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ی كبيركوه در دوره مفرغ از ديدگاه ها راه ه ايلمطالع
 *مطالعه موردی: ايل زنگنه؛ یشناس باستان –قوم

 

 *خداكرم مظاهری ،*رضا حقيقی
 (25/8/93: تاريخ تأييد؛  20/2/93: )تاريخ دريافت

 
 چكيده

 گا  .،فان ریتر مهمیوزه زاگرس مرکز  ینی از  ( IIIمریله گو.یرا.،فه مفرغ 
غرم ، ج وم  سراسر م اوق  .ف III   با شر،ع مریله گو.یرسترم ایران ای غش اس باسمان

یق ف،اج ، اشاعه س ت سفال که از ور میگسمغرم ایران شاگد نوعی گارووونی هرگ ری 
موضوع مهم ، .ف هوف توجه؛ مبحث   توان آن فا تشخیص .ا.می IIIفنر گو.یر کم قو  ت

فنر ایر .،فه است که .ف کال م قو  تمر  نسبماً سریع س ت سفچرونری ظهوف ، گس
امنان   ی ایل زنر هش اس باسمان –ایر مقاله از وریق مطالعه دوم  .فشو.  سراسر م طقه فایج می

  گا لیتحلاز وریق  IIIفنر گو.یر ک  گسمر  ، ف،اج س ت سفال م قو  تیرکت
گا  باسمانی یع منان  ما بیر مسیرگا  کوچ عشایر ایل زنر ه ، مودعیت ، شنل توزا سهیمقا

  .،فه مفرغ ش اسایی شده .ف پیرامون معابر کبیرکوه  موف. بحث ، برفسی دراف گرهمه است
ف،  انجام تحقیق یک ف،  تلفیقی است که .ف برگیرنده مطالعا  میدانی ، مطالعا  

  انیشن کوچضا اً .، جامعه موف. مطالعه دراف گرهمه که ینی جامعه باسمانی     استا کمابخانه
 معاصر ایل زنر ه است   انینش کوچ.یرر  جامعه  ،.،فه مفرغ .فه سیاره 

 
  اشاعه  انینش کوچ  ایل زنر ه  یش اس باسمان –دوم   فاه لی  ا.،فه مفرغ :كليدی های واژه

  IIIهرگ ری  سفال م قو  گو.یر 
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 لهابيان مس
گا فا .ف ایر م اوق نخسمیر گامغرم ، ج وم غرم ایران از نوایی مهای است که جوامع انسانی 

 :Wright,1980: 148 &  Zeder,1999اند ا.ف فاسما  اگلی ناو.ن نباتا  ، ییوانا  بر.اشمه

11-25 ; Pullar, 1977: 37نشی ی .ف ایر گا  باسمانی مرتبط با زندگی کوچ(  نخسمیر منان
(  از Wheeler Pires,1977 &  Bernbeck,1992 ; Hole,1974نوایی شنل گرهمه است ا
-نشی ی ، چراگاهق م ( زندگی کوچ 4000س ری میانی اید،.  -  مسسو  .یرر  .ف ا،اهر .،فه

(  .ف ،ادع  زندگی ,E. Henrickson 42 :1985یابد اگر.  شبانی .ف م اوق غرم ایران ف،اج می
ه است گا  معیشت ساک ان زاگرس .ف سراسر تافیخ م طقه بو.تریر شیوهنشی ی از مهمکوچ
تریر دلار،گا  زندگی زاگرس از مهم (  امر،زه نیز فشمه کوهEmberling et al. 2002: 48ا

 (  199  1377ف،. امسموهی الااالنی  نشی ی .ف ایران به شااف میکوچ
تریر ا.،اف  ق م( یوزه زاگرس مرکز  ینی از مهم 1400 -3200.،فه مفرغ اید،.

گم از نظر میزان گسمره یوزه   IIIیر میان  مریله گو.یر ش اسی غرم ایران است  .ف ا باسمان
تریر مریله .،فه مفرغ زاگرس مرکز  است  با شر،ع مریله توزیع ، گم از نظر گسمره زمانی  مهم

.ف سراسر م اوق غرم ، ج وم غربی ایران شاگد نوعی  ( ق م 1400-2600اید،. III گو.یر 
ناایش .ا.ه  IIIفنر گو.یر  ت سفال م قو  یکگارونی هرگ ری گسمیم که از وریق ف،اج س

چرونری توزیع جغراهیایی مرایل توسعه ایر نوع س ت سفالرر  .ف م اوق مخمل    شده است
 (  Henrickson, R. 1986زاگرس مرکز  مطالعه شده است ا

به ووف جامع .ف گو.یر تپه .ف .فه ک را،ف مطالعه  IIIفنر گو.یر س ت سفال م قو  یک
تریر س ت سفالرر  زاگرس مرکز  .ف   س ت سفالرر  مذکوف مهم(Ibid, 1987a & bات شده اس

گا  شاهص مربووه به سرعت .ف سراسر یوزه زاگرس مرکز  گا  سفال.،فه مفرغ است  گونه
یابد  از سو  .یرر  ایر نوع گسمر  ، ف،اج یاهمه ، ف،ند توسعه آن بیش از یک گزافه .ا،م می

شو.  .ف ،ادع ا  فسیده  .ف گو.یر تپه پدیداف مییالی که به یک سطح پیشرهمهس ت سفالرر   .ف 
 :Henrickson, R. 1987b گیر  آن .ف گو.یر تپه یا .فه ک را،ف نبو.ه است امرایل ا،لیه شنل

42 & Haerink, 2011: 78 فابر  گ رینسون که .ف ایر زمی ه مطالعا  جامعی فا انجام .ا.ه  )
، م شاء ایماالی آن  IIIفنر گو.یر با چرونری ظهوف س ت سفال م قو  یک.ف افتبا    است

    چ یر آ،ف.ه است
/ شو  IIIفنر شوشان ، لرسماناگو.یر گا  سفال م قو  یک فسد که س ت به نظر می»
IVaسفال چ دفنر ا،ایل گزافه سوم ق م .ف م اوق  وسمهیپگا  گوناگون ، به گم  ( از س ت
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کوه ، یوضچه اند از  .گلران  پشت ی اصلی عباف   نواینشأ  گرهمه استگا  زاگرس  کوگپایه
(  مطالعا  ، تحقیقا  انجام شده یاکی از ایر Henrickson, R. 1987a: 208« اجبل یاریر

 گو.یر .ف سراسر یوزه III6زمان مریله گماز ایر که  پیشفنر  س ت سفال م قو  یک که است
 ,Haerinck & ا توسعه یاهمه بو. ایر یوزهع ی نوایی ج وبی یابد  .ف ب اشاعهزاگرس مرکز  

2011: 68-69  Haerinck & Overlaet, 2006: 26 ) 
  توسعه   امنانش اسی ایل زنر ه .ف ایر تحقیق .ف نظراست تا از وریق مطالعه دوم باسمان 

 فا موف. مطالعه دراف .گیم  IIIفنر گو.یر ، گسمر  س ت سفال م قو  یک یرکت

 
 يشينه تحقيقپ

 70گا  .گه  به سال  ش اسی .ف ایران نیز مان د سایر م اوق جهان باسمان سابقه انجام مطالعا  دوم
ش اسی  گا  باسمان ی از ا،لیر مطالعاتی که .ف ایر زمی ه انجام شده  برفسینی  گر..می .  بر می

رهت  ایشان از ه   توسط جو.یت ماف،چک انجام گ 1354شاال بلوچسمان است که .ف سال 
به ش اسایی ، مطالعه   نشی ان معاصر م طقه بلوچسمان گا  کوچ گیر  مسیر ایل فاهوریق پی

گا  گذشمه پر.اهم د  ماف،چک .ف پایان گزاف  مقدماتی  گا  انسانی .،فه اسمقرافگا  هصلی گر،ه
 ررندیند اسی منال یش ش اسی ، دوم مطالعا  میدانی باسمان  کهاند بر ایر تحقیق هو.  تأکید کر.ه

می .  توسط  70گا  .گه  ش اسی .یرر  .ف سال (  تحقیق دوم باسمانMarucheck,1976: 272ا
-هرانک گول .ف پی ع ده عایقی که به تحول از چراگاه  هرانک گول .ف .گلران انجام گرهمه است

اف  فا .ف نریک تحقیق دوم  گا  تولید غذا .ف ج وم غربی آسیا .اشت گر.  به سات ف، 
 :Hole,1979). گدایت ، سرپرسمی ناو.   نشیر معاصر .ف غرم ایران .افگا  کوچ موف. گله

 1369تریر مطالعا  به ،سیله عباس علیزا.ه انجام گر.یده است اعلیزا.ه   تریر ، م سجم م ظم(192
ن (  علیزا.ه .ف یک موف. از ایر تحقیقا  به برفسی یوزه ج وم ، ج وم غرم ایرا1371، 

نشیر فا .ف پیشرهت جوامع ترکیبی اترکیبی از .، جاعیت .امداف ،  پر.اهمه ، نقش .امدافان کوچ
ش اسی مهای نیز .ف موف. ای    .ف ایر افتبا  مطالعا  دوم  کشا،فز( موف. افزیابی دراف .ا.ه است

  (Alizadeh, 2003)انجام .ا.ه است  گا ییدشقاگا ، به ،یژه  گا  بویرایاد  م طقه از دبیل بخمیاف 
توان از چ د م ظر موف. افزیابی دراف .ا.  .ف افتبا   مبحث فا می  .ف افتبا  با تحقیق پیش ف،

مطالعا  نسبماً جامع ، .ف هوف توجهی    هوشبخمانهش اسی .،فه مفرغ  م طقه با مطالعا  باسمان
انجام شده   نشی ان م طقهگا  کوچفاهگم .ف نوایی یی دی ، دش دی م طقه ، گم .ف اممدا. ایل



 1393، 20شناسی، سال دوازدهم، شماره مجله انسان

64 

 

ش اسی مرتبط با  ش اسی ، با توجه به اگداف هاص باسمان باسمان با ،جو. ایر  از نراه دوم  است
  ا  .ف م طقه غرم ایران انجام نررهمه است گونه مطالعه تاک ون گیچ  ش اسی .،فه مفرغ باسمان

