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 هاا  پژوهش در جغرافیاایی اطالعاا  سیستم (.6931) شهرام پارسه، و حسنعلی؛ عرب، حمیدرضا؛ قربانی، محمود؛ حیدریان،
oi:d  .39-16 ،(9)3 ،انسللهن  الل  ع در ای رشلل    یهن  طهلعلله  فصللامه   .مشااتال  و رونااد پیشااینه، ایااران؛ شناساای باستان
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  دسترسی به متن کامل مقاله براساس . اخذ شده است گاناز نویسند« ا  در علوم انسانی رشته مطالعا  میان»ق انتشار این مقاله در فصلنامه ح/ نویسندگان
) .زاد استآ CC BY 4.0قوانین کریتیو کامانز  ) 

شناسی  نهای باستا سیستم اطالعات جغرافیایی در پژوهش
   ایران؛ پیشینه، روند و مشکالت

 
یان   شهرام پارسه،  حسنعلی عرب،  *حمیدرضا قربانی،  محمود حیدر

 60/56/5931: ؛       پذیرش51/51/5931: دریافت

چکیده
رود  کار مای شناسی به سال است که برا  مطالعا  باستان 90بالغ بر  () اطالعا  جغرافیایی  فناور  سیستم

شناسای، نتیهاه ثتریار و  گساتر  اساتداده از ایان سیساتم در باستان. ا  درحال گساتر  اسات طور فزاینده و به
انی در زمیناه ها  مت افزار  جغرافیایی، پیشرفت در فناور  رایانه و فراوان بودن داده ها  نرم دردسترس بودن برنامه

ها و  ها  اخیاار بررساای شناساای ایااران نیااز از ایاان قاعااده مسااترنا نلااوده و در سااال باستان. شناساای اساات باستان
این مقاله با مارور  بار ضارور  . اند ها  زیاد  بخشی از مطالعا  خود را به این مقوله اختصاص داده نامه پایان

شناسای ایاران  ه بررسای و نقاد کااربرد ایان سیساتم در باستانشناسای، با ها  متانی در باستان استداده از نظریه
انداز و   بار ایان سیساتم در ایاران کاه در دو حاوزه  شام شاده ملتنی هاا  انهام پس از بررسای فعالیت. پردازد می

هاا و امتاناا  ایان  شناسان با قابلیت ا  انهام شده است، مشخص شد که عدم آشنایی کامل باستان محوطه درون
ها  جغرافیا بوده و درصدد کما  باه  آموختگان رشته ثوجیه نشدن کاربران آشنا با این سیستم که از دانش سیستم و

در  سیسااتم اطالعااا  جغرافیاااییثاارین مشااتال  باار ساار راه کاااربرد  انااد، ازجملااه مهم شناسااان برآمده باستان
و اشایا ل متاانی بارا  ثماامی ثوان عوامل دیگر   ون دشوار  ساخت مد شناسی ایران است؛ هر ند می باستان
دلیل طاوننی باودن روناد  هاا  اطالعااثی باه روزرساانی نشادن بان  آمده از کاو ، به دست ها  متنوع به شتل

شناسای، ثناوع زیااد   ها  باستان پیچیادگی مشااهده، شناسی از کاو  ثا آماده شدن برا   اا  ثدسیرها  باستان
نگاار  و  ا ، گاه ثحلیل ثصویر، ثنوع فرهنگای و منطقاه و کشی و ثهزیه ابزارها، مداهیم و کارکردها  خاص، نقشه

 .شناسان ایرانی را نیز در این امر دخیل دانست بر بودن و نلودن ثوافق در بین باستان ها  ثاریخی، هزینه  ار وب
 ا  محوطه انداز و درون شناسی، سیستم اطالعا  جغرافیایی، روندها، حوزه  شم باستان :ها کلیدواژه

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

  .ایران شهرکرد، شهرکرد، دانشگاه انسانی، علوم و ادبیا  دانشتده ی،شناس باستان گروه شناسی، باستان استادیار . 
 

 .(مسئول نویسنده) ایران بیرجند، بیرجند، دانشگاه هنر، دانشتده شناسی، باستان گروه شناسی، باستان استادیار . 
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 مقدمه
هاا را در برناماه  دهاد ثاا داده سیستم اطالعا  جغرافیایی، سیستمی است که به کااربر امتاان می

سااز  کارده  ثحلیل، منتقل، ارزیابی، بازیابی و مدل و ساز ، مدیریت، ثهزیه وارد، ذخیره 
آزموده اردنن، )ها  جغرافیایی منتشر کند  ا ، جدولی، و مدلی از پهنه صور  اطالعا  نقشه و به

مانند هر  سیستم اطالعا  جغرافیایی(. 6936؛ سنهر ، 81، 6930؛ مخدوم و همتاران، 6929
ا  از  هااا و نظااام اطالعاااثی یااا مهموعااه باناا  داده: سیسااتم دیگاار  دارا  دو بخااش اساات

هاا را در  نگیر  و مقایساه آ ثحلیل، اندازه و ها، ثهزیه ها که امتان انتقال داده ها و رو  دستورالعمل
ها  متاانی و  ها  پیچیده داده ثرین قابلیت آن را باید امتان انهام ثحلیل مهم. کند بان  فراهم می

در این سیساتم، دنیاا  حقیقای را از طریاق (. 89، 6920جهانی و مسگر ، )غیرمتانی دانست 
ا ،  منطقاهصور  جهانی،  ها  پژوهشی و نظام مطالعاثی به ها  آن و براساس اهداف طرح پدیده

 (. 6شتل شماره ( )82، 6930مخدوم و همتاران، )کنند  ساز  می مدل  و محلی
. ثرین وظاای  ایان نظاام اسات ثحلیل، و ارائاه، ازجملاه اصالی و دریافت، نگهدار ، ثهزیاه

عنوان پال   اسات، باه سیستم اطالعاا  جغرافیااییثحلیل در  و که ثولید نهایی ی  ثهزیه  خروجی
ابزار   امروزه این سیستم، فن یا ماشاین. کند ا دیگر متخصصان و کاربران عمل میارثلاطی کاربر ب

ثحلیل، ثدساایر و  و ، ماادیریت، ثهزیااه(ها  موضااوعی نقشااه)هااا  اساات کااه باارا  شناسااایی داده
اجتماعی بارا  اساتداده انساان از  ا ها، ارزیاابی ثاوان اکولاوییتی، نیااز اقتصاد  بند  داده جمع

شناسای و معاادن،  محیطی، مطالعاا  زمین ریز  زیست محیطی، برنامه یستسرزمین، ثغییرا  ز
دار ، آبیار  و زهتشی، مهندسای رودخاناه،  ریز  شهر ، منابع طلیعی، کشاورز ، جنگل برنامه

کشای، آب و فاضاالب، مخاابرا ، بانتادار ، ثهاار ، مادیریت،  اکوثوریسم، معماار ، نقشه
هااا، ضااایعا  و  بحااران و سااانحه، شااناخت ثخری  نقاال و ثرافیاا ، هوافمااا، ماادیریت و حمل

بار ثماام  عالوه(. 6936سنهر ، )ها، خدما  رفاهی و بسیار  از موارد دیگر کاربرد دارد  آلودگی
ها  خااص  گویی به پرساش منظور پاسخ ها  ویژه به این کاربردها، این سیستم، برا  انهام برنامه

شناسای در ماورد ثدتار  شناسای و باستان نظر  انسان ها  شناسی کاربرد داشته و دیدگاه در باستان
ها  کاااربرد  سیسااتم اطالعااا   شناساای را بااا برنامااه هااا  باستان متااانی، بساایار  از فعالیت

اساتداده از ایان سیساتم در مقیااس »؛ (611، 6928قرخلو و امیریاان، )اند  جغرافیایی ادغام کرده
سایما و یاا  ثحلیل زمین و ثهزیاه: شود ده ثقسیم میشناسی، به دو دسته عم ثحلیل در باستان و ثهزیه

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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، 8006،  کاثسیانیس و ثسایییدیس)« محوطه  ثحلیل کاربرد  درون و ا ؛ و ثهزیه مطالعا  منطقه
هااا   ها  کاااربرد  فراواناای کااه از همااان ابتاادا  اسااتداده از ایاان رو  در پژوهش برنامااه(. 6

