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  مقاله تهیه راهنماي
  

 باستان ،شناسی مبانی نظري باستان موضوعات تمامی در ،"شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان" هنشری
سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار -هاي نوسنگی، مس شناسی دوره باستان ،سنگی شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه زمین 

گذاري جدید تاریخ ،هاي پیش از تاریخ و دوران تاریخیشناسی مرتبط با دورههاي باستانها و بررسی دستاوردهاي کاوش ،ها به آن
سنجی و فناوري اطالعات در حوزه مطالعات باستان ،هاي پیش از تاریخی و دوران تاریخییابی شده از محوطه و بقایاي سال

شناسی دوران تاریخی (ایالم، ماد، تاریخی و مطالعات باستان متون ،شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخیمطالعات باستان
شناسی و قوم باستان ،شناسی و ژنتیکباستان ،شناسیها در باستان اي و جایگاه آنعلوم میان رشته ،هخامنشی، پارت و ساسانی)

 و نرسیده، چاپ به علمی اتنشری در الًقب که را پژوهشی مقاالت شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)باستان
. کند می چاپ وصول اولویت ترتیب به ید،أیت صورت در و پذیرفته داوري و بررسی براي باشد، نشده ارسال ها آن در درج براي یا

 قابل هنشری این در نیز گردیده ارائه علمی هاي کنفرانس و سمینارها در یا پژوهشی هاي گزارش چارچوب در که ییها پژوهش
  .است چاپ و بررسی

  شوند، ضروري است:  هایی که براي چاپ به نشریه ارسال می رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله
 .شود ارسال www.sku.ac.ir/iaej نشانیسامانه نشریه به  طریق ازبراساس فرمت مجله تنظیم و  مقاله، Word فایل -

 وي با مکاتبات کلیه و کند می ارسال نشریه براي را مقاله که ستا شخصی عهده بر نویسندگان نام ترتیب و مقاله مسئولیت -
اسامی کلیه نویسندگان  درجنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري باشد،   . در صورتی که مقاله حاصل پایانشد خواهد انجام

  (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
  زمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد. شد یا هممقاله نباید به شکل کامل به چاپ رسیده با -
وصولی بعد از  هدر این راستا، مقالست. اتحریریه مجله هیأت جلسه  أییدت منوط به از داوريپس پ چااي مقاله برش پذیر -

 خواهد شد. ودتعگان یا نویسندنگارش، به نویسنده  هنام شیوه نکردن د و در صورت رعایت وش میدریافت، بررسی اولیه 
  مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

  :مقاله مختلف هاي قسمت شرح و ترتیب
پیشینه و مبانی  ،ها روش و مواد ،مقدمه ،کلیدي هاي واژه ،فارسی چکیده ،عنوان ،مقاله مشخصات برگ ملشا ارسالی مقاالت

 (اختیاري)؛ گزاري سپاس ،گیري و نتیجه بحث ،نتایج ،شناسی منطقه یا محوطه مورد مطالعه) نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
  .باشد می انگلیسی زبان بهي هاي کلید هو واژ چکیده ؛ عنوان،استفاده مورد منابع

مقاله در باال، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس  عنوان نویسندگان فایل اي جداگانه، در  در صفحه مشخصات مقاله:
علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک ها شامل مرتبه  آن

)E-mailها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد. ) و شماره تماس مستقیم آن  
 نویسندگان نام ذکر به نیازي عنوان زیر در. باشد می مقاله محتواي کننده منعکس و کلمه 20 در حداکثر مقاله عنوان :عنوان

  .باشد نمی
 کلی گیري نتیجه و آمده دسته ب نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر کلمه، 350 داکثرح تا 250 در مقاله چکیده :فارسی چکیده

  .است پژوهش از

http://www.sku.ac.ir/iaej


 

 

در مقدمه ه همین منظور ب سوابق علمی مطالعه، ضرورت انجام و اهداف تحقیق یا مشاهده است.بیان کننده این بخش  :مقدمه
انگیزه کار انجام  پایان به و در مقاله مشخص باشدد و ارتباط آن با موضوع وطور مختصر بیان ش هاي قبلی پژوهش به باید زمینه

   شده اشاره شود.
ها و وسایل مورد استفاده به  گیري و شرح مواد، روش نمونه مورد بررسی، نحوه این بخش باید شامل جامعه :ها مواد و روش

افزار مورد  ص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد. روش آماري و نام نرمهاي مشخ طور کامل باشد و در صورت لزوم روش
  استفاده نیز بیان شود. 

  سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه)شنا انی نظري (موقعیت جغرافیایی و باستانپیشینه و مب
ه شود و فقط از یکی از موارد یاد شده ئو نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال اراها  داده نتایج:

گیري از حروف مخفف در  گیري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد. در صورت بهره هه اطالعات بهرئبراي ارا
 گیري شده، تمامی این مقادیر باید بر ورده شود. در صورت اشاره به مقادیر اندازهتصاویر یا جداول حتماً کلمات کامل آن در متن آ

ها و به صورت  آن ها به صورت حروف خالصه شدهها باشد و واحد گان آن هاي ده المللی یا ضریب اساس سیستم استاندارد بین
Italic .کرد استفاده ها شکل ترسیم یا و ها جدول تهیه نمايراه عنوان به توان می  نشریه این در مندرج مقاالت از آورده شود.  
گیري  تحقیق و نتیجه هاي مهم و تازه شود جنبه گان آورده شود. تأکید مییا نویسند هاي مهم نویسنده در این بخش یافته :بحث

ها با سایر منابع و  تشابه یافته ها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود. علل تفاوت یا حاصل از آن نقل شود. داده
  ه شود.دید بیان، توجیه و پیشنهادها ارائهاي ج تحقیقات بیان گردد. در پایان بحث در صورت لزوم فرضیه

 آن احتمالی) کاربردهاي یا( کاربرد ذکر و گیري کلی از پژوهش صورت خالصه، در چند خط نتیجه  در این بخش به گیري: نتیجه
  گردد. ه میئارا

 اشخاص کلی طور به و نهادها، و ها سازمان اشخاص، معرف کلمه، 50 در حداکثر بخش این نیاز، صورت در :گزاري سپاس
  .باشد  آنان از قدردانی و تشکر و پژوهش انجام در ثرؤم حقوقی و حقیقی
براي  وباشد  درآمده علمی مجالت از یکی در مندرج مقاله یا کتاب صورت به قبالً باید مقاله متن در شده اشاره منابع :منابع

: 1389 همکاران، و نسب وحدتی( »و شماره صفحه سال، نویسنده نام« ید بابا متن در ارجاع نحوه. باشد دسترسی قابلنویسنده 
 اشاره منابع از صرفاً باید مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع فهرست .باشد) 51: 1391و خسروزاده،  54: 1386؛ ساریخانی، 21

 هاي شماره از یک هر در رفته کار به روش یا زیر هاي مثال برابر نویسنده، نام الفباي حروف ترتیب به و شمارهبا  داشب متن در شده
   .شود می آورده خارجی منابع آن دنبال به و رسیفا منابع ابتدا ،باشد شده تهیه هنشری این

انتشارات وزارت  ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگیشناسی (جلد اول)،  ، تئوري و عمل در باستان1380علیزاده، عباس،  .1
  ، تهران.فرهنگ و ارشاد اسالمی

لدین خرازي و الهه حجازي، انتشارات ا شناسی شناختی (ویراست چهارم)، ترجمه سیدکمال ، روان1387استرنبرگ، رابرت،  .2
 سمت، تهران.

حلیل نقش ت، 1390، جواد نیستانیو  شهیدي خطیب حمید ،نسب حامد وحدتی ،محمود حیدریان ،مهدي کوهپر، سید موسوي .3
هاي جغرافیاي طبیعی  پژوهشی پژوهش-هاي باستانی استان مازندران، مجله علمی عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه

  .1390بهار  75ه جغرافیا، دانشگاه تهران، شماره دانشکد
4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 

ه ب نتایج ها، روش هدف، ترتیب شامل  به باید کلمه 600 حداکثر تا 500 در مقالهانگلیسی  چکیده :انگلیسی زبان به چکیده
  .باشد پژوهش از گیري نتیجه و ، بحثدهآم دست
 .هستند انگلیسی زبان به »کلیدي هاي واژه« کامل برگردان ها واژه این :انگلیسی زبان به کلیدي هاي واژه

  .باشد  صفحه 20 باید حداکثر تعداد صفحات با رعایت فرمت مجله (شامل چکیده انگلیسی): تعداد صفحات
  .در انتهاي مقاله بیاوریدنویس  پیبه صورت را توضیحات اضافی ها و ادل التین برخی واژهالزم به ذکر است در صورت نیاز مع
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  ياریکوه شهرستان اردل چهارمحال و بخت انیبخش م یساسان افتهی نو يها محوطه
  

  ٣ییکویزهره نو  ٢یخانید ساری، مج*١رضا خسروزادهیعل

  
  

