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-کوچک میانکوهی، دره های دشتو بختیاری به علت قرارگیری در منطقه کوهستانی مرتفع، منابع آبی دائمی،  چهارمحالاستان 

 ،کوهستانی یکی از این مناطق است. قرارگرفته یانسان جوامع موردتوجهو عشایری از دیرباز  ایل روهای وجود جادههای عمیق و 

این بخش شامل حوزه آبخیز جنوبی  است. تر کوچکفرعی های یک دره میانکوهی نسبتاً طویلی با دره درواقعبخش الران است که 

این منطقه شاید جز معدود مناطقی از کشور آن و بخش شرقی حوزه آبخیز رودخانه کارون است.  های شاخابهو  رود زایندهرودخانه 

 های قابلیتبا توجه به موقعیت جغرافیایی و است.  شناختی در آن به انجام نرسیدههای عمده باستانلیتباشد که تاکنون فعا

 مرتفع،شناختی زاگرس درک جایگاه منطقه در مطالعات باستان باهدفشناختی منطقه، انجام بررسی باستان محیطی زیست

را قرارهای آن و ارزیابی تاریخ تحوالت زندگی انسان در منطقه گیری، تداوم، بسط و گسست استبر شکل تأثیرگذارشناخت عوامل 

 صورت به 9831در سال  در غرب شهرستان شهرکرد، رودبخش الران در جنوب حوزه آبخیز زایندهبر این اساس  نمود.ضروری می

شناسایی و  معاصرا دورۀ ت نوسنگی جدید دوره اثر و مکان باستانی از 092 درمجموع. شد بررسی پیمایشی فشرده سیستماتیک و

 4 درمجموع .هاستزاده امام ، مساجد وها پل، گورستانها، ها و اشگفتغار  ،ها، تپههامحوطه شامل شده کشفبقایای ، ثبت گردید

ن و محوطه از دوره آه 80استقرار از دوره مفرغ،  6های مختلف مس و سنگ، از دوره استقرار باستانی 02، استقرار از دوره نوسنگی

ی هابیشتر محوطه، شناسایی گردیدمکان باستانی از دوره اسالمی  999محوطه از دوره اشکانی و ساسانی و  62 هخامنشی،

گزینی و رای پراکندگی سطحی بسیار ضعیفی هستند. با توجه به مکاناد ها آنو آثار  دارای ارتفاع کم این منطقه استقراری

بطور  ها آنرسد که بیشتر می به نظرنشین امروزی، طالعات آثار و بقایای مردمان کوچها و همچنین مشناسی این محوطهریخت
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 مقدمه. 0

شرقی حوزه  های قسمتآن و  های شاخابهو  رود زایندهبخش الران در قسمت جنوبی حوزه آبخیز رودخانه 

های عمده این منطقه شاید جز معدود مناطقی از کشور باشد که تاکنون فعالیتآبخیز رودخانه کارون است. 

د. با توجه به شوشناخته و حتی ناشناخته محسوب میشناختی در آن به انجام نرسیده و جز مناطق کمباستان

ریزی و اجرا برنامه شهرکردشهرستان  بخش الرانبررسی فشرده پیمایشی در  فصل یکعدم شناخت از منطقه، 

طی در دشت منطقه ها و شواهد فعالیت انسان در پهنثبت تمامی محوطه ، شناسایی وآناصلی که هدف  شد

نسبی بر اساس مواد  نگاریگاهشناسی منطقه و تدوین یک چهارچوب باستان دوران گذشته، تهیۀ نقشۀ

میان ای منطقهدرون و بروندرک روابط  ،بافت استقرارمنطقه مطالعۀ  تحقیقاتگام بعدی در فرهنگی بود. 

تردید ارائۀ تصویری واقعی از چنین است. بی محیطی زیستوری از منابع استقرارهای باستانی و بهره

این منطقه در  شدن واقع از طرف دیگر و پذیر خواهد بودهای پیمایشی امکانیندهایی تنها با بررسیفرآ

درآمیختن منابع سرزمین پست شوشان و سرزمین کوهستانی در یک اقتصاد ایده  ،ارتفاعات زاگرس نیز

همچنین  (،9819زاده، علینک: ) دادتشکیل ستون فقرات جامعه دیرپای عیالم را تشکیل می نهایت درسیاسی و 

در  ،(9810)علیزاده،  با شوشان بود ها آنناشی از تعامل ق.م  5بلند در اواسط هزاره  های سرزمینجهش فرهنگی 

بلند  های سرزمینفقر منابع معدنی در دشت شوشان و غنای این منابع در مناطق گشت. ذهن متبلور می

توان در یک بستر داد. به همین دلیل دشت شوش را نمیبا یکدیگر را تشکیل میای پیچیده از تعامل شبکه

این  حال هر به .(9819علیزاده، ) کوهستانی درک و تفسیر کرد های سرزمینتعاملی تنها و بدون شناخت از 

ای از تعامل تواند محلی مناسب باشد که شبکهنیز مینشینی با داشتن شرایط مساعد شیوه کوچمنطقه 

که در  در طی بررسی پیمایشی صورت گرفته در بخش الران ی فارس داشته باشد.پیچیده با شوشان و حت

محوطه از دوره نوسنگی جدید تا دوره معاصر  092، اصغر نوروزی به انجام رسیدبه سرپرستی علی 9831سال 

اطراف  های زمین سطح همها این منطقه دارای ارتفاع کم و در بیشتر موارد بیشتر محوطهشناسایی و ثبت شد. 

 دارای پراکندگی سطحی بسیار ضعیفی هستند. ها آناست و آثار 
 

 بوم منطقهو زیست جغرافیا. 7

 غرب باشمالاز  ،که از طرف شمال با استان اصفهان لومترمربعیک 596603مساحتی در حدود با بخش الران 

نقشه )است  مرز همهرکرد و شستان بن با شهر رقفارسان و از طرف ش ، از غرب با شهرستانکوهرنگشهرستان 

داخلی ین منطقه در بستر ااست. شهر و یازده روستا  دومرغملک، دهستان الر و  شامل دواین بخش  .(9

 یها سامانهمسیر بادهای مرطوب  به علت ماهیت کوهستانی مرتفع، که درو  شده واقعجبال زاگرس سلسله 

بارش نسبتاً  به همین دلیل دارای ردد،گ ها می سامانه ای قرار داشته و موجب صعود و تخلیه بار این مدیترانه

های جنوب شرقی و متشکل از دره-. این بخش از زاگرس نیز دارای روند عمومی شمال غربیباشدمناسب می

 های دشتهای عمیق و های بلند، درهشناختی این منطقه ترکیبی از کوهزمین ریخت ازنظرموازی است که 

های ژرف و مرتفع، دره های کوه (.9837:00 ،)زاگارل ی متنوع از زمین را فراهم کرده استهاآبرفتی که کاربری

 (.9833)نوروزی،  دهدیم لیرا تشک منطقه ـنیا یتوپـوگراف های ویژگی نیترعمده یانکوهیکوچک م های دشت
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 گیاهان مرتعی بیشتر شاملارتفاع بلند این منطقه و طوالنی بودن فصول سرما، پوشش گیاهی آن  به علت

-ها و رودخانهبودن این منطقه سبب پدید آمدن چشمه گیر برفوجود قلل و ارتفاعات فراوان و  .گون است و

استان، شاهرگ حیاتی استان اصفهان و خوزستان نیز  موردنیازهای فراوانی شده است که عالوه بر تأمین آب 

و عشایر بختیاری کوچ  انتهای مسیر دراطقی است که این منطقه از من (.9812)نخعی و دیگران،  شودمحسوب می

 دو سال در یاریبخت ریعشا .شودمحسوب می ها آن Alizadeh, 1988) ؛Minorsky, 1945) قاط ییالقیاز ن