 
 اهداف تحقيق

 گا ، م اوق دش دی ایل زنر ه   اهفایل  توصی  ، تحقیق پیرامون م اوق یی دی -1
 نشی ی ایل زنر ه ، افزیابی علل آن  مطالعه تغییر ، تحوال  فخ .ا.ه .ف زندگی کوچ -2

گا  .،فه مفرغ منشوهه ا  ما بیر مسیرگا  کوچ عشایر ایل زنر ه ، منان گا  مقایسه تحلیل -3
  پیرامون معابر کبیرکوه .ف
بر اساس  IIIسفال م قو  گو.یر  ف گسمر  ، ف،اج س تنشی ی . مطالعه نقش زندگی کوچ -4

 ش اسی مرتبط با ایل زنر ه  باسمان مدافو به .ست آمده از مطالعا  دوم

 
 تحقيق االتوس
 نشی ان شده است؟ چه عامل یا عواملی موجب تغییر یا .گرگونی .ف جریان کوچ کوچ -1
نشی ان معاصر ، معابر موف. اسمفا.ه .ف  کوچ گا  امر،ز  موف. اسمفا.ه چه افتباوی مابیر ایل فاه -2

 .،فه مفرغ ،جو. .اف.؟

 ک  د؟ نشی ان چه نقشی فا .ف گسمر  ، انمقال موا. هرگ ری ایفا می کوچ -3

 
 ها روش انجام تحقيق و گردآوری داده

ف،  انجام تحقیق یاضر    گا  موف. نظر با توجه به ماگیت موضوع  اگداف پژ،گش ، پرسش
ا  است  اس ا. ، مدافو ،  یقی است که .ف برگیرنده مطالعا  میدانی ، کمابخانهیک ف،  تلف

بر.اف   ا  بر اساس ممون موجو. ، تحقیقا  مربووه  از وریق مطالعه ، هیش گا  کمابخانه .ا.ه
سر  شو.  یک گا ، او عا  می گا  میدانی .فبرگیرنده .، سر  .ا.ه شده است  .ا.ه  گر.آ،ف 

گیر. که شامل او عاتی .ف افتبا  با تعدا.  نوع ، مودعیت  ش اسانه فا .ف بر می اً باسمانگا  صره .ا.ه
گا  شاالی کبیرکوه ش اسایی شده  نشی ی است که .ف .ام ه گا  باسمانی مرتبط با زندگی کوچ منان

ثبت ، ضبط   آ،ف  گا .ف یک برفسی میدانی به صوف  مسمقیم .ف محل جاعاند  ایر نوع .ا.ه
گا  مرسوم  آ،ف  آن از ف،  ش اسی است که .ف جاع ر.یده است  سر  .،م او عا  صرهاً دومگ

ش اسی موف. نیاز .ف یک پرسش امه  ی از او عا  دوم  دسامنراف  بهره گرهمه شده است.ف دوم
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گ جانده شده که شامل او عا  ، سؤاال  جامعی .ف موف. مسادل ، موضوعا  مخمل  مرتبط با 
  ان ایل زنر ه است نشی کوچ

نشی ان  ش اسی .، جامعه ینی جامعه باسمانی کوچ باسمان .ف ایر تحقیق مان د سایر مطالعا  دوم
نشی ان معاصر ایل زنر ه  موف. مطالعه است  از آنجا که  .،فه مفرغ .فه سیاره ، .یرر  جامعه کوچ

 30انمخام یجم ناونه  تعدا. هانواف است برا   300ف، ایل زنر ه ید،.اً تعدا. هانوافگا  کوچ
گا مصایبه عایق به  اند  انمخام گر.ید ، با آن تر  بو.ههانواف که .افا  او عا  م سجم ، .دیق

 عال آمد 
 

 چارچوب نظری
  یرکت محوف  ایر نظریه نقطه  گرایی هرگ ری استفگیاهت موف. نظر .ف ایر پژ،گش اشاعه
عباف     بهگا  هرگ ری از سو  .یرر است به شباگت تأمل بر تغییرا  هرگ ری از ینسو ، توجه

ک  د ، به چه صوف  تغییر  گا  هرگ ری تغییر می نخست آن است که چرا پدیده   سؤال.یرر
گا  ممفا،  به یندیرر شباگت .افند  گا  هرگ ری .ف هرگ ر که چرا پدیدهک  د ، سؤال .،م آن می

تر .یده ه اندازه است ، .ف چه اجزایی بیشمر یا کمگا تا چ ، میزان شباگت یا تفا،  .ف میان آن
.اند که به نوعی از  گرایی تغییر فا عاوماً ناشی از تأثیرپذیر  از محیط بیر،نی می؟ اشاعهشو. می

گا  هرگ ر مبدس فا به محیط هرگ ر مقصد فسانده  دهی  پدیا انمقال یا یرکت جواف گمه ل 
 گا آن تیبر دابل شمری، بگا .ف کش  ، ابداع با،ف .افند  یی هرگ ربه توانا تر  کمانیگرا   اشاعهاست

.ف،نی  ، تطوفبه سراغ دوانیر زایش  کهاز آنپیش  ری  ب ابراک  د پذیر  تأکید می.ف تقلید ، هرگ ر
گا  منانی ایر پدیده -یی زمانیجا ، جابهجسمجو  دوانیر یرکت    .فگا  هرگ ری بر،ند پدیده

گا  هرگ ری  ی به یرکت پدیدهع ی؛ .گد گرا ا،لویت فا به بعد جغراهیایی میهگسم د  تحلیل اشاع
جغراهیایی فا نباید به مع ا  نا.یده انراشمر بعد  تی  ا،لوایر ،جو.   باگا  جغراهیایی برف،  په ه

بر ف،  .،  ،اید ، گاوافهاشاعه .ف آن    یرکتگرا .انست  .ف ،ادعتافیخی .ف تحلیل اشاعه
گا   .ف ایر یالت آثاف آن .ف محد،.ه   کهییایبر محوف جغراهینسو    ازک د می محوف یرکت

که .ف ایر صوف  یرکت از ه ل  بر محوف زمان رری.    ، از سوشو. جغراهیایی تعقیب می
 انیگرا اشاعه (  144 - 145  1381هنوگی  گر.. ا گا مشخص می گذاف  ، تعییر عار پدیدهتافیخ

، ابمناف ابداع  محد،.ند ، گاران  هو. دا.ف به افیبشر بسسمعدا.گا  ه ده ا که بر ایر با،فند
توان د از ابداع ، اهمراعا  برهی ادوام اسمفا.ه ک  د ، بدیر ترتیب نوآ،ف  ، ابمناف   می   اماسم دین
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  1382زا.ه  یوسفیا ابدی انمشاف می رری.نقا   از آنجا بهآید  که .ف یک محل مشخص به ،جو. می
139  ) 

گا  مشابه  توان ییطه اند ، لذا می گا  مااس ینسان است معاوالً هرگ ر معمقد ک فو ،یسلر
هرگ ری فا یوزه هرگ ری نامید  با ایر یال ،یسلر برا  تشریح علت مشابه ،ادعیا  تافیخی 

  ،اضع   ،گا  مشمرو معیشمی ت شی به عال نیا،ف. ا  محد،. از ییث شالو.ه مرسوم .ف م طقه
ع صر زمان فا با    ا،ا  بو. ا  ،سیع با هصایص نوعی م طقه ازه مرکز هرگ ری .ف مفهوم یوزهس

هرضیه یوزه هرگ ری هو. ترکیب کر. ، مدعی شد ع اصر کهر هرگ ری از پایراگی ژفف 
ایر  که؛ چ انتر نهفمه استگا .ف هصایص هرگ ری پر.،ام برهوف.افند ، ایمااالً پایراه اصلی آن

 ( 82  1377محاد  اصل  است ا اثبا  دابلش اسی    باسمانگا اهمهایق بر مب ا  یپایراه ع
.ا. زیرا معمقد بو. که ت میگا  هو.اگایتافیخی .ف پژ،گش عدبیش از گرچیز به بُ کر،بر

گا  به با،ف ،  .ف پدیده شوند گا  هرگ ری تا اندازه زیا.  از وریق گذشمه هو.تغذیه مینظام
ا ف.ه گایی ،جو. .افند که گریک .افا  سازمان هاص هو. گسم د ، هرگ ر سطو  ی وبیعی 

 ( 1381 154باالتریر ایر سطو  استاهنوگی 
 

 شناسی دوره مفرغ  مطالعات باستان الف(
مفرغ   ه.،ف سراسرگا  هرگ ری مهم سرزمیر ایران است که تقریبا .ف زاگرس مرکز  ینی از یوزه

گا ، م اظر جدید  فا .ف  .،فه مفرغ اهقک د  هو.ناایی میبه شنل یک یوزه هرگ ری مسمقل 
ا  .اف. به ووف  که آثاف ، شواگد  گشاید که اگایت هزای ده دلار، گسمر.ه ه   ایران می

س ری است که برآی د آن شده از ایر .،فه یاکی از گسست تدفیجی از الروگا  .،فه مس کش 
زاگرس مرکز  .ف .،فه مفرغ یک یوزه هرگ ری ،  ظهوف .،فه مفرغ .ف گسمره ه   ایران است 

گا   گا  بومی ، محلی با یوزه .گد  ایر یوزه با .اشمر شاهص جغراهیایی هاصی فا تشنیل می
 هگا  ایر یوزه .ف .،فینی از ،یژگی(  96  1385افتبا  .اشمه است او یی   جواف گمهرگ ری 

، شوشان ،ادع شده است  میانر،.ان ، شوشان  گا  میانر،.انمفرغ ایر است که .ف مجا،ف سرزمیر
گا  نوظهوف از  .ف ایر زمان ینومتشوند  مفرغ  ،اف. .،فان تافیخی می فهگازمان با آغاز .،

ددفتا د ،  گا  امپراتوف گا  ملی ،  گا  صرهاً محلی نه چ دان معر،ف به ینومت ینومت
ایر .،فه    .فاند هرگ ری مهم پیشی گرهمه تافیخ تبدیل شدند ، از مرزگا  جغراهیایی ، شده ش اهمه

 (  1381 340  شهرنشی ی نیز گسمر  یاهت اشاهت
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گر.. ، ینی از مفرغ .ف یوزه زاگرس مرکز  به ید،. گشما. سال پیش بر می هسابقه مطالعا  .،ف
 ( Contenau et Ghirshman,1933 & 1935ا،لیر نقاوی که کا،  شده  تپه گیان نها،ند است ا