 چکیده
  

ران، فارس و يغرب ا جنوب و جنوب يان دو منطقه فرهنگيم يمهم ياز گذشته تاکنون پل ارتباط يارياستان چهارمحال و بخت
کم شناخته شده  يليخ يشناختاز نظر باستان هيناح نيا ران،يفالت ا يکوهستان يهابخش گريبرخالف د است. خوزستان بوده

مختلف مورد توجه  يهادر دوره خاص ييايو جغراف يعيطب يها يژگيل داشتن ويکوه شهرستان اردل به دل  انيبخش ماست. 
 ينيرزميو ز يسطح يهاآب يز، وجود منابع غنيحاصلخ يها ک، درهيت استراتژيقت موقعياست، در حق بوده يجوامع انسان

ن منطقه از گذشته تا به امروز فراهم يل استقرارها در ايتشک يرا برا يمناسب يطيمحستيط زيها، شرا شامل رودها و چشمه
نکه يبا وجود ا ن مطلب است.يد ايز مؤيشوند نيمشروب م يز که به خوبيحاصلخ يکوهانيم يهاکرده است. وجود دره

 يما از استقرارها يکن آگاهياند؛ ل، و صدها محوطه ثبت شدهير بررسياخ يها از آن به شکل فشرده در سال ييها بخش
 ين منطقه، شناخت الگويدر ا يساسان دورهت يار اندک است. بنابر اهميکوه بسانيم يساساندوره  ينيجانش کيو  ينينش کوچ

 دوره درن دوران داشته، مورد توجه قرار گرفته است. يا يها جاد و پراکنش محوطهيا يط بر چگونگيکه مح يرياستقرار، و تأث
 از تر بزرگ ابعاد نظر از ها محوطه کنيل شود؛ ينم دهيد ياشکان دوره به نسبت ها محوطه تعداد در يمحسوس رييتغ يساسان

 بخش در استقرارها تراکم که تفاوت نيا با است ياشکان دوره به مشابه باًيتقر ز،ين ينيگز مکان يالگو. هستند قبل يها محوطه
 دوره نيا از محوطه ۷۳حدود . هستند ياشکان دوره استقرار فاقد دوره نيا به مربوط ياستقرارها شتريب. است شتريب دره يجنوب

، ساختار ياراض ي، کاربريارتباط يرهايب، رودخانه، مسيمانند ارتفاع، درصد و جهت ش يعوامل يبا بررس .شد ييشناسا
ها کمتر  ن محوطهيم در اياستقرار دا شده است. ييشناسا ياستقرار يمنطقه، در مجموع دو نوع الگو يها و گسل يشناس نيزم
 يتنها مواد فرهنگ شتر موقت هستند.يها بشهرستان، محوطهن يق در ايعم يهابلند و دره يهاشود و با توجه به کوهيده ميد

 يو ساختارها يمختلف فرهنگ يدر مورد استقرارها يها اطالعات آن ها سفال است که با مطالعهمحوطه نيبه دست آمده از ا
ما از  يست و آگاهمرز با استان خوزستان ا نکه شهرستان اردل هميبا توجه به ا شود.يحاصل م ياسيو س يو اجتماع ياقتصاد

به  ين دوره و مواد فرهنگيا يساسان يهامحوطه ار اندک است، مطالعهيمرتفع شرق زاگرس بس يهابخش يساسان يدوره
  است. يها ضرور دست آمده از سطح آن
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  مقدمه
 يها          کوه يدر بخش مرکز يارياستان چهارمحال و بخت

 گريبرخالف د .قرار گرفته است رانيا غرب زاگرس، جنوب
از نظر  هيناح نيا ران،يفالت ا يکوهستان يها بخش

و  هيشناخته شده است. اطالعات اول ترکم يشناخت باستان
زاگارل در سال  ياز کارها ه،يناح نيبا ا خصوصدر  ياصل

 شود يدانسته م يم  ، قبل از انقالب اسال يالديم ١٩٧٩
ش از يکه تنها اطالعات مربوط به دوره پ )١٣٨٧، (زاگارل

انجام شده در  يها ياست. تنها بررسخ را ارائه داده يتار
 يک فصل بررسيشهرستان اردل مربوط به 

 يلياردل است که اسماع يبخش مرکز يشناخت باستان
 يليآن را به انجام رساند (اسماع ١٣٨٨جلودار در سال 

ز ي، ن٤سد کارون  ن در محدودهي). همچن١٣٨٨جلودار، 
ن سد توسط ير ايآبگ حوزه يبخش نجات يها کاوش

، يانجام شد (نوروز ١٣٨٨در سال  ياصغر نوروز يعل
 ١٣٨٦ش از سال يکوه تا پ اني). در بخش م١٣٨٨

شده  ييشناسا يمربوط به دوره ساسان ياندک يها محوطه
سه فصل  ين منطقه طيکه در ا ييها يبررس يبود؛ اما ط

محوطه) مربوط به  ٦٠٠محوطه ( ياديانجام گرفت شمار ز
و ثبت  ييشناسا يساسان ورهمختلف از جمله د يها دوره

در  يبررس وهيش). ١٣٩٠؛ ١٣٨٩؛ ١٣٨٨ ،شد (خسروزاده
ن شد. ييمنطقه تع يت توپوگرافيکوه متناسب با وضع انيم

بزرگ  کوه عبارت از چند دره انيشده در م يبررس محدوده
 شکل(بود ها  ن درهيبه ا يو منته يجانبکوچک  يها و دره

 ،انداز مورد نظر چشم همهشد  يمنطقه سع ي). در بررس١
 ياصل يژگيشود. و ي(فشرده) بررس يشيمايبه صورت پ

کوچک و بزرگ  يها ن منطقه وجود درهيا يشناس ختير
ل هستند و يعرض و طو ها کوچک، کم ن درهيشتر اياست. ب

ن يک از ايلومتر طول دارند. هر يک ٥ش از يچند دره ب تنها
از  ييها بخش . تنهاندشد يبررس يشيمايصورت پ ها بهدره
برنج ژه يو، به ير کشت محصوالت کشاورزيها که زدره

شتر ين قسمت بيا يبررس يش نشد که برايمايپبود رفته 
 ياستفاده شد. برا ياز اطالعات کشاورزان و مردم محل

ب سه يکوه از ترک انيم يها در بررس محوطه يگذار شماره
ک عدد که يو  MKS (Miyan Kuh Survey)حرف 

(خسروزاده و  محوطه است استفاده شد مختص هر
  .)٦٥: ١٣٩١ا، ين يبهرام

 يها محوطه هکه دربار ياتيها و فرض          ن پرسشيتر مهم
  ند عبارتند از:ا کوه مطرح انيبخش م يساسان

 يطيست محيز يها يژگيو و ييايجغراف عوامل قشن .١
  است؟ چگونه استقرارها تراکم و يريگشکل در
 در عامل نيتر ياصل يطيمح ستيز و ييايجغراف عوامل
 ن کهيا به توجه با و هاستمحوطه پراکنش و يريگشکل

 تنها و دارد عرض کم يکوه انيم يهادره منطقه نيا
 استقرارها دارند، قرار ها دره نيا در کشت قابل يها          نيزم
  هستند. کينزد هم به هادره نيا در
شهرستان اردل تا چه  يدوره ساسان ياستقرارها .٢

 يچه نوع استقرار شود و نشان دهندهيده ميد يارتفاع
  است؟

ن يق در ايعم يهابلند و دره يهابا توجه به کوه
متر و  ٢٥٠٠ن دوره تا ارتفاع يا يهاشهرستان، محوطه

ن محل کمتر يم در ايشود؛ استقرار دايده ميباالتر د يحت
ها استقرار موقت طهشتر محويشود و احتماالً ب يم  ده يد

  هستند.
  

  
استان  نقشه موقعیت شهرستان اردل روي -1شکل 

  بختیاري و چهارمحال
  

  یطیمح  ستیو مالحظات ز یبررس محدوده
زاگرس واقع شده و  يها          کوه يانيکوه در بخش م انيم

متر  ۳۰۰۰ ين قله باالينسبتاً مرتفع با چند يها          کوهرشته 
ن يا يعيانداز طب از چشم يتوجه قابل يها          ارتفاع بخش

انداز عبارت از چند  ن چشميدهند. ا يل ميمنطقه را تشک
به  ين دره کوچک منتهيض و بزرگ و چندينسبتاً عر دره

گر يز همانند دين بخش از زاگرس نيا .هاست ن درهيا
شرق دارند و  جنوب -غرب شمال يم  ها، روند عمو          بخش

ن يهستند. از نظر زم يمواز يها متشکل از دره
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بلند و  يها          است از کوه يبين منطقه ترکيا يشناس ختير
ن را ياز زم يمتنوع يها          يق که امکان کاربريعم يها دره

ن منطقه توسط رودخانه سرخون و ياست. ا فراهم کرده
که در کوهستان به آن  يپر آب يها کارون و شاخابه

  شود.يوندند مشروب ميپ يم
 ين منطقه جاريدر ا يمتعدد يهاچشمهرودها و 
کوه رود سرخون  انيدر م يجار ين رودهايتر است. از مهم

دره  يا در ابتدايسرخون عل يروستا هياست که از حاش
غرب به  رد و در جهت شماليگ يسرخون سرچشمه م

