرس، مقصودی می

 کی، نزدرانیا یشناسنیساختار زم یشرقدر قسم  »
 ابنیزاگرس و مکران با گسل م نیتنگه هرمز، مرز ب

 یواحد از شمال به واحد رسوب نیشود. ایمشخص م
 نیو از غرب به ب رجانیس -سنندج  یساختار -

 .[43]« متصل اس  نیالنهر
-شناسی منطقۀ کوهدش  را مایتوالی رسوبی و چینه

-کرد. سازند گورپی، قدیمیمشاهده  3توان در شکل 

هاای رساوبی ترین سازند منطقه اس  و از سایر توالی
ساازندهای امیاران، تیاه زناگ، کشاکان،  توان بهمی

شهبازان، گچساران، امام حسان و رساوبات -آسماری
های های مذکور غالباً از شیلکواترنر اشاره کرد. سازند

هاای حااوی سانگ سنگ و کنگیومری آهکی، ماسه
باه ادوار کرتاساه،  کاه [50-46] اندشکیل شدهچرت ت
 .[51]و کواترنری تعیق دارند  پالیوسن

منطقۀ مورد مطالعۀ این مقاله در بخش زاگرس چاین 
بخش زاگرس چین خورده مانند سایر  خورده قرار دارد.

-جناوب -غربایهای زاگرس به صورت شامالبخش
کییاومتر پهناا  250تا  150شرقی کشیده شده و بین 

. بخااش چااین خااورده بااه مااوازت زاگاارس [43]دارد 
رورانده )زاگرس مرتفع( کشیده شاده اسا . زاگارس 
رورانده باه وساییۀ بخاش دگردیسای ناواری شاکل 

شاود سیرجان از بخش ایران مرکزی جدا می-سنندج
[43]. 

 

 شناسی ناحیه کوهدش ندهای زمین: ساز3شکل 
Fig. 3: Geological formations of Kuhdasht region (Authors) 
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ها نسبت به سازند موقعیت مکانی محوطه. 7

 کشکان
دنی اغی  کانسارها و معاا ،ندهست شناسان معتقدزمین

؛ ناوع ماواد هساتندفعاال  و که امروزه شناخته شاده
مورد  شناخته شده ونیز ها برای دنیای قدی  معدنی آن

ورد این موضوع به ویژه در م [.52اس  ] استفاده بوده
ساازند  .[53] کنادصادق مایکشورهایی چون ایران 

و نااام آن از پالئوساان تعیااق دارد  دورۀ کشااکان بااه
ش گرفته شده و بررودخانۀ کشکان در استان لرستان 

تر در کنااار راه پیاادخ شاامال غااربالگااوی آن در 
آن در ضاخام  و خارم آبااد قارار دارد  -اندیمشک 

بیشاترین . [46]رساد مایمتار  370 قسم  الگو باه
ای لرساتان اسا  و دار ۀدر منطقاین سازند گسترش 

 ایناس .  سییتستون ماسه سنگ و ،رخساره کنگیومرا
شاهبازان  -آسماری شناسیبین دو سازند زمینسازند 

 یی کاهپایین قرار دارد و در جاا در باا و تیه زنگ در
-می سازند تیه زنگ وجود ندارد بر روی سازند امیران

ایان  سانگی ماساه هاایرخساره (. در4نشیند )شکل 
وم، سیییسای ، آلمینیا آهن، اکسیدهای فراوانی سازند،
اهده عنصر اورانیوم و استرانسیوم مشا ،منیزی  ،کیسی 
 .[54] شودمی

عاه سانگ کنگیاومرای قط 4از تعاداد  1393در سال 
که ها استفاده در کوره قرمز سازند آواری کشکان مورد

های فیزگری پراکنده اسا ، در محوطه در سطح همه
آزمایشگاه پتروگرافی پژوهشاکده حفاتا  و مرما ، 

هااا بااا مقطااع نااازک و صاایقیی تهیااه شااد و نمونااه
مااورد  Swift Jamesمیکروسااکوپ پالریاازان ماادل 

ها که آغشاتگی این سنگ. [33]آزمایش قرار گرفتند 
هاای تشاکیل فراوانی به اکسید آهن دارند و بین دانه

رساد اس ، به نظار مای ها با سیمان پرشدهدهندۀ آن
(. 5اناد )شاکل منبع اولیه برای استحصال آهن باوده

البته بحث در مورد این موضوع نیاز به مطالعات بیشتر 
-سانگبر اساس مطالعات میکروسکوپی نموناه دارد. 
رسوبی آواری کشکان از سنگ یک مورد بررسی های 

 1 شمارۀ اس . نمونۀسیییسی  أجنس کنگیومرا با منش
هاای قطعاتی از سنگ چرت رادیواریا ، فسایل 2و 

