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 چکیده

 از منسجمی اطالعات اما. است کرده تأیید ایالم دوران تحوالت در را زاگرس های کوهپایه ساکنین جایگاه ،شناختی باستان شواهد

. نیست دست در رود کارون های سرشاخه درخصوص به و زاگرس ارتفاعات داخلی هایبخش در دوره این آثار یفیتو ک کمیّت
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 هایکتیبه ،هاتدفین معماری، آثار ،باستانی یها محوطه و ها تپه کشف. نماید می آشکار مستندی طور به ایالم امپراطوری قلمرو در را
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 .اند داشته قرار میالد از قبل دوم ۀهزار در ایران غرب جنوب اجتماعی

 

 جنوب غرب ایران ،زاگرسکارون علیا، ایالم میانه، ، شناختی باستان :کلیدی هایهواژ

 

 

 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
 aliasghar.noruzi@gmail.com :مقالهمسئول نویسندۀ  رایانامۀ 



 1395 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،8 دورۀ شناسی،باستان / مطالعات 132

 مقدمه. 1

 زیادی از یها در بخش تاکنوناما  اند قرارگرفتهایالم  ۀدر محدود مناطق جنوب غرب ایران عرفاً یتمام تقریباً

. ارائه نشده استمراکز جمعیتی ایالمی  و ها سکونتگاه یفکومحکمی از کمّ شناختی باستانشواهد  ،این نواحی

اکز مر ترین مهماز  که  نابزرگی چون انش وهای مهم شهر در بقایای ایالمی یحت شناختی باستان  هایکاوش

 شناسی یالما ،بنابرایناست.  نشده  انجام گسترده طور بهجنوب غرب ایران است نیز  م. در.دوم ق ۀسکونتی هزار

ارتباطات چند  دلیلبه مورد مطالعه ۀمنطق در ایران همچنان در آغاز راه است. ایالم ۀدور شناسی باستانیا 

 تحوالت از وارههم ،(1387ک: علیزاده .)ن فارس ۀمنطق وخوزستان   دشتبا زاگرس  های کوهستانۀ هزارسال

تأثیر گذاشته است.  آنبر  در مقاطعی یا اینکه تأثیر پذیرفته ونواحی پست  و اجتماعیمهم سیاسی  های کانون

شرق دشت خوزستان و شمال  هایدر کوهستان یمیاقل یها تیو محدود یسخت توپوگراف طیبا وجود شرا

در  شناختیباستان هایبررسی و هاکاوش نیتردیدر برگرفته است.  در جد زین را ینواح نیا المیفارس قلمرو ا

 کشف شده است. المیا ۀازدور یتوجهشواهد و مدارک قابل ایکارون عل ۀحوض

 

تحقیق یتو اهم روش، اهداف .2  

بر حضور مؤثر  دالّ توجهی قابلشواهد  آیااز اینکه  اند عبارتمطرح در این پژوهش  یها پرسش ترین مهم

میانه در  ایالم ۀدورآثار پراکندگی، کمیّت و کیفیت  جوامع انسانی دوران ایالم میانه در این منطقه وجود دارد؟

در این  ینینش بر کوچساختار معیشتی متکی  و تداومجغرافیایی چگونه است؟ با توجه به دیرینگی  ۀاین گستر

میانه  ایالم ۀدوری ها محوطه یا منطقهارتباطات برون ن الگو برای دوران ایالم میانه نیز صادق است؟ای  منطقه

 ،کوه و دشت در این مناطقتاریخی  کنش برهمبا پذیرفتن  چگونه است؟ و شوشکارون علیا با انشان 

ایالمی همگون با نواحی پست در مناطق مرتفع جنوب غرب ایران و  شناختی باستانجستجوی شواهد 

اریخی در متون ت خصوصبهگرفتن اینکه نام ایالم نظرمرتفع کارون علیا با در های و دره ها دشت ،ارتفاعات

 آزمایش و قابلموجه  ای فرضیه ،بلند و مرتفع بوده است های سرزمینمترادف با  همواره تقریباً النهرین بین

 و (1 ۀشمار ۀ)نقش مکانی ۀمحدودپیشین در  ۀمنتشرشد مرتبط و شناسی باستانابتدا مطالعات  ،رو ازاین .است

زاگارل  و آلنهانس نیسن  ،(Wright1979)چون هنری رایت  افرادیکه  م(.دوم قۀ دوم هزار ۀنیم) موردنظر زمانی

(Nissen & Zagarell, 1975)  گذشته  ۀدو دهمطالعات  ۀمنتشرشدسپس نتایج  ،مرور شد اندرسانیده  انجامبه

 ایالم میانهۀ تلویحاً در محدود و یا (82-75 :1382نوروزی) که به معرفی آثار ایالمی منطقه پرداخته بودند

نتایج  همچنین .تگرف طالعه قرارم و بررسی مورد (237: 1393جعفری  ؛1386رضوانی ) شده بودند گذاری تاریخ

 غیریا  و مستقیم صورت بهکارون علیا که  ۀدر محدود منتشرنشده شناسی باستان های کاوش  بررسیآخرین 

 بازدیدهاینهایت در مناطقی که الزم بود  و درتوجه قرارگرفته  ردوم با موضوع پژوهش مرتبط بودند مستقیم

و  شناختایران دارد  شناسی باستاندر  ایالم ۀدور ی کهجایگاهبا توجه به لذا  .دشمیدانی جدیدی انجام 

ار خاصی برخورد یتاولواز  و خوزستانفارس  سنتی ایالمیِ های مجاور کانون مناطق در آنشواهد  بررسی

 نویافته و شناسی باستان شواهدمعرفی ، ایالم و سیاسیجغرافیای تاریخی  ۀبسیار در حوز ابهامات باوجوداست. 

ویژگی  ترین مهممیانه  ایالم ۀدور جغرافیایی ۀگستراز  ای شده شناخته و کمترمهم  مناطقدر  آن ۀماندمغفول

 .این تحقیق است
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  محیطی زیست های ویژگیجغرافیا و کارون علیا؛  .3

 کهگیلویه و های استاناز  هایی بخش، و بختیاریاستان چهارمحال  ۀاز محدود ای عمدهکارون علیا بخش 

کیلومتر از  850رود کارون با طول حدود  .(1ۀ شمار ۀ)نقش گیردمی دربررا  اصفهان و فارساحمد، خوزستان، ربوی

طول این  .(161-160: 1333 )بدیعی ریزد می فارس خلیجو سرانجام به  سرچشمه گرفته بختیاری ۀمنطق ارتفاعات

 ۀو منطقارون وسطی یا میانه هموار ک نسبتاً گرم و ۀمنطق ،گرم کارون سفلیو خیلیپست  ۀمسیر به سه ناحی

آبگیر کارون بزرگ  ۀحوض .(Borjian 2012:629) است یمتقس قابلعلیا یا باال  العبور صعبو مرتفع  ،معتدل

 ۀحوضانتخابی جهت مطالعه منطبق بر  ۀمحدود .(156:1372 )اهلرز، وسعت دارد یلومترمربعهزار ک 60 حدود

اصلی خرسان، بازفت،  ۀحوضزیرکیلومترمربع سه  23400احت آبی کارون شمالی در مقطع پل شالو با مس

آبخیز  ۀحوض. (73:1384،)خوشحال باشد می آباد بهشتهرنگ، بازفت و فرعی ونک،کو حوضهزیرو چهار  کارون باال

جهت  ،ارتفاع از سطح دریا ۀواسط بهکه ی است العبور و صعب مرتفع ،وهستانیکارون علیا متشکل از مناطق ک