نراف  سفالی ا،اسط گزافه سوم تا ا،اسط گزافه می . ( گاه 1980-1932سال ا 50اً به مد  تقریب
با س ت  انیگه تپگا  هرگ ری    .،فهممنی بو. انیگه تپگا   م زاگرس مرکز  به نمایج یفاف  .،م ق

 IIIنراف  شده .ف .،فهگا  الیه اما یفاف   فنر مشخص شده استمماایز سفال نخو.  م قو  یک

گا  سا.ه  تپه .ف .فه ک را،ف به ووف مطائ ی مرایل توسعه ایر نوع س ت سفالرر  ، سفال ریگو. 
ی از نی III س ت سفال م قو  گو.یر .(,R.1987a: 205) Henrickson ناو.مربو  به آن فا تعییر 

ر گا  سفالرر  ه   ایران .ف .،فه مفرغ است که .ف ا،ج توزیع هو.  .ف سراستریر س ت مهم
گایی از هوزسمان ، یمی برهی نوایی میانر،.ان گسمر  یاهمه است   دسات  زاگرس مرکز 

گم از .دت ، نظم باالیی برهوف.اف بو. ، گم  III ش اسی .،فه گو.یر گا ، مطالعا  باسمان کا، 
فنر بدیر مع ا که تاام مرایل توسعه ، گسمر  س ت سفال نخو.  م قو  یک  جامعیت .اشت
گایر علت س ت سفالرر  ایر .،فه با مشخصه سفال نخو.     به.گد ا پوشش میایر .،فه ف
 ,Henrickson, R.1986ا  گر.ید معر،ف  IIIس ت سفال م قو  گو.یر نام فنر بهم قو  یک

1987a & b & Young, 1969, 1974, 1975 Young & Levine, 1974, )   ایر .،فه .ف تپه
 III1 III2   P-III2  III3  III4 III5اند از   شده است که عباف  تر تقسیمگو.یر به گفت مریله کوچک

  ،III6 اHenrickson, R. 1991: 291 ضعیت توزیع س ت سفال م قو  گو.یر،  )III   6فا .ف 
 ( Ibid, 1987a: 206اند اناییه جغراهیایی توضیح .ا.ه

 (2001 &وفان تپه گگا  توان کا، از .یرر مطالعا  .،فه مفرغ زاگرس مرکز   می
(Thrane,19701988،   1378    تپه باباجان اسید سجا.  ، سامانی, Goff, 1970 & 1976 

Henrickson, R. جی ا(  غاف ک Emberling et al. 2002ُلاز ا(  مطالعا  گیئت گSchmidt et 

al.1989کوه ا( ، مطالعا  گسمر.ه گیئت بلژینی .ف م اوق پشتHaerinck & Overlaet, 

2002, 2006 & Haerinck, 2011   .ف م طقه زاگرس مرکز  به ،یژه .ف م طقه ( فا نام بر.
گا  یفاف  دبرسمان ( گا  مسنونی گا  ف،شا د  اسمقرافگا  .ادم امحل از یفاف  ریغ به  لرسمان

گا با گدف  بیشمر ایر یفاف   ش اسان غربی صوف  گرهمه است م  به ،سیله باسمان 1982نیز از سال 
گا   گا  شباگت شده از .اهل دبوف دبرسمان ابی به اشیاء مفرغی لرسمان انجام شد  اشیاء کش .سمی

گا بیشمر از گاه .ف  شباگت ری  انز.ینی با اشیاء منشوهه از اسمقرافگا  .ادم مثل تپه گو.یر .اف.
مثل   گا  .،فه مفرغ م طقه گا  منشوهه از دبرسمان شو.  سفال گا .یده می مجاوعه سفال
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  1385ساز. او یی   اسمقرافگا  .ادم  تدا،م ، اسماراف س ت سفال م قو  مذکوف فا آشنووواف می
ا  که .ف زمی ه س ت سفال م قو  ، آگووووواگی نسبما گسمر.ه .انش  امووور،زه با ،جو. (108

ه گ ووووز موضوعا  ، مسادل مبهم ممعد.  .ف ایر زمی ه ،جو. .اف. ک  به .ست آمده IIIگو.یر 
به ووف مثال م شأ ظهوف ایر پدیده کجاست؟  یا ناییه یا نوایی   ، تحقیق گسم د بحث دابل

تأثیرگذاف .ف ظهوف آن کدام د؟ ، چه عامل یا عواملی موجب توسعه ، گسمر  نسبماً سریع ایر نوع 
 الرر  .ف سراسر زاگرس مرکز  شد؟س ت سف

جغراهیایی مابیر کبیرکوه .ف غرم ، کوه امحد،.ه تریر .فه م طقه پیش.فه سیاره ج وبی
سفیدکوه .ف شرق( .ف یوزه زاگرس مرکز  است  دسات اعظم محد،.ه جغراهیایی .فه سیاره  .ف 

شهر ا.ف ج وم شرق اسمان ای م( ،ادع است  ایر .فه .ف مودعیت بخش مرکز  شهرسمان .فه
وول جغراهیایی دراف  47   30/27تا  47   00/12عرض جغراهیایی ،  33   12/ 30تا  33   00/05

ج وبی( آن مابیر فشمه جبال کبیرکوه .ف  -کیلوممر ، عرض اشاالی 30.اف.  وول .فه .ف ید،. 
ایر .فه به شنل یک یوزه کیلوممر ممغیر است   1-10ج وم ، ف،.هانه سیاره .ف شاال  مابیر 

گا  ف،.هانه سیاره از .ام هگا  شاالی کبیرکوه ،ادع است  جغراهیایی با مرزگا  وبیعی  .ف .ام ه
گا  ج وبی کوه مَلِه  از سات شاال غربی به سو  ج وم شردی .ف شاالی .فه ، از پا  .ام ه

اند  تریر معابر کبیرکوه .ف اممدا. .فه سیاره ،ادعاز ننا  دابل توجه ایر است که مهم جریان است 
آبدانان شنل گرهمه است  با  -شهری .فهامر،زه .ف اممدا. ینی از گایر معابر است که جا.ه افتباو

گا ، ،جو. مانع عظیای که به ،سیله فشمه افتفاعا  کبیرکوه شنل گرهمه است  ایر کوه گذفگاه
-گا  .،ف گاوافه موف. توجه گر،هالعبوف  .اف. که از گذشمهمعابر ت ر  بافیک  هطرناو ، صعب

شده است  .، ورف کبیرکوه فهت ، آمد میگا  انسانی بو.ه ، از وریق ایر معابر مابیر م اوق 
شهر  ت ره سینان ، ت ره تریر ایر معابر عبافت د از   ت ره چوبی ه  ت ره شیخ منان  ت ره .فهمهم

گا ، یا مجا،ف ایر معابر .یده گا  معااف  .ف .گانه ،ف،.  یا .اهل ت رهزفانرو   بقایا  سازه
گا  ایر معابر است  از سو  .یرر ،جو. بقایا  پل شو. که نشان .گ ده اگایت موضوع ک مرلمی

عظیم گا،میشان  چم نَاِشت ، جایدف .ف م طقه  یاکی از اگایت فهت ، آمد از وریق .فه سیاره 
 .ف ا.،اف گذشمه است 

-.ف یوزه .فه سیاره  ع ،ه بر .امدافان ثابت ، نیاه ممحرو م طقه که .ف یوزه شهرسمان .فه

گا  لرسمان  گادان ، کرمانشاه ساله تعدا. زیا.  از .امدافان ممحرو اسمانک  د؛ گر شهر کوچ می
ک  د  کوه ، شاال هوزسمان کوچ میگا  کبیرکوه به سات پشتاز مسیر ایر .فه ، معابر ، ت ره
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گا وول گا  کبیرکوه مان د ت ره شیخ منان  ساعتگا  ایشام از میان برهی از ت رهگاه عبوف گله
ک د  ایل بیرانوند است  ایر ایل که از از ایر ای   که از میان .فه سیاره عبوف می کشد  ینیمی

-ا  از آنان از وریق هرمشو.  عدهای   معر،ف لرسمان است  برا  دش ق به اسمان ای م ،اف. می

شهر ، .شت ک   اپ ج براف موفموف  از توابع شهرسمان آبدانان( کوچ آبا. به سو  ماژیر  .فه
شوند ، گر،گی .یرر نیز به ناییه .شت عباس از توابع شهرسمان ک  د ، .ف ایر نقا  ساکر میمی

گا  هو. اسمفا.ه ف،ند ، از مراتع م طقه  تا ید،. مرز ایران ، عراق جهت تعلی  .ام.گلران می
راف کرمانشاه گا  زنر ه ، ز،له نیز گر ساله از ا،ایل مهرماه جهت فهمر به دش ق از اوک  د  ایلمی

آبا. غرم  به سو  اسمان ای م یرکت  پس از عبوف از کوه د جه  از وریق چر.ا،ل به ، اس م
آبا. ، برتش شیر،ان  بدفه ، از وریق ت ره زفانرو  به آبدانان ، سپس به .ی افکوه  .شت درخ

ر،ف.یر ماه مجد.اً از شوند ، ا،ایل ه.اف  مشغول می.گلران کوچ کر.ه ، .ف آنجا به .امداف  ، گله
 ( 18 -15   1355گر.ند اسازمان برنامه ، بو.جه گاان مسیر به سرزمیر اصلی هو. باز می

سیاره انجام گرهمه   .ف .فه ه   1384.ف نمیجه مطالعا  پراک ده ، ممعد.  که تا دبل از سال 
 Stein, 1940: 198-205شده است ا مفرغ ش اسایی همحل آثاف مربو  به .،ف  است  ت ها از یک

Henrickson, R. 1986: 15, tab. 2,گا  گا  اهیر برفسی(  با ،جو. ایر  هوشبخمانه .ف سال
گا  .ف وی سال ش اسی نسبماً جامع ، .دیقی .ف محد،.ه ایر .فه صوف  گرهمه است باسمان
.ف  ت ش اسی .ف یوزه .فه سیاره انجام شده اسگا  باسمانه    سه هصل برفسی 1384 -1385
  ش اسی شهرسمان .فه شهر انجام پذیرهت هصل ا،ل ، .،م برفسی ، ش اسایی باسمان 1384سال 
شهر با اعمبافا  اسمانی به ش اسی شهرسمان .فه ا،ل با ع وان برفسی ، ش اسایی باسمان هصل

  سرپرسمی سیا،  شهباز  انجام گرهت که تقریباً نیاه غربی یوزه .فه سیاره فا پوشش .ا.ه است
،  درافگرهمهاثر باسمانی ش اسایی ، موف. مطالعه  80گا  ایر هصل  .ف نمیجه مطالعا  ، برفسی

با ع وان هصل .،م برفسی ، ش اسایی  1384(  هصل .،م .ف زمسمان 1385  شهباز شد امعرهی 
 گا  ملی سازمان ش اسی .فه سیاره با اسمفا.ه از اعمبافا  ملی ، زیر نظر مدیریت پر،ژه باسمان

میراث هرگ ری ، گر.شرر  کشوف انجام پذیرهت  اجرا  ایر ور  به جها. .انشراگی ،اید اسمان 
ای م محوّل گر.ید که سرپرسمی آن فا هداکرم مظاگر  به عهده گرهت  مطالعا  ایر هصل بر ف،  

 اثر باسمانی ش اسایی  مطالعه ، معرهی 170نیاه شردی .فه سیاره ممارکز گر.ید  .ف ایر هصل  
مفرغ .فه سیاره که  ه.،ف باسمانی گا هصل سوم با گدف بازنرر  محل ( 1385  مظاگر ا دیگر.