رادیوار به شکل دایره تا بیضی هستند که رنگ تیرۀ 
-ها به عی  آغشتگی به اکسید آهن اس  و نموناهآن

ی قرماز و روشان دارای هابا رنگ 4و  3های شماره 
هاای در بررسای. (6مگنتی  و هماتی  هستند )شکل 

-مشخص شد تمام محوطاهانجام شده در کوهدش  
اناد ای در نزدیکی این سازند شکل گرفتههای سرباره

یا فاصیه زیادی از آن ندارند. همانطور که در جدول  و
 143محوطاه از  82شاود تعاداد مشاهده می 1شماره 

در  هاادرصاد محوطاه 35/57ی یعنای محوطه فیزگر
متری سازند کشکان که دارای سانگ  0-500فاصیه 

خام مورد نیاز جه  استخراج اکسید آهن اس ، شکل 
کاه نشاان دهنادۀ  8(. در شاکل 7اناد )شاکل گرفته

هاا نساب  باه ساازند الگوی پاراکنش ایان محوطاه
-کشکان اس ، هر چه فاصیه از این سازند بیشتر مای

کند. تنهاا تعاداد ها کاهش پیدا میوطهشود تعداد مح
متار باه  2000محوطه در فاصیه  143محوطه از  12

ها نیاز اند که آنباا نسب  به این سازند شکل گرفته
هاای اند بیکه ه  فعالی محوطۀ فیزگری صرب نبوده

شااده و هاا  محوطااۀ هااا انجااام ماایفیزگااری در آن
های محوطه کهاند. باید خاطر نشان کرد استقرای بوده
ها تنها فیزگری بوده و بر اساس میازان که کارکرد آن

هاای انادک احتماااً اساتقرار مواد فرهنگای، نهشاته
ها شکل نگرفته اسا ، در فاصایه بسایار دائمی در آن

اند؛ بناابراین احتماااً، نزدیک به این سازند قرار گرفته
هاا از این عامل و دسترسی به سوخ  مورد نیاز کاوره

هاا باوده گزینی این محوطههای اصیی در مکانهمؤلف
 اس .

 

 ها نسب  به سازند کشکان: موقعی  مکانی محوطه1جدول 
Table 1: the location of settlement to the Kashkan 

Formation (Authors) 
 فاصیه از مواد خام

Distance from raw 
material 

 تعداد محوطه

Site Number 

 درصد

percent 

0-500 82 57/35 
500-1000 22 15/39 
1000-1500 15 10/49 
1500-2000 12 8/40 
2000-2500 4 2/79 
2500-3000 4 2/79 
3000-3500 4 2/79 

 sum 143 100مجموع 
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 : سازند کشکان بین دو سازند آسماری در باا و تیه زنگ در پایین4شکل 
Fig. 4: Kashkan Formation between Asmari at the top and Tale Zang Formation at the bottom 

 [33]آزمایش شده  4و  3 های شمارۀسنگ: قطعه 5شکل 
Fig. 5: Pieces of stones No. 3 and 4 tested [33] 

 

 [34]های آزمایش شده : نتیجه پتروگرافی سنگ6شکل 
Fig. 6: Results of petrographic rocks tested [34] 
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: آثار برداش  سنگ آهن از معدن باغ مژگان7شکل    

Fig. 7: Extraction of iron ore from Bagh Mojgan mine (Authors) 
 

  ها فیزگری کهن و فاصیه آنها از سازند کشکان: موقعی  مکانی محوطه8شکل 
Fig. 8: Location of ancient metallurgical sites and their distance from Kashkan Formation (Authors) 
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هاا نسابت باه موقعیت مکاانی محوطاه. 8

 پوشش جنگلی

های حوزۀ رویشی زاگرس، باه عناوان دوماین جنگل
-منبع سیولزی تجدیدپذیر کشاور و یکای از باا ارزش

[. 55روناد ]به شامار مایترین ذخایر بیو  در جهان، 
زاگرس به سه بخش شمالی، مرکزی و جنوبی تقسی  

هاای ایان حاوزه در حاال شود؛ و مساح  جنگالمی
حاضر شش میییون هکتار اسا  و تیاپ غالا  آن را 
درختان بیو  ایرانی تشکیل داده اس  که همراه سایر 

ها را تشکیل های بیو ، سیمای غال  این جنگلگونه
شناسای در بر اسااس مطالعاات گارده .[55]دهند می

در حوزه زاگرس  [57,58]های زریوار و میرآباد دریاچه
ساال  9200-6300دورۀ هولوسن به سه دورۀ قادی  )
ساال  6300-4300پیش؛ سن کالیبره شده(، میاانی )

ساال  4300پیش؛ سان ک.ش( و هولوساین جدیاد )
شاود. در طاول دورۀ پیش تا حال حاضر( تقسی  مای

