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نتایج مقدماتی بررسی باستانشناختی در حوزه آبخیز زایندهرود جنوبی ،بخش
الران ،استان چهارمحال و بختیاری
علی اصغر نوروزی

*

استادیار پژوهشکده باستان شناسی
محسن حیدری دستنایی
دانش آموخته دکتری باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت1394/8/6 :؛ تاریخ پذیرش1397/3/3 :

چکیده
استان چهارمحال و بختیاری به علت قرارگیری در منطقه کوهستانی مرتفع ،منابع آبی دائمی ،دشتهای کوچک میانکوهی ،دره-
های عمیق و وجود جادههای ایل رو و عشایری از دیرباز موردتوجه جوامع انسانی قرارگرفته است .یکی از این مناطق کوهستانی،
بخش الران است که درواقع یک دره میانکوهی نسبتاً طویلی با درههای فرعی کوچکتر است .این بخش شامل حوزه آبخیز جنوبی
رودخانه زایندهرود و شاخابههای آن و بخش شرقی حوزه آبخیز رودخانه کارون است .این منطقه شاید جز معدود مناطقی از کشور
باشد که تاکنون فعالیتهای عمده باستانشناختی در آن به انجام نرسیده است .با توجه به موقعیت جغرافیایی و قابلیتهای
زیستمحیطی منطقه ،انجام بررسی باستانشناختی باهدف درک جایگاه منطقه در مطالعات باستانشناختی زاگرس مرتفع،
شناخت عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری ،تداوم ،بسط و گسست استقرارهای آن و ارزیابی تاریخ تحوالت زندگی انسان در منطقه را
ضروری مینمود .بر این اساس بخش الران در جنوب حوزه آبخیز زایندهرود در غرب شهرستان شهرکرد ،در سال  1389بهصورت
سیستماتیک و پیمایشی فشرده بررسی شد .درمجموع  210اثر و مکان باستانی از دوره نوسنگی جدید تا دورۀ معاصر شناسایی و
ثبت گردید ،بقایای کشفشده شامل محوطهها ،تپهها ،غارها و اشگفتها ،گورستان ،پلها ،مساجد و امامزادههاست .درمجموع 4
استقرار از دوره نوسنگی 20 ،استقرار باستانی از دورههای مختلف مس و سنگ 6 ،استقرار از دوره مفرغ 32 ،محوطه از دوره آهن و
هخامنشی 60 ،محوطه از دوره اشکانی و ساسانی و  111مکان باستانی از دوره اسالمی شناسایی گردید ،بیشتر محوطههای
استقراری این منطقه دارای ارتفاع کم و آثار آنها دارای پراکندگی سطحی بسیار ضعیفی هستند .با توجه به مکانگزینی و ریخت-
شناسی این محوطهها و همچنین مطالعات آثار و بقایای مردمان کوچنشین امروزی ،به نظر میرسد که بیشتر آنها بطور فصلی
استفاده میشدهاند .این مقاله بر آن است تا به ارائه نتایج مقدماتی حاصل از این بررسی بپردازد.
واژههای کلیدی :چهارمحال و بختیاری ،حوزه آبخیز ،زایندهرود ،بخش الران ،بررسی و شناسایی.
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 .1مقدمه
بخش الران در قسمت جنوبی حوزه آبخیز رودخانه زایندهرود و شاخابههای آن و قسمتهای شرقی حوزه
آبخیز رودخانه کارون است .این منطقه شاید جز معدود مناطقی از کشور باشد که تاکنون فعالیتهای عمده
باستانشناختی در آن به انجام نرسیده و جز مناطق کمشناخته و حتی ناشناخته محسوب میشود .با توجه به
عدم شناخت از منطقه ،یکفصل بررسی فشرده پیمایشی در بخش الران شهرستان شهرکرد برنامهریزی و اجرا
شد که هدف اصلی آن ،شناسایی و ثبت تمامی محوطهها و شواهد فعالیت انسان در پهندشت منطقه در طی
دوران گذشته ،تهیۀ نقشۀ باستانشناسی منطقه و تدوین یک چهارچوب گاهنگاری نسبی بر اساس مواد
فرهنگی بود .گام بعدی در تحقیقات منطقه مطالعۀ بافت استقرار ،درک روابط درون و برونمنطقهای میان
استقرارهای باستانی و بهرهوری از منابع زیستمحیطی است .بیتردید ارائۀ تصویری واقعی از چنین
فرآیندهایی تنها با بررسیهای پیمایشی امکانپذیر خواهد بود و از طرف دیگر واقعشدن این منطقه در
ارتفاعات زاگرس نیز ،ایده درآمیختن منابع سرزمین پست شوشان و سرزمین کوهستانی در یک اقتصاد
سیاسی و در نهایت تشکیل ستون فقرات جامعه دیرپای عیالم را تشکیل میداد (نک :علیزاده ،)1391 ،همچنین
جهش فرهنگی سرزمینهای بلند در اواسط هزاره  5ق.م ناشی از تعامل آنها با شوشان بود (علیزاده ،)1392 ،در
ذهن متبلور میگشت .فقر منابع معدنی در دشت شوشان و غنای این منابع در مناطق سرزمینهای بلند
شبکهای پیچیده از تعامل با یکدیگر را تشکیل میداد .به همین دلیل دشت شوش را نمیتوان در یک بستر
تعاملی تنها و بدون شناخت از سرزمینهای کوهستانی درک و تفسیر کرد (علیزاده .)1391 ،به هر حال این
منطقه با داشتن شرایط مساعد شیوه کوچنشینی نیز میتواند محلی مناسب باشد که شبکهای از تعامل
پیچیده با شوشان و حتی فارس داشته باشد .در طی بررسی پیمایشی صورت گرفته در بخش الران که در
سال  1389به سرپرستی علیاصغر نوروزی به انجام رسید 210 ،محوطه از دوره نوسنگی جدید تا دوره معاصر
شناسایی و ثبت شد .بیشتر محوطهها این منطقه دارای ارتفاع کم و در بیشتر موارد همسطح زمینهای اطراف
است و آثار آنها دارای پراکندگی سطحی بسیار ضعیفی هستند.
 .2جغرافیا و زیستبوم منطقه
بخش الران با مساحتی در حدود  516.28کیلومترمربع که از طرف شمال با استان اصفهان ،از شمالغرب با
شهرستان کوهرنگ ،از غرب با شهرستان فارسان و از طرف شرق با شهرستان بن و شهرکرد هممرز است (نقشه
 .)1این بخش شامل دو دهستان الر و مرغملک ،دو شهر و یازده روستا است .این منطقه در بستر داخلی
سلسله جبال زاگرس واقعشده و به علت ماهیت کوهستانی مرتفع ،که در مسیر بادهای مرطوب سامانههای
مدیترانهای قرار داشته و موجب صعود و تخلیه بار این سامانهها میگردد ،به همین دلیل دارای بارش نسبتاً
مناسب میباشد  .این بخش از زاگرس نیز دارای روند عمومی شمال غربی-جنوب شرقی و متشکل از درههای
موازی است که ازنظر زمین ریختشناختی این منطقه ترکیبی از کوههای بلند ،درههای عمیق و دشتهای
آبرفتی که کاربریها ی متنوع از زمین را فراهم کرده است (زاگارل .)1387:22 ،کوههای مرتفع ،درههای ژرف و
دشتهای کوچک میانکوهی عمدهترین ویژگیهای توپـوگرافی ایـن منطقه را تشکیل میدهد (نوروزی.)1388 ،
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به علت ارتفاع بلند این منطقه و طوالنی بودن فصول سرما ،پوشش گیاهی آن بیشتر شامل گیاهان مرتعی
و گون است .وجود قلل و ارتفاعات فراوان و برفگیر بودن این منطقه سبب پدید آمدن چشمهها و رودخانه-
های فراوانی شده است که عالوه بر تأمین آب موردنیاز استان ،شاهرگ حیاتی استان اصفهان و خوزستان نیز
محسوب میشود (نخعی و دیگران .)1390 ،این منطقه از مناطقی است که در انتهای مسیر کوچ عشایر بختیاری و
از نقاط ییالقی (Minorsky, 1945؛ (Alizadeh, 1988آنها محسوب میشود .عشایر بختیاری در سال دو
نوبت کوچ میکنند .در بهار از نیمۀ فروردین تا اواخر اردیبهشت از گرمسیر (شهرهایی در استان خوزستان) به
منطقۀ سردسیر (ییالق) خود در استان چهارمحال و بختیاری و دامنههای شمالی رشتهکوه زاگرس نقلمکان
میکنند و از اواخر شهریور تا اواسط آبان هم همین مسیر را برمیگردند ( ..)Garthwaite 1972مردم این
منطقه عالوه بر کوچنشینان ،بیشتر کشاورز و دامدار هستند .باوجود سامانههای مکانیزه کشاورزی پیشرفته،
کشاورزی در این منطقه هنوز به روش سنتی انجام میگیرد .از دالیل استفاده از این روش ،محدود بودن
زمینهای کشاورزی مسطح ،درصد پایین حاصلخیزی خاک حاصلخیز و پایین بودن بستر رودخانههای دائمی
نسبت به زمینهای مجاور خود میباشد.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی بخش الران