شود. رود  يم يلردگان جارشرق به سمت شهرستان  جنوب
ا و يسرخون عل ير خود از کنار روستاهايسرخون در مس

و قائدان  ياسيبخش هلوسعد، رفن، ش ي، روستاهايسفل
ن رود به نام آب سرخون معروف و پس از يکند. ا يعبور م

به  يشرق ن بخش در جهت جنوبيمشروب کردن مزارع ا
مهم  يها انيگر جرياست. از د يسمت دشت لردگان جار

 يها          کوه، رودخانه بازفت است که از کوه انيآب در بخش م
رد و پس از عبور از يگ يزردکوه در کوهرنگ سرچشمه م

کوه  انيغرب به سمت بخش م بخش بازفت در جهت جنوب
گر يکوه به د انيبخش م يجنوب يشود و در انتها يم يجار

ها،  رودخانهن يوندد. بجز از ايپ يکارون م يها سرشاخابه
ن يکوچک و بزرگ ا يها ز در درهين يمتعدد يها چشمه

ها  ن چشمهيشتر آب ايهستند که امروزه ب يبخش جار
  شود.يمزارع و باغات استفاده م ياريآب يبرا

با وجود محدوديت وسعت، از تنوع  کوه انيمبخش 
مند است، ضمن اينکه هاي گياهي بهرهنسبتاً زياد گونه

سرما و شمار اندک تعداد روزهاي کوتاه بودن فصل 
ز خاک، ين يت زمين ساخت و گاهييخبندان در کنار مرغوب
ن بخش شده، ينقاط ا يدر برخ ياهيموجب پوشش انبوه گ

بخش  هدر محدود يبر اين اساس گونه جنگلي نسبتاً فراوان
گر يوجود دارد و عمدتاً شامل بلوط، بنه، کلخونگ، و د

تر و  مرتفع يها          ر بخشاست. د يزاگرس يدرختان جنگل
ده يد يرياهان سردسيز پوشش انبوه گون و گيسردتر ن

کوه را  انيکه از چهارسو بخش م يبلند يها          شود. کوه يم
دارند که  يکوچک و بزرگ متعدد يها اند، درهدربرگرفته

ها قرار  ن درهيدر ا يبررس يشده ط ييشتر آثار شناسايب
   داشتند.
ها را درخود  ن محوطهيشتريکه ب ييها دره نيتر مهم

  اند عبارتند از: داده يجا

سرخون قرار گرفته  گندمکار که در شمال دره دره .1
 است.

 يها          ان کوهيشرق گندمکار و در م ک در جنوبيدره تا .2
 هلوسعد قرار گرفته است.

 گندمکار. دره سرخون واقع در جنوب دره .3
 سرخون. هلوسعد واقع در جنوب شرق دره دره .4
 و رفن در جنوب شرق و جنوب دره ياسيش دره .5

 هلوسعد.
خون همچون هلوسعد و سر يها به دره يمنته يها دره .6

دسوخته و دره يب انبوه، درهرکشته، دره اللهيش دره
 شترخوس.

 يز که غالباً به خوبيخحاصل يکوهانيم يها ن درهيا
 يمرکب از کشاورز يشتيمع يشوند برايمشروب م

ار مناسب يبس يدار بر گله يمبتن ينينشگسترده و کوچ
ر يز به طور کامل زيها هم اکنون ن ن درهياز ا يهستند. برخ

مختلف با  يها دره يکشاورز يکشت هستند. توانمند
 يبرا يط عاليگر متفاوت است. در چند دره شرايکدي

ر کشتند و يوجود دارد. چند دره به طور کامل ز يکشاورز
شود. با وجود  يد ميها تول گندم و جو در آن ياديمقدار ز

ن منطقه يدر ا يدار و گله ياز کشاورز يبين ترکيا
 يل توان محدود کشاورزين امر به دليتر است، که ا متداول

ها  ن درهياز ا يگر شمار کميد يهاست. از سو از دره يبرخ
 ين برايزم ين نواحيمناسب است؛ در ا يدار گله يتنها برا
ن ما ياست. بنابرا يش از حد سنگالخ و جنگليب يکشاورز

ن يم که با واقع شدن در بيروبرو هست يا با منطقه
تواند  يم يو دامدار يبا منابع سرشار کشاورز ييها          کوه
ن يگر ايد يدهد. از سو يت بزرگ را در خود جايجمع
همجوار راه دارند،  يها          ها و دشت گر درهيها با د دره

 سر است. يز مين يا ن امکان ارتباطات درون منطقهيبنابرا
مرکب از  ياقتصاد يکوه برا انيب بخش مين ترتيبه ا
 يدار گله يها برا ها و دره          و دامنه کوه يم و آبيد يکشاورز

شتر دشت را صرفاً کشاورزان و يدارد و ب يط مناسبيشرا
داران مورد ها را گله          دامنه کوه به دشت و يمنته يها دره

قرار  يهااز محوطه ياديدهند. تعداد زياستفاده قرار م
ح ير کامالً تسطياخ يها          روستاها در سال گرفته در محدوده

ل يتبد يا به مناطق مسکونيها ن محوطهياند. او نابود شده
جاد يد همچون ايجد يساخت و سازها يا در طيشده 

اند؛ ران شدهيد، کامالً ويجد يها          ا شهرکي يمراکز آموزش
چلدان، سرمازه و سرخون  يتوان به روستاهاياز جمله م
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بر  ييروستا يهار اشاره کرد که خانهيشو ملک يصريق
ب يساخته شده و موجب تخر يباستان يهاسطح محوطه

   اند.ها شدهن محوطهياز ا يابخش عمده
  

  کوهانیم یساسان يها محوطه
به دست آمده از  يها سفال يبر اساس مطالعه

محوطه  ٧٣، شمار کوهانيم شده ييشناسا يهامحوطه
 يهامحوطه ي. به طور کلاست يساسان به دوره منسوب

ده يکوه به دو شکل د انيشده م ييشناسا يساسان
  شوند: يم
کوه  انيم يساسان يها شتر محوطهياستقرار موقت: ب .۱

ن ين) دارند. وسعت اينش استقرار موقت (احتماالً کوچ
ها سفال به  ها اغلب اندک است و بر سطح آنمحوطه

ا بر بستر يها ن محوطهيشود. ايده ميصورت پراکنده د
ا نهشته يها قرار دارند و ها و تپهدامنه کوه ياصخره
به شکل  يم ندارند و تنها مواد فرهنگيضخ يباستان

ن يشود. ايده ميار کم بر سطح آنها ديپراکنده و بس
ار فرسوده، خورده يشتر سفال است) بسيمواد (که ب

ها اغلب مربوط به اند. سفالشده و رسوب گرفته
است که در منطقه  ياا تک دورهيگوناگون و  يها دوره

ن يدهد که ايپراکنده شده و احتماالً نشان م يعيوس
ن بوده است. يشن ها در اشغال مردم کوچها سالمحوطه

ها  آن ييندارند و شناسا يها ارتفاع مشخص ن محوطهيا
ر يپذک، امکانيد نظر از نزدد محل موريتنها با بازد

  است.
 يهام: محوطهيا استقرار داي ينيجانش کي يها. محوطه۲

شکل  يکوه انيکوچک م يها ان درهين در ميجانش کي
قرارگرفتن در  ها به واسطه ن محوطهياند. ا گرفته

قابل کشت  يهانيآب، وجود زم يميمنابع دا يکينزد
 يط مطلوب برايشرا يارتباط يها به راه يکيو نزد
ن فراهم يجانشکيو  يميدا ياستقرارها يريگ    شکل
و  ييايجغراف يهايژگياند. با توجه به وکرده

ها ن گونه محوطهيکوه شمار اانيم يطيمح ستيز
   اندک است.

ط يبا شرا ييهاشتر در درهين بيکجانشي ياستقرارها
 يم و استقرارهايو استقراردا يجاد کشاورزيا يمطلوب برا

قرار  يکوهانيکوچک م يهاشتر در پهنهيز بيموقت ن
  دارند.

را در  يساسان يها ن محوطهيشتريکه ب ييهااز دره
هلوسعد، سرخون،  يهاتوان به دره ياند مداده يخود جا

ها ن درهيل اشاره کرد. در ايگندمکار و دره شل ،ياسيش
ن ياست. ا يجار يمي  ا چند چشمه آب دايک يمعموالً 

مرتفع قرار  يهاان کوهيز در ميها با خاک حاصلخدره
در  يجار يبه سمت رودها يميب ماليگرفته و معموالً ش

دارند و  يزيل خاک حاصلخين دليمنطقه، دارند، و به هم
ر باغات منطقه با توجه به وجود شتيز بيامروزه ن

ا قرار دارند. در ه ن درهيمتعدد و آب فراوان در ا يها چشمه
 يا تا روستايسرخون عل يسرخون از روستا امتداد رودخانه
شود. تمرکز يده مياستقرارگاه د ياديرفن شمار ز

 شتر در درهيکوه بانيشده م ييشناسا يساسان يها محوطه
ن يترضياز عر يکين دره يهلوسعد است. ا -سرخون

کوه است و رودخانه سرخون در آن انيبخش م يها دره
کوچک، تمام  يچند روستا است. به جز محدوده يجار
 يها شتر درهير کشت برنج است. در بين دره زيا يهانيزم

ز برنج کشت يبار وجود دارد نيز که جويکوچک مجاور ن
 در دره يعنين دره؛ يا يشرقشود. در مناطق شماليم

 يها نکه در ساليشود. ضمن ا يز کشت ميگندمکار گندم ن
ده از ين دره که پوشياطراف ا يماهورهاح تپهير با تسطياخ

شود.  يم کشت ميدرختان بلوط بوده، گندم به شکل د
 -در دره سرخون يشده ساسان ييشناسا يهاتعداد محوطه

ست. شتر ايکوه بانيم يها گر درهيسه با ديهلوسعد در مقا
 يشده ساسان ييشناسا يهامحوطه، از محوطه ۲۱

ن اکثر ين دره واقع شده است؛ همچنيکوه در ا انيم
کوه در دره انيدر م يساسان ينيکجانشي يهامحوطه

کم  ياشتر بر پشتهين استقرارها بياند. اهلوسعد قرار گرفته
قلوه و  يها شمار فراوانن پشتهيبر سطح اارتفاع قرار دارند. 