پ.ح، سان ک.ش(،  10000-6500قادی  )هولوسین 
یک فضای جنگیی از درختان پسته، دریاچۀ میرآباد را 

های درختی نسبتاً پاایین بود. میزان گرده احاطه کرده
رغ  عصر حاضر، کمتر از عیی،  7های بیو بود و گرده

. افازایش آهساته و [58] شاددرصد را شامل مای 30
ساال  7700د که از حدو O18δپراکندۀ میزان متوسط 

ای تواند مقدماهاس ؛ میپیش )سن ک.ش( آغاز شده
جنگال  -بر گذار تدریجی باشد که بر ترکیا  گیااهی

اس . از سوی دیگر، این دورۀ گذار ممکن تأثیر داشته
در  O18δتر بوده و افزایش میزان متوساط اس  کوتاه

سال پیش )سن ک.ش( به صاورت ناگهاانی و  5800
های اشد. این افزایش همگام گردهبسریع اتفاق افتاده 
های میرآباد و زریوار کاه در ارتفاعاات بیو  در دریاچه

متفاوتی قرار دارند به معنای تغییر اقیای  )و ناه تغییار 
خط رویش گیاهان( اس . با این حال، افزایش ساریع 

بااه ویااژه در دریاچااۀ میرآباااد،  O18δمیاازان متوسااط 
   اتفاق افتادهسال پس از افزایش بیو 600نزدیک به 

سال پیش )سن ک.ش(، بقایای  7500اس . در حدود 
های بیو  در میرآباد به تدریج افزایش پیدا کرد و گرده

افازایش  8هاادر ازای آن نیز گیاهان عیفی و گرامیناه

ها، با افزایش تقریباً دو برابری یافتند. کاهش این گرده
د. های بیو  در دوران بعادی مطابقا  داردرصد گرده

ساال  6000های بیاو  تاا بعاد از میزان باای گرده
. [58]پاایش )ساان ک.ش( ادامااه پیاادا کاارده اساا  

شناسای انجاام همانطور که در نتیجۀ آزمایشات گارده
شاود، های زریوار و میرآباد مشاهده میشده در دریاچه

از دورۀ هولوسن میانه به بعد بر افزایش درصد درختان 
ها در زاگارس افازوده شاده بیو  نسب  به سایر گونه

اس  و در دورۀ هولوسن جدید که دورۀ زماانی ماورد 
-مطالعه در این پژوهش در این بازه زمانی قارار مای

های بیو  گوناۀ اصایی پوشاش گیااهی گیرد، جنگل
 داده اس .منطقه را تشکیل می

-یکی از متغیرهای محیطی که تأثیر مستقی  در شکل
اسا ، پوشاش هاای فیزگاری داشاته گیری محوطه

هاا باوده جنگیی برای تأمین سوخ  مورد نیااز کاوره
 9و شاکل  2اس . همان طور که در جادول شاماره 

محوطاه  112درصاد یعنای  33/78شاود مشاهده می
امروزه در مناطقی با پوشش جنگیی متوسط از درختان 
بیو  که مهمتارین منباع تاأمین ساوخ  ماورد نیااز 

 31اناد و تعاداد ههای ذوب فیز بوده، شکل گرفتکوره
ها در مناطقی با درصد از محوطه 67/21محوطه یعنی 

اناد. آناالیز عنصاری پوشش جنگیی تُنُک شکل گرفته
هاای خَرَسای، بار های آهن محوطاهتعدادی ازسرباره
ته، نثار گنجینه ضارونی، چااه پیرقُیای، آفتاب مِیه، پیَه

ن کورابه، درمَران، چاه دِرکَه، تنگه سُرخه و تنگه حسا
در آزمایشگاه پتروگرافی پژوهشکدۀ حفاتا  و بیگی، 

در نشاان داد کاه مرم  پژوهشگاه میارا  فرهنگای 
تاوان میفاراوان، تخیخل  ی دارایهاسرباره از برخی
در . مشاهده کردغال ناشی از عمییات ذوب را زبقایای 
های ماورد آزماایش، کاربن در اثار اساتفاده از نمونه

  در شرایط احیاا و سوخ  چوب سب  تشکیل ووستی
هاا استحصال آهن شده اس . عی  تیره بودن نموناه

حین فرایناد حارارت  ه  به دلیل وجود کربن زیاد در
دیدن و استفاده از چوب یا زغال جه  منباع حرارتای 

های تشکیل شاده در . با بررسی کانی[34]بوده اس  
ها و تولید فایالی  مشخص شد، درجه حارارت سرباره
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درجاۀ ساانتیگراد  1205تشکیل آن، دمای ازم برای 
هاای ذوب دامناۀ دهد کاه کاورهاس . این نشان می

چناین ها اناد. درجه را داشاته 1300-1250حرارتی 
هایی کاه درصاد درجه حرارت ذوب در ماورد سارباره

