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پروران  شناسی دام بافتار جغرافیایی و باستان
 وقت در زاگرس جنوبی تمام

 
 بهروز آقایی

 
 (12/08/95ريخ تأييد: ؛ تا 30/09/94)تاريخ دريافت: 

           چكیده
               ی تولید  جوامع ها های بنیادینی در شیوه تفاوتبه محیطی در زاگرس جنوبی،  یستزهای  یتظرف
های  سبب تحول ساختار ها تفاوتوقت موجودیت بخشیده است. این  پرور و کشاورز تمام دام

یکدیگر شده است. حاصل  بافاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مذکور در مسیرهایی مت
یماهایی مجزا از س ینزممحیط و  یستزدر  گاهی سکونتبه وجود آمدن دو بافت  ها تفاوتاین 

ی اقتصادی متضاد اما مکمل همدیگر شکل داده است. راهبردهاهم بوده که جوامعی را با 
گزینی و همچنین  اندلیل اسکان موقت، سیالیت در مکپرور باستانی، به  ی جوامع دامها محوطه

هستند  یا تپههایی غیر  ی فرهنگی ماندگار مانند سفال، در بیشتر مواقع محوطهها دادهتراکم اندک 
اند.  شده   واقعها  دار حاشیه دشت عمق و مناطق شیب های کم هکه در مناطق کوهستانی، در

 اغلب ی،شناس باستانات در مطالع  پرور باستانی شود جوامع دام شده سبب می یانبهای  یژگیو
شناسی  مردم بر روش باستان  یهتکملموس پنداشته شوند. در این پژوهش با جوامعی نامرئی و غیر

ستانی، که منطبق بر الگوی تحرک و اسکان رو با             ی  جوامع کوچنما گونههای  از محوطهرا شواهدی 
فه شش بلوکی( است، یی، طاییل قشقاا رو معاصر در زاگرس جنوبی )مطالعه موردی: جوامع کوچ

 بینمحیطی و فرهنگی  یستزی مرزهای برای تبیین شناس باستانو به ارائه شواهد  کردهمعرفی 
در نهایت به تجزیه و تحلیل ارتباط موجود بین الگوی  .پرداخته شودپرور و کشاورز  جوامع دام

رو  کجانشین و کوچاجتماعی جوامع ی-دیتصاهای باستانی و ساختار اق گذاری محوطه نهشته
 شود.  دشت آسپاس در شمال فارس پرداخته می

 .یما، زاگرس جنوبی، قشقاییس ینزم، رو پروری، کشاورزی، کوچ دام كلیدی: های واژه

________________________________________________________  
  دانشجوی دکتری پیش از تاریخ ایران، دانشگاه هنر اصفهان .behrooz_aghaie@yahoo.com 
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 مقدمه

های زاگرس است که از  ترین مناطق پرورش بز و گوسفند در خاور نزدیک، کوه یکی از مهم

د. در شوپروری محسوب می های مختلف دام ی روشگیری و توسعه ترین بسترهای شکل اصلی

، (Khazanov, 2003: 25; Abdi, 2015)پروری جهان  ی دامی عمدههرکدام از چند منطقه

. است یافته  تحولهای اقتصادی و سیاسی  متفاوتی از تولید دامی و سازواریهای  گونه

های مختلفی  ی ایران، معلول سازواریمحیط فتارهای گوناگون زیستدر با 1وقت پروری تمام دام

ها و  ی ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این جوامع، محرک مطالعه باتوان  است که می

که مطرح است  2تولید ای ازعنوان شیوه به یرو کوچ. کردها را شناسایی روند این سازواری

های تولیدی و راهبرداز  است ترکیبیکه  3معیشتی یشیوهیک عنوان  و به بوده داممبتنی بر 

