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چکیده

یکــی از ســنتهایی کــه در شــمالغرب و غــرب ایــران کمتــر بــه آن توجــه شــده،
ســنت ســفالگری دالمــا اســت .ایــن ســنت ســفالی دارای حــوزهی گســترش وســیعی
از شــمالغرب ایــران تــا زاگرسمرکــزی اســت ،امــا اطالعــات مــا از ایــن دوره بســیار
مختصــر و تنهــا محــدود بــه چنــد مقالــه و گــزارش نهچنــدان مفصــل اســت .در ســال
 1388هیأتــی بهمنظــور مطالعــه و شناســایی ،آشــنایی بــا تاریخچــه اســکان جوامــع انســانی
و مطالعــهی الگوهــای اســتقراری از دورههــای پیشازتاریــخ تــا معاصــر در منطقــه ،پــای
بــه ســرفیروزآباد نهــاد .طــی بررســی دشــت ســرفیروزآباد در جنــوب کرمانشــاه 28 ،محوطــه
بــا ســفال دالمــا شناســایی شــد ،کــه در ایــن پژوهــش ایــن محوطههــا باهــدف شناســایی
الگوهــای اســتقراری و روابــط درون منطقــهای بــا روش توصیفی-تحلیلــی و روش آمــاری
اســتنباطی از جملــه تحلیــل خوشـهای ،مــورد مطالعــه قــرار خواهنــد گرفــت .بــرای رســیدن
بــه ایــن هــدف از نرمافزارهــای  SPSSو  Arc GISاســتفاده شــد .بــر ایــن اســاس وســعت
محوطههــا بهعنــوان متغیــر وابســته و عوامــل محیطــی ،ماننــد :فاصلــهی محوطههــا از
مســیرهای ارتباطــی ،فاصلـهی محوطههــا از منابــع آب ،درصــد شــیب و ارتفــاع محوطههــا از
ســطح دریــا ،بهعنــوان متغیــر مســتقل در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــر اســاس مکانگزینــی
اســتقرارها ،تعــدادی از ایــن محوطههــا بــا مســاحت کمتــر از یــک هکتــار در دامنـهی کوههــا
و مناطــق تپهماهــوری قــرار دارنــد و برخــی دیگــر نیــز بــا مســاحت بیشــتر از یــک هکتــار
در میــان دشــت و در کنــار منابــع آب دائمــی واقــع شــدهاند .بهنظــر میرســد کــه ایــن
اســتقرارها مربــوط بــه گروههــای متفاوتــی از مردمــان یکجانشــین و کوچنشــین بــوده اســت
کــه در کنــار هــم زندگــی میکردنــد .اهمیــت ایــن پژوهــش از ای ـنرو اســت کــه میتوانــد
برهمکنشهــای فرهنگــی درونمنطقــهای ایــن دو گــروه از مردمــان را ،در دورهی دالمــا
مشــخص کنــد .پراکنــش محوطههــا و الگوهــای اســتقراری ایــن دشــت ،در طــی ایــن دوره
وابســتگی بــه منابــع زیســتمحیطی بهویــژه منابــع آب را نشــان میدهــد.
کلیــدواژگان :زاگرسمرکــزی ،دشــت ســرفیروزآباد ،دورهی مسوســنگ میانــی ،ســنت
دالمــا ،محوطههــای اســتقراری.
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مقدمه

