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 چکیده

های عمیق  های مرتفع، درهبب دارا بودن کوهبه سدر استان چهارمحال و بختیاری کوهِ شهرستان اردل بخش میان
ه های دور تاکنون مورد توجه انسان بوود های میانکوهیِ کوچک و قرارگیری در مسیر کوچ عشایر از گذشتهو دشت
چشومه و گوره بوا     کووه چهو   بخشی از آن باوجود رشته .انداز کامالً متفاوت استدو چشم ه دارایاین منطق. است

توا   33  های معتدل و بخشی با ارتفاعی کوم بوین   های سرد و تابستانمتر دارای زمستان 0633ارتفاعی بیش از 
هووایی باعوش شوده کوه     وو آب یجغرافیایهای این ویژگی. ها سرد استها گرم و در زمستانمتر در تابستان 133 
ای بسیار مسوتعد بورای   رو منطقههای سال باشد و ازاینهای بسیار غنی در بیشتر ماهکوه دارای چراگاهمیانۀ منطق
طی سه فص  بررسی  .سو بوده است جوامع انسانی با معیشت دامداری از دورترین ایام به اینۀ گیری و توسعشک 

ر بیشت. محوطۀ ایالم میانی شناسایی و ثبت شد 26 ۀانجام شد، شمار 043 تا  011 ای ه که در این منطقه در سال
انود و تموامی   ارتفاعات قرار گرفتهۀ های کوچک و بزرگ و دامندر درهایالم میانی ۀ دور ۀشدهای شناسایی محوطه
طوه شوواهدی از توداوم    نشینی اموروزی را دارنود و تنهوا در چنود محو    شناختیِ استقرارهای کوچهای ریختویژگی
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 مقدمه .1
آن  های مناسب برای کشاورزی، و برعکس زاگرس و کمبود زمین ۀجغرافیای منطقۀ شرایط ویژ

کوچروی مهیا و آماده نموده است  ۀا جهت زندگی با شیوهای غنی، منطقه ر وجود مراتع و جنگ 
(Young, 1972) .های زاگرس مرکزی بسیاری از تحوالتی را که در خوردگی طور کلی چین به

شرایط جغرافیایی در شک و بنابراین است باعش شده طول ادوار مختلف پیش از تاریخی رخ داده 
کوهستانی  ۀمنطق. (Gopnik, 2011; Wright, 1993) موثر بوده استها گیری جوامع در این دره

کوه بر سر راه ارتباطی  میان ۀکه منطقجایی از آن. کوه نیز از این قاعده مستثنی نیستمیان
 ۀخوزستان با فارس و فالت مرکزی واقع شده است، بدیهی است که تأثیراتی از هر دو منطق

کوه بر سر راه  قرارگیری میانۀ واسط بهبه عبارت دیگر، . شود فارس و خوزستان در آن دیده 
های فرهنگی در این منطقه بسیار زیاد  ارتباطی این مناطق، احتمال وجود تأثیرات و مشابهت

اند  کوچرو بودههای ساکن این منطقه که  گبا توجه به نوع معیشت فرهن ،از طرف دیگر. است
(Zagarell, 1975; Nissen and Zagarell, 1976)، تر هم بوده  گستردهاحتماالً طات ارتبا این

گیری این ارتباطات احتمالی و  شک  ل نقش جوامع کوچرو دربه دنباظاهراً ما باید بنابراین . است
هر چند در . یمباشکوه  میان ۀروند تأثیرگذاری فرهنگی مناطق خوزستان و فارس بر فرهنگ منطق

 ،دهد احی تحت تسلط ایالمیان روی میبا توجه به همگونی فرهنگی که در تمامی نو ،ایالمۀ دور
نیز یک نوع فرهنگ بومی  ۀگیری و ادام رسد، اما در منطقه شاهد شک نظر میبدیهی به این امر
ایالمی ادامه دارد و نمود آن در ۀ سنگی تا دور نوسنگی و مسۀ گری از دورسفالسنت. هستیم

رسد که  به نظر میبا این حال، . دشودیده می (011 نوروزی،  ؛011  زاگارل،)کارهای زاگارل و نوروزی 
گری شبیه به فارس  سفال  سنت کوه ، در مناطق جنوبی و شرقی میانبر سنت بومی و محلیعالوه

باید در  ،در هر صورت. های خوزستان مشابه باشد با سفالگری  سفال  سنتو در شمال و شرق 
داشته  حکمی بین فارس و خوزستان وجودنظر داشت که در دوره ایالمی ارتباط فرهنگی بسیار م

فارس ۀ هر چند که در منطق.  (Carter, 1979)شود ها نیز دیده می گری آن که در نوع سفال
 ;Vanden Berghe, 1954) شوند دیده می... صورت منقوش نوع کفتری و  بیشتر به  ییها سفال

Sumner, 1972; Nickerson, 1983)، س و خوزستان در این دوران های فار اما شک  و نوع سفال
بندی  بدین منظور و برای شناسایی این تأثیرات اقدام به شناخت، شناسایی و گونه. استمشابه

با  هاآنۀ های منطقه و مقایس تا با شناسایی سفالایم کردهایم و سعی  کوه نموده میانۀ سفال منطق
 .زیمشده بپرداه ارتباط این منطقه با مناطق یادفارس و خوزستان ب
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 کوه موقعیت جغرافیایی میان .2

کوه میان .بختیاری واقع شده است و محال هاراستان چ در غرب ،شهرستان اردلکوه در میانبخش 
بواالی  ۀ های نسبتاً مرتفوع بوا چنودین قلو     کوه های زاگرس واقع شده و رشته در بخش میانی کوه

این . دهندعی این منطقه را تشکی  میانداز طبی های قاب  توجهی از چشم متر ارتفاع بخش 0333
 هاستکوچک منتهی به این درهۀ نسبتاً عریض و بزرگ و چندین درۀ انداز عبارت از چند درچشم

 .( شک  )
هوای  شرق و متشک  از درهجنوب -غربها، دارای روند عمومی شمال همانند دیگر بخش ،این بخش از زاگرس نیز 

کوه امکوان    هوای عمیوق  هوای بلنود و دره   ناسی این منطقه ترکیبی است از کووه شاز نظر زمین ریخت. موازی است
آبوی  های پرسرخون و کارون و شاخابهۀ این منطقه توسط رودخان. های متنوعی از زمین را فراهم کرده است کاربری

 .(50:  04  ،نیاخسروزاده و بهرامی) شود پیوندند مشروب میکه در کوهستان به آن می

کوه   ارتفواع  کوم منواطق پسوت و   اول . انداز کامالً متفاوت استشده شام  دو چشم یبررسۀ منطق
ی با رماهوعرض تپههای عمیق و کمشام  دره این بخش. متر دارند 2333تا  33  ارتفاعی بین 