زیادی سیییس، اکسید آهن و آهک در حال  تعادل در 
 C1200°الی  C1100°حدود  ،باف  شیمیایی خود دارند

رسد رسیدن به این درجاه به نظر می .[33]بوده اس  
با سوخ  چوب بیو  دشوار باشد  هایحرارت در کوره
هاای دیگاری در کناار چاوب بیاو  و از کمک ذوب

هاا بقایاایی از در برخای از نموناهاستفاده شده اس . 
شود که به احتمال زیاد آهک )کیسی ( دیده می سنگ

ک ذوب استفاده شده اسا . از این کانی به عنوان کم
باید خاطر نشان کرد که تا پیش از پیشارف  صانع  
فیزگری در شهر کوهدش ، بنا به گفتۀ افراد محیی، از 

شاده زغال سنگ برای کمک ذوب فیاز اساتفاده مای

اس  که معادن آن در شهرساتان کوهدشا  موجاود 
های آزمایشگاهی و انجاام یاک اس . شاید با بررسی

سی تجربی بتوان با اطمینان بیشاتر در شناکار باستان
مورد این فرضیۀ مبنی بر استفادۀ احتمالی از این ماده 

 در دوران باستان بحث کرد.
 

 

 نگییها در ارتبا  با پوشش ج: موقعی  مکانی محوطه2جدول 
Table 2: The location of sites in relation to forest 

coverage (Authors) 

 

  پوشش جنگییها در ارتبا  با : موقعی  مکانی محوطه9شکل 
Fig. 9: Location of sites in relation to forest cover (Austhors) 

 

 پوشش جنگیی
Forest Cover 

 تعداد محوطه
Site 

Number 

 درصد
Percent 

 پوشش جنگیی متوسط
Moderate Forest Cover 

112 78/33 

 پوشش جنگیی ک 
low forest cover 

31 21/67 

 Sum 143 100 مجموع
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هاا نسابت باه موقعیت مکاانی محوطاه. 9

 منابع آبی
توانناد در عوامل توپوگرافیک باه طاور مساتقی  مای

هاای ساختار منظر و شکل کیی آن در ایجاد سیسات 
یر گیری این منااتر تاأثآبیاری، مسیرها و نحوۀ شکل

 شاکل ییجا در سکونتگاه معمواً[. 59]باشند داشته 
 در یازن مورد مواد به را دسترسی بیشترین که گیردمی

 شارایط یاک محال در سااکنان اقتصاادی سیسات 
دسترسی به مناابع آبای یکای از  کند. فراه  ،مطیوب
در  هاگیری استقرارگاهشکلترین عوامل مؤثر در مه 

رود. هااای گذشااته و حااال بااه شاامار ماایتمااام دوره
باه  آبیاری/آبرسانی بیش از هر تکنولوژی دیگری قادر

ظار برداری از منفراه  ساختن یک ساختار برای بهره
یجااد اها را به طور معمول در نواحی اس . استقرارگاه

 و کردند که منابع آبی مناس  وجاود داشاته باشادمی
ارها ها اس  که اساتقرترین آنها مه حاشیۀ رودخانه

 هاابه صورت طولی یا خطی در امتداد مسیر رودخاناه
تار های مورد بحث در این نوشاند. محوطهشکل گرفته

ی متاری ازمناابع آبا 1500تا  500معمواً در فواصل 
ها حوطهمگزینی تواند در مکاناند و این میقرار گرفته
 بوده باشد. تأثیرگذار

هاای فیزگاری ماورد تأثیر این متغییر بارای محوطاه
سااز نباوده اسا  و بررسی تا حدود زیادی سرنوشا 

گیری ایان نزدیک بودن به منابع آبی در اولوی  شکل
 3ها نبوده اس . همانطور که در جدول شمارۀ محوطه

هاا در فاصایۀ درصد محوطه 56/40شود، مشاهده می
 60آب قاارار دارناد و تقریباااً  متاری از مناابع 500-0

هاای متفااوتی از ها در فاصایهدرصد دیگر از محوطه
هاای فرعای و های اصیی، رودخانهمنابع آبی؛ رودخانه

قارار دارناد.  9 هااهاا و چااههای فصیی، چشمهآبراهه
هاا فاصایۀ با وجود اینکه محوطه کهشایان ذکر اس  

-، بیشاتر باهزیادی از منابع آبی ندارند، اما این مناابع
شاماری از بوده و تعاداد انگشا  و چشمه صورت چاه

های اصیی و مناابع آب ها در نزدیکی رودخانهمحوطه
رساد ایان عامال اند. به نظار مایدائمی شکل گرفته

محیطی بارخالب متغییرهاای محیطای دیگار مانناد 

برونزدهای ساازند کشاکان و پوشاش جنگیای تاأثیر 
-ای مرتبط با فعالی هگزینی محوطهکمتری در مکان

های فیزگری باستان داشته اس . هر چند زیستگاهای 
اساتخراج فیازات  و که دس  به تولیاد جوامعیاصیی 
ی دائا  و مناسا  آبامنابع در نزدیکی احتمااً  ،اندزده

ها و کوه ۀهای فیزگری در دامنمحوطهقرار گرفته، اما 
احتمال اند و به شکل گرفتهنزدیک به منابع مواد خام 

زیاد، متغیر آب، اهمی  کمتری نسب  به کانساارهای 
رساد بقایاای احتماالی نظار مایباه  فیز داشته اس .