در پژوهش حاضر ساعی شاده . بان انهام شده استکار رفته، در یتی از دو دسته  شناسی به باستان
شناسی، پیشینه اساتداده از ایان  ها  متانی در باستان است با مرور  بر ضرور  استداده از نظریه

شناساان ایرانای در   شناسی ایران، بررسی، و مشتال  موجاود بار سار راه باستان سیستم در باستان
 .ارزیابی و ثلیین شود( انداز محوطه و  شم درون)کاربرد این سیستم در دو دسته یادشده 

 

  
سیستم اطالعات در ( و محلی ای جهانی، منطقه)در سطوح مختلف  توانند های جغرافیایی می داده(. 6)شکل شماره 

 شونداستفاده  جغرافیایی
 (6331براساس مخدوم و همکاران،  منبع)

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 شناسی ستانهای با پیشینه و ضرورت وجود دیدگاه مکانی در فعالیت. 1
ها  سمت ثهیه نخساتین نقشاه اجلار به ها  موجود در طلیعت، انسان اولیه را به نیاز به نمایش پدیده

او با استداده از قوه ادراک و ابزار موجود در زمان خود، برداشت خود از طلیعات و حتای . سوق داد
، سان،، پوسات،  اوب، و ا ، معلادها ها  صخره ماوراءالطلیعه را بر رو  دیوار غارها و پناهگاه

صاور  پوشاه  یافته و به ا  ساازمان گوناه مواد دیگر ثلت کرده و اطالعا  جغرافیایی خاویش را به
ها  بشر  نیاز  از زمان پیدایش نخستین ثمدن(. 8شتل شماره )نمایش گذاشته است  گرافیتی، به

هاا  ویاژه  متهاا  گلای و عال کم  لوح ها  جوامع انسانی باه اطالعا  سطح زمین و فعالیت
هاا  بعاد   هاایی در دوره ثلات  ناین اطالعاا  و داده(. 9شتل شماره )نمایش داده شده است 

نزم باه . صور  هنر و فن کارثوگرافی ادامه یافت و در طول ثاریخ، ثحون  بسیار  به خود دید به
  اطالعاا  بناد ها  ثلت و طلقه ها  آمار  از دیگر رو  بردار  و رو  یادآور  است که نمونه

 .کرد بند ، و ثدسیر اطالعا  خود از آن استداده می بود که انسان برا  مدیریت، بیان، طلقه
 

، از نخستین تصویرهای ایجادشده توسط انسان در اشاره به محیط (ترکیه)  محوطه چاتال هویوک(. 2)شکل شماره 
یست خود،  ین شده در یک معبد، قدیمی م، دیواری نقاشی.ق 1211ز اثر از یک آتشفشان فعال که شاید به یکی از  تر

 (2112،  گراتان و تورنس)مایلی شرق تپه اشاره دارد  31های خاکستر آتشفشان کوکاپینار در حدود  مخروط

 
طور سنتی بر رو  کاغذ یاا فایلم  ا ، به ها  رایانه ها ثا زمان ظهور سیستم ضلط و ثمام این ثلت

و ساطوح بودناد کاه اطالعاا  زمینای و جغرافیاایی را نشاان  شد و ثنها خطوط، نقاط، ثرسیم می
منظور بیاان  عنوان الگوها  ثصویر  باه بردار  به ها  نقشه گیر  و رشد سیستم با شتل. دادند می

ثر  ریز  بهتر و دقیاق ها  مختل ، انسان پی برد که برا  برنامه آل پدیده ریاضی و روایی وضع ایده
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 .6311 مالر ، :رک مورد این در بیشتر اطالعا  دریافت برا  . 
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ها  همراه با نقشه، از  ریز  این برنامه. استداده کند ا  منابع متاني اطالعثواند از  اطالعا ، می
،  ؛ کریسامن6330،  ؛ دیاویس6331،  باارو)شاتاب بیشاتر  یافات  6330و  6390ها   دهه

کاه دوم ویژه مورد  ها، به ها و وجود مشتال  در ثحلیل کمی آن دلیل حهم زیاد داده ، اما به(6331
باا پیشارفت . رو شاد گذاشت، این شتاب با رخو  روبه ریز  ثأثیر می گیر  برا  برنامه بر ثصمیم

وجود  ، پیشرفتی محسوس در این موضاوع باه6310ها  پرداز  در دهه  ها  رقومی و رو  رایانه
باا . ن سنتی شادها و فنو جایگزین شیوه سیستم اطالعا  جغرافیایینام  ا  به آمد و فناور  پیشرفته

گیر   بردار  موضاوعی و ثصامیم ثحلیل متاانی، نقشاه و ها  بیشتر  برا  ثهزیاه این رشد، داده
 (.81-99، 6336،  دگوناین)کار رفت  متانی به

هااا  گوناااگونی ماننااد ثصااویرها   ها  رقااومی، انسااان بااه ثصااویرها و عتس باا ثوسااعه رایانااه
ها  هوایی برا  ارزیاابی  ا  و عتس ها  هسته ابها  محدظه حل عدد ، میتروفیلم، عتس ا حرف

هااا  سیسااتم اطالعااا  جغرافیااایی  بااا ثوسااعه داده(. 621، 6312،  رزندیلااد)هااا رو  آورد  داده
شناسی و مناابع فرهنگای، مادیران دیگار نیاز  هایی مانند سازمان زمین محیطی ثوسط سازمان زیست

ویتلاای و )شناسای، مناسا  دیدناد    باستانهاا قابلیات آن را بارا  مادیریت و نماایش متاانی داده
شناسان، در مقیاسی نسلتًا بازر   در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، انسان(. 8008،  گیلینگز

یلینگاز، ویتلای و گ)بررسی مداهیم فرهنگی، مناطق فرهنگی و انتشاارگرایی فرهنگای را آغااز کردناد 
شناساان، ابتادا از مدااهیم پیشارفته  ، انسان6390هاه در د(. 6331،  نرشدرفر و ما ؛ آلدن1، 8008

در اواخار (. 336-336، 6383،  اساتیوارد)هاا را رد کردناد  فراانتشارگرایی انتقاد کرده و درنهایت آن
شناختی ثأکید داشت که مسیرها  ثوساعه  شناسی بوم ، ثوسعه انسان6360و در طول دهه  6330دهه 

اساتیوارد، )شاود  انسان از منابع موجاود در اکوسیساتم ثعیاین میبردار   جوامع، براساس میزان بهره
ثر باشاد، حاوزه  ثر و پیشارفته شود کاه هر اه فنااور ، پیچیاده در این رویترد، پنداشته می(. 6366

 (.609، 6926علیزاده، )ثر خواهد بود  محیطی نیز گسترده استداده از منابع زیست
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ها   ار ، ثلدیل به یتی از اجازا  کلیاد  پرساشثحلیل استقر و ، ثهزیه6310در اواخر دهه 
انداز شد  محیطی در  شم شناسی درباره سازگار  انسان با ثنوع زیست ها  باستان گسترده پژوهش

ویتلاای و گیلینگااز، : همچنااین رک 811-816، 6312؛ بیندااورد، 861-886، 6318،  بیندااورد)
ها  علمی دیگر  مانند جغرافیا و  رشتهشناسی جدید، به  واسطه باستان پژوهشگران به(. 1، 8008

باا . ثحلیل متاانی اساتداده کنناد و ها بارا  ثهزیاه ها  آن ها و ایده اقتصاد رو  آوردند ثا از رو 
هاا  صانعتی  هایی مانناد الگاو  وبار در ماورد متان ثوان گدت، ایاده نگاهی ویژه به جغرافیا می

، کاااماًل بااا 6310، در اواخاار دهااه (6311)  و نظریااه متااان مرکااز  کریسااتالر( 6383،  وباار)
 .محیطی و الگوها  استقرار  ارثلاط یافتند ها  زیست دیدگاه

 

 
(. م. اواخر هزاره سوم ق)برداری  های مربوط به ریاضیات و نقشه های گلی اکدی در مورد بایگانی کتیبه(. 3)شکل شماره 

 (.32، 2112،  جورج)ها است  در جنگ برداری مناطق تسخیرشده برداری و پالن این اسناد شامل نقشه
 

شناسااان قادرنااد  ثاااکنون بااا اسااتداده از سیسااتم اطالعااا  جغرافیااایی، باستان 6330از دهااه 
ها  ساخته ها  باستانی، انواع معمار  و دست متغیرها  بسیار  مانند مسافت بین موقعیت محوطه

