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چکیده
زاگرسمنطقه ارتفاعاتکوهستاني بین در قرارگیری دلیل به غربيکهگیلويه سواحلجنوب و

زيست از ايران جنوبي منحصر اقلیم و فردبوم گونهیبه به است شکلبرخوردار که گیریای

شیوه و زيستهاستقرارها با نزديکي ارتباط معماری اای و ازبوم يکي است. داشته منطقه قلیم

ایاساسمنابعتاريخيمحوطهياسیراستکهبريدلهایتاريخيمنطقهکهگیلويه،محوطهمحوطه

دراند.نشینبودهوکوچهادرآنجاساکناسالمياستکهحدودهزارخانهازترکمتأخرهایازسده

ياسیربراساسشواهدمحوطهتاريخيدليگاهنگاری(1وهشسعيخواهیمکردپيببريماينپژ

باستان است؟ 2شناختيچگونه دليهایباستانداده( زندگيشناختيمحوطه با حد چه تا ياسیر

بیانجزئیاتمعماری،نسبيمحوطه،گاهنگاریتعیینومنابعتاريخيهمخوانيدارند؟نشینيکوچ

 معماریدليزيستمحیطتأثیرمطالعه معیشتو سنجشدادهسیريابر شناختيباهایباستانو

 نشینيکوچزندگي از روشپژوهشترينمهممعاصر تحلیلي-توصیفياهدافاينپژوهشاست.

ومنابعنوشتاریکهننگاریشناختي،قومهایباستانازدادهبهرهبردننتايجاينپژوهشبااستو

سنگييکپارچهباهایستونوطهاستفادهازمعماریاينمحهایويژگيترينمهمانجامشدهاست.

 هایستونپايه از استفاده شکل، تختههاسنگقلوهمربع کوچکهایسنگو صورتبهبزرگو

خشکه ديوارچیني برای استچین اساس. دادهبر باستانمطالعه معماری،های چون شناختي

هایسفال محوطهدليوقبرهاسنگسطحيو يامنابعتاريخي، يکياز هایمحوطهترينمهمسیر

سدهنشینيکوچ در دادهمتأخرهایمیانهو ساب،شناختيچونسنگهایباستاناسالمياستو

 سازهآسیابهاون، و معماری معاصرنشینيکوچهای از زندگيترينمهم، با مرتبط شواهد

ومعیشتدراينمحوطهتاريخياست.نشینيکوچ

 سیر،کهگیلويه،محیط،معماری،معیشت.يادلي:کلیدواژگان
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مسئلهوبیانمقدمه
ندرايرااستکهزيستمحیطهایانطباقزندگيانسانيباترينشیوهازقديمينشینيکوچ

مغنيبوزيستبهدلیلزاگرسهایکوهرشتهدرمناطقکوهستانيمتداولبودهاست.اغلب

زاگرسکهگیلويهدرمنطقه.لتاريخبودهاستدرطواننشینکوچآن،هموارهموردتوجه

،جنوبغربي در يکياز زندگيهایکانونگذشته پروریداممبتنيبرنشینيکوچعمده

نشینيکوچنیمههایگذشتهبهصورتاينمنطقهطيدههشکلاصليزندگيدر.بودهاست

مياستبوده سپری روستاها در را سال از بخشي نیمهچنانکهکنندکه روستاهای

منطقهکوچ در متروکمينشین تابستان در استکه گزارششده نیز بختیاری شوندی

نشیناندربینايالتکهگیلويهبرخالفکوچازلحاظنوعکوچ.(109-1387:110زاگارل،)

(و1369:162امان،است)بختیاری،کوچبامسیرهایطوالنييیالقوقشالقمرسومنبوده

ا اينموتنها در استثنا طيدههرد ايلهایگذشته، منطقهييقشقاکوچ بهاز گچساران

طوايفبويراحمدیازدشتبهبهانسمیرم زيدونوکوچبرخياز بويراحمدبهمنطقهو

هایحوطهدرمنطقهکهگیلويه،بیشترماخیرشدهشناختيانجامهایباستاندربررسياست.

اسالميشدهشناسايي کوچدوره کهنشینانبه است شده اينمنتسب استقراری الگوی

بیشترويکساناستتقريباًهایگذشتهوحتيامروزیدههروستاهایباالگوی،هامحوطه

بررویارتفاعاتوالبتهدرنزديکيمنابعآب،دهانهتنگههاکوهدردامنه اندواقعشدهها،

1389آزادی) اسالمي(892: دوره منابع حاضر. عصر تا به اشاره زندگينیز غالببودن

:1371دوبد؛1345،39حوقل؛ابن1368:102اصطخریدارند)دراينمنطقهنشینيکوچ

179) باستانمطالعهبنابراين؛ آزماييشناختيشواهد راستي در امری، ضروریچنین ،

محوطهنمايدمي از يکي . که کهگیلويه شاخص های مکاني استقرار شواهدو همچنین

باستان شناختمي،آنشناختيسطحي در منطقهگذشتهنشینيکوچهایزيستگاهتواند

صاحبرياضالفردوسازياسیراست.محوطهموسومبهدلي،بهماياریرساند،کهگیلويه

هادرونوشتهاستکهحدودهزارخانهازترکروستا(يادکرده)هيقراينمحوطهبهنام

ميآنجا قشالق و يیالق و بوده )ساکن 1385يمنشحسینيکردند داليل.(22: از يکي

بهرايجبودنشیوهوداشارهمنابعدورهصفويهايناستکهباوجعمدهانتخاباينمحوطه،

اينجا،نشینيکوچ دورهچندانيآگاهيدر از مادی شواهد و استقراری ،نشینيکوچهای

شواهدارزشمندیازدردليياسیرماندهیبرجاآثارمعماریکهگزارشنشدهاست.درحالي

و جوامع نیانشینيکوچساختارهای استکه ناحیه اين دقیقدر مطالعه و بررسي به ز

چیناستمعماریسنگيخشکهیدارا1ياسیرمحوطهموسومبهدليشناسانهدارد.باستان

هایويژگيدرخصوصشناسيباستانبرخيازابهاماتکهشناختآن،موجببرطرفشدن

خواهدشد.کهگیلويهمنطقهيعنيمنطقهزاگرسمعماریبخشيازمحدوده



                                                           
قراردارد.R 0479448 UTM 3408724 39محوطهدليياسیردرمختصاتجغرافیايي1
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هایپژوهشپرسش
کهدراينپژوهشسعيخواهیمکردپيببريم