، تعریف های اجتماعییعی و بازتولید گروهبرداری از منابع طبشامل بهره، وابط اجتماعیر

________________________________________________________  

ترین حالت  ت انسانی و اقتصاد، از سادهمحیط، جمعی پروری در راستای سازواری با زیست راهبردهای متفاوتی از دام . 1

های سازواری، قراردادن تمام راهبردهای  پذیری بسیار باال در شیوه یافته است. با توجه به انعطاف ترین آن تحول  تا پیچیده

پروری  های دام ترین حالت پرور در یک الگو، کار بسیار مشکلی است و ارائه یک واژه برای کلی شده از جوامع دام شناخته

کار برده نشده است.  پرور، واژه جامعی به تر. تاکنون برای توصیف شیوه تولید و الگوی حرکتی جوامع دام بسیار مشکل

های غیرفارسی، بر دامنه آشفتگی این اصطالحات افزوده است. یکی از این  این در حالی است که ترجمه واژه

دار کشاورز                          دار کشاورز  متحرک یا گله علیزاده کاربرد اصطالح گلهاست. عباس « نشینی کوچ»برانگیز،  های چالش اصطالح

: 1387داند )علیزاده،  تر می نشینان، درست گرد، برای زاگرس به معنی بیابان "Nomad"نشین را در مقابل واژه  نیمه کوچ

ی، جامعیت کامل ندارد. ای برای تشریح شیوه تولید و الگوی حرکت (. اما خود ترکیب دو کلمه کوچ+نشین، تا اندازه23

پروری نیستند و تمام  ها در راستای دام روی که تمام کوچ درحالیکند.  این ترکیب متضاد اشاره به حرکت و اسکان توأم می

 Full-time)« دامپروری تمام وقت»(. در این مقاله منظور از 1362روی نیستند )سالزمن،  ها به شیوه کوچ پروری دام

pastoralism) های خود را  پرور به هر شیوه از تحرک دام پروری است که در آن جوامع متخصص دام دی از دامراهبر

 Nomadic) روی باشد کوچ پروری کنند. حال این تحرک از نوع دام جا می در مراتع تابستانی و زمستانی جابه

pastoralism) یا چراگردی (Transhument pastoralism) روی یا نیمه کوچ (Semi Nomadisme) تفاوتی ،

کند، زیرا هدف اصطالح، نشان دادن غالب بودن شیوه تولید دامی بر دیگر  وقت ایجاد نمی پروری تمام در مفهوم دام

 یافته است.  روی تحول صورت کوچ وقت بیشتر به پروری تمام ها است. اما در زاگرس جنوبی، دام تولید

 

2. Means of production 

3 . Mode of subsistence 
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یافته و   تحولها  یاریبختها و  ییقشقای تولید در میان . این شیوه(Cribb, 1984)شود  یم

ده باالیی از پیچیدگی رسان به درجاتای را  یلهقبساختار اقتصادی و اجتماعی این دو اتحادیه 

ارچوب سازواری اقتصادی روی وجود دارد که در چ ی دیگری از کوچها نمونهاست. 

ها  شاهسون ،(Irons, 1970)های یموت  ترکمن بیندر  گنجند. برای مثال، ینم

(Bessaignet,1960; Op't Land C. 1962; Schweizer, 1974; Tapper, 1972)  و

 است. یافته  یک سازواری سیاسی تحول عنوان بهروی  کوچ، (Barth, 1961)خمسه  ایالت

احمد زهی و های یار کوچ بلوچ مانند وی در برخی مناطق جنوب شرق ایران،ر همچنین کوچ

ی نمک و کشاورزی دیم، مراسم خرماخوران، ذخیره مانندگمشاد زهی با اهداف گوناگونی 

اقتصاد، . (Salzman, 1972)لیدات دامی نیست تو راستایدر شود که یک سازواری  انجام می

ی رو، مطالعه ینا ازی در زاگرس است. پرور دامی یری و توسعهگ شکلترین عامل بنیادی

عامل اصلی تحول اقتصاد در جوامع  عنوان بهمحیطی  یستزهای ساختار اقتصادی و ظرفیت

واری که نوعی سازاز آنروی بیش  که کوچ چرا گیرد؛قرار موردتوجهبایست  یمانسانی، 

 (.1362)تاپر،                                      سازواری تطبیقی و تطابقی  اقتصادی است محیطی، فرهنگی و سیاسی باشد،