جهاا  اسااتقرار و  تنهاااهااا ایاان محوطااهاسااتقراری 
ایان کاارگرانی باوده اسا  کاه در  ۀاستراح  روزمر

وجاود مناابع آب  کردند ومیکار  های صنعتیمحوطه
حیواناات مااورد  هاا ومحادود در حاد تاأمین نیاااز آن

 استفاده، کافی بوده اس .
 

  آبی ها در ارتبا  با منابع: موقعی  مکانی محوطه3جدول 
Table 3: Location of sites in relation to water 

resources 
 فاصیه از منابع آبی

Distance from water resource 
 محوطه

site 
 درصد

Percent 
0-500 58 40/56 

500-800 16 11/19 
800-1200 38 26/58 
1200-1500 24 16/78 
1500-1900 7 4/89 

 Sum 143 100 مجموع

 

 (تخمینبینی )مدل پیش. 10
-های زیادی در زمینۀ مکاندر سه دهۀ اخیر پیشرف 

های باستانی و یابی و تحییل مکانی )فضایی( محوطه
های باستانی و گزینی محوطهروابط متقابل بین مکان

هاا صاورت گرفتاه گیری آنمحیطی شکلبسترهای 
های جدید از ها و فناوریدر تکنیک اس  که پیشرف 

ای و سنجش از دور و جمیه استفاده از تصاویر ماهواره
افزار سیست  اطالعات همچنین استفادۀ گسترده از نرم

سارع  ایان پیشارف  افازوده  بار (GIS)جغرافیایی 
ی کاه در های جدیادها و روشاس . یکی از تکنیک

شود، مدل های باستانی استفاده مییابی محوطهمکان
شناسان هماواره باه باستانبینی( اس . تخمین )پیش

اند که بتوانند در مطالعات خود با بوده یهایروشدنبال 
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 بقایایصرب کمترین زمان و هزینه مقدار بیشتری از 
 شناختی را مورد کشاف و مطالعاه قارار دهنادباستان

[60]. 
ر به تهو یادیتا حد ز ینیبشیپ یسازمدل یهاهشیر

 1960 ۀدر اواخار دها ناو ایا گراروناد یشناسباستان
ره به همواشناسان باستان چه ، اگرگرددباز می میالدی

گزینای گیری و مکانموضوعاتی از قبیل چرایی شکل
در  [62]کار وییای . [61] اندمند بودهعالقهها، محوطه
کااه یکاای از مطالعااات  (Viru Valley) رویاادره و

ها اساتقرارمطالعاات  شیدایاپ پیشگامانه در ارتبا  باا
 همچنین و یبعد یهالیتحی پیشرف  و، بر بوده اس 
-شیپ یهاساخ  مدل درها و روش ریاتنظ انتخاب

-نکاه مکاا  یواقع نیگذاش ؛ اما ا ریتأث اریبس ینیب
 طیمحا یهاایژگیبا و یکینزد ۀرابطهای زیستگاهی 

 یهاابر روش روندگرایان دیکأد، همراه با تندار یعیطب
 یارآما یالگوها یبندبود که فرمول یزیآن چ ،یکمّ

در  هاای باساتانیمحوطاهتاراک   ینایبشیپ یرا برا
 شناسایی نشادهدر آن  یمکان باستان چیکه ه یمناطق
بینای های پیشرویکرد مدل .[62] ساخ  سری، ماس 

ساازی از دو یناد مادلااز هر نوعی کاه باشاند در فر
مادل »جویند که باا عنااوین رویکرد مشهور سود می

مادل تشاریحی »و  «ییهمبسته تجربای یاا اساتقرا
در مدل ناوع  .معروب هستند «قیاسیسیستماتیک یا 

 محیطای عینی هایداده آوریجمع با سازی، مدلاول
 بار اسااس شود و تحییالشروع می شناختیباستان و

 مادل رد .گیاردمی انجام اولیه دانش موجود هایداده
 رد تئاوریکی دانش بر مبتنی تحقیق رویکرد دوم، نوع

 متکای مدل ساختار مورد این در اس . ترکیبی سطوح

 انساازم و نظا  منطق با ارتبا  در قیاسی استنبا  بر
ل طااو در زمااین از وریبهااره هااایشاایوه و پااراکنش
 .[60] های گذشته استوار اس دوران

کااردن ماادل اسااتقرایی از دو روش  باارای عمییاااتی

 روش از اسا  عباارت روش یاک شاود؛استفاده مای
 ایاه -نقشه وزنی ارزش روش دیگرش رو و تقاطعی

کااه در ماادل مااورد اسااتفاده در ایاان  [62]هااا اساا  
 نیاا پژوهش از این روش اخیر اساتفاده شاده اسا .