این پوشش در بعضوی جاهوا بسویار انبووه و در     . لخونگ استنه و کَپوشش جنگلی از نوع بلوط، بَ
نود  رمَاَۀ بزرگ بازفت در مسیر شمال به جنوب و رودخانۀ دو رودخان. استک نُتُبعضی جاها بسیار 

ها بسیار گورم   این منطقه در تابستان .در مسیر تقریباً جنوب به شمال در این بخش جاری هستند
های شرقی این محدوده مح  قشالق شوماری از   بخش. ها هوایی معتدل دارد و در زمستاناست 

در ایون  . متور دارنود   0533تا  2333های مرتفع ارتفاعی بین  بخش .(2شک  ) ایالت بختیاری است
هسوتند، و  ( گوراب)ها یا آبگیرهای فصلی که دارای دریاچه ،های مسطح شمار زیادی پهنه ،بخش
ات شومالی بخوش   خصوص در ارتفاعها بهاین پهنه. شودوری دیده میماهتپه ه شک ب یهایپهنه
توان به گوراب بزرگ، گوراب کوچک، هُشک ها میترین این پهنه از مهم. شوند دیده میکوه  میان

پوشش گیاهی این بخش نیز کامالً . چشمه اشاره کرد ردتشدان و هفتهیز، بَآخر و چال هُشکه، مُ
-ای از نوع گون، جاز و بوتوه این بخش دارای پوشش انبوه بوته. های پست است متفاوت با بخش

 .(0شک  ) های خار است

هایی با منابع سرشار کشاورزی  که با واقع شدن در بین کوه هستیم ای روبرونابراین ما با منطقهب 
امکوان ارتباطوات درون    وبه عالوه آنکه  ،بزرگ را در خود جای دهد ید جمعیتتوانو دامداری می

یم کوه برای اقتصادی مرکب از کشاورزی دبخش میانعبارت دیگر، به . ای نیز میسر استمنطقه
 .(9شک  ) داری شرایط مناسبی داردها برای گلهها و دره کوهۀ و آبی و دامن
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 کوه میان استقرارهای ایالم میانی .9
های غربی و ایالمی از بخشۀ شناختی اندکی مربوط به دورمدارک باستان 011 تا پیش از سال

یی که اخیراً در بخشِ ها ولی در بررسی ،جنوب غربی چهارمحال و بختیاری به دست آمده بود
 ؛011  ،خسروزاده)ایالمی شناسایی شد ۀ های بسیاری مربوط به دورمحوطه ،کوه انجام شدمیان

های محوطه .شوندنشین دیده میدو شک  یکجانشین و کوچها به  این محوطه. (043  ؛014 
ۀ واسطها به این محوطه. اند کوهی شک  گرفته های کوچک میان درهدر میان  یکجانشین

های ارتباطی  به راهنزدیکی و  های قاب  کشت، وجود زمینقرارگیری در نزدیکی منابع آب دائم
با توجه به . گیری استقرارهای دائمی و یکجانشین هستند    شرایط مطلوب برای شک دارای 
 بیشتر .ها شمارشان اندک استکوه این گونه محوطه محیطی میانهای جغرافیایی و زیست ویژگی

 .(6شک  ) اندهای جانبی منتهی به این دره قرار گرفتهبزرگ سرخون و درهۀ ها در دراین محوطه

ی جنوب غربۀ این محوطه در حاشی .است(MK62)  2گرچِگاه ها یکی از این محوطه

از سوی غرب به شرق از ماهوری قرار گرفته که انداز تپهروستای سرخون قیصری در یک چشم
ماهورها بر سطح این تپه. شودسرخون منتهی ۀ کاسته شده تا به رودخان ی آنرهاماهو ارتفاع تپه

بیشتر این تپه ماهورها شخم خورده و به زیر کشت . شودپوشش جنگلی تنک بلوط دیده می
از  از هر چهار سو شیب مالیم دارد و ای مرتفع قرار گرفته کهاین محوطه بر سطح پشته. اندرفته

ای بر سطح پشته. شودشیب مالیمی به روستای سرخون قیصری محدود میسوی جنوب شرق با 
های کوچک و بزرگ دیده  سنگ شمار فراوانی قلوه و الشه فته،که محوطه بر سطح آن قرار گر

پراکندگی سفال بر سطح  .اندی محوطه کاربرد داشتهشود که احتماالً در ساخت و سازهامی
  .(5شک  ) شودها دیده می می قسمتمحوطه فراوان و به یک نسبت در تما

این محوطه در . است(MK65)  6گرچِگاه شده،  های یکجانشین شناساییترین محوطه از مهم
ای کوچک، ولی این محوطه به شک  تپه. شرقی روستای سرخون قیصری قرار داردۀ حاشی
یجاد شده سرخون اۀ است که بر روی یک برجستگی مشرف به رودخان متر 13، به قطر مرتفع
از سوی شمال و  سو شیب تند دارد و ر دارد از چهارای که این محوطه روی آن قراپشته. است

قندی  پشته تقریباً بیضی و کله. شودمیدائمی سرخون  منتهی ۀ شمال شرق به بستر رودخان
-امنهد زیر کشت گندم رفته است، و این در موردرأس تپه توسط اهالی تسطیح و به  .شک  است

-سنگ و الشهبر سطح این محوطه تراکمی از قلوه. استصادق ای جنوبی و غربی محوطه نیز ه

پراکندگی سفال بر سطح محوطه زیاد و بیشتر در . شودهای کوچک و بزرگ دیده میسنگ
  .(1شک  )شود ی شمالی و شرقی تپه دیده میهادامنه
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ۀ این محوطه در حاشی. است (MK78) 9سرزرد سرخون، ۀ های واقع در دراز دیگر محوطه
سرخون قرار گرفته ۀ ای مرتفع و مشرف به رودخانغربی روستای سرزرد بر باالی پشتهشمال
محوطه از سوی شمال و غرب با . رسد سطح محوطه کامالً تسطیح شده استبه نظر می. است

. شودهی میه روستای سرزرد منتسرخون و از دو سوی دیگر بۀ شیب بسیار تندی به بستر رودخان
های  الی خاککه در البه در قسمت شمالی محوطه کانالی به عرض یک متر کنده شده

شرقی و شمالی پشته  ضمن اینکه در دامنۀ شود، دیده میسفال  آن شمار فراوانی تکهۀ شد برداشته
متری شمال  233ۀ سرخون در فاصلۀ رودخان. نی سفال و ابزار سنگی به دست آمدنیز شمار فراوا