دشــت ســرفیروزآباد کرمانشــاه ،یکــی از دش ـتهای کوچــک زاگرسمرکــزی ،کــه در واقــع
قســمت شــرق و جنوبشــرقی ماهیدشــت را در بــر میگیــرد کــه تــا پیــش از بررســی ،مــورد
توجــه باستانشناســان قــرار نگرفتــه اســت .بــا وجــود انجــام پژوهشهــای باستانشناســی
در دهههــای 60و 70م .در مناطــق پیرامــون منطقــه ،همچون ماهیدشــت و کنــگاور (Levine
 )1974, 1976و پژوهشهــای ســالهای اخیــر در اســامآباد (Abdi, 1999, 2002,
 )2003ســنقر و کلیایــی (حیدریــان و دیگــران 1392 ،آ و ب) و دش ـتها و درههــای اطــراف
آن اطالعــات بســیار ناچیــزی از ایــن منطقــه (ســرفیروزآباد) ،در دســت اســت .همانطورکــه
میدانیــم ،دورهی دالمــا در اواخــر هــزارهی پنجــم ،نخســتینبار از کاوشهــای تپـهی دالمــا در
حوضـهی دریاچــه ارومیــه بهدســت آمــد و بدیــن نــام نیــز معــروف شــد (.)Hamlin, 1975
ایــن ســنت ســفالی از شــمالغرب ایــران تــا نواحــی جنوبــی زاگرسمرکــزی گســترده شــده
اســت (ن.ک .بــه :حیــدری .)1392 ،بــا وجــود فعالیتهــای باستانشــناختی از گذشــته تــا
بــه حــال ،وضعیــت دورهی دالمــا در ایــن مناطــق هنــوز در پــردهی ابهــام باقیمانــده اســت.
باوجــود فعالیتهــای باستانشــناختی هنــوز اطــاع دقیقــی از شــروع و پایــان دورهی دالمــا در
هــر دو منطقـهی شــمالغرب و غــرب ایــران در دســت نیســت ،کــه چــه عواملی در گســترش
ســفال دالمــا در ایــران دخیــل و معیشــت آنهــا چگونــه بوده اســت؟ آیا ایــن مردمــان معماری
مســکونی دارنــد و اگــر دارنــد چگونــه اســت؟ الگــوی اســتقراری ایــن مردمــان در دشـتهای
رســوبی و درههــای کوهســتانی چگونــه بــوده و چــه تفاوتهایــی بــا هــم دارنــد؟ آیــا ایــن
الگــوی اســتقرارها بــا هــم مشــابه هســتند؟ متأســفانه بــا وجــود پژوهشهــای باستانشناســی
فراوانــی کــه در منطق ـهی زاگرسمرکــزی انجــام گرفتــه اســت ،امــا هنــوز شــاهد هســتیم
کــه اطالعــات مــا از دورهی دالمــا دارای کاســتیهای فراوانــی اســت و زاگرسمرکــزی
هنــوز هــم در ایــن دوره ناشــناخته اســت .بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده ،اهمیــت ایــن
پژوهــش از ایــنرو اســت کــه میتوانــد آگاهیهــای ســودمندی از فرهنگهــای غــرب
ایــران بهخصــوص دورههــای زمانــی و وضعیــت محوطههــای دورهی مسوســنگ از جملــه
دورهی مسوســنگ میانــی (ســنت دالمــا) را کــه دارای ابهامــات فراوانــی در زاگرسمرکــزی
اســت ،روش ـنتر نمایــد؛ لــذا هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر ،بررســی الگوهــای اســتقراری
و ارتبــاط محوطههــای دالمایــی دشــت ســرفیروزآباد بــا تعــدادی از عوامــل محیطــی ،در
دورهی دالمــا اســت .بــر ایــن اســاس ســؤاالتی مطــرح میشــود :الگــوی اســتقراری دشــت
ســرفیروزآباد چگونــه اســت و آیــا میتــوان بــر اســاس خوشــهبندی محوطههــا ،کارکــرد
احتمالــی نیــز بــرای آنهــا در نظــر گرفــت؟
ش حاضــر بــا روش توصیفی-تحلیلــی انجــام گرفتــه و در تحلیــل الگوی اســتقراری
لــذا پژوهـ 
دشــت ســرفیروزآباد در دورهی دالمــا ،از نرمافــزار  SPSSاســتفاده شــده اســت .در ایــن تحلیــل
از فاکتورهایــی ماننــد :درصــد شــیب ،ارتفــاع محوطههــا از ســطح دریــا ،موقعیــت محوطههــا
نســبت بــه منبــع آب و فاصل ـهی هــر محوطــه نســبت بــه مســیرهای ارتباطــی بهعنــوان
متغیــر مســتقل و وســعت محوطههــا بهعنــوان متغیــر وابســته ،در نظــر گرفتــه شــده اســت.

موقعیت جغرافیایی

بخــش فیروزآبــاد در  3 8کیلومتــری جنوبغربــی کرمانشــاه واقع شــده و شــامل ســه دهســتان
ســرفیروزآباد (بــه مرکزیــت هلشــی) ،جاللونــد (بــه مرکزیــت چنــار) و عثمانونــد (بــه مرکزیــت
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بــوژان) اســت .دهســتان ســرفیروزآباد بزرگتریــن دهســتان بخــش محســوب میشــود کــه
دارای وســعتی برابــر بــا  1787کیلومتــر مربــع اســت (شــکل .)1

شــکل  .1موقعیــت دهســتان ســرفیروزآباد
(حیــدری :۱۳۸۹ ،شــکل .)۷

آبوهــوای ایــن منطقــه ،معتــدل کوهســتانی اســت و جبهههــای مرطــوب مدیترانــهای
در برخــورد بــا ارتفاعــات اســتان موجــب ریــزش بــرف و بــاران بــه میــزان متوســط 400
تــا  500میلیمتــر در ســال میشــود .از بررســی آمــار و اطالعــات هواشناســی در اســتان،
چنیــن اســتنباط میشــود کــه در ســطح منطقــه دمــای ســاالنه از  1/5درج ـهی ســانتیگراد
بــرای دیمــاه تــا  26/7درجــه بــرای تیرمــاه متغیــر اســت .دمــای فروردینمــاه در ایســتگاه
هواشناســی کرمانشــاه  12/1درجــه و تــا مهرمــاه درجـهی حــرارت بیــش از میانگیــن ســاالنه
اســت .بهعبــارت دیگــر 6 ،مــاه از ســال درجـهی حــرارت باالتــر از  13/7درجـهی ســانتیگراد
اســت و از آبــان تــا فروردینمــاه وضعیــت منفــی در دمــا دیــده میشــود ،یــا بهعبــارت
دیگــر دمــای ایــن ماههــا از میانگیــن ســاالنه کمتــر اســت (معاونــت ســنجش از راه دور
جغرافیــا.)1379 ،
بهطورکلــی از نظــر جغرافیــای طبیعــی ،ایــن دهســتان بیــن دو کــوه محصــور شــده اســت؛ در
شــمال ،کــوه ســفید بــا ارتفــاع  1978متــر کــه دارای جهــت شــمالغربی ـ جنوبشــرقی اســت.
طــول ایــن رشــته کــوه  44کیلومتــر و عــرض  3تــا  10کیلومتر و بلندتریــن قلـهی آن  28٠۵متر
ارتفــاع دارد .دامنههــای جنوبــی ایــن رشــتهکوه بــه دهســتان ســرفیروزآباد ختــم و ریزآبههــای
آن بــه رود « ِم ـ ِرگ» 1میریــزد .کــوه ن ِثــار کــه در برخــی از منابــع از آن بــا نــام «ن ِثارحمــزه»
نیــز یــاد شــده اســت در بخــش جنوبــی ســرفیروزآباد واقــع شــده و در حــدود 1978متــر ارتفــاع
دارد ،جهــت آن شــمالغربی ـ جنوبشــرقی بــوده و دامنههــای شــمالی آن در دهســتان
ســرفیروزآباد پوشــیده از جنــگل اســت (معاونــت ســنجش از راه دور جغرافیــا.)1379 ،
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منابــع آب ایــن دشــت عالوهبــر چشــمهها و مســیلها ،رودخانههــای مِــ ِرگ و َگشــان
هســتندِ .مـ ِرگ یکــی از سرچشــمهی ســومین رود طویــل ایــران ،کرخــه اســت .سرچشــمهی
اصلــی آن ســراب ســرفیروزآباد در جنوبشــرق دهســتان ســرفیروزآباد اســت ،عالوهبــر آن
آبهــای حاصــل از ذوب برفهــای کوههــای جنــوب و جنوبشــرق کرمانشــاه بهویــژه
کــوه ســبزعمو و کــوه ســفید نیــز منشــأ پیدایــش ایــن رود محســوب میشــوند .رود ِم ـ ِرگ
در خطالقعــر دشــت جریــان یافتــه ،پــس از اتصــال بــه رود زرداب در ناحی ـهی موســوم بــه
دوآب بــه قرهســو میپیونــدد .دیگــر منبــع آب ایــن دشــت ،رودخان ـهی َگشــان اســت کــه از
دهســتان عثمانونــد واقــع در جنوبشــرق کرمانشــاه سرچشــمه میگیــرد و از ریزآبههــای
رود ســیمره ،حوض ـهی خلیجفــارس و دریــای عمــان محســوب میشــود .طــول رودخانــه در
حــدود  30کیلومتــر و ارتفــاع سرچشــمه از ســطح دریــا  1600متــر اســت .ایــن رود از رودهــای
دائمــی محســوب میشــود.