کند  رو را در جنوب غرب و جنوب مرکز ایران تعیین می پراکندگی مکانی قبایل کوچ  آنچه 

ه و زمین شناختی و پراکندگی منابع طبیعی شامل چراگا شرایط آب و هوایی، جغرافیایی، زمین

محیطی و  های زیست (. عالوه بر این، عواملی چون ظرفیت26: 1387کشت است )علیزاده،  قابل

-ند، عوامل ناکن را محدود میوقت  پروران تمام شناختی دام فتار جغرافیایی و باستانیما که باس ینزم

رو  جوامع کوچاجتماعی و امنیت، مرزهای سیالی میان  -ی اقتصادیها کنش برهممشهودی چون 

. کردشناسی استنباط  توان از رهیافت مطالعات مردمد که آنها را میکنن نشین ترسیم میو یکجا

حق تقدم بیشتری  ها چشمههای زراعی نزدیک  ینزمینان، برای استفاده از نشروستا ،مثال عنوان به

ای از این نمونه .(Hole, 2004)کنند  یمتسخیر  کوچ رو پروران داممانده را  یباقو منابع آبی  دارند

های داده درگذارد که  می ها گاه سکونتینی گز مکانیر مستقیمی بر تأثهای اجتماعی هنجار

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی قابل بازیابی هستند. برآیند تمام عوامل  کمتر یشناس باستان

ایجاد  وقت تمامو کشاورز  وقت مامت پرور دامیی را میان جوامع ها محدودهمحیطی،  زیست و
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بهتر است از  هاآناز  کدام هری شناخت باستانفتارهای جغرافیایی و ی بابازشناسد که برای کن می

 ی بهره جست. شناس مردم باستانی و شناس مردمی ها روش

رای از این رهیافت در میان عشایر لر جنوب غرب ایران، ب (1974) 1فرانک هول ،این از  پیش

بود. هول بدین نتیجه رسید که الگوی  بردهوقت بهره  پرور تمام های جوامع دام گاه ی سکونتمطالعه

بر این اساس، و                                                        های نوسنگی شبیه به الگوی استقرار و تحرک عشایر ل ر است،  استقراری در محوطه

بررسی پرداخت. یکی های کشاورزی به  وقت در مناطقی دور از زمین پروران تمام در جستجوی دام

ی الگوی تحرک وقت باستانی، مطالعه پروران تمام های دام گاه یابی به سکونتهای دستاز راه

یده اجتماعی، اقتصادی، تن درهمهای پرور معاصر است. این الگو در بستری از مجموعه جوامع دام

ی صورت گرفته در شناس اقلیم یریندمحیطی موجودیت یافته است. مطالعات  یستزسیاسی و 

لشکری و )(، ارژن 1394زاده و همکاران،  ؛ علمی1393داودی و همکاران، )ی پریشان دریاچه

تغییر ، (Djamali et al, 2009)ب( و مهارلو  1393الف؛ لشکری و همکاران،  1393همکاران، 

نماید.  یم ازبی پیش از تاریخ تا دوران معاصر را برای ما اندک اقلیم در زاگرس جنوبی در دوره

شناختی و ژئومورفولوژیکی که  زمین ، (Jones, 2013 )های اقلیمیطبق این ثبات نسبی در ساختار

نی مکاتوان تصوری منطقی نسبت به هممی ارم ق.م در زاگرس جنوبی حاکم است،ی چهاز هزاره

 داشت. وقت تمام پرور دامی معاصر و باستانی جوامع ها گاه سکونت

شناختی در چه بافتار  از مواد باستان شکلن است که به دنبال چه پرسش اصلی ای

خص و با این فرض که در نظر از یک بازه زمانی مش    صرف در این بررسی، جغرافیایی باشیم.