 ترین نواحی کشور است.زاگرس از پر بارش های کوه رشتهارتفاع  و

 
 علیا )نگارندگان( و کارونکارون بزرگ  ۀ: موقعیت جغرافیایی حوض 1 ۀشمار ۀنقش

بخش علیای رود کارون همواره محل  متداول است. ها درهکوهی و یانم های دشتکشاورزی آبی و دیم در 

 در مناطق خنک تناوب بهطول سال را  ،بختیاری روهایکوچبوده است که همانند  نشینی کوچ های گروهزندگی 

خوزستان و بخشی از  و گرمپست  و مناطقن را در مراتع و زمستا رود کارونهای مرتفع واقع در سرشاخه و

جنوبی مناطق  روهایکوچبخشی از  .کردند میسپری  و سردسیریر طول سال را نیز در مناطق حدفاصل گرمس

زمستان را در مناطق  تابستان را در این منطقه و از گذشته  ایالت قشقایی هستند که  مطالعه مورد ۀمحدود

 .(Alizadeh, 3003: 83؛50-30: 1375 ،دومورینی ؛49-47: 1372گارثویت  ؛1369 اهمان) گذرانند می فارس جنوب گرم
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 کارون علیا ۀدر حوض ایالم ۀدور یشپژوه ۀپیشین. 4

باستانی جنوب غربی ایران اشاره دارد که بیشتر با  و فرهنگیسیاسی  از ساختارهای ای زنجیرهبه  ایالمنام 

 شناسی باستان .( Potts 2009 Stolper/3 :1984) اند شده  شناخته آنی مجاور ها محوطه شوش و های یافته

 تپه و هفتور شوش مانند چغازنبیل ی مهم مجاها محوطهدر  شناسی باستان های کاوش. ایالم از شوش آغاز شد

حکومت ایالم  و قلبمرکز  عنوان بهشوش و خوزستان  سرعت به. دادند تداوم و خارجیهای ایرانی هگرو را

 .جدیدی گشود انداز چشمفارس  ۀدر منطقتحقیقات اوایل قرن بیستم  .(Potts et al.2009: 1-16) شناخته شد

 عنوان بهبه شناسایی این محوطه  هاآن و خواندن عظیم تل ملیان ۀی ایالمی در محوطمیخ های کتیبهکشف 

 بوشهر ۀجزیر از شبهمهمی  های کتیبه تر یشپ .(Reiner 1973: 176)د شمنجر شهر مهم ایالمی انشان 

(XIII-PLXI :1419 ezardP)، ایالمی نقش  ۀبرجستبقایای نقش و کورانگون ۀبرجستنقش ،اسپید نورآبادتل

تطبیق دشت  تقریباً .(Potts 2013: 129-137)کرده بود  یدتائ رستم نیز گسترش مرزهای ایالم در فارس را

مقبولیت عام  (بخش کوهستانی ایالم) و مناطق فارس با انشانایالم(  و پست یا جلگهیا بخش ) خوزستان با شوشان

 (.;1387Miroschedji 2003: 17-38علیزاده ) یافت

 ۀنقوش برجست ،مناطق مجاور رود کارون و دربختیاری گرمسیر  ۀدر منطق وشرق خوزستان  یها در دامنه

از  .(61-55: 1375 )مهرکیان شدند و مطالعهکشف  یک قرن گذشتهدر )الیمایی(  فراوانی از دوران ایالمی و اشکانی

نقوش متعلق به حاکم محلی  عنوان بهکول فره واشکفت سلمان در ایذه  های کتیبه ۀاین میان نقوش برجست

باستانی  ۀایالمی منفردی از تپ ۀبرجستنقش (stein)ین اشت 1935 اپیر معرفی شدند. در سالای  ۀمنطقمی ایال

مطالعات روشمند نو در این منطقه محدود به  شناسی باستانی ها بررسی (.64: 1372)صراف،  قلعه تل کشف کرد

ی ها بررسی .(Wright 1979) دشت گل و دشت ایذه است ،مناطق ایوهسرپرستی هنری رایت در تحت 

 در این منطقه را تأیید کرد ایالم ۀدوروجود بقایای استقراری  ،1355دشت ایذه در سال  شناسی باستان

(Bayani 1979: 99-102 .)مناطق مرتفع شرق ایذه تا همین اواخر  اطالعات ما از وضعیت باستان شناختی

و هانس نیسن در چهارمحال  آلن زاگارل و زودگذر شناسی باستانمطالعات ی نتایج منتشر شدهمحدود به 

و  هیلویهانس گاوبه در کهگ یو بررس (Nissen & Zgarell 1975:159-189; Zagarell 1982) بختیاری

 .نشده بوداز دوره ایالم ام منجر به کشف شواهد قابل توجهی که هیچکد (356:1377،)گاوبهبود  راحمدیبو

 و (1384و1382)نوروزی چهارمحال و بختیاری (،1386همکاران  و)رضوانی  بویراحمدمناطق مطالعات جدید در 

 یاجزا عنوان به این مناطق یناننش و کوچ ساکنین نشان داد که (Potts et al. 2009)ممسنی در استان فارس 

 .(1382نوروزی ؛  64: 1387علیزاده ) اند کردهفا ای  ۀدور یندر اایالم نقش بارزی  ۀاتحادی

 

 کارون علیا ۀشواهد دوران ایالم میانه در حوض. 5

 شناسی باستانی ها بررسیبیشتر متمرکز بر جغرافیایی کارون علیا  ۀدر حوض شناسی باستان جدید مطالعات

جدید در این مناطق نیز اغلب  یها. کاوشسیاسی بوده است یها حوزهراری در استق و شواهدآثار  پوششیِ

 یها روش و بامختلف  یها پروژهکه در قالب بخشی آثار باستانی بوده نجات شناسی باستانعملیات  پیامد

 انجامحوضه ی معدودی در این ها محوطهتنها در  دار و هدفمحور مطالعات پژوهش .اند شده  انجام متعددی

 در ادامه آمده است. اختیاری متأثر از عوامل جغرافیایی بندی یمتقسیک  در این مطالعات برآیند .است شده 
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  ایذه ۀمنطق. 6

در  جنوبی -یکیلومتر عرض شمال 12 و جنوب شرقی -در امتداد شمال غربی مترکیلو 23طول با  دشت ایذه

 دشت ایذه با میانگین. است شده  واقعغربی زاگرس  ۀدر دامن و شمال شرق خوزستان وشرق  الیه منتهی

بختیاری  ۀارتفاعات منطق ۀایذه درواز .دشت خوزستان است ترین مرتفع از سطح دریا متر 800تا  750ارتفاع

 ایالمیۀ نقوش برجست و هاهصخر ،سنگی متعدد آثار وجود از همواره ایذه ۀمنطق در شناسی باستانمطالعات  است.