پیشینهی پژوهشی دشت سرفیروزآباد

دشــت ســرفیروزآباد باوجــود قرارگیــری در زاگرسمرکــزی ،همجــواری بــا ماهیدشــت و
واقعشــدن در حاشــیهی جــادهی خراســان بــزرگ ،چنــدان مــورد توجــه باستانشناســان قــرار
نگرفتــه اســت .گرچــه زاگرسمرکــزی در طــول دهههــای  60و  70م .در متــن توجهــات
باستانشناســان خارجــی قــرار گرفتــه اســت ،بهنــدرت پــای باستانشناســان بــه دشــت
ســرفیروزآباد بــاز شــده اســت .تنهــا تعــداد اندکــی از هیأتهــای باستانشناســی فعــال در
منطقــه بهطــور گــذرا از ایــن دشــت دیــدن نمــوده ،امــا هرگــز در آن اقــدام بــه کاوش
ننمودهانــد .از جملــه باستانشناســانی کــه از ســرفیروزآباد دیــدن نمودهانــد ،میتــوان بــه
هیأتهــای ذیــل اشــاره نمــود.
بررســی اشــمیت در دهـهی  1930م .در منطقــه کــه تعــداد معــدودی محوطــه را ثبــت کــرده
اســت ( .)Schmidt, 1940بررســی اســتین در خــال ســالهای  1940م .در غــرب ایــران
کــه در ماهیدشــت  26محوطــه را ثبــت نمــوده اســت ( )Stein, 1940: 312-313و همچنیــن
بررســی بریــدوود در ســالهای  1959-60م .در ایــن منطقــه (ماهیدشــت) و مناطــق همجــوار،
کــه  170محوطــه را ثبــت کــرده اســت (.)Braidwood, 1961a, 1961b; Levine, 1974
در فاصلـهی ســالهای  1967 -1963م .هنگامیکــه کلــرگاف در منطقـهی پیشــکوه لرســتان
مشــغول بررســی و پژوهشهــای باستانشناســی بــود ،از دشــت ســرفیروزآباد دیــدن كــرده
و برخــی از محوطههــا را در منطقــه شناســایی و ثبــت كــرده اســت .در واقــع گاف اشــاره
دقیقــی بــه تعــداد محوطههــا یــا قدمــت آثــار شناســاییشــده در ســرفیروزآباد ننمــوده ،امــا
در نقشـههای منتشــر شــده بــه اســتقرارهايی از عصــر مفــرغ در منطقــه اشــاره نمــوده اســت
(( ،)Goff, 1971شــکل  2و .)3
در ســال  1347هـ.ش .علیاکبــر ســرفراز ،محمدرحیــم صــراف و اســماعیل یغمایــی ،بــه ثبــت
 43تپ ـهی شــاخص در ماهیدشــت پرداختهانــد .از جملــه تپههايــی کــه ایــن هیــأت موفــق
«پاچقا» بــوده اســت (ســرفراز و دیگــران.)1347 ،
بــه بازدیــد و ثبــت آن شــدند ،تپـهی بــزرگ ُ
پــروژهی باستانشــناختی مــوزهی اونتاریــو بــه سرپرســتی لویــس لویــن ،در خــال
پژوهشهــای خــود ،بخشهایــی از ســرفیروزآباد را بهطــور محــدود بررســی کــرده اســت.
در واقــع لویــن ،دش ـتهای کرمانشــاه ،ماهیدشــت و شــیان را بهعنــوان قلمــرو ماهیدشــت
قلمــداد نمــوده و از ایــن دشـتها بهطورکلــی بهعنــوان ماهیدشــت یــاد کــرده اســت .هیــأت
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شــکل  .2محــدوده بررســی گاف و موقعیت
سرفیروزآباد (.)Goff, 1971: fig. 4