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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،  ؛ وریان8008و همتااران،   لیاو)ثحلیل کنند  و انداز وجود دارند، کش  و ثهزیه را که در  شم
گوناه کاه اشااره شاد،  همان(. 8008،  ؛ کری،8008،  ؛ مویز و جیمی8006،  ؛ ثورس6333

شود  عمده ثقسیم می ۀشناسی، به دو دست ثحلیل در باستان و استداده از این سیستم در مقیاس ثهزیه
ثحلیل کااربرد  درون  و  ، و ثهزیاها سیما و یا مطالعا  منطقه  ثحلیل زمین و ثهزیه: که علارثند از

 .اند محوطه که در ادامه بررسی شده
 تحلیل الگوی استقرار. 1-1

در دره ویارو   و بررسی گوردون ویلای 6360گیر  و ثوسعه مطالعا  الگو  استقرار به دهه  شتل
ها  انطرفداران این نظریه بر این نظرناد کاه انسا(. 6369ویلی، )گردد  ها  پرو بازمی در کوهستان

،  هاادر و اورثاون)کنند  اندازها و بستر طلیعی محیط استداده نمی طور ثصادفی از  شم گاه به هیچ
محیطی و هم بار دیادگاه  این رویترد، برا  ثدسیر الگودهی متانی، هم بر دیدگاه زیست(. 6311

کید دارد ا اجتماعی  .سیاسی ثأ
 الگوی مکان مرکزی. 1-1-1

ثاوان ساازمان  اند، می ها  باستانی فراهم شده آمده از استقرار که از فعالیت دست ها  به با استداده از داده
؛ ثاورس، 6333ب؛ وریان، 6331، ماشانر)اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی گذشته را بازساز  کارد 

اشااره کارد ( 6311کریستالر، )ها  متان مرکز   ثوان به الگو در مورد این بازساز  می(. 808، 8006
صاور  بصار ، ساازمان متاانی  مراثلی باین اساتقرارها، به ها  سلساله ریاق شناساایی شالتهکه از ط
ها براسااس میازان  متاان مرکاز ، ارزیاابی محوطاه ۀدر نظریا. دهند ها  باستانی را نمایش می محوطه

 هایی  اون این ارزیابی براساس ویژگی. شود کنند، انهام می ها در سیستم ایدا می ثسلط و ثمرکز  که آن
زماان، وساعت و ابعااد محوطاه، ناوع معماار ، آثاار  ها  هم شد  ثمرکز و ثسلط بار دیگار محوطاه

هار محوطاه  ۀصور ، انادازه و رثلا این گیر  است و به اندازه ها  دیگر قابل شده و برخی ویژگی شناسایی
 (.6311،  ؛ فالنر 313-602، 6311،  جانسون)شود  مراثلی مشخص می سلسله هدر این شلت

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 ترین همسایه الگوی نزدیک. 2-1-1

ثوان  ها  الگوها  استقرار  که می ثحلیل آمار  مرثلط با پژوهش و ها  ثهزیه یتی دیگر از نمونه
ایان . اسات  ثرین همسایه ثحلیل نزدی  و کار برد، الگو  ثهزیه در سیستم اطالعا  جغرافیایی به

ر سیاسی استداده شده ثا براساس ثوزیاع عنوان آمار ثوصیدی برا  ثدتی  سطح ثمرکز اقتدا الگو به
،  ارل)ا  اساتقرارها، اعتلاار و قادر  و نداوذ هریا  را مشاخص کناد  منظم، ثصادفی، و خوشه

ثر متانی الگو  اساتقرار  ها  پیچیده ساز  ها  اخیر برخی از الگو در سال(. 903-829، 6311
 .اند ساز  عامل انهام شده شناسی براساس الگو در باستان

  الگوی حوضه آبریز. 3-1-1

این مدهوم بر این فرض استوار است که استداده از منابع در سراسر استقرار باه دور  و نزدیتای باه 
ور  از منابع را باه حاداکرر برساانند  شوند که بهره ها در جایی واقع می ها وابسته است و محوطه آن
حای فاصاله بارا  ایهااد فاصاله در طرا ۀثر، شایو ها  پیچیده امروزه، الگو(. ال 6331، ماشنر)

 (.3، 8008؛ ویتلی و گیلینگز، 6338،  هانت)برند  کار می ثوسعه مناطق حوضه آبریز را به
  بینی الگوی پیش. 2-1

ها  مدیران منابع فرهنگای در ماورد  شناسی، نگرانی یتی از دنیل ظهور و کاربرد این الگو در باستان
ثنها نگران این مسئله بودناد کاه  مدیران منابع فرهنگی نه. ر  بودبردا ها  نمونه مدیریت زمین و رو 

شناسی را در  ه مناطقی انهام دهند، بلته درپی ایان موضاوع بودناد  ها  باستان ها و بررسی فعالیت
(. 63، 6321،  کاولر و پاارکر)ها  باساتانی بیشاتر اسات  که در  ه مناطقی احتمال وجود محوطاه

وجود آمدناد ثاا باا اساتداده از اطالعااثی مانناد شای ،  شناسی به نه باستانها  پیشگویا درواقع الگو
ازثاریخی را بر ملنا  فاصله ثا منابع موجاود شناساایی  ها  پیش ثرین متان ، مطلوب...خاک، آب، و

باا اساتداده از (. 63، 6321؛ کاولر و پاارکر، 931، 6322؛ کاولر، 6326،  کاار)کرده و نشان دهند 
دسات  شاده به ها و با کم  نمونه نسالتًا کاو تی کاه از منااطق شناخته در این الگو ها  مناس  داده

بینی از ایان  ها  پیش مزایا  عملی الگو. ثر ممتن خواهد بود بینی ی  منطقه بسیار وسیع آمده، پیش
ا  از زمین کاه در  گسترده ۀنشد ها  بررسی ثوانند برا  بخش ها می گیرند که آن واقعیت سر شمه می

 .کار بروند ها هنوز شناسایی نشده، به ها و غیرمحوطه ن موقعیت محوطهآ
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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  محوطه  درون. 2
دانند که یتی از  اند، می ها  بررسی یا کاو  بوده شناسانی که درحال انهام طرح بسیار  از باستان

ها  ها و کاو  آمده از این بررسی دست ها  به شناسی، مدیریت مهموعه داده مشتال  ذاثی باستان
ها  هنگدتای در شناساایی، کشا ، و نگهادار   است که معموًن نیازمند صارف وقات و هزیناه

هاا   صاور  داده ها به ا  دارند و ارائه آن کننده ها، وضعیت نگران اغل  این مهموعه داده. هستند
. و ثاحاد  غیارممتن اسات  شناسی روز، بسیار ساخت یتیار ه و کامل و براساس ادبیا  باستان

ها  اطالعاا   سیستم». ها  کاربرد  در این زمینه، سیستم اطالعا  جغرافیایی است ز برنامهیتی ا
ی باا ارائاه اادراکا ا ایی بصار ارافیاثواند ی  زمینه جغ می  شناسی ها  زمین دادهجغرافیایی ملتنی بر 

در  طورکلی یا  ساند پویاا بارا  ساهولت هاا و باه خواندن و استخراج دادهبایگانی، سازماندهی، 
 ۀنابر معرفی شداف محوطاه، نیازمناد صارف هزی این شیوه عالوه. شناسی ارائه کند کارها  باستان

از دیگار مزایاا  اساتداده از ایان . کند ها  دیگر فراهم می کمتر  است و زمینه را برا  ورود رشته
ز طریاق هاا  اطالعااثی التترونیتای اسات کاه ا ها  باستانی در پایگاه مهموعه داده ۀالگو، ارائ

جویی زماان و هزیناه  ثواند در صارفه ها می دسترسی بوده و سهولت در دسترسی به آن اینترنت قابل
ها   نشانه ۀبرند از سو  دیگر، ازآنهاکه کاو ، خود ازبین(. 8، 8069،  پالزا)« بسیار مؤثر باشد

اشایا هسم کاردن ثواند به ث شده بسیار مهم بوده و می بعد  فیچرها  کاو  گذشته است، ارائه سه
ارائه ی  کاو  در ی  محیط دیهیتاالی، مساتلزم پای . باستانی که دیگر وجود ندارند، کم  کند