های  باید شواهدی از محوطه ،وقت معاصر زاگرس جنوبی پروران تمام های دام گاه سکونت

ی موردی و بر اساس باستانی به دست آورد، در یک مطالعهوقت  پروران تمام متعلق به دام

ای قشقایی( به )طایفه شش بلوکی از اتحادیه قبیله مطالعه موردی الگوی تحرک و اسکان قبیله

ی موقت زمستانی و ها گاه سکونتی شناس باستانمحیطی و  یستزبازیابی و شناخت بافت 

  پرداختهازتاریخ تا دوران تاریخی(  یشپاستانی )از معاصر و ب وقت تمام پرور دامتابستانی جوامع 

 .شده است

________________________________________________________  

1 . Frank Hole 
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 باستانی پرور دامجوامع  های گاه ی سكونتشناس باستانی مطالعات پیشینه

  :منطقه زاگرس مركزی

 یدر ایران باستان با کاوش پروژه یرو ن تالش برای شناسایی یک عنصر کوچنخستی

 1965های  نزده بررسی و کاوش در بین سالپا راستا در این .آغاز شد ها یکیبلژ یشناس باستان

انجام گرفت. 1 سرپرستی لویی واندنبرگ بابخش لرستان  ترین یغرب ،در پشت کوه 1979و 

لرستان بود، اکتشافات  یها ها و تاریخ مفرغ خاستگاه تشخیص هدف اصلی پروژه کهی باوجود

در  یرو کوچ یاولیه یها کان وجود نمونهام ی درباره یرگذاریواندنبرگ منجر به تفکرات تأث

 بهدو محوطه را  ( هر1973( و پرچینه )72-1971هکالن ) یها زاگرس شد. کاوش یمنطقه

نبود آشکار  دال برواندنبرگ این دیدگاه  نظر ازتعیین کرد.  یسنگ مس یها گورستان عنوان 

-عنوان نشانه  ها به این محوطهمتکی است. از  گاه در نزدیکی هکالن و دم گر پرچینه سکونت

این  زیرا برده شدند،  نام تر یک روش زندگی متحرک ی مثابه ی بهرو مشخصی برای کوچ یها 

  .(Vanden Berghe, 1987) دکوهستانی جدا از بودن یها گورستاناز ها  محوطه

 

  ای: محوطه توله

 فرانک حفاری کارگاه صدمتری در صنعت و کشت شرکت بولدوزرهای پیش، سال وسه چهل

 و وند سگ های ایل قشالقی یمنطقه ،محل این. دندکر برخورد سنگ از هایی توده به هول

 1352 اردیبهشت در روز 10 مدت به یمحوطه توالی(. 27: 1360 اللهی، ناما) بود بهاروند

 کاوش حال در گروه که بود مطمئن مسن کارگران از یکی حفاری روند طول در. شد کاوش

 درخواست به بنا( حفاری گروه کارگران از یکی) علی سید. است چادرنشینی گاه سکونت کی

- باستان یک برخورد اولین این. بود یافته را ها زغال انباشت محل و اجاق دقیق های مکان، هول

 زبان در که) منظم های چین سنگ از متشکل یی توال. بود چادرنشینی گاه سکونت یک با شناس

 و هاون جز به روستایی، های ساخته دست از کامل ای مجموعه و( شود می گفته 2چول بدان     ل ری

 مرداناردوگاه  بوده و کامل خانواده یک گاه سکونت ،این محل دهد می نشان که ،درو بود ابزار

________________________________________________________  

1 . Louis Vanden Bergh 

2  .  Chol 
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کردند  اما شکل معیشت مردمی که در این مکان زندگی می(Hole, 2004).  دار نیست رمه