 به (خوزستان استان در ییشهرها) ریگرمس از بهشتیارد اواخر تا نیفرورد ۀمین از بهار در. کنند یم کوچ نوبت

 مکان نقل زاگرس کوه رشته یشمال یها دامنه و یاریبخت و محالچهار استان در خود (قالیی) ریسردس ۀمنطق

 این مردم .(.Garthwaite 1972) گردند یبرم را ریمس نیهم هم آبان اواسط تا وریشهر اواخر از و کنند یم

 شرفته،یپ یکشاورز زهیمکان یها سامانه باوجود. هستند دامدار و کشاورز بیشتر نان،نشیکوچ بر عالوه منطقه

 بودن محدود روش،  نیا از استفاده لیدال از. ردگییم انجام یسنت روش به هنوز منطقه نیا در یکشاورز

 یدائم هایرودخانه بستر بودن نییپا و حاصلخیز خاک یزیحاصلخ نییپا درصد مسطح، یکشاورز یها نیزم

 .باشد یم های مجاور خودنسبت به زمین
 

 
 غرافیایی بخش الرانموقعیت ج :0 شکل
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. م گرفتاانجمنطقه  های موجود و استعدادهای، وسعت، محدودیتبررسی بخش الران با توجه به توپوگرافی

عرض است و سعی شد همه های نسبتاً کوچک فرعی طویل و کمهای بزرگ اصلی و درهاین ناحیه شامل دره

-از نقشه ،از منطقه تر روشنبرای داشتن دیدی  قرار گیرد.ی پیاده کامل با پا انداز منطقه مورد پیمایشچشم

استفاده شد. همچنین  GPSو برای ثبت مختصات جغرافیایی از ای ، استفاده از تصاویر ماهواره9:52222های 

برداری بهره برده شد و پس از شناسایی محوطه باستانی، نمونهاز کمک و راهنمایی مردمان محلی و چوپانان 

و اطالعات آوری گردد ها، سفال جمعاز همه دورهسعی شد  که طوری بهانجام گرفت  پیشامدی ساده صورت هب

 گردید. آنکروکی محوطه ضمیمه  نهایت دروارد گردید و  ،بود شده  تهیهالزم در یک فرمی که 
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 شناختی آنباستان های پژوهش بخش الران و. 1

 مطالعه موردشناسی توسط هیچ محقق و باستانتاکنون  حیطیم زیست های قابلیت باوجودبخش الران 

اسـکندری هفشَـجان  یباسـتان ۀـتپ میحر نییتع یزنگمانه ظاهراً. شناختی هدفمند قرار نگرفته استباستان

انجـام  ـرانیشناسی ا از مرکـز باستان یاسـی ریجهـانگ طتوس 9847واقـع در جنـوب شـهرکرد کـه در سـال 

 ستیناز آن در دسـت  یکـه متأسفانه گزارشـ منطقه است نیدر ا شناسی باستانت یفعال یننخستشـد، 

جهت بررسی  ،سابق عامه فرهنگشناسی و از اداره کل باستان یئتیه همچنین در همین سال (.9833)نوروزی، 

 -رز شهرکرددر م ئتیهبود. این  شده  دادههای محدوده شهرکرد به منطقه گسیل زنی در محوطهو گمانه

کنند. به دلیل برخود ایشان با تعدادی سفال زنی میداران اشاره به تپه کوگانک دارند و در آن اقدام به گمانه

نویسند که ارزش کنند و میارزش تلقی میآن را بیو  سفال ازنظرفقیر بودن تپه و اسالمی، از  ازتاریخ پیش

 ارییبخت و چهارمحال محدوده یشناس باستان مطالعات نتریجدی (.9847 ،)کوثری ثبت در آثار باستانی را ندارد

 و 9856 یها سال خالل در. شد آغاز لردگان شهرستان از یمناطق در زاگـارل آلن توسط ش .هـ 9858 سال در

- دش حفر لردگان گلیقلعه تپه در زین ییها گمانه و انجام شهرکرد دشت در یمدت کوتاه یبررس زین 9857

Zagarell, 1975, 1982- Nissen) and Zagarell, 1975) .ش .هـ 9857در سال  ینقالب اسالما از  پس 

در  هگورگای تپ یباستان ۀتپ یزنگمانه با .دیگردسال متوقف  92 تبه مد یاریشناسی چهارمحال و بخت باستان

 ـارییبخت محال ودر چهار یرانیشناسان امطالعات باستان انیجعفر مهرک یبـه سرپرسـت ش .هـ 9867سال 

در ادامه در  (.Mehrkian, 2001) شد یبررس انیمهرک توسط بازفت بخش 9861 سال در .آغاز شد مجدداً

 سال درو  انجام شد Khosrowzadeh, 2010) ،9836، خسروزاده) در فارسان خسروزاده، بررسی 9836سال 

در این منطقه انجام شد و در نهایت  (9819) یخسرو الیل توسط گرگک باد دره سد ریآبگ حوزه یبررس 9831

پیمایش قرار و  بررسی موردروز  82 به مدتنوروزی  اصغر علیبار به سرپرستی نخستین، برای 9831سال 

 .گرفت
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تا دورۀ معاصر شناسایی  نوسنگی جدیدمحوطه باستانی و اثر فرهنگی ـ تاریخی از دورۀ  092بررسی  درنتیجۀ

هاست و زاده امام و ، مساجدها پل، گورستان، هاو اشگفت غارها  محوطه، تپه، شامل شده کشفقایای گردید. ب

ای از دوره با بررسی پیمایشی دقیق، محوطه شناسایی نگردید. بندها و سدها، بقایایی از شهرهای باستانی

 ها یخچالران پلیستوسن در زیر شناسایی نشد، شاید دلیل آن ارتفاع زیاد منطقه باشد که در دو سنگی پارینه

 بررسی، بخش رضایتنتایج بسیار  وجود با. و یا نبود منابع سنگ خام برای تولید ابزار است 9بوده مدفون 

 نگاری به منطقه به علت فقدان اطالعات الیه گذشتههای ها و سنتهای ما از سیر فرهنگ اطالعات و دانسته

کلیدی و تپه نگاری در چند محوطه  زنی و الیه تا زمان انجام گمانه شک ویژه در خود منطقه ناقص است. بی 

زاگرس شناختی با نواحی های گونهاطالعات این بررسی مقدماتی و بر پایۀ مقایسه چون تپه کوگانک،هم

 است. فالت مرکزی، فارس و دشت شوشانمرکزی، 



 700/ 0931، بهار و تابستان 0، شمارۀ 01شناسی، دورۀ ستانمطالعات با

 
 

 دورۀ نوسنگی. 5-0

متعلق  بخش الران و دره اصلیدر این استقرارها بیشتر د. شاستقرار از دوره نوسنگی شناسایی  4 مجموع در

 سطح همنشین، کوچ صورت به شده شناساییسنگی ی نوبیشتر استقرارها. سفال هستند به دوره نوسنگی با

نسبتاً  ها آنسنگی بر روی سطح مصنوعات هستند و پراکندگی سفال و  های کوچکو یا تپه اطراف های زمین

 ماهورها تپهها و کوه شیبکمهای های ضخیم استقراری ندارند و بیشتر در دامنهها نهشتهکم است. این محوطه

-بهرامیو  خسروزاده؛ 9819، زادهخسرو) شودیک چشمه آب دائمی دیده می ها آنشوند و معموالً در کنار دیده می

هایی که دره و اند گرفته شکل بار در این مرحلهبرای نخستین هااستقرار رسد که اینمی به نظر (.9819،نیا

به  با سفالدر دوره نوسنگی برای نخستین بار  احتماالًهایی از سکونت در آن به دست نیامده، نشانه ازاین پیش

. مگی نوسنگی الران هستنده گلدرهو ، 9دره  دراز ،7 دکانیب، تپه کوگانک .اشغال جوامع انسانی درآمده است