 .ها  فمایی آن است بعد  سه  شناسی و ارائه همه وثحلیل و ثدسیر باستان بردن به ارثداع و ثهزیه
 

 اسی ایرانشن های باستان در فعالیت سیستم اطالعات جغرافیاییپیشینه استفاده از . 3
ثحلیل متاانی  و هاا و ثهزیاه ، از آن بارا  مادیریت دادهاطالعا  جغرافیایی  ایهاد سیستم از آغاز

ماناد،  هاا محادود می بسیار  بر این باورند که اساتداده از آن بایاد باه مادیریت داده. استداده شد
. شناسای قائال هساتند نویژه در ثدسیرها  باستا ثر  را برا  آن به ا  نیز نقش فعال که عده درحالی

ها  کاربرد  بسیار  که از هماان ابتادا در ایان رو  بارا   باید اذعان داشت که با ثوجه به برنامه
ثحلیل باه دو  و شناسی وجود داشته، استداده از آن در مقیاس ثهزیاه ها  باستان استداده در پژوهش

ها    سایما و دوم، برناماه انداز و یاا مطالعاا  زماین نخسات،  شام: شاود دسته عمده ثقسیم می
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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مهم در کاربرد این سیستم در  ۀنتت(. 9، 8006،  کاثسیانیس و ثسیییدیس)محوطه  کاربرد  درون
ا   محوطاه شناسی ایران، این است که نخساتین اساتداده از آن باا مقیااس دوم، یعنای درون باستان

ا  و بررسای  طالعاا  منطقاهکه اخیرًا ثمام کاربردها  این سیستم باه م همراه بوده است، درحالی
ثوفیقیاان در ساال . سیما، آن هم نه از نوع ثحلیلی، بلته از نوع ثوصیدی محدود شاده اسات زمین

ها  دور فرانساویان  ها  سال شناسی محوطه شو  که از حدار  ها  باستان ، براساس داده6911
گااه اطالعااثی متاانی دست آمده بود، از این سیساتم اساتداده کارد ثاا یا  پای در این محوطه به

اشاایا فهرساات کاااملی از )و ثوصاایدی ( هااا  معمااار  هااا، و طرح ها  ثوپااوگرافی، پالن نقشااه)
اگر ه کار او نخساتین (. 6911)از ثیه شو  فراهم کند ...( فلز ، واشیا شده مانند سدال،  کش 

هاا   ایاان کاو ها بعد از پ محوطه بود، اما  ون نه در حین کاو ، بلته سال کار مطالعاثی درون
ها  مخدو ، غیراساتاندارد و  ثیه شو  انهام شد، ناخواسته ایرادهایی داشت؛ به زعم و  با داده

شده در شو  با ثوجه به نقشه ثوپاوگرافی زماان  رو بودیم و بسیار  از آثار یافت بدون مقیاس روبه
و ثعیاین سیساتم  رو  نقشاه پایاهاشایا کاو ، ثلت نشده بودند و ثعیین محال قارار گارفتن ایان 

 .ها بسیار مشتل بوده است مختصا  دقیق آن
هاا   شناسی در محوطه مورد کاو  خود از قابلیت این کار اگر ه ابتدایی بود، اما هیچ باستان

را ( آباد میمون)آباد  ها  خود در محوطه میمنت زش ، کاو  ثنها یوسدی. این سیستم استداده نترد
باا (. 6936زشا ،  یوسدی)  م اطالعا  جغرافیاایی انهاام دادبعد  در سیست براساس ثحلیل سه

باا سیساتم آبااد محوطه میمناتحین کاو  در در رو بود  ثوجه به مشتالثی که ثوفیقیان با آن روبه
کاه در ... ی و طلیعای، وها  فرهنگا مختصا  جهانی، موقعیت دقیق آثار منقول، معمار ، نهشته

صور  متانی برداشت شده و پس از ایهاد ی  الگو  رقومی ارثدااع،  شد، به ها کش  می ثرانشه
پایگاه دیهیتالی مربوط به کاو  ایهاد شد؛ پایگاهی که سه نوع داده متنی، متانی، و زماانی را در 

سیساتم اطالعاا  ک کااربرد ها  اند این الگو که در نوع خود یتی از نمونه. خود جا  داده است
با ایهاد رابطه بین زمان، متان، و اطالعا  ثوصایدی مرباوط »در درون محوطه است،  جغرافیایی

ها  جدیااد  را باارا   هااا و فرصاات شااده از کاااو ، ثوانساات رو  هااا  باسااتانی یافت بااه داده
  و همتااران، در ُزش یوسدی)« ها  باستانی ایهاد کند ثحلیل، و نمایش داده و سازماندهی، ثهزیه

ا  که عمر مدیاد آن  این رو ، با وجود نوین بودن در ایران و فراهم کردن پایگاه داده(. دست  ا 
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 :شود مراجعه زیر سایت به بیشتر اطالعا  دریافت برا  . 
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ها  سانگین در  بسیار طوننی است، مشتالثی مانند نیاز به نیرو  انسانی، صرف زماان و هزیناه
 .همراه دارد ا نیز بهاند ر شناسی بوده ها  پژوهشی باستان حین کاو  که همواره گریلانگیر طرح

یاابی  شناسی ایران، در قال  کاار متان برانگیز در مورد کاربرد این سیستم در باستان دومین نتته ثأمل
صور  عملیاثی در حاوزه  بینی، به و  با استداده از رو  یا الگو  پیش. ثلیین است هرسینی قابل سعید 

ها  پایش از ثااریخ و ثحلیال  یاابی محوطاه در منطقه زاگرس مرکز  در پی متان« گاماس »رودخانه 
، و سیساتم اطالعاا  جغرافیااییها  ثحلیلی  ها، نقشه حاصل کار او در قال  الگو. ها بود روابط بین آن

هاا باا  آن(. 801، 6921؛ نیتناامی و همتااران، 6926هرسینی،  سعید )ها ارائه شد  ثدسیر آمار  داده
، (ها  نموناه مشااهده داده)موردمطالعه  ۀاطالعا  جزئی از منطقاستداده از این الگو ثوانستند براساس 

اناد، بارآورد  هایی که درعمل مشااهده نترده شناسی را در سایر قسمت امتان وجود یا فقدان نقاط باستان
شاود،  هاا مطالعاه می هایی که ثوسعه جواماع و پیچیادگی آن اما باید اشاره کرد که در بررسی دوره. کنند

هاا بتاوانیم  ا  ثعیین کنیم که براساس آن گونه عد و نظم موجود بین استقرارها  باستانی را بهبهتر است قوا
بینی، نقش عوامال فیزیتای و  ها  پیش ها را بررسی کنیم، زیرا رو  نقاط استقرار  و موقعیت متانی آن

 .دهند نه عوامل اجتماعی، سیاسی، و شاید مذهلی را زیستی را مدنظر قرار می
سانگی و شایوه معیشات در  گوران الگاو  اساتقرار دوره پارینه مارکر و حیدر  8003در سال 

ها از ی  نوع رگرسیون درختی، یعنی  همچنین آن. ها  زاگرس را مطالعه و ارزیابی کردند  کوه رشته
صاور   ها  باساتانی به استداده کردند و به این نتیهه رسیدند که محوطاه« بیشه ثصادفی»الگو  

ثوانناد باا اساتداده از  ا  مرباوط هساتند کاه می ها  محیطای هاا و فرایناد ی باه ویژگیبسیار خوب
نظر باه اینتاه ایان (. 6، 8003،  گوران مارکر و حیدر )ها  ثوپوگرافی ، ارزیابی شوند  شاخص

سنگی ثأکید کرده است و باا ثوجاه باه ایان  کار بر نقش عوامل و معیارها  محیطی در دوره پارینه
ز روابط فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی خاصی در دوره مورد مطالعه شتل نگرفته و نیاز نتته که هنو

ا  از یا  ناوع ثصامیم و انتخااب باشاد، ثاا  ثواند بازثااب پیچیاده استقرار ی  جامعه ساده نمی
 .حدود  مشتل زیاد  نداشته است
برخاوردار ها  مرباوط باه دساته نخسات، از ثعاداد بیشاتر   در مقایسه با دسته دوم، پژوهش

فر با استداده از سیستم اطالعا  جغرافیایی، الگاو  اساتقرار  را مطالعاه و  ابتدا محمد . هستند
منظور ثحلیل متاانی  و  به(. 601، 6926؛ نیتنامی و همتاران، 6923فر،  محمد )بررسی کرد 