 چگونهاست؟شناختيبراساسشواهدباستانياسیرگاهنگاریمحوطهتاريخيدلي .1

ومنابعنشینيکوچبازندگيتاچهحدياسیرشناختيمحوطهدليهایباستانداده .2

؟تاريخيهمخوانيدارند



پژوهششناسیروش
به گردآوریدادهياستوتحلیل-روشتوصیفيپژوهشحاضر افزوندر تصاويرها، بر

پیمايشسطحي و دليهوايي محوطه در پیراموني محیط و تاريخيآنياسیر منابع از ،

از،ادشدهيافزونبرموارد.هشگرانمعاصرنیزاستفادهشدهاستپژوهایپژوهشواولدست

يافته میداني مطالعات و بررسي از حاصل سفيافتهعماری،مآثارشاملهای وهای الي

گیریبهرهگاهنگارینسبيآنارائهبرایهمياسیردليهایگورستاننزديکنبشتهسنگ

است.شده



مبانینظریپژوهش
سیمازمینشناسيباستانيا1استقراریشناسيباستانينپژوهشمبتنيبررويکردنظریا

جغرافیاييوکلگسترهيکمنطقه گذاردرجغرافیابهنمايشميکهفرهنگراازمنظاست

 سايت يک عنوان ميشناسيباستانبه )تلقي لبافشود 1385خانیکي، اين.(118: در

رويکرد، جمعمراکوهاسکونتگاهارتباط يیتز و عناصر هایشبکهچونييهامؤلفهبا

،منابعمعدني،مزارع(565-563دوم:ج،1382،فاالن)يآبمنابعپوششگیاهي،،بازرگاني

پديده ديگر فعالیتکشاورزیو هایحاصلاز هایانساني، شناسيباستاندر تحتبیشتر

گیرد.دراينقرارميردمطالعهمو،مختلفدرمناطقجغرافیايي2عنوانالگوهایاستقراری

بهها،محوطهشدهدرهاوشواهدمادیشناساييدادهشناسانضمنمطالعهباستان،رويکرد

هایسطحيوسپسيافتهبررسيپیمايشيپیرامونمحوطهبرایثبتوضبطپراکندگي

برایتحلیلميهاتحلیلالگویمکانييافته علمجغرادادهپردازندو از ميها بهره برندفیا

بهرامي) ديگران، و 1392نیا از(22: يکي بررسي به رويکردی چنین با پژوهشحاضر .

محوطه شاخص نشینيکوچنیمههای کهگیلويه هدف با شناساييتعیین و گاهنگاری

نشینيکوچزندگيهایشاخصه بهساکنینگذشتهاينمحوطهدردورهحیاتآن، اتکا با

.پردازداسالميميدردوره،شناختيسطحيهایباستانداده





                                                           
1 settlement archaeology 
2 Settlement patterns 
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پیشینهپژوهش
دليشناسيباستاننخستین محوطه از که استکه هاينسگاوبه ديدنکرد بدونياسیر

ويرانه از آگاهي دليزيزهای محوطه با را شهر اين موقعیت آن، بررسي تطابقو ياسیر

کهزيزبادهدميهایمقدسينشانهمطالعهوتحقیقدرفهرستجاد»نويسد:ميودهدمي

گیلويهبودهمطابقتداردودربلخيذکرکردهاستوآنمحلمرکزاصليکوهزيریکهابن

ايناحتمالگاوبه،.(1359،95)گاوبه«آنمحلرابازيافتتوانميهایياسیرمحلويرانه

الي60دمتواناييطيکردنتقویبهبهانيرابرآنداشتهاستتاباذکرداليليهمچونع

بويهوسلجوقيشهریکهدردورهآلدهدشت)ازهاکیلومتردريکروزتوسطکاروان70

 نام به روستايي وجود و زيزی به است( نداشته وجود محوطه«عزيزی»هنوز کنار در

هایژوهشپ.(1388:12تقویبهبهانيبداند)ياسیريکيياسیر،زيزراباقاطعیتبادليدلي

 امروزی بويراحمد منطقه در زيز موقعیت تعیین به منجر )سپشدهمیداني دنامهیاست

توانموقعیتشهرزيزرادليياسیردانست.(بنابرايننمي1390:35


جغرافیاييايالتکهگیلويه-تقسیماتسیاسي:نقشه1تصوير

 
1381:274نژاد،صفيمنبع:
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ياسیردراستانکهگیلويهوبويراحمدمحوطهدليموقعیت:نقشه2تصوير


1390:118منبع:سپیدنامه،



کهگیلویهنشینیکوچجغرافیای
مزدرتماميمنابعتاريخيوجغرافیاييدورهاسالميباعناوينيچونکهکهگیلويهمنطقه

-1336:3،مستوفي)هيلویج(،جبل1345:39،حوقل؛ابن1368:102،اصطخری)هيلویج

ازسال و(1382:1488،فسائي؛حسیني1385:414،منشيحسیني)هيلویگوکوه(152

بويراحمد»شهـ.1342 و کهگیلويه «فرمانداریکل سال از ش1355و استان»هـ.

 بويراحمد و شده«کهگیلويه دلیلاست.شناخته به بودن، غني،بومستيزکوهستاني

بايکنشینيکوچزندگيهایکانونایيکيازپستوجلگههایزمینقرارگیریدرکنار

بودهاستاسالميمشخصدردورهکامالًسیاسي–حوزهجغرافیايي اصطخرینخستین.

اشارهباحدودجغرافیاييمشخصدارنشینورمهنويسياستکهبهاينناحیهکوچجغرافي

(.1368:102اصطخری،است)آوردهديارپارسبهحسابرم(زم)ترينبزرگوآنراکرده

 زومه از برگرفته را زم کلمه پژوهشگراننیز برایتشخیصدانستهیکردبرخياز اندکه

..(به.قبادخوره،شاپورخوره،اردشیرخورهوفارس)هایسکنهثابتنشینانازکورهکورهکوچ

 رفته )کار بود 1308بارتولد، :222 .) اصطالح از توصیف بیان«رم»بهترين ادريسي را

کند:مي


رميرا» هر بهمعنيمحلکردهاستو رم است. رم چهار زمینفارسرا

دانديمهاوشهرهاستودرآنرئیسياستازکردانکهخودراملزمقريه

هارامحافظتکندآيددفعکند.راهایراکهبرناحیهفرودميهرحادثهکه
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نشینان(کهدراينکوچ)ييکردهاينرسد...تابهکسيدرسرزمینشمکروه

آيدوگاهکنندپانصدخانواراندازيکرمهزارسواربیرونميهازندگيميرم

بهطلبروزیهادرمرتعکمترازاينوگاهبیشترشاندرزمستانوتابستان

رممي اين اهل که کساني همه ديگرگردند. جای به آنجا از هستند ها

آيندوازآننواحيکهگردميهاستآنبلکهدررميکهمتعلقبهروندنمي

 نميهاستآنمخصوصبه زمینديگریداخل :1388ادريسي،)«شوندبه

48).