شــکل  .3بررســی گاف و پراکنــش
اســتقرارهای دوران قبــل از برنــز و عصــر
برنــز (.)Goff, 1971: fig. 8
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اونتاریــو تنهــا  50درصــد از  4000کیلومتــر مربــع «ماهیدشــت» را بررســی نمودنــد (Levine,
( ،)1974شــکل  .)4بخــش غربــی دشــت ســرفیروزآباد نیــز بخشــی از ماهیدشــت پــروژهی

ت محــدودی از ســرفیروزآباد را
اونتاریــو را تشــکیل م ـیداد .ایــن هیــأت بهطــور گــذرا قســم 
بررســی کــرد؛ اگرچــه ایــن گــروه بهطــور مجــزا اشــارهای بــه تعــداد محوطههــای شناســایی
شــده در ســرفیروزآباد ننمــوده ،امــا مکدانلــد بــه ســه اســتقرار از دورهی نوســنگی جدیــد و
تعــدادی از اســتقرارهایی مسوســنگ بــا ســفال «جــی» در ســرفیروزآباد اشــاره کــرده اســت
(.)McDonald, 1979: 552; Levine, 1974, 1976

شــکل  .4محــدودهی بررســی شــده
توســط پــروژهی ماهیدشــت مــوزه اونتاریــو

(.)Levine, 1974: fig. 1

در ســال  1388هــ.ش .مریــم دهقــان پــروژهی بازنگــری بخــش ماهیدشــت کــه شــامل
دهســتانهای ماهیدشــت و چغــا نرگــس اســت را در محــدودهای بــه وســعت  765کیلومتــر
سوســنگ
سوســنگ قدیــم 24 ،محوط ـهی م 
مربــع ،انجــام داد کــه در آن  11محوط ـهی م 
سوســنگ جدیــد شناســایی شــد کــه از ايــن میــان  7محوطــهی
میانــی و  14اســتقرار م 
ً
جدیــد شناســایی شــد ،کــه قب ـا شناســایی و ثبــت نشــده بــود و  35عــدد از محوطههایــی
کــه در بررســی لویــن ثبــت شــده بــود ،یافــت نشــد (دهقــان.)163 :1388 ،
بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت در ســال  1388هیأتــی از دانشــگاه تهــران بــه سرپرســتی
کمالالدیــن نیکنامــی بهمنظــور مطالعــه و شناســایی محوطههــای دهســتان
ســرفیروزآباد ،آشــنایی بــا تاریخچــه اســکان جوامــع انســانی و مطالعــهی الگوهــای
اســتقراری در دورههــای پیشازتاریــخ و تاریخــی در منطقــه ،پــای بــه ســرفیروزآباد نهــاد
(نیکنامــی.)1388 ،

محوطههای دورهی دالما در سرفیروزآباد
شــکل  .5تپ ـهی دورچیــا ( ،)SF008دیــد
از شــمال (نیکنامــی :۱۳۸۸ ،تصویــر .)۴۲