ها  مختلاا   هااا را نساالت بااه مؤلدااه آثااار و اسااتقرارها  اشااتانی منطقااه زاگاارس مرکااز ، آن
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ارثداع، میزان بار ، وضعیت دما، رودخانه، حوزه آبریز، پوشش گیااهی مرثعای و )محیطی  زیست
به آزمایش گذاشات و الگوهاا  پاراکنش ایان ( جنگلی، شی  و جهت شی  و مسیرها  ارثلاطی

 .بند  کرد  ا ، و کاماًل منظم، طلقه پراکنش اثداقی، خوشه ۀاستقرارها را در سه شیو
استقرار مربوط به عصر مدرغ قدیم در شرق زاگرس مرکاز   30و نیتنامی  مترجم 6930در سال 

. را مطالعاه کردناد  ااا  شناسایی شده بودناد 6921که در بررسی سال   اا  الوندحوزه ها  واقع در  دشت
هاا باه ایان  آن. هدف از این پژوهش، ارزیابی رابطه بین موقعیت هر زیستگاه با عوامال محیطای باود

ها  عصار مدارغ قادیم  ها در ایهااد و گساتر  محوطاه رسیدند که نقش مراثع ییالقی و جادهنتیهه 
 (.31، 6930مترجم و نیتنامی، )منطقه، بیشتر از سایر عوامل بوده است ( کوراارس)

کوهیر و همتاران پس از بررسی گسترده استان مازنادران، ساعی کردناد باا کااربرد ایان  موسو 
هاا   ها  انساانی دوره دهی متاانی زیساتگاه ها را در شتل ی و نقش آنمحیط سیستم، عوامل زیست

فر،  ها نیاز مانناد محماد  آن(. 63، 6930)باستانی مختل  منطقه مازندران، بررسی و مطالعه کنند 
ها  جاار ، دور  و  هوا، آب و ها را نسلت به متغیرها  ارثداع، نوع آب ها  باستانی ثمام دوره محوطه

ها  اصلی، پوشش گیاهی مرثعی و جنگلی و میزان بار ، مطالعه کردند و ثأکیاد  خانهنزدیتی به رود
گیر   محیطی در شاتل ثارین و ماؤثرثرین عوامال زیسات هوا، مهم و داشتند که دو عامل ارثداع و آب

، برخای از اساتادان جغرافیاا  6936در سال  .ها بوده است استقرارها  باستانی حوزه موردمطالعه آن
شناسای آن دانشاگاه، در  باا همتاار  اساتادان باستان  اا  دلیل آشنایی با این سیستم به  ااه ثهران دانشگا

مقصاود  و همتاارانش باا . قال  دو کار متداو ، ثوزیع استقرارها  پیش از ثاریخ را بررسی کردند
از ثااریخ، ها  پایش  ها در ثوزیاع ساتونتگاه افتنه شناسی و با هدف ثعیین نقش مخروط دیدگاه زمین

. عرب در دشت قزوین را بررسی و مطالعه کردند ها  جاجرود در دشت ثهران و حاجی افتنه مخروط
ها  پیش از ثاریخ برا  دسترسی باه خااک  دهد که بسیار  از ستونتگاه ها نشان می نتایج پژوهش آن

یاانی و هاا  م هاا  دیگار، رو  بخش مناس  و آب کافی برا  کشاورز  و ساخت سادال و فعالیت
یتی دیگر از نتایج این بررسی، اثلا  وجود رابطه باین حدار . اند ها استقرار یافته افتنه انتهایی مخروط

دسات  ها به یاابی مناسا  اساتقرارگاه ها و متان  افتنه ها  اصلی موجود بر سطح مخروط  عمقی کانال
 (.63، 6936مقصود  و همتاران، ) .ها  پیش از ثاریخ است انسان

ا  و محاساله ضاری   مقصود  و همتاران در همین سال با اساتداده از رو  ثحلیال خوشاه
ها  باساتانی  ، نحاوه ثوزیاع محوطاهاطالعا  جغرافیایین با استداده از سیستم ثغییرا  و همچنی

شناسای، فاصاله از  هاوا، شای ، زمین و دشت ثهران را نسلت به متغیرها  طلیعای شاامل ناوع آب
در ایاان پااژوهش پااس از . رودخانااه، یئومورفولااوی ، کاااربر  اراضاای و ارثداااع، بررساای کردنااد
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ها  پایین محادوده، یعنای ناواحی  ها مشخص شد که در قسمت هثحلیل پراکندگی محوط و ثهزیه
، کمترین ضری  ثغییرا ، متعلق به عامل فاصله از رودخانه (خوشه ی  و دو)ا   دشتی و کوهیایه
بار ایان، ضاری   عالوه. اند گزینی شده ها  مختلدی از رودخانه متان ها در فاصله است و محوطه

ها  افتناه نشان داد که استقرارها  این حوزه ثحت ثأثیر مخروطثغییرا  بان  عامل یئومورفولوی  
 (.683، 6936مقصود  و همتاران، )هستند 

، باا اساتداده از ایان سیساتم، الگاو  اساتقرار  دوره 6936زاده در ساال  زش  و باقی یوسدی
یر  از اند و بر این نظر هستند که ثأثیرپاذ نوسنگی ثا عصر آهن دشت درگز را بررسی و ثحلیل کرده

وجود آمادن الگاو  اساتقرار  معینای  آب و خاک و همچنین طی  ارثداعی مشخصی باعا  باه
 (.88، 6936)شود   می

آمده از دو فصال بررسای  دسات شناسای به هاا  باستان براساس داده 6936نیا در سال  موسو 
ر بار شناسی منطقاه در دوره ساساانی، الگوهاا  ثأثیرگاذا شهرستان خمین، ضمن ثوصی  باستان

و  بر این نظار . ها  ساسانی شهرستان را شناسایی و بازساز  کرد پراکندگی محوطه گیر  و  شتل
هاا  اصالی، شای  و جهات شای   است که ارثداع، منابع آب، کاربر  اراضای، فاصاله از جاده

 (.686، 6936)ها  ساسانی خمین هستند  ازجمله عوامل مؤثر در پراکنش محوطه
شناختی استقرارها   انداز جغرافیایی و ثحلیل باستان یز به بررسی  شمهرسینی و همتارانش ن

 سیستم اطالعا  جغرافیااییدر این کار، با استداده از . اند سنگی زاگرس مرکز  پرداخته   دوره مس
ا  که سهم بیشاتر   ها  متانی رقومی، عوامل محیطی و فرهنگی و رو  آمار   ندمتغیره و داده

. اند صور  ثقسیم طلقا  ارائاه شاده اند، به ها  متانی داشته   پراکنش دادهدهی الگوها در شتل
هاا  یتهانشاینی و اقتصااد کشااورز  و دیگار   در این پژوهش، دو نوع محوطه، یتی با ویژگی

 (.99، 6936)صور  فصلی، شناسایی شد  به
ها  اولیه اسالمی  ثحلیل الگو  استقرار  شهرستان سمیرم در دوره انتقال از ساسانیان به سده

منظور ارزیاابی ثحاون   در ایان پاژوهش باه. ثوسط کریمیان و همتاران از کارها  بعد  اسات
استقرارها  مورد مطالعه در دوران انتقال از ساسانیان به دوران اسالمی، متغیرهایی مانند فاصاله از 

اراضای، پوشاش  ها  ارثلاطی کهن، روساتاها  موجاود، ارثدااع، کااربر  رودها  دائمی، شلته
هاا   ها  ایان دوره، ثعریا  و ثماام داده گیر  محوطاه ها  ماؤثر در شاتل گیاهی و سایر مؤلداه

دهاد کاه  نشاان می سیساتم اطالعاا  جغرافیااییثوزیع متانی آثار در . اند شده، ثحلیل شده ثلت
اختی اند و پاراکنش یتناو ها  استقرار  در بخش شمال و مرکز شهرستان واقع شاده بیشتر محوطه

ساساانی و پاس از آن در   شده از لحاا  کمای و کیدای در دوره ها  کش  همچنین محوطه. دارند
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اجتماعی  ا هایی که بر ثااریخ سیاسی اند و دگرگونی ا   شمگیر، ثغییر نترده گونه دوره اسالمی، به
 (.11، 6936)کشور عارض شده، ثأثیر  ندانی بر روند زندگی ساکنان دشت سمیرم نداشته است 