نیزکوچ توجهبهاينکهامروزه هایجغرافیاييمشخصنشینانمنطقهدارایحوزهبا

بدينگونهساساشارهادريسيبراهاینخستیناسالميرسدکهازسدهبهنظرمي.هستند

نشین(وطوايفمتعددیکوچکرد)نويسندهتاريخگزيدهازمهاجرتصدخانوادهبودهاست.

827-550لرستان)دردورهاتابکاندرسرزمینلربزرگهاآنالسماقشامواستقرارازجبل

یلدادندومدتيگزارشدادهکهسرانجاماينگروهسلسلهاتابکانلربزرگراتشک(قهـ.

دردورهصفويهوپس(.540_1339:542،مستوفيکردند)طوالنيدراينديارحکمراني

آن گلهاز نگهداری کهگیلويه ساکنین اصلي شغل نیز بوده بز و گوسفند استهای

بهمئ،1371:179،دوبد) کهگیلويهوبويراحمداکنونقلمروزيستششايلبويراحمد، .)

ياری،چراموباشتوبابوييوهمچنینتعدادیازخانوارهایعشايرايالتطیبي،دشمنز

.هستندقشقاييوممسنياستکههرکدامازاينايالتدارایقلمروجغرافیاييمشخص

ونشینيکوچتلفیقيازهردونوعالگویدراينمنطقهنشینيکوچوشیوهمعیشتزندگي

بدونديگریکاملدانستتونميچنانکهاستيکجانشینيوکشاورزی زيرادر؛انيکيرا

وليبهعلتشودميایدرکشاورزیمحسوبپايهبینکوچندگان،بدونشکگندمعنصر

ایکارچندانسادههاآنشیوهزندگيکوچندگي،امکانکشتزيادوکافيباتوجهبهنیاز

1387رسترپواست)نبوده اشکفتنسیهچونشینيکوچتنوعمساکن.(66: کپر، وچادر،

کشاورزخانه روستائیان مشابه ساختماني مصالح از شده ساخته برهمکنشهای هایو

کوچ-اجتماعي قراقتصادی در خصوصکوچونشینان در مطالعه لزوم گذشته، نشینانن

.سازداسالميدوچندانميکهگیلويهرادردورهمنطقه



یاسیردلیکهگیلویهوموقعیتجغرافیایی

ايران،ازشمالجنوبغربيکیلومترمربعوسعتدر264،16بويراحمدباوستانکهگیلويها

ازشرقبه بوشهرو ازجنوببهفارسو غرببهخوزستان، از بهچهارمحالوبختیاری،

مي محدود اصفهان بخهایکوهشود.فارسو رشتهکهگیلويه از شمارشي زاگرسبه کوه

ساحلنهرودکهداممي دارد)تدادامفارسخلیجهایجنوبيآنتا 1370بديعي، با(.51:

منطقه جغرافیايي شرايط به توجه کهگیلويه، چه هر شرقاز يشمال غربيبه جنوب

رطوبتهوابهطورمحسوسيکاستهومقداربارندگيوهاکوهشويم،ازارتفاعترمينزديک
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درياسیراست.محوطهدليشدهوگرمسیریسردسیریدوگانهمنجربهاقلیمکهشودمي

هشتکیلومتریغربسرفارياب20تقريباًفاصله حدودوکیلومتریشرقدهدشتو در

200 غربيمتری دليجنوب روستای کیلومتری چهار حدود و علیا غربيياسیر جنوب

کوهستانياستتنگپیرزال،تنگي.ازدهدشتبهسرفاريابقرارداردلخروجيتنگپیرزا

بهسرفاريابومنطقه دردورهکبويراحمد)سردسیر(متصلميکهدهدشترا پهلویند.

وجادهعکسبالبورايلازگرمسیربهسردسیرووتنهاراهععبورازاينتنگبسیارمشکل

کهدرپایهمینتنگ )دامشماریبهشاخهاخانمالروبوده تاشايدبرایگرفتنمالیها

هادام پرداختندمي( نیز ايل اطراق استمحل فراواني آب دارای چون )و نژاد،صفيبود

وارتباطاتوآمدرفتبرایسهولتميجمهوریاسالوپهلوی(دراواخردوره1368:187

آسفالتهمنطقه آنايجادکردهایراه اند.ایدر برای)هيلویکهگعشاير طوايفبويراحمدی(

رسیدنبهيیالق ازتنگ، هایدرنزديکيويرانه)ابيسرفارپیرزالدرحواليپسازعبور

وازآنجاباعبوراززادهعليدليياسیر(،تنگناليوگردنهآبحیات،بهسمتساداتامام

اينمحوطهتاريخي.دهنديممیانتنگان،بهمناطقزيزی،لودابومارگون،مسیرراادامه

دراوايلدورهپهلویچنانکه.دارداصفهاننیزقرار-گذشتهدهدشتدرمسیرراهارتباطي

کاروان استفاده مورد نیز مي–دهدشت–هایتجاریاصفهان قرار بهبهان؛ استگرفته

ازهاآندليياسیرحدودهشتخانوارداردکههمهامروزیروستای(.1329:41،کريمي)