  .(1شک  )حوطه جاری است م
 33 این محوطه در . سرخون قرار گرفته استۀ نیز در در (MK84) تپه قبرستان سرخون علیا
بر  ،قرار گرفته استمتری جنوب گورستان قدیمی سرخون علیا  63متری جنوب سرخون علیا و 

سوی شمال و  سرخون که ازۀ قندی شک  و مشرف به رودخانارتفاع تقریباً کله ای کمسطح پشته
ۀ سرخون و از دو سوی دیگر نیز با شیب تند به گورستان و جادۀ غرب با شیب تند به رودخان

رأس تپه تسطیح شده، شخم خورده و به زیر کشت . شودآسفالت سرخون به لردگان منتهی می
 هایموجب تخریب الیه خاکی ایجاد شده کهۀ دورتادور تپه نیز جادۀ بر دامن. گندم رفته است

. شودهای تپه شمار زیادی سفال دیده میهای ایجاد شده در دامنهدر دیواره .سطحی شده است
متر وجود  03×23در قسمت غربی تپه و در پائین دست آن بخش نسبتاً مسطحی به ابعاد تقریباً 

 .آن نیز حفاری غیر مجاز شده استۀ برداری شده و در چند نقطدارد که دورتادور این بخش خاک
شک  ) شودهای غیر مجاز رد دیوارهای سنگچین به خوبی دیده میهای حفاری گودالۀ دیوار در
4).  

، گندمکار وسطی (MK3)  گندمکار  توان بهشده می شناسایی های یکجانشین دیگر محوطهاز 
2 (MK9) 0، گندمکار وسطی (MK10) گندمکار قرار گرفتهۀ اشاره کرد که هر سه محوطه در در-

  .اند
این  .کوه استقرارهای موقت هستندشده در بخش میان های شناساییاین محوطهشتر بی
های های تنگ منتهی به درهها معموالً دارای مواد کم و فرسوده هستند و بیشتر در درهمحوطه

در . ندا ها واقعکوهۀ ارتفاع یا دامن های طبیعی کماصلی سرخون، گندمکار و شیاسی، بر سطح تپه
پوشش گیاهی این مناطق . شودهای آب یا جریان آب دائمی دیده میها چشمهمحوطه کنار این

ها برای اسکان و نشین اند که امروزه نیز کوچ واقعهایی  و در نزدیکی محدودهاست بسیار غنی 
 . کننداستفاده می هاهای خود از آنچرای دام

ارتفواع در جنووب    ای کوم شتهاین محوطه بر پ .است (MK28)  تایک  هایکی از این محوطه
قورار  ( از سووی غورب  )گنودمکار  و  (از سوی شرق)خاکی منتهی به دک  مخابرات گندمکار ۀ جاد
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مرتفعی معروف به تایوک قورار گرفتوه    ۀ ماهوری در در انداز تپهمحوطه در یک چشم. گرفته است
خشکسوالی چنود    ها بوه خواطر  های متعددی در این دره وجود دارد که شماری از آنچشمه. است

نشینان بختیاری  این دره یکی از استقرارهای مهم ییالقی کوچ. اند آب شدهسال اخیر خشک یا کم
دست آن قورار گرفتوه و    ای عمیق که در پائینمحوطه از سوی جنوب با شیب تندی به دره. است
ۀ هوای الشو   سطح محوطوه پوشویده از سونگ   . شودفصلی در آن جاری است منتهی میۀ رودخان

-ای بزرگ دیده موی های جنوبی محوطه نیز چند برونزد صخره در بخش وکوچک و بزرگ است 

ۀ در حاشوی . شوود  عشایری دیده موی  ۀچین یک وارگشمالی محوطه بقایای سنگۀ در حاشی. شود
شوک   ) اکنون آب اندکی از آن جواری اسوت  مآب کوچکی وجود دارد که هۀ غربی محوطه چشم

 3).  
 033ارتفواع در   و کوم ای طبیعوی  بور پشوته   استقراری موقت است که نیز(MK 34)  1تایک 

ازسووی  )گنودمکار   ،(از سووی شورق  )خاکی منتهی به مخابرات شرکت نفوت  ۀ متری جنوب جاد
کوچوک و بوزرگ اسوت و در    ۀ های الشو  سطح محوطه پوشیده از سنگ. قرار گرفته است( غرب

هوای جنووبی    بخوش . شوود یوده موی  ای کوچک و بزرگ نیز دبرونزدهای صخره ها بعضی قسمت
ۀ متری شرق محوطوه چشوم   63ۀ در فاصل .است محوطه شخم خورده و به زیر کشت گندم رفته

ای که محوطوه در آن قورار   دره. شود که هم اکنون آب اندکی از آن جاری است کوچکی دیده می
د وارگوۀ  راف آن چنو بر سطح محوطه و اط. گرفته دارای پوشش جنگلی بلوط به شک  انبوه است

ای که محوطه بر سطح پشته. شودچین سنگی دیده میو خشکه سازهای سادهوعشایری با ساخت
 شوود آن قرار گرفته از سوی شمال با شیب نسبتاً تندی به بستر عمیوق رود فصولی منتهوی موی    

  .(  شک  )
ایون   .شوده اسوت  هوای شواخم موقوت شناسوایی    از محوطه نیز (MK498) 1چشمه فولِک 

 433 ۀ در باالدست روسوتای زینوب خواتون و در فاصول     ارتفاع کمای نسبتاً بر سطح پشتهمحوطه 
واقع شور تنگ و عمیق به نام درهۀ این محوطه در یک در. آن قرار گرفته است شمال شرقمتری 

از ارتفواع ایون تپوه ماهورهوا      جنوب غرببه  شمال شرقدارد و از سوی  ماهوری تپه است، شک 
ای که محوطه روی سطح پشته. شودشور منتهی مینب خاتون و درهه روستای زیکاسته شده تا ب

محوطوه بور    ای کوه پشوته . استآن شک  گرفته نیز شخم خورده و به زیر کشت گندم دیم رفته 
-شور منتهوی موی  از سوی شرق، غرب و جنوب به دره شک  است و سطح آن شک  گرفته بیضی

خاک محوطه . شودکوچک و بزرگ دیده میۀ های الش شمار زیادی سنگ ،بر سطح محوطه. شود
ترین منبع آب به محوطه چشمه فولِک اسوت  نزدیک. تر استنسبت به خاک محیط پیرامون تیره

  .(2 شک  )غرب آن جاری است متری شمال 163 که در
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، (MK5) 0گنوودمکار  ،(MK4) 2گنودمکار  : از  هوای کوووچرو و موقوت عبارتنوود   سوایر محوطووه 
 3 موور  ، (MK42) 9، موور  (MK33) 5، تایوک  (MK13) 2، شهرک مالکله (MK6) 9گندمکار 