 .3شیوۀ بررسی
بررسی بخش الران با توجه به توپوگرافی ،وسعت ،محدودیتهای موجود و استعدادهای منطقه انجام گرفت.
این ناحیه شامل درههای بزرگ اصلی و درههای نسبتاً کوچک فرعی طویل و کمعرض است و سعی شد همه
چشمانداز منطقه مورد پیمایش کامل با پای پیاده قرار گیرد .برای داشتن دیدی روشنتر از منطقه ،از نقشه-
های  ،1:50000استفاده از تصاویر ماهوارهای و برای ثبت مختصات جغرافیایی از  GPSاستفاده شد .همچنین
از کمک و راهنمایی مردمان محلی و چوپانان بهره برده شد و پس از شناسایی محوطه باستانی ،نمونهبرداری
بهصورت پیشامدی ساده انجام گرفت بهطوریکه سعی شد از همه دورهها ،سفال جمعآوری گردد و اطالعات
الزم در یک فرمی که تهیه شده بود ،وارد گردید و در نهایت کروکی محوطه ضمیمه آن گردید.
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 .4بخش الران و پژوهشهای باستانشناختی آن
بخش الران باوجود قابلیتهای زیستمحیطی تاکنون توسط هیچ محقق و باستانشناسی مورد مطالعه
باستانشناختی هدفمند قرار نگرفته است .ظاهراً گمانهزنی تعیین حریم تپـۀ باسـتانی اسـکندری هفشَـجان
واقـع در جنـوب شـهرکرد کـه در سـال  1347توسط جهـانگیر یاسـی از مرکـز باستانشناسی ایـران انجـام
شـد ،نخستین فعالیت باستانشناسی در این منطقه است کـه متأسفانه گزارشـی از آن در دسـت نیست
(نوروزی .)1388 ،همچنین در همین سال هیئتی از اداره کل باستانشناسی و فرهنگعامه سابق ،جهت بررسی
و گمانهزنی در محوطههای محدوده شهرکرد به منطقه گسیل داده شده بود .این هیئت در مرز شهرکرد-
داران اشاره به تپه کوگانک دارند و در آن اقدام به گمانهزنی میکنند .به دلیل برخود ایشان با تعدادی سفال
پیشازتاریخ و اسالمی ،از فقیر بودن تپه ازنظر سفال و آن را بیارزش تلقی میکنند و مینویسند که ارزش
ثبت در آثار باستانی را ندارد (کوثری .)1347 ،جدیترین مطالعات باستانشناسی محدوده چهارمحال و بختیاری
در سال  1353هـ .ش توسط آلن زاگـارل در مناطقی از شهرستان لردگان آغاز شد .در خالل سالهای  1356و
 1357نیز بررسی کوتاهمدتی در دشت شهرکرد انجام و گمانههایی نیز در تپه قلعهگلی لردگان حفر شد
) .Zagarell, 1975, 1982- Nissen) and Zagarell, 1975پس از انقالب اسالمی در سال  1357هـ .ش
باستانشناسی چهارمحال و بختیاری به مدت  10سال متوقف گردید .با گمانهزنی تپۀ باستانی گورگای تپه در
سال  1367هـ .ش بـه سرپرسـتی جعفر مهرکیان مطالعات باستانشناسان ایرانی در چهارمحال و بختیـاری
مجدداً آغاز شد .در سال  1369بخش بازفت توسط مهرکیان بررسی شد ( .)Mehrkian, 2001در ادامه در
سال  ،1386بررسی خسروزاده در فارسان (خسروزاده (Khosrowzadeh, 2010،1386 ،انجام شد و در سال
 1389بررسی حوزه آبگیر سد دره باد گرگک توسط لیال خسروی ( )1391انجام شد و در نهایت این منطقه در
سال  ،1389برای نخستینبار به سرپرستی علیاصغر نوروزی به مدت  30روز مورد بررسی و پیمایش قرار
گرفت.
 .5یافتههای بررسی
درنتیجۀ بررسی  210محوطه باستانی و اثر فرهنگی ـ تاریخی از دورۀ نوسنگی جدید تا دورۀ معاصر شناسایی
گردید .بقایای کشفشده شامل محوطه ،تپه ،غارها و اشگفتها ،گورستان ،پلها ،مساجد و امامزادههاست و
بقایایی از شهرهای باستانی ،سدها و بندها شناسایی نگردید .با بررسی پیمایشی دقیق ،محوطهای از دوره
پارینهسنگی شناسایی نشد ،شاید دلیل آن ارتفاع زیاد منطقه باشد که در دوران پلیستوسن در زیر یخچالها
مدفون بوده  1و یا نبود منابع سنگ خام برای تولید ابزار است .با وجود نتایج بسیار رضایتبخش بررسی،
اطالعات و دانستههای ما از سیر فرهنگها و سنتهای گذشته منطقه به علت فقدان اطالعات الیهنگاری به
ویژه در خود منطقه ناقص است .بیشک تا زمان انجام گمانهزنی و الیهنگاری در چند محوطه و تپه کلیدی
همچون تپه کوگانک ،اطالعات این بررسی مقدماتی و بر پایۀ مقایسههای گونهشناختی با نواحی زاگرس
مرکزی ،دشت شوشان ،فارس و فالت مرکزی است.
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 .5-1دورۀ نوسنگی