، الگااو  سیسااتم اطالعااا  جغرافیااایی، حیاادریان و همتاااران در برنامااه 6938در سااال 
ارثداع، دور  . اند ها  باستانی شهرستان سنقر در غرب ایران را بررسی کرده زمانی محوطه ا متانی

شناسای، شای  و جهات شای ، و  ها  اصلی، پوشش گیاهی مرثعای، زمین  و نزدیتی به رودخانه
هاا سانهیده  ها نسلت به آن اند که پراکندگی محوطه ا  بوده محیطی تغیرها  زیستمیزان بار ، م

هاا   ها  باساتانی دوره شد و مشخص شد که ایان عوامال، نقاش متدااوثی را در ثوزیاع محوطاه
درنهایات و پاس از . کنناد هاا از قانونمناد  یتساانی پیارو  نمی اند و هماه آن مختل  ایدا کرده

و جهت آن و نزدیتای باه رودخاناه   ها، سه عامل ارثداع، شی  تانی محوطهثحلیل ثوزیع م و ثهزیه
گیر  استقرارها  باساتانی شهرساتان  محیطی در شتل ثرین و مؤثرثرین عوامل زیست عنوان مهم به

 (.31، 6938)سنقروکلیایی شناسایی شدند 
ها اشاره شد، بایاد  در مورد کارها  دسته نخست، یعنی مطالعه الگو  استقرار که در بان به آن

ها، در شناسایی الگوهاا   ها  استقرار  آن ثحلیل سیستم و اذعان داشت که مرحله نخست ثهزیه
هاا باا محایط  ها  باستانی،  ه در ارثلااط باا یتادیگر و  اه در ارثلااط آن ثوزیع فمایی محوطه

ماااعی و خوبی بررساای شااده اساات، زیاارا انسااان، بااا ثأثیرپااذیر  از عواماال اجت شااان بااه طلیعی
انداز، از  کناد و رفتاار او در یا   شام صور  غیرثصادفی از فما اساتداده می محیطی، به زیست

گوناه کاه  همان. شناساایی اسات جامانده از او و در قال  فرهن، ماد ، قابل طریق بقایا  ماد  به
رساد  ظر مین ها  باستانی که باه ها و ثنوع محوطه دهد، ثنوع موقعیت ها نشان می نتایج این پژوهش

نقل و دسترسی باه  و نگار ، منابع آب شیرین، آسانی حرکت، حمل ثحت ثأثیر منابع غذایی، متان
طورکلی از  هاا عاواملی کاه باه آن. خوبی بررسای شاده اسات اند، به دیگر منابع طلیعی قرار داشته

ثیر انداز ثاأ امتانا  دفاعی منطقاه، نزدیتای باه دیگار اعماا  جامعاه و درک فرهنگای از  شام
هاا  گونااگون  اند، اما در بیشتر موارد، ثنها به ثوصی  پراکندگی آثار دوره گیرند را بررسی کرده می

نوعی  رایای  ی  به مرحله دوم و باه اند و هیچ محیطی مختل  پرداخته نسلت به متغیرها  زیست
در منطقاه  ها  متانی به کم  اطالعاا  اکتشاافی و ثهربای ثحلیل داده و ها و ثهزیه این پراکنش

ا  که براساس بستر متنوع محایط زیساتی هریا  از منااطق  مسئله. اند مورد مطالعه خود نیرداخته
ها، ثاابع معیارهاا و متغیرهاا  خاصای باوده  ها  باستانی موجود در آن موردبررسی در بان و دوره

هاا    الگوطور جد  بررسای شاده و باا اساتداده از  شود در مطالعا  بعد  به است و پیشنهاد می
 .شوند بینی، با صرف هزینه و زمان کمتر، مناطق بیشتر  بررسی و شناسایی  پیش
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شناسیی  در باستان سیستم اطالعات جغرافیاییتحلیل روندها و مشکالت کاربرد  و تجزیه. 4
 ایران
شناسای، مادیریت  ها  پیشین اشاره کردیم، یتی از مشتال  ذاثای باستان گونه که در بح  همان

ها   ها است که معموًن با صرف وقت و هزینه ها و کاو  آمده از بررسی دست ها  به ه دادهمهموع
شناساانه،  یا  کااو  یاا بررسای باستان. هنگدتی در شناسایی، کش ، و نگهدار  همراه هستند

است که اهاداف مشاخص ثحقیاق، شاامل ثلات و ثدسایر   نشده بینی  کار  پیش ۀا  با زمین برنامه
آمده در ی  منطقاه یاا  دست ها  باستانی، فیچرها، بناها و دیگر بقایا  به ها  سطحی، نهشته  یافته

هاا  ا  دارناد و ارائاه آن کنناده هاا وضاعیت نگران اغل  این مهموعه داده. گیرد محوطه را دربر می
و ثاا حاد    شناسی روز، بسیار دشوار ها  یتیار ه و کامل و براساس ادبیا  باستان صور  داده به

 . غیرممتن است
هاا   صاور  اساناد و داده شناسی ایران معموًن به رو  ثلت و ضلط اطالعا  در مراکز باستان

 هاا  ا  وجاود دارد کاه آرشایو  از بان  شناسای شناس و مرکز باستان کاغذ  بوده و کمتر باستان
آسانی ثواناایی ملادلاه،  ها  خود ارائه دهد که به ها و بررسی اطالعاثی التترونیتی در مورد کاو 

. ثحلیل را دارا باشاد و ها برا  انواع مختل  ثهزیه روزرسانی، بازسازماندهی و ثغییر داده ذخیره، به
اساتداده از آن در ها  کاربرد  در این زمینه، سیستم اطالعا  جغرافیایی است کاه  یتی از برنامه

انداز و یاا  نخست،  شم: شود ثحلیل به دو دسته عمده ثقسیم می و شناسی در مقیاس ثهزیه باستان
پیشتر نیز نیز اشاره شد که مطالعا  . محوطه ها  کاربرد  درون سیما و دوم، برنامه مطالعا  زمین

ثحلیل  و ثهزیاه. اسات مربوط به دسته نخست در ایران، آمار بیشاتر  را باه خاود اختصااص داده
شناسی مربوط به دساته  ها  باستان پژوهش ۀها  گسترد استقرار ، یتی از اهداف اصلی و پرسش

شناساان ایرانای، پاس از  این گاروه از باستان. ها اشاره شد نخست است که در قسمت پیشین به آن
خاود، در  ۀموردمطالع ۀانهام بررسی، با پرداختن به الگو  پراکندگی استقرارها  باستانی در منطق

هاا باه  اناد، و برخای از آن انداز بوده محیطی در  شام پی شناسایی سازگار  انسان با ثنوع زیسات
. اند رنگی را برا  انسان متصور شاده و نقش کم  د ار شده  گرایی و امتان  ها  جلر محیطی افراط

شناسای  هاا  باستان نی دادهاین گروه، از سیستم اطالعا  جغرافیایی برا  مدیریت و نمایش متاا
هاا  اکتشاافی و اطالعاا   ثحلیل داده و جا  ثهزیاه اند و در نتایج کار خود باه خود استداده کرده

هاا  مختلا   متانی به کم  اطالعا  اکتشافی و ثهربی، ثنها به ثوصای  پراکنادگی آثاار دوره
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

(.83 ،6911 شتویی،) انسانی عملتردها  بر طلیعی محیط دانستن مسلط یعنی جغرافیایی، جلر  
(.90 ،6911 شتویی،) انسان عملترد و رفتار بر محیطی عوامل ثأثیر حداقل به بودن قائل یعنی گرایی، امتان . 
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ثوانساتند  ها می این پژوهش اللته هری  از. اند محیطی گوناگون پرداخته نسلت به متغیرها  زیست
جویی  بر صرفه ، عالوه(6323،  آلدریچ و نلسون)  بینی و الگو  احتمال با استداده از الگو  پیش

ها   گیر  محوطاه هاا  مناسا  بارا  شاتل ها  هنگدات شناساایی، موقعیت در وقت و هزیناه
ثغییاارا   اندعااان ، و و بااه فعل( ها حمااور یااا عاادم حمااور محوطااه)هااا  باسااتانی، واکنش