نشینانازاواسطبهارتاکنند.اينکوچرآوردهميراهدامداریوکشاورزیمعیشتخودراب

پايیزتااواسطبهاردردلياواسطکنندوازکوهدمه(سپریمي)القيیاواسطپايیزرادر

ياسیررامحدودهدليهایزمینهایاندکيازکنندودراينمدتبخشياسیرزندگيمي

کشاورزیمي حمزه رودخانهشاه افزونبر کنند. حدود از ياسیرمتریشرقدلي500که

منبع دورانپهلویوجمهوریآبآشامیدنيدليتأمینجرياندارد، اسالميازياسیردر

ساکنین فاصلهدارد.حدودسهکیلومترياسیربودهاستکهبادلي1چشمهموسومبهکمیان

یشمالروستاودرياسیرمردگانخودرادرگورستانيدريکونیمکیلومترامروزیدلي

درکنارمحوطهتاريخيکنندکهباتوجهعدموجودگورستانيکگورستانتاريخيدفنمي

 اينپژوهشموردنشانگرارتباطاينگورستاندليياسیر، محوطهتاريخياستکهدر با

.گرفتبررسيقرارخواهد



دلییاسیرنشینیکوچشواهد

نشینیکوچمعماری

باحدوددههکتاروسعتکوهسیاهونیلقرارگرفتهاستیرکهبیندورشتهياسدليمحوطه

 از کهگاستقرارگاهترينبزرگيکي های اسالمي دوران در استیلويه دارای. محوطه اين

وهاسنگقلوهبااستکهگوشهراستبهصورتعمدتاًواحدهایمعماریبامعماریسنگي

                                                           
1 kameyan 











 2،شماره6شناسيايران،دورههایانسانپژوهش164

وطبیعيوبدونتراشبرایديوارچینيقالبيخوردهشتراصورتبهبزرگهایسنگتخته

 شده استاستفاده مي. ديده رویمحوطه ديوارسازیبر شیوه ناشيازدو شايد که شود

درچنددورهمختلفبودهباشد.يکشیوهآنساختديواربهصورتدورجباوسازساخت

فضایداخليهایسنگ خاکهاآنبزرگاستکه وسیله به را کردهسنگقلوهو اند.پر

شیوه محوطه،یریکارگبهديگر اين در سنگ آنخشکهکامالًشیوه در که است چین

اند.بهمنظوروبادقترویهمچیدهمالترابدونخوردهتراشمنظموتقريباًهایسنگ

رادرهاسنگقلوههاآنکردنوبهمنظورترازهاسنگجلوگیریازفروپاشيديواروافتادن

گلوجودداشتهمالتهمهاآنالبتهشايدمیاناند)ازسنگقراردادههاييبخشزيرويا

کهبهمرورشستهوازبینرفتهاست(.استفادهازروشاولدرتمامسطحمحوطهبهچشم

مي هایستونخوردوليازروشدومبیشتردربخشجنوبيمحوطهاستفادهشدهاست.

هایستوندريکيازفضاهاچهارستونوپايهچنانکهشوديمبرخيازفضاديدهسنگيدر

ميهاآن اينديده ارتفاع هاستونشود. سانتي170حدود نامنظمچهارگوشتقريباًمتر،

( مستطیل سانتي30×30×170مکعب پايه و هاستونمتر( مربع 25×30×30مکعب

.استمترسانتي

یچوبوبهوسیلهاحتماالًباتوجهبهزيستمحیطمنطقههاساختمانپوششسقف

شاخوبرگدرختانبلوطمنطقهبودهاستکهپوششجنگليغالبمنطقهاست.دراين

 يکهااتاقورودییهادرگاهمحوطه سنگتختهاز شده محوط.استپوشیده مرکز هدر

ياسیردرگذشتهوستایدليهایساکنینرگفتهبراساسکهبقايایيکتونلوجوددارد

محوطهپرشدهاستوامکانهایسنگمترآنپیمودهشدهاستلیکناکنونبا20حدود

احتمالدادکهدراينقسمتازمحوطهيکخانهتوانميشناساييمسیرآنمیسرنیست.

ديوار،برايننشینمحوطهبودهاست.افزوناجتماعيکوچهایگروهمتعلقبهحاکمياخان

تخريبسنگ از جلوگیری منظور به رودخانه بستر کنار متر نیم و دو ارتفاع به چیني

هایساختمان تخريبو از جلوگیری فصلگرفتگيآبکناریو واحدهایساختمانيدر

ازهابخشوسايرسالمتقريباًازآنهاييبخشبارندگي،دردوسمتوجودداشتهکهامروزه

ول است رفته بین و پي استي رديابي قابل ديوار کنارآوار از رودخانه بستر جا هر .

باگذردواحدهایساختمانينامنظموطبقمسیررودخانهساختهشدهاست.ساختمانيمي

 بعدازساختديوار حدودیبااحتماالًتوجهبهشیبزمین، تا درونفضاهایمعماریرا

کرده يکخاکانباشته و صاف سطحي تا اند وجوددست انباشتآواربه به توجه با آيد.

هابسیارکمدرشتاستامکانرديابيکوچههایسنگقلوهوهاسنگکهاغلبهاساختمان

مي بهچشم مرور و راهروهایارتباطيعبور و معبر برخيجاها فقطدر کهاست. خورد

حدوددومترعرضدارند.

خورد.معاصرنیزبهچشمميازدورهنشینيکوچهایهاینگارندگان،سازهدربررسي

دايره حصاری ياسیر دلي محوطه شرقي جنوب بخش در قطر به شکل ازسهای متر

مکانيافرادمحليهایگفتهبراساسکهاستبزرگوکوچکبرجایماندههایسنگقلوه
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دون»ياينحصارهایکوچکرادراصطالحمحل.کوچکبودهاستهایدامبراینگهداری

بزرگآنواردایاستکهگوسفندهایشیریازدرچینشدهگويندکهمحلسنگ«دوش

:1381نژاد،صفيشوند)کوچکآنخارجميسازدوشیدهشدنتوسطزنانازدرکردهوپ

397.) فاصله صخره15در اطرافيکپناهگاه )یامتریآن ابعاد و50/3×5/4به متر

فضاييبهطولمتر5/1ارتفاعدهانه با قرارداردکهجلویآنرا متر3متروعرض8(

اندمحصورنمودهوازآنبرایاسکاناستفادهکرده شناختيدراينگونهدادهباستانهیچ.

هایپیشازتاريخحاکيازوجوددادهشده،انجامهایپناهگاهسنگيديدهنشدلیکنبررسي

محوطساختچوندست هدليهایسنگيدر است)ياسیر 1387آزادی، سوی .(488: در

ياسیر،بقايایيکواحدساختمانيمتریغربروستایدلي100هفاصلهشرقيمحوطهوب

ازمعماریدورانگذشتهمتأثرازدورهپهلویبرجایماندهاستکهانینینشکوچمربوطبه

استياسیردلي . گچساختهمالتوسنگلوهقعرضوازمترپنجمترطولو13اينفضا

قرارداشته،هاآنتیرهایچوبيبررویاحتماالًکهسهعددستونازسنگوگچکهشده

بنادارایدودردرجبههسنگيبهکاررفتهدرمحوطهدليهایستونيادآور ياسیراست.