بــا وجــود همجــواری ســرفیروزآباد بــا ماهیدشــت ،ایــن منطقــه از زاگرسمرکــزی از
نقطهنظــر مطالعــات باستانشــناختی ،منطقـهی تاریــک و ناشــناخته بــود .دشــت ســرفیروزآباد
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در تابســتان ســال  1388بــه مــدت  60روز مــورد بررســی پیمایشــی فشــرده قــرار گرفــت.
در طــی بررســی ســال  1388در مجمــوع  332اثــر از دورههــای زمانــی مختلــف از دوران
پارینهســنگی میانــی تــا اســامی متأخــر شناســایی و ثبــت گردیــد .بقايــاي كشــف شــده
شــامل غــار ،محوطــه ،تپــه ،امــامزاده ،قلعــه ،نشانگاههاســت و بقايايــي از شــهرهاي باســتاني
پلهــا ،ســدها ،بندهــا و جادههــا شناســايي نگرديــد.
از بررســی ســطحی  332محوطــه در ســرفیروزآباد 28 ،محوطــه دارای ســفالهای دالمایــی
هســتند کــه ســفالهای ایــن محوطههــا ،ســفالهای ســاده ،منقــوش و ســفالهایی بــا
نقــش کنــده و فشــاری هســتند .از کل محوطههــا 7 ،محوطــه ســفال فشــاری (دو محوطــه
دارای ســفال فشــاری نـیای ،یــک محوطــه بــا فشــاری ناخنــی و دو محوطــه دارای فشــاری
انگشــتی) و نقــش کنــده (یــک محوطــه) 18 ،محوطــه ســفال منقــوش (نُــه محوطــه با ســفال
منقــوش دالمــا و شــش محوطــه دارای ســفال دالما-عبیــد) و ســاده ،و مابقــی ســفالهایی
ســاده دارنــد .اغلــب ســفالهای ایــن دوره ،دارای پوشــش گلــی غلیــظ بــه رنگهــای قرمــز
تیــره و طیفــی از قهــوهای و حتــی در مــواردی بــا پوشــش گلــی رقیــق بــه رنــگ نخــودی
هســتند .شــاموت بیشــتر ســفالهای ایــن دوره از کاه و در مــوارد کمــی ماســه و ترکیبــی از
کاه و ماســه اســت .در برخــی مــوارد نیــز ناخالصــی شــن در گل ســفال مشــاهده میشــود.
همــه ســفالهای ایــن دوره دستســاز هســتند و بــرای تزییــن ســفالهای از نقاشــی ،نقــوش
کنــده ،فشــاری و فشــاری ناخنــی و پانچــی اســتفاده شــده اســت .نقاشـیها بــا رنــگ ســیاه و
قهــوهای تیــره بــا نقــوش مختلــف هندســی بــه اجــرا درآمــده اســت .در میــان این ســفالهای
نقــوش حیوانــی و گیاهــی مشــاهده نشــده اســت (طــرح  1تــا  .)4طرحهــای هندســی شــامل
نوارهــای پهــن ،نقــوش جناغــی ،لوزیهــا بــا هاشــورهایی در داخــل آنهــا ،مثلثهــای تو ُپــر
و در مــواردی نیــز تنهــا دهانــه و یــا گــردن ظــرف تزییــن شــدهاند .ســفالهای جم ـعآوری
شــده از نظــر فــرم شــامل ظــروف دهانهبــاز و دهانهبســته هســتند .ظــروف دهانهبــاز شــامل
انــواع کاس ـهها ،ظروفــی بــا لبــه و بدنــه عمــودی ،ســینیها و ظــروف دهانهبســته شــامل
انــواع خمرههــا ،انــواع ســبوها ،ســبوهایی بــا گردنکوتــاه و شــیاری در زیــر لبــه و انــواع
دیگهــا هســتند .نمونههــای مشــابه بــا ایــن ویژگیهــا ،طــی کاوشهــا و بررســیهای
باستانشناســی ،از کاوش تپ ـهی یانیــک (یانیــق) ،)Burney, 1962( ،کاوش تپ ـهی ســیوان
( ،)Solecki & Solecki, 1973کاوش تپــهی ســهگابی (;Young & Levine, 1974
 ،)Henrickson, 1983, 1985کاوشهــای دالمــا تپــه ( ،)Hamlin, 1975کاوش تپــهی
شــیزر (ولیپــور ،)1385 ،کاوش ُســهاچایتپه (رحیمیســرخنی ،)1387 ،بررســی ســوینی در
شــمالغرب ( ،)Swiny, 1975از بررســی یانــگ در غــرب ایــران ( ،)Young, 1966کاوش
غــار کانیمیکاییــل (روســتایی و رضوانــی ،)1381 ،بررســی تپـهی بــاروج (علیــزاده و آذرنــوش،
،)1382کاوش قوشــاتپه شــهریری (نوبــری و پورفــرج ،)1385 ،بررســی حوضهی آبریــز ابهررود
(خســروی و دیگــران ،)1388 ،تپــهی الویــن ( ،)Hejebri-Nobari et al., 2012کلنــان
بیجــار (ساعدموچشــی و دیگــران ،)1390 ،غارهــای غــرب ایــران (ساعدموچشــی و آذرشــب،
 )1392بهدســت آمــده اســت .مقایســه ســفالهای بهدســت آمــده از محوطههــای دالمایــی
بــا محوطههــای کاوش شــده ،ماننــد ســهگابیُ ،ســهاچایتپه ،دالماتپــه و قوشــاتپه،
از لحــاظ فــرم ظــروف ،خمیــره ،نــوع پوشــش ،ســاخت ،پخــت و تزیینــات ،شــباهتهای
نزدیکــی میــان ایــن محوطههــا و دیگــر اســتقرارهای مربــوط بــه ســنت دالمــا در غــرب و
شــمالغرب ایــران را نشــان میدهــد.
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شــکل  .6تپـهی نســار  ،)SF229( 6دیــد
از شــمال (نیکنامــی :۱۳۸۸ ،شــکل .)۱۳۳۵

شــکل  .7محوطـهی بانکلــوز ،)SF311( 7
دیــد از شــرق (نیکنامــی :۱۳۸۸ ،تصویــر
.)۱۷۸۹

طــرح  .1نمونههایــی از ســفالهای
دالمایــی تپــهی پشــتهریزه ( 1نیکنامــی،
 :۱۳۸۸شــکل .)۵۶
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تحلیل الگوهای استقراری محوطههای دالما

طــرح  .2نمونههایــی از ســفالهای
دالمایــی تپــهی بانچیــا آقامنصــور
(نیکنامــی :۱۳۸۸ ،شــکل .)۷۸

طــرح  .3نمونههایــی از ســفالهای
دالمایــی تپــهی ســراب (نیکنامــی:۱۳۸۸ ،
تصاویــر  ۲۱۷تــا .)۲۱۹

طــرح  .4نمونههایــی از ســفالهای
دالمایــی تپــهی نســار ( 6نیکنامــی:۱۳۸۸ ،
شــکل .)۷۸