قرمز تیره،  های رنگبه  بختیاری بسیار پوک و شکننده،دیگر نواحی  مانند هبنوسنگی بخش الران  های سفال

 ها سفالهستند. همه این  ،های سفیدهای شن ریز و دانهیای و نخودی با شاموت گیاهی که دارای ناخالصقهوه

  قابل خوبی بهبر سطح سفال و حتی در مقطع آن  که طوری به ،اند فراوانساز و دارای شاموت گیاهی دست

 خسروزاده، 9819 ،خسروزاده) ها مشابه با دشت فارساناین محوطهنوسنگی های سطحی یافته (9جدول )اند مشاهده

 II (Nissen and قلعه رستم، (87: 9837 ،)زاگارل نوسنگی دشت شهرکرد IIمرحله  های سفال( 9819 بهرامی نیاو 

Zagarell, 1976 ،)سیلک  8فازI  ،تل نورآباد نوسنگی  های سفالهای موشکی و سفال ،(07: 9871)گریشمن

-و سفال (Azizi Kharanaghi, 2013) آبادو رحمت (Weeks et al. 2006a) دشت رستم دو در فارس ،فارس

 ,Alibaigi) ، سراب یاوریNiknami And Nikzad 2012, Niknami et al. 2013) ) های نوسنگی سرفیروزآباد

 هستند. (2013

 و سنگدورۀ مس . 5-7

در است.  داده  رویمنطقه های این گزینی محوطهالگوهای مکاندر شدیدی سنگ تغییرات وبا شروع دورۀ مس

 ، خاناحتماالً کوگانک جز بههای دوره نوسنگی همه محوطه محوطه شناسایی گردیده است. 85دوره  این

 .مسکون شدندسنگ ودر دورۀ مسبار  های برای اولینمحوطهتعدادی از ، متروک شدند و 9دراز و دره  یوردی

 92سنگ میانی و ومحوطه مربوط به مس 96محوطه متعلق به دوره مس و سنگ قدیم،  8از این تعداد 

این دوره مشابه با دوره های گزینی، محوطهمکانالگوی  ازنظرسنگ جدید است. ومحوطه مربوط به دوره مس

همه  است. نانینش کوچو تعدادی نیز منتسب به  ؟() نانیجانشکیمربوط به  ها آننوسنگی، که تعدادی از 

ها، دامنه یا بر روی های نسبتاً تند کوهشیب، اصلی کف درهسنگ در کنار منابع آب، وهای مسهمحوط

این دوره  های سفالنخستین بر روی  های پژوهش شوند.سنگالخی دیده می های زمینو حتی  ماهورها تپه

)باکون ب و  فارس، (9810)علیزاده،  )شوشان میانه و جدید( ی ساکنان بختیاری با مناطق خوزستاننشان از ارتباط قو

نوروزی و ، 9819 خسروزاده) است و تا حدودی غرب ایران( IIIو  II لکیس) فالتمرکز و  (Alizadeh, 2003) الف(

نخودی تیره با پوشش غلیظ ا خمیره ب یبها سفال شامل این دوره (9جدول ، 9 ریتصو) های سفال .(9810دیگران 

های خاکستری با پوشش رقیق  سفال و با پوشش رقیق نخودی روشن متمایل به کرم یا سبز هایی سفالقرمز، 

که  درجاهاییهای مس و سنگ قدیم مانند دوره نوسنگی محوطهخاکستری یا سیاه و بسیار دودزده هستند. 

با سفالهای این دوره  .م هکتار استکمتر از نینیز  ها آنند و ابعاد ابرای کشاورزی مناسب نیستند واقع گردیده
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)زاگارل، نیمه نخست چغامیش، مرحله سبز و خزینه  ،6-4با جعفرآباد قابل مقایسه نام محلی اسکندری معروفند و 

باکون ) آباد ه شمسو دور (84: 9830ویت و دایسون،) تر بندبال و پایین 03های جوی، الیه 97-98های ، الیه(42: 9837

B1 )دوره  این از  پس های این دوره در بخش الران شباهت بیشتری با فارس و خوزستان دارند.سفال .هستند

 96مکان به بیش از  8ها از  یعنی در دورۀ مس و سنگ میانی وضعیت بسیار متفاوت شده است. شمار محوطه

و  رود زاینده رودخانه های سرشاخه حاشیهه است. مسکون شد درهسر در این دوره سرتا رسیده است. مکان

گیری استقرارهای دورۀ مس و  های شکلترین مکان اصلیدره شمالی و جنوبی  حاشیهکارون،  های سرشاخه

دسترسی  وجه هیچ بهها و میان ناهمواری ماهورها تپههای واقع در  محوطه روند. می به شمار میانی سنگ

های مربوط به محوطه ها آناز به احتمال توان  رزی نداشتند و بر این اساس میمناسبی به اراضی مساعد کشاو

گاه، در منطقه بختیاری با فازهای مختلفی همچون چله این دوره. یادکردفصلی  گردانانو یا رمه دامدارانبه 

کرد و چله گاه های بخش الران مشابه با شهرو سفال (45-48: 9837 زاگارل، نک) افغان، و شهرکرد معروف است

های جعفرآباد، البه 3m-nهای الیه دوره چغامیش در تپه چغامیش(،) شیچغامزمان با دوره  همو در کل همزمان با 

، مرحله مهمه و 99-00های  ، بندبال الیه(80: 9830ویت و دایسون،) های پایینی قبر شیخینجوی و الیه 5-92

رسد که نواحی بختیاری در بنظر میهستند.  (48: 9837زاگارل، ) در استان فارس Aبیات در تپه سبز و باکون 

های سفالی تشابهات بیشتری را با فارس این دوره با نواحی فارس روابط فرهنگی بیشتری داشته، زیرا یافته

 ها مواجهیم. شمار محوطه در محسوسبسیار افت با سنگ جدید ودر دورۀ بعد یعنی دورۀ مسدهد.نشان می

های این دوره هم در دشت و هم در مناطق  مکان رسیده است. محوطه 92های این دوره به  هشمار محوط

های اروک قدیم و با دورههم افق محدوده زمانی مس و سنگ جدید اساساً  اند. شده واقع ماهوری تپهناهموار و 

با پوشش قرمز،  ساز چرخ های سفال (.50: 9837 ،)زاگارل النهرین و خوزستان استدر بین نصر جمدتجدید، 

های ظروف ترین شکل بانشی از اصلی های سینیهای دماغی شکل، سبوهایی با دسته ،واریخته های لبه کاسه

 . روند می به شماراین دوره 

 
 رود های مس و سنگ حوزه زاینده هایی از سفال ، نمونه0 ریتصو

ای از معیشت و  بخش عمدهنشینی وچکدهد که هنوز  های فصلی در مناطق ناهموار نشان می کشف محوطه

ای با و در بخشهای شمالی ارتباطات بین منطقه شده است سنگ جدید را شامل میوزندگی مردمان دورۀ مس

 های سفال (.9833)نوروزی،  یافته، اما مناطق جنوبی نیز کماکان با فارس در ارتباط است مناطق فالت مرکزی افزایش
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با  نخودی های سفال، با پوشش غلیظ قرمز سفال قرمزسفال قرمز، ودی منقوش، نخ های سفالدوره شامل  این

 Langsdorff)) سفالهای قرمز لپوییاین سفالها همزمان با و سفال نخودی ساده هستند.  پوشش غلیظ قرمز

and MacCown, 1942، بانش (Alden, 2003) سیلک  وIII6-7  ،های این سفال هستند. (9871)نک: گریشمن

