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 مقدمه
كاليبردار خاكمطلع شديم كه هنگام 1389ماه سال در آبان بهيرسانآبةر در پروژو حفر تونل در كوه

و خاكستر تاالب چغاخور، در درون كارگاه شهيد خدري آثاري از سنگ وسيع مشخص طوربهچين، سفال
و نويسندگان اين مقاله ادامةگرديد كه با مداخل شديبردار خاكةسازمان ميراث فرهنگي تا. متوقف متأسفانه

و تنها چيزي در حدوديربردا خاكشناسي بيشتر محوطهت باستانرسيدن هيئ متر بيشتر از آن50×10شد
. باقي نمانده بود
ارتفاعات شمالي كوه كالر، در جنوبةهكتار در دامن 2300المللي چغاخور با مساحتي حدود تاالب بين

و در  و يكي از زيباترينشدواقع)1نقشه( كيلومتري جنوب شرقي شهركرد 65غربي شهر بلداجي وه
و بختياري استاستان چهاريها االبتنيتر بزرگ كوه كالر نيز در سمت جنوب غربي رشته.)1تصوير( محال

در. داردمتر از سطح دريا ارتفاع 3830آنةمشرف بر تاالب است كه قل برگرفته كه تاالب را، مرغزاري وسيع
تا ماهاز اين مرغزار. هكتار برآورد شده است 700مساحت آن حدود  مهر كه سطح آب رو به هاي ارديبهشت

مي، محلي براي قشالق عشاير بختياري محسرود كاهش مي كهو با وجود اين)2تصوير( شودوب  كه در پاييز
ميكوچ مي اي از روستاييان يكجانشينطايفهكنند، تنها نشينان آنجا را ترك اين).1387:30، زاگارل( مانندباقي

حاصلخيز آن براييكوهانيمهاي داري است، درهبي با تأكيد بر گلهآل براي اقتصاد تركيمنطقه محيطي ايده
و كوچ : 1387، زاگارل( داري بسيار مناسب استنشيني مبتني بر گلهمعيشتي مركب از كشاورزي گسترده

24Nissen and Zagarell 1975, Ambraseys 1979, .

و نقش آن كوچ در گذشتهنشيني
مي،آن نشيني با انواع متفاوتكوچ و گوناگوني را در خاور نزديك ايفا و اقتصادي مهم با.كندنقش اجتماعي
و اجتماعي خاور نزديك بوده استنشيني بخش جداييوجود كوچاين در. ناپذير سيستم اقتصادي مخصوصاً

اكه كوهستاني زاگرس،ةمنطق ادي هاي اقتصحرفهنيتر مهماز كشاورزي مدرن،يهاتيفعالز شروع تا قبل
هاي دهي سير تمدننشيني نقش مهمي در شكلاجتماعي كوچ-از طرف ديگر از نظر اقتصادي.ه استبود

 اوليه، نقش جوامعيها حكومتگيري در شكل. (Abdi2002:45,2003 داشته استكينزد خاوركهن 
و غيرنشين باستاني نواحي كوهستاني ايران، حاشيهكوچ در.)46: 1383ه، عليزاد( مستقيم دانسته شده استاي

و ترين، قدرتمندترينپرجمعيت،صورت متمايز آشكار استهبنشين سراسر تاريخ ايران نقش قبايل كوچ
ميسياسي در قبايل كوچ-بيشترين پيچيدگي اجتماعي و قشقايي ديده ها در قشقايي. شودنشين بختياري

و و مركز استان فارس و بخش شرقي جنوب شرقي زاگرس، در شمال غربي قبايل بختياري در زاگرس مركزي
نشينان كوچ. كنندزندگي مي)1384:122،قرباني( تا نواحي شرق اصفهان  (Alizadeh 2009: 130خوزستان

و گذرگاهمسافت معموالً ميهاي طوالني نواحي. پيمايندهاي دشوار را براي رسيدن به سردسير يا گرمسير
و ها در استانقشالقي بختياري در نواحي كوهستاني شرق خوزستان تا مجاورتهاآنييالقي نواحي خوزستان

. برندميسربهدر اين نواحي در تابستاننيز)1(نشين قشقايياز طرف ديگر تعدادي از قبايل كوچ. اصفهان است
و نظام سكنيةدر زمين هرگزيني كوچالگو كهمي ساله در همان جايي مستقرنشينان، مي توان گفت كه شوند

هاي كه تمامي اردوگاهيبه طور است؛ هاي مناطقاين خود متأثر از نظام درهو اندهبودند گذشتهيها سال
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در وجود وفور سنگ علتبه.)127: 1384، قرباني(ه است كوهي مستقر بودهاي پايدر درههاآنييالقي
جهت بستن درزهاي،گل مالتيو گاهز سنگا،ر احداث چادرها نيزدنشينان كوچ، ييالقي هايسكونتگاه