در مجموع  4استقرار از دوره نوسنگی شناسایی شد .این استقرارها بیشتر در دره اصلی بخش الران و متعلق به
دوره نوسنگی با سفال هستند .بیشتر استقرارهای نوسنگی شناساییشده بهصورت کوچنشین ،همسطح
زمینهای اطراف و یا تپههای کوچک هستند و پراکندگی سفال و مصنوعات سنگی بر روی سطح آنها نسبتاً
کم است .این محوطهها نهشتههای ضخیم استقراری ندارند و بیشتر در دامنههای کمشیب کوهها و تپهماهورها
دیده میشوند و معموالً در کنار آنها یک چشمه آب دائمی دیده میشود (خسروزاده1391 ،؛ خسروزاده و بهرامی-
نیا .)1391،به نظر میرسد که این استقرارها برای نخستینبار در این مرحله شکلگرفتهاند و درههایی که
پیشازاین نشانههایی از سکونت در آن به دست نیامده ،احتماالً برای نخستین بار در دوره نوسنگی با سفال به
اشغال جوامع انسانی درآمده است .تپه کوگانک ،بیدکان  ،7دراز دره  ،1و گلدره همگی نوسنگی الران هستند.
سفالهای نوسنگی بخش الران بهمانند دیگر نواحی بختیاری بسیار پوک و شکننده ،به رنگهای قرمز تیره،
قهوهای و نخودی با شاموت گیاهی که دارای ناخالصیهای شن ریز و دانههای سفید ،هستند .همه این سفالها
دستساز و دارای شاموت گیاهی فراواناند ،بهطوریکه بر سطح سفال و حتی در مقطع آن بهخوبی قابل
مشاهدهاند(جدول  )1یافتههای سطحی نوسنگی این محوطهها مشابه با دشت فارسان (خسروزاده ،1391 ،خسروزاده
و بهرامی نیا  )1391سفالهای مرحله  IIنوسنگی دشت شهرکرد (زاگارل ،)37 :1387 ،قلعه رستم Nissen and ( II
 ،)Zagarell, 1976فاز 3سیلک ( Iگریشمن ،)27 :1379 ،سفالهای موشکی و سفالهای نوسنگی تل نورآباد
فارس ،دشت رستم دو در فارس ( )Weeks et al. 2006aو رحمتآباد ( )Azizi Kharanaghi, 2013و سفال-
های نوسنگی سرفیروزآباد ( ، (Niknami And Nikzad 2012, Niknami et al. 2013سراب یاوری ( Alibaigi,
 )2013هستند.
 .2-5دورۀ مس و سنگ

با شروع دورۀ مسوسنگ تغییرات شدیدی در الگوهای مکانگزینی محوطههای این منطقه روی داده است .در
این دوره  35محوطه شناسایی گردیده است .همه محوطههای دوره نوسنگی بهجز احتماالً کوگانک ،خان
یوردی و دره دراز  ،1متروک شدند و تعدادی از محوطههای برای اولین بار در دورۀ مسوسنگ مسکون شدند.
از این تعداد  3محوطه متعلق به دوره مس و سنگ قدیم 16 ،محوطه مربوط به مسوسنگ میانی و 10
محوطه مربوط به دوره مسوسنگ جدید است .ازنظر الگوی مکانگزینی ،محوطههای این دوره مشابه با دوره
نوسنگی ،که تعدادی از آنها مربوط به یکجانشینان (؟) و تعدادی نیز منتسب به کوچنشینان است .همه
محوطههای مسوسنگ در کنار منابع آب ،کف دره اصلی ،شیبهای نسبتاً تند کوهها ،دامنه یا بر روی
تپهماهورها و حتی زمینهای سنگالخی دیده میشوند .پژوهشهای نخستین بر روی سفالهای این دوره
نشان از ارتباط قوی ساکنان بختیاری با مناطق خوزستان (شوشان میانه و جدید) (علیزاده ،)1392 ،فارس (باکون ب و
الف) ( )Alizadeh, 2003و مرکز فالت (سیلک  IIو  )IIIو تا حدودی غرب ایران است (خسروزاده  ،1391نوروزی و
دیگران  .)1392سفالهای (تصویر  ،1جدول  )1این دوره شامل سفالهابی با خمیره نخودی تیره با پوشش غلیظ
قرمز ،سفالهایی با پوشش رقیق نخودی روشن متمایل به کرم یا سبز و سفالهای خاکستری با پوشش رقیق
خاکستری یا سیاه و بسیار دودزده هستند .محوطههای مس و سنگ قدیم مانند دوره نوسنگی درجاهایی که
برای کشاورزی مناسب نیستند واقع گردیدهاند و ابعاد آنها نیز کمتر از نیم هکتار است .سفالهای این دوره با
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نام محلی اسکندری معروفند و قابل مقایسه با جعفرآباد  ،6-4نیمه نخست چغامیش ،مرحله سبز و خزینه (زاگارل،
 ،)40 :1387الیههای  17-13جوی ،الیههای  28و پایینتر بندبال (ویت و دایسون )34 :1382،و دوره شمسآباد (باکون