شود که احتماالً يده ميکوچک و بزرگ د يهاسنگالشه
اند. رفتهيمحوطه به کار م يدر ساخت و سازها

ن فاصله از رودخانه سرخون يتر کيکه در نزد ييها محوطه
به سرخون قرار  يمنته يهاا درهيآن  يو در دره اصل

گرفتن  درصد، قرار ١٠ب کمتر از يش واسطهاند به گرفته
متر،  ١٥٠٠ن ارتفاع يانگي، ميت کشاورزيبا قابل ياراضدر 
آب،  يميبه منابع دا يکيمرطوب گرم، نزد مهيم نياقل

 يها بودن خاک يغن ،يارتباط يرهايمس آسان به يدسترس
 يرامونيپ يها بخش يو مراتع غن ي، پوشش جنگليآبرفت

دارند.  يميدا يگاه سکونت ييبرپا يت الزم را برايآن، ظرف
با  ييهاها و گذرگاه رو، جاده مال يها به راهها  محوطهن يا
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مربوط به  يهااز راه ياطول متفاوت که از زاگرس و شبکه
ن يشوند، متصل هستند. ايم يدور دست منته يمناطق

را بر رفتار انسان  يخاص يها تيمشخص محدود يتوپوگراف
ستم يکه در س يژه در ارتباط و تعامل با اجتماعاتيبه و
ل کرده است و يکنند تحميم يمتفاوت زندگ يهادره

امرار معاش  يهاوهيد قادر باشند رفتار و شيساکنان آن با
ر، سازگار ييانداز قابل تغن چشميخود را در انطباق با ا

 تپه مانند معموالً يها انباشت.  (Petrie, 2011: 157)کنند
 يهايبا خانه ثابت است. بررس ييهانشانه محوطه

نشان  يهلوسعد به طور نسب -دره سرخون يشناس باستان
د در يبا ينيجانش کي يساسان يدهد که استقرارهايم

هلوسعد قرار داشته باشند. -نسبتاً باز دره سرخون دره
ن دره به شکل يشده در طول ا ييشناسا يها محوطه

اکنون از بستر رودخانه  است که هممنظمي  يها تپه
 يها ن محوطهيتر از مهم ن متر ارتفاع دارند.يچند

ط مطلوب يکه شرا هلوسعد -دره سرخون ينيجانش کي
ن ياست. ا ٥ر يرا دارد، ملک ش ينيجانش کي يزندگ

کوچک و  يا نسبتاً مرتفع در دره يا محوطه بر سطح پشته
ک يدر  هلوسعد -دره سرخون يعرض در بخش غرب کم

دره ن يقرار گرفته است. در مرکز ا يماهور انداز تپه چشم
 ياست. در بخش جنوب يجار يکوچک يفصل رودخانه
اند که به  قرار گرفته ييروستا يز ساخت و سازهايمحوطه ن

ر ساخت و يز به زياز محوطه ن ييها رسد بخش ينظر م
ان ييکه روستا ييها رفته است. در بخش ييروستا يسازها

جاد يا يهاوارهيتوان در ديم ياند به راحتب کردهيتخر
ب شده يتخر يهاد. در بخشيرا د يباستان يهاهشده نهشت

 يژه سفال و ابزار سنگيبه و يمواد فرهنگ يشمار فراوان
 يهاده از زبالهيشود. سطح محوطه پوشيده ميد

ب قرار گرفته يان است. محوطه چون بر دامنه شييروستا
سفال بر  يز بر سطح آن وجود دارد. پراکندگيچند آبکند ن

ن محوطه و يسطح محوطه اندک است. شکل تپه مانند ا
و در دوران  يسنگ به مس يتداوم استقرار از دوره نوسنگ

کند که  ي، مشخص ميتا ساسان ياز اشکان يخيتار
 ينيکجانشيشاخص  يها از محوطه يکي ٥ر يش ملک

  . )۲(شکل  کوه بوده است انيم
 يمعدود، تعداد ينيجانشکي يهاعالوه بر محوطه

ز در ي) نينينشبا استقرار موقت (احتماالً کوچ يهامحوطه
 يشاخص يژگيها  ون محوطهيشد. ا ييشناسا ن درهيا

ها مانند محوطه يدارند و آن، قرارگرفتن برخ

ن يچسنگ يکي) در نزد٧و  ٦و  ٤و  ٣سرمازه ( سرکول
 يها قدمتن وارگهياز ا ياست. برخ يريعشا يهاوارگه
شتر مدور است. يها ب آن يند. ساختار معماردار يطوالن

ک آن ينزد يريها و وارگه عشان محوطهيآنچه در مورد ا
ش ينان پينشمشترک کوچ يشود درک و آگاهيبرداشت م

متفاوت از مکان  يف زمانيبا ط يخيخ و دوران تارياز تار
 يک زندگي ييبرپا ين مکان براينش بهترياستقرار و گز

استقرار انتخاب  ين دو گروه برايکه ا يياست. جا يفصل
کوچک  ن درهيا ن نقطهين و بهتريتربيشاند کمکرده

لَبنو (الله انبوه) يمعروف به ل ياها در درهن محوطهياست. ا
 يکوچک ين دره بستر رود فصليان اياند. در مقرار گرفته

ن ياکنون خشک است. پوشش سطح ا شود که هميده ميد
اطراف که پوشش  يهاگر پشتهيمحوطه نسبت به د

 ياهان مرتعينسبتاً انبوه دارد، کمتر است و گ يجنگل
 يهامحوطهدام برسطح خود دارند.  يچرا يبرا يمناسب

)MK 132) و ،(MK 133،( ياندک يباستان يهانهشته 
دار پشته قرار گرفته بر اثر بيش يدارند و چون بر دامنه

رسد ينظر مدا کرده و به يش پيان آب فرسايجر
 يژگير رسوبات رفته است. ويبه ز يباستان يها نهشته

 هلوسعد -دره سرخون ينينشکوچ يهامشترک محوطه
پراکنده بر سطح و  يهاسنگسنگ و الشهوجود قلوه
  ها است. اطراف آن

  

  
د از ی، دیعموم ي، نما(MK 109)  5ر یشملک محوطه -2شکل 

  )1388شمال (خسروزاده 
  

توان به يدره هلوسعد م يساسان يهامحوطهگر ياز د
 ريش )، ملکMK 106( ۲ ريش)، ملکMK 105( ١ريشملک

۳ )MK 107( ۴ ريش )، ملکMK 108دان هلوسعد )، توله
)MK 110( ۱ )، سرکنه هلوسعدMK 111 سرکنه ،(
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)، MK 113( ۱رکشته ي)، تنگ ش MK 112( ۲ هلوسعد
 MK( ۳سرمازه  )، سرکولMK 125سرمازه ( يماشک کال

 ۶ سرمازه )، سرکولMK 130( ۵سرمازه  )، سرکول129
)MK 132(  شکل)( ۷سرمازه  ، سرکول)۳MK 133 آب ،(

)، نِسه MK 144( ۴دسوخته ي)، بMK 135( ۱ يگراز
 ي)، وقفMK 154( ۲سرمازه  )، نِسهMK 153( ۱سرمازه 

)MK 155گوشه () درهMK 163( ۲دان  ) تولهMK 67 ،(
  ) اشاره کرد.MK 85) و شترخوس (MK 70( ۵دان توله

  

  
، یعموم ي، نما(MK 132)  6سرکول سرمازه  محوطه -3شکل 

  )1388د از شرق (خسروزاده ید
  

 دارد، دره يساسان يهاها که محوطه گر درهياز د
غرب به ن دره در جهت شماليگندمکار است. ا يکوه انيم

ناهموار و مرکز ن دره نسبتاً يشرق قرار گرفته است. اجنوب
 ينسبتاً مرتفع يهاتر است. کوهها گودهياز حاش يآن اندک
ن دره را در يده از بلوط، بنه و کلخونگ هستند ايکه پوش
ن دره در حد فاصل ين بخش ايترضياند. عربرگرفته