 .1های متفاوتی در این خصوص بیان شد و نظریه متنوع بوده

________________________________________________________  

 زندگی یدهنده نشان اردوگاه این دانیم نمی که این است مسئله است. داران گله اردوگاه ای توله هول، نظر به بنا . 1

 هول،) است بوده فصلی ای یک اردوگاهاما مسلم است که توله نه، یا بوده هاروستا از جدا و کامل روی کوچ

 به های حیوانی، نمونه مرگ زمان و سن خصوص به مواد، جامع های و تحلیل تجزیه  از پس ویلر(. 81-82: 1382

 و نر یافته، پرورش نرهای شیرده، غیر های ماده از جمله ذخیره یگله شامل ای توله حیوانات که رسید نتیجه این

 روستا از چندروزه مسافتی در داری، گله های اردوگاه در       معموال  روهبودند. این گ پیر حیوانات و بالغ نیمه های ماده

 روستا اطراف یمنطقه در از حد بیش  چرای از جلوگیری سیستم، این مزایای از. شدندتغذیه می داشتند و قرار

 تیجهوی ن. گذاشتند می باقی مصرف برای را منطقه موجود در حیوانات از تعدادی که است حالی در این. است

 قابل چهارچوب این در تنها و است فرد منحصربه محوطه، این در سال یک زیر حیوانات حضور عدم گیرد می

 .(Wheeler, 1975)است  توضیح

 چند از متأسفانه که توالیی از مکشوف های استخوان از اندکی روی تعداد بر فریرا خانم یطبق مطالعه هول، یگفته به بنا

دارند، این تردید  زایش فصل دو ایران اهلی جانوران از برخی همچنین عدم آگاهی از این نکته که ، واند گرد آمده محل

 گیلبرت آلن 1983 سال در(. 81: 1381 هول،) است بوده غیرزایشی های گله نشینی کوچ اردوگاه توالیی وجود دارد که

 درواقع کریب، یعقیده به و است؛ بوده موقتی و بازیافت بلقا پروری دام یمحوطه نظر به توالیی یتپه که کند می عنوان

 عنوان به توان می را براین آنبنا باشد، روی کوچ یدهنده نشان تواند نمی طورقطع به زمان این در گاه سکونت یک حضور

 از برخی حال، آورد که درعین حساب به پروری دام -کشاورزی توأم با روستابنیاد پروری دام فصلی گاه سکونت یک

 (Cribb, 1991).رسد  می نظر به تر منطقی اردوگاه یک عنوان به توالیی معرفی هرحال، به. دهد می نشان را تحرک درجات

 نباشد یا باشد مهاجر جوامع نمایانگر خواه است. بوده چادر کردن بر پا برای هی              ضرورتا  اردوگا توالیی یبه هرحال تپه

(Bernbeck, 1992; Weeler Pries- ferreival, 1975به .) توانند نمی را خوزستان گرم بسیار های تابستان ها، دام هول نظر 

 پیش سال 8000 حدود در که است بوده پرورانی دام بهاره برای – زمستانه اردوگاهی یمحوطه یک توالیی و تحمل کنند

 با مخالفت یا پذیرش به مربوط توالیی یتپه ماهیت تعیین یمسئله .(Hole, 2009) اند کرده می مهاجرت ها کوهستان به

 در شده کاوش های محوطه دیگر با ارتباط در. است تحرک نوع مبتنی بر بیشتر بلکه نیست تحرک حضور عدم یا حضور

 مختلف یمنطقه دو از متحرک های گروه ی وسیله به متناوب طور به توالیی یتپه که شود می پیشنهاد ایران غرب جنوب

 روستا ای ذخیره های گله با محوطه یک بنا به نظر پاتس توالیی (Bernbeck, 1992).است شده می انتخاب سکونت برای

 بازنگری ترینجدید در که است حالی در . این(Potts, 2014: 10)نیست  رو کوچ پروران دام اردوگاه است و بوده بنیاد