 و قروناشکانی ۀ تحوالت دوران ایالم جدید، دوراین منطقه در  پررنگ است. حضور شده متأثر )الیمایی( اشکانی و

در به سرپرستی هنری رایت  ایذه ۀمنطق شناسی باستانبررسی اتابکان لر بارز است.  ۀیعنی سلسل اسالمی ۀمیان

عات متعدد سی مطالاز میان  .((Wright 1979 تاس شده  انجام م.1976 و 1975 ش. / ـ.ه1353 های سال خالل

 (Messina & Mehrkian 2010)ایتالیایی  -ایرانی مشترک تهیئ از کوتاه گزارش چند جز منطقه در گذشته سال

 1976بررسی سال  در است. نشده منتشر کدام هیچ نتایج (58: 1390جایز ونیکنامی )سنگ ایذه  ۀی دورها بررسیو 

و بزرگ  ۀایالمی یک محوط از دوران آغاز .شناسایی شد ایالم ۀدوری از یها محوطهدر ایذه  همکارانشو رایت 

سیاشکی  ۀاز دورشناسایی نشده است.  توجهی قابلایالم قدیم اوان اثر  های دورهاز و کوچک  ۀمحوط هشت

( transitional)انتقال  ۀدر دور .است شده  شناسایی محوطه هفت نیز مخ سوکل ۀدور از و روستا یک و ماندگاه یک

روستای  و دو (شهر) بزرگ ۀمحوط دو .یابد میجمعیت افزایش و  کند میو ایالم میانه الگوی استقراری تغییر 

در خود  شهرهای این دوره هستند. یکی از این ها محوطه ترین مهمهکتار وسعت  15با حدود  مجموعاًبزرگ 

 شناساییدشت  شرق جنوب و شرق شمال در نیز روستا دو .اند شده  واقع دشت غرب شمالر د دیگری و ایذه شهر

 دارکتیبهسنگ مرمر  تکه  یککشف  .اند کرده میدو شهر مذکور زندگی  بیشتر جمعیت در ،حال بااین. اند شده 

این منطقه  دریافتن منابع نوشتاری دیگری  امکاندهندۀ نشان ایذه ۀتپدر  میانه ایالم ۀدوراز و خط میخی به 

کول فرح در شمال شرق  ۀدر در ایالم ۀدور ۀبرجست و نقوش ها کتیبه جواردر  .(Wright 1979:106) است

شواهد استقراری  تاکنوننوروزی  و خنگشهسوار  ۀبرجست و نقوشاشگفت سلمان در جنوب غرب ایذه ، ایذه

 شده  مدفونکه استقرارهایی در زیر شهر امروزی ایذه  دهد مییافته نشده است. الیزابت کارتر احتمال  یمرتبط

برجسته از مجموعه نقوش کول در همین اواخر اعالم کرده است که دو نقش پیر .(Carter 2006:151) باشد

از نقوش  چهار نقش و (293: 1385)پاتس میانه ایالم ۀدوراواخر نبوکد نزار به ایالم در  از حملهبعد فرح به زمان 

 و خنگشاهسوار  ۀنقوش برجست .(Miroschedji 2003: 33-34) . تعلق دارندم.ق12اشگفت سلمان به قرن 

دیگری از  مهم ۀتپ. (;Miroschedji 2003:29 60: )صراف یا میانه تعلق دارند م قدیمبه دوران ایالنیز نوروزی 

سفال . در این تپه تعدادی تکهدارددر میان بافت مسکونی شهر قلعه تل قرار و ه ایذ دشت جنوب این دوره در

 ،اشتین (.Carter 1971:22)است  آمده  دست بهی مکشوفه از رامهرمز ها سفالمشابه  م..دوم ق ۀمنقوش هزار

شیلهاک اینشوشیناک  زمان در این تپه کشف و به را ایالمیفرد چند  ۀتن نیممنفردی با نقوش  ۀبرجستنقش

 قلعه تل تا حدودی منطقی است. ۀتپ در دومی ۀهزار سفالین بقایای به توجه با که (64 :1372 )صراف کرده منتسب

 . مناطق بین شهرهای ایذه و لردگان7

موازی  های درهدر  و خوزستان و بختیاریاستان چهارمحال  ۀکوهستانی بین ایذه و لردگان در محدود ۀمحدود

در  آنعرض  و کیلومتر 80است. طول این منطقه حدود  شده  واقعزاگرس  های کوه رشتهجهت  سو باهم

 های درهمنطقه با  العبور و صعب خشن رافیپوگتو طبیعی وناوب است. ساختار مت ۀ مجاورو درسواحل کارون 
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شرایط محیطی مطلوبی برای  ها درهالقعر در خط ها رودخانه و جریان پرشیب های و دامنهژرف، ارتفاعات 

 کاری دیم مراتع خوبی برای فصل بهار هستند.منطقه  ماهورهای و تپه ها دامنهاما  ،کشاورزی فراهم نکرده است

 هایراهرو وایلکاروان یها راهبازده خوبی دارد.  موقع به این منطقه به لحاظ دریافت بارش خوب و های دامنهدر 

وسط بین قرارگاه ای حدّ منطقهقرار دارد. این منطقه تا قبل از آبگیری سد  و اصفهانباستانی بین خوزستان 

رود  ۀبختیاری بود. کشت آبی در اراضی محدودی در حاشی و دامدار نشین کوچ های گروهمستانی تابستانی و ز

این  سابقه کم روستاهایاما بخش اعظم تولیدات کشاورزی این منطقه توسط ساکنین  ،کارون میسر است

 .شد میمنطقه از اراضی دیم دامنه ارتفاعات برداشت 

 (Bayani 1979: fig 38, 43میانه مکشوفه از ایذه ): قطعات سفال ایالم  2و 1تصویر 

بخشی عمدتاً نجات شناسی باستانانجام مطالعات  ساز زمینه ،کارون ۀاحداث سدهای متعدد بر روی رودخان

 و آبگیرکیلومتری جنوب شهرکرد  170 و در و بختیاری در چهارمحال 4آبگیر سد کارون .شددر این مناطق 

نیز در  آنبخشی از  نیز در این شهرستان و 3ایذه و بخش اعظم آبگیر سد کارون در شهرستان 2سد کارون

در  شناسی باستان های کاوش 4سد کارون ۀدریاچ ۀبررسی محدود است. شهرستان لردگان واقع ۀمحدود

 و 1386)نوروزی  انجام شد 1389 تا 1386 هایآبگیر سد در سال ۀدر محدود شده شناساییهای شاخص محوطه

 هایدر طی سال سوسن در شمال شهرستان ایذه دشت و 2کارونسد  شناسی باستانی ها بررسی .(1388

 نیز 3سد کارون ۀمحدود های کاوش مطالعات .(1387دوست راستی ؛1391 اسکندریمیر) دش انجام 1387 و 1386

 یا تپه یاستقرارها آمده عمل بهبر اساس بررسی  (.1384 ن)مهرکیا انجام شد 1384 و 1383 های سالدر خالل 

ی استقراری ها محوطهوجود  نظر از ها درهاما این . در این منطقه وجود نداردمیانه  ایالم ۀدوراز  توجهی قابل

 استفاده موردفصلی  صورت به دست ینازایی ها محوطه .هستند توجه قابلتاریخی  یها و گورستان یا دورهتک

 مدفون ینهمچن وبودن فصلی و یا دوره، یکاستقراری یها نهشتحجم کم  خاطربه هاآن و کشف اند قرارگرفته

 (.42-1 :1385 )نوروزی باالی خاک دشوار است یشو فرسازمین  ۀشدن در زیر رسوبات حاصل از تغییرات پوست
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 وکارون  ۀرودخاندر نزدیکی محل تالقی  (1384 )مهرکیان لوطکو قبرستان تاریخی ب کوه یرزی ها محوطه

 ۀدر محدود این دوره ۀشد شناساییی ها محوطه ترین مهمپل شالو(  گذرگاه باستانی بلوطک و) شهرکرد -ایذه  ۀجاد

شدند.  و کاوششناسایی  3آبگیر سد کارون ۀمحدود شناختی باستانکه در حین مطالعات  هستند 3کارون

در  باز طاقتدفین معموالً  ۀبا شیو جدید ایالم میانه و های دورهسنگی با آثار شاخص  ای خرپشتهگورهای 

 مترمربعبا حدود یک هزار  کوهزیراستقراری فصلی  ۀقبرستان بلوطک کاوش گردید. همچنین در محوط

و متعدد سفالین  های یافتهبدون مالت و  چین خشکهسنگی  دیوارهایمتشکل از  ای ساده معماری وسعت و

های این دو محوطه به مقاطع مشخصی از یافته انتساب (.1384 هرکیان)م میانه کشف گردید ایالم ۀدوراز  فلزی