 ين قسمت آن در انتهايترگندمکار و تنگ يروستا
-رخونس ن دره با درهيدره، در محل اتصال ا يغربجنوب

 يمحوطه ساسان ۳ن دره تنها يهلوسعد است. در ا
)، MK 12( ۱شهرک مالکَله  يها محوطه شد. ييشناسا

ن ي)، در اMK 428)، دمِ الفره (MK 16( ۱ يليگندمکارخل
ن ين ايتر شهرک مالکله مهم دره قرار دارند. محوطه

 يشمال روستا يمتر ۵۰۰ن محوطه در يها است. امحوطه
ار شرق شهرک مالکله قر يمتر ۲۰۰و  يگندمکار سفل

شکل کم  يضيب گرفته است. محوطه به شکل پشته
م يب ماليشرق، شمال و غرب ش ياست که از سو يارتفاع

ب تند دارد. بر سطح محوطه شمار يجنوب ش يو از سو
شود که يده ميکوچک و بزرگ د الشه يهاسنگ يفراوان

 يهاکشاورزان در بخش يها از سوقسمت يدر بعض

ره و ين محوطه تياند. رنگ خاک امختلف تلنبار شده
که به  يرامونش است به طوريط پيمتفاوت از خاک مح

ن يص داد. ايتوان آن را تشخيز ميدور ن از فاصله يراحت
 ياست و پراکندگ يم باستانيضخ نهشته يمحوطه دارا

اد است. سطح محوطه شخم خورده و يسفال بر سطح آن ز
ن محوطه يا يجنوب يهاه است. بخشر کشت رفتيبه ز
شده است. در  يبندکشت گندم تراس يح و برايتسط

جاد شده يق ايمحوطه دو آبکند عم يو شرق يبخش غرب
 يهاتوان نهشتهيم يها به راحتآن يهاوارهيکه در د

ن يسفال در ا يادينکه شمار زيد، ضمن ايرا د يباستان
سفال بر سطح محوطه  يشود. پراکندگيده ميها دوارهيد
ده يمحوطه د يال جنوبيبر  ين پراکندگيشترياد و بيز
آب ق رود کميمحوطه بستر عم يشود. در بخش جنوبيم

  گندمکار قرار دارد.
کوه است که  انيم يهاگر از درهيد يکي ياسيدره ش

 يساسان يها ن محوطهيشتريهلوسعد ب-بعد از دره سرخون
هلوسعد  -سرخون امتداد دره ن دره دريدر آن قرار دارند. ا

گفته دارد. تنها  شيپ مشابه با دره ييها يژگيقرار گرفته و و
تر بودن آن  ضيهلوسعد، عر -سرخون ن دره با درهيتفاوت ا
شد. از  يين دره شناسايدر ا يمحوطه ساسان١١است. 
 MK)مازه نِسه سرقنات  ياسيشاخص دره ش يهامحوطه

انداز  ک چشمين محوطه در ي. ا)۴(شکل  است (169
کم ارتفاع قرار گرفته که دور  يا بر سطح پشته يماهور تپه

با  يگرينسبتاً کم ارتفاع د يها دور محوطه را پشته تا
 يب پشته از سويگرفته است. شتنک دربر يپوشش جنگل

غرب که به کانال  يسوشمال و جنوب نسبتاً تند و از 
گر ياز د. م استيمال ،شود يم يانتقال آب منته

 ١توان به قائدان ين دره قرار دارند ميکه در ا ييها محوطه
MK 166)( ۲، قائدان (MK 165) ۳، دره قنات (MK 

، (MK 188)، آب گرمک (MK 176) ۴، دره قنات (175
 ۱، رفن (MK 184) ياسي، قائدان ش(MK 188) آب گرمک

(MK 196) توجه به  با هان محوطهياز ا ياشاره کرد. شمار
ها احتماالً  آن يشناسختير يژگيها و وت محوطهيموقع

  استقرار موقت هستند.
 يها از محوطه ياديطور که اشاره شد شمار زهمان

استقرار  يهاکوه به شکل محوطهانيشده م ييشناسا
 يهاها در پهنه ن محوطهي) هستند. اينينشموقت (کوچ

 يکوچک و اغلب رو يهاو دره يکوهانيکوچک م
در  ينينشکوچ ين استقرارهايماهورها قراردارند. ا تپه
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تا ارتفاع  ين و حتيکجانشي يهاباالتر از محوطه يارتفاع
ها به واسطه  ن درهيشوند. خاک در ايده ميمتر د ۲۶۰۰

ها دور از رودخانه  ن درهيندارند و ا يادياد، عمق زيب زيش
به چشم  يميچشمه کم آب داها  قرار دارند. در دامنه آن

 يبرا يمناسب يآن پوشش مرتع يهاخورد. بر تراسيم
نان ينششود که قطعاً مورد توجه کوچيده ميدام د يچرا

 يکوه و آب و هواانياد ميبوده است. با توجه به ارتفاعات ز
 يهااز سال و قرارگرفتن آن بر سر راه يميسرد در ن

 ي، دوريماهورت تپهيبه خوزستان، خاص يمنته يارتباط
فراوان،  يسارهاک بودن آن به چشمهياز رودخانه و نزد

ش از حد يب ياد و خوردگيز يدر کنار پراکندگ يمراتع غن
و با توجه به عدم ضخامت  يسفال و مواد فرهنگ

 يهام محوطهيتوانيها من محوطهيدر ا يباستان يها نهشته
را  يکوهانيم کوچک يهاها و پهنهن درهيقرار گرفته در ا
ن مردمان يا يشتيم. اقتصاد معينان بدانينشمربوط به کوچ

 ييکه توانا ين عوامليتراست. از مهم يدامدار يهيبر پا
 يدهد آگاهين مينشن اقتصاد را به دامداران کوچيکاربرد ا

مانند  يطيمحستيو ز ييايها از امور جغراف گسترده آن
ره است يعلف و غ ، نوع خاک، منابع آب،يرات جوييتغ

ر يمناطق عشا ي). در تابستان در برخ۱۳۸۴زاده، ي(عل
کنند که دور آن با يم يزندگ ييچادرها اهيدر س ياريبخت
ن شده است. در يعت دورچيموجود در طب يهاسنگقلوه

کوچک  يهابه خصوص در پهنه يژگين ويکوه اانيبخش م
ها پهنهن يشود. در ايده ميها دکوه و بزرگ و دامنه

، بادام، کلخونگ بلوط وجود يپسته وحش يدرختان خودرو
 يها برا وه آنيسوخت و از م يها برا دارد که از چوب آن

ها را به محصوالت  از آنيشود و نيه نان استفاده ميته
انداز تپه  ها که چشمن پهنهياز ا يکيکم کرده است.  يزراع

محوطه، به خصوص  يدارد و شمار فروان يماهور
 يهادست ساخته ياز نوع روبازِ با پراکندگ يها محوطه

ن يدر آن ثبت شده به نام دهدشت معروف است. ا يسنگ
معروف به  رفن، در منطقه يپهنه در جنوب روستا

 يهان منطقه شامل پشتهيدهدشت قرار گرفته است. ا
 -قيعم يا شرق به دره ياست که از سو يبزرگ و کوچک

و از  -رفن در باالدست آن قرار گرفته است ياکه روست
ق و يز به چند دره تنگ و عميغرب و جنوب ن يسو

ز به دره يشمال ن يشود. از سويم يروردخانه کارون منته
ده از درختان يها پوشن پشتهيشود. سطح ايم يرفن منته

  بلوط، کلخونگ، و بنه است. 

  
، یعموم ينما ،(MK 169 مازه نسه سرقنات  محوطه -4شکل 

  )1388شرق (خسروزاده  د ازید
  

م يک و نيدر  يماهورتپه ياندازگوداللو با چشم پهنه
شمال  يمتر ۷۰۰پولک و  يغرب روستاجنوب يلومتريک

معروف به گود اللو قرار  يا، در منطقه۴سد کارون  اچهيدر
ر يعشا يموقت يهااز ماندگاه يکين منطقه يگرفته است. ا

ن يشود. ايده ميز در آن دين يريوارگه عشااست که چند 
شرق به برد زرد، از جنوب جنوب به منطقه يمنطقه از سو

غرب به  نب خاتون، ازيپولک و ز يق روستاهايعم دره
جنوب به  يآسفالت شهرکرد به خوزستان و از سو جاده

 ۴گوداللو  محدود است. محوطه ۴اچه سد کارون يدر
(MK 394) ن محوطه يگرفته است. ان پهنه قرار يدر ا

 يروبازِ است و پراکندگ يهااساساً از نوع محوطه
ن يشود. ايده ميو سفال در آن د يسنگ يهاساخته دست

 يکم ارتفاع در بخش جنوب يا محوطه بر سطح پشته
ن پشته از چهارسو با يگوداللو قرار گرفته است. ا منطقه

شود. يم ياطراف منته يماهورهابه تپه يميب ماليش
ر ياز سطح محوطه شخم خورده و به ز ياديز يهابخش

 يکشت گندم رفته است. برسطح محوطه شمار فراوان
شود. يده ميکوچک و بزرگ د قلوه و الشه يهاسنگ