 ه در بخش الران شباهت بیشتری با فارس و خوزستان دارند.دور
 

 های مس و سنگ بخش الران، توصیف سفال0 جدول

 دو هر بر قیرق پوشش ،یناکاف پخت ساز، دست ،یاهیگ تمپر خشن، ،ینخود لبه، 0
 سطح

: 0930 ا،ین یبهرام و خسروزاده
 8 طرح ،01 شکل

 هر قیرق پوشش پوشش ،یناکاف ختپ ساز، دست ،یاهیگ تمپر خشن، ،ینخود لبه، 7
 سطح دو

 0 طرح ،00 شکل: 0981 زاگارل،

 پوشش پوشش ،یناکاف پخت ساز، دست ،یاهیگ تمپر خشن، روشن، ینخود لبه، 9
 سطح دو هر بر قیرق

 2 طرح ،00 شکل: 0981 زاگارل،

 رهیت قرمز ظیغل پوشش ،یناکاف پخت ساز، دست ،یاهیگ تمپر خشن، ،ینخود لبه، 1
 سطح دو هر بر

 9 طرح ،8 شکل: 0981 زاگارل،

 ینخود ظیغل پوشش ،یکاف پخت ساز، دست متوسط، کرم، به لیما ینخود بدنه، 5
 ای و قرمز تیره بیرون، قهوه ،ینقاش کرم، به لیما

Delougaz and 
Cantor:1996, fig 22 

، پخت کافی، پوشش غلیظ نخودی ساز دستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  2
 تیره ای قهوهیل به کرم بر هر دو سطح، نقاشی، بیرون، ما

Bernbeck,2010: 5.128/ 
Nishiaki, 2010:14 G 

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر هر دو سطح، ساز دستلبه، نخودی، متوسط،  1
 نقاشی، بیرون، سیاه

Herinck, Overlaet, 2003, 
fig 16.8 

، پخت کافی، پوشش غلیظ نخودی ازس دستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  8
 تیره ای قهوهمایل به کرم بر هر دو سطح، نقاشی، بیرون، 

، 0930هژبری نوبری و دیگران، 
 78، طرح 1 لوح

، پخت کافی، پوشش رقیق بر هر دو سطح، نقاشی، ساز دستلبه، نخودی، متوسط،  3
 تیره ای قهوهبیرون، 

 G، 95 ش: 0987، علیزاده

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر هر دو ساز دستمتوسط،  بدنه، نخودی، 01
 سطح، نقاشی، بیرون، سیاه

 I، 21 ش: 0987، علیزاده

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر ساز دستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  00
 تیره ای قهوههر دو سطح، نقاشی، بیرون، 

Alizadeh,2003:fig22,J 

 Alizadeh, 2006: fig:53,F ، پخت ناکافی، پوشش غلیظ قرمز بر هر دو سطحساز دستلبه، نخودی، خشن،  07

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر ساز دست، نخودی مایل به کرم، متوسط، لبه 09
 هر دو سطح، نقاشی، بیرون، سیاه

Weeks et al. 2006b, 
Fig3.165:973 

 

رقیق نخودی بر هر دو ، پخت کافی، پوشش ساز دستبدنه، نخودی، متوسط،  01
 سطح، نقاشی، بیرون، سیاه

 D، 10 ش: 0987، علیزاده

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی ساز دستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  05
 تیره ای قهوهمایل به کرم بر هر دو سطح، نقاشی، بیرون، 

 

لی بر هر ، پخت ناکافی، پوشش غلیظ قرمز تیره صیقساز دستلبه، نخودی، خشن،  02
 دو سطح

 1 طرح، 07 ریتصو، 0981زاگارل، 

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر ساز دستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  01
 تیره ای قهوههر دو سطح، نقاشی، بیرون، 

 ریتصو، 0937نوروزی و دیگران، 
 9 طرح، 8

دی بر هر ، پخت کافی، پوشش رقیق نخوساز دستبدنه، نخودی روشن، متوسط،  08
 تیره ای قهوهدو سطح، نقاشی، بیرون، 

Alizadeh, 2006: fig:23,M/ 
، 2: 0930هژبری نوبری و دیگران، 

07 
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 دورۀ مفرغ. 5-9

آغاز ایالمی های مرحلۀ یافته. است شده دگرگون منطقه با آغاز دورۀ مفرغ و پایان دورۀ مس و سنگ وضعیت

در منطقه  های بانشیو سینی ، ظروف با دسته دماغی شکلواریختهلبه های سفالدار، لوله های سفالکه شامل 

نسبت  هااست، در این دوره شاهد افت شدید شمار محوطه آمده دست به محوطه بنام تپه کوگانک یک ازتنها 

های دوره مفرغ و محوطه هستیم. شاید یکی از دالیل آن عدم شناخت ما از داده 6به  سنگ،وبه دوره مس

توان گفت که آیا باید این منطقه را در چهارچوب قلمرو یقین نمی طور به می نواحی بختیاری باشد.حتی ایال

سیلک کاشان است که پس از دوره  مطالعه موردترین محوطه به منطقه عیالم دید یا نه، در این دوره نزدیک

به یقین  طور به (.9836 ،ان)خطیب شهیدی و دیگر شودتا اوایل عصر آهن متروک می IV2سیلک  /آغاز ایالمی

و باید  با ایالم قدیم است زمان هم، این منطقه در این دوره نسبی ایالم نگاریگاهبا خوزستان و  جواری هم دلیل

 . م(ق 0922-9122) سیماشکی . م(،ق 0622-0922) سلسله اوان در ارتباط با تحوالت تاریخی این دوره مخصوصاً

رسد که ساختار اجتماعی این می به نظر د.شوبررسی  (9818 ،مظاهری و بهرامی) .م(ق 9522-9122) ماخو سوکال

-نشینی همراه بوده و طوایف کوچهزاره چهارم ق. م تا دوران معاصر با غلبه و گسترش کوچطول منطقه در 

انکوهی ی میهاو دره ها دشتشاید  .(9830 ،نوروزیاند )نشین همواره حکومت مرکزی را تحت تأثیر قرار داده

)علیزاده،  النهرین در نظر گرفتجمعیت فارس، خوزستان و بین های کننده تأمینتوان یکی از زاگرس را می

9837: 49،Alizadeh, 2010.) زمان با بانش میانه و جدید در  در منطقه بختیاری همهای دوره مفرغ قدیم سفال

سبز و کموترالن های عصر مفرغ چیا، سفالستاندر خوز IIIA-B، شوش (0 جدول 84: 9837علیزاده،  )نک: فارس

 (.66: 9830)ویت و دایسون،  است Schmidt et al. 1989)) در زاگرس مرکزی

 
 های آغاز نگارش و عصر مفرغ هایی از سفال ، نمونه7 ریتصو

با زمان د. این دوره در منطقه بختیاری هماز دوره مفرغ میانی در منطقه الران، سه محوطه شناسایی شدن

است،  در خوزستان VAو  IV شوش ،(Sumner 2003: 53) فاز انتقالی بانش به کفتری و کفتری قدیم در فارس

از دوره  .(48: 9830)ویت و دایسون،  های ارتفاعات زاگرس است های این دوره در شوش مشابه با سفال سفال

محوطه  همزمان با منطقه بختیاری این دوره درسفالهای مفرغ جدید در بخش الران دو محوطه شناسایی شد. 
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KR385 در کوهرنگ (Azadi, 2015) ،زمان با فاز کفتری میانه و جدید در فارس  هم(Nickerson 1983; 

Miller and Sumner, 2004)شوش ، VB  وVI هستند (05: 9837)ویت و دایسون،  در خوزستان. 