نوع ظروف از  واست  و محلیدر این منطقه ساده  کوهزیراز م میانه دشوار است. سفال مکشوفه دوران ایال

دار این ظروف در ایالم لهلو های نمونهبعضی از  دشوار است. تنهایی به ها سفالاین  گذاری و تاریخکاربردی است 

زاغه در محل تالقی  های کاوشی از این ظروف ساده در های نمونه . (5)تصویر تجدید متداول بوده اس میانه و

)تصویر  سنگی مکشوفه از محوطه بلوطک های سر پیکان .(1388 )نوروزیاست  آمده  دست بهبازفت  رود ارمند و

تل  و همچنین( 237-253 :1393 و جعفری 1386)رضوانی ه از قبور گورستان لما مکشوف های نمونهبا  (4ۀ شمار

مار در  با پایانه (3)تصویر مشابه هستند. دستبند آهنی مکشوفه از این محوطه (Carter 1996: fig 32)ملیان 

شناسی با گونه نظر ازاین قبرستان  های تدفین .(55: 1389 )فرجی دوره منتسب شده استطرفین به این 

 .(65-44 :1386 )رضوانی لما مشابه هستند های نمونه

 
 (55: 1389 فرجیو  1386-84بلوطک )مهرکیان  کوه وزیر های یافته:  5 تا3 تصاویر

 .(44-10: 1385 )نوروزی رستان شناسایی شدایالمی زاغه و کَ ۀمحوط دو 4آبگیر کارون ۀدر بررسی محدود

ارمند از  بازفت و های رودخانهکیلومتری جنوب غربی شهرکرد در محل تالقی  170این دو محوطه در حدود 

کرستان  ۀمحوط متأسفانهمتری از سطح دریا شناسایی شدند.  900ارتفاع  و درکارون  های سرشاخه ترین مهم

سفال ایالم میانه از  ۀقطعات پراکند و تنها بود شده  تخریباز قبل  سازی جادهو عمرانی  های فعالیتدر اثر 

ایالمی مهم زاغه بقایای باستانی مهمی از یک روستای فصلی  ۀبود. اما محوط مانده  باقی آنهای استقرارگاه

غربی کوه سفید و در  ۀدر دامن 31˚37'،67" و عرض جغرافیایی 50˚28'،52" که در طول جغرافیاییاست 

 است.  قرارگرفتهشرقی کارون  های دامنهارمند و بازفت و در  ۀتالقی دو رودخان جنوب شرقی محل

متر به کشف آثار و بقایای معماری  10×10کارگاه  12در  ها کاوشهکتار وسعت دارد.  1قریب به  ،زاغهۀ محوط

سفالی، استخوانی و  های یافتهواحدهای مسکونی، فضاهای عمومی، گذرها،  صورت بهبا دیوارهای سنگی مرتفع 

بافت مسکونی فصلی متشکل از دیوارهای سنگی است که با  .(79-6: 1388 )نوروزی دش منجرهای سنگی ابزار

و بعضاً  گوشه راستفضاهای ساختمانی اغلب غیر  صورت به چین خشکه صورت بهگل یا بعضاً  استفاده از مالط
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معماری  های ویژگیاست از دوران تاریخی با  ای دهکده درواقعمحوطه . (2 ۀ)نقش اند شده  ساختههندسی غیر

جغرافیایی خود  ۀاجتماعی و فرهنگی منطق ،زیاد نتیجه بازخورد با عوامل محیطی، طبیعی ۀخاصی که تا انداز

از سفالین  های یافتهمکشوفه سنگ، خاک و چوب است.  های سازهدر  مورداستفادهاست. مصالح ساختمانی 

 های نمونهبا ( 9 و 8 و 7 تصاویر) ی این محلها سفال ۀمحوطه هستند. مقایس ریگذا تاریخ معیارهای ترین مهم

ی ها محوطهمکشوفه از  ای دکمهساغرهای ته خصوصبه ،میانه سرزمین پست خوزستان ایالم ۀدورشاخص 

 Gasche 1973: 90-103; Carter) و شوش( 149 :1372)نگهبان تپه هفت ،(331 :1373گیرشمن)ایالمی چغازنبیل 

و  شکل بیضی های کوزه، تغارهای بزرگ، دار گرهو  ای پله های لبهو تغارها با  ها خمره، ( 128-111 :1979

کامالً  (6)تصویر  MIX مهر سنگی شاخص ایالم میانه مکشوفه در کارگاه خصوصبهمتعدد مکشوفه و  های فرم

قرن  و حدود انهیم المیا ۀدور بهاثر این  تردیدبنابراین بی، (52: 1383 )پرادا است چغازنبیل های نمونهمشابه با 

               شاخص سفالین این محوطه با آثار شاخص این دوره های فرم ۀمقایس. تعلق دارد ،قبل از میالد 13

((Gasche1973:50-150 تداوم استفاده از این محل تا حدود ایالم جدید است.  دهندۀنشان 

 (1388 نوروزی) ایالمی زاغه ۀمحوط: 2 ۀنقش
 

  
 

 (1388 )نوروزی زاغه ۀسفالین مکشوفه از محوط و ظروف: مهر  7و 6ویر اتص
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 (1388نوروزی ) زاغه ۀ: طرح ظروف سفالین مکشوفه از محوط 9 و 8تصاویر 

 لردگان  ۀ. منطق8

 ،دنا کوه رشتهغرب به رود خرسان و  و جنوباز جنوب  ،و بختیاریدر جنوب استان چهارمحال  لردگان ۀمنطق

شرقی این  ۀرود کارون محدود است. نیم ارمند و ۀبه رودخان و غرب از شمال غرب و کوهسبزاز شمال به 

از سطح  یمتر 1800تا 1600ارتفاع  دردشت جمال و  کوهی خانمیرزا، فالردمیان های دشتمتشکل از منطقه 

مراکز کشاورزی آبی  ترین مهممذکور امروزه  های دشت. دشت لردگان در مرکز محدوده قرار دارد. دریا است

. باشند می و گستردهحاصلخیز  های دشتغربی لردگان ناهموار و فاقد  و جنوبمنطقه هستند. نواحی غربی 

بلوط است. رود خرسان از  های جنگلدر جنوب و غرب لردگان پوشیده از  مخصوصاًبیشتر مناطق ناهموار 

گذر بودن ارتفاعات سخت خرسان و ۀش جریان دارد. به علت ژرفای دراصلی کارون در این بخ های سرشاخه

 استان کهگیلویهغربی رود خرسان در  و کرانهدو طرف رودخانه دسترسی از این منطقه به مناطق جنوب غربی 

سپس  .(1365 )الیارد یارد بازدید شدچون ال شناسانی باستانبویراحمد دشوار است. این مناطق ابتدا توسط  و

محدودی در سه  های گمانه ،زاگارلنیسن و آلن زاگارل بعضی از مناطق لردگان را بررسی کردند. هانس 

 1375در سال  نوروزی(. Nissen & Zagarell 1975; Zagarell 1982)د کرحفر  ازتاریخ پیش باستانیۀ محوط

این منطقه آثار ایالم میانه  ۀو محوطتپه  ده در (.75-82: 1382نوروزی) قرار داد زنی گمانهرا مورد افغان  قلعه ۀتپ

یر سا هستند. ها محوطهاین  ترین مهمگلی لردگان و بارز از  ۀقلع سینی،افغان  ۀقلع یها تپه شناسایی شد.