(MK48) 9 ، مور (MK52) 6 ، مور (MK53)0و2و دان  ، توله (MK66, 67, 68) ماشک کالی ،
  .(MK372) 6بید دره ،(MK212)میران بابا ، پاریاب(MK191) سر اشگفت  ،(MK126) 2سرمازه

 گیوری اسوتقرارهای ایوالم    و نقش این عوام  در شوک  طی محی اگر بخواهیم از منظر زیست
ای کوهسوتانی و مرتفوع بوا متوسوط      که با منطقوه  کوه بپردازیم، بایستی در نظر آوریم میان میانی
منطقوه   کوهسوتانی بوودن  ۀ واسوط  به ،از طرف دیگر .متر ارتفاع از سطح دریا روبرو هستیم 133 
اما به لحاظ دسترسی به منابع آبی از موقعیت خووبی   ،های ارتباطی با محدودیت مواجه هستند راه

هوا در نظور گرفتوه شوود،      میزان ارتفاع از سطح دریای محوطهاگر  ،با این اوصاف .برخوردار است
گیرنود کوه    قرار می 2333تا  333 ارتفاعی بین  ها در باال از محوطه یود که درصدش مشاهده می

درصود   53بوا ایون حسواب     .منطقه قابو  توضویح اسوت    این میزان ارتفاع با توجه به ارتفاع کلی
های  محوطه ،با توجه به این آمار. محوطه است 6 معادل با  .گیرند قرار می ها در این رده محوطه
حتوی چنود محوطوه نیوز دارای      .انود شک  گرفتوه متر از سطح دریا  133 باالی در ارتفاع زیادی 

توانود تووجیهی    نموی  موقوت در مورد استقرارهای  متر هستند این ارتفاع جز 2633ارتفاعی باالی 
کووه در میوان    های قاب  کشوت میوان   با توجه به اینکه تنها زمین .(262: 040 محمودی،  ) داشته باشد

هوای جواری در ایون     ها و در کنار رودخانه ها در میان همین دره اند، بیشتر محوطه ها واقع شده دره
کوه این اسوت کوه    میان ت در مورد استقرارهای ایالم میانیاهمی حائزۀ نکت. اند ها شک  گرفته دره

اند کوه   واقع شده به منابع آبی نسبت متر 633 کمتر از ۀ ها در فاصل درصد از محوطه 13در حدود 
 .دهود  هوا را بوه منوابع آبوی نشوان موی       تگی شدید محوطهوابس محوطه است و این 23معادل با 

هوای رود   های سرخون، بازفوت و سرشواخه   دارند رودخانهترین منابع آبی که در منطقه وجود  مهم
رودهوای فصولی و    ،عوالوه بور آن   .آب جریوان دارنود  رون هستند که به صوورت دائموی و پور   کا

هوای   ی درهمنطقوه دارا  .های فراوان منطقه از دیگر منابع آبی موجوود در منطقوه هسوتند    چشمه
رو بودن جوامع سواکن در   کوچۀ واسط به .تباط فقط از این طریق امکان داردار وخمی است و پرپیچ

اسوت کوه    به همین دلیو   و باالی برخوردار است دسترسی به راه ارتباطی از اهمیت ،این منطقه
هسوتیم،  های ارتبواطی   متر از راه 633کمتر از ۀ ها در فاصل درصدی محوطه 19گیری  شاهد شک 

شورایط سوخت جغرافیوایی و     دلی  کوه به میانۀ منطق ،طور که گفته شد همان .محوطه  2 یعنی
د و آن هوم مسویری اسوت کوه از     کنو  یهای پرپیچ و خم تنها از یک شاهراه اصلی استفاده م دره

شود و بعد از گذشتن از این منطقه یکی به فارس و یکی هم به فالت مرکوزی   خوزستان آغاز می

 :دارای وسوعت کموی هسوتند    هوا  ، محوطهاستقرارهارو بودن اکثر  با توجه به کوچ .یابد امتداد می
درصود بواقی دارای    5 ها دارای وسعتی کمتر از یوک هکتوار هسوتند     درصد محوطه 19بیش از 
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ایالموی  ۀ اسوقراری دور ۀ هکتار بزرگترین محوط 5با  9 سرزردۀ محوط .ی یک هکتاروسعتی باال
 (.265: 040 محمدی، ) به صورت یکجانشین شناسایی شده است ودر منطقه است 

 

 کوه میان فال ایالم میانیس .1
کوه مشخم شد که سه گونه سوفال ایالموی   میان های ایالم میانیسفال محوطهۀ ز مطالعپس ا

 ۀهایی است مشابه با سفال منقوش و ساد نوع اول مربوط به سفال. در این منطقه رایج بوده است
ای  میوره ارای خایون نووع سوفال د   . ، شوقا و تیمووران اسوت   های قلعه شام  فرهنگ و اینفارس 

ای توا قرموز    رنگ است که بیشتر با نقوش هندسی و بوه رنوگ قهووه    ای و نخودی نارنجی، قهوه
ها از نظر نقش و شک  سفال کامالً مشابه که در شماری از سفال طوری به ،اند نقاشی و تزئین شده

گوری   فتوه از سونت سوفال   شود برگر سنت دیگری که در منطقه دیده می. به سفال فارس هستند
های  اه نمونهاما گ مولی و بدون تزئین و نقاشی هستند،ها بیشتر مع گونه سفال این .خوزستان است

ها در شوش،  مشابه این سفال .صورت خطوط مواج و مثلثی به هایی با نقشد منقوش نیز وجود دار
 ؛ نورمفیودی و 012 ؛ نگهبوان،  016 گریشومن،  ) شوود  نو دیوده موی   تپه و ده هفت و چغازنبی  II شهرشاهی

سونتی   کووه وجوود دارد   گری میوان  در سفال سنت دیگری که. (Miroschedji,1981؛ 042 میرزائی، 
هوا در   سوفال ۀ رنگی که در درون خمیرتوجه به وجود ذرات شنی ریز سفید با. بومی و محلی است

وجوود   کوه  چرا ،ها ساخت خود مح  هستند ماند که سفال شود، شکی باقی نمی کوه دیده می میان
بینیم کوه سوفال    پس با این حساب می. یید شده استاین ذرات ریز سفیدرنگ در خاک منطقه تأ

و نقووش مشوابه    شیوۀ ساختکوه در خود منطقه ساخته شده هرچند که از نظر نوع،  ایالمی میان
 . ی همزمان در فارس و خوزستان استاه با نمونه