ميچادرها دور هاي پايه و سنگهاي ييالقي اصوالً داراي ديواركاين محوطه. كننداستفاده چين هاي كوتاه
).143: 1384،قرباني( هستند

و اطالعات آنشناختي باستان حوزة چغاخور
 جنوب شناختي نواحيباستان بررسي زاگارل آلن سرپرستيبه آلماني شناسي باستانتئم هي1975 در سال
را استان) لردگان( شرقي و بختياري مهميها مكاننخستين،بررسينيادر. جدي آغاز كرد طوربهچهارمحال

و اواخر دور و شاخص استان در دوران پيش از تاريخ در اين زمان دشت. نوسنگي كشف گرديدةباستاني
و گندمان امام از جملهديگر منطقهيهاتدشمانند چغاخور به كمبود زمان كافي با اتومبيل دليلبهقيس

يهاتيفعال از انقالب اسالمي بعد.) ,29Nissen and Zagarell 1975: 1387، زاگارل(شدو بررسي پيمايش
اسي، در سالشنباستانيهاتيفعالةدر ادام. گرديدسال متوقف 10 مدتبهشناسي در اين منطقه باستان
شدچندين تپه در شرق شهر بلداجي گمانه 1375 درةو در ادام) 1388و 1382،نوروزي( زني يها سالآن
و1375-76 يهاتيفعال. گرديدباستاني بررسييها مكانشهرستان بروجن با هدف شناسايي آثار
بست شهر بلداجي ادامه پيداو بند 1378هاي سربند در سال زني محوطهشناسي اين منطقه با گمانهباستان

).1388ي، نوروز( كرد

 آباد ساكيةمحوط
ةهاي شمالي كوه كالر، در كنار جاد، در دامنه)2نقشه( جنوبي تاالب چغاخورةدر حوزآباد ساكيةمحوط

55 در موقعيت جغرافياييو آباد متري غرب روستاي ساكي 150آورگان به بلداجي در َ27 و شمالي°31ً
53 َ53 مي. متري از سطح دريا واقع شده است 2280شرقي در ارتفاع°50ً رسد كه بخش شمالي محوطه به نظر

و)10×50(متر مربع 500در هنگام شروع كاوش، تنها. بر اثر احداث جاده تخريب شده است باقي مانده بود
و غربي آن نيز تخريب شده بوديها قسمت و غرب دربةماندباقي.)2تصوير( جنوبي محوطه نيز در كنار

مياهواقع شده بود كه از اين حيث مشكالت عديد خدريورودي كارگاه شهيد  البته.)1تصوير( كردي را ايجاد
و اين بدان علت بود آبادساكيةذكر اين نكته نيز ضروري است كه محوط  50كه در حدودهشناسايي نشده

بسانتي و شناسايي آن را متر رسوب سطح محوطه را پوشانده ميغير هاي سطحيدر بررسيود . ساختممكن
و كار كاوش با باقي هايقسمت .)2(شروع شد10×10ترانشه5مانده از محوطه براي حفاري انتخاب

هاترانشه
 I ترانشه
.گرديدايجاد جنوبي-متر در جهت شمالي10×10، با ابعاد IIIو در شرق ترانشه IIترانشه در غربIترانشه
جنمي به نظر و يك فضاي ديگر در وب غربي ترانشه وجود رسد كه يك فضاي كوچك در قسمت شمال شرقي

چين توجه در اين ترانشه وجود يك ديوار سنگاثر قابل. اندبر گرفتهدرتر كوچكفضاهايراآندورتادارد كه دور
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رانيم صورتبه ميستدايره در شمال غرب است كه در مركز ترانشه به مي. شودگوشه تبديل رسد كه به نظر
يدر عمقهمكهليدل اينبه؛)1، طرح3تصوير( معماري باشد آثار تر از ديگركمي قديميدايره اين ديوار نيم

.قرار گرفته است،آثار معماري ديگرو هم در زيرها سازهاز ديگرترنييپا

 II ترانشه
ترانشه. متري جنوب غربي درب ورودي كارگاه شهيد خدري واقع شده است3، درIدر شرق ترانشه IIترانشه

و شرقي ترانشه توسط ماشينة متر است كه متأسفانه نيم10×10مذكور داراي ابعاد  آالت مكانيكي تخريب
بايك مثلث قائم صورتبهمانده از اين ترانشه قسمت باقي. تبديل به راه ورودي به كارگاه شده است  الزاويه

اليمتر است15×5×10ابعاد ازةدر اين ترانشه پس از برداشتن رسوب سطحي، در شمال غربي ترانشه آثاري
بـ يك ديوار سنگي نامنظم با جهت شمالي باهجنوبي در. گل كار شده بود مالتدست آمد كه همچنين