 )B1هستند .سفال های این دوره در بخش الران شباهت بیشتری با فارس و خوزستان دارند .پس از این دوره
یعنی در دورۀ مس و سنگ میانی وضعیت بسیار متفاوت شده است .شمار محوطهها از  3مکان به بیش از 16
مکان رسیده است .در این دوره سرتاسر دره مسکون شده است .حاشیه سرشاخههای رودخانه زایندهرود و
سرشاخههای کارون ،حاشیه شمالی و جنوبی دره اصلیترین مکانهای شکلگیری استقرارهای دورۀ مس و
سنگ میانی به شمار میروند .محوطههای واقع در تپهماهورها و میان ناهمواریها بههیچوجه دسترسی
مناسبی به اراضی مساعد کشاورزی نداشتند و بر این اساس میتوان به احتمال از آنها به محوطههای مربوط
به دامداران و یا رمهگردانان فصلی یادکرد .این دوره در منطقه بختیاری با فازهای مختلفی همچون چلهگاه،
افغان ،و شهرکرد معروف است (نک زاگارل )45-43 :1387 ،و سفالهای بخش الران مشابه با شهرکرد و چله گاه
و در کل همزمان با همزمان با دوره چغامیش (دوره چغامیش در تپه چغامیش) ،الیههای  3m-nجعفرآباد ،البههای
 5-10جوی و الیههای پایینی قبر شیخین (ویت و دایسون ،)32 :1382،بندبال الیههای  ،11-22مرحله مهمه و
بیات در تپه سبز و باکون  Aدر استان فارس (زاگارل )43 :1387 ،هستند .بنظر میرسد که نواحی بختیاری در
این دوره با نواحی فارس روابط فرهنگی بیشتری داشته ،زیرا یافتههای سفالی تشابهات بیشتری را با فارس
نشان میدهد.در دورۀ بعد یعنی دورۀ مسوسنگ جدید با افت بسیار محسوس در شمار محوطهها مواجهیم.
شمار محوطههای این دوره به  10مکان رسیده است .محوطههای این دوره هم در دشت و هم در مناطق
ناهموار و تپهماهوری واقعشدهاند .محدوده زمانی مس و سنگ جدید اساساً هم افق با دورههای اروک قدیم و
جدید ،جمدتنصر در بینالنهرین و خوزستان است (زاگارل .)52 :1387 ،سفالهای چرخساز با پوشش قرمز،
کاسههای لبهواریخته ،سبوهایی با دستههای دماغی شکل ،سینیهای بانشی از اصلیترین شکلهای ظروف
این دوره به شمار میروند.

تصویر  ،1نمونههایی از سفالهای مس و سنگ حوزه زایندهرود

کشف محوطههای فصلی در مناطق ناهموار نشان میدهد که هنوز کوچنشینی بخش عمدهای از معیشت و
زندگی مردمان دورۀ مسوسنگ جدید را شامل میشده است و در بخشهای شمالی ارتباطات بین منطقهای با
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مناطق فالت مرکزی افزایش یافته ،اما مناطق جنوبی نیز کماکان با فارس در ارتباط است (نوروزی .)1388 ،سفالهای
این دوره شامل سفالهای نخودی منقوش ،سفال قرمز ،سفال قرمز با پوشش غلیظ قرمز ،سفالهای نخودی با
پوشش غلیظ قرمز و سفال نخودی ساده هستند .این سفالها همزمان با سفالهای قرمز لپویی ( (Langsdorff
 ،and MacCown, 1942بانش ( )Alden, 2003و سیلک ( III6-7نک :گریشمن )1379 ،هستند .سفالهای این
دوره در بخش الران شباهت بیشتری با فارس و خوزستان دارند.
جدول  ،1توصیف سفالهای مس و سنگ بخش الران
1

لبه ،نخودی ،خشن ،تمپر گیاهی ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش رقیق بر هر دو
سطح

خسروزاده و بهرامی نیا:1391 ،
شکل  ،14طرح 8

2

لبه ،نخودی ،خشن ،تمپر گیاهی ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش پوشش رقیق هر
دو سطح

زاگارل :1387 ،شکل  ،11طرح 1

3

لبه ،نخودی روشن ،خشن ،تمپر گیاهی ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش پوشش
رقیق بر هر دو سطح

زاگارل :1387 ،شکل  ،11طرح 6

4

لبه ،نخودی ،خشن ،تمپر گیاهی ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش غلیظ قرمز تیره
بر هر دو سطح

زاگارل :1387 ،شکل  ،8طرح 3

5

بدنه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش غلیظ نخودی
مایل به کرم ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای و قرمز تیره

Delougaz and
Cantor:1996, fig 22

6

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش غلیظ نخودی
مایل به کرم بر هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

7

لبه ،نخودی ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر هر دو سطح،
نقاشی ،بیرون ،سیاه

Herinck, Overlaet, 2003,
fig 16.8

8

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش غلیظ نخودی
مایل به کرم بر هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

هژبری نوبری و دیگران،1391 ،
لوح  ،7طرح 28

9

لبه ،نخودی ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق بر هر دو سطح ،نقاشی،
بیرون ،قهوهای تیره

علیزاده :1382 ،ش G ،35

10

بدنه ،نخودی ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر هر دو
سطح ،نقاشی ،بیرون ،سیاه

علیزاده :1382 ،ش I ،60

11

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر
هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

12

لبه ،نخودی ،خشن ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش غلیظ قرمز بر هر دو سطح

Alizadeh, 2006: fig:53,F

13

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

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

14

بدنه ،نخودی ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر هر دو
سطح ،نقاشی ،بیرون ،سیاه

علیزاده :1382 ،ش D ،41

15

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی
مایل به کرم بر هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

16

لبه ،نخودی ،خشن ،دستساز ،پخت ناکافی ،پوشش غلیظ قرمز تیره صیقلی بر هر
دو سطح

زاگارل ،1387 ،تصویر  ،12طرح 7

17

لبه ،نخودی مایل به کرم ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر
هر دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

18

بدنه ،نخودی روشن ،متوسط ،دستساز ،پخت کافی ،پوشش رقیق نخودی بر هر

نوروزی و دیگران ،1392 ،تصویر
 ،8طرح 3
/Alizadeh, 2006: fig:23,M
هژبری نوبری و دیگران،6 :1391 ،

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

Alizadeh,2003:fig22,J
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دو سطح ،نقاشی ،بیرون ،قهوهای تیره