گا  ف نمیجه برفسی.(  1388  اگاان شده بو.  انجام گرهت .ف جریان .، هصل دبلی ش اسایی
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 ش اسایی گر.یده( III ریگو..،فه مفرغ امحل موا. هرگ ری ممعلق به  26مذکوف  .ف مجاوع .ف 
اند .ف محد،.ه جغراهیایی مابیر ف،.هانه سیاره .ف شاال ، کبیرکوه .ف ج وم  پراک ده که (1 انقشه
   (301 -286  اگاان
 
 های باستانی دوره مفرغ دره سيمره مكان

گا  باسمانی به .، گر،ه  ش اسی  تقسیم محلگا  مرسوم .ف مطالعا  باسمانب د ینی از تقسیم
اسمقرافگا  هصلی اغیر مسنونی( است؛ که البمه گر کدام از .، گر،ه  اسمقرافگا  .ادم امسنونی( ،
گایی دابل تقسیم گسم د  دسامی از معیافگا ، مدافکی که برا  انجام ایر مذکوف  هو. به زیر گر،ه

گا  وبیعی  گا  هرگ ری  زیر ساهتگیر.  عبافت د از  انباشتب د  موف. اسم ا. دراف میتقسیم
گا  ممشنل از دلوه ی  نبو. آم .ف تابسمان ، شواگد هرگ ری سطحی  گاگی فجهقدان زمیر زفاع

سر  مجاوعه آثاف سفالی  بد،ن گا ، یکگا ، آغلگا برا  ساهمر .یوافگا  چا.ف  اجاقس ر
-تواند نشانه محووهشو.  میگا  بزفگ مخصوص انباف کر.ن که اغلب .ف ف،سماگا یاهت میکوزه

گا  گا  باسمانی فا به ع وان گوفسمانگا  .،ف اهما.ه ، جدا از تپهوفسمانگا  چا.فنشیر باشد  گ
گا .ف نوایی بد،ن اند  یا مجا،ف  با چشاهنشیر معرهی ناو.هگر. کوچگا  چراگاهمرتبط با گر،ه

(  ما نیز .ف فاسما  288 -287  1381.ان د افایت نشی ی میزمیر زفاعی فا یاکی از زندگی کوچ
گا  باسمانی .،فه مفرغ .فه سیاره فا براساس شواگد ، ف. نظر  .ف گام نخست محلاگداف مو

مدافو موجو.  به .، گر،ه اسمقرافگا  .ادم ، اسمقرافگا  هصلی تقسیم ناو.یم  .ف نمیجه مشخص 
موف. مابقی   15موف. از نوع اسمقرافگا  .ادم ،  11محل موف. مطالعه؛  26گر.ید که از میان 

نشی ی موف. از اسمقرافگا  هصلی مرتبط با اسمقرافگا  کوچ 5هصلی بو.ند  .ف ایر میان اسمقرافگا  
اند  گاه غافگا .ف مسیر گسم د که .ف،ن غافگا  بیر فاگی .ف اممدا. ت ره زفانرو  شنل گرهمه

گا  مسمقل ، .،ف از مراکز مسنونی ، محل .یرر از نوع دبرسمان 10گا  معاصر گسم د   ایل فاه
گا  موف.  گا نیز .ف مسیر ایل فاه باش د  تقریباً گاه ایر دبرسمانگر.  میط با زندگی کوچمرتب

گا  باسمانی ش اسی انجام شده .ف موف. محلاند  مطالعا  باسمان نشی ان معاصر ،ادع اسمفا.ه کوچ
.، شیوه گا  باسمانی که مرتبط با .،فه مفرغ .فه سیاره یاکی از ایر است که ما با .، نوع محل

ایم  اسمقرافگا  .ادم ،ابسمه به زندگی مبم ی بر کشا،فز  ، اسمقرافگا  معیشمی ممفا،  اند  مواجه
نشی ی  گر کدام از ایر .، گر،ه  به شرایط هاص جغراهیایی ،ابسمه هصلی مرتبط با زندگی کوچ

گوایی م اسب  از گا  م اسب ، شرایط آم ، گا ، گذفگاهاست  سهولت .سمرسی به مراتع  ایل فاه
گر. بو.ه است  .ف نشی ان چراگاهگا  .،ف موف. توجه کوچجاله موضوعاتی گسم د که از گذشمه
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عوض  افاضی نسبماً گاواف ، مسطح  هاو یاصلخیز ، م ابع آم کاهی از جاله شرایط مهم موف. 
لی انجام گرهت  توجه ف،سمادیان کشا،فز بو.ه است  .ف مطالعه .یرر  که .ف موف. اسمقرافگا  هص

گا  افتبا  ، هاصله آنها فا از معابر کبیرکوه موف. افزیابی دراف .ا.یم ، بر ایر اساس آنها فا به یوزه
محل مرتبط با  4منان مرتبط با یوزه ت ره زفانرو    7معابر کبیرکوه تقسیم ناو.یم  .ف ایر میان 

یک محل مرتبط با یوزه ت ره چوبی ه  محل مرتبط با یوزه ت ره شیخ منان  2شهر  یوزه ت ره .فه
(  بیشمریر 2گا  ف،.هانه سیاره شنل گرهمه است انقشه ، یک نقطه نیز .ف مجا،ف ینی از گداف

تریر .لیل ایر موضوع ایر اند  شاید مهم  زفانرو  پراک دهاسمقرافگا  هصلی .ف یوزه ت ره
  اسمقرافگا  هصلی .ف ه است  گاهتریر مسیر برا  عبوف از کبیرکواست که معبر مذکوف فایت

اند   نمایج یاصل از ایر مطالعه بیانرر ایر است که اممدا. مسیرگا  به سات دلار، گرمسیر  ،ادع
نشیر دراف گا  کوچگا  .،ف ایدادل از .،فه مفرغ( موف. توجه گر،همعابر کبیرکوه از گذشمه

گا  کبیرکوه ایجا. ناو.ه است  گر،ه گرهمه است ، با ،جو. مانع عظیای که سلسله افتفاعا 
گا  ایر ممحرو انسانی بر اساس ش اهمی که .ف نمیجه تجربه یاصل گر.یده است  معابر ، گذفگاه
اند  .ف سلسله افتفاعا  فا ش اسایی ناو.ه ، از ایر مسیرگا جهت عبوف از کبیرکوه اسمفا.ه ناو.ه

گر.  .ف .،فه مانی مرتبط با زندگی کوچا.امه مبحث به شنل مخمصر به معرهی چ د منان باس
 پر.ازیم  مفرغ می

ایر منان باسمانی غاف  است که بر ف،  .یوافه شردی ت ره زفانرو  ، باجگير: مر بردبله  -1

ممر  ج وم ف،سما  زفانرو  از توابع .گسمان گ دمی ی دراف .اف.  ابعا.  1900.ف هاصله ید،.اً 
ممر است  افتفاع  30شردی اعاق(  –ممر ، به عرض غربی  100ج وبی  –ایر غاف به وول شاالی 
ممر است  ممأسفانه محیط .اهل غاف به ووف کامل توسط سو.اگران آثاف  15.گانه غاف نیز .ف ید،. 

گا  مفرغ ، آگر تا پافتی ،  .ف .اهل غاف موا. هرگ ری مربو  به .،فه  تافیخی تخریب شده است
 ر.. گ در،ن ا،لیه اس می مشاگده می

  ایر منان باسمانی نیز غاف  است که بر ف،  .یوافه غربی ت ره زفانرو  دراف مرگوار پهن -2

افتفاع   ممر است 20شردی آن  -ممر ، عرض غربی 55ج وبی غاف .ف ید،.  -.اف.  وول شاالی
.ف   اند داچادچیان اموال هرگ ری .اهل غاف فا زیر ، ف، ناو.ه  ممر است 10.گانه غاف .ف ید،. 