سسنگاي كه با قلوهچين دايرهقسمت جنوب شرقي آن نيز يك سنگ و گريزه ساخته شده بود،نهاي كوچك
.)1، طرح4تصوير( دست آمدهب

 IIIترانشه
متر در10×10ترانشه مذكور داراي ابعاد. در شمال غربي كارگاه شهيد خدري واقع گرديده است IIIترانشه

شدجنوبي در غربيـجهت شمالي  دررو در زمان كاوش در ترانشه، دو گمانه پيش. ترين قسمت كارگاه احداث
و جنوب شرقي به منظور آگاهي از اليهيهاشهگو شدشمال غربي و دسترسي به خاك بكر، حفر . هاي زيرين

و كار كاوشيهابيتخرليدلبهجنوب شرقيةرو در گوشگمانه پيش بلدوزر تقريباً روي خاك بكر قرار داشت
ترانشه چين اينرهاي سنگديوا. متر، پس از رسيدن به خاك بكر متوقف گرديدسانتي 10 كاوش آن پس از

و بلدوزر تخريب شده بود وسيلةبههاو در برخي قسمتبود بسيار نامنظم  در شمال شرقي. بيل مكانيكي
بجنوبـ غربيترانشه يك ديوار سنگي نامنظم با جهت شمال ميهشرقي رسد دو فضاي دست آمد كه به نظر

مم. كردمتفاوت را از هم جدا مي و خاك خاكستريفضاي قسمت جنوبي ةدر نيم. رنگ بودلو از خاكستر
بجنوبي ترانشه آثاري از سنگ . بلدوزر تخريب شده استةدست آمد كه توسط تيغهچين يا سنگفرش؟ نامنظم

و پخته شده به همراه كمي خاكستر و در شمال غربي آن آثاري از خاك سوخته در جنوب غربي اين ترانشه
و پخته شدهختسوكخادست آمد، اما اينهب ).1، طرح5تصوير( اجاق بودساختار معماري فاقده

 IVترانشه
به. احداث شد10×10جنوبي، با ابعادـيشمالجهت درVترانشه شرقو در I در غرب ترانشه IVترانشه

هرسد كه معماري سنگنظر مي و شرقي را از م چين نامنظمي كه در مركز ترانشه قرار دارد، دو فضاي غربي
خاك رس بود، دارايو با قسمت شرقي كه رنگ است فضاي شرقي داراي خاك خاكستري.جدا كرده است

ميشكلUچين در قسمت غربي يك سنگ. متفاوت است مي. شودديده معماري سنگيةرسد كه ادامبه نظر
و محدود ).1، طرح6 تصوير( بخشي واقع شده استحفاري نجاتةغرب اين ترانشه در بيرون از كارگاه
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Vترانشه
متر با10×10اين ترانشه با ابعاد. گرديده است واقعIII ترانشه شمالو در)IV(ترانشه غربدرVترانشه

هاي چين با سنگدر قسمت شمالي اين ترانشه آثاري از يك سنگ. جنوبي كاوش گرديدـ جهت شمالي
ب هم.ي كشيده شده استقشرجنوبـ غربيدست آمد كه در جهت شمالهمتفاوت دو،احتماالً اين معماري

ميفضا را با خاك و. كرده استهاي متفاوت از هم جدا به نظر مي رسد كه ادامه اين معماري در شمال ترانشه
تر. حتي بيرون از كارگاه وجود داشته باشد رنگ بود با نشه كه داراي خاك خاكسترياكف قسمت جنوبي

سهاي قلوهسنگ ).1، طرح7تصوير( نگفرش شده بوداي كوچك

هايافته
 سفال) الف

ب 9014ترانشه5در مجموع از ميهقطعه سفال  شونددست آمد كه از لحاظ پوشش به پنج گروه تقسيم
و زمخت هستنداز هايي با پوشش غليظ قرمز، كه گروه اول سفال.)1نمودار( شاموت اين. نظر ساخت خشن

بهمي ها را كاه درشت تشكيلسفال و در مواردي ذرات آهك ها ديده سفالةصورت ناخالصي در خميردهد
و در حرارت ناكافي پخته شدهها دستاين گروه از سفال. شودمي ها بيشتر شامل انواع فرم اين سفال. اندساز

و سبو .است)درصد68/11( كاسه
بهستا كرم به روشن متمايل نخودي رقيق هايي با پوششسفال دوم گروه . ترندگروه قبلي ظريف كه نسبت

از. گل سفال خوب ورز داده شده است،و بر خالف گروه قبل استمعدني،قطعاتشاموت اين اين گروه
و حيواني تزئ اينةو بدناند ها داراي پخت كافيسفال باهاآننقوش. است ين شدهظروف با نقوش هندسي

ها شامل موتيف.و خاكستري تيره متمايل به سياه ترسيم شده استتا روشن اي تيرهقهوه هايطيفي از رنگ
Dot(ايهاي نقطهها، هاشورها، نوارهاي پهن به همراه موتيفباندهاي پهن، لوزي motif(خطوط نازك به