شده،  یبررس ۀمنطق کی، معمواً در یسازمدل روش
-را با مجموعه دادهاطالعات به دس  آمده از محوطه 

، ناوع مناابع آبمانند فاصیه تاا  یطیمح س یز یها
کند و سپس ارتباطاات یم سهیمقا و غیره  یش ،خاک
در  هااز محوطه یاطالعات چیکه ه یرا در مناطق ازم

 Warren 1990 [63] باه)کناد پیدا می، س یدس  ن

در نهایا  در یاک تعریاف کیای بایاد (. شودمراجعه 
اسا  کاه  روش کیا بینایپایش یساازمدلگف ، 

 هایمحوطه موقعی  احتمالیتا  کندیحداقل تالش م
از آن  یامنطقاه را براسااس نمونااه کیادر  یباساتان
در رابطاه باا رفتاار  یادیبن  یبراساس مفاه ایمنطقه 
 .کند ینیبشیپ یانسان

با بار روی  شودیمشاهده م 10همانطور که در شکل 
، در نهایا  GISهای مختیاف در ه  قراردادن نقشه

یابی و تخمین منااطق احتماالی برای مکان مدل یک
های فیزگری در کل زاگرس میانی با فعالی  در ارتبا 

ارائه شد. برای این منظور سه متغیار محیطای؛ ماواد 
خام مورد نیاز )سنگ دارای اکسید آهن از سازند آوای 

پوشش جنگیی )برای تاامین ساوخ  ماورد کشکان(، 
های ذوب فیز( و نزدیکی به منابع آبی لحااظ نیازکوره

-گیری محوطاهاند که بیشترین نقش را در شکلشده
اند. همانگوناه های فیزگری کهن در کوهدش  داشته

های که مراحل آن در مدل ارائه شده آمده اس ، نقشه
هاا در نایجاد و همپوشاانی آ GISمختیفی در محیط 

نهای  منجر به ارائاۀ نقشاۀ نهاایی شاد. ایان مادل 
های شمالی استان خوزساتان، غارب لرستان و بخش

هاایی از استان اصفهان، جنوب استان همدان قسام 
گیارد و استان کرمانشاه و همچنین ایالم را در بر مای

دهد. بارای تقریباً فراتر از زاگرس میانی را پوشش می
های یطی در ارتبا  با فعالی هر یک از متغیرهای مح

هاا با توجه به تاأثیر آن فیزگری وزن و اهمی  خاصی
ها که حاصل تجربۀ میدانی در گیری محوطهدر شکل

محاادودۀ مااورد بررساای )شهرسااتان کوهدشاا ( و 
ها در ارتباا  باا ایان همچنین تحییل فضایی محوطه

عوامل محیطی بود، تعریف شد. در این مدل، نزدیکی 
شناسای کشاکان کاه دارای د ساازند زماینبه بروناز
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های کنگیاومرای حااوی اکساید آهان اسا  و سنگ
اناد هاا شاکل گرفتاههای ذوب فیز در کناار آنکوره

(، بارای منااطق دارای %60بیشترین وزن و اهمیا  )
پوشش جنگیی مناس  درختاان بیاو  جها  تاأمین 

و بارای نزدیکای باه  %30هاا سوخ  مورد نیاز کوره
ارزش و اهمی  در نظار گرفتاه شاده  %10منابع آبی 

هاای مختیاف کاه روناد و اس . پس از تولیاد نقشاه
 Rasterآمد، از ابازار  10ها در شکل ترتی  تولید آن

Calculator ها استفاده شد برای همپوشانی این نقشه
ای آماااده شااد کااه نشااان دهناادۀ و در نهایا  نقشااه

یل مناطقی در زاگرس میانی اس  که بیشترین پتانسا
های فیزگری یابی محوطهگیری و مکانرا برای شکل

شاود، مالحظاه مای 11دارند. همانطور که در شاکل 

ای باین مناطق واقع در غرب زاگرس میانی در گستره
کبیرکوه در جنوب تاا سافید کاوه در شامال کاه باه 

اناد و جنوب شرقی کشیده شده -صورت شمال غربی
شامال  و های شمال شارق پیادختراز شرق تا قسم 