 بهقطر9شماليو نورگیر سانتي30عدد است. بخشفوقانيديوار سقفپوششمتردر

ازچوبوشاخاحتماالًمنطقهمحیطيشرايطزيستياسیرنیزباتوجهبهدليهایساختمان

.ايننکتهامروزنیزبودهاستپوششجنگليغالبمنطقهيعنيوبرگدرختانبلوطمنطقه

خانه حوزهدر دليهای محوطه ميجغرافیايي ديده خوبي به ياسیر که هاساختمانشود

هایساختمانافزونبراين،تمامي.اندپوشیدهشدهگلکاهرهایچوبيوپوششباتیعمدتاً

چنانچهمعادنسنگ،اندشدهمعادناطرافساختههایسنگياسیربهنوعيازمحوطهدلي

باالدستمحوطه داردکهنشانازم100وحدودساختمانيدر منابعتریغربآنقرار

 محهایسنگمحلي در رفته بومبکار ساختکه نشان خاطر بايد است. بودنوطه آورد

تمامي زيرا است چشمگیر کهگیلويه اسالمي دوران معماری در ساختماني مصالح

بهوفوردرمنطقهقابلاندکهباسنگوگچساختهشدهعمدتاًايندورانهایساختمان

محوطه(متأخرترهایساختمانبهجزدرمحوطه)لیکندرمعماریايناستحصالهستند.

گونهمالتياستفادهنشدهاست.ازهیچ

گبهعنوانمادهاصليساختمانيبهاشکالمتنوعيياسیرازسنساکنینروستایدلي

پاکهایسنگچون: تقريبيیهاسنگقلوهتراشبرایديوارچیني، ابعاد بزرگطبیعيبه

زبرهتراشبههایسنگاستفادهازمتردرپيديوارهاتاارتفاعيکمتری،سانتي130×100

چوبيیهارکیتکهبهاحتمالزيادازسقف)باربرهایستونمتربهعنوانسانتي170طول

برده بهره است( استفادهشده معماریگذاریتاريخاند. کتیبهکوفيبراساسچنینشیوه

دارگل وجود دارلعابهایسفال، هایسفالو به پموسوم بهتاريخازشیشبه محوطه،

اینکته.(125-1392:113قزلباشوپرويزاست)نسبتدادهشدهسلجوقیانوايلخانیان

دلي محوطه در بزرگکه واحدهایمستطیليشکل از استاستفاده تامل قابل وياسیر

شدهدربخشجنوبيمحوطهاست.گرچهبدونکاوشعلميتراشیدههایسنگاستفادهاز
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دنمي خصوصتوان کاربریر بزرگاظهارنظر لیکنبخشکردواحدهایمستطیلشکل

متمايزازبقیهتوانمي،هاآنتراشیدهونظمهایسنگاستفادهازبهدلیلحوطهراجنوبيم

محوطه شیوهخاناحتماالًو اين نیز امروزه نیستکه شکي دانست. محوطه اين نشین

کاملينیزتوسطمعمارانمحليمنطقهدرساختبوميشدهاستومهارتکامالًمعماری

خانه ييهاچنین و روستاها ميهایاسکاندر ديده کهگیلويه در عشاير شود.موقتي

ازجملهدراستفادهازقطعاتسنگينشینيکوچ-هایروستاييهاييبیناينخانههمانندی

نوع.شودميوبياستفادهسنگيازتیرهایچهایستونشودگرچهبهجاینابرابرديدهمي

هایسنگاست.نشینيکوچصرفیهااسکانگاهدرروستاهامتفاوتازنشینيکوچمعماری

ارتفاعنشینيکوچموقتهایگاهسکونتکاررفتهدرهب دراطرافسیاهچادروحداکثرتا

 محصور کنندمييکمتریآنرا از بیشتر مختلفبهصورتييهاسنگقلوهکه ابعاد در

استقرارهایشیوهايناند.ساختهشدهنچیخشکه در تنها بلکهدرنشینيکوچنه معاصر،

نیز، گذشته است بوده گونه زاگرسباستانیهاکاوشوبدين ديگر مناطق در شناختي

؛اسماعیليجلودارو1393:32آزادی،است)آنوبختیاریگويایچهارمحالبخصوصدر

.(1393:92ذوالقدر،

چینکهتادومترنیزارتفاعدارندتابعهایمعاصرديوارهایسنگيخشکهدرنمونه

پالنهندسي پايهمحلنظميا بر و تعدادريختساخت)منظمينبوده و شناسيزمین(

ميخانوارساکندرآن برپا )شودوجايگاهسرپرستخانواردرايلطراحيو -97همان،

سنگيمنحصرهایستوناستفادهازبهدلیلياسیررسدشیوهمعماریدليبهنظرمي.(98

نواحيديگری از يابيبهمنابعودستپذيرفتهباشدکهنیازمندپژوهشتأثیربهفردآن،

تریاستمطالعاتيگسترده
محوطهباستانيدليياسیراندازچشم.3ريتصو


منبع:نگارندگان
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گوشهراستواحدهایمعماری:4تصوير


منبع:نگارندگان



استفادهازستونوپايهستونمحوطه:5ريتصو


منبع:نگارندگان

 
 ياسیردورهپهلویدليدارستونمعماری:6ريتصو


منبع:نگارندگان
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نشینیکوچواهدمرتبطبامعیشتش
معیشتسهایباستانيکيازداده ياسیرکهدرمحوطهديدهاکنیندليشناختيمرتبطبا

هاونسنگشود،مي استسابو سنگ. از کوچاستفاده جامعه روستانشینسابدر و رو

 حتيهسته بلوطو کردنگندم، خرد برایآسیابنمودنو کُنارمنطقهکهگیلويههنوز

،هاآنتیرد.تعیینقدمگوليهاونسنگيکمترمورداستفادهقرارميمعمولاستسِدر()

کاوش از دستشناسيباستاناگر به که چرا است دشوار هايينمونهنیايد، ازهاآناز ،

.(1392:28آزادی،)بيزلیخاييشناساييشدهاستهاینوسنگيمنطقه،چونبيمحوطه

دليسنگ روستای در هنوز ميساب قرار استفاده مورد کوچياسیر و وگیرد نشینان

ج به روستانشینان هاونهاونای از ميسنگي استفاده درچوبي منطقه ساکنین کنند.