بر سطح محوطه نسبتاً  يسنگ يهاساختهدست يپراکندگ
 يو غرب يشتر در بخش شمالياد است و بيسفال ز يکم ول

سفال و دست  ين پراکندگيشتريبشود. يده ميمحوطه د
 ۸۰×۶۰به ابعاد  يابرسطح، محدوده يسنگ يهاساخته

متر است اما با توجه به احتمال مدفون شدن دست 
اثر حرکت  ر رسوبات و لگدکوب شدن بريها در زساخته

، و شخم مداوم سطح محوطه، نانينشکوچ يهامداوم دام
  تر باشد. د بزرگيشا ياصل محدوده
دارد به نام  يانداز تپه ماهور گر که چشميمهم د پهنه

آباد و  ل و عزتيشل يتلخاب است که در غرب روستاها
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آسفالت شهرکرد به خوزستان قرار گرفته  شمال جاده
ده از پوشش ين تپه ماهورها پوشيا يم  است. سطح تما

ن پوشش تنک و يجاها ا يبلوط است که در بعض يجنگل
ر پس از ساخت ياخ يهادر سال جاها انبوه است. يدر بعض

(شهرک  يدين منطقه شهرک جديدر ا ۴سد کارون 
ر آب رفته، يبه ز ياسکان ساکنان روستاها يها) برا عرب

ن تپه ماهورها کشاورزان يشتر ايساخته شده است. سطح ب
ر کشت ير منطقه شخم کرده و به زين شهرک و عشايا

  واقع شده است. ن پهنه محوطهياند. در ام بردهيگندم د
، سرقله (MK 500) ۱۰چشمه فولک  سه محوطه

گر ياز د ،(MK 505) ۳و سرقله فولک  (MK 504) ۲فولک 
فولک  ن هستند که در درهينشاحتماالً کوچ يهامحوطه

 يت تپه ماهورين دره کم عرض و ماهياند. اقرار گرفته
ن تپه ماهورها يشمال به جنوب از ارتفاع ا يدارد و از سو

شود. هر سه محوطه يم يشور منتهسته شده تا به درهکا
ها  اند. بر سطح آنکم ارتفاع شکل گرفته يبر سطح پشته

زه ير کوچک و بزرگ و سنگ هالش يهاسنگ ياديشمار ز
ده يد يريد عشايجد يها و وارگه ياصخره يو برونزدها

  شود.يم
 يها احتماالً از محوطه زين (MK 309) ۱۰ ليه شليپ دو

 ۲۵۴۴که در ارتفاع ) ۵(شکل کوه است انيم ينينشکوچ
 اين مرتفع قرار دارد. يماهورانداز تپهک چشميمتر در 

 نوع از و اين نشينانكوچ ييالقي مناطق از يكي منطقه
 و سنگي هايساختهدست با پراكندگي روبازِ هايمحوطه

 به و سنگي هايساختهدست است. پراكندگي سفال
 بخش در بيشتر و زياد محوطه بر سطح سفال خصوص

 سطح بر. شوديم ديده هاآبراهه بين در و محوطه شرقي
. شودمي ديده عشايري وارگه چند چينسنگ اثر محوطه

 از عاري محوطه شده، ايجاد عشايري وارگه كه بخشي در
 محوطه اين به آب منبع ترين نزديك است. گياهي پوشش
که  ينينشگر کوچيد يهااز محوطه .است دوپيِه آب چشمه

شود  يده ميد يرين وارگه عشايچها اثر سنگ بر سطح آن
  اشاره کرد. ۴نب خاتون و اولقنک يزتوان به يم

  

  
، یعموم ي، نما(MK 309) 10ل یه شلیدوپ محوطه -5شکل 

 )1389(خسروزاده  د از غربید

  
 ها افتهی یقیسه تطبیمقا

 يها محوطه يم  که از سطح تما يتنها مواد فرهنگ
 ياست. پراکندگ» سفال«دست آمد  ه بهين ناحيا يساسان

و  ييايت جغرافيها با توجه به موقعسفال در محوطه
متفاوت است. به طور  يو دامپرور يط خاص کشاورزيشرا
، ينخود يها          کوه، به رنگانيم يساسان يهاسفال يکل

ز و يرشود. از شن يده ميو بژ د يقرمز و نارنج ينخود
ره يد رنگ در خميسف يها          زه و دانهيردرشت، سنگ

 يساز و تعدادها، چرخ          است. سفال ها استفاده شده          سفال
دارند. بر سطح  يظ به رنگ کرم و نخوديغل يپوشش گل

ق يعم يها          اريبه شکل ش يناتييز تزيها ن          از سفال يتعداد
آن و  يرو ياريبا ش يافق يها          و نوار يافقکنده شده 

با  ياشود. سفال گونه آشپزخانهيده ميد يانات شانهيتزئ
ها ن نمونهيز در بيقرمز ن يااه رنگ و سطح قهوهيمغز س

 ين اشکال سفال ساسانيتر شود. شاخصيده ميد
  کوه عبارتند از :انيم يها محوطه

  ارداريبزرگ با دهانه گشاد و لبه ش يهاکوزه -۱
  با لبه برگشته به خارج يهاکوزه -۲
  تنگ با دهانه يهاکوزه-۳
  کوچک و بزرگ يهاکاسه-۴

ر فارس هستند يشتر تحت تأثيگروه اول ب يهاسفال
 ۱آباد  ، اسالم(MK 466) ۵دهدشت  يهاهطکه از محو
(MK 81) ۱، و شترخوس (MK 85) ،( است.  افت شدهي

ها از قصر ابونصر ن کوزهيباً مشابه با ايبزرگ تقر يهاکوزه
آباد فارس  ي، حاجWhitcomb, 1985, fig. 18: b)فارس (

)(Azarnoush, 1994,fig. 174: h  .مشاهده شده است
ن گروه با يمشابه ا يا ز نمونهياناب شوشتر نين از ميهمچن
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و  يدر مقطع سفال گزارش شده است (عال يتفاوت اندک
  ). ۱: ۶۵ : شکل۱۳۸۴ده، خسروزا

 ، وارکُر سرزرد(MK 428)دمِ الفره  يها از محوطه
(MK 479) ۳، سرکول سرمازه (MK 129)با  ييها، کوزه

ن گونه يافت شد. ظروف مشابه ايلبه برگشته به خارج 
و  (Wenke, 1975, fig. 14: 104)در شوش  يسفال
در  ياناب شوشتر با تفاوت اندکيدر م يمشابه يها کوزه

) مشاهده ۱: ۶۲: شکل۱۳۸۴و خسروزاده،  ي(عالمقطع 
ات مشابه يبا خصوص يهاز کوزهيشود. در استان فارس ن يم

 ,Whitcomb, 1985)کوه در قصر ابونصر فارس انيسفال م

fig. 44:b) ،آباد يحاج(Azarnoush, 1985, fig. 174: p)  و
ن نمونه يو همچن (Alden, 1987, fig. 6: 1)ان يتل مل

برگشته به خارج از سرمشهد  با لبه يهان کوزهيمشابه ا
  افت شده است.ي) ٤: ١۲، شکل ١٣٩١، يريامکازرون (

ز يمه نيدر راس الخ ين گونه سفاليران ايدر خارج از ا
 ره آن متفاوت استيج بوده هر چند که رنگ خميرا

(Kennet, 2004, fig. 37: k3723)گروه دوم  يها . سفال
قابل  يساسان يهاکه سفال ييهامحوطه يم  تماباً در يتقر
  کوه دارند گزارش شده است. انيسه با ميمقا

با دهانه  ييهاکوه کوزهانيگر اشکال سفال مياز د
گر شمار يسه با اشکال ديک است که در مقايتنگ و بار

 MK) يها محوطهمشابه  يهاسفال ها اندک است. آن

در  انيمل ، از تل(MK169))، و ۷و  ۶ يها کل(ش، (106
در فارس قصر ابونصر  (Alden1987, fig.5: 2)استان فارس 

(Whitcomb, 1987, fig. F: d آباد ين در حاجيهمچن) و
افت شده ي Azarnoush, 1994,fig 175:o)استان فارس (

 يهابزرگ، کاسه يهاتوان گفت که بعد از کوزهياست. م
 يهااشکال سفالن تعداد يشتريبزرگ و ظروف لگن مانند ب

ن ياز ا ياديرد. تعداد زيگيکوه را دربرمانيم يساسان
، که احتماالً (MK 245)ل در محوطه يها در دره شلکاسه

شود. نمونه ياست مشاهده م ينيجانشکي يامحوطه
ان فارس ي، در تل مل(MK 245)آباد عزت يهامشابه کاسه

ن يهمچن ؛(Alden, 1987, fig. 6: 24)گزارش شده است 
اناب شوشتر به دست آمده که شباهت يدر م يانمونه

: ۱۳۸۴و خسروزاده،  يکوه دارد (عالانيبه نمونه م ياديز
شود يده ميد يز نمونه مشابهيدر قصر ابونصر ن ).۷: ۶شکل

(Whitcomb, 1987, fig. 51: k). ز يمه نيالخدر رأس
 يساسان يها افت شده که با کاسهيمشابه  يانمونه