بینی از نظر بیان، خود جازء احتماان  اسات؛  این پیش. بینی کنند محیطی مستقل را پیش زیست
و یا  ( احتماال کام)آساانی باا ارزشای باین صادر  سادگی قابل ثدسیر باوده و به احتمانثی که به

 .پذیر هستند آزمایش( احتمال زیاد)
بینای و باا  سعی کرده است با استداده از الگو  پیش( 6926)هرسینی  ثنها در ی  مورد، سعید  

باا . ها  باستانی بیردازد یابی محوطه ها  سیستم اطالعا  جغرافیایی، به متان کاربرد یتی از قابلیت
 .ها، پژوهش عمده دیگر  در این زمینه انهام نشده است وجود درخورثوجه بودن این پژوهش

ها  میادانی شاامل مادیریت  در کاو  ا  جغرافیاییسیستم اطالعگرایانه  ها  ثحلیل قابلیت
ها   شده و ثحلیل متانی بناهاا و یافتاه آمده از کاو ، نمایش فیچرها  شناسایی دست ها  به داده

، باه ثشاتیل سیساتم اطالعاا  جغرافیااییثرکی  این ساه ویژگای در سیساتم . شده است کاو 
شاده در ایان  هاا  انهام ، اما ثنها فعالیتشود آمده از کاو  منهر می دست اطالعاثی ساختار  به

ثوفیقیاان، اساناد کاغاذ  . اسات( 6936)زشا   و یوسدی( 6911)ها  ثوفیقیاان  حوزه، فعالیت
ثلادیل  سیساتم اطالعاا  جغرافیااییها  شو  را به ی  بان  اطالعااثی   آمده از کاو  دست به

سیساتم اطالعاا  اطالعااثی کرد، اما ثنها کسی که از ابتدا  کاو  در پای سااختن یا  بانا  
هاا  جدیاد  شده ثوسط و ، یتی از پژوهش زش  است که پژوهش انهام بود، یوسدی جغرافیایی

 .در این زمینه است
ثرین  بینای، نزدیا  شده در مورد انواع الگوهاا  اساتقرار، پیش ها  مطرح با ثوجه به بح 

شناسان با سیستم اطالعا    استانرسد در صور  آشنایی ب نظر نمی به... همسایه، حوزه آبریز، و
شناساای  هااا  مربااوط بااه باستان ا  در اسااتداده از آن بارا  پژوهش جغرافیاایی، مشااتل عمااده

محوطه، مشتال  بسیار  وجاود  انداز وجود داشته باشد، اما در مورد کاربرد آن در درون  شم
شاود،  در کااو  می سیساتم اطالعاا  جغرافیااییثرین مشتلی که مانع اساتداده از  مهم. دارد

. آیناد دست می هایی است که در کاو  به و شتلاشیا دشوار  ساخت الگو  متانی برا  ثمام 
بر است  گیر و هزینه ها وقت بند  آن شوند که دسته زیاد و متنوعی کش  میاشیا در طول کاو ، 

  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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طور  به. استها بسیار مشتل  ها  بان  اطالعاثی قرارداد  برا  آن و ساختن الگویی در سیستم
شاود و یاا در  هاا افازوده می کنناد، یاا بار ثعاداد آن در طول کااو ، ثغییار میاشیا طلیعی این 

عالوه  بااه. شااوند عنوان اطالعااا  جدیااد  درنظاار گرفتااه می هااا  پااس از کاااو ، بااه پژوهش
سیساتم اطالعاا  ، مشاتل دیگار  اسات کاه ماانع کااربرد  ها  اطالعاثی روزرسانی بان  به

شناسی، مراحل گوناگونی را ثاا آمااده  شود، زیرا روند ثدسیرها  باستان در کاو  می جغرافیایی
بناد   ها، مشاتال  هنگاام ثلات، طلقه ماهیت درونی ثوصای . کنند شدن برا   ا  طی می

ها، ازجملاه مشاتال   ها  گوناگون و یا حتی باین ثرانشاه شناسی بین کاو  ها  باستان ارثلاط
شناسای  و باستان( سایما زمین)رفته، هر دو زمینه منظر  هم رو . است دیگر موجود در این حوزه

شناسای،  که پیچیدگی مشااهدا  باستان ثا هنگامی. ا ، هنوز نیاز به ثشریح دارند محوطه درون
، (رن، خاک، اشیاء)ها  مواد پایه  ثنوع زیاد اشیاء، مداهیم و کارکردها  خاص، بعمی ویژگی

ثحلیل  و ثحلیل ثصاویر، اطالعاا  ثهسامی، ثهزیاه و ثهزیاهها  فتار ،  کشی، ثهسام نقشه
ها  ثاریخی و فقدان ثوافق  نگار  و  ار وب ا ، گاه اطالعا  اکتشافی، ثنوع فرهنگی و منطقه

شناسان ایرانی وجود دارد، ارائه ی  الگو  یگانه و ی  بان  اطالعاثی در سیستم  در بین باستان
ثرکیا  اطالعاا  »اللته هادر بر این نظر است که . است رو اطالعا  جغرافیایی با مشتل روبه

راحل اااازگار باودن در مااار و ساااپذی هاا، ثوسع...(عتس، ماتن، طارح، نماودار، و)مختل  
کی شناسی، بهلودبخشای اطالعاا  و  زمانی اطالعا  باستان ا ها  متانی د بر ویژگیاثحقیق، ثأ

لیل اطالعاا  در  نادین ساطح گونااگون و وثح ها و درنهایات، پشاتیلانی و ثهزیاه مقایسه آن
هاا  اطالعااثی  ثواند این مشتل را حل کند و بهلود الگو متناوب با ثوجه به فرضیه پژوهش، می

اطالعاا  در هار  ۀکنند دهی عنوان ابزار ثغییردهنده و ساازمان را به سیستم اطالعا  جغرافیایی
 (.6333،  درها)« پذیر سازد شناسی، امتان مقیاسی از ثحقیق باستان

شناسی است، مسائل دیگار   بر ثمام موارد بان که بنیاد  بوده و گریلانگیر جامعه باستان عالوه
عالقگای  ثاوان باه بی شناسی ایران ثحت ثاأثیر قارار داده کاه می استداده از این سیستم را در باستان

شناسی ایاران از ایان  استانشناسان ایرانی به این مطالعا ، نداشتن اطالعا  و دانش کافی ب باستان
هاا ساخت و یاا  ها  هوایی کاه ثهیاه آن ها  رقومی و عتس نیاز به نیه)بر بودن آن  سیستم، هزینه

، نیاز (ثحلیل ندارند و دلیل مقیاس بزر ، کیدیت مناسلی برا  ثهزیه بسیار پرهزینه است و گاهی به
شناساانه و نیاز   ایی دارناد ثاا باستانایجغراف ا تر دیدگاهی متانیاان این سیستم که بیشابه متخصص

 .اشاره کرد... کنند، و ها را ثوجیه نمی خوبی آن شناسان به باستان
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 گیری نتیجه
در ایاران آغااز شاد، اماا  سیستم اطالعا  جغرافیاییها   ، پژوهش6910اگر ه از نیمه دوم دهه 

در مقالاه حاضار، . ه اساتجز  ند مورد، هنوز کار علمی دقیق و جامعی در ایاران انهاام نشاد به
ها   سیما و برنامه  انداز و یا مطالعا  زمین شده بر این اساس، در دو دسته  شم ها  انهام پژوهش

نظر  با وجود کار ثوفیقیان که در نوع خود امیدوارکننده باه. بند  شدند محوطه، طلقه کاربرد  درون
یش و نه پس از حدار  خاود، از ایان شناس دیگر  نه پ زش ، هیچ باستان جز یوسدی رسید، به می

. ا  اساتداده نتارده اسات محوطاه  ها  خود یاا هماان بعاد درون ثحلیل یافته و سیستم برا  ثهزیه
ثوفیقیان و یوسدی، ثنها افراد  هستند که در پی ثشتیل بان  اطالعاثی کاو  براساس این سیستم 

هرساینی، نیتناامی،   فر، سعید  ماد انداز، مح در ماورد کااربرد آن در مطالعاا   شام. اند بوده
به کما  اطالعاا  ... نیا، و زش ، کریمیان، حیدریان، موسو  کوهیر، مقصود ، یوسدی موسو 