 

 فارسسفال مشابه سفال . 1-1
. ای تا قرموز اسوت   ای از نارنجی، قهوه این نوع سفال دارای خمیره: ای جی قهوهنارن منقوشۀ گون

دارای شواموت   است و این ناشی از عدم پخت کافی آن اسوت؛   مغز این گونه سفال به رنگ سیاه
. انود  شوده  ساز ساخته  ساز و چرخ دست ۀبه دو گونو شن و ماسه و ذرات سفیدرنگ است و گیاهی 

ای و قرمز است و در بعضوی   دارای پوششی به رنگ نخودی کرم، قهوه سطح خارجی سطح سفال
هوا  سطح خارجی شماری از سوفال . ها نیز دارای پوشش استمواقع سطح داخلی شماری از سفال

انود و بیشوتر بوه شوک       نقوش این نوع سفال به شک  هندسی اجورا شوده  . نیز صیقلی شده است
این نووع  . شود توپر همراه با خطوط موازی دیده میهای توخالی و  خطوط مواج، ضربدری و مثلش

 .شود ، شقا و تیموران دیده میقلعههای  تزئینات در سفال
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. دارای شاموت گیواهی و کوانی اسوت    ،ای هایی به رنگ قرمز تا قهوه شام  سفال: سادهۀ گون
ورت این گونه سفال بوه دو صو  . های سفیدرنگ است دهنده آن شام  شن ریز و دانه مواد تشکی 

و در مووارد   نوع پخت دارای کیفیت متفاوت اسوت  لحاظ به. شود ساز مشاهده می ساز و چرخ دست
هوا   شود که حاص  عدم پخت مناسب آن ها دیده می زیادی مغز خاکستری مای  به سیاه در سفال

ای و نوار برجسوته   زنجیره-صورت نوارهای برجسته طنابی به یدارای تزئینات  این نوع سفال. است
از . ای اسوت  در مواردی سطح خارجی سفال دارای پوشش غلیظ قهووه . با مقطع چهارگوش است
 .(0 شک  ) های بزرگ اشاره کرد ها و کوزه توان به انواع خمرهاشکال رایج این گونه می

 

 سفال مشابه سفال خوزستان .1-2

ای نخودی تا کرم و صورتی است و از شاموت  این نوع سفال دارای خمیره :ودینخ منقوشۀ گون

مغوز سوفال بوه    . استفاده شده اسوت  آنۀ های ریز سفیدرنگ در خمیر گیاهی و شن و ماسه و دانه
در موواردی سوطح   . پخت ناقم سوفال اسوت  ۀ شود که در نتیج رنگ خاکستری و سیاه دیده می
ها بیشتر سفال. ای، نخودی، صورتی و قرمز است ش غلیظ قهوهداخلی یا خارجی سفال دارای پوش

رفته در سوفال نخوودی   کار نقوش به. انددست ساخته شده ولی شماری نیز با ،با چرخ ساخته شده
بیشتر به شوک  خطووط مووازی و     هندسی است یصورت تزئینات ای به مانند سفال نارنجی قهوه به

های متوداول ظوروف منقووش     شک . الی و درهم طنیدههای توخ با مثلشمواج و ضربدری همراه 
 .شک  است دار با بدنه کروی های کوچک انواع سبوها و ظروف گردن بیشتر به شک  کوزه

ای دارد و از شاموت گیاهی همراه با ماسه و شون   ای به رنگ نارنجی قهوهخمیره :سادهۀ گون
هوا دارای پوشوش نخوودی،     سفال. ستآن استفاده شده اۀ های ریز سفیدرنگ در خمیر ریز و دانه
شوک   . شوود  ها دیده موی  ای و قرمز هستند که گاه بر سطح داخلی و گاه خارجی سفال کرم، قهوه

دار با بدنۀ کوروی و ظوروف    ها، ظروف گردن ، خمرهها بیشتر شام  انواع سبوها متداول این سفال
همراه با شاموت گیاهی و ماسوه  ای نخودی و  دارای خمیره دیگرگروه  .ای است دکمه معروف پایه

علوت پخوت نواقم     ها به مغز سفالو  ندساز صورت چرخ عمدتاً به. های ریز سفیدرنگ است و دانه
ای، نخودی، صوورتی   در مواردی سطح داخلی سفال دارای پوششی به رنگ قهوه. رنگ است سیاه

 .(9 شک  ) و قرمز است
 

 کوه سفال بومی میان .1-9
شوام    اسوت و  ای و نخوودی  هوای قرموز، قهووه    وه دارای طیفوی از سوفال  ک این نوع سفال میان

مواد . دارای شاموت گیاهی و کانی است ،ای و نخودی ای به رنگ قرمز، قهوه هایی با خمیره سفال
سواز و   گونه سفال به دو صوورت دسوت   این. های سفیدرنگ است ریز و دانهآن شن  ۀدهند تشکی 
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و در مووارد زیوادی مغوز     استظ نوع پخت دارای کیفیت متفاوت لحا به. شود ساز مشاهده می چرخ
ایون  . سوت ها عدم پخت مناسوب آن شود که حاص   ها دیده می خاکستری مای  به سیاه در سفال

وار برجسوته بوا مقطوع    نای و  زنجیره-صورت نوارهای برجسته طنابی به یدارای تزئینات  نوع سفال
 .شود م دیده میندرت ظروفی با پوشش کر به. چهارگوش است

 

 گیری بحث و نتیجه .5
دهدکه استقرارهای ایالمی پایدار و ثابت شناسی حاضر به طور نسبی نشان میهای باستانبررسی
هوای  محوطوه . سورخون و گنودمکار قورار داشوته باشوند     ۀ های نسبتاً باز رودخانبایست در درهمی

اکنوون از بسوتر رودخانوه    است که همهای منظمی ها به شک  تپهشده در طول این دره شناسایی
از سوطح دریوا   متور   533 توا  033 در ارتفواعی بوین   چندین متر ارتفاع دارند و به طور میوانگین  

ۀ از جملو . های طولی بیش از سایر نقاطِ مستعدِ اسوتقرار اسوت  تراکم استقرارهایِ این دره. ندا واقع
هوا   های سطحی آنشناسی سفاله به گونهبا توج. اشاره کرد 6توان به گرچگاه ها میمحوطه این

تووالی  . انود مسوکونی بووده   ،ایالم میانی در دورۀ به خصوص هم، ایالمیۀ رسد در دوربه نظر می
-احتماالً یک زندگی یکجانشین در این درهۀ دهندها نشانسفالی آن و کیفیت سطحی این سفال