 :Kennet, 2004, fig. 39)دارد  يجزئ يکوه تفاوت انيم

k3774) .  
رنگ و بدون نقش  شتر ساده، تکيب يساسان يها سفال

 ييشناسا يها شتر نمونهيسفال در ب ينات روييهستند. تز
ده يسفال د يکنده بر رو يافق يارهايصورت ششده به

 يشگونينات کنده نييها تزاز سفال يبعض يشود. رويم
کوه در انينات سفال مييشود. نمونه مشابه تزيده ميد

 .Azarnoush, 1994,fig(  شوديده ميآباد فارس ديحاج

180: xن يافت شده با اي يز نمونه مشابهي). در سرمشهد ن
نه يزمو در تقابل با پستر کوه سادهانيتفاوت که نمونه م

  ).٤: ١٧، شکل ١٣٩١، يريام( تر کار شده استخلوت
  

  
  کوه هاي میان هاي ساسانی محوطه          منتخبی از سفال -6شکل 
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  کوه انیم يها محوطه یساسان يها          از سفال یمنتخب -7شکل 

  
  6شکل  يها کاتالوگ سفال -1جدول 

  منابع  محوطه  مشخصات  فيرد

١  
درنگ، يز سفير يهاز و ماسه و دانهيررنگ، ماده چسباننده شناهيبا مغز س قرمز ياقهوه

نوار برجسته بر سطح  يبر سطح خارج و نقوش کنده رو ياپوشش قهوهساز، ، چرخيمعمول
  .خارج

MK 169 ۱۴۲: ۱۳۹۱، يري(ام.(  

، يدرنگ، معموليز سفير يها-ز و ماسه و دانهير رنگ، ماده چسباننده شناهيبا مغز س ياقهوه  ٢
 MK 166  .بر سطح خارج ياپوشش قهوهساز،  چرخ

 : شکل۱۳۸۴و خسروزاده،  يعال
۶۵ :۱.  

ساز، ، چرخيدرنگ، معموليز سفير يهاز و ماسه و دانهير، ماده چسباننده شنروشن ياقهوه  ٣
 MK 81 Alden, 1987, fig. 6:18  .بدون پوشش

Whitcomb, 1985, fig. 52: i 

درنگ، يز سفير يها، ماده چسباننده ماسه و دانهاهيقرمز روشن با مغز و درون س ياقهوه  ٤
 MK 428 Azarnoush, 1994, fig. 174: p  .بدون پوششساز، ، چرخيمعمول

Kennet, 2004, fig. 37: k3723 

، ي، معمولياهيدرنگ و گيز سفير يهاز و ماسه و دانهيرچسباننده شن، ماده قرمز ينارنج  ٥
 MK 169 Alden, 1987, fig. 5: 2  کرم بر سطح خارج. يساز، پوشش نخودچرخ

Whitcomb, 1987, fig. f: d 

، زير، ماده چسباننده ماسه و شنياقرمز، سطح داخل و مغز قهوه ينارنج يسطح خارج  ٦
  MK 478 Alden, 1987, fig. 5: 9  ساز، بدون پوشش. چرخ

، ي، معمولياهيدرنگ و گيز سفير يهاز و ماسه و دانهير، ماده چسباننده شنقرمز ينارنج  ٧
 MK 106 Whitcomb, 1985, fig. 22: v  ساز، بدون پوشش.چرخ
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  5شکل  يها کاتالوگ سفال -2جدول 
  منابع  محوطه  مشخصات  فيرد

ز و ي، ماده چسباننده شن ريروشن، سطح داخل خاکستر ياقهوه  ۱
  ساز، بدون پوشش.، دستي، معمولياهيگ

MK 
81 

Whitcomb, 1985, fig.18: b 
Azarnoush, 1994,fig. 174: h  

ساز، ، چرخي، معمولياهيز و گي، ماده چسباننده شن رينارنج ينخود  ٢
 بدون پوشش

MK 
135 

Riccardi, 1970, fig. f: k 
Azarnoush, 1994,fig. 174: k 

  .٤: ١۲، شکل ١٣٨٧، يکيلباف خان

درنگ، يز سفير يهاز و ماسه و دانهير، ماده چسباننده شنقرمز ينارنج  ٣
 کرم بر سطح خارج. يساز، پوشش نخود، چرخيمعمول

MK 
 .٦: ١٩، شکل ١٣٨٧، يکيلباف خان 166

ز ير يهاو دانه زيرنگ، ماده چسباننده شن راهي، مغز سياقهوه  ٤
  ساز، بدون پوشش.، چرخي، معمولياهيدرنگ و گيسف

MK 
106 

Azarnoush, 1994,fig. 175: o 
Whitcomb, 1985, fig. 43: b 

ز ير يهاماسه و دانه رنگ، ماده چسبانندهاهيقرمز با مغز س ياقهوه  ٥
  ساز، بدون پوشش، چرخيدرنگ، معموليسف

MK 
 .۴: ۷۰: شکل۱۳۸۴و خسروزاده،  يعال 466

ز، يماسه و شن ر ، ماده چسبانندهيقرمز، مغز خاکستر ينارنج  ٦
  ساز، بدون پوشش.، چرخيمعمول

MK 
479 

 .SM 29: ۱۴۳: ۱۳۹۱، يريام
Kennet, 2004, fig. D: cc 

درنگ، يز سفيز و ذرات ريشن ر يچسباننده روشن، ماده ياقهوه  ٧
  بر سطح داخل و خارج. ياقهوه، پوشش يساز، معمول خچر

MK 
129 

Wenke, 1975,fig. 14: 204  
Whitcomb, 1985, fig. 44: b 

 .۱۰: ۶۲: شکل ۱۳۸۴و خسروزاده،  يعال

٨  
درنگ، يز سفير يهاز و ماسه و دانهير، ماده چسباننده شنقرمز ينارنج
ن يکرم بر سطح خارج و نقوش تزئ يساز، پوشش نخود، چرخيمعمول

  و مواج بر سطح خارج سفال. يشک خطوط افقکنده به 

MK 
166 

Azarnoush, 1994,fig. 180: x 
 در مقطع سفال يبا تفاوت کم

  
  يریگ جهینت

يژگيل داشتن ويکوه شهرستان اردل به دل انيبخش م
مختلف مورد  يهاخاص در دوره ييايو جغراف يعيطب يها

ز، يخحاصل يهادره وجود است. بوده يتوجه جوامع انسان
شامل رودها و  ينيرزميو ز يسطح يهاآب يمنابع غن

را  يمناسب يطيست محيو ز يميط اقلي... شرا ها وچشمه
ن مناطق از گذشته تا به امروز يا ل استقرارها دريتشک يبرا

تا ارتفاع  ييهان منطقه محوطهيدر ا. فراهم کرده است
شده  يبررس يهاان محوطهياز مشود.  يده ميهم د ۲۵۵۰

ن ارتفاع و يشتريمتر ب ۲۵۴۴با ارتفاع  MK 309محوطه 
ن ارتفاع را دارد. يکمتر ۱۱۲۲با ارتفاع  MK 266محوطه 

کوه در انيم يساسان ينيجانشکي يهاشتر محوطهيب
کم ارتفاع  يااند، و بر پشتههلوسعد واقع شده-سرخون دره

قلوه و  يها شمار فراوانن پشتهيبر سطح اقرار دارند. 
شود که احتماالً يده ميکوچک و بزرگ د يهاسنگ الشه

 ييها اند. محوطهمحوطه کاربرد داشته يدر ساخت و سازها
ن فاصله از رودخانه سرخون و در دره يکتريکه در نزد

اند به به سرخون قرار گرفته يمنته يها ا درهيآن  ياصل

با  يقرارگرفتن در اراضدرصد،  ١٠ب کمتر از يواسطه ش
مه يم نيمتر، اقل ١٥٠٠ن ارتفاع يانگي، ميت کشاورزيقابل

آسان  يآب، دسترس يميبه منابع دا يکيمرطوب گرم، نزد
، يآبرفت يهابودن خاک ي، غنيارتباط يرهايبه مس

آن،  يرامونيپ يهابخش يو مراتع غن يپوشش جنگل
ن يدارند. ا يدائم     يسکونتگاه ييبرپا يت الزم را برايظرف

 ييهاها و گذرگاهرو، جاده مال يهاها متصل به راهمحوطه
 يهااز راه يااند که از زاگرس و شبکهبا طول متفاوت
کند. محوطه  يار دور دست عبور ميبس يمربوط به مناطق

MK 109 دره  ينيجانشکيشاخص  يهااز محوطه
 يط مطلوب برايشتر شرايباشد که بيهلوسعد م -سرخون

 ينينشکوچ يهارا دارد. محوطه ينيجانشکي يزندگ
، يکوهانيکوچک م يهاشتر در ارتفاعات، پهنهيکوه بانيم

ب يبه علت ش هان درهيا اند.کوچک قرار گرفته يهاو دره
آن،  يهاشتر قسمتيبودن ب ياد و سنگالخينسبتاً ز

ل يآن پتانس يعرض و در پکم يهامرتفع و دره يها کوه
ها و با دشت يطيمحستيو تفاوت ز يکشاورزمحدود 