و نقوش مواج هستندهمراه باندهاي پهن، مربع فرم ظروف شامل ظروف.)2و1جداول()9و8تصوير( هاي توپر
و سادهة، سبوهايي با بدنمانندقدح لبكاسهو مستقيم درصد54/51ها اين گروه از سفال. استسادهةهايي با

ميكل سفال .دهندها را تشكيل
و بسيار دودزده هستندگروه سوم سفال اغلب اين. هاي خاكستري با پوشش رقيق خاكستري يا سياه

و شاموت اين سفال. اندپخته شدهو در حرارت پايينبوده زمختو ظروف از نظر ساخت خشن ها گياهي است
ميدر مواردي نيز ناخالصي كمفرم اين ظروف شامل كاسه. شودهايي در گل سفال مشاهده و هاي  عمق

لبدهانه و كرويةسبوهايي با بدنو بيرون برگشتهةباز با كف تخت، سبوهايي با ها كل سفال71/0شكل است
.ددهرا تشكيل مي
چ  يا پوششو است كه داراي پوشش گلي رقيق نخودي است رنگهاي نخوديشامل سفالهارم گروه

مياين سفال.است دست مرطوباز آنها برخي و متوسط تقسيم . شوندها از نظر ساخت به دو گروه خشن
و در برخي موارد ناخالصيماسهـ ها شنيشاموت اين سفال  رنگي در گل سفال مشاهدههاي سفيداي است

ميدرصد كل سفال01/36و است ها داراي پخت كافياين گروه از سفال. شودمي شكل اين.ددهها را تشكيل
و ظروف ديزيظروف شامل انواع سبوها، انواع كاسه . شكل هستندها با كف تخت
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سنخودي است كه داراي لعاب با رنگةگروه پنجم شامل تعداد اندكي سفال با خمير و بزهاي آبي روشن
و شاموت ماسهاين گروه از سفالةخمير. است ها اين گروه از سفال. اي دارندها بسيار خوب ورز داده شده است
و داراي پخت كافي هستندچرخ و استمانند ظروف فنجانو ها قدح با لبه بيرون برگشتهفرم اين سفال. ساز

ميدرصد سفال6/0 مي.شوندها را شامل مبه نظر زدن سطح ها در اثر شخمرور زمان اين سفالرسد كه به
. اندها راه يافتهمحوطه توسط كشاورزان به اين اليه

و شهرخانةهاي اين محوطه از منطقمقايسه با سفالهاي قابلنمونهكلي طوربه ،)1387زاگارل،( كردميرزا
دشت،)Potts and Roustaei 2006( يد فارسو تل اسپ)1388شريفي،(، تپه سبز)1390مقدم، صالحي( فارسان

لداجيب )Nissen & Zagarell 1975(،حوطهمG-61 در دشت شوشان )،و دشت رامهرمز)1382عليزاده،
(Wright and Carter 2003)،و يوسفي،( سيلكةتپ و بندبال)1384نوكنده دستهب)Dollfus 1978(و جوي

و سنگ ميانيةآمده، كه متعلق به دور .ديد هستندجـمس

 مصنوعات سنگي)ب
ب 519مجموعدر،شده كاوشترانشه5از تيغه، 153تيغه، ريز 15دست آمد كه شاملهقطعه مصنوعات سنگي

چخماق قرمز، از سنگهايافتهجنس اين.)2نمودار،10تصوير(تعدادي دورريز استو سنگ مادر 56تراشه، 186
سفيدو در چند مورد از سنگ آهك اي روشن تا تيره از قهوه هاييسفيد، طيفوصورتي، خاكستري روشن

 سنگ استفاده شده تقريباً ناهمگنو نوع مرغوب ساخته شدهناهاي نسبتاً، اين مصنوعات بيشتر از سنگاست
كل.و از نظر بافت اكثراً داراي بافت متوسط هستند است كه در است قطعه داراي كورتكس 100ه مجموعاز

 عدد(هااز كل تيغه.است)%18(قطعه سنگ مادر 18و%)77( قطعه تراشه77،%)5( تيغهقطعه5اين ميان 
سنگ آباد به ساكيمحوطة ساكنان قوي به احتمال رسد قطعه داراي روتوش هستند كه به نظر مي22)153

و نيازي به رتوخام دسترسي داشته از ترانشه مصنوعاتبيشترين تعداد اين.ها نبوده استكردن تيغهشاند
IV وVب) پيت؟(از ميان قسمتي كه رنگ خاك خاكستري كلي اين طوربه.استدست آمدههاست،

 ,Delougaz and Kantour)چغاميشةتپ،)1383، عليزاده( تل باكون،)1381بيگلري،(جنوبي سيلكةتپمصنوعات با 