12

 .3-5دورۀ مفرغ

با آغاز دورۀ مفرغ و پایان دورۀ مس و سنگ وضعیت منطقه دگرگونشده است .یافتههای مرحلۀ آغاز ایالمی
که شامل سفالهای لولهدار ،سفالهای لبهواریخته ،ظروف با دسته دماغی شکل و سینیهای بانشی در منطقه
تنها از یک محوطه بنام تپه کوگانک بهدستآمده است ،در این دوره شاهد افت شدید شمار محوطهها نسبت
به دوره مسوسنگ ،به  6محوطه هستیم .شاید یکی از دالیل آن عدم شناخت ما از دادههای دوره مفرغ و
حتی ایالمی نواحی بختیاری باشد .بهطور یقین نمیتوان گفت که آیا باید این منطقه را در چهارچوب قلمرو
عیالم دید یا نه ،در این دوره نزدیکترین محوطه به منطقه مورد مطالعه سیلک کاشان است که پس از دوره
آغاز ایالمی /سیلک  IV2تا اوایل عصر آهن متروک میشود (خطیب شهیدی و دیگران .)1386 ،بهطور یقین به
دلیل همجواری با خوزستان و گاهنگاری نسبی ایالم ،این منطقه در این دوره همزمان با ایالم قدیم است و باید
در ارتباط با تحوالت تاریخی این دوره مخصوصاً سلسله اوان ( 2100-2600ق .م) ،سیماشکی ( 1900-2100ق .م)
و سوکالماخ ( 1900-1500ق.م) (مظاهری و بهرامی )1393 ،بررسی شود .به نظر میرسد که ساختار اجتماعی این
منطقه در طول هزاره چهارم ق .م تا دوران معاصر با غلبه و گسترش کوچنشینی همراه بوده و طوایف کوچ-
نشین همواره حکومت مرکزی را تحت تأثیر قرار دادهاند (نوروزی .)1382 ،شاید دشتها و درههای میانکوهی
زاگرس را میتوان یکی از تأمینکنندههای جمعیت فارس ،خوزستان و بینالنهرین در نظر گرفت (علیزاده،
 .)Alizadeh, 2010،41 :1387سفالهای دوره مفرغ قدیم در منطقه بختیاری همزمان با بانش میانه و جدید در
فارس (نک :علیزاده 34 :1387 ،جدول  ،)2شوش  IIIA-Bدر خوزستان ،سفالهای عصر مفرغ چیاسبز و کموترالن
در زاگرس مرکزی ( (Schmidt et al. 1989است (ویت و دایسون.)66 :1382 ،

تصویر  ،2نمونههایی از سفالهای آغاز نگارش و عصر مفرغ

از دوره مفرغ میانی در منطقه الران ،سه محوطه شناسایی شدند .این دوره در منطقه بختیاری همزمان با
فاز انتقالی بانش به کفتری و کفتری قدیم در فارس ) ،(Sumner 2003: 53شوش  IVو  VAدر خوزستان است،
سفالهای این دوره در شوش مشابه با سفالهای ارتفاعات زاگرس است (ویت و دایسون .)43 :1382 ،از دوره
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مفرغ جدید در بخش الران دو محوطه شناسایی شد .سفالهای این دوره در منطقه بختیاری همزمان با محوطه
 KR385در کوهرنگ ( ،)Azadi, 2015همزمان با فاز کفتری میانه و جدید در فارس ;(Nickerson 1983
) ،Miller and Sumner, 2004شوش  VBو  VIدر خوزستان (ویت و دایسون )25 :1387 ،هستند.
در دوره مفرغ برخالف دورههای پیش ،درههای بسیار تنگ و دورافتاده در این دوره خالی از سکنه شدهاند.
الگوی پراکندگی استقرارهای دورۀ مفرغ الران هنوز هم ادامه الگوی استقرارهای فصلی مناطق تپهماهوری
حاشیه دره اصلی را نشان می دهد .استقرارهای این دوره چندان بزرگ نیستند .تمامی محوطههای مناطق
تپهماهوری و حاشیه دش ت کوچک و وسعتی کمتر از یک هکتار دارند .سفالهای این دوره شامل سفالهایی با
خمیره قرمز ،نارنجی و طیفهای نخودی که در حرارت کافی پختهشدهاند (تصویر  ،2جدول .)2
جدول  ،2مشخصات سفالهای آغاز نگارش و عصر مفرغ بخش الران

شماره

توصیف

مقایسه
Weeks et al.
2006bFig3.125:T
NP619
Weeks et al.
2006bFig3.125:T
NP576
لوبرون،1376 ،
شکل 34.9

1

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

2

لبه ،نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش نخودی بر سطح خارج و
داخل

3

لبه ،نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق قهوهای تیره بر سطح خارج ،نقوش کنده بر روی شانه ظرف

4

لبه ،قرمز مایل به نارنجى ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،
پوشش قهوهای روشن بر سطح خارج و داخل

5

لبه ،نخودی ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق نخودی بر سطح خارج و داخل

لوبرون،1376 ،
شکل 34.1
Alizadeh, 2008:
fig:25,T

6

لبه ،نارنجی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر سطح خارج
و داخل

Parzinger, 2011,
Fig41: 361

7

لبه ،نخودی ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق قهوهای تیره بر سطح خارج و داخل

Weeks et al.
2006b: 3.113, 229

8

لبه ،نارنجی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج و داخل

Helwing,
2011:30,171

9

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج

10

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج

11

لبه قهوهای ،ماده چسباننده شن ریز و کاه ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر
سطح خارج و داخل

Khosrowzadeh
and Zeidi 2009,
3.129:2316
Khosrowzadeh
and Zeidi 2009,
3.126:2355
Weeks et al.
2009: 3.116, 91

12

لبه قهوهای ،ماده چسباننده شن ریز ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر سطح خارج و داخل

13

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج

Schacht, 1975:7,
AA
Fahimi, 2011: 62,
2867

14

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر
سطح خارج و داخل

Khosrowzadeh
and Zeidi 2009,
3.123:2497

15

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،چرخساز ،پوشش رقیق قرمز بر سطح خارج و داخل
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16

لبه قهوهای ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح
خارج و داخل

17

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،چرخساز ،پوشش رقیق قرمز بر سطح خارج و داخل

18

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش نخودی تیره بر سطح خارج
و داخل