آگر ،   مفرغ  س ری -گا  مس موا. هرگ ری ممعلق به .،فه  سطح آ،افگا  یاصل از تخریب
  .،فان تافیخی دابل مشاگده است
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سه دبرسمان ش اسایی گر.یده که .افا    شهر  .ف .، ورف .گانه ،ف،.  ت ره .فهآباد عباس -3

ست که بر ف،  یک تپه وبیعی .ف گا ا آبا. ینی از ایر منان موا. هرگ ری .،فه مفرغ گسم د  عباس
آبا. دراف .اف.  ابعا.  شهر ، .ف ج وم ف،سما  عباسممر  ضلع غربی ت ره .فه 250هاصله ید،.اً 
گا  معااف   سر  سازهفسد که .ف در،ن ا،لیه اس می یک به نظر می  ممر است 50×30ایر محووه 

  است شهر ایجا. شده.ف فسس ایر تپه جهت ک مرل .گانه ت ره .فه

ممر است که .ف ضلع شردی  120×110  ایر منان یک گوفسمان بزفگ به ابعا. نوم رگ -4

ممر  ج وم ف،سما   200ایر دبرسمان .ف هاصله ید،.اً   شهر دراف گرهمه استابمدا  ت ره .فه
،  آبدانان از .ام ه شردی محووه -شهر.شت دراف .اف.  جا.ه .فه جهانریرآبا. از توابع .گسمان زفیر

گذف.  ممأسفانه اکثر دبوف توسط دوواچادچیان اموال  ممر  آن می 35شهر از هاصله آم سرام .فه
گا  مفرغ ، عصر آگر پراک ده  .ف سطح محووه موا. هرگ ری .،فه  هرگ ری تخریب شده است

 است 
 

 نگاری ايل زنگنهقوم ب(
 منشأ نژادی و تاريخچه( 1
گا  اصلی اکرا. ایرانی معرهی شده  ینی از شعبا  ، گر،ه .ف م ابع مخمل  ایل زنر ه به ع وان 

اند  سیاه م صوف  چر ی  الاعافف اس م چ یر آمده  عشایر اصلی کر. ایران سه گر،ه است  .ف .ایرة
(  1381 273 زکی بیربو.ند ا، زنر ه ، اجدا. ایر سه گر،ه سه برا.ف بو.ند که از لرسمان آمده 

ی پاز،ک زنر ه ،  چر ی  .اند  سیاه م صوف ی فا مشمال بر چهاف شعبه میشره امه بدلیسی اکرا. ایران
هو  سیاست  (  عشایر زنر ه از .،فه مغول تا .،فه پهلو  پیوسمه .ست328  1377 ابدلیسی
گا تصایم به پراک دگی ، اهم   نژا.  آنان با  اند به ووف  که ایر .،لت گا  ،دت بو.ه ینومت

 د  .ف یاله مغول به ایران  تفرده بزفگی میان دبایل کر. بر،ز کر.  .ف ای   ، ووای  .یرر گرهم
ایر .،فه سه دبیله بزفگ ، مهم اکرا. به نام زنر ه  شاه م صوف  ، چر ی از ووای   اف.الن مشهوف 

نفر از ایر دبایل به صحرا  دراباغ ،ادع .ف شاال آذفبایجان کوچیده ، .ف  30000شدند  ید،. 
ا  .یرر به هافس ، هوزسمان ممواف  شدند  با ظهوف  ی تشنیل .ا.ند ، عدهآنجا ینومت محل

.،لت صفو   ادوام کر. دراباغ تبعیت ایران فا پذیرهم د ، سر.اف ایل شاه م صوف  از سو  شاه 
ا  از ووای  چر ی به گرجسمان  وهااسب ا،ل به مقام امیراال مَرایی م صوم شد ، .ف زمان ا،  عده

  ایل زنر ه .ف (1312 40بایل زنر ه به عراق عجم ، هراسان مهاجر  کر.ند اشایم ا  از د ، .سمه
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ا،اهر ینومت داجافیه ، ا،ایل سلط ت پهلو  ف، به ضع  نها. ، تحت نفوذ ای   .یرر .فآمد 
 (  1225  1381  ااهشاف سیسمانی

 
 گسترده جغرافيايی ايل زنگنه(2

زنر ه .ف اسمان کرمانشاه است  لینر به .الیل  با ای نه امر،زه یوزه اصلی محل سنونت ایل
  گا  ممعد.  از ایر ایل .ف م اوقی مان د  هافس  هوزسمان مخملفی .ف در،ن گذشمه گر،ه

گا   (  زنر ه1217گاان  اند ا شده گادان  هراسان  موصل  کرکوو ، گرا  پراک ده   هیلویکهن
ک  د که مدعی گسم د زا.گاه  ندگی میاند ، گ وز .ف محلی ز ساکر .ف کشوف عراق س ی مذگب

هان زنر ه صدفاعظم شاه  گوی د شیخ علی یع ی بخش علیا  آ،ه پسی ، می  اصلی آنان بو.ه است
(  .ف 297  1362از ایر محل کوچ کر.ه ، به هدمت شاه ایران پیوست اا.موندز    سلیاان صفو 

کهنیلویه کوچانیده شدند ، سپس .ف  زمان نا.فشاه  سه وایفه زنر ه  کر. زنر ه ، کر. به م طقه
از گاان زمان یی دشان .ف نوایی سایرم ، دش دشان جاننی   سرزمیر جاننی سنونت کر.ند
هان نیز فیاست ید،. بلوو جاننی .ف  (  از عصر کریم67  1338گرمسیر بو.ه است اسمافم ش  

الاعافف اس م به  (  .ایرة178  1331بیر زنر ه بو.ه است اامام شوشمر   دلیاهمیاف هانوا.ه صفی
 نفوس وایفه کر. بو.ند که 24دراباغ دفقاز  م طقهگوید  .ف  گ رام بحث از عشایر کر. شرق ایران می

گا .ف هراسان گم وایفه گل ، زنر ه بو.ند ، وایفه  شد ، ع ،ه بر ایر نفر می 30000گا دریب به  آن
 چر ی کر. گم به گرجسمان مهاجر  کر.ه بو.ند 

 
 جمعيت  (3

   به شر  زیر بو.ه است  ه 1094جاعیت ایل زنر ه از سال 
 هانواف  20000 ه   1094 .ف سال
 هانواف 1000 ه   1235 .ف سال
 هانواف 1500 ه   1271 .ف سال
 هانواف 3000 ه   1295 .ف سال
 هانواف 1300 ه   1306 .ف سال
 هانواف 1300 ه   1311 .ف سال
 نوافها 1500 ه   1317 .ف سال
 هانواف 2000 ه   1347 .ف سال
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 هانواف 500 ه   1368 .ف سال
 ( 1227  1381هانواف کوچ ف، ااهشاف سیسمانی   425ه    1370.ف سال 

نفر بو.ه است که .ف  3816ید،.  1377مطابق با آهریر آمافگا جاعیت ایل زنر ه .ف سال 
 ( 1377مرکز آماف ایران  اند ا هانواف جا  گرهمه 547دالب 
 

 مراتب قدرت نظام اجتماعی و سلسله (4
گر..  .ف ایر ایل هانوافگا  یک  ایل زنر ه از تعدا.  وایفه ، گر وایفه از تعدا.  گوز تشنیل می

اند ، هویشا،ند  .ف ایر ایل از اگایت بسیاف   وایفه م سوم به یک اصل ، از یک .،.مان
گ ری ، اجمااعی صوف  گرهمه تووووا گا  اهیر با تغییرا  هر برهوف.اف است  گرچ د .ف سال

سرپرسمی .ف ایر ایل موف،ثی است ، از پدف   ید،.  نظام هویشووا،ند  ت عی  گر.یده است
یال یاضر آدا  علی شاگارا.  ایر مسؤ،لیت فا به عهده .اف. ، .ف    .ففسد به پسر افشوود می

گر،گی   وافان ، تف رچیانفؤسا  ایل زنر ه .ف گذشمه ع ،ه بر س  شهر کرمانشاه ساکر است
گا  زنر ه ،  سواف شخصی .اشمه که .ف میان آنان مر.ان .ال،ف ، نامی بسیاف بو.ه ، .ف تاامی ج ر

 اند  گا  ممجا،ز مان د عثاانی شرکت .اشمه ووای  مجا،ف علیه دوا  .،لت
 تریر به شر  زیر است  تریر ،اید تا کوچک نظام س می ایل زنر ه از بزفگ

 اهانواف( مال                   گوز                  فهیوا           ایل     
وایفه ذکر ناو.ه است  چوبیر  ک د،له  عثاان ،ند   5اهشاف سیسمانی تعدا. ووای  زنر ه فا 

 نامی ،ند ، چهر 
 

 دامداری  (5
گوایی ایر  گا  معیشت مر.م ایران .امداف  است که مم اسب با شرایط آم ، ینی از انواع شیوه
نشی ی فا  گا  هو.  شیوه کوچ .امدافان برا  اسمفا.ه از مراتع موف. نیاز .ام  سرزمیر است

  گا  .،ف ایر شیوه .ف ایران مرسوم بو.ه ، .ف یال یاضر نیز جریان .اف.اند ، از گذشمه برگزیده
 پر،ف  ایل زنر ه مم اسب با نیازشان ییواناتی از دبیل گوسف د  بز  داور ، اسب فا 

.گ د  اما نرهداف  گوسف د از اگایت بیشمر  برهوف.اف است  زیرا پر،ف  گوسف د به لحا  می
مریله بعد داور     .فآید تر است ، از پشم ، گوشت آن اسمفا.ه زیا.  به عال می ادمصا.  باصرهه

ایراه بعد  اسب ، االغ برا  کوچ ، یال ،سایل ، اثاثیه موف. نیاز است  بز از نظر اگایت .ف ج
شده است  با ایر یال  امر،زه  دراف .اف.  مو  بز .ف گذشمه برا  باهمر سیاه چا.ف اسمفا.ه می
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اسمفا.ه از مو  بز .ف تهیه سیاه چا.ف جایراه هو. فا از .ست .ا.ه است  .ف ایل زنر ه مالنیت بر 
فسس ممغیر  500تا  200.ام شخصی بو.ه ، گر هانواف .افا  تعدا. مشخصی .ام است که بیر 

است  .فگذشمه مراتع یی دی ، دش دی عاومی بو.ه ، یمی عشایر .ف مسیر کوچ هو. از مراتع 
کر.ند که مالنان هاصی نداشمه است  .ف چ د سال اهیر مراتع دش دی عشایر  بسیاف  اسمفا.ه می

 ست زنر ه توسط ساک ان بومی م طقه .گلران به زیر کشت انواع محصوال  کشا،فز  فهمه ا
 
 مسكن  (6

گوی د  ج س  ( می(Dawarمسنر بیشمر ایل زنر ه سیاه چا.ف است که به زبان محلی به آن .،اف 
فسد   میکیلوگرم  300آن گاگی تا    ،زنباه د ایر سیاه چا.فگا از مو  بز است ، زنان آن فا می

شو.  .ف وی مساهت  کاف سخمی است ، معاوالً .ف یی ق ، دش ق بر پا می ب ابرایر برپا کر.ن آن
یی از ج س   چا.فگاگا انجامد .ف م زلراه یی ق ، دش ق با توجه به ای نه ید،. یک ماه به وول می