کردندکهآردومحصوالتکشاورزیديگراستفادهميیسازرهیذخدورانپهلویازتاپوبرای

چوننشینانوعشايرمنطقههایروستاييکوچهاوخانههنوزدرکنارمحوطههاآنبقايای

شناختيمرتبطهاازديگرشواهدباستانآسیاب.خوردميبهچشمروستایمندانکهگیلويه

از عدد محوطهدليياسیرهستندکهبقايایچهار نزديکيمحوطههاآنبا درحاشیهدر

شاه رودخانه حدود از که مانده600حمزه برجای دارد جريان محوطه شرق .اندمتری

هاآسیاب تأمینضمن ساکنین نیاز مورد داحتماالًآرد نیاز کردن برآورده نانینشکوچر

.اندکردهيمهایگیاهيگندم،جووحتيبلوطنیزايفانقشمنطقهچونخردکردندانه

گوناگونپرداختهشدهباشدانجامهادردورانهنوزپژوهشيکهبهگاهنگاریدقیقآسیاب

منطقه باستاني آثار بررسي به که پژوهشگراني و است نشده بويراحمدکهگیلويه و

رابهدورانهاآن،گذاریتاريخيافتنشدنموادفرهنگيشاخصبرایبهدلیلاندپرداخته

(.374-1388:360؛يغمايي،483-1387:471آزادی،اند)اسالمينسبتداده

دليمنطقه ایکه آن در شدهواقعياسیر استآغاز سوییهاجنگلپهنه بلوطبه

تش کهگیلويهرا درختانکیلميسردسیر نشانياز سیاه سویغربيکوه دهدچنانچهدر

ازهاداموهمبرایودانساناستفادهغذاييازمیوهبلوطهمبرایخشود.بلوطديدهنمي

نشینانراتشکیلهایگذشتهدربینمردمبوميرواجداشتهوزمانيغذایغالبکوچسده

دادهبهاستانراتشکیلميیهاجنگلنیميازمیوهدرختبلوطکهبیشازدادهاست.مي

هنگام در فقط نه زيرا است داشته قرار کهگیلويه کوچندگان همه اصلي غذای عنوان

:1387است)رسترپودادهبلکهدرفصولمناسبنیزغذایآنانراتشکیلمييسالخشک

بلوطتنهابه1371:179دوبد؛70 بودهاستوردتوجهنميکمادهغذايياينکهعنوان(.

(مشکبرایساختن)بلکهپوستآندارایغشايياستکهازآنبرایدباغيپوستدام

مي قیمتاستفاده به را آن و فروشمينسبتاًکنند به شهر در )خوبي رسترپورساندند

ازپوستگوسفندشدههیتههایدرگذشتهکهتنهاظرفآبمردمبوميمشک.(1387:71

بزب بهمدتيکهفتهدر،ودو پوستبلوط(جَفت)زنانبرایتهیهمشکپوستخامرا

.(1383:35ازکیاويوسفيکردند)گذاشتندوطيمراحليآنرادباغيميميشدهپخته
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معیشتکوچنمي در را گندم نقشنان سدهتوان طي منطقه اسالمينشینان های

نانگندمدردورانپ هادرتمامنقاطکهگیلويههلویبیشازهمهنانناديدهانگاشتزيرا

 بوده )رايج است 1349لمعه :17 حدی تا میانتوانمي( در بلوط نان که کرد بیان

یانرواجئمناطقکوهستانيوسردسیرونانگندمدربینيکجانشینانوروستانشینانکوچ

داشتهاست.
ياسیرهاوندرمحوطهدلي:7ريتصو


رندگانمنبع:نگا



سازیخانگيهایذخیرهتَاپوياسیلو:8ريتصو


منبع:نگارندگان

گاهنگاریدلییاسیر
 با ياسیر دلي بردنگاهنگاریمحوطه دادهبهره باستاناز سنگ)شناختيهای و -سفال

انجامشدهاست.تاريخيومنابعقبرهایگورستانمرتبطبااينمحوطه
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منابعتاریخی

دليينترمهم نوشتهياآگاهياز دورهصفویاز منشيدرخصوصراههایحسینيسیردر

ازمواضعارتباطياصفهانبهدهدشتحاصلمي وینانجررا دانستهو1بالدشاپورشود.

وسومبهجبلسر،چنیننوشتهاستضمناشارهبهقرارگیرینانجردردامنهکوهم


 نمايندازپایاينکوههاصفهانترددميوشارععامکهازدهدشتب»...

استمشتملبرکمالصفاولطافتهواومحتویبراشجاریادرّهاستوآن

غ و استمثمره کوه فراز بر راه و مثمره پلیره انموذجياز الحقآنراه ،

ودرّه–تاکجاازکجاستببینتفاوتره–صراطاست،امامستقیمنیست

ایاستموسومتنگمذکورقريهوحواليمشهوراست«ناریتنگ»مزبوربه

اندودرصیفووقربيکهزارخانهازاتراکدرآنجاساکنبهديلحاسل

(.1385:22،يمنش)حسیني«نمايندشتايیالمشيوقیشالمشيمي



ياسیرواقعشدهاستکهدرحواليسرفارياببهسمتدهدشتمحوطهباستانيدلي

دارديهمانديلحاصلباشد.همچنیندرمجاورتاينراهکوهستاني،تنگناليقراربايست

ع(دراينتنگقراردارد(کهبايستيهمانتنگناریباشدکهتوسطحمزه)امامزادهشاه)

هادردورهصفويهکهحسینيدرخصوصساکنشدنترکمنشيذکرشدهاست.حسیني

است کرده ياد آن نمنشياز ميبه ظر خوزستانرسد ششمهجریدر سده در افشارها

داشته بودهحضور کهگیلويه و خوزستان امور اختیاردار صفويان زمان در و )اند تاريخاند

1361قزلباشان، :51-56 کسروی، 62-1381:56؛ صاحباناصلي(. اينکه به توجه با

ابتدای همان از قزلباشبودند، دولتصفویترکان دولتصفویادارهتأسیسقدرتدر

هـ.قزماماموررادردست1005ايالتکهگیلويهبهآنانواگذارشدوسراناينايلتا

گرفتند) 1371سومر، :121-123 تقوی؛ 1377مقدم، زمانشاه.(49: دردولتصفويهتا

شاهرخ خدابنده، محمحمد الوندخان، رستمخان، خلیلمودخان، اسکندرخاخان، و نخان

دراختیارداشته 1388ثواقبوروشنفکراند)حکومتکهگیلويهرا :19 منابعبراساس(.