استان خوزستان و در غرب تا جنوب استان کرمانشااه 
محیطاای و بیشااترین  تاارین شاارایط زیساا مناساا 

هاای فیزگاری گیاری محوطاهپتانسیل را برای شکل
-تاوان در بررسایگیری از این مدل میدارند. با بهره

تار باه جساتجوی های آتی در زاگرس میاانی راحا 
احتمال را در ارتباا  هایی پرداخ  که بیشترین مکان

اندازهای ها در چش گیری این گونه از محوطهبا شکل
 شناختی دارند.باستان

 
 : مدل و مراحل انجام آن تا ارائه نقشه نهایی10شکل 

Fig. 10: Model and the Process of Doing It Until the Final Map Is Presented (Authors) 

 

 
  های فیزگری کهنهای در ارتبا  با فعالی : تخمین مناطق پراکنش محوطه11شکل 

Fig. 11: Predict areas of distribution sites relation to ancient metalworking activities  
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 گیرینتیجه. 11
 یهااشرو  یروز به روز با ترک مدرن، یشناسباستان

در ماورد  مختیف هایپرسشبه منظور پاسخ به  دیجد
هااا، بااه طااور آن یایااو بقا یباسااتان یهااافرهنگ

فاده های و ابزارهاای جدیاد اساتاز تکنیک یاندهیفزا
 باه کهاس   GISیکی از این ابزارهای جدید  .کندمی

شناساااان جهااا  باستان یبااارا یضااارور یابااازار
 لیدتبا یمکاان یهاداده لیو تحی یبررس ،یسازمانده

شناسان به عناوان ابازار استانباس . امروزه اکثر شده
 ییفضا یهاداده ریو تفس لیکشف، تحی یبرا یضرور

اساً، اس .کننددر تحقیقات خود از این روش استفاده می
ش پرسا نیبه دنبال پاسخ به اهمواره  شناسانباستان
 ۀنقط کیدر  انسانشده  سب  یکه چه عوامی ندهست

 برای پاسخ به این پرساش کند؛ که دایخاص اسکان پ
و دلیل انتخاب و ترجیح بخشی از منظر یاک منطقاه 

ر در باید با بررسی آن منطقه عوامیی محیطی تاثیرگذا
ا های جمعیتی را شناسایی کرد. همچنین بجذب گروه

ر داستفاده از شناسایی متغیرهای محیطای تأثیرگاذار 
آن به انتخاب یک نقطۀ خاص جه  استقرار و تعمی  

توان یک الگوی مشخص را بارای تر میمنطقۀ وسیع
 های آن منطقه )با وضعی  طبیعی مشاابه(سایر بخش

 ارائه کرد که هنوز بررسی نشده اسا . باه کاارگیری
باا ه شناسان کمک کند کاتواند به باستاناین الگو می

-صرب کمترین زمان و هزینه مقدار بیشاتری از داده
 را کشاف وط با این موضوع مرتبشناختی های باستان

 .مورد مطالعه قرار دهند
 143پااژوهش حاضاار بااه بررساای الگااوی پااراکنش 

محوطۀ فیزگری در شهرستان کوهدشا  نساب  باه 
عوامل طبیعی پرداخ  که برای نیل به این منظور در 

به تحییل فضایی ساه عامال محیطای  GISافزار نرم
ابع تأثیرگذار یعنی سازند کشکان، پوشش جنگیی و من

هاای فیزگاری پرداختاه آبی در انتخاب مکان فعالی 
. نتااایج حاصاال از آزمااایش پتروگرافاای باار روی شااد

های کنگیومرای قرمز ساازند تعدادی از قطعات سنگ
هاا آواری کشکان که به تعداد فراوان بر روی محوطه

-اند مشخص میهای ذوب فیز پراکندهو در کنار کوره

فراوانی به اکسید آهان ها آغشتگی کند که این سنگ
رسد منباع اولیاه بارای استحصاال دارند و به نظر می

. تحییل الگوهای مکانی و بررسی میدانی اندآهن بوده
های فیزگری نیز این بررسای آزمایشاگاهی را محوطه
محوطاۀ فیزگاری  143محوطاه از  82کند. تأیید می
 0-500در فاصاایه  هااادرصااد محوطااه 35/57یعناای 

شکان که دارای سنگ خام ماورد نیااز متری سازند ک
هار  اناد وجه  استخراج اکسید آهن اس ، واقع شده

هاای چه از این سازند فاصیه گرفته شود تعداد محوطه
شاود. های فیزگری کمتر و کمتر مایمرتبط با فعالی 

شود تنهاا مشاهده می 1همانطور که در جدول شماره 
 2000ز محوطه در فاصیۀ بیشاتر ا 143محوطه از  12

ها نیاز اند که آنمتر نسب  به این سازند شکل گرفته
هاای اند، بیکاه محوطاهمحوطۀ فیزگری صرب نبوده

اند که فعالی  فیزگاری در آنهاا انجاام استقراری بوده
هاای با اینکه ما از میزان و ساطح فعالیا  شده اس .