 گر..  ک   یا گونی معاولی ابه .لیل سبنی ، فایت بو.ن(  برپا می
 
 كوچ ايل زنگنه( 7
 ييالق  (7-1

نشی ی با تاام اع ا   ع ده به کوچ عشایر زنر ه به م ظوف اسمفا.ه از م ابع وبیعی ، چرا  .ام ،
 500گر ساله با وی مساهمی بیش از   یال به ووف معاول گذشمه هانوا.ه ، باف، ب ه ، سرپ اه دابل

گا  مموالی ،  .شت کوچ کر.ه ، با کوچکیلوممر جا.ه مالر، با نظم هاصی از ناییه یی دی ماگی
ران ، پیرامون آن که محد،.ه زیست ، دلار، ب د هو. فا به ناییه دش دی .گلاسمفا.ه از میان
.شت  میدان تیر  .شت دیااس  تاالنماگی ؛فسان د  یوزه یی دی عشایر زنر ه گاست می زمسمانی آن

،ادع م زلراه اصلی ، .ایای عشایر ایل زنر ه .ف م طقه    .ف، گرسم است سر هیر،زآبا.،ند  ج ل
گا به کشت  باش د که .ف آن طقه .افا  افاضی زفاعی نیز مییی دی اسمان کرمانشاه است ، .ف ایر م 

عشایر .ف شهرگا ، ف،سماگا  م طقه یی دی .افا  م ازل    اکثرپر.ازند محصوال  کشا،فز  می
 ک  د  مسنونی گسم د  لینر به گ رام هصل یی دی چا.فگا ، سیاه چا.فگا  هو. فا بر پا می

 

 قشالق (7-2

زنر ه مراتع برتش ، .شت عباس .ف یوزه شهرسمان .گلران است ، یوزه اصلی دش دی عشایر 
گا  .،ف به ،اسطه .ف غرم ایر م اوق سلسله افتفاعا  یاریر ،ادع است  ایر م اوق از گذشمه
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،جو. مراتع غ ی  م ابع آم ، شرایط ادلیای م اسب  گاوافه موف. توجه عشایرکوچر، ممعد.  
گا  زیا.  از .امدافان ،ند بو.ه است ، گرساله گر،ه، یسر مان د ای   زنر ه  ز،له  ترکاشوند

 شوند  گا  گادان  کرمانشاه  لرسمان ، سایر م اوق به ایر دسات سرازیر میاسمان
ک  د  محل اسنان  فس د ، اددام به برپایی سیاه چا.فگا  هو. می ای   ا،ایل آذفماه به دش ق می

طه انباشت زیا. ه وال  ییوانی  مجبوف شوند اورادراه .ف ای جا ثابت است مرر ایر که به ،اس
ای   مخمل    اسنان .ف ایر م اوق دش دی ید،. چهاف ماه است   مد هو. فا جا به جا ناای د

گونه مشنل  ک  د ، .ف یال یاضر گیچ .ف م طقه دش ق با آفامش .ف ک اف یندیرر زندگی می
ن  ای   م طقه با ساک ان شهر  ، ف،سمایی م طقه هاصی .ف میان آنان ،جو. نداف.  ع ،ه بر آ

دش ق .ف افتبا  بو.ه ، با آنان مرا،.ه .افند به ووف  که از ساک ان شهر  ، ف،سمایی م طقه 
گا  آم بومیان م طقه اسمفوا.ه  هرند ، گاچ یر از چاه محصوال  کشا،فز  مان د جو ، ذف  می

گا  عشایر  هر،ش د  بع ی از گر،ه حصوال  لب ی میک  د ، .ف عوض به آنان گوسف د  پشم ، م می
به   ک  د ک  د ، ،سایل هو. فا .ف آن نرهداف  می .ف اوراف برتش .ف هصل دش ق اتاق کرایه می

هر،هم د ، .ف مقابل پول یا  گا  عراق به آنان چا  می عرم 1357گا  دبل از  گفمه عشایر .ف سال
 گرهم د   گوسف د می

نشی ی یک نوع امراف معا  ، یک موضوع هرگ ری است  برفسی ،  گی کوچاز آنجایی که زند
.گد  نشی ی به ما هرصت می   است  برفسی زندگی کوچضر،ف ش اسی امر  ش اهت آن از نظر دوم
نشی ان با محیط ، عوامل گوناگون تاثیرگذاف .ف آن پی ببریم ، برفسی آن که با نحوه ساز  کوچ

(  308  1381امل زندگی انسانی الزم ، یادز اگایت است اامیر   برا  ش اهت چرونری ف،ند تن
محیطی گوناگون دا.ف به یاایت از  گا  زیست ا  با ،یژگی ها،ف نز.یک .ف وول تافیخ گسمر.ه

م اوق صحرایی مثل آسیا  مرکز   سیسمان    بره فنشیر بو.ه است جوامع پیچیده .امدافان کوچ
گا  ها،ف نز.یک به  نشیر .ف بل د  ینا  شاالی  .امدافان کوچ، بلوچسمان  شاال آهریقا ، آمر

اند   ا  زیا. تااس .، جانبه با جوامع ینجانشیر ف،سمایی ، مراکز تادن .اشمه ،یژه .ف ایران تا اندازه
گا  .، جانبه که به هاور چ دیر مشخصه بافز جغراهیایی ،  .ف ج وم غرم ایران ایر تااس

د  باعث گاسایری نز.یک جوامع هو.مخماف ،لی به گم ،ابسمه گر.ید  محیطی به ،جو. آمدن زیست
ایر نز.ینی  جوامع فا ،ا.اف به شرکت .ف اسمفا.ه از م اوق مشمرو کر. که باعث به ،جو. آمدن 

گا  اجمااعی  ادمصا.  ، سیاسی شد  به گم ،ابسمری ،  ا  برا  یک فشمه به گم پیوسمری زمی ه
ت که پایه تحوال  سیاسی ، ادمصا.  فا .ف ها،ف نز.یک به ،یژه .ف نز.ینی ایر جوامع منال اس
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ایران به ،جو. آ،ف.ه است  یک ع صر اصلی .ف ایر گازیسمی تناملی  پراک دگی م ابع وبیعی .ف 
گا   ا  ، نه سرزمیر هیکوگپا گا  پست ج وم غربی ایران است  نه م اوق گا ، سرزمیر کوگپایه

ه ساهمر نیازگا  زیسمی یک ادمصا. گسمر.ه بر اساس .امداف  فا پست به ت هایی توان برآ،ف.
گا  م اسب از  بر.اف  از چراگاه ندافند  .ف ایر م اوق ادمصا. معیشمی ،ابسمه به .امداف  ت ها به بهره

بر.اف  از محیط  فاه کوچ ساالنه میّسر بو.ه است  ایر ف،  ادمصا.  زیسمی برا  یداکثر بهره
گا  ا،لیه .ف  زمان با تحول کشا،فز  ، اسنان .ف .گندهاز تافیخ گم زیست از .،فان پیش

نشیر  سیاسی بیر .امدافان کوچ -م جر به تحوال  اجمااعی  گا  زاگرس تا .،فان تافیخی کوگپایه
 ( 30 -29  1371علیزا.ه  است اج وم غرم ایران با پیامدگا  مهم تافیخی شده 

 

  كوچ ريمس (7-3

گا  .سمرسی به .ف،ن گا  ددیم الروگا  اصلی فاهگرس مرکز  از زمانجغراهیا  هیزینی زا
(  .Henrickson, E 4 :1985م طقه ، نیز مسیرگا  فهت ، آمد .ف اممدا. آن فا تعییر ناو.ه است ا

ج وم  -گذف. که جهت جغراهیایی شاال غربیگا  کوگسمانی میاکثر مسیرگا .ف اممدا. برجسمری
گا  کوچک کوگسمانی که بع اً .ف زمسمان .ف اثر باف  برف یر  گذفگاهشردی .افند  با ،جو. ا

 & Hearinckساز. اگا  کوگسمانی فا مانر میگر.ند  عبوف .ف عرض برجسمریمسد،. می

Overlaet, 2002: 166غربی ،  ا.موندز مسیرگا   -(  الیزابت گ رینسون مسیرگا  شردی
-7 :1985اند  اگذف. به شنل هوبی معرهی ناو.همی ج وبی فا که از میان زاگرس مرکز  -شاالی

8 & Edmonds ,1922: 336- 337   Henrickson, E.  ) 
گا  ادمصا.  به صوف   ا.امه ییا  ، اسماراف معیشت جوامع عشایر  مسملزم .ا،م هعالیت

نشی ی .ف ،ادع یرکمی است .،جانبه که بر وبق یک جد،ل زمانی مشخص  کوچ  نشی ی است کوچ
نیای از سال فا  گا رینش کوچ  شو. ر .، محیط مشخص با شرایط زیست محیطی ممفا،  انجام میبی

برند ، بر اساس تقویم .دیق  گا  گرم به سر می گا  سر.سیر ، نیای .یرر فا .ف جلره .ف کوگسمان
فا  گا رینش کوچ.گ د  مسیر کوچ  نشی ی از سر.سیر به گرمسیر ، یا برعنس فا انجام می شاسی کوچ

ک د ،  .ف ف،ز تجا،ز نای لوممریک 15گا .ف ایل فاه از ید،.  نام د ، یرکت ف،زانه آن می "ایل فاه"
باش د  نوع کوچ عشایر ایل زنر ه ، سایر عشایر  به ووف مموسط اغلب ید،. یک ماه .ف فاه می

اتع م طقه از نوع عاو.  است یع ی یرکا  نز،لی ، صعو.  .ف افتفاعا  برا  .سمرسی به مر
نشی ان  گر.. که ایر کوچ مطالعه مسیر اصلی ، عاده کوچ عشایر ایل زنر ه مشاگده می با مرغوم 

گا  .،ف بر اساس جغراهیا  هیزینی ک  د که از گذشمه نیز از گاان مسیرگا  افتباوی اسمفا.ه می
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شی ان .ف ن کوچ ری  اگا  انسانی ،ادع شده است م طقه شنل گرهمه ، گاوافه موف. اسمفا.ه گر،ه
گذفند  می« بر،جر. –آبا. هرم –کوه پشت»غربی  –گایی از مسیر شردی  مسیر هو. از دسات