Helwing,
2011:38,246

Helwing,
2011:15,18

 .4-5عصر آهن و دورۀ هخامنشی

در آغاز عصر آهن و پایان دورۀ مفرغ وضعیت منطقه دوباره دگرگونشده است .تعداد محوطههای این دوره به
بیش از  36محوطه رسید و جمعیت منطقه برای دومینبار (یکبار در دورۀ مس و سنگ) بهشدت افزایشیافته
است .برخالف دورههای پیش ،حتی درههای بسیار تنگ و دورافتاده نیز در این دوره مسکون شدهاند .این
وضعیت در منطقه مجاور یعنی فارسان هم دیده میشود (نک؛ خسروزاده .)1391 ،از تعدد  32محوطه29 ،
محوطه برای اولین بار در دوره آهن مسکون شدند و  8عدد از کل محوطهها استقرا آنها تک دورهای است و
بعد از عصر آهن تداوم نداشتند .ازنظر گاه نگاری منطقهای و سلسلههای حکومتی در جنوب غرب ایران ،این
دوره همزمان با دوره ایالم میانه و جدید است و شاید دلیل افزایش محوطههای در عصر آهن در ارتفاعات
زاگرس مرتبط با حکومت ایالم میانه و جدید باشد و تحوالت فرهنگی ،سیاسی .و اجتماعی این دوره باید در
قالب حکومت ایالم بررسی شود .سفالهای این دوره شامل سفالهایی بارنگهای آجری ،قرمز ،نخودی ،قهوه-
ای و خاکستری که برخی از آنها پوشش رقیق دارند (تصویر  ،3جدول  .)3بیشتر سفالهای این منطقه معرف
دورههای آهن  IIو  IIIو قابلمقایسه با سفالهای محوطههای فارسان (خسروزاده ،)1391 ،وَرکبود ( Haerinck
 ،)and Overlaet, 2004چم زی مومه ( )Haerinck and Overlaet, 1998زیویه ( ،)Young, 1965بابا جان

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

تصویر  ،3نمونههایی از سفالهای عصر آهن و هخامنشی

به دلیل نبود مدارک الیهنگاری اطالعات ما از دوره هخامنشی بسیار کم است .سفالهای این دوره بسیار
مشابه با دوره آهن و حتی در برخی موارد تشخیص و جداسازی آنها در حال حاضر ناممکن است .با این
وجود ،در دوره هخامنشی تغییر محسوسی در تعداد محوطهها دیده میشود .در این دوره  11محوطه
شناسایی شد .بیشتر این محوطهها بر روی تپهماهورهای منتهی به دشت و درههای فرعی دیده میشوند و
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تعداد کمی از آنها در داخل دشت و دره اصلی قرار دارند .این الگوی مکانگزینی در درههای مجاور مانند
فارسان هم دیده میشود (نک :خسروزاده .)1391 ،همه محوطههای این دوره در بخش الران کمتر از یک هکتارند
و محوطهای بزرگتر از یک هکتار در بین آنها دیده نمیشود .سفالهای این دوره شامل سفالهایی با خمیره
قرمز روشن ،نخودی ،صورتی و نارنجی است که در برخی موارد سطح داخلی یا خارجی با پوشش غلیظ یا
رقیق نخودی و نارنجی پوشیده شدهاند (تصویر  ،5جدول  .)3این سفالها مشابه با محوطه هخامنشی شهریاری
(IIاسمعیلی جلودار و ذوالقدر ،)1393 ،محوطههای فارسان (خسروزاده ،)1391 ،پاسارگاد (استروناخ ،)1379 ،تل اسپید
( .(Petrie et al. 2006دهانه غالمان (مهرآفرین و دیگران ،)1392 ،شوش (دومیروشیجی )1376 ،هستند.
جدول  ،3مشخصات سفالهای عصر آهن و هخامنشی بخش الران

شماره
1
2

توصیف
لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر

خسروزاده ،1391 ،تصویر ،7

هر دو سطح

طرح 18

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی

Alizadeh, 2008:
fig:23,E

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی مایل به

کالیس و کالمایر،1385 ،

قرمز بر هر دو سطح

شکل  ،2طرح 9

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

فهیمی ،1383 ،شکل  ،7طرح

رقیق قرمز بر سطح بیرونی

2

تیره بر هر دو سطح
3
4
5

مقایسه

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قرمز بر سطح
بیرونی

6

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

Gopnik, 2000,pl3:56

رقیق قرمز بر هر دو سطح
7
8
9
10

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی

شیشهگر ،166 ،1384 ،طرح

تیره بر هر دو سطح

17

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

خسروزاده ،1391 ،تصویر ،7

رقیق بر هر دو سطح

طرح 5

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر سطح

کالیس و کالمایر،1385 ،

بیرونی

شکل  ،2طرح 9

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

Alizadeh, 2008:
fig:21,H

لبه قهوهای تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر

کالیس و کالمایر،1385 ،

رقیق کرم بر سطح بیرونی
11
12

سطح بیرونی

76:159

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای

Alizadeh, 2008: fig:24,
J, Sumner, 1986:fig
3:O
Alizadeh, 2008:
fig:24,D

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق بر هر دو

Alizadeh,
2008:fig:24,O,
Sumner, 1986:fig 3:F

تیره بر سطح بیرونی
13

لبه قرمز مایل به نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق بر هر دو سطح

14

سطح
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 .5-5دورههای اشکانی و ساسانی

با شروع این دوران وضعیت الگوی استقرارگزینی مردمان در این منطقه تغییر کرد و مجدداً منطقه رونق و
آبادانی خود را به دست آمده آورده است .از این دوره در بخش الران  56محوطه شناسایی شد .شمار فراوان
محوطههای این دوره میتواند نشاندهنده این امر باشد ،همین وضعیت نیز در دشت فارسان قابل مشاهده
است (خسروزاده و حبیبی .)1394 ،این دوران همچون دورۀ مسوسنگ و آهن ،تقریباً تمامی منطقه دارای آثار و
بقایای استقرار است .درههای تنگ و ارتفاعات نیز طی این دوره توسط گروههای متحرک اشغال شده است .به
احتمال زیاد تعداد قابلتوجهی از این مکانها مربوط به قبرستانهای اشکانی باشد ،که در نقاط مختلف منطقه
پراکنده شدهاند .از میان کل محوطهها  30محوطه تکدورهای هستند و پس از این دوره استقرار آنها تداوم
نیافته است .سفالهای به دست آمده در این دوره عموماً نارنجی یا نخودیرنگ بوده و با چرخ ساخته شدهاند.
سفالهای این دوره بیشتر مشابه با سفالهای اشکانی فارسان (خسروزاده) و الیمایی خوزستان (نک؛ Alizadeh,
 ،1985عزیزی خرانقی و دیگران )1389 ،است.
اطالعات مربوط به دورۀ ساسانی منطقه نیز چندان زیاد نیست .مانند دورۀ اشکانی محوطهها همگی
کوچک و استقرارهای فصلی و یا دائمی در حد روستاهای کوچک ،کمتر از یک هکتار هستند .کاهش در شمار
استقرارهای مربوط به دورۀ ساسانی ممکن است به دلیل عدم شناخت کامل ما از یافتههای سطحی قابل
انتساب به این دوره طی بررسیهای سطحی باشد .زیرا ممکن است که برخی از یافتههای که متعلق به دورۀ
ساسانی هستند ،مربوط به دورۀ اشکانی و یا صدر اسالم پنداشته شده باشند (تصویر  ،4جدول .)4
 .6-5دوره اسالمی