 .اند شدهخالی از سکنه افتاده در این دوره دورهای بسیار تنگ و  های پیش، دره برخالف دوره در دوره مفرغ

 ماهوری تپهفصلی مناطق  الگوی استقرارهای ادامههنوز هم  الرانالگوی پراکندگی استقرارهای دورۀ مفرغ 

های مناطق  دهد. استقرارهای این دوره چندان بزرگ نیستند. تمامی محوطه را نشان میدره اصلی  حاشیه

با  هایی سفالاین دوره شامل  های سفال .وچک و وسعتی کمتر از یک هکتار دارنددشت ک حاشیهو  ماهوری تپه

 .(0جدول ، 0 ریتصو) اند شده پختهنخودی که در حرارت کافی  های طیفنارنجی و  ،قرمز خمیره

 فرغ بخش الرانآغاز نگارش و عصر م های سفال، مشخصات 7جدول 

ره
ما

ش
 

 مقایسه توصیف

 .Weeks et al سازدست  متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده نخودی تیره،لبه،  0
2006bFig3.125:T

NP619 

 و خارج سطح بر نخودی پوشش ،ساز چرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،نخودی لبه، 7
 داخل

Weeks et al. 
2006bFig3.125:T

NP576 
 پوشش ،ساز چرخ متوسط، ،یدرنگسف ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده نخودی تیره، لبه، 9

 خارج، نقوش کنده بر روی شانه ظرف سطح بر تیره ای قهوهرقیق 
، 0912 لوبرون،

 9143شکل 

 ،ساز چرخ ، متوسط،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده ، قرمز مایل به نارنجى،لبه 1
 داخل و خارج سطح بر روشن ای قهوه پوشش

، 0912لوبرون، 
 9140شکل 

 پوشش ،ساز چرخ ، متوسط،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده ،لبه، نخودی 5

 داخل و خارج سطح بر رقیق نخودی

Alizadeh, 2008: 
fig:25,T 

 خارج سطح بر رقیق نخودی پوشش ،ساز چرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه، نارنجی 2

 داخل و

Parzinger, 2011, 
Fig41: 361 

 پوشش ،ساز چرخ ، متوسط،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده ،خودیلبه، ن 1

 داخل و خارج سطح بر تیره ای قهوهرقیق 

Weeks et al. 
2006b: 3.113, 229 

 سطح بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه، نارنجی 8

 داخل و خارج

Helwing, 
2011:30,171 

 سطح بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه قرمز 3

 خارج

Khosrowzadeh 
and Zeidi 2009, 

3.129:2316 
 سطح بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه قرمز 01

 خارج

Khosrowzadeh 
and Zeidi 2009, 

3.126:2355 
 بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ ، متوسط،کاه و ریز شن چسباننده ماده ،ای قهوهه لب 00

 داخل و خارج سطح

Weeks et al. 
2009: 3.116, 91 

 ,Schacht, 1975:7 داخل و خارج سطح بر رقیق نخودی پوشش ،ساز چرخ ریز، شن چسباننده ماده ،ای قهوهلبه  07
AA 

 سطح بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه قرمز 09

 خارج

Fahimi, 2011: 62, 
2867 

 بر رقیق نخودی تیره پوشش ،ساز چرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه نخودی تیره 01

 داخل و خارج سطح

Khosrowzadeh 
and Zeidi 2009, 

3.123:2497 
  داخل و خارج سطح بر رقیق قرمز پوشش ،ساز چرخ ریز، شن چسباننده ماده ،لبه قرمز 05

 سطح بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،ای قهوهلبه  02

 داخل و خارج

Helwing, 
2011:38,246 
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  داخل و خارج سطح بر رقیق قرمز پوشش ،ساز چرخ ریز، شن چسباننده ماده ،لبه قرمز 01

 خارج سطح بر نخودی تیره پوشش ،ساز چرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه نخودی 08

 داخل و

Helwing, 
2011:15,18 

 

 هخامنشیدورۀ و عصر آهن . 1-5

این دوره به  های محوطه. تعداد است شده دگرگوندوباره  منطقه وضعیت مفرغو پایان دورۀ عصر آهن آغاز در 

 یافته افزایششدت  بهبار در دورۀ مس و سنگ( )یکبار  برای دومین جمعیت منطقهمحوطه رسید و  86بیش از 

. این اند های بسیار تنگ و دورافتاده نیز در این دوره مسکون شده های پیش، حتی دره برخالف دوره است.

 01محوطه،  80از تعدد  .(9819 ،خسروزاده نک؛شود )وضعیت در منطقه مجاور یعنی فارسان هم دیده می

ای است و تک دوره ها آنها استقرا عدد از کل محوطه 3ی اولین بار در دوره آهن مسکون شدند و محوطه برا

این  ،های حکومتی در جنوب غرب ایرانای و سلسلهمنطقه گاه نگاری ازنظر بعد از عصر آهن تداوم نداشتند.

در عصر آهن در ارتفاعات ی هابا دوره ایالم میانه و جدید است و شاید دلیل افزایش محوطه زمان همدوره 

اجتماعی این دوره باید در  و و تحوالت فرهنگی، سیاسی. زاگرس مرتبط با حکومت ایالم میانه و جدید باشد

-آجری، قرمز، نخودی، قهوه های بارنگ هایی سفالاین دوره شامل  های سفال .شودقالب حکومت ایالم بررسی 

معرف این منطقه  های سفالبیشتر . (8جدول ، 8 ریتصو) دارندپوشش رقیق  ها آنکه برخی از  ای و خاکستری

 Haerinck) وَرکبود (،9819)خسروزاده،  فارسان هایهای محوطهمقایسه با سفالو قابل IIIو  IIآهن  های دوره

and Overlaet, 2004) ،چم زی مومه (Haerinck and Overlaet, 1998) زیویه (Young, 1965،) بابا جان 

(Goff, 1985،)  حسنلو(Young, 1965) هستند. 

 
 های عصر آهن و هخامنشی هایی از سفال ، نمونه9 ریتصو

این دوره بسیار  های سفال اطالعات ما از دوره هخامنشی بسیار کم است. نگاری الیهمدارک نبود  به دلیل

 این با .کن استناممدر حال حاضر  ها آندر برخی موارد تشخیص و جداسازی  حتی مشابه با دوره آهن و

محوطه  99شود. در این دوره میها دیده در دوره هخامنشی تغییر محسوسی در تعداد محوطه، وجود 

شوند و دیده می های فرعیی منتهی به دشت و درهماهورها تپهها بر روی شناسایی شد. بیشتر این محوطه

های مجاور مانند گزینی در درهمکانلگوی ا. این قرار دارند و دره اصلی در داخل دشت ها آناز  تعداد کمی

های این دوره در بخش الران کمتر از یک هکتارند همه محوطه(. 9819، خسروزادهنک: ) شودفارسان هم دیده می

با خمیره  هایی سفالاین دوره شامل  های سفال شود.نمی دیده ها آناز یک هکتار در بین  تر بزرگ ای محوطهو 
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در برخی موارد سطح داخلی یا خارجی با پوشش غلیظ یا صورتی و نارنجی است که نخودی، قرمز روشن، 

 با محوطه هخامنشی شهریاریاین سفالها مشابه  .(8جدول ، 5 ریتصو) اندرقیق نخودی و نارنجی پوشیده شده

IIتل اسپید ،(9871، )استروناخ پاسارگاد (،9819)خسروزاده،  های فارسانمحوطه ،(9818عیلی جلودار و ذوالقدر، )اسم 

((Petrie et al. 20066 هستند. (9876)دومیروشیجی،  شوش، (9810)مهرآفرین و دیگران،  دهانه غالمان 
 

 عصر آهن و هخامنشی بخش الران های سفال، مشخصات 9جدول 

ره
ما

ش
 

 مقایسه توصیف  

 بر نخودی تیره رقیق پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 0

 سطحهر دو 

، 1 ریتصو، 0930، خسروزاده

 08طرح 

نخودی  رقیق پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی روشن، 7

 سطحهر دو  برتیره 

Alizadeh, 2008: 

fig:23,E 

مایل به نخودی  رقیق پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 9

 سطحهر دو  بر قرمز

، 0985کالیس و کالمایر، 

 3طرح  ،7شکل 

 پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه قرمز مایل به نخودی تیره، 1

 سطح بیرونی قرمز بر رقیق

، طرح 1 شکل، 0989فهیمی، 

7 

سطح  قرمز بر رقیق پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه قرمز، 5