طــی بررســی ســرفیروزآباد  28محوطــه بــا ســفالهای دالمایــی شناســایی و ثبــت شــد
(حیــدری1389 ،؛ نیکنامــی و همــکاران .)1388 ،محوطههــای دالمایــی ســرفیروزآباد هــم
در دشــت و هــم در دامن ـهی کوههــا قــرار دارنــد .از ایــن میــان  7نمونــه از آنهــا بــر روی
تپهماهورهــای منتهــی بــه دشــت یــا بــر روی دامنــهی کوههــا واقــع شــدهاند ،بهطــوری
کــه  2عــدد از ایــن محوطههــا در دامنـهی کــوه و در میــان جنــگل 23 ،عــدد نیــز در دشــت
و تپــه ماهورهــای منتهــی بــه دشــت ســرفیروزآباد هســتند (تصاویــر  6 ،5و  .)7بهنظــر
میرســد کــه همــهی محوطههــای دالمایــی از نظــر مکانگزینــی در کنــار رودخانــه،
چشــمه و مســیلهای فصلــی آب قــرار دارنــد و کمتــر از  400متــر از منابــع فصلــی آب
فاصلــه دارنــد .اکثــر ایــن محوطههــا یــا بهصــورت تپههــای کوچکــی هســتند و یــا واقــع
در زمینهــای همــوار هســتند کــه ارتفــاع چندانــی ندارنــد .محوطههایــی کــه در دامن ـهی
کــوه و یــا تپهماهورهــا قــرار دارنــد ،کمتــر از یــک هکتارنــد و مکانهایــی کــه در دشــت،
مخصوصـ ًا در نیمـهی جنوبــی دشــت ســرفیروزآباد واقــع شــدهاند ،بــه بیــش از یــک هکتــار
میرســد .از نظــر تحلیلهــای فضایی-محیطــی ،بیشــتر اســتقرارهای شناســایی شــده در
دشــت ،زمینهــای ناهمــوار و تپــه ماهــوری و دامنــهی کوههــا شــکل گرفتهانــد .بــر
اســاس یافتههــای ســطحی دشــت ســرفیروزآباد مشــخص میشــود کــه تقریبـ ًا  78/2درصــد
محوطههــای ایــن دوره ،مســتقیم ًا بــر روی خــاک بکــر 25 ،درصــد محوطههــا بــر روی
بقایــای اســتقرارهای دورهی قبلــی و  35/7درصــد کل محوطههــا نیــز تـکدورهای هســتند.
از نظــر وســعت محوطههــای دالمــا 4 ،محوطــه از کل محوطههــا وســعتی بیــش از  2هکتــار
دارنــد کــه در مجمــوع  14/2درصــد کل محوطههــا را شــامل میشــود .تعــداد  14محوطــه
دارای وســعتی کمتــر از نیــم هکتارنــد کــه  50درصــد کل محوطههــا شــامل میشــود .در
ایــن میــان ،تنهــا دو محوطــه دارای وســعتی در حــدود  1تــا  2هکتارنــد و  7/1درصــد کل
محوطههــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
در تحلیــل الگــوی اســتقراری دشــت ســرفیروزآباد کرمانشــاه در دورهی دالمــا ،از چهــار متغیــر
مســتقل مهــم ،شــامل درصــد شــیب ،ارتفــاع محوطههــا از ســطح دریــا(شــکل  ،)8موقعیــت
محوطههــا نســبت بــه منبــع آب (شــکل  )9و فاصل ـهی هــر محوطــه نســبت بــه مســیرهای
ارتباطــی (شــکل  )10و وســعت محوطههــا بهعنــوان متغیــر وابســته ،اســتفاده شــد .بــرای درک
بهتــر ارتبــاط محوطههــای دالمایــی ســرفیروزآباد بــا محیــط پیرامــون خــود ،از تحلیــل چنــد
متغیــر آمــاری بــا روش تحلیــل خوشـهای اســتفاده شــد کــه هــدف آن تعییــن گروههایــی بــا
مشــخصات مشــابه و همســان اســت .در ایــن روش بــرای تعییــن هــر گــروه از روش محاســبه
فاصلـهی اقلیدســی و الگوریتـ م  K. Meansو بــرای درک بهتــر روابــط محوطههــا از الگوریتــم
سلســله مراتبــی تراکمــی اســتفاده شــد (جــدول  .)1بــر اســاس ایــن روش 3 ،خوشـهی مجــزا
بهدســت آمــد کــه در ادامــه بــه هــر کــدام جداگانــه پرداختــه میشــود.
خوشـهی  :1از مجمــوع کل محوطههــا 24 ،محوطــه (محوطههــای شــماره ،24 ،21 ،17
،272 ،263 ،197 ،193 ،187 ،185 ،132،166 ،130 ،119 ،104 ،103 ،30،40،101 ،28 ،26
 89( ،)336 ،332 ،291 ،276درصــد) در ایــن گــروه قــرار میگیرنــد .بیشــتر محوطههــای
دالمایــی ســرفیروزآباد در ایــن گــروه جــای دارنــد .ایــن محوطههــا در محــدودهی رودخانـهی
پشـتکاو و یــا مــرگ تــا نزدیکــی تپــه ماهورهــای منتهــی بــه دشــت قــرار دارنــد .میانگیــن
فاصلــه از منبــع اصلــی و دائمــی آب  675متــر و میانگیــن فاصلــه محوطههــا تــا مســیرهای
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شــکل  .8موقعیــت محوطههــای دالمــا
نســبت بــه ارتفــاع از ســطح دریــا (نقشــه از
ســعید بهرامیــان).

شــکل  .9موقعیــت محوطههــای دالمــا
نســبت بــه منابــع دائمــی آب (نقشــه از
ســعید بهرامیــان).
جــدول  .1مشــخصات خوشــهها و
دادههــای محیطــی محوطههــای دالمــا
(نگارنــده.)1393 ،
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شــکل  .10موقعیــت محوطههــای دالمــا
نســبت بــه مســیرهای ارتباطــی اصلــی
(نقشــه از ســعید بهرامیــان).