.شت کرمانشاه به گا  ج وبی م اوق ماگی (  به ووف  که از .ام ه.Henrickson, E  8-7 :1985ا
خش آبا. از توابع ب سات کوه دِ جَه یرکت ناو.ه ، از وریق م طقه چهافمله ، م طقه آساان

 ) Melaroyta ( ف،یمهک  د ، .ف نهایت از وریق کوه مله چر.ا،ل به سات .فه شیر،ان یرکت می
فسان د  .ف ایر گ رام معابر کبیرکوه فا بایسمی پشت  گا  شاالی کبیرکوه می هو. فا به معابر .ام ه

سات .گلران ،  کوه .ف م طقه آبدانان برسان د ، .ف نهایت بهسر برذافند تا هو. فا به ناییه پشت
 بَرتَش فگسپاف گر.ند 

گا   گا  اورادراه یا بافانداز  از اصط   م زل برا  محل عشایر زنر ه به جا  اسمفا.ه از ،اژه
مد  زمان کوچ ایل زنر ه بر اساس   ک  د گاگی جهت اسمرایت .ف بیر فاه اسمفا.ه میتود 

مد  زمان کوچ به عوامل مخملفی  کشد که البمه شده ید،. یک ماه وول می او عا  گر.آ،ف 
   اند از گا عباف  تریر آن بسمری .اف. که مهم

 -2 د .یرتر یرکت ک  د  ک  گرچه مراتع بهمر باشد سعی میمیزان غ ا  مراتع بیر فاگی    -1
نوع برهوف. اگالی شهر  ، ف،سمایی که عشایر از ک اف آنان ، از میان افاضی زفاعی آنان 

 شرایط ادلیای ، آم ، گوایی   -4ام یت م اوق بیر فاگی   میزان -3گذفند  می
گا به شنل .دیق تعییر شده است که .ف ایر میان مودعیت وبیعی  بر اساس تجربه محل م زل

م زل اوراق  24گاه از اگایت باالیی برهوف.اف است  ایل زنر ه .ف مد  زمان کوچ .ف محل م زل
(  امر،زه عشایر ایل زنر ه از ت ره زفانرو  1 د اجد،ل که به م طقه دش ق برسک  د تا ایر می

شهر گا  گذشمه از ت ره .فه ک  د  ،لی .ف .گه برا  گذف از کبیرکوه به سات دش ق اسمفا.ه می
شده است  گاان ووف  که پیشمر اشافه گر.ید  ت ره آبدانان( نیز اسمفا.ه می –امسیر .فه شهر 
ست که بیشمریر اسمقرافگا  هصلی .،فه مفرغ .ف پیرامون آن تریر معبر کبیرکوه ازفانرو  مهم

شنل گرهمه است ، تدا،م اسمفا.ه از ایر معبر برا  عبوف از کبیرکوه تا امر،ز که عشایر ایل زنر ه از 
الوصول کبیرکوه برا  ناای د  یاکی از ایر است که ایر معبر از مسیرگا  مهم ، سهلآن اسمفا.ه می

ذف از کبیرکوه به ،اسطه ،جو. مراتع غ ی ، م ابع آم کاهی ، نیز سهولت عبوف از آن است  گ
  .،ف موف. توجه بو.ه است به ووف  که امر،زه نیز ای   گا گذشمه.سمرسی به مراتع دش ق  از 
  گذفند  .ف گذشمه که ،سایل یال ، نقل به سهولت .ف .سمرسی نبو.ه مخملفی از معابر کبیرکوه می

ناو. جسد ،  فا نی پیچ ناو.ه ، .ف یک دبرسمان  کوچ هو  می هصل   ایل .فاگر ینی از اع ا
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گاه هرصت آن فا به م زلراه اصلی .ف  به سپر.ند ، بعدا ل امانت به هاو میغریب .ف بیر فاه به شن
 کر.ند  سر.سیر م مقل می

 
 گيری  بحث و نتيجه

شویم عشایر  عشایر زنر ه مموجه میگا  عاده ، اصلی موف. اسمفا.ه  فاه با مطالعه مسیرگا ، ایل
  گا  انسانی ،ادع شده گا  .،ف موف. اسمفا.ه گر،هگاان معابر ، مسیرگایی که از گذشمه اززنر ه 

ناای د  ایر مسیرگا .ف فاسما  جغراهیا  هیزینی م طقه به صوف  وبیعی شنل گرهمه ،  اسمفا.ه می
تع دش دی اند  یمی امر،زه نیز با ،جو. تریر مسیرگا برا  فسیدن به مرا تریر ، آسان فایت

  گافاها  ، افاضی پیرامون ایل گسمر  زندگی ف،سمانشی ی ، به زیر کشت فهمر افاضی میان .فه
 شو.   مسیرگا  افتباوی ددیای به ،سیله عشایر اسمفا.ه می

 جواف  ،نشی ان ساکر کوگسمان .ف مراتع دش دی افاضی پست  یع ی گم اسمقراف کوچ
جانشیر بومی ساکر نوایی دش دی ، نیز عشایر زیسمی ، مجا،ف  آنان با کشا،فزان یکمگ 

اند  امر،زه مراتع نشیر سایر م اوقی است که .ف هصل دش ق به مراتع دش دی ف،  آ،ف.ه کوچ
گا  مهران  .گلران ، آبدانان ،ادع است  ،جو. ایر مراتع ،سیع موجب شده است دش ق .ف .شت

گا  زیا.  از .امدافان گادان  کرمانشاه  لرسمان ، سایر م اوق به ایر دسات له گر،هکه گر سا
ا  برا  چرا  گوسف دان به مراتع سرازیر شوند  .ف گذشمه .امدافان عرادی با کسب مجوزگا  ،یژه

(   از سو  .یرر سابقه زندگی Hole,1979: 198،  2  1369آ،ف.ند اهیمال بَرتَش ف،  می
فسد ، .ف گذشمه .فه سیاره تر از یک درن میشهر به ید،. کمامر،ز  شهرسمان .فه ینجانشی ی

بسیاف    ، شرایط زیست محیطی آن ییعلت ،ضعیت آم ، گوا نیز جزء م اوق دش دی بو.ه ، به
، نوایی .فه ایر .ف هصل دش ق به کوه م اوق شاالی ، شاال شردی پیش.اف  نشی ان گله کوچ از

  لینر امر،زه به علت ایر شده استبر.اف  می بهره آنوچ ناو.ه ، از مراتع زمسمانی کپیرامون آن 
م طقه .ف ایر نشی ان مجاز به اسنان .ف    .یرر کوچف،.زفع میکه تاام افاضی .فه به زیر کشت ، 

کوه ، شاال هوزسمان کوچ ناو.ه هصل دش ق نیسم د  بلنه از وریق معابر کبیرکوه  به سات پشت
او عا  هوبی  فا .ف اهمیاف   ناای د  ژاو .، مرگان .ف ایر افتبا  ش ق فا .ف آن جا سپر  می، د

 .گد  ما دراف می
تواند .ف آن زندگی  .ف تابسمان صحرایی سوزان است که گیچ کس نای  م طقه مراتع زمسمانی»
م د است  .ف  ه.ف یالی که .ف هصل سرما .ف ای جا شخص از آم ، گوا  بسیاف مطبوع بهر  ک د

گا  هرا،ان الی قطع علفزافگا  یاصلخیز فا که گزافان گوسف د باف.  ت ها بافان ای جا گرگز برف نای
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ک  د  .ف ماه مهر .ف وول  زن د  آبیاف  می نشی ان چا.ف می چرند ، کوچ، گا، ، اسب .ف آن می
گا گم  فیزند  سبزهه پست هر، میگا  سی بی بر م طقاند  بافان مدتی که دلل لرسمان پوشیده از برف

فس د  اما به  ند  هرا میا  گا هراف گادی که از سرما  کوه گر.ند ، پس از آن به ز،.  گله ظاگر می
گا .فه سیاره فا ترو ، کوچ  هشند  ییوان فسیدن گرما  هر.ا. ماه  عل  .،بافه می محض هرا

گا  موذ  فا از بیر بر.ه گا  بد ، ییوان عل تا   سوزان د  نشی ان مراتع ممر،که فا پشت سرهو. می
  ا.، مرگان« گا فا اشغال ک د دلار، آن -گرکس باشد -گا .یرر  ، مانع شوند که .ف غیام آن

1339  190-191  ) 
 جواف  ، نشی ان ساکر کوگسمان .ف مراتع دش دی افاضی پست ، گم اسمقراف کوچ

زان ینجانشیر بومی ساکر نوایی دش دی ، از سو با کشا،فزیسمی ، مجا،ف  آنان از یکگم
اند  نشیر سایر م اوق که .ف هصل دش ق به مراتع دش دی ف،  آ،ف.ه سو  .یرر  عشایر کوچ

گا  .،جانبه ، چ د جانبه زادیده شرایط زیست محیطی م طقه است  ایر ،ضعیت موجب تااس
گر..  بومی ساکر نوایی دش دی میای   کوچ نشیر با سایر ای   ، نیز با جوامع ینجانشیر 

شو.  ایر نز.ینی  جوامع فا ،ا.اف به شرکت .ف گا باعث گاسایری نز.یک ایر جوامع می ایر تااس
ا  برا  یک فشمه به گم  ناو.ه ، .ف نمیجه باعث به ،جو. آمدن زمی هاسمفا.ه از م اوق مشمرو می

د  ایر شرایط .ف .فازمد  موجب تأثیر ، شگا  اجمااعی  ادمصا.  ، سیاسی ، گ ر  می پیوسمری
نشی ان ممحرو ، کشا،فزان ینجانشیر  شو. کوچ گر..  به ووف  که موجب می تأثرا  هرگ ری می

با مسایل ، موضوعا  هرگ ری مرتبط با یندیرر آش ا گر.ند ، بدیر ترتیب .ف نهایت ف،  
ایی ، گسمر  مسایل ، موضوعا  ج تواند نقش مهای فا .ف انمقال جابه نشی ی هو. می زندگی کوچ

ش اسی یرکت اشاعه .ف آن ،اید ،  گرایی .ف مر.مهرگ ری جدید به عهده گیر.  وبق نظریه اشاعه
آثاف آن .ف   ک د؛ از ینسو بر محوف جغراهیایی که .ف ایر یالت گاوافه بر ف،  .، محوف یرکت می