.خانازامرایبزرگافشاروحاکمکهگیلويهصاحبدههزارخانهافشاربودخلیلتاريخي

-907)یصفواستکهاقتدارشاهاسماعیلدهندهسپاهيايلافشاريکيازايالتتشکیل

وقبیلهاشرافيدارایامتیازاتويژهايراناستوارکردويکيازسيودوهجری(رادر930

 ايالتعمده معتبراز و است. افغانبهمنطقهقزلباشدورهصفویبوده درحملهمحمود

صفويه دوره پايان در بودکهگیلويه شده اشغال اصفهان پیشروی،که از برایجلوگیری

.(1363:76کروسینسکي،)کردندارتباطيراخرابهایپلبهاينمنطقهقزلباشانهاافغان

صفويهترک پاياندوره منطقهساکنبودهتا اندهایقزلباشدر يکيازتوانميبنابراين؛

ياسیردانست.وايلافشار(رادليقزلباش)هایحضورايلمحل

 از سنگپژوهشگرانبرخي مطالعه دليبا آنقبرهای ياسیر به را افشار،ها طوايف

اندکهدردورانپهلویوجمهوریاسالميطوايفيازساداتآغاجریوخواجهنسبتداده
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سلسلهصفويهتأسیسافشارهاکهدرزمان.(1371:153مجیدی،شدند)هاآننشینجای

درکهگیلويهاقامتگزيدهبودندسرانجامدردورهافشاريهمجبورشدنددرکنارنادرراهي

گونهدرکهگیلويههیچهاآن(وديگرازحضور1369:72)امان يشماليايرانشوندنواح

بهسهدلیلميمنطقهآيد.نميبهدستآگاهي توجهترککهگیلويه درتوانستمورد ها

ارتباطيکههایراهنخست(1بزرگقرارگیرد:عباسشاهدورهصفويهوبخصوصدردوره

مناطق کزحکومتيمراصفهان)گناوهومهروبان(وسپسدهدشتبه)يلساحازبهبهان،

ککهمبتنيبردامداریبودهاست،باتوجهبهشیوهزندگيايالتتر(2صفويان(برقراربود.

برایمنطقه اقلیممتفاوتشرايطزيستمناسبيرا نوع بودندو دلیلدارا به کهگیلويه

هابهدلیلوجوددشتهاآن(3آورد.نيفراهمميدراينمنطقهکوهستانشینيکوچزندگي

هایکشاورزیاينمنطقهبهرهازقابلیتبهبهانکهگیلويهودشتپستمنطقههایزمینو

بردند.مي



 گورستانکُرکور()ریاسیگورستاندلی

نزديکيمحوطهدلي هیچدر دورانگذشتهياسیر درگونهگورستانياز تنها و ندارد وجود

 شرقگوشه مييشمال ديده گور چند محوطه، که اساسشود ساکنینهایگفتهبر

دليدلي ساکنین امروزه هستند. پهلوی دوره به متعلق درياسیر را خود مردگان ياسیر

)پسرنابینا(«گورستانکُرکور»محلسکونتخودموسومبهدرسهکیلومتریگورستاني

کننددفنمي اينکه به توجه با سنگنيترکينزداينگورستانو قبرهاييازگورستانبا

ياسیرنسبتداد.آنرابهساکنیندليتوانميياسیراستهایگذشتهبهمحوطهدليسده

هایسنگيگورهایاينگورستانرامتعلقبهيکآبادیدراواخردورههاينسگاوبهکتیبه

شکل قبلاز صفويه، اوايلدوره استیدانستهردهدشتعصرصفوگیریشهتیموریو

گورستاندرکنارجادهآسفالتهدهدشتوبهسرفاريابواقعشدهنيا(.1359:302گاوبه،)

شودکهحاکيازقدمتديرينهآنمتنوعيديدهميهایشکلاستودرآنگورهاييبا

 از بسیاری سنگگورهااست. مطالعه امکان و شده نیسامکانهاآنشکسته اماتپذير

راقهـ.1114وسال1118،سال112هایسالتاريخقبرهاسنگازاينمطالعهسهعدد

دهدکهنشانگرتعلقاينگورستانازدورهصفويهتانشانمي قبراخیرسنگکنوناست.

گذارد.ياسیرباديلحاصلباقينميجایهیچشکيدرانطباقمحوطهدلي
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ه.ق112الس،سنگگور:9ريتصو


منبع:نگارندگان



ه.ق1118:سنگگور،سال10ريتصو


منبع:نگارندگان
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صفویگورستانامامزادهاسماعیلبالقبديلحاسليقبرسنگ:11ريتصو


1387:609منبع:آزادی،



 هایسفالییافته

هدورانپیشازبراساسبررسيسطحيبراکهپژوهشگرانپیشیناينمحوطهگونههمان

سده تاريخ، و میانه دادهمتأخرهای نسبت )اسالمي اند 1387آزادی، هایسفال.(490:

اينمحوطه«شبهپیشازتاريخ»موسومبههایسفالوآبي-رنگسبزوسبزتکدارلعاب

بدونهایسفال.استصفويه(–سلجوقي)ياسالممتأخرهایمیانهوقابلانتساببهسده

منقوشلع و اب از هایسفالطیفي به تاريخ»موسوم پیشاز مي«شبه شامل .شوندرا

ثابتطايفهگیلويهدرسدهچهارمهایمؤلفهمنقوشراازهایسفالويتکمبگسترشاين

ويتکمباست)هاتاسدههشتمهـ.قوجودداشتهدانستهاستکهدربیشترمحوطهقهـ.

اندستوسطسامنرنیزتحتعنوانسفالمادآبادمعرفيشدهدرفارهاسفالاين.(1382

ويتکمبشدهيمعرفهایسفالنیزباهاآنگذاریتاريخکه(1999:320سامنروويتکمب،)

درمنطقهکهگیلويهنیزمطابقتدارد.