ی دیگر محدود به ها محوطه های یافتهافغان  ۀقلع جز به .هستندفصلی  و ماندگاهارتفاع و کمکوچک  ها محوطه

مرکز ایالمی  ترین مهم (10 )تصویرروستای قلعه افغان باستانی قلعه گلی در  ۀتپ دوره است.قطعات سفال این 

حدود در اصلی  ۀی باستانی اقماری تپها محوطهقلعه گلی و  ۀتپ در این بخش از زاگرس است. شده شناسایی

این استقرار  ،رو ینازاهکتار وسعت دارد.  10تاریخی این تپه حدود  . بقایای دوراندارندهکتار وسعت  15

 ۀبقایای دیوار عریضی در ضلع شرقی تپ .(3)نقشه است مطالعه مورد ۀباستانی کل محدود ۀمحوط ترین مهم

و  (11)تصویر به خط ایالمی یا نوشتهآجر ،محوطهاین  شناختی باستان ۀیافت ترین مهماصلی مشهود است. 

 (.1386؛ 1382)نوروزی  میانه استحاکم شوتروکی ایالم  ق م.( 1100-1120) وتوش اینشوشیناکبه هوته ل متعلق
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 )نگارندگان( 1394: تپه قلعه افغان 10تصویر 

مطالعات مهم  های یافته ازمنقوش نوع فارس نیز  و سفالسفال شاخص ایالم میانه  ،نوشتهبر آجر عالوه

قطعات سفال این  وفور به اصلی نیز ۀپیرامون تپ شده حفر های گمانه. در محوطه استدر این  شناسی باستان

-است که از ویژگی مشاهده  قابلآجر در سطح تپه  یتوجه قابلقطعات  .(1375 )نوروزی است آمده  دست بهدوره 

 ی مهم این دوره است.ها محوطه های

 

  چغاخور گندمان و -دشت بلداجی . 9

 ۀمنطق های دشت و حاصلخیزترین ترین پرآب، ترین مهموسعت یکی از  مترمربعکیلو 700این دشت با حدود 

و ونک در استان چهارمحال  ۀآبریز رود کارون و در زیر حوض ۀشرق حوض الیه منتهی و دراست  موردمطالعه

 شده برگرفتهبلندی در های کوه ۀوسیل به و جنوبکوهی از شمال است.  این دشت میان شده  واقع بختیاری

 های شاخه ۀوسیل به خوبی به آن ۀکشاورزی حاشی یو اراض دردا قرارسیعی این دشت مرغزار و ۀاست. در میان

 . شوند یمآبیاری  بالغ آق ۀرودخان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1375قلعه افغان )نوروزی  و تپهروستا -3 ۀنقش     (1382 نوروزی) ایالمی قلعه افغان ۀآجرنوشت :11تصویر 
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 (1375 نوروزی) دوران ایالم میانه قلعه افغان ۀی نمونها سفال: 13و  12یرواتص

      

کارون است. این دشت  های زیرشاخهیکی از  ۀو سرچشم داردقرار  دشت چغاخور در غرب دشت بلداجی     

کانون  که  آندرصد اراضی و مرغزار  70کیلومتر عرض دارد. در اثر احداث سد  5 کیلومتر طول و 6حدود در 

 مترمربع 2200از سطح دریا  ها دشترفته است. متوسط ارتفاع این  آب زیرمهم ییالقی عشایر بختیاری بود به 

سپس در ( (Zagarell 1982 کردبررسی  مدت کوتاه ۀیک برنام در ،زاگارل ابتدارا  دو دشت . اینباشد می

ی ها سفالاین منطقه  ۀدر ده محوط مجموعاًو  تکمیل شد هاآناین  و شناساییبررسی  1386 و 1383 های سال

نیز در این مناطق در خالل  زنی گمانه ۀچندین برنام(. 1387)نوروزی  گردید آوری جمعدوم ق.م  ۀاول هزار ۀنیم

: 1392 نوروزی و 157-161: 1382 )نوروزی انجام شد بلداجی ازتاریخ و پیشی تاریخی ها محوطهدر  اخیر ۀدو ده

 هتکّ چند .(1375)نوروزی  شواهد مهمی از ایالم میانه بود ۀدربردارندبلداجی  2و 1 ۀشمار ۀکاوش در تپ .(145

است  گرفته قرار اشاره مورد ی بلداجی توسط زاگارلها تپهچغاخور و  ۀسفال منتسب به این دوره نیز از تپ

(Nissen & zagarell, 1975: 167 ) ی است ازتاریخ پیش ای تپهوسعت  مربع متر 5000بلداجی با  1 ۀشمار ۀپت

کاوش  ایالم ۀدوراز  ای سادهاین تپه تدفین  های گمانهاست. در یکی از  شده  اشغالقبور تاریخی  ۀوسیل بهکه 

ایالم میانه مکشوفه از  های مجموعهبا  مقایسه قابل خوبی بهمکشوفه از این قبر  یاشیا .(14)تصویر دش

در  2 ۀشمار ۀتپ(. 1ۀ )جدول شمارهستند  تپه و هفتچغازنبیل  ی مهم این دوره یعنی شوش،ها محوطه

در  یک استقرار کامالً تاریخی است. ،متر 4ارتفاع  وهکتار وسعت  1/1با  1 ۀمتری جنوب شرقی تپ 200ۀفاصل

نیز  (3 ۀشمار) کوچک مجاور ۀدر تپ .دشکشف همراه سفال این دوره به ایالمۀ دوراین تپه بقایای معماری 

 .(1375 )نوروزی تعیین حریم مشاهده شد های گمانهشواهد استقراری این دوره در یکی از 
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 (1375 )نوروزی سفال بلداجی :15تصویر                                         (1375تدفین بلداجی )نوروزی  :14تصویر  

   

 (1393)قزلباش  امیرسفال تاج :17تصویر                        (1386 سفال کهنه ارگ )نوروزی :16 تصویر

                   

سفال منقوش  هرچند (.15)تصویر کنند میوهای خوزستان تبعیت از الگ بیشترشواهد سفالی این سه تپه 

کهنه ارگ  هتپ بقایای باستانی (.1375 )نوروزی است رؤیت  قابل خوبی بهفارس نیز  های نمونهایالم میانه مشابه 

. این تپه و است گرفته قراردشت گندمان و در حاشیه شرقی تاالب گندمان  به مشرفطبیعی  ۀبر فراز یک تپ

هکتار وسعت استقرار مهمی از دوران ایالم است. سفال ایالم میانه این تپه 12 به با قریبی مجاور ها محوطه

کر و تل ملیان در استان فارس  ۀمشابه سفال منقوش ایالمی مکشوفه از در خوبی بهعالوه بر ویژگی خوزستانی 

اما  ،از ایالم میانه تعلق دارند یشپ  بهبیشتر بقایای این تپه  رسد می به نظر (.Sumner 1974: 155) است

ی کوچک موقت نیز قطعات ها محوطهدر سایر . (16)تصویربارز است  ها یافتهایالم میانه در میان  یها نشانه

ی ها محوطهفصلی اقماری  های ماندگاه قوی احتمالبه  ها محوطهاست. این  آمده  دست بهدوره  ساده اینسفال 

مرکزی  ۀدر منطقه چغاخور و در تپ .(18 و17 طرح: 1386 )نوروزی است البته کشفشان دشواراصلی هستند که 

 ادعامهم که  های یافتهمطالعه شده است. یکی از  ها یافتهسفال ایالمی در میان  تکه چند ،موسوم به قلعه آن
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سطر از شلهاک  26سنگی در  ای کتیبه ،آمده  دست بهخور سولقان در شمال غرب چغا ۀدر منطق شده

را  اش و خانوادهنخست خود  ،وی در این کتیبه .ایالمی استپادشاه قدرتمند .م( ق 1150-1120) اینشوشیناک

 کند میاشاره است، انجام داده  بخشش زمین به کسی که مراسمی برای پادشاه به سپس برده و نام
 (10-1: 1389)ارفعی