هوای تنوگ   سوتند و بیشوتر در دره  ها دارای مواد کم و فرسووده ه محوطه ،از طرف دیگر .هاست
ۀ یا دامنو  ارتفاع کمهای طبیعی های اصلی سرخون، گندمکار و شیاسی، بر سطح تپهمنتهی به دره

پوشوش  . شوود های آب یا جریان آب دائمی دیده میها چشمهدر کنار این محوطه. ندا واقعها کوه
هوا  که امروزه نیوز کووچ نشوین   هایی هستند گیاهی این مناطق بسیار غنی و در نزدیکی محدوده

نشینی اموروزی  بقایای استقرارهای کوچ. کنندهای خود از آن استفاده میبرای اسکان و چرای دام
 ایوالم میوانی  ۀ در کو  اسوتقرارهای دور   .شوود به شک  وارگه و بقایای چین سیاه چادر دیده موی 

اند، اما ایون  ای افزایش یافتههالعادبه شک  فوق( محوطه 0 )سنگ ومس کوه نسبت به دورهمیان
 رمو اایون   .(043 خسوروزاده،  ) هخامنشی به شدت کاهش یافته اسوت  ۀایالمی و دور ۀروند بعد از دور

رشد . رو منطقه دارداحتماالً ریشه در مالحظات سیاسی زمان حکومت ایالمیان و نقش قبای  کوچ
های پست میوانرودان و همچنوین   نشین در سرزمینروزافزون و شتاب سریع گسترش جوامع شهر

ی این جواموع  م، تأمین منابع خام و مصرفی از سو.های سوم و دوم پطی هزاره ،دشت خوزستان
های در این میان، کوه. (Potts, 1993: 388; Potts, 2004:141) است ساختهناپذیر  را امری اجتناب

سوب بورای توأمین نیازهوای     های پست مرکز فالت ایران منبعوی منا زاگرس و ماورای آن، دشت
-این اهمیت دلیلی شده تا رشته کوه .(011 : 1 علیزاده،) است شدهاساسی جوامع ساکن در میانرودان 

های ورود به فالت ایران شوناخته شوود، بوه عنووان     بر اینکه به عنوان دروازههای زاگرس عالوه 
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بوه هموین    .(02: 015 هینتس،) دهای پست میانرودان باشمحلی برای تأمین نیازهای جوامع سرزمین
های گسترده بورای تسولط بور ارتفاعوات     م، شاهد تالش.های سوم و دوم پدلی  در طول هزاره

در  هدهنود توان به عنووان عواملی شوتاب   ها را میاین کشمکش. (014 ، آمیه)شرقی خود شده است 
دانسوت کوه ایجواد    کووهی  هوای میوان  افزایش تمرکز و یکپارچگی در میان جوامع ساکن در دره

 ،با ایون توصویفات   (Rothman, 2001). اند اشتهدیکپارچگی را تنها راه مقابله با نیروی خارجی می
رسد میان یکپارچگی سیاسوی بوا همگوونی فرهنگوی رایوج در ایون منواطق، افوزایش         نظر میبه

 ۀاس مطالعو شواید بتووان  بور اسو    . باشود ها و تأثیرات فرهنگی رابطه مستقیمی برقرار استقرارگاه
همگونی فرهنگی  ،های موجود در منطقه و همگونی چشمگیر موجود در میان این مجموعهسفال

 .(Shepard, 1985)و سیمای روشنی از تمرکز فرهنگی موجود در ایون منطقوه را بازسوازی کورد     
های سطحی امکوان گاهنگواری دقیقوی وجوود     مده از بررسیآ های بدستهرچند با مطالعۀ سفال

داد شده را موورد ارزیوابی قورار    نوع فرهنگی موجود در ناحیه بررسیتوان تا حدودی تاما می ،ندارد
(Evans, 1982). کوه مشوخم شود کوه سوه     میان های ایالم میانیسفال محوطهۀ ز مطالعپس ا

ه با هایی است که مشاب نوع اول مربوط به سفال. گونه سفال ایالمی در این منطقه رایج بوده است
شوود برگرفتوه از سونت     سنت دیگری که در منطقه دیده موی . استنقوش و ساده فارس سفال م
کووه وجوود دارد سونتی بوومی و      گری میان سنت دیگری که در سفال .گری خوزستان است سفال

کوه  ها در میان سفالۀ با توجه به وجود ذرات شنی ریز سفید رنگی که در درون خمیر. محلی است
بوا توجوه بوه الگوهوای      .ها ساخت خود مح  هستند ماند که سفال نمی شود، شکی باقی دیده می
ه همزموان بوا   از ساکنان این منطقو % 15کوه، بیش از در میان های ایالم میانیمحوطهاستقراری 

با توجه به الگوهای معیشتی وابسوته بوه سواختار کووچروی و     . اندعشایر کوچرو بوده ایالمی ۀدور
ی پست خوزسوتان  هااتصال میان دشت های مبادالتی که حلقۀر راهدر مسیقرارگیری این منطقه 
طور  همان .تأثیرات فرهنگی از هر یک از این دو حوزه دور از ذهن نیست و فارس است، مشاهدۀ

هوای فوارس و خوزسوتان     کوه همبستگی و همگونی زیادی با سفال های میان سفال ،که دیده شد
کوه در میان حد فاص  ایون منواطق    میان طر قرارگیری منطقۀخا ین همگونی بهکه ا اما این. دارند

شک این امر جز بوا انجوام کواوش و حفواری ممکون       خوبی نمایان نیست و بی بوده باشد یا نه به
ی ایون  گیور  که خود یک عامو  اصولی در شوک     ،البته باید به نقش قبای  کوچرو منطقه. نیست

هوای رایوج در   اطالعات بیشتر پیرامون فرهنوگ  .نیز توجه داشت اند، همگونی فرهنگی در منطقه
در پرتوو کواوش در    ،های گذشوته یواری رسواند    تواند ما را در بازسازی فرهنگکه می ،هااین دره
( MK65) 6گرچگواه   ۀبر همین اسواس محوطو  . های کلیدی این منطقه امکان پذیر استمحوطه

 .تواند اطالعات مفیدی در این زمینه ارائه کندمی
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 رتصاوی

  
مورد مطالعه در استان  ۀموقعیت منطق . شک  

 بختیاری و ایران و چهارمحال
کووه،  های پست و مرتفع بخش میوان  انداز بخشچشم .2شک  

 .(043  خسروزاده،)دید از شمال 
 
 

  
چشمه، دید از جنوب  هفتۀ نمای عمومی منطق .0شک  

 .(043  خسروزاده،)
 .(043  خسروزاده،)رود بازفت، دید از شمال  .9شک  

 
 