ارتباطــی  3562متــر اســت .ایــن محوطههــا در ارتفاعــی کمتــر از 1543متــری از ســطح
دریــا واقــع شــدهاند و دارای میانگیــن وســعتی در حــدود  5296متــر مربــع هســتند .همچنیــن
همــهی ایــن محوطههــا در شــیب حــدود  10درصــد واقــع گردیدهانــد .در ایــن گــروه
بیشــترین فاصل ـهی محوطههــا از مســیر ارتباطــی اصلــی مربــوط بــه تپ ـهی ســراب ()104
بــا  7125متــر و کمتریــن فاصلــه مربــوط بــه تپـهی کالویــل بــا  15متــر اســت .همچنیــن
بیشــترین فاصل ـهی ایــن محوطههــا بــا منابــع دائمــی آب مربــوط بــه سرینهســره بــا 2365
و کمتریــن نیــز مربــوط بــه پشــتهریزه  4بــا  15متــر میباشــد .در ایــن گــروه ،مرتفعتریــن
مکانــی کــه بــر روی آن محوطــه اســتقراری واقــع شــده ،محوطـهی سرینهســره اســت کــه
در ارتفــاع  1639متــری و پایینتریــن ارتفــاع نیــز بــا  1468متــر مربــوط بــه شــورابکاریز3
اســت .بــا توجــه بــه شــرایط مناســب ،فاصل ـهی نزدیــک بــه منابــع دائمــی آب ،مســیرهای
ارتباطــی و زمینهــای همــوار و حاصلخیــز مناســب ،جهــت کشــاورزی ایــن محوطههــا جــزو
محوطههــای متمرکــز محســوب میشــوند و ایــن شــرایط احتمــال وجــود فعالیتهــای
کشــاورزی دیمــی و یــا اقتصــاد ترکیبــی کشــاورزی دیــم و دامــداری و یــا روســتاهایی بــر
پایــهی گلــهداری ( )Abdi, 2003را افزایــش میدهــد.
خوشــهی  :2از مجمــوع کل محوطههــا ،یــک محوطــه (محوطــهی کناروبــاه بــا کــد
 3( ،)318درصــد) در ایــن خوشــه جــای میگیــرد .ایــن محوطــه نیــز ماننــد گــروه قبــل در
کــف دشــت جــای دارد ،امــا از لحــاظ موقعیــت قرارگیــری ،در کنــار منبــع دائمــی آب و در کنار
مســیر ارتباطــی واقــع شــده اســت کــه از لحــاظ اســتراتژیک بســیار مهــم اســت .فاصل ـهی
ایــن محوطــه از منبــع دائمــی آب نســبت بــه دیگــر گروههــا بســیار کمتــر و در حــدود  30متــر
و از مســیر ارتباطــی اصلــی کمتــر از  80متــر اســت .ایــن محوطــه دارای وســعتی در حــدود
 1هکتــار و در ارتفاعــی در حــدود  1517متــر از ســطح دریــا واقــع گردیــده اســت .بــا توجــه
بــه موقعیــت قرارگیــری در شــیبی کمتــر از  4درصــد و شــرایط محیطــی مناســب ،احتمــال
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اســتفاده از کشــاورزی بــا شــیوهی آبیــاری توســط مردمــان دالمــا از ایــن مــکان و یــا اســتقرار
دائــم دور از ذهــن نیســت.
خوشــهی  :3از کل محوطههــای دالمایــی ،ســه محوطــه (محوطههایــی بــا کــد ،229
 10/7( ،)247 ،311درصــد) در ایــن خوشــه جــای دارنــد .ایــن محوطههــا بســیار کوچــک ،کــم
ارتفــاع و در کنــار تپــه ماهورهــا ،در دامنـهی کــوه و زمینهــای ســنگالخی ،غیرقابل کشــاورزی
و حاشــیهی جنــگل قــرار دارنــد .میانگیــن وســعت ایــن محوطههــا نســبت بــه دو گــروه قبلــی
کمتــر و در حــدود  5088متــر و میانگیــن ارتفــاع از ســطح دریــا نســبت بــه گروههــای قبلــی
بیشــتر و در حــدود  1568متــر اســت .میانگیــن فاصل ـهی ایــن محوطههــا از مســیر ارتباطــی
اصلــی در حــدود  3374متــر و میانگیــن فاصلــه از منابــع دائمــی آب کــه نســبت بــه دو گــروه
قبلــی بســیار بیشــترند 1246 ،متــر اســت .از نظــر وســعت ،بزرگتریــن ایــن محوطههــا 1560
متــر و محوطــهی بانکلــوز  )311( 7و کوچکتریــن آنهــا گرمیانــک  )247( 2در حــدود
 1100متــر مربــع میباشــد .همچنیــن بیشــترین فاصلــه از منابــع دائمــی آب ،محوطـهی نثــار
 6بــا  3675متــر و کمتریــن فاصلــه نیــز محوط ـهی بانکلــوز  )311 ( 7بــا  1360متــر اســت.
بیشــترین فاصلـهی ایــن گــروه از محوطههــا از مســیرهای ارتباطــی مربــوط بــه گرمیانــک  2بــا
 8150متــر و کمتریــن فاصلــه نیــز  4360متــر مربــوط بــه محوطـهی نثــار  6اســت .بــا توجه به
موقعیــت قرارگیــری محوطههــا در شــیب بیشــتر نســبت بــه دو گــروه قبلــی ،یعنــی  13درصــد
و نســبت فاصلــه از منابــع آب و جــاده بهنظــر میرســد کــه ایــن محوطههــا نیمهمتمرکزنــد و
احتمــا ًال تنهــا در فصولــی از ســال بهطــور موقــت مــورد ســکونت قــرار میگرفتنــد .البتــه الزم
بــه ذکــر اســت کــه محوطههــای ایــن گــروه در فاصلـهی کمتــر از  400متــر از منابــع فصلــی
آب ،ماننــد مســیلها و چشــمههای فصلــی قــرار دارنــد.