و ديگرا( آسياب در كرمانشاهتپه بان،)(104 :1996  قابل)278: 1389فر رفيع( ازبكيةتپو)115: 1382ن برنبك
و سنگ ميانيةو مربوط به دوربوده مقايسه .ستندهمس

 سنگيءاشيا)ج
و قسمتي از گردن ظرفVو  IVاز ترانشه بيدو قطعه لبه لب دست آمدهسنگي به سمت بيرون برگشتههاهكه

مي. متر استسانتي 12ةو داراي قطر دهان . اندرسد كه اين ظروف از مرمر سفيد نامرغوب ساخته شدهبه نظر
مياز ديگر يافته وهب IIIتوان به سنگ وزنه اشاره كرد كه از ترانشه ها جنس. گرم وزن دارد 128دست آمده

و به رنگ خاكستري روشن است عالوه بر آن يك قطعه كانسار مس سبز رنگ نيز از ترانشه. آن از سنگ آهك
III و يك قطعه بزرگ سنگ چخماق 57آمد كه داراي دستهب رنگ كه در حدود نامرغوب قرمز گرم وزن است

.دست آمدهبIاز ترانشه وزن دارد نيزگرم 955
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 هاي ديگريافته)د
مياز يافته بههاي ديگر يكةماندكه احتماالً باقي اشاره كردمتر سانتي7طول توان به يك قطعه مفتول مسي

و بر روي آن يك سمت اين مفتول باريكاست؛ي يا سوزن؟درفش مس آثار زنگار تر از سمت ديگر آن است
ميو پتينه رنگ سبز كه يك قطعه فلز مس نامنظم ديگريافتة. شودمشاهده  كانساريك قطعه همراهبهاست
ميهاآنرنگ بر روي آثار زنگار سبزكهدست آمدههب مس وچك، داراي رنگككانسار مس بسيار. شودديده
و قهوه يك قطعة يافته شدة. گرم است120در حدوديوزناي تيره بهديگر  مترسانتي12طول درفش استخواني
ساو دارد مترسانتي6/2 قطرو6/2ترين بخش آن عريضكه است  همچنين. استيده شدهئسطح بيروني آن

طول متر سانتي2/4داراي اين دندان،ل استشككه به صورت هاللي وحشي يك قطعه دندان نيش حيواني
يك قطعه. توخالي است صورتبهو است متر سانتي7/1و بيشترين پهناي آن در مركز هالل در حدود بوده 

ببه رنگ نخودي از جنس گل پخته)11تصوير( سگ؟ةشد پيكرك شكسته جلوةتندست آمد كه نيمهنيز
ب.حيوان است و داراي آميزخوبي وزر دادهگل آن .ماسه بادي با پخت كافي استةه شده

و تحليل  بحث
ب بخش توان گفت كه اين معماري شامل دو از اين كاوش مي)1طرح( دست آمدههبا توجه به ساختار معماري

و نامنظم اول معماري سنگ بخش؛است بوده ، قرار واقع شده استكه در مركز دوم بخشدر اطرافكهچين
ق.دارد  ها شامل سفال، مصنوعات سنگي، بيشترين تعداديافتهداني داردسمت مركزي كه بيشتر حالت زبالهدر

بو باهاستخوان و رنگ خاك آن و حتي جنس رسد كه اينمي نظربه. بود ها متفاوتبقيه قسمتدست آمد
كهحيواناتبقاياي فضوالت كه امكان دارد استبوده نگهداري حيوانات محلي برايقسمت  در نزديكي است

بمتأسفانه تاكنون نمونه.)Hole 2004: 107( مي شدندچادر نگهداري  دست نيامدهههاي مشابه با اين معماري
 Hole 1974, 2009: 277. Fig 14.14, Pires)( تواليي تپه هايكاوشدرتر كوچكاست اما در مقياس 

Ferreira 1975 توه خشكه )Abdi et al. 2002،خزينهدر )Alizadeh 2009(سراب هاي قديمي تپه، اليه
بMeledgaard et.al. 1963(و بقاياي نخستين ساكنان گوران)104: 1381،هول( دست آمده كه مربوطهآثاري

در. نشينان استبه كوچ ميةطايف بارةدر مطالعات فرانك هول كه اين مردمان براي حفاظت شودبهاروند، ذكر
ميخود ديوارهاي و براي حفاظت دامي از سنگ بنا و از دام صورتبهها، چادرها را كنند ها در حصار ايجاد

رسد كه چادرهاي لريمي نظربه، اين عادي)Hole 2009(كنند فضاي ايجاد شده ميان چادرها حفاظت مي
ميهاآنو يا حتي براي شوندمي برپادر اطراف آغل مركزي  Gilbert1983, Hole2004) سازندبا سنگ آغل