ها آگااه نیساتی ، اماا فیزگری در این دسته از محوطه
-های مرتبط با فیزگری در این مکانتهشمار اندک یاف
هاای زیااد، فعالیا احتماالدهاد کاه باهها نشان می

ها فعالیتی جانبی بوده فیزگری در این دس  از محوطه
هاای واقاع در محوطه کهباید خاطر نشان کرد  اس .

هایی هستند کاه فاصیۀ بسیار نزدیک به این سازند آن
احتمااً استقرار دائمی کارکردشان تنها فیزگری بوده و 

رسد این عامل ها شکل نگرفته اس . به نظر میدر آن
طبیعی )برونزد ساازند کشاکان( مهمتارین عامال در 

ها بوده اس . پوشش جنگیی گزینی این محوطهمکان
-یکی دیگر از متغیرهای محیطی تأثیرگذار در شاکل

هاا باوده اسا . پوشاش جنگیای گیری این محوطاه
از عوامل تأثیرگذار در مکان گزینی  مناس  یکی دیگر

هااای فیزگااری بااوده اساا  کااه در نتااایج محوطااه
آزمایشاگاهی مشااخص شاد از چااوب در کناار سااایر 

ها همچون زغال سنگ عوامل باا برندۀ حرارت کوره
شاده اسا . ها استفاده میو آهک برای سوخ  کوره

نیز نشان داد که  گزینی محوطهتحییل الگوهای مکان
ا در مناطق با پوشش جنگیی مناس  شاکل همحوطه
. فاصایه از مناابع آبای نیاز از جمیاه عوامال اندگرفته
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های فیزگاری باوده تأثیرگذار در مکان گزینی محوطه
اس  که تأثیر آن به مرات  کمتار از دو عامال دیگار 

این موضوع ه  در بررسی میادانی و ها  در  ؛ کهبود
 نمایاان باود.کاامالً  GISهای انجام گرفته در تحییل
جها  اساتقرار و  ی فیزگری صارفاًهامحوطه احتمااً

ا کاار جکارگرانی بوده اس  که در آن ۀاستراح  روزمر
و وجود منابع آب محدود در حد تأمین نیاز ند اهکردمی

 خود و حیوانات مورد استفاده، کافی بوده اس .
محوطۀ شناساایی  143همۀ  کهباید خاطر نشان کرد 

-شده طی چهار فصل بررسی میادانی، دارای سارباره
 های فیزگری کهان در ارتباا  بااهای آهن و فعالی 

ز اهاایی ای نشاانهاشیاء آهنی هستند. در هیچ محوطه
ه نشاد های در ارتبا  با اشیاء مفرغی دیدوجود فعالی 

 تا موضوع هوی  سازندگان، مناابع ماورد نیااز بارای
هاای سااخ  خصاوص قیاع و مکاانخ  اشیاء بهسا

هاای لرساتان کماکاان های معروب به مفرغمفرغینه
صااورت راز و یااک موضااوع حاال نشااده در بااین بااه

 نای ردپژوهشگران باقی بماند. با این وجود، این به مع
تان های لرسیا پذیرش بومی یا وارداتی بودن مفرغینه

تر اهی بیشنیس  و شاید با کارهای میدانی و آزمایشگ
 تری در این باره رسید.بتوان به پاسخ روشن

 
 پی نوشت ها

 
1. te-rtiary period 
2. Zagros Simply Folded Belt 
3. Crushed or High Zagros 
4. Crushed or High Zagros 
5. Sanandaj- Sirjan Zone 
6. Urumieh- Dokhtar Zone 
7. Quercus 

 گندمیان خانوادۀ. 8
 آثااار کهاان فیزگااری هامحوطااه از بساایاری کنااار در. 9

 و شاده پار صاورتبه البته که شودمی دیده آبی هایچاه
 را هااچاه این تواننمی اطمینان با و هستند شده تخری 

 و داماداران بین در امروزه. دانس  هامحوطه با ارتبا  در
 دیاده آبای مناابع از اساتفاده الگاوی ایان منطقه عشایر
 دسترسای دائمای آب مناابع به که مناطقی در و شودمی

 که کرد خاطرنشان باید. کنندمی چاه حفر به اقدام ندارند،
 قارار عشاایر مجادد استفاده مورد که هاچاه این از برخی
 شاده چین سنگ صورتبه هاآن داخیی قسم  اند،گرفته
 هاینموناه باا هاآن ساختاری تفاوت موضوع این و اس 

 چااه به عشایر بین در هاچاه این همچنین. اس  امروزی
 .هستند معروب( باستانی) گوری
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