 

 بشار ۀحوضو یاسوج  ۀمنطق. 10

  نااز توابع است دناو  یاسوج های شهرستانو در  استکارون  ۀرودخان های سرشاخهبشار یکی از  ۀرودخان

جریان دارد. این رودخانه از میان درهای عمیق در  غربی استان فارس در شمالو اردکان  و بویراحمدگیلویه که

، ده شیخ، برتنگمشروب نمودن روستاهای  با دیگراز دریافت شعبات  بعدو  یابد میجهت شمال غربی جریان 

خرسان  ۀخانوارد رود دورهونکوه کهگیلویه در روستای  شرقی های از دامنهبادنگون، باک و لما و عبور 

به  ای منطقه آنآبخیز  ۀکیلومتر است و حوز 150بشار  ۀطول رودخان .ریزد میبه کارون  نهایت درو  شود می

 یشتر ناهموار وب بشار ۀدر (.71: 1392، دیگران )روشان و دشو میرا این منطقه شامل  مربع مترکیلو 3600وسعت 

 جواندر این منطقه  شناسی باستانمطالعات  قسمت این حوضه دشت یاسوج است. ینهموارترو  جنگلی است

 ترین مهم بخشی بوده است.نجات های کاوش و شناساییبررسی  یها برنامه در قالب ،اخیر ۀدر ده بیشترو 

استقرار  رسد ینم به نظر است،یاسوج در رود بشار تل خسرو ۀ در حوض شده ییشناسا ای تپهاستقرار 

در  دوران تاریخی متعلق به گور صدیکقریب تپه وجود داشته باشد.  میانه در این ایالم ۀدوراز  توجهی قابل

 ؛1386 و دیگران)رضوانی گورستان لما  :از ندعبارت ها گورستاناخیر کاوش شده است. این  ۀبشار در ده یها کرانه

 .(1393 ،و دیگران )قزلباش میراتاج گورستان  و (237 :1393 جعفری

کیلومتری شمال غرب  10در جنوب روستای لما در  ،شمال غرب یاسوج کیلومتری 60لما در  گورستان

تصادفی  طور بهلردگان جدید یاسوج به  ۀدر مسیر جاد 1378ال است. این قبرستان در س شده  واقع تاوهپا

د شبرای سه فصل کاوش  ،1387 و 1385 و 1379 های ساللما در طول  .(15 :1386 و دیگران)رضوانی  شدکشف 

جدید را  میانه وایالم  ،دوم قبل از میالد ۀدوم هزار ۀنیم ر تاریخبرای این قبو کاوشگران (237 :1393 )جعفری

است. این سفال ایالمی نواحی مرتفع  های ویژگی دارای. سفال منقوش مکشوفه در این گورها اند هکردپیشنهاد 

این  .(13:137Potts 20) است شده  کشف وفور به خوزستانی های گونهو در کنار  فارسی ها محوطهدر سفال 

 ،بانشکه در دوران  مفرغ منطقه است ۀدور و طول ازتاریخ پیشمنقوش  تداوم سفال رسد می به نظرسفال 

ایالمی  های گونهنزدیک با  ارتباطپاتس این سفال را در  است. یافته  تداوم شقا تیموران سرانجام قلعه و ،کفتری

شرق شهر یاسوج و در کنار  ۀگورستان تاج امیر در منطق. ( Potts 2013:131-132) داند می منقوش از ممسنی

اتفاقی در  صورت به 1388در سال  واست  شده  واقعدانشگاه علوم پزشکی یاسوج  ۀبشار در محوط ۀرودخان

گور 16 مجموعدر  کاوش شد. 1391سال  درو توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کشف  برداری خاکحین 

و فرسایش در این گورستان شدید بوده  .(7 :1393 )قزلباش خرسنگی ایالم میانه در این گورستان کاوش شد

به  این گورستان نیز دارای فرهنگ سفال ایالمی فارس است واست.  آمده  دست بهدر کاوش  یسالم کم یاشیا

 باشد.  تر قدیمیگورستان لما بیشتر گورهای از  رسد می نظر
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 (248-49: 1391)جعفری  : سفال گورستان لما یاسوج19تصویر          ( 1393 جعفری) تدفین لما یاسوج ۀنمون :18تصویر      

 
 (1386همکاران  گورستان لما )رضوانی و 2و1: سفال مکشوفه از فصل 20تصویر 

 سایر مناطق. 11

 ۀدر چند محوط ایالمی قطعات سفال نیز و بختیاریسایر مناطق چهارمحال  شناختی باستانی ها بررسی در

 ۀاز چهار محوطفصلی باشند،  های ماندگاهبیشتر  ها محوطهاین  رسد می به نظر است. شده  آوری جمع ارتفاعکم

ایالم  سفالقطعی  های نمونهعلیا نیز  کارون ۀحوض یشمال بخش در جنوب دشت فارسانمرکز و  کوچک در

 مورد ۀشمال منطقبیرگان در  در منطقهنیز  دیگر ۀچهار محوط .(186: 1391 زاده)خسرو آمد دستبهمیانه 

و کوهستانی  دره بازمنطقه بیرگان  .(28-1: 1391 ،جلودار عیلیاسم ؛1386 روستایی)است  شده  شناسایی بررسی

جانب  از قیصری و و کوهکوه چری  ،کوهزردارتفاعات  وسیله بهغرب  و جنوباست که از جانب غرب  مرتفعی

یا متر از سطح در 2200است. سطح این دره  شده  گرفته برکوه سالداران در ۀوسیل بهشرق  و شمالشمال 

 15 و طولکیلومتر  3عرض حدود  به  درهاصلی کارون در میان این  ۀکوهرنگ سرشاخ ۀرودخان .ارتفاع دارد

چراگاه  آنمراتع غنی  رو ازاین و نواحی کارون علیا است ترین بارشاین منطقه یکی از پر  .جاری استکیلومتر 
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ناحیه میانه در این  و ایالم ایالم ۀدوری مهمی از ها محوطه روه کثیری از عشایر بختیاری است.تابستانی گ

بیرگان  ۀمنطق در کوهرنگ دهانه تونل سوم در شمالکارخانه واقع ۀ محوط .(1386)روستایی  کشف نشده است

 6که در . در این کاوش سوم کوهرنگ کاوش شد و تونلبخشی سد نجات شناختی باستانمطالعات قالب در 

آمد که بر اساس آزمایش کربن  دستبه ای دورهبقایایی از یک معماری سنگی تک ،متر انجام شد10×10کارگاه 

این محوطه  سفال .(1-28 :1391 جلودار)اسماعیلیاست  شده  تعییندوم قبل از میالد  ۀمیانه هزار آنقدمت  14

بررسی در  .گفتگوی خصوصی( ،عیلی)اسم است محلی و بیشتر شاخص سفال ایالمی نواحی پست های ویژگیفاقد 

آثار شاخص این دوره شناسایی نشده است  کارون علیاۀ در شمال شرقی حوض شهرستان شهرکرد ۀحدودم

 احمد نیز مشابه است. بویر گیلویه وکه نااست وضعیت در سایر مناطق واقع در (1383)نوروزی 
 

 نتیجه .12

دوم این هزاره  ۀنیم از وخود رسید  نهایت رشد میالد به اول قبل از ۀاول هزار ۀرود کر در نیم ۀجمعیت حوض

از اواخر  و تنهادوم در اوج خود بود  ۀجمعیت خوزستان در تمام هزار روند کاهش جمعیت یکجانشین آغاز شد.