 بیرونی

 

 پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده یل به نخودی تیره،لبه قرمز ما 2

 هر دو سطح قرمز بر رقیق

Gopnik, 2000,pl3:56 

نخودی  رقیق پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی روشن، 1

 سطحهر دو  برتیره 

 طرح، 022، 0981، گر شیشه

01 

 پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده دهما لبه قرمز مایل به نخودی تیره، 8

 سطحهر دو  رقیق بر

، 1 ریتصو، 0930، خسروزاده

 5طرح 

سطح  بر رقیق نخودی پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 3

 بیرونی

، 0985کالیس و کالمایر، 

 3طرح ، 7شکل 

 پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، نش چسباننده ماده لبه قرمز مایل به نخودی تیره، 01

 سطح بیرونی بر رقیق کرم

Alizadeh, 2008: 

fig:21,H 

 بر رقیق نخودی پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده تیره، ای قهوهلبه  00

 سطح بیرونی

، 0985کالیس و کالمایر، 

12:053 

 ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 07

 بیرونی سطح بر تیره

Alizadeh, 2008: fig:24, 

J, Sumner, 1986:fig 

3:O 
 پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه قرمز مایل به نخودی تیره، 09

 سطحهر دو  رقیق بر

Alizadeh, 2008: 

fig:24,D 

هر دو  بر رقیق پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 01

 سطح

Alizadeh, 

2008:fig:24,O, 

Sumner, 1986:fig 3:F 
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 اشکانی و ساسانیهای دوره. 5-5

مجدداً منطقه رونق و مردمان در این منطقه تغییر کرد و  گزینیاستقراروضعیت الگوی  این دورانبا شروع 

شمار فراوان محوطه شناسایی شد.  56ن ادر بخش الر از این دورهآورده است.  آمده  دست  بهآبادانی خود را 

 مشاهده  قابل، همین وضعیت نیز در دشت فارسان دهنده این امر باشدننشاتواند  های این دوره می محوطه

تقریباً تمامی منطقه دارای آثار و و آهن،  سنگوهمچون دورۀ مساین دوران . (9814و حبیبی،  خسروزاده) است

 به .است شده  اشغال های متحرکهای تنگ و ارتفاعات نیز طی این دوره توسط گروه است. دره بقایای استقرار

که در نقاط مختلف منطقه  اشکانی باشد، های قبرستانمربوط به ها مکاناز این  توجهی قابلتعداد  زیاد  احتمال 

تداوم  ها آندوره استقرار  این از  پسای هستند و دورهمحوطه تک 82 هااز میان کل محوطه. اند شده  پراکنده

 .اندشده  ساختهرنگ بوده و با چرخ در این دوره عموماً نارنجی یا نخودی آمده  دست  به های سفال نیافته است.

 ,Alizadeh )نک؛ و الیمایی خوزستان)خسروزاده(  فارساناشکانی  های سفالمشابه با بیشتر  این دوره های سفال

 است. (9831و دیگران، ، عزیزی خرانقی 1985

ها همگی  دورۀ اشکانی محوطه ماننداطالعات مربوط به دورۀ ساسانی منطقه نیز چندان زیاد نیست. 

هستند. کاهش در شمار کمتر از یک هکتار  ،کوچک و استقرارهای فصلی و یا دائمی در حد روستاهای کوچک

های سطحی قابل  یافتهما از اخت کامل عدم شن به دلیلبه دورۀ ساسانی ممکن است  مربوط استقرارهای

های که متعلق به دورۀ  برخی از یافته کههای سطحی باشد. زیرا ممکن است طی بررسی انتساب به این دوره

 .(4، جدول 4 )تصویر ساسانی هستند، مربوط به دورۀ اشکانی و یا صدر اسالم پنداشته شده باشند

 دوره اسالمی. 5-2

های  طورکلی محوطه به شناسایی شد. ها(درصد از کل محوطه 43) و اثر دوره اسالمی محوطه 999طی بررسی در 

هستند. از این  یی مانند مساجدو بناها  زاده گورستان، امامها،  پلهای استقراری،  شده شامل محوطه شناسایی

دو بنای حمام  ،()قاجاریهای دوران متأخر اسالمی محوطه گورستاندو  اثر امامزاده قرون معاصر،یک  تعداد

 است. دوران معاصر و یک عدد پل

 
 های دوره اشکانی و ساسانی هایی از سفال ، نمونه1تصویر 

-محوطه به سبب کمبود یافته 99اثر منتسب به دوره اسالمی،  999که در میان این الزم به ذکر است البته  

به دوران تاریخی یا اسالمی نبوده و گذاری  طور دقیق قابل تاریخ های شاخص به های سطحی و فقدان سفال
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نام دورۀ  از استقرارها تنها با تعدادیاند. بر این اساس گذاری شده اسالمی تاریخ-طورکلی با اصطالح تاریخ به

های استقراری با  دار و محوطه قبرهای تاریخ ها با سنگاند. تنها بناهای شاخص، گورستان شده اسالمی مشخص

 .(5جدول ، 5 ریتصو) اند گذاری شده تر تاریخ دقیقطور  دار به سفال لعاب
 

 عصر اشکانی و ساسانی بخش الران های سفال، مشخصات 1جدول 

ره
ما

ش
 

 مقایسه توصیف

 ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 0

 خارج سطح بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش

، 0930، خسروزاده

 07 طرح ،3 ریتصو

 ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده نارنجى، به مایل قرمز لبه 7
 داخل و خارج سطح بر روشن ای قهوه پوشش

، 0930، خسروزاده

 01 طرح، 3 ریتصو

 پوشش ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی، 9

 هر دو سطح بر تیره رقیق قرمز

Alizadeh 

1985,fig1:c 

 متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده ،ای قهوهلبه قرمز مایل به  1

 سطح هر دو بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ

، 710: 0981شریفی، 

 72طرح 

 شپوش ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه قرمز تیره، 5

 هر دو سطح بر تیره رقیق قرمز

اسمعیلی جلودار، 

، 0930مرتضایی، 

 0 طرح، 1 کاتالوگ

 رقیق نخودی روشن پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی روشن، 2

 هر دو سطح بر

 

 ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 1

 هر دو سطح بر نخودیرقیق  پوشش

Hojlund & 

Andersen, 1994: 

243 
هر دو  بر رقیق نخودی پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 8

 سطح

، 0930، خسروزاده

 09 طرح، 3 ریتصو

 ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 3

 خارج سطح بر رهتی رقیق نخودی پوشش

 شکل، 0985خسروی، 

 01 طرح، 3

 بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 01

 خارج سطح

Kennet, 2002: 

Fig3, type85 

 رقیق نخودی روشن پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده ،روشنلبه نخودی  00

 هر دو سطح بر

 

 ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 07

 هر دو سطح بر تیره رقیق نخودی پوشش

و عالی،  خسروزاده

 5:1 طرح، 0981

 بر رقیق نخودی تیره پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 09

 خارج سطح

Alizadeh 

1985,fig2:R 

 

محوطه دارای بقایای  توجهی قابلاند، اما شمار  دورۀ اسالمی دانسته نشدهاوایل های چندانی متعلق به  حوطهم

های دورۀ  ها و تپه نیز شماری محوطه کشف گردید. محوطه میانیاست. از دورۀ اسالمی  متأخردوره اسالمی 

 متأخرها نیز اغلب مربوط به دورۀ اسالمی  زاده اسالمی اغلب در نزدیکی استقرارهای امروزی قرار دارند. امام

قرار گرفت.  موردمطالعهطی بررسی شناسایی و  ها آننمونه  یکاند که  نیز بناهای محقر و کوچکی و هستند
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شناسایی شد  آباد خلیلطی بررسی نیز یک روستای متروکه معاصر بنام  است.بنا مربوط به دورۀ معاصر این 