آمده از بررسی، درصدد ارائه الگو  پراکندگی استقرارها  باستانی در منطقاه موردمطالعاه  دست به
گیر  اساتقرارها   ماؤثر بار شاتل ها بیشتر در پای شناساایی عوامال این پژوهش. اند  خود برآمده

رنگای  و نقش کم  د ار شده گرایی و امتان ها  جلر محیطی ها به افراط باستانی بوده و برخی از آن
. زیست بسایار پررنا، اسات اند؛ نقشی که در استداده از منابع و محیط را برا  انسان متصور شده

محیطی  لا  نسالت باه متغیرهاا  زیساتهاا  مخت  این گروه، ثنها به ثوصی  پراکندگی آثار دوره
ثنهاا . ها  متانی به کم  اطالعا  اکتشاافی و ثهربای ثحلیل داده و اند ثا ثهزیه گوناگون پرداخته

بینی استداده شاده اسات کاه در ناوع خاود  از الگو  پیش( هرسینی و شیخی سعید )در دو مورد 
کرد که قواعاد و معیارهاا  موجاود ها باید دقت  در مورد این دسته از پژوهش. درخورثوجه هستند

گیر  هار  ها  استقرار  هر دوره ثعیین، و براساس آن قواعد، شارایط منطلاق بار شاتل برا  بافت
 .نقطه در متان و زمان استقرار بررسی شود

هاا و امتاناا   شناسان با قابلیت رسد عدم آشنایی کامل باستان نظر می با ثوجه به این پیشینه به
ها  جغرافیا باوده  آموختگان رشته جیه نشدن کاربران آشنا با این سیستم که از دانشاین سیستم و ثو

گوناه  ثرین مشتال  بر سر راه روناق این اند، ازجمله مهم شناسان برآمده و درصدد کم  به باستان
پیش از هر کار  باید ثمام اطالعا  هندسی یا متانی، غیرمتانی و یا ثوصایدی . مطالعا  هستند

ها با ثوجه باه نقشاه پایاه  یتی منطقه و یا محل کاو  از پیش ثهیه شود، مختصا  ثمام یافتهو گراف
بار  طور کامل در اختیار کاربران سیستم اطالعاا  جغرافیاایی کاه عالوه ثعیین شود و اطالعا ، به

ختی ثاوان باه سا از عوامل دیگر می. اند، قرار گیرد خوبی ثوجیه شده آشنایی کامل با این سیستم، به
روزرسانی نشدن  آمده از کاو ، به دست ها  متنوع به و شتلاشیا ساخت الگو  متانی برا  ثمام 
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شناسی از کااو  ثاا آمااده شادن   دلیل طوننی بودن روند ثدسیرها  باستان ها  اطالعاثی به بان 
خااص،  شناسی، ثنوع زیاد اشیاء، مداهیم، و کارکردها  ها  باستان برا   ا ، پیچیدگی مشاهده

ثحلیل  و ها  فتار ، ثهزیاه کشای، ثهسام ، نقشه(رن، خاک، اشیاء)ها  مواد پایه  بعمی ویژگی
ا ،  ثحلیل اطالعااا  اکتشااافی، ثنااوع فرهنگاای و منطقااه و ثصااویر، اطالعااا  ثهساامی، ثهزیااه

شناساان ایرانای اشااره کارد کاه  ها  ثاریخی و فقدان ثوافاق در باین باستان نگار  و  ار وب گاه
ها دشاوار و  ها  هوایی که ثهیه آن  ها  رقومی و عتس نیاز به نیه)بر بودن آن   ر کنار هزینههمگی د

، (ثحلیل ندارناد و دلیل مقیاس بزر ، کیدیت مناسلی برا  ثهزیاه یا بسیار پرهزینه است و گاهی به
رو  وباهارائه ی  الگو  یگانه و ی  بان  اطالعاثی در سیستم اطالعا  جغرافیایی را باا مشاتل ر

شاده در  شناسای ثلت  در کنار همه این عوامال، نلایاد از بسایار  از اطالعاا  باستان. کرده است
شناسی که در شتل اولیه، قابلیت استداده در سیساتم اطالعاا  جغرافیاایی را  ها  باستان بایگانی

 .ندارند و باید حتمًا ویرایش و ثصحیح شوند، غدلت کرد
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 .19-20، (8)8، شمهس  ایران ههی بهس هن  جا  پژوهش. از ساسانیان به قرون اولیه اسالمی

 جال   طهلعله  . ایاران –عصر مدرغ قادیم در شارق زاگارس مرکاز  (. 6930)الدین  مترجم، علاس؛ و نیتنامی، کمال
  .96-63، (8)9، شمهس  بهس هن

دانشاتده (. رسااله دکتار ) ار   رکزیبررس  و تحایل آثهر و اس قرارههی اشکهن  در با(. 4831)فر، یعق     حمدی
  .علوم انسانی، دانشگاه ثربیت مدرس، ثهران، ایران

اربیلهب  و (. 6930)اصاغر؛ جعدارزاده، هاورفر؛ و مخادوم، علدالرضاا  صادت، علای مخدوم فرخنده، مهیاد؛ درویش
  .انتشارا  دانشگاه ثهران: ثهران. ههی اطالعه  جغرافیهی  بیست به سه هن  طریزی  حی برنه  

نقاش سااختارها  طلیعای در (. 6936)زاده، سید محمد؛ فاضلی نشلی، حسن؛  زغه، سامیرا  مقصود ، مهران؛ زمان
، (3)61، ریزی و آ هیش فضه  جا  برنه  . ش از ثاریخ دشت ثهران با استداده از ها  پی الگو  استقرار محوطه

691-603.  
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ها  افتنه نقش مخروطه(. 6936)مقصود ، مهران؛ فاضلی نشلی، حسن؛ عزیز ، قاسم؛ گیلمور، گوین؛ اشمیت، آرمین 
جااجرود و حااجی   افتناه مخروطه: مطالعه مورد )شناسی  ها  پیش از ثاریخ از دیدگاه زمین گاه تونتدر ثوزیع س

  .6-88، (3)33، ههی جغرافیهی طبیع   جا  پژوهش(. عرب

شاهید ، حمیاد؛  نسا ، حاماد؛ خطیا  ؛ وحدثیهیر، محسن کوهیر، سید مهد ؛ حیدریان، محمود؛ آقایار  موسو 
 جال  . ها  باستانی اساتان مازنادران ثحلیل نقش عوامل طلیعی در ثوزیع فمایی محوطه(. 6930)نیستانی، جواد 

  .13-36، 16، ههی جغرافیهی طبیع  پژوهش

 جال   طهلعله  . هاا  ساساانی شهرساتان خماین شناسای محوطاه ثحلیال باساتان(. 6936)نیا، سید مهاد   موسو 
  .689-630، (8)3، شمهس  بهس هن

 شناختی استقرارها  اشتانی در ثحلیل باستان(. 6926)فر، یعقوب؛ صراف، محمدرحیم  نیتنامی، کمال الدین؛ محمد 
 .39-660، (6)61،  جا  دانشکد  ادبیه  و عا   انسهن  دانشگه  تهران. زاگرس مرکز 

ساز   ها  مدل ها و ثتنی   ثئور (. 6921)هرسینی، محمدرضا  شهید ، حمید؛ سعید   الدین؛ خطی  نیتنامی، کمال
شاناختی باا کااربرد  ها  باستان دشت  ها  پیش از ثاریخی در پهن ها  سایت ها و پراکنش انمت( ثخمین)بینی  پیش

 جا  دانشکد  . حوزه رودخانه گاماس ، زاگرس مرکز  با کاربرد : مطالعه مورد : و رگرسیون لهستی  
  .639-866، (6)62 ادبیه  و عا   انسهن  دانشگه  تهران،

بعاد   براساس ثحلیال ساه( آباد میمون)آباد  ها  محوطه میمنت کاو (. 6936اردیلهشت  86)زش ، روح الله  یوسدی
 .(سخمران  در دانشگه  تهران)در سیستم اطالعا  جغرافیایی ( )

: ثحلیل الگو  اساتقرار ( )کاربرد سیستم اطالعا  جغرافیایی (. 6936)زاده، سعید  الله؛ باقی زش ، روح یوسدی
شمهسل    ههی بهسل هن  جا  پژوهش. ثا پایان عصر آهن ها  دشت درگز از دوره نوسنگی   محوطه: مطالعه مورد 

  .1-83، (8)8، رانای
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