ف زمان که .ف ایر صوف  یرکت از شو. ، از سو  .یرر بر محو گا  جغراهیایی تعقیب می محد،.ه
گرایی تغییر ، شباگت گر.. ، .ف ،ادع اشاعه گا مشخص می گذاف  ، تعییر عار پدیدهه ل تافیخ

.اند که با توجه به نوع آن  از ه ل گم  هرگ ری فا عاوماً ناشی از تأثیرپذیر  از محیط بیر،نی می
ا به محیط هرگ ری مقصد فسانده است  با گا  هرگ ر مبداً ف پدیده  جواف  یا انمقال ، یرکت

فسد که ایر نظریه .ف افتبا  با  به نظر می  گرایی ،اف. است،جو. انمقا.اتی که برنظریه اشاعه
 نشیر .ف مراتع دش دی ، یی دی کافبر. .فسمی .اف.  نشی ی عشایرکوچجواف  ، گمموضوع گم
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 IIIفنر گو.یر سفال م قو  یک  س تتر اشافه شد که بر اساس مطالعا  انجام شده   پیش 
گیر  ا  فسیده بو. .ف گو.یر تپه پدیداف شد ، مرایل ا،لیه شنل.ف یالی که به یک سطح پیشرهمه

 :Henrickson, R. 1987b: 42 & Haerink, 2011 آن .ف گو.یر تپه یا .فه ک را،ف نبو.ه است ا

سفال  وسمهیپگا  گوناگون ، به گم  س تفسد که ایر نوع س ت سفالرر  از  (  بلنه به  نظر می78
گا  ج وبی زاگرس نشأ  گرهمه است گا  .ام ه چ دفنر ا،ایل گزافه سوم ق م .ف م اوق کوگپایه

گو.یر .ف سراسر  III6زمان مریله گماز ایر که  (؛ یع ی پیشHenrickson, R. 1987a: 208ا
  توسعه یاهمه بو. یوزهایر یابد  .ف بع ی نوایی ج وبی  اشاعهزاگرس مرکز   یوزه

(  گسمر  سریع ایر نوع Haerinck, 2011: 68-69  Haerinck & Overlaet, 2006: 26 & ا
س ت سفالرر  .ف سراسر زاگرس مرکز  .ف نیاه ا،ل گزافه سوم ق م ینی از تحوال  مهم 

که ف،ند فسد  ش اسی زاگرس مرکز  است که .ف ایر .،فه به ،دوع پیوسمه است ، به نظر میباسمان
نشی ان گیر  آن نقشی اساسی فا ایفاء ناو.ه است  به ایماال زیا. کوچ نشی ی .ف شنل زندگی کوچ

، اسمفا.ه از آن  IIIساکر .ف مراتع دش دی بعد از آش ایی با س ت سفالرر  سفال م قو  گو.یر 
ف،اج آن .ف .ف زندگی ف،زمره  .ف جریان کوچ به سات مراتع یی دی  نقش مهای .ف اشاعه  ،  

-مهم نشی یکوچ فسد که شیوه زندگیاند  .ف ،ادع به نظر میسایر م اوق زاگرس مرکز  ایفا ناو.ه

 تریر عامل .ف اشاعه ، ف،اج سریع ایر نوع س ت سفالرر  بو.ه است  
 

 منابع 
 ا  انمشاف  تهران   چا  .،م 2جلد   کرمانشاگان ، تادن .یری ه آن  (1381اهشاف سیسمانی  ایرج ا

 نرافسمان کمام  
 تهران  گایی .فبافه لرسمان  ترجاه سن دف امان الهی بهاف،ند ، لیلی بخمیاف ا..اشتی  (1362ا.موندز ا  

 انمشافا  بابک 
  مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر   تهران  تافیخ جغراهیایی هوزسمان  (1331ا یعلمحاد  دی  سامام شوشمر 
 گا  پیش از تافیخ گیر  هرگ ریست محیطی .ف شنلنقش جغراهیا  ز»  (1381امیر   مصیب ا

  318-308صص    سازمان میراث هرگ ری کشوف 33،  34شاافه  اثر « جلره مر،.شت
 شره امه اتافیخ مفصل کر.سمان( به ان اام ،ال.یایر ،یلیا   (1377الدیر ا بدلیسی  شرف هان بر شاس

   ریاساو  تهران  می وف زفنوف
 انمشافا    تبریز  جلد .،م جغراهیا  غرم ایران  ترجاه ، توضیح کاظم ،.یعی   (1339.مرگان  ژاو ا

 چهر  
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 آ،فنده گر. « گا  نخسمیرگیر  ینومتگا  شوشان .ف .،فان شنلکرانه پس»  (1381فایت  گ ر  ا
   315 -285انمشافا  سات  صص  هرانک گول  .ف باسمان ش اسی غرم ایران  ترجاه زگرا باسمی  تهران 

 توس    تهران ف،شر اف.الن  ترجاه  کر. ، کر.سمان خیتاف  (1381ی بیر  محادامیر ازک 
 ناشر   چاپخانه هرگ ر  چا  ا،ل کوه ای م مجاوعه آفاء .ف موف. سرزمیر پشت ( 1369هیمال  جعفر ا

 کمابخانه اسااعیلی ای م  
 1355تیر  5 -2    3ایران  جلد  برفسی مسادل جامعه عشایر  سای اف ( 1355، بو.جه ا سازمان برنامه  

 کرمانشاگان  
 1338  مهر 7  شاافه 12  سال ژاندافمر   «جغراهیا  عشایر  هوزسمان»  (1338سمافم ش  محسر ا  

66-67  
 گزاف  یک هصل کوا،  .ف تپوه نوفآبوا.    »   (1378سید سجا.   سید م صوف ، سامانی  نوف،زعلی ا

به کوشش عباس علیوزا.ه    مقاله .ف بزفگداشت .کمر نرهبان  32 ن .ف باسمان ش اسی ، گ ر ایرا «لرسمان
  120-85صص    مجیدزا.ه ، صا.ق ملک شهایرزا.   مرکز نشر .انشراگی یوس

 ف باسمان ش اسی غرم    گر.آ،فنده هرانک گول«گا  تافیخی ا،لیه هرگ ر» ( 1381شاهت  فابر  ا.
   404 -340صص  انمشافا  سات  ایران  ترجاه زگرا باسمی  تهران 

 گا  سعا.  ، سر،    کمابخانه  کر.سمان ، تبریز ( 1312اصغر ا ی  علشایم 
  ش اسی شهرسمان .فه شهر هصل ا،ل برفسی ، ش اسایی باسمان گزاف   (1385سیا،  ا  شهباز  

 .سمی اسمان ای م   گر.شرر  ، ص ایع  آفشیو ا.افه کل سازمان میراث هرگ ری
 سات    تهران  صر مفرغ ایرانع ( 1385و یی  یسر ا 
 ترجاوه جعفور توال ب غوی .ف    «  ج وم هوزسمان به .ست الیااییوان  اشغال » ( 1369علیزا.ه  عباس ا 

  43-34صص  مرکز نشر .انشراگی   7ش اسی ، تافیخ  شاافه پیاپی  باسمان
 ج ووم  بازتام نقش جغراهیایی  زیسوت محیطوی ، ادمصوا.  .ف تحووال      »(  1371علیزا.ه  عباس ا

  47-29  سازمان میراث هرگ ری کشوف  صص 21   مجله اثر  شاافه «باهمر  ایران 
 نشر نی   ش اسی  تهران گا  انسانتافیخ اندیشه ، نظریه ( 1381هنوگی  ناصر ا 
 اسمان ای م   (  سرشااف  ادمصا.  عشایر کوچ ده  نمایج تفصیلی 1377مرکز آماف ایران  ا 
  آ،ا  نوف عباس محاد  اصل  تهران   ترجاه  گا  مر.م ش اسی    نظریه(1377مر،یرا افبافی و 
 مرکوز   ، ایران با تأکید بر ایل دشوقایی   عاومی نشی ی  (  جغراهیا  کوچ1377مسموهی الااالنی  فضا ا

 تهران  مشافا  علای .انشراه آزا. اس می ان
 ش اسی شهرسمان .فه شهر نهصل .،م برفسی ، ش اسایی باسما گزاف   (1385مظاگر   هداکرم ا  

 جها. .انشراگی ،اید ای م   ویآفش  3جلد 
 تبییر گسمره جغراهیایی هرگ ر عصر مفرغ اگو.یر  ( 1388ا مظاگر   هداکرمIII  ف زاگرس مرکز. )
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ش اسی  .انشراه فساله .کمر  باسمان  آن به .فه سیاره .ف اسمان ای م ، س جش عوامل مؤثر .ف نفوذ
  نشده(ام مشر به فاگ اایی .کمر یسر و دی  اید علوم ، تحقیقا آزا.اس می ،

 انمشافا   تهران  ش اسی مر.م ش اسی ،انسان آفا گا ،تافیخ اندیشه ( 1382ا محادعلی زا.ه وسفیی
 یسطر،ن 
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 های كوچ ايل زنگنه: مسيرها و منزلگاه1جدول 

 مدت اطراق  مقصد مبدأ
 )شبانه روز(

 مدت اطراق  مقصد مبدأ
 )شبانه روز(

 1 مِله فُ،یمَه  شیر،ان  1 تَق تَق .شت ماگی

 1 .،سمان  مِله فُ،یمَه  1 .شت تی ن  تَق تَق

 2 ت ره زفانرو  .،سمان  1 .اف،َنَه  .شت تی ن

 2 کبیرکوه  ت ره زفانرو   1 مُ یره  .اف،َنَه 

 1 کوه گ  ا،  کبیرکوه  1 گُشنه ت و،َه مُ یره 

 2 شی ،  کوه گ  ا، 2 کوه دِ جَه  ت و،َه گُشنه 

 3 فاگدافهانه آبدانان  ، شی 1 .ُزگیران  کوه دِ جَه 

 1 .ی افکوه  فاگدافهانه آبدانان 1 چهافمِلَه  .ُزگیران 

 1 کوه هوناتِل  .ی افکوه  1 ک ششِلَه چهافمِلَه 

 1 گره کوه کوه هوناتل  1 ،َف.َالن  ک ش شِلَه

 1 وَاطَاا،  گرهکوه 1 چر.ا،ل ،َف.َالن 

 1 بَرتَش وَاطَاا، 1 شیر،ان چر.ا،ل 

 
 