اساس ارتفاع از سطح های ایالمی بر پراکندگی محوطه .6شک  

 (نگارندگان)دریا 
، دید از (MK 62) 2گرچگاه ۀ محوط .5شک  

 (043 خسروزاده، )جنوب 
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، دید از غرب (MK 65) 6گرچگاه ۀ محوط .1 شک 

 (043 خسروزاده، )
 ، دید از شمال(MK 78) 9سرزرد ۀ محوط .1شک  

 (043 خسروزاده، )

  
 MK 84))تپه قبرستان سرخون علیا ۀ محوط .4شک  

 (043 خسروزاده، )
، نمای عمومی، (MK 28)  تایک ۀ محوط .3 شک  

 (043 خسروزاده، )دید از جنوب 
 

  
، نمای عمومی، دید از (MK 34) 1تایک ۀ محوط .  شک  

 (043 خسروزاده، ) شمال شرق
، نمای (MK 498) 1چشمه فولک ۀ محوط .2 شک  

 (043 خسروزاده، )غرب عمومی، دید از شمال
 

  
 منتخبی از طرح سفال منقوش میان کوه .0 شک  

 .(043  خسروزاده،)
ایالمی ۀ های سادمنتخبی از طرح سفال .9 شک  

 .(043  خسروزاده،)
  



 1931، بهار و تابستان 1، شمارۀ 5سال  ،انشناسیهای ایرپژوهش /66

 (0 شک  )  جدول 
 ردیف محوطه مشخصات ایسهمق

Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.79) 
Malyan (Nickerson 1983:Fig.56) 
Mamasani Survey (Zeidi, et al. 2006: Fig. 

6.16) 
Tol-e Nurabad (Weeks et al. 2006: Fig. 

3.116) 

ریز شن ۀچسبانند ۀنارنجی روشن با مغز خاکستری تیره، ماد
ساز، پوشش غلیظ کرم گیاهی، معمولی، چرخو ماسه و 

 .ای بر سطح خارجصیقلی بر سطح خارج، نقوش قهوه

MK 
191 

  

Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.76) 

Malyan (Nickerson 1983:Fig.53) 
Mamasani Survey (Zeidi, et al. 2006: Fig. 

6.20) 

Tol-e Nurabad (Weeks, et al. 2006: Fig. 
3.116) 

ریز  شنمادۀ چسبانندۀ نارنجی روشن با مغز خاکستری تیره، 
ساز، پوشش غلیظ کرم و ماسه و گیاهی، معمولی، چرخ

 .ای بر سطح خارجصیقلی بر سطح خارج، نقوش قهوه

MK 

191 
2 

Mamasani Survey (Zeidi, et al. 2006: Fig. 

6.20) 
Tol-e Nurabad (Weeks, et al. 2006: Fig. 

3.118) 

Malyan (Nickerson 1983:Fig.50) 
Ville Royale (Carter 1980: Fig.29) 

ساز، شن ریز و ماسه، معمولی، چرخمادۀ چسبانندۀ نارنجی، 
پوشش نخودی بر سطح خارج، نقوش هندسی به رنگ 

 .ای قرمز بر سطح خارجقهوه

MK 3 0 

گیاهی و ۀ چسبانندۀ رنگ، مادای نارنجی با مغز سیاهقهوه 
ای بر سطح ریز، بدون پوشش، نقوش هندسی قهوه شن

 .خارج

MK 52 9 

Tol-e Spid ( Petrie,  et al. 2006: Fig. 4.79) 

Malyan (Nickerson 1983:Fig.52) 

Tol-e Nurabad ( Weeks,  et al. 2006: Fig. 

3.116) 

Mamasani Survey ( Zeidi, et al. 2006: 

Fig. 6.16) 

شن ریز و گیاهی، مادۀ چسبانندۀ ، رنگای با مغز سیاهقهوه
-ساز، پوشش کرم بر سطح خارج، نقوش قهوهمعمولی، چرخ

 .ای هندسی بر سطح خارج

MK 84 6 

ساز، پوشش ماسه، معمولی، چرخۀ چسبانندۀ نخودی سبز، ماد 
 .ای تیره بر سطح خارجغلیظ قهوه

MK 84 5 

 
 
 (9 شک  ) 2جدول 

 ردیف محوطه مشخصات مقایسه

Mamasani Survey (Zeidi, et al. 2006: Fig. 6.17) 

Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.80) 

Ville Royale (Carter 1980: Fig.46) 

 (30 ص 9.ی تابلو: 042 مفیدی و میرزایی )نو ده
 (096ص . 44لوح : 016 گریشمن ( )انتاش -دور)چغازنبی 

بانندۀ مادۀ چسرنگ، ای با مغز سیاهنارنجی قهوه
ریز و ذرات ریز سفید، معمولی، ماسه، گیاهی، شن
 .ساز، بدون پوششچرخ

MK 4   

Tol-e Nurabad (KHosrowzadeh and Zeidi: Fig. 

3.124) 

Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.80) 

Ville Royale (Carter 1980: Fig.9) 

Ville Royale  II (Miroschedij 1981: Fig 20 

ماسه،  مادۀ چسبانندۀرنگ، جی قرمز با مغز سیاهنارن
ساز، ریز و ذرات ریز سفید، خشن، دستگیاهی، شن

 .بدون پوشش

MK 4 2 

Malyan (Nickerson 1983:Fig.51) 
Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.84) 

 (30 ص 2.ی تابلو: 042 مفیدی و میرزایی )نو ده

ماسه،  مادۀ چسبانندۀگ، رننارنجی قرمز با مغز سیاه
 .ساز، بدون پوششگیاهی، ظریف، چرخ

MK 4 0 

Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006:Fig. 4.85) مادۀ چسبانندۀرنگ، ای با مغز سیاهنارنجی قهوه 
ساز، بدون ریز، معمولی، چرخماسه، گیاهی، شن

 .پوشش

MK 4 9 



 63/کوهِ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاریمیانۀ ایالم میانی در منطقۀ دورۀ های نویافتمحوطه

Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.80) 

Malyan (Nickerson 1983:Fig.45) 

Ville Royale (Carter 1980: Fig.46) 

Ville Royale  II (Miroschedij 1981: Fig 23) 

 (30  ص9. ی¬تابلو: 042  میرزایی و مفیدی) نو¬ده

 (096 ص. 44 لوح: 016  گریشمن(: )انتاش -دور)چغازنبی 

ماسه و مواد ۀ چسبانندۀ رنگ، مادای با مغز سیاهقهوه
ای قرمز بر ساز، پوشش قهوهگیاهی، معمولی، چرخ

 .دو سطح

MK 498 6 

ماسه و شن ریز، معمولی، ۀ چسبانندۀ ای، مادقهوه 
 ساز، بدون پوششچرخ

MK 498 5 

Tol-e Spid (Petrie, et al. 2006: Fig. 4.75) 
Tol-e Nurabad (KHosrowzadeh and Zeidi: Fig. 