 و توالیی یمحوطه دو های دام سنی ترکیب در داری معنی تفاوت استخوانی، های هداد یمقایسه بر اساس گرفته، صورت

 در و کاربرده خانگی را به لوازم از وسیعی طیف توالیی ساکنین. است شده مشاهده دائمی، روستای یک عنوان به سفید  چغا
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 شده یافت دیوار ،پروران باستانی های دام گاه در زمینه منزل هول فرانک هایاز دیگر پیشنهاد 

 در پالن کف از کامل طرح یک (Hole et al, 1969). کش است علی یتپه در سبز یمرحله از

 یک از کلی یک طرح و سازی ذخیره سکوهای است ممکن که دارد وجود آباد اشرف یتپه

ارتفاع  کم یگسترده یتپهآباد به عنوان یک  به عقیده وی اشرف. باشد چادرنشینی یمحوطه

 همچنین، (Cribb, 1991: 216). باشد وقت تمام پروران دام اردوگاه است و احتمال دارد که

 یتپه در اولیه های هسلسل های الیه و نصر جمدت -اوروک یدوره از دیوار پی تعدادی

 تواند های باالیی آن می از الیه آمده دست به مدور های چین سنگ که است کنجی غارو آباد  فرخ

 (. 341: 1384 قربانی،) باشد م.ق چهارم هزاره در داری رمه نشانگر

ظهور  یجستجوبه کوه و دشت  یانم ، دریاریبخت هایکوهدر ، 1آلن زاگارل 1974 ییزدر پا

 پرداخت یسنگ مس -ینوسنگ یانپا یها در دورهآن  یها و وابسته یرو کوچبه شیوه پروری  مدا

قرار  یا در منطقه فراوانی یها محوطه کردوی اذعان . کرد یمآن را تنظ شواهد و یک دهه بعد

 یناز ا ی همچنین. وی و شکار استکشاورز ،پروری متنوع دام های یتفعال بستر که ندداشت

 یها از چند منبع واقع در دره ،ینوسنگ یدورهدر اواخر منطقه گرفت که ساکنان  یجهنت شواهد

 تواند یم بودن حرکپروری به سبک مت ادعا کرد که دام سپس. کردند یم یبردار بهره یکوهستان

 (.Zagarell, 1975) شودمشخص  ینوسنگ دورهدر طول 

 ،زاگرس مرکزی یسنگ مس یرو در دوره ن کوچپرورا به دام های منتسب یکی دیگر از محوطه

دوره مس و  پروری در دام» با عنوان ای نامه یانپا (2002) عبدیکامیار  وه خشکه است.ی تمحوطه

 او و همکارش  ،و در همان سال کردتألیف  «مرکزی زاگرس های کوه غرب سنگ میانی در

ه توو  آوردندبه نگارش درکرمانشاه  ینزدیک در است یا محوطه که وه خشکه،ت ی درباره یا مقاله

وه ت. (Abdi et al., 2002) ندپروران متحرک توصیف کرد اردوگاهی دام ی را محوطهخشکه 

 10وه خشکه و حدود که در دشت ت است یب طبیعی تپهش دری کوچک، خشکه یک محوطه

                                                                                                                             

 استفاده بز های گله از که است آن بر فرض و اند بوده رو کوچ ها آن دهد که می نشان مطلب این. کردند می زندگی چادر

 (.Sutliff, 2015) اندکرده می

1. Allen Zagarell 
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هم   تی که بر رویی سکون آباد قرار دارد. در این محوطه دوالیه یلومتری غرب دشت اسالمک

رسد  یمی سنگی یافت شد که به نظر منظم با پایهشکل نا یمرغ تخمو یک ساختار  اند قرارگرفته

ای در تابستان وه خشکهدهد ت یمی از دام به ما نشان بردار بهرهبقایای یک اردوگاه است. روند 