در طی بررسی  111محوطه و اثر دوره اسالمی ( 48درصد از کل محوطهها) شناسایی شد .بهطورکلی محوطههای
شناساییشده شامل محوطههای استقراری ،پلها ،گورستان ،امامزاده و بناهایی مانند مساجد هستند .از این
تعداد یک اثر امامزاده قرون معاصر ،دو محوطه گورستانهای دوران متأخر اسالمی (قاجاری) ،دو بنای حمام
دوران معاصر و یک عدد پل است.

تصویر  ،4نمونههایی از سفالهای دوره اشکانی و ساسانی
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البته الزم به ذکر است که در میان این  111اثر منتسب به دوره اسالمی 11 ،محوطه به سبب کمبود
یافتههای سطحی و فقدان سفالهای شاخص بهطور دقیق قابل تاریخگذاری به دوران تاریخی یا اسالمی نبوده
و بهطورکلی با اصطالح تاریخ-اسالمی تاریخگذاری شدهاند .بر این اساس تعدادی از استقرارها تنها با نام دورۀ
اسالمی مشخصشدهاند .تنها بناهای شاخص ،گورستانها با سنگقبرهای تاریخدار و محوطههای استقراری با
سفال لعابدار بهطور دقیقتر تاریخگذاری شدهاند (تصویر  ،5جدول .)5
جدول  ،4مشخصات سفالهای عصر اشکانی و ساسانی بخش الران
توصیف
1
2
3

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،

خسروزاده،1391 ،

پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح خارج

تصویر  ،9طرح 12

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

خسروزاده،1391 ،

پوشش قهوهای روشن بر سطح خارج و داخل

تصویر  ،9طرح 14

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

Alizadeh
1985,fig1:c

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

شریفی،241 :1384 ،

چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر هر دو سطح

طرح 26

لبه قرمز تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز ،پوشش

اسمعیلی جلودار،

رقیق قرمز تیره بر هر دو سطح

مرتضایی،1391 ،

رقیق قرمز تیره بر هر دو سطح
4
5

مقایسه

کاتالوگ  ،4طرح 1
6

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی روشن
بر هر دو سطح

7

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی بر هر دو

& Hojlund
Andersen, 1994:
243
خسروزاده،1391 ،

سطح

تصویر  ،9طرح 13

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،

خسروی ،1385 ،شکل

پوشش رقیق نخودی تیره بر سطح خارج

 ،9طرح 17

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر

Kennet, 2002:
Fig3, type85

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،
پوشش رقیق نخودی بر هر دو سطح

8
9
10

سطح خارج
11

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی روشن
بر هر دو سطح

12
13

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط ،چرخساز،

خسروزاده و عالی،

پوشش رقیق نخودی تیره بر هر دو سطح

 ،1384طرح 5:7

لبه نخودی تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر

Alizadeh
1985,fig2:R

سطح خارج

محوطههای چندانی متعلق به اوایل دورۀ اسالمی دانسته نشدهاند ،اما شمار قابلتوجهی محوطه دارای
بقایای دوره اسالمی متأخر است .از دورۀ اسالمی میانی نیز شماری محوطه کشف گردید .محوطهها و تپههای
دورۀ اسالمی اغلب در نزدیکی استقرارهای امروزی قرار دارند .امامزادهها نیز اغلب مربوط به دورۀ اسالمی
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متأخر هستند و نیز بناهای محقر و کوچکیاند که یک نمونه آنها طی بررسی شناسایی و موردمطالعه قرار
گرفت .این بنا مربوط به دورۀ معاصر است .طی بررسی نیز یک روستای متروکه معاصر بنام خلیلآباد شناسایی
شد که ساختمانهای آن از خشت و پی آنها از الشهسنگ ساختهشده بود .بر روی این محوطهها معموالً
ساختوسازهای سنگی و خشتی که دیوارهای آنها بهخوبی مشخص است و به شکل توده و پشته سنگی در-
آمده ،دیده میشود (خسروزاده.)1391 ،
 .6نتیجه
با توجه به نتایج بررسی ،آغاز استقرار در بخش الران به دوره نوسنگی جدید بازمیگردد .استقرارهای نوسنگی
(دو درصد از کل محوطهها) عمدتاً در دره اصلی و در حاشیه تپهماهورها واقعشدهاند و فاصلۀ اندکی با منابع آب
دائم یا فصلی دارند .الگوی استقراری این دوره شامل محوطههای فصلی و موقت را نشان میدهد.

تصویر  ،7نمونهای از سفالهای دوره اسالمی

در دوره مسوسنگ ( 9درصد از کل محوطهها) شاهد افزایش در تعداد محوطهها نسبت به دوره قبل هستیم
(نمودار  ،)1در دوره مسوسنگ قدیم بقایایی قابل انتساب به این دوره از  3محوطه بهدستآمده ،اما در دوره
مسوسنگ میانی است که شاهد شکوفایی استقرارها 16 ،عدد در بخش الران هستیم .در این دوره تمام
منطقه اعم از حاشیه جنوبی و شمالی و درههای موازی با دره اصلی و همچنین نقاط دورافتاده نیز مورد
سکونت و استقرار قرارگرفته است .آنچه به نظر میرسد این است که شاید این افزایش تعداد محوطهها در
دوره مسوسنگ میانی ارتباط مستقیم با جابهجاییهای مکرر کوچنشینان در داخل منطقه داشته باشد ،البته
این مطلب هنوز در حد یک فرضیه است و نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری دارد .بیشتر محوطههای این
دوره کمتر از یک هکتار و همه آنها الگوی سکنیگزینی موقت را نشان میدهند.
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جدول  ،5مشخصات سفالهای عصر آهن و هخامنشی بخش الران
توصیف
1

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

مقایسه
خسروزاده ،1391 ،تصویر  ،6طرح 7

چرخساز ،پوشش رقیق قهوهای تیره بر سطح خارج
2

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

خسروزاده ،1391 ،تصویر  ،6طرح 13

متوسط ،چرخساز ،پوشش قهوهای روشن بر سطح خارج و داخل
3

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق

اسدی ،1388 ،لوح 2 :4

قهوهای تیره بر سطح خارج
4

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق
نخودی روشن بر هر دو سطح

5

لبه نخودی روشن ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش
رقیق نخودی بر هر دو سطح