3.130) 

Malyan (Nickerson 1983:Fig.60) 

Ville Royale (Carter 1980: Fig.49) 

) Ville Royale II (Miroschedij 1981: Fig 13 
 (39 ص 1.ی تابلو: 042 مفیدی و میرزایی )نو ده

ماسه و مواد ۀ چسبانندۀ رنگ، مادای با مغز سیاهقهوه
ای قرمز بر ساز، پوشش قهوهگیاهی، معمولی، چرخ

 .دو سطح

MK 498 1 

Tol-e Spid ( Petrie,  et al. 2006: Fig. 4.76) 

Ville Royale II (Miroschedij 1981: Fig 11) 

Malyan (Nickerson 1983:Fig.51) 

 (30 ص 2.ی تابلو: 042 مفیدی و میرزایی )نو ده
 (026ص . 14لوح : 016 گریشمن (: )انتاش -دور)چغازنبی 

گیاهی و شن ریز، معمولی، ۀ نخودی، ماده چسبانند
 .ای بر سطح خارج و داخ ساز، پوشش قهوهخچر

MK 84 1 

شن ریز و ذرات ریز و  مادۀ چسبانندۀنارنجی قرمز،  
ساز، پوشش نخودی درشت سفیدرنگ، معمولی، چرخ

کرم بر سطح خارج، دو نوار برجسته زنجیری شک  
 .ظریف بر سطح خارج

MK13 4 

 

Malyan (Nickerson 1983:Fig.41) 

 Ville Royale  II (Miroschedij 1981: Fig 38) 
 ( 21ص . 51لوح : 016 گریشمن (: )زیگورات)چغازنبی 

شن  مادۀ چسبانندۀرنگ، ای نارنجی با مغز سیاهقهوه
ساز، سطح سفال ریز، گیاهی و ماسه، معمولی، چرخ

ای بر خورده شده و رسوب گرفته است، پوشش قهوه
 .سطح خارج

MK 212  3 

 ردیف محوطه مشخصات مقایسه

گیاهی و شن  مادۀ چسبانندۀرنگ، نارنجی، مغز سیاه 
ساز، پوشش غلیظ خاکستری ریز، معمولی، چرخ

 .روشن بر سطح خارج و داخ 

MK 3    

گیاهی  مادۀ چسبانندۀرنگ، نارنجی قرمز با مغز سیاه 
ساز، بدون پوشش با و شن ریز، معمولی، چرخ

بر  زنجیری شک  موازیۀ نوارهای تزئینی برجست
 .سطح خارج

MK 6  2 

 

 

 منابع
 .، ترجمۀ شیرین بیانی، تهران، دانشگاه تهرانتاریخ عیالم(. 094 )آمیه، پیر 

 .، ترجمۀ زهرا باستی، تهران، سمتشناسی ایالم باستان(. 043 )پاتس، دانی  

 ،نخستفص  ، شهرستان اردل ،کوهشناختی بخش میانگزارش بررسی باستان(. 011 ) خسروزاده، علیرضا
 (.منتشرنشده)مرکز اسناد میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری  ،شهرکرد
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 ،شهرکرد ،، فص  دومکوه، شهرستان اردلشناختی بخش میانگزارش بررسی باستان(. 014 ) خسروزاده، علیرضا
 (.منتشرنشده)مرکز اسناد میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری 

 ،شهرکرد ،فص  سوم ،کوه، شهرستان اردلشناختی بخش میانگزارش بررسی باستان (.043 ) خسروزاده، علیرضا
 (.منتشرنشده)مرکز اسناد میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری 

های نویافته  بختیاری، محوطه و دورۀ نوسنگی در غرب چهارمحال(.  04 )نیا، محسن  خسروزاده، علیرضا؛ بهرامی
، 042 ، دورۀ دوم، پاییز و زمستان 0 ۀشمار شناس باستان ۀنامۀ مجلاردل،  کوه شهرستان بخش میان

 .59-50صم 
ترجمۀ کوروش  ،ظهور شیوۀ زندگی در ارتفاعات ،ۀ بختیاریقازتاریخ منط شناسی پیشباستان (.011 )زاگارل، اَلن 

 .بختیاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و :شهرکرد ،روستایی
دوره ، شناسی و تاریخمجله باستان، شناسیهای بررسی در باستاناهمیت و شناخت روش (.011 ) علیزاده، عباس
 .1 -  ، صم4

 .ترجمۀ اصغر کریمی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور ،(انتاش-دور)چغازنبی  (. 016 )گیرشمن، رمان 
نامۀ  پایان  ،GISکوه اردل در دورۀ ایالمی با استفاده از  ی میانتحلی  الگوهای استقرار(. 040 )محمدی، حمید 

 .کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
مجلۀ ، (خوزستان)نو نگاری در تپۀ باستانی دهمطالعات الیه(. 042 )مفیدی نصرآبادی، بهزاد؛ میرزایی، آزیتا 

 .34 -14 ، صم042 ، بهار و تابستان 6 ۀ، دور ، شمارۀ شناسیمطالعات باستان
انتشوووارات علموووی و  ، تهوووران ،حفووواری هفوووت تپوووه دشوووت خوزسوووتان   (. 012 ) اهللعوووزت نگهبوووان،

 .فرهنگی

 ۀمجل، (چهارمحال و بختیاری)آبخیز کارون شمالی  ۀشناسی در حوضمطالعات باستان(. 011 )اصغر نوروزی، علی
 .16 - 5 ، صم  شمارۀ، شناسیمطالعات باستان

های تافانومیک زمین بینی فرایندسازی و پیششبیه(. 016 )یدی هرسینی، محمدرضا الدین؛ سعنیکنامی، کمال
رودخانه قرانقو، شهرستان  ۀحوز: ای مارکوف مطالعات موردیهای فرهنگی بر اساس مدل زنجیرهسیما

 .93-21، صم02 ۀ، دور 93 ۀ، شمارشناسیمحیط ۀمجلمیانی و شمال غرب ایران، 

 .، ترجمۀ فیروز فیروزنیا، تهران، علمی و فرهنگینیای گمشده ایالمد(.  01 )هینتس، والتر 
، شناسی و تاریخباستان ۀمجلعیالم با نارام سین اکدی، ترجمۀ رحمان بختیاری،  ۀعهدنام(. 015 )هینتس، والتر 

 .02-63، صم  و  2 ۀ، شمار22و   2سال 
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