ن يکجانشيت يمناطق همجوار، جمع يرامونيپ يهاجلگه
دهد؛ به تبع آن  يتوانسته در خود جايرا م يکمتر
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م بوده است. يز کمتر و به صورت ديقابل کشت ن يها نيزم
اد يب زيبا ش يفرع يطول يهاکوه درهانينقاط م يدر برخ

ب يش ين قسمت به واسطهياشوند. خاک در يده ميد
ها دور از رودخانه قرار دارند، ن درهينداشته و ا ياديعمق ز

به چشم  يميدا    آب کم يهاها چشمهآن يهادر دامنه
 يبرا يمناسب يآن پوشش مرتع يهاخورد. بر تراس يم

نان ينششود که قطعاً مورد توجه کوچيده ميدام د يچرا
شده  ييشناسا يهامحوطهشتر ين منطقه بوده است. بيا

) ينينشن منطقه از نوع استقرار موقت (احتماالً کوچيدر ا
ها معموالً مواد کم و فرسوده دارند و ن محوطهياست. ا
تنگ  يهاشتر در درهيندارند و ب يم باستانيضخ ينهشته

  ا دامنهيکم ارتفاع  يعيطب يهااند، بر سطح تپهقرار گرفته
 يهاها چشمهن محوطهيدر کنار ا شوند.يده ميها دکوه
ن يا ياهيشود. پوشش گيده ميد يميدا    ان آب يا جريآب 

هستند که  ييهامحدوده يکيو در نزد يار غنيمناطق بس
خود  يها          دام ياسکان و چرا يها برانينشز کوچيامروزه ن

 ينينشکوچ ياستقرارها يايکنند. بقاياز آن استفاده م
اه چادر ين سيچسنگ يايشکل وارگه و بقابه  يامروز

ن يدر ا يميدا    استقرار  يهاشود. به ندرت محوطهيده ميد
دهدشت، دم الفره، گود  يهاها گزارش شده است. پهنهدره

فولک، اولقنک، تل  يکوهانيم يهااللو، پهنه تلخاب و دره
 يرا برا ينينشکوچ يژه زندگيط وينب خاتون شراياو، و ز

کوه از گذشته دور تا به امروز فراهم آورده انيم ريعشا
 MK. ۴دسوخته يها همچون (باز محوطه يارياست. در بس

 )، MK 135. يگراز)، (آب MK 466.  ۵ )، (دهدشت144

 يرين وارگه عشايچاثر سنگ)  MK 144(وارکرسرزرد. 
کوه دو دوره انيم يهاشتر محوطهيب شود.يده ميد

) ياسالم -يا (ساساني) و يساسان -ي(اشکان ياستقرار
و  يفصل يل استقرارهايبه دل ياستقرار يدارند و توال

ل يا اوايو  يخ تا دوره ساسانيش از تاريموقت، از دوران پ

 تا دوره مورد بحث به ندرت مشاهده شده يخيدوران تار
 يساسان يهاکه از محوطه ياست. تنها مواد فرهنگ

است. » سفال«دست آمد،  کوه به انيشده در م ييشناسا
و  ينيجانشکي يهاسفال در محوطه يپراکندگ

، يمختلف گذران زندگ يهاوهيبا توجه به ش ينينش کوچ
در  ينينشکوچ يهامحوطه يهامتفاوت است. سفال

شتر ي، بينيجانشکي يهامحوطه يهاسه با سفاليمقا
ر يل مدفون نشدن در زيها به دلاند. سفالدهيب ديآس

و  يها دچار فرسودگ آن يعبور مکرر دام بر روخاک، 
رنگ ديآنها رسوبات سف ياند و اغلب بر روشده يخوردگ
 يشتر پوشش گليساز و بها چرخ          شود. سفاليده مينمک د

از  يدارند. بر سطح تعداد يظ به رنگ کرم و نخوديغل
ق کنده شده يعم يها          اريبه شکل ش يناتييز تزيها ن          سفال

 يانات شانهيآن و تزئ يرو ياريبا ش يافق يها          و نوار يافق
کوه، خصوصاً انيم يهاشود. در گذشته درهيده ميد

رو و محل گذر  لير ايبه خوزستان مس يمنته يها دره
ن ياعظم ا يهااست و بخش بوده يارينان بختينشکوچ

به شمار ف يل و طواين ايا يمنطقه چراگاه تابستان
ن خوزستان با يب يارتباط يهاشتر راهياست. برفته يم

ها قرار گرفته ن درهيو شمال فارس در ا يفالت مرکز
ز امروزه يخوزستان به شهرکرد ن يارتباط ياست. جاده اصل

 يهان سفالياکند. بنابريها عبور من درهيان اياز م
بوده ر خوزستان و فارس يشتر تحت تأثيکوه بانيم يساسان

همچون  ييها ) در محوطه۷است. به طور مثال (شکل 
MK 129) ،(MK 106) ،(MK 466) ،(MK81) و (شکل ،(

مشابه  ييها) سفال(MK 144)، (MK 169 يها ) محوطه۶
شود که نشان يهر دو منطقه فارس و خوزستان مشاهده م

ن مناطق همجوار ين ايب يدهنده ارتباطات و تقابل فرهنگ
  بوده است.
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immigrants are seen as tents. The pitch lots are seldom reported in these canyons. In the past, 
Miankooh valleys, especially valleys ending to Khuzestan, were the road for nomads and 
Bakhtiari tribe, and most of this zone was the summer pastureland of this tribe and its 
families. Most connecting roads between Khuzestan and the central plateau and north of Fars 
are located in these valleys. The main road connecting Khuzestan to Shahrekord also passes 
through these valleys. Therefore, Sassanid pottery of Miankooh was mostly influenced by 
Khuzestan and Fars. Because Ardal town has the same border with Khuzestan province and 
our knowledge of highlands of the east of Zagros in Sassanid’s period is limited, the study of 
Sassanid’s sites of this period and the cultural materials obtained from their surface are 
necessary. 
 
Keywords: Miankooh, Sassanids, Chaharmahal Bakhtiari, Permanent settlement, Temporary 
settlement 
 
Citation: Khosrowzadeh A. Sarikhani M. and Nikooei Z. 2016. Sassanids Site of Miankooh Town of Ardal in 
Chahrmahal and Bakhtiari. Journal of Iran's Pre-Islamic Archaeological Essays. 1(1): 61-73. 
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Sassanids Site of Miankooh Town of Ardal in Chahrmahal and Bakhtiari 
 

A. Khosrowzadeh1*, M. Sarikhani2 and Z. Nikooei3 
 
 
Abstract 
 

Chaharmahal Bakhtiari has been an important relating bridge between the 2 cultural zones of 
south and southwest of Iran (i.e., Fars and Khuzestan) from past to date. Unlike other 
mountainous parts of the Iranian plateau, this area has been archeologically identified very 
slightly. Miankooh area of Ardal town has been notified by human societies in different 
periods of time because of having special geographic and natural characteristics. In fact, 
from past to date, its strategic situation, fertile valleys, the presence of rich surface and 
underground resources such as rivers and springs has provided the necessary conditions for 
settlement in this region. The existence of fertile between-mountain valleys which are well- 
irrigated also demonstrates this fact. Although considerable changes were seen in the number 
of sites in Sassanid’s versus Parthians, the sites are bigger than the past ones. The location-
selection pattern is fairly similar to Parthians, but the density of settlements is more in south 
part. Most of the settlements of this period lack Parthians’ settlements. About 73 sites of this 
period are detected. Permeant settlement is rarely observed in these sites. And, because of high 
mountains and deep valleys in the town, the sites are temporary. The only obtained cultural 
material of these sites is pottery. Studying potteries found in this area provides researchers 
with some information about different cultural settlements as well as social, political, and 
economic structures. Most Sassanid sedentary settlement zones of Miankooh are located in 
Sarkhoon-Holosaad valley and on a low hill. On the surface of these hills, several stones and 
rocks with different sizes exist. Zones located closest to Sarkhoon River and their main 
valleys ending in Sarkhoon have the necessary conditions (i.e., having a slope of less than 
10%, being in fertile lands, average altitude of 1500 meters, semihot and humid climate, 
proximity to permanent water resources, easy access to roads, rich alluvial forest cover, and 
rich pastures surrounding areas) to establish permanent settlements. These zones are 
connected to animal-passing routes, roads, and paths with different lengths which pass 
through Zagros Mountains and a network of roads connecting to remote areas. Miankooh 109 
zone is one of the significant sedentary settlement zones of Sarkhoon-Holosaad valley which 
has the most favorable conditions for sedentary life. Miankooh nomadic zones are mostly 
located on highlands, small between-mountain lands, and small valleys. Due to their 
relatively high slope and having a lot of rocky parts, high mountains and narrow valleys and, 
therefore, limited agricultural potential and environmental difference with the surrounding 
plains, were able to accommodate smaller sedentary populations. Thus, there were fewer 
cultivable lands and they were homebred. These Sassanid settlements usually contain little 
and old materials, with no strong primeval hypothesis, which are usually located within the 
canyons. They are seen on low-natural hillocks or hillsides. The leftover pitches of modern 
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