مورد سكونت مختلفهاي بار در زماننشينان چندينهاي موقت كوچبا توجه به اينكه استقرارگاه).12تصوير(
و هر بارگقرار مي مي تغييرات اندكيآنها معماري در نشينان توسط كوچيرند بقاياي بنابراين شود، ايجاد

آدر آنها آخرين زمان سكونت معماري آنها  ميرا تواندمي،ماندههمچنين معماري نامنطم باقي.دكنشكار
و ساختارهاي موجود، با انتقال به نشينان دورهاين باشد كه كوچةنتيج از،ديگريها مكانهاي بعد از مواد
در.)(Hole 2004 استفاده كرده باشندها آن  كوه كالرةدر دامن متري جنوب محوطه، 400مشابه اين ساختار

ا و مروزه محلي براي اسكان عشاير بختياريكه مي")3(وارگه"است شناساييتهيئاين شود، توسط ناميده
. شد
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باز طرف ديگر سفال اي، ين نقطههاي شاخص با تزئخصوص سفالبهدست آمده از اين محوطهههاي
و بياتة، همزمان با مرحل1 هايي هستند كه همزمان با اواخر سوزياناسفال در فرخ در دهلران است اين سبك

و تا دور، گسترش مي)B2باكون(1فارس ميانهةفارس، در دور  كندادامه پيدا مي)Aباكون( فارس جديدةيابد
ميرا علت نشين جوامع كوچعليزاده.)1382:51، عليزاده( و گسترش جغرافيايي وسيع اين سفال داند ظهور
تغيير در اقتصاد معيشتي، تغيير1فارس ميانهةدر دور.Alizadeh 2006: 20, 2009:133)1382:52،عليزاده(

و ظهور سفال جديد در فارس، افزايش در تعداد محوطه و افزايش ارتباطات بين مناطق وجود كامل سفال ها
باامنطقهشناسي اين دوره حاكي از افزايش ارتباطات برونمدارك باستان. Alizadeh 2006: 11( دارد ي

و نواحي و خوزستان است و پراكندگي شناسايييها مكاناغلب فارس ةدر حاشيهاآنشده بسيار كوچك
).1388ي، نوروز(و مرغزارها بيشتر است)تاالبي( اراضي مردابي

 نتيجه
تپحاصل كاوش نجات وازكهبودهينامنظمساختار معماري10×10آباد در پنج ترانشهساكيةبخشي مواد

د و سنگ مياني،ةرسد كه در دورمي نظربه. اندسترس ساخته شدهمصالح در كوچكي ظاهري اين نوع مس
اين است كه اين استقرار از نوع فصلي بودهةدهندنشان ها به احتمال زيادو مردابهااستقرارها در كنار درياچه

زي در اينراسي در ارتباط با كشاوشناز طرف ديگر كمبود يا نبود مدارك باستان.)74: 1382،زاگارل:ك.ن( است
و مقايس بةمحوطه و مواد متري 400در نشينان عصر حاضرمانده از كوچدست آمده از كاوش با آثار بجايهپالن
و سنگ ميانيةنمايد كه اين محوطه در دورمي نظربهچنين،جنوب محوطه نشينان توسط كوچ جديدـ مس

دركه مورد استفاده قرار گرفته است و زمستان را در قسمت جنوبي تاالبةحوزتابستان را هايي از چغاخور
و خوزستان مي، استان فارس معماري هايي از قسمتچه اگر. گذراندندمانند الگويي كه امروزه نيز ادامه دارد،

ب بكه دست آمدههنامنظم زدن شخم وسيلههدر طي ساليان متمادي كه در زير رسوبات از ديد پنهان مانده بود
و تخريب شده است، بيشترين تشابه را با معماري كوچكشاورزان آسيب .نشين منطقه داردديده

و  قدردانيتشكر
مي بر خانم مژگان رياحي شناسي، باستانةپژوهشكدوقت آقاي ميراسكندري، رئيسدانيم از خود الزم

ومديركل محترم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع  اس دستي و بختياري، گردشگري آقاي تان چهارمحال
و بختياري، آقاي آب منطقهةكل ادارعباسي مدير مهندس وهنمايند صالحيمهندس اي استان چهارمحال
امحترم مشاور اعضاي انتقال آب،ةكاركنان پروژونتقال آب سبزكوه به تاالب چغاخور، مهندس حسيني طرح

عليرضاو بها حسيني سرتشنيزي آقايان سيد: چغاخور انتقال آب به تاالبةشناسي پروژت باستانهيئ
كه تماميو سعيد بهراميان،آباداعضاي محترم شوراي اسالمي روستاي ساكي، پيرمحمدي ما را در اين كساني

نكمتن بازخواني خاطربه زادو ميثم نيك بيگيسجاد علينين از همچو امر ياري رساندند  و يادآوري اتي مقاله
و قدردانيكم، سودمند .جاي آوريمبهرا ال تشكر