 آغاز شد تپه هفت ۀکاهش استقرارها آغاز شد. دوران طالیی ایالم در این مقطع از دور ۀاین هزاره روند آهست

در دوران ایالم  (.2)ایالم میانه ها به اوج رسیدشوتروکی ۀدور و دردرخشید  هاهالکیایکی ۀدور در ،(1میانه م)ایال

کند. خط ایالمی  ارائه آنتوانست ساختار منسجمی از  در ایالم شکل گرفت و متمرکزی وحکومت ملی  ،میانه

این  (.1387 )علیزاده یادمانی متعددی در سراسر قلمرو ساخته شد و بناهایکار گرفته شد هدر سراسر قلمرو ب

یک کلید باعث رهیافت به  وانعن به تواند میمشهود است و  خوبی بههمگونی در مواد فرهنگی قلمرو ایالم 

افزایش یا کاهش جمعیت در نواحی ایالمی تنها با  ماهیت استقرارهای ناشناخته ایالمی با مواد بومی گردد.

 اننشین کوچ فصلیقلمرو   ازتاریخ پیش ۀاز دورمناطقی که  در. شوند میمراکز سکونتی سنجیده  ۀو انداز شمار

. بسیاری از محققین کاهش استقرار در این ماند می پاسخ بی این معادله استقرارهای دائمی است و فاقد بوده

 ۀو دورافتاددر مناطق مرتفع  . شواهد استقراریکنند میتعبیر  نشین کوچجمعیت  و افزایش رونق بامناطق را 

ت همیا (.3 تا1)جدول  است توجه قابلشکوفایی استقرارها  ۀمصادف با دور و در ایالم میانهکارون علیا  ۀحوض

ی با رویکرد شناسای و تخصصی صورت به این حوضه ری از مناطقادر این است که بسی حجم از استقرارهااین 

نیستند.  شناسایی قابلعشایری  های ماندگاهبقایای  و بیشتر ندمحدود ها کاوش ،اند نشدهآثار این دوره مطالعه 

سیاسی  ۀحکومت مرکزی ایالم برای غلب با تالش توان میاستقرارهای بزرگ در این مقطع را  توجه قابل افزایش

 نشینی و عقب ای منطقهسیاسی  های نمایندگیامور سیاسی این مناطق با تأسیس  ۀکنترل گرفتن ادار و تحت

کارون  ۀحوض خصوصدرابعاد استقرارها مترادف با شکوفایی درونی  ۀمترادف دانست. پس معادل نشینی کوچ

  .همیشه درست نیستعلیا 

 دو شکلبه  توان میمهم دولتی چون قلعه افغان در این نواحی را  کزاو مرشدن استقرارهای بزرگ یافته

مرتفع ایالم در مقطعی که حکومت ایالم  تفوق قدرت مرکزی دشت شوشان بر مناطق ،نخست؛ تفسیر کرد

الگوی  ۀبازتاب توسع هاییکشف چنین محوطه ،دوم ؛انجام شده است امپراطوری گرفتمتمرکز و بسیار شکل 

ثروت عمومی ناشی از مشارکت  و افزایش نشینی کوچیند رونق برآاستقراری سنتی در این نواحی و  ای رتبهدو 

 رشد شهرنشینی در شوشان وبهاز مایحتاج جوامع رو توجهی قابلبخش  مسیرهای تجاری و تأمین در کنترل
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های زاگرس هدر در نشین کوچاقوام )خوانین( مراکز استقراری متعلق به سران ۀ لذا توسع .است بوده النهرین بین

بازتاب این  تواند می دائمو فاقد استقرار  نشینی بزرگ کوچ های ماندگاهکوچک و اقماری همچنین رشد مراکز و 

 ودر خارج از شوش  شناسی باستانمواد فرهنگی محلی معضل بزرگی در مطالعات  ناشناختگیوقایع باشد. 

فارغ از اینکه  ،رو ازایناست.  و هدفمندطوالنی  شناسی باستانرفع این ابهامات نیازمند مطالعات است.  انشان

 و فرهنگی اجتماعی ،نگاری دقیق و تصویر مستندی از اوضاع سیاسیگاه انداز چشماین تحقیق توانسته باشد 

تا  کند می ما کمکبه  مکشوفه در این منطقه ایالمی محض های یافتهمعرفی ، خیردهد یا  ارائهاین نواحی 

شواهد حاکی از  ۀهم هرحال بهمطمئنی ترسیم کنیم.  طور بهکارون علیا در قلمرو کوهستانی  را ایالم ۀگستر

هوته لوتوش  نشینی عقبتفاسیری که  برخالف ؛این نواحی در قلمرو ایالم است و قطعی مدت طوالنیحضور 

 در این مقطع ارتباطات. دانند میارتفاعات ایالمی در این  گسترش قلمرورا عامل اصلی  به انشاناینشوشیناک 

حضور  این. (2جدول ) بارزی دارد حضورنطقه در م ایالم ۀدورفرهنگ . از انشان است تر پررنگ با شوشان

مرکزی و در حد شهرهای کوچک و  ی بزرگها محوطهکشف  و نیست و مقطعی تصادفی ،مدت کوتاه

مناطق این نقش  از ،مذهبی های یادمان احتماالًو  شاهی های کتیبه اقماری ای دورهی کوچک تکها محوطه

 سیاسی هاییادمان مراکز واحداث  ایالم باپادشاهان  که طوری به حکایت دارد؛ اتحادیه ایالم ساختارمرتفع در 

زاگرس را به  های کوهستاندل  ایالم در نشیب و فراز پرتاریخ  صحنه درمذهبی در این نواحی حضورشان را  ـ

 .اند کشیدهرخ 

 
 )نگارندگان( : مقایسه سفال مناطق مطالعه شده 1ۀ جدول شمار

 

 )نگارندگان( و فارسدر خوزستان  جوار همکارون علیا در مقایسه با مناطق  ۀ: حجم استقرارهای ایالم میانه در حوض2جدول 

 نام منطقه شوشان حوضۀ رود کر کارون علیا

 ق.م(1100تا1500میانه )حدودوسعت استقرار ایالم  هکتار 350 هکتار 250 هکتار 80

 Miroschedji 2003:21 Miroschedji 2003:21 مرجع 
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 (نگارندگان) علیا کارون حوضۀ در میانه ایالم دورۀ مهم استقرارهای: 3 جدول

 
 

 
 در این مقاله )نگارندگان( اشاره موردی ایالمی ها و محوطهکارون علیا  ۀحوض ۀمحدود  :4نقشه 
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 منابع 
، اول ۀشمار ،اول سال ،زبان شناخت ،«سولقان شهرکردشیلهک اینشوشیناک از  ۀنبشت سنگ»، (1389) عبدالمجیدارفعی، 

18-1 

 KD.020)کارخانه ۀمحوط (D10) ترانشه بخشیِ نجات کاوش مقدماتی گزارش» ،(1391) عیلی جلودار، محمد اسماعیلاسم

دانشگاه  شناسی باستانتخصصی  گمانه: نشریه ،«اول( بخش) بختیاری چهارمحال درکوهرنگ  سوم تونل و سد ۀمحدود در   (/1
 .28-1، 2ۀ شمار ،کاشان

       .سحاب ،تهراناول،  چ رهنمایی، محمدتقیترجمه  ،جلد اول ،شناسی جغرافیاییمبانی کشور ایران: ،(1372) اکارت اهلرز،

 .آستان قدس ،مشهد ترجمه سید محسن محسنیان، ،در پویه تاریخ نشین کوه: عشایر ها بختیاری (،1369اهمان دیتر )

 اقبال. ،، چاپ چهارم، تهرانجغرافیای مفصل ایران، (4712) بدیعی، ربیع

 .، سمتترجمه زهرا باستی، تهران ،ایالم شناسی باستان ،(1385پاتس دانیل )

 .دانشگاه تهران تهران،، دوم( چ) زاده،، ترجمه یوسف مجیدهنر ایران باستان، (1393ایدت ) ادا،پر