بررسي باستاندر منطقههای محوطهشناختي راکهگیلويه سفالي گونه اين با های

دادهسدهبهعمدتاً نسبت اسالمي میانه )اندهای جديدترين.(1391–1388آزادی

تپهشناختيدرخصوصاينگونهمطالعاتباستان کاوشدر سفاليتوسطنوروزرجبيبا

مع وی که شده انجام مرودشت مادآباد است تقد مي»که پیشنهادگمان خالف بر رود

 بايستي هایسفالويتکامب تاريخ پیشاز سدهدورهشبه به را اسالمي نخستینی های

اينداده2-4)ياسالم نسبتداد. ) ترکیبيمشخصبا در رنگتکدارلعابهایسفالها

اگراينفرضرابپذيريمکه.(1391:206،)رجبي«شوندای(ونقشقالبيديدهميفیروزه)

هایسفالدرمحوطهسفالشبهپیشازتاريختولیدمحليکهگیلويهبودهاستوجوداين

ایاينکاالیصنعتيبهمناطقپیرامونياست.حاکيازتجارتبرونمنطقهجوارهماسالمي

ایارتباطاتگسترده(1بودهاست:مؤثررسدکهدوعاملدرگسترشاينپديدهبهنظرمي
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رقراریهومیانياسالميبهایاولخوزستانبهاصفهانطيسدهکهبینخوزستانبهفارسو

. ميهاآنمواصالتيهایراهبوده عبور کهگیلويه درونمنطقه استاز برخيوکرده در

بهاصفهان(نیزمنطبقبودهکهگیلويهخوزستانبهرو)مانندراهايلهایراهباتقريباًمناطق

سیستممعیشتيمردماناينمنطقهکهمبتنيبردامداریبودهوبهصورتيیالق(2است.

وتجمليبهندرتدارلعابسفاليظروفشدهاست.دراينشیوهزندگيقشالقانجامميو

يافتمينشینيکوچهایمحوطهدر طبقهمنطقه استفاده سیاحاناروپاييبه اشاره شود.

استايننکتهمؤيدچینيوظروفگليتوسطمردمعادیاعیانواشرافايرانيازظروف

( 1379اولئاريوس، بابسیاریازکسانيکهبهبررسياينسفالپرداخته.(652: اندآنرا

با.(1392:123،؛قزلباشوپرويز1382:86،ويتکمباند)ارتباطدادهنشینيکوچزندگي

کهگیلويه،بهنظرهایدورهاسالميمنطقهمحوطهدرتوجهبهپراکنشگستردهاينسفال

هایاريخباتوجهبهپراکنشگستردهآندرمحوطهرسدسفالموسومبهشبهپیشازتمي

منطقه اسالمي کهگیلويهدوران ای بوده محلي شدنتولید يافته زمان تا چه گر ست

علمي،اثباتاينفرضیههاشيآزماهایساختاينسفالويااثباتتولیدآنازطريقکوره

کاریدشواراست.



گیرینتیجه

گیریاستقرارهایزيادیبرشکلتأثیرناطقجغرافیاييمختلفهایموقابلیتزيستمحیط

بهگونه يکمنطقهدارد حتيتاريخانسانيدر تجارتو معیشتي، ایکهشناختاقتصاد

بوممنطقهموردمطالعهوزيستمعماریدردورانباستاندرگروشناختعواملاقلیمي

منطقه است. بین قرارگیریدر دلیل به سواحلجنکهگیلويه وبيارتفاعاتکوهستانيو

زيست ايراناز اقلیممنحصر و شکلبرخورداریبهفردبوم شیوهو و هایگیریاستقرارها

هایتاريخييکيازمحوطهواقلیممنطقهداشتهاست.بومزيستمعماریارتباطنزديکيبا

محوطهمنطقه دليکهگیلويه، به موسوم با ياسیر سنگي  استمعماری آنکه شناخت

ابهامات شناسيباستانراهگشایحلبرخياز مناطقکوهستانيدر معماریدر جنوبو

بود.ايرانخواهدغربي

دلي ديلحاصلياسیرمحوطه نام با صفويه منابعتاريخيدوره شدهدر محلذکر و

قبايل گروهياز احتماالًترک)استقرار است. بوده افشار( وطهمحسطحيهایسفالايل

هایسفال) و تاريخ پیشاز شبه به سدهدارلعابهایسفالموسوم و میانه متأخرهای

سنگ(اسالمي اينمحوطهو هایگويایحیاتآنطيسده،قبرهایگورستانمرتبطبا

 اسالمياستمتأخرمیانهو اما گاهنگاریدقیقدستیبرا. دادهيابيبه محوطهو هایتر

معیشت باستانکاوشمرتبطبا شناختيچونهایباستاندادهشناختيآنضروریاست.

سنگ )ساب، دانههاون نمودن آسیاب و کردن خرد برای بیشتر حتيکه و گیاهي های

کوچ استفاده مورد کشک کردن ميآسیاب قرار نشینان گیرد(، )ابیآسچهار ارتباطکه

 تولیدات با داشتهیکشاورزمستقیمي نیز جو و گندم چون سازهاست( معماریو های
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ساختهشدهاستوتداومهادامچونحصارهایسنگيکهبرایحفاظتمعاصر)نشینيکوچ

شناختيمرتبطشواهدباستانترينمهمازدرروستایمعاصردليياسیر(نشینيکوچزندگي

زندگي تاريخياست.نشینيکوچبا اينمحوطه معیشتدر اساسشواهدو وادشدهيبر

قوم مطالعات دلينگاری، روستای را کوچتوانميياسیر نیمه کهاستقراری دانست نشین

ياسیر(ونیمهديگرراسالرادرمنطقهيیالقناحیهناحیهدليقشالق)نیميازسالرادر

نشینانپیشازيیالقياينکوچازمحلاستقرارمنطقه.کنندساداتبويراحمدسپریمي

قاجاري حرکتدوره استزيرا بوده بويراحمد منطقه زياد احتمال به ولي نداريم آگاهي ه

شدهاستوکوهدنايکمرزطبیعيراهایکوهدناکشیدهمينشینانکهگیلويهتادامنهکوچ

کهگیلويهتشکیلنشینانمنطقهکوچبرای است. بهکوچساکنینروستایدليداده ياسیر

قاجاريهتاکنونشناختهشدهازدوره1دمهسوج،ساداتوکوهارتفاعاتشرقيدرناحیهط

دردورانقاجاربرخيازطوايفيکهدراينجاهایبومیانمنطقهگفتهبراساساستچنانکه

درنشینيکوچبنابراين؛بردنديمساکنشدهبودندتابستانرادرمنطقهيیالقيطسوجبسر

نوعکوچعمودیب از بالاينمنطقههمیشه کوهستانو دشتبه کهحرکتاز عکسوده

.اندچنینالگویکوچبودهیداراياسیرنیزنشیناندليوکوچگرفتهاستصورتمي
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