153/ سنگ در شمال زاگرس جنوبيمسوةنشيني در دوركوچ شواهدي از استقرار: اد در حوزه تاالب چغاخورآبساكيةمحوط

 نوشتپي
.با عشاير قشقايي چغاخورمعدود گفتگوي خصوصي نگارندگان-1
بهبه-2 بانتخاب ترانشهةنحوو دي ماه، ماهخصوص آذردليل زمان كاوش در فصول بارش و منظمهها صورت پشت سرهم

و سعي شد و ديگر يافتههايي از اين محودر ابتدا ترانشهاستهنبوده تر ها سريعطه كاوش شود كه دسترسي به آثار معماري
و به همين دليل ترانشهاين مقاله نيز بر اساس ترتيب كاوش ترانشه. باشدترو آسان ها در جوار يكديگر يا ها تنظيم شده است

.در يك رديف منظم قرار ندارند
مي-3 و حتي براي آغلكوارگه محلي است كه عشاير چادرهاي خود را بنا و با استفاده از سنگ حصارهايي براي چادرها نند

.كنندحيوانات ايجاد مي

 منابع
و سامان حيدري مسمحوطه: آسياببان،)1382( برنبك، راينهارد، سوزان پالك، الهام قصيديان سنگي اي مربوط به عصر

.128-109: تهران، صص،})2(شناسي هاي باستانزارشگ{مياني، مكاني براي توليد صنايع سنگي در ماهيدشت، 
اي بر صنايع سنگي سيلك، گزارش مطالعه مجموعه مصنوعات سنگي فصل اول طرح مقدمه)1381( فريدون: بيگلري

ة، تهران، معاونت پژوهشي، پژوهشكد}به كوشش دكتر صادق ملك شهميرزادي{، در زيگورات سيلك، 1380بازنگري سيلك
.اسيشنباستان

و آغاز هزارةجعفرآباد، جوي، بندبال، گامي در پيشبرد بررسي منطقه شوشان در هزار) 1376( دلفوس، ژنوييو چهارمةپنجم
در.ق و باستان: م، و جنوب غربي ايران، تاريخ ژ{شناسي،شوش و ، نشر دانشگاهي،}دلفوس، ترجمه هايده اقبال. زير نظر ژان پرو

.10-39صص تهران،
جالفرفيع و يانابزارهاي سنگ تراشيده جيران،)1389(الدينلر، و چهارم فصل(تپه تپه در)80-1379هاي سوم هاي كاوش،

و معماري،: محوطه باستاني ازبكي، جلد اول و صنايع اداره:، تهرانبه كوشش يوسف مجيدزاده هنر كل ميراث فرهنگي، گردشگري
.دستي استان تهران
كورشةترجم{ زندگي در ارتفاعات،ةبختياري ظهور شيوةشناسي پيش از تاريخ منطقباستان)1387( زاگارل، آلن

گ}روستايي و و بختياري، سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي .شهركرد،ردشگري استان چهارمحال
پژوهشي مطالعات باستان مجله علمي،)بر اساس بررسي تپه سبز(هاسوزياناي ميانه در پرتو سفالينه)1388( شريفي، مهناز

صصة، شمارشناسي دانشگاه تهران .64-45اول،
و سنگ بر اساس سفالةاي در دورهاي منطقهمطالعه تطبيقي برهمكنش،)1390( صالحي مقدم، ابراهيم، هاي مكشوفه مس

و بلوچستانشناسي دانشگاه سيسةنامه كارشناسي ارشد باستانةشناختي در دشت فارسان، پاياناز بررسي باستان منتشر(. تان
).نشده

و فرهنگ)1382( عليزاده، عباس ازةالگوهاي استقرار هاي پيش از تاريخي دشت شوشان بر اساس تحليل مجموعه حاصل
ف و عمران گاراژيانةترجم{ل گرمليزا،ا.ج.بررسي شناسي معاونت پژوهشي سازمان ميراثةباستانة، پژوهشكد}ليال پاپلي يزدي

.رانفرهنگي، ته
و تشكيل نهادهاي حكومتي در پيش از تاريخ فارس، تل باكون، كوچ منشأ) 1383(عليزاده، عباس نشيني باستان

.پاسارگاد-، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري، بنياد پارسه}ترجمه كورش روستايي{،اوليهيها حكومت
و نقش آن بر تحول الگوهاي عي كوچاجتماـ هاي اقتصاديبرهمكنش،)1384(قرباني، حميدرضا، و يكجانشينان گران

).منتشر نشده( شناسي دانشگاه تربيت مدرسةكارشناسي ارشد باستانهنامةكلكوليتيك، پايانةاستقراري در زاگرس مركزي در دور
در) 1376(كانال، دوني و باستان: صفه مرتفع آكروپل شوش، و جنوب غربي ايران، تاريخ وز{، شناسيشوش ير نظر ژان پرو