معموالً  ها محوطهبر روی این بود.  شده ساخته سنگ الشهاز  ها آنپی های آن از خشت و که ساختمان

-درسنگی  پشتهو توده مشخص است و به شکل  خوبی به ها آنسنگی و خشتی که دیوارهای  وسازهای ساخت

 (.9819، خسروزاده) شوددیده می ،آمده
 

 نتیجه. 2

 استقرارهای نوسنگی. گردد بازمی نوسنگی جدید به دوره بخش الرانآغاز استقرار در  با توجه به نتایج بررسی،

اند و فاصلۀ اندکی با منابع آب شده ماهورها واقع و در حاشیه تپه دره اصلیعمدتاً در  ها()دو درصد از کل محوطه

  دهد.های فصلی و موقت را نشان میمحوطهشامل دائم یا فصلی دارند. الگوی استقراری این دوره 

 
 های دوره اسالمی از سفال ای ، نمونه1تصویر 

 

ها نسبت به دوره قبل هستیم شاهد افزایش در تعداد محوطه ها(درصد از کل محوطه 1)سنگ ودر دوره مس

اما در دوره  آمده، دست بهمحوطه  8از بقایایی قابل انتساب به این دوره سنگ قدیم و، در دوره مس(9نمودار )

هستیم. در این دوره تمام  بخش الراندر عدد  96، استقرارها سنگ میانی است که شاهد شکوفاییومس

نیز مورد و همچنین نقاط دورافتاده  اصلیدره های موازی با اعم از حاشیه جنوبی و شمالی و درهمنطقه 

ها در رسد این است که شاید این افزایش تعداد محوطهآنچه به نظر می سکونت و استقرار قرارگرفته است.

نشینان در داخل منطقه داشته باشد، البته های مکرر کوچجایینگ میانی ارتباط مستقیم با جابهسودوره مس

های این این مطلب هنوز در حد یک فرضیه است و نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری دارد. بیشتر محوطه

 دهند.گزینی موقت را نشان میالگوی سکنی ها آندوره کمتر از یک هکتار و همه 
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 مقایسه توصیف

 ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 0

 خارج سطح بر تیره ای قهوهرقیق  پوشش

، 2 ریتصو، 0930، خسروزاده

 1 طرح

 ، متوسط،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه قرمز مایل به نارنجى، 7

 داخل و خارج سطح بر روشن ای قهوه پوشش ،ساز چرخ

، 2 ریتصو، 0930، خسروزاده

 09 طرح

 تیره ای رقیق قهوه پوشش ساز، چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 9

 خارج سطح بر

 7: 1 لوح ،0988اسدی، 

 رقیق نخودی روشن پوشش ،ساز چرخ وسط،مت ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 1

 هر دو سطح بر

 

 رقیق نخودی پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی روشن، 5

 هر دو سطح بر

 

 رقیق نخودی روشن پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 2

 بر سطح بیرونی

 

 ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه قرمز تیره، 1

 بر سطح بیرونی رقیق نخودی تیره پوشش

، 0939، نژادمهاجرسراقی و 

 1 طرح، 2 ریتصو

 تیره رقیق قرمز پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه قرمز تیره، 8

 هر دو سطح بر

، 2 ریتصو، 0930، خسروزاده

 8 طرح

 پوشش ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه قرمز، 3

 بر سطح بیرونی رقیق نخودی تیره

 

 ،ساز چرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه قرمز تیره، 01

 هر دو سطح بر تیره رقیق قرمز پوشش

: 0985کریمیان و جاوری، 

 7 طرح

 تیره ای قهوهرقیق  پوشش ،ساز چرخ متوسط، ریز، نش چسباننده ماده لبه نخودی، 00

 خارج سطح بر

، 9لوح ، 0989مرتضایی، 

 7طرح 

 

بزرگ های ، اما از محوطهآمده دست بهاز منطقه و اوایل آغاز نگارش گ جدید نگرچه شواهد دوره مس و س

وامل خبری نیست. احتماالً علت این موضوع را بایستی در ع شوشو امیش همچون چغ و مرکزی

و سبوهایی با دسته کاسه لبه واریخته  این منطقه . درقلمداد نمود بخش الرانو حاشیه بودن  محیطی زیست

در دوره مفرغ شاهد رکود  .است آمده دست بهتنها از دو محوطه که نشانگر دورۀ اروک هستند،  دماغی شکل

همین اتفاق نیز در دشت فارسان  ،(9نمودار ) محوطه هستیم درصد( دو) 6به  ها محوطهدر تعداد  محسوس

اما الگوی استقرار گزینی مشابه با دوره قبل یعنی الگوهای استقرار گزینی  ،(9819، خسروزاده) است داده رخ

رسید، البته  ها(درصد از کل محوطه 95)محوطه  80ها به بیش از با دوره آهن تعداد محوطه زمان همموقت است. 

تعداد کمی محوطه شناسایی شد و شاید از دالیل آن عدم شناخت  0و  9آهن  است که از دوره به ذکرالزم 

در چند محوطه در این منطقه سفال شاخص خاکستری  نگاری باشد.های الیهکافی از این دوره و نبود داده

ن ارتباط قوی با منطقه خوزستا آمده دست بههای شد ولی بر اساس دادهبه تعداد اندک شناسایی  شمار انگشت

 (.9819، خسروزاده) از حکومت ایالم بوده است جزئی منطقه بختیاری در این زمان دهد، شایدرا نشان می

در  .(9نمودار ) رسدها دوباره به اوج میتراکم جمعیت و محوطه، و ساسانی اشکانی ویژه بههخامنشی و دوره 
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رغم تعداد زیاد استقرارها، است. علی دهش شناسایی این ناحیهمحوطه در  درصد( 04) 56طی این دوره بیش از 

 استقرارهای هکتار نیست. اکثر استقرارهای این دوره به نظر یکاز  تر بزرگهای خبری از محوطه بازهم

 ،هااین محوطه زرسد که تعدادی امی به نظراست. البته  نشینیو کوچ پروری دامکوچک با معیشت بر اساس 

دورۀ  ماننداطالعات مربوط به دورۀ ساسانی منطقه نیز چندان زیاد نیست.  .دباشناز این دوره  یهایگورستان

کمتر از یک هکتار  ،ها همگی کوچک و استقرارهای فصلی و یا دائمی در حد روستاهای کوچک اشکانی محوطه

رسد که در دوران تاریخی این منطقه نیز پیوند می به نظرها، های سطحی محوطهبر اساس یافتههستند. 

 ،ها امامزادهها و بنای از دوره اسالمی نیز اکثر اطالعات ما از گورستانمحکمی با خوزستان و فارس دارد. 

هایی از قرون اولیه و میانی دورۀ اسالمی اسالمی است. گرچه محوطه متأخرهای مساجد، حمام، پل

 ها دشوار است. ق این محوطهدقی گذاری تاریخشاخص،  دار لعاب های سفال، اما به سبب فقدان شده شناسایی

  
 های مختلف در بخش الرانشده دوره های شناسایی، محوطه9نمودار 

اصلی و فرعی  های درهکه متشکل از  بخش الران محیطی زیستبا توجه به نتایج حاصل از بررسی، وضعیت 

گیری و شکل گزینیثیر به سزای بر مکانأ، تاد منطقهارتفاع بسیار زی ب دائم و فصلی ومنابع فراوان آبا 

 هایدرهها تراکم اصلی استقرارها در در تمامی دورهرسد که می به نظراستقرارهای این دوره داشته است. 