6

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق
نخودی روشن بر سطح بیرونی

7
8

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

سراقی و مهاجرنژاد ،1393 ،تصویر ،6

چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر سطح بیرونی

طرح 4

لبه قرمز تیره ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق

خسروزاده ،1391 ،تصویر  ،6طرح 8

قرمز تیره بر هر دو سطح
9

لبه قرمز ،ماده چسباننده شن ریز و ذرات ریز سفیدرنگ ،متوسط،
چرخساز ،پوشش رقیق نخودی تیره بر سطح بیرونی

10

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

کریمیان و جاوری :1385 ،طرح 2

چرخساز ،پوشش رقیق قرمز تیره بر هر دو سطح
11

لبه نخودی ،ماده چسباننده شن ریز ،متوسط ،چرخساز ،پوشش رقیق

مرتضایی ،1383 ،لوح  ،3طرح 2

قهوهای تیره بر سطح خارج

گرچه شواهد دوره مس و سنگ جدید و اوایل آغاز نگارش از منطقه بهدستآمده ،اما از محوطههای بزرگ
و مرکزی همچون چغامیش و شوش خبری نیست .احتماالً علت این موضوع را بایستی در عوامل
زیستمحیطی و حاشیه بودن بخش الران قلمداد نمود .در این منطقه کاسه لبه واریخته و سبوهایی با دسته
دماغی شکل که نشانگر دورۀ اروک هستند ،تنها از دو محوطه بهدستآمده است .در دوره مفرغ شاهد رکود
محسوس در تعداد محوطهها به ( 6دو درصد) محوطه هستیم (نمودار  ،)1همین اتفاق نیز در دشت فارسان
رخداده است (خسروزاده ،)1391 ،اما الگوی استقرار گزینی مشابه با دوره قبل یعنی الگوهای استقرار گزینی
موقت است .همزمان با دوره آهن تعداد محوطهها به بیش از  32محوطه ( 15درصد از کل محوطهها) رسید ،البته
الزم به ذکر است که از دوره آهن  1و  2تعداد کمی محوطه شناسایی شد و شاید از دالیل آن عدم شناخت
کافی از این دوره و نبود دادههای الیهنگاری باشد .در این منطقه سفال شاخص خاکستری در چند محوطه
انگشتشمار به تعداد اندک شناسایی شد ولی بر اساس دادههای بهدستآمده ارتباط قوی با منطقه خوزستان
را نشان میدهد ،شاید در این زمان منطقه بختیاری جزئی از حکومت ایالم بوده است (خسروزاده.)1391 ،
دوره هخامنشی و بهویژه اشکانی و ساسانی ،تراکم جمعیت و محوطهها دوباره به اوج میرسد (نمودار  .)1در
طی این دوره بیش از  24( 56درصد) محوطه در این ناحیه شناساییشده است .علیرغم تعداد زیاد استقرارها،
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بازهم خبری از محوطههای بزرگتر از یک هکتار نیست .اکثر استقرارهای این دوره به نظر استقرارهای
کوچک با معیشت بر اساس دامپروری و کوچنشینی است .البته به نظر میرسد که تعدادی از این محوطهها،
گورستانهایی از این دوره باشند .اطالعات مربوط به دورۀ ساسانی منطقه نیز چندان زیاد نیست .مانند دورۀ
اشکانی محوطهها همگی کوچک و استقرارهای فصلی و یا دائمی در حد روستاهای کوچک ،کمتر از یک هکتار
هستند .بر اساس یافتههای سطحی محوطهها ،به نظر میرسد که در دوران تاریخی این منطقه نیز پیوند
محکمی با خوزستان و فارس دارد .از دوره اسالمی نیز اکثر اطالعات ما از گورستانها و بنای امامزادهها،
مساجد ،حمام ،پلهای متأخر اسالمی است .گرچه محوطههایی از قرون اولیه و میانی دورۀ اسالمی
شناساییشده ،اما به سبب فقدان سفالهای لعابدار شاخص ،تاریخگذاری دقیق این محوطهها دشوار است.

نمودار  ،1محوطههای شناساییشده دورههای مختلف در بخش الران

با توجه به نتایج حاصل از بررسی ،وضعیت زیستمحیطی بخش الران که متشکل از درههای اصلی و فرعی
با منابع فراوان آب دائم و فصلی و ارتفاع بسیار زیاد منطقه ،تأثیر به سزای بر مکانگزینی و شکلگیری
استقرارهای این دوره داشته است .به نظر میرسد که در تمامی دورهها تراکم اصلی استقرارها در درههای
مرکزی است .علت این وضعیت را باید در غنای زیست ـ محیطی این بخش از دره یعنی حاشیه زایندهرود،
سرشاخههای آن و مسیرهای کوچرو این منطقه جستجو کرد .از طرف دیگر تنها نقطه قابل بهرهبرداری برای
کشاورزی همین قسمت از بخش الران است .ارتفاع زیاد منطقه و دیگر عوامل زیستمحیطی باعث شده که
این منطقه چراگاه ییالقی مناسبی برای کوچنشینان متحرک باشد .باید یادآوری کنیم که نتایج حاصل از
بررسی به سبب فقدان اطالعات الیهنگاری قابلاطمینان در منطقه ،نسبی و قابلتغییر است و بایستی در آینده
با انجام کاوشهای الیهنگاری در چند محوطه شاخص دره ازجمله تپه کوگانک که بر اساس یافتههای سطحی
آن دارای دورههای مس و سنگ تا اواخر اسالمی است ،مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
تشکّر و قدردانی
از ادارۀ کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری و از اعضای هیئت که در
به ثمر رسیدن این پژوهش از هیچ کوششی فروگذار نبودند ،صمیمانه سپاسگزاری میکنیم.
پینوشت
 .1هربرت رایت معتقد است که خط برف دائمی در ارتفاعات زاگرس در دوران اوج یخچالی 1800متر بوده است (ر.کWright :.
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.)1962
 .2آغاز دوره ایالم میانه را معموالً از حدود  1500ق.م در نظر میگیرند و شامل سه مرحله کیدینویدها ،ایگی¬هالکیها و
شوتروکیها هستند و بنا به متون اکدی ،در این زمان عنوان پادشاه «شوش و انشان» یا طبق متون ایالمی پادشاه «انشان و
شوش» استفاده میشده است (پاتس.)293 :1385 ،
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