.48-41صص تهران،، نشر دانشگاهي،}دلفوس، ترجمه هايده اقبال.ژ
نو)1382(اصغر نوروزي، علي ، پژوهشگاه، ميراث فرهنگيةمجله ناميافته ايالمي، فراتر از مرزهاي شناخته شده ايالم،، محوطه

صص3ةشمار ،75-82.
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و بختياري( آبخيز كارون شماليةتي در حوزشناخمطالعات باستان،)1388(اصغر نوروزي، علي لةمج،)استان چهارمحال
.1ة،دور2ة، شماردانشگاه تهران شناسي،علمي پژوهشي مطالعات باستان

 گزارش فصل چهارم طرح بازنگري: سوم سيلك، در صيادان سيلكةكاوش در دور،)1388( نوكنده، جبرئيل، يوسفي، حسن
و گردشگري}رزاديبه كوشش صادق ملك شهمي{، سيلك .، تهران، انتشارات پژوهشگاه ميراث فرهنگي

.شناسي غرب ايران، تهران، سمت، باستان)1381(هول، فرانك
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 ضمائم

و بختـ1ةنقش و موقعيت محوطه ساكياستان چهارمحال آباد ياري

 آباد بر روي نقشهساكيةت محوطموقعيـ2ةنقش
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مـ1تصوير آباد در تصوير هواييساكيحوطه موقعيت

 ديد از جنوب در داخل كارگاه شهيد خدري،آباد محوطه ساكيةماندباقيـ2صويرت
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، ديد از شمالIIوIنماي كلي از ترانشه-3تصوير

ازـ4تصوير ، ديد از شمالIIترانشهنماي كلي

، ديد از شمالIIIنماي كلي از ترانشهـ5تصوير
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، ديد از شمالIVنماي كلي از ترانشه-6تصوير

، ديد از شمالVنماي كلي از ترانشهـ7تصوير

 آبادهاي ساكياي از سفالنمونهـ8تصوير
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 آبادهاي ساكيمشخصات سفال-1جدول
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3

-1شكل: 1383عليزاده
33:4 
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Nisse,Zagarell1
975, fig10:4 
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دست
 ساز

ماسه
 نرم

رقيق
نخودي 
مايل به 

 سبز

رقيق
 نخودي

نخودي
مايل 
 به كرم

6 لبه

Eشكل،66: 1382عليزاده
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Nisse,Zagarell1
975, fig10:6 متوسط كافي نقاشي بيرون سياه 
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 آبادهاي ساكياي از سفالنمونهـ9تصوير

Uشكل،103: 1382عليزاده - متوسط كافي نقاشي بيرون سياه ماسه
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Potts�2006:33
2:tnp691 متوسط كافي نقاشي بيرون سياه 
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نخودي
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 كرم به
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Uشكل،103: 1382عليزاده  متوسط كافي نقاشي بيرون سياه
دست
 ساز

ماسه
+نرم

 گياهي

قيقر
 نخودي

رقيق
 نخودي

نخودي
مايل 
 14 بدنه به كرم



161/ سنگ در شمال زاگرس جنوبيمسوةنشيني در دوركوچ شواهدي از استقرار: اد در حوزه تاالب چغاخورآبساكيةمحوط

 آبادهاي ساكيمشخصات سفالـ2جدول
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Sشكل،25: 1382عليزاده اي قهوه
 تيره

 متوسط كافي نقاشي بيرون
دست
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ماسه
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 نخودي

نخودي
مايل 
 به كرم

1 لبه

Nissen, Zagarell 
1975, fig10:4 

اي قهوه
 تيره
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Rشكل،25: 1382عليزاده ايقهوه  متوسط كافي نقاشي بيرون
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نخودي
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3

Nissen, Zagarell 
1975, fig10:4 

اي قهوه
 تيره
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 نرم

رقيق
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 25:1: 1376كانال
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نخودي
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Potts�2006: 
295:tnp1381 
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Dollfus1978:162:8 - - -  متوسط كافي
دست
 ساز

 گياهي
رقيق
 نخودي

رقيق
 نخودي

 10 لبه نخودي

Dollfus1978:162:7 - - -  متوسط ناكافي
دست
 ساز

 گياهي
غليظ
 قرمز

غليظ
 قرمز

 11 لبه نخودي
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دست
 ساز
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 آباداي از مصنوعات سنگي ساكينهنموـ10رتصوي

 آبادهاي ساكياي از يافتهنمونهـ11تصوير

بـ1طرح  آمده از كاوشدستهپالن كلي
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 Hole2009.fig14.5) برگرفته با كمي تغييرات(هامحل حفاظت از دامـ12تصوير

آباد بر حسب پوششهاي ساكيسفالـ1نمودار

 آباد مصنوعات سنگي ساكي-2نمودار