رود، یعنی حاشیه زاینده درهاین بخش از  محیطی ـ  زیستاست. علت این وضعیت را باید در غنای مرکزی 

برداری برای از طرف دیگر تنها نقطه قابل بهرهجستجو کرد. این منطقه  کوچرو سیرهایمآن و های سرشاخه

باعث شده که  محیطی زیستکشاورزی همین قسمت از بخش الران است. ارتفاع زیاد منطقه و دیگر عوامل 

صل از باید یادآوری کنیم که نتایج حانشینان متحرک باشد. این منطقه چراگاه ییالقی مناسبی برای کوچ

است و بایستی در آینده  تغییر قابلدر منطقه، نسبی و  اطمینان قابلنگاری بررسی به سبب فقدان اطالعات الیه

های سطحی که بر اساس یافته کوگانکتپه  ازجملهدره نگاری در چند محوطه شاخص الیه های کاوشبا انجام 

 و ارزیابی قرار گیرد. نجشس مورد ،مس و سنگ تا اواخر اسالمی است هایآن دارای دوره
 

 تشکّر و قدردانی

از اعضای هیئت که در  محال و بختیاری وچهارو گردشگری استان  دستی صنایعاز ادارۀ کل میراث فرهنگی، 

 .کنیممی یسپاسگزاربه ثمر رسیدن این پژوهش از هیچ کوششی فروگذار نبودند، صمیمانه 
 

 نوشتپی
 Wright:ر.ک.)است  بوده متر 9322 یخچالی اوج دوران در زاگرس ارتفاعات در دائمی رفب خط که است معتقد رایت . هربرت9
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1962.) 

 و هاهالکی¬ایگی کیدینویدها، مرحله سه شامل و گیرند می نظر در م.ق 9522 حدود از معموالً را میانه ایالم دوره . آغاز0

 و انشان» پادشاه ایالمی متون طبق یا «انشان و شوش» شاهپاد عنوان زمان این در اکدی، متون به بنا و هستند هاشوتروکی

 (.018: 9835 پاتس،)است  شدهمی استفاده «شوش

 

 منابع

 ، ترجمه حمید خطیب شهیدی، تهران، انتشارات سارمان میراث فرهنگی کشور.پاسارگاد(، 9871) استروناخ، دیوید

، شماره 08 سال، و تاریخ شناسی باستاندشت بستک: هرمزگان،  الگوی استقراری و کاربری اراضی در (9833) احمدعلیاسدی، 

 .89-8 صصاول، 

اولیه آن  گاه نگاریو  فارس خلیجبازشناسی بندر باستانی مهروبان در  (9819) اسماعیلی جلودار، محمد اسماعیل، مرتضایی، محمد

 .89-90، صص 4 دوره، 0 شماره، یشناسمطالعات باستان، شناختی و مطالعه متون نوشتاریبر پایه کاوش باستان
از دوره  II یاریشهرنشینی های کاوش در محوطه کوچتحلیل داده (9818) دیسعاسماعیلی جلودار، محمد اسماعیل، ذوالقدر 

 .924-35، صص 4 دوره، 6 شماره، شناسی ایرانباستان های پژوهشهخامنشی در منطقه بیرگان کوهرنگ بختیاری، 

 تهران، سمت.ترجمه زهرا باستی، ، شناسی ایالمباستان (9835) یتپاتس، دنیل. 

-آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع، شناختی شهرستان فارسانگزارش فصل اول بررسی باستان( 9836رضا )، علیخسروزاده

 منتشر نشده(.) یاریبختدستی و گردشگری استان چهار محال و 

هایی در نامور نامه: مقالهازتاریخ تا دوران اسالمی، در  دشت فارسان از پیش( الگوی استقراری 9819) رضا، علیخسروزاده
 .933-961، به کوشش حمید فهیمی و مسعود آذرنوش، تهران: انتشارات ایران نگار، صص پاسداشت یاد مسعود آذرنوش

، 4 یشناسباستان های گزارش ،گزارش توصیفی فصل دوم بررسی شهرستان بردسیر (9834) ابوالفضلرضا، عالی، ، علیخسروزاده

 .976-951شناسی صص پژوهشکده باستان :تهران

مطالعه الگوی استقراری دوره ساسانی دشت میانکوهی فارسان در استان چهارمحال  (9814) نیحسرضا، حبیبی، ، علیخسروزاده

 .993-922 صص، 5، دوره شناسی ایرانباستان های پژوهشو بختیاری، 

های نویافته بخش میانکوه، دوره نوسنگی در غرب چهارمحال و بختیاری: محوطه (9819) محسن، بهرامی نیا، رضا، علیخسروزاده

 .32-69، صص 0، دوره 8 شماره، شناسینامه باستانشهرستان اردل، 

 ،5 یشناسنباستا های گزارشآباد، هله خرمتعیین عرصه و حریم محوطه تی منظور بهزنی گزارش گمانه (9835) الیلخسروی، 
 .12-79شناسی، صص پژوهشکده باستان تهران:

های چکیده مقالهو بختیاری،  چهارمحال، گَرگَکشناختی حوزه آبگیر سد دره باد بررسی و شناسایی باستان (9819) الیلخسروی، 
 .975 صدشگری، و گر دستی صنایعپژوهشگاه میراث فرهنگی،  :، تهرانشناسی ایرانیازدهمین گردهمایی ساالنه باستان

های نظری اجمالی به محوطه (9836) احمدشیرازی، باقر و صالحی کاخکی،  اهلل آیتخطیب شهیدی، حمید، طاووسی، محمود، 

مجله علمی پژوهشی از دوره کالکولتیک تا پایان عصر آهن سوم،  رود زایندهباستانی بخش چنارود شمالی چادگان در حوزه 
 .57-07، دوره دوم، شماره چهل و هشتم، صص ی دانشگاه اصفهاندانشکده ادبیات و علوم انسان

، زیر نظر ژان پرو و ژنوییو دلفوس، ترجمه هایده در شوش و جنوب غربی ایران)شهر شاهی((، ) شوش( 9876) تیزابیالکارتر، 

 .33-79اقبال، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، صص 

های کوتاه دوازدهمین مقالهبررسی و شناسایی حوزه سد پالنگان، کردستان،  (9818) عبدالرضا، مهاجری نژاد، اهلل نعمتسراقی، 
 .066-068انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص  :، تهرانشناسی ایرانساالنه باستان آیی گرد هم

شناسی پژوهشکده باستان :ن، تهرا4 یشناسباستان های گزارشزنی محوطه باستانی الهایی، گزارش گمانه (9834) مهنازشریفی، 

 .050-007صص 

 شناسی.پژوهشکده باستان :، تهرانمحوطه سرخ دم لکی های کاوشگزارش  (9834) آرمانگر، شیشه
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 ل مجموعه حاصل از برسییشت شوشان، بر اساس تحلد ازتاریخ پیش های فرهنگالگوی استقرار و  (9830) عباسعلیزاده، 
 معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور. -شناسیپژوهشکده باستان :ران گاراژیان، تهرانعم ، ترجمه لیال پاپلی وگرملیزا

، سال نهم، شماره هفدهم، شناسمجله پیام باستانروند پیچیدگی اجتماعی و سیاسی در جهان عیالمی،  (9819) عباسعلیزاده، 

 .920-37صص 

، به در سفالگران سیلک، R19سیلک: گزارش کاوش در ترانشه  بیدر تپه جنو 6بقایای معماری سیلک  (9838) دیحمفهیمی، 

 شناسی کشور.پژوهشکده باستان: کوشش صادق ملک شهمیرزادی، تهران

المللی شوش و گزارش گردهمایی بینشهر شاهی(، ترجمه هایده اقبال، شوش و جنوب غربی ایران، ) شوش (9876) زابتیالکارتر، 
 مرکز نشر دانشگاهی. :تهران و ژنوییو دلفوس،، زیر نظر ژان پرو سمینار بلو

مجله علمی بافت کهن شهر اصفهان به استناد کاش در محدوده میدان عتیق،  نگاریگاه (9835) محسنکریمیان، حسن، جاوری، 
 .956-989 صص، 932-0، شماره 57، دوره پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
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