مجموعه مقاالت  «گزارش مقدماتی کاوش فصل سوم گورستان چال شاهین لما)یاسوج(»، (1393) محمدجواد جعفری،
تهران،  ،نیکنامی الدین کمالهمکاران زیر نظر  به کوشش محمدحسین عزیزی خرانقی و ،باستان شناسان جوان المللی بینهمایش 

 .تهراندانشگاه 

هایی در : مقالهنامهنامور، « تا دوران اسالمی ازتاریخ پیشالگوی استقراری دشت فارسان از »، (1391) رضا، علیزادهخسرو
 .188-169ایران نگار، ، ، تهرانعلیزادهکریم ه کوشش حمید فهیمی و ، بپاسداشت یاد مسعود آذرنوش

 های بارشفراوانی  تحلیل و  تجزیهکاربرد مدل ترکیبی گامبل در » ،(1384) رحیمی داریوش ؛غیور حسنعلی ؛جواد ،خوشحال

 .73-83 ،1384، بهار و تابستان جغرافیا و توسعه، «کارون شمالیۀ حداکثر حوض

 .تهران، دانشگاه تهران اول، چفر، رفیع الدین جاللترجمه دکتر  ،عشایر فارس (،1375) ژ   دومورینی

 .منتشرنشده ،شناسی باستان ۀپژوهشکد تهران، ،2کارون سد  شناسی باستانبررسی  ،(1387) مصطفی دوست،راستی

گورستان  شناختی باستان های کاوشگزارش نهایی ، (1386) قزلباش ابراهیم ؛آزادی احمد ؛روستایی کوروش ؛حسن ،رضوانی
  .شناسی باستان ۀپژوهشکد تهران، ،لما

  ۀپژوهشکد، تهران ،«کوهرنگ شهرستان شناختیباستان شناسایی و بررسی اول فصل گزارش» (،1386) کورش روستایی،

 .منتشرنشده گزارش ،شناسی باستان

 از استفاده با رودخانه هیدرولیکی رفتار سازی شبیه» ،(1392) فرهادی رسول ؛سلیمانی کریم ؛زادهوهاب قربان ؛حسین ،روشان

 ۀمدیریت حوز ۀپژوهشنام ،«و بویراحمد استان کهگیلویهموردی: رودخانه بشار،  ۀمطالع GISمحیط  در HEC-RASمدل 
 .83-70 ،1392بهار و تابستان  ،7شماره  ،سال چهارم ،آبخیز

 .تهران دانشگاه دانشگاهیجهاد  تهران،اول،  چ ،نقوش برجسته ایالمی ،(1372) رحیممحمد ،صراف

 و فارس منطقه م.ق اول ۀهزار فرهنگ در حیوانی تزیینات با تدفینی دستبندهای مورد در پژوهشی» ،(1389) مهدی ،فرجی

 .مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه کارشناسی ارشد، ۀنام پایان، «خوزستان

 شناسی باستان کاوش اول فصل گزارش» ،(1391) محمدخانی کوروش ؛رجبی نوروز ؛جعفری محمدجواد ؛ابراهیم قزلباش،

 .منتشرنشده ،«شناسی باستان ۀپژوهشکد ،تهران ،یاسوج امیرتاج گورستان

  .انزان تهران، ، ترجمه مهراب امیری،تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری، (1372) گارثویت، جن راف

 .دوم چ ،فرهنگی و مفاخرانجمن آثار  تهران، ،،ترجمه سعید فرهودی و کهگیلویهارجان ، (1377گاوبه  هانیس )

 .، سازمان میراث فرهنگی کشورتهران ترجمه اصغر کریمی، ،1جلد  ،چغازنبیل (،1373) رومن گیرشمن،

، سال نهم، شماره شناسپیام باستان، «روند پیچیدگی اجتماعی و سیاسی در جهان عیالمی» ،(1391) علیزاده، عباس

 .102-87هفدهم، 

سازمان میراث فرهنگی  شهرکرد، ،عیالم باستان و کوهستانی حکومت عشایری گیری شکل ،(1387) ـــــــــــــــ

 .و بختیاریچهارمحال  و گردشگری دستی صنایع
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 از پیش ازایران  باختری جنوب تحوالت در اقتصادی و محیطی زیست جغرافیایی، نقش بازتاب» ،(1378) ـــــــــــــــــ

 29-47 ،21ۀ شمار ،اثر ،«تا اسالم اسالم

 .وحید ،تهران امیری، مهراب ترجمۀ ،الیارد سفرنامۀ(، 1367) اوستین هنری الیارد،

تهران، پژوهشکده  ،«3کارون سد ایران، و سنگی ای صخرههای ۀ پژوهش در نگارکندپیشین»، (1375) جعفر مهرکیان،

 .منتشرنشده ،شناسی باستان

سال  ،و تاریخ شناسی باستان تهران، ،«3کارون بخشی سدنجات شناسی باستان های بررسیگزارش »، (1384) جعفر مهرکیان،

 .61-54 دوم، ۀشمار ،دهم

 .هنر ۀگنجین ،تهران ،(خوزستان ایذه) سوسن دشت باستانی آثار شناسایی و بررسی، (1391) اسکندری، سیدمحمود میر

 .تهران کشور، فرهنگی میراث سازمان خوزستان، دشت تپه هفت حفاری(، 1372) اهلل عزت نگهبان،

تاالب چغاخور: شواهدی از استقرار  ۀدر حوز آباد ساکی ۀمحوط»، (1392) محسن حیدری؛ خسرو احمدی ؛اصغر علینوروزی، 

 .145-163، 2 ۀ، شمار5 ۀدور ،دانشگاه تهران شناسی باستانت مطالعا، «در شمال زاگرس جنوبی وسنگ مس ۀدر دور نشینی کوچ

 ۀپژوهشکدتهران،  ،«باستانی قلعه گلی روستای قلعه افغان لردگان ۀدر تپ زنی گمانهگزارش »، (1375) اصغر علینوروزی، 

 .نشده چاپ ،شناسی باستان

 .نشده چاپ ،شناسی باستان ۀپژوهشکدتهران، ، «ی شرق بلداجیها تپهدر  زنی گمانه»، (1375) ـــــــــــــــــــ

، میراث فرهنگی، ، نامه پژوهشگاه«ایالم ۀشد شناختهایالمی، فراتر از مرزهای  نویافته ۀمحوط»، (1382) ـــــــــــــــــــ

 .82-75، 3 ۀشمار

 ،شناسی باستان ۀ، پژوهشکد، تهران«شهرستان شهرکرد شناختی باستانگزارش بررسی » ،(1383) ـــــــــــــــــــ

 .منتشرنشده

 ،شناسی باستان ۀپژوهشکدتهران،  ،جلد اول ،«شهرستان بروجن شناسی باستانررسی گزارش ب» ،(1386) ـــــــــــــــــــ

 .نشده چاپ

 تهران،  ،«(در حوضۀ آبخیز کارون شمالی )چهارمحال و بختیاری شناسی باستانمطالعات »، (1388) ـــــــــــــــــــ

 .175-161، 2 ۀ، شمار1 ۀ، دورشناسی باستانمطالعات 

 شناسی باستان ۀ، پژوهشکد، تهران«باستانی زاغه ۀمحوط شناختی باستانگزارش کاوش »، (1388) ــــــــــــــــــ

 .(نشده چاپ)

 یها پژوهش ،«مکانی و تحلیلشناسایی  ی عصر سنگ دشت ایذه:ها محوطه»، (1390) و مژگان جایز الدین کمالنیکنامی 
 .57-80 ،اول ۀشمار ،اول سال ،شناسی یرانا
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