نتیجهگیری

دشــت ســرفیروزآباد یکــی از دشــتهای کوچــک و حاشــیهای میانکوهــی زاگرسمرکــزی
اســت کــه در شــرق ماهیدشــت واقــع شــده اســت .در تحلیــل الگــوی اســتقراری دشــت
ســرفیروزآباد کرمانشــاه در دورهی دالمــا ،از پنــج متغیــر :درصــد شــیب ،ارتفــاع محوطههــا از
ســطح دریــا ،وســعت محوطههــا ،موقعیــت محوطههــا نســبت بــه منبــع آب و فاصل ـهی هــر
محوطــه نســبت بــه مســیرهای ارتباطــی اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه مکانگزینــی اســتقرارهای
ف دشــت ،ماننــد محوطههــای خوشـهی یــک و دو و در دامنـهی کــوه ،نواحــی
دالمایــی در کـ 
تپهماهــوری و حتــی در حاشــیه جنــگل در ســرفیروزآباد ماننــد محوطههــای خوشـهی ســه و بــا
توجــه بــه یافــت شــدن ســفالهای منســوب بــه دالمــا در ارتفاعــات بیشــتر از  1850متــر و حتی
باالتــر از  2000متــر در مکانهــای غیرقابــل کشــاورزی ،ســنگالخی (حیــدری1389 ،؛ خســروی
و دیگــران )1388 ،و غارهــا (ن.ک .بــه :ساعدموچشــی و آذرشــب1392 ،؛ روســتایی و رضوانــی،
 )1381مشــخص میشــود کــه مردمــان ســنت دالمــا بــه احتمــال دارای دو الگــوی ســکونتی و
معیشــتی متفــاوت بودهانــد؛ کشــاورزانی یکجانشــین بــر پایـهی تولیــد محصــوالت زراعــی و
دامــی و دامدارانــی کــوچرو بــر پایـهی تولیــد منابــع دامــی بودهانــد .اســتقرار در غارهــا ،نواحــی
بســیار مرتفــع بــا ارتفاعــی بیــش از  1850متــر و نواحــی کام ـ ً
ا کوهســتانی و تپهماهــوری
بهروشــنی نشــاندهندهی الگــوی وابســته بــه دامــداری و کــوچروی اســت .اســتقرارهای
تــکدورهای ،کموســعت و بــا نهشــتههای انــدک ،ایــن فرضیــه را کــه گروهــی از مردمــان
ســنت دالمــا کــوچرو ،دامــدار و رمهگــردان بودهانــد ،را تأییــد میکنــد؛ ایــن موضــوع در
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محوطههــای خوشـهی ســه در دشــت ســرفیروزآباد از جملــه گرمیانــک  ،2نثــار  6و بانکلــوز 7
بهخوبــی نمایــان اســت .در مقابــل ،اســتقرارهای وســیع بــا نهشــتههای ضخیــم در کنــار منابــع
دائمــی آب ماننــد محوطـهی کنارروبــاه  2در خوشـهی دو ،نشــانگر وجــود جوامعــی کشــاورز و
یکجانشــین در دشــتهای وســیع و درههــای عریــض بهویــژه در زاگرسمرکــزی اســت .از
طــرف دیگــر محوطههــای کنــار رودخانههــای ِمـ ِرگ و پشـتکاو ،وســعت بیشــتری نســبت بــه
محوطههــای حاشــیه دشــت دارنــد و بهنظــر میرســد کــه در دورهی دالمــا ،آب نقــش مهمــی
در زندگــی مــردم ایفــا میکــرده؛ زیــرا بیشــترین تجمــع محوطههــای دالمایــی ،در کنــار ایــن
دو رودخانــه اســت .تجمــع بــاالی اســتقرارهای دالمایــی در داخــل و کــف دشــت نیــز میتوانــد
نشــان از نوعــی امنیــت بــاال در منطقــه باشــد؛ زیــرا در غیــر اینصــورت بایــد بیشــتر اســتقرار در
داخــل درههــای حاشــیهای و یــا دامنـهی کوهــا کــه بــه نوعــی بــر دشــت تســلط دارنــد ،واقــع
میشــدند (ن.ک .بــه :حیدریــان و دیگــران1392 ،ب) .همچنیــن پژوهشهــای باستانشــناختی
زاگرسمرکــزی نشــان میدهــد کــه الگــوی کوچنشــینی از دورهی مسوســنگ میانــه شــروع
میشــود (ن.ک .بــه )Abdi, 2003; Henrickson, 1985: 27 :و تعــداد انــدک محوطههــای
خوشـهی ســه نیــز نشــان از رواج انــدک ایــن الگــو در دشــت ســرفیروزآباد یــا آغــاز این شــیوهی
زندگــی اســت.

سپاسگزاری

نگارنــده از تمامــی اعضــای هیــأت بررســی و شناســایی ســرفیروزآباد تشــکر و قدردانــی
مینمایــد .از اســتاد گرانقــدر دکتــر کمالالدیــن نیکنامــی کــه مطالعــهی محوطههــای
دالمــای ســرفیروزآباد را بــه اینجانــب واگــذار نمودنــد و از دوســتان عزیــزم دکتــر ســجاد
علیبیگــی و میثــم نیکــزاد بهخاطــر بازخوانــی مقالــه و یــادآوری نــکات سودمندشــان تشــکر
مینمایــم .از ســعید بهرامیــان نیــز بهخاطــر تهی ـهی نقش ـهها و ســرکار خانــم ناهیــد زمانــی
طــراح ســفالهای دالمــای ســرفیروزآباد قدردانــی میگــردد.
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