است.  رو کوچپروران  دام ، محل توقفها تابستان. امروزه نیز این مکان در است مسکونی بوده

و  ها سفالی محدود از ا گستره ی عملکرد محوطه است.دهنده نشان ،وه خشکهعناصر فرهنگی ت

ی از ابزار سنگی ا مجموعههمچنین  است وسازی مواد  یرهذخظروف بزرگ که مرتبط با تولید و 

توه خشکه یک اردوگاه موقت  ،شواهدبر اساس ین بنابرا .اند رفته ه کار میبکه برای درو یا قصابی 

تحلیل  و  تجزیه .(2003)همان:  شود سنگ میانی فرض می رو در طول مس پروران کوچ برای دام

 گر بیاناین امر  دهد که نشان میوه خشکه در ترا بز  از همسانی ناور بهرهی استخوانی ها داده

وه خشکه از این کاوش تطورکلی، شواهد حاصل از  به سکونت فصلی در این محوطه است.

ک ی موقت مربوط به جوامع متحرگاه سکونتکند که ما با یک محوطه  حمایت می استنباط

ی گردچرای است که شیوه پروران دامی متعلق به یاد این محوطهز  احتمال بهمواجه هستیم که 

 .(Mashkour and Abdi, 2002) اندداشته

 دست ( بهرو کوچ پرور یی از جوامع چادرنشین )دامها محوطهی چهارمحال بختیاری در منطقه

از  II(، شهریاری 1392و همکاران،  سنگ )نوروزی آباد از دوره مس یساکاز:  اند عبارتاند که  آمده 

در بیرگان  (KD.034) 2ی حاجی جلیل محوطه (،1393القدر، عیلی و ذوادوره هخامنشی )اسم

 1 ی کارخانه(، محوطه1394لقدر، ای و ذوعیلا، )اسمIکوهرنگ متعلق به شوشان جدید 

(020.KD1) ی دوم در محدوده سد و تونل سوم کوهرنگ در چهارمحال بختیاری متعلق به نیمه

 چهار(. کورش روستایی طی 1391عیلی، اهزاره اول ق.م و نیمه اول هزاره اول بعد از میالد )اسم

شمار بسیاری از  ،نگ بختیاریی کوهردر منطقه 1390تا  1386های  فصل بررسی بین سال

های  ها پس از محوطهرو را به دست آورد که این ماندگاه های مربوط به جوامع کوچ ماندگاه

ی هامحوطه نگاری گاه(. 1394است )روستایی،  شده ها ذکرسنگی، پرشمارترین محوطه پارینه

گیرد )روستایی،  ا در بر میسنگی تا دوران اسالمی ر ای از فراپارینه بازه هاین بررسیز احاصل ا

  Soltysiak et al, 2010, 2013)؛ 1393؛ جعفری، 1386)رضوانی و همکاران، (. گورستان لما 1386

های دیگری  ( در کهکیلویه و بویراحمد از نمونه محوطه1395و تاج امیر )قزلباش و همکاران، 
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ی هنزاف فیایی زاگرس، منطقهخارج از محدوده جغرااند.  رو منسوب شده هستند که به جوامع کوچ

اند که های چادرنشینی یافت شدهگاهرو منطقه است، سکونت رود که امروزه ییالق عشایر کوچ هلیل

رو عصر مفرغ و دوره ساسانی  بنا به نظر کاوشگران این محوطه، دارای آثاری متعلق به جوامع کوچ

 (.1392است )اسکندری و همکاران، 

اقتصادی و  -های اجتماعیپیشرفتبه نظر علیزاده  :ايرانجنوب مركز و جنوب غرب 

رو و  پروران کوچ متأثر از دام ،چهارم پ. م یغاز هزارهآپنجم و  یپایان هزاره طیسیاسی 

هایی از افزایش شمار و  هنری رایت نیز به نشانه. است بوده یکجانشینتعامل با جمعیت 

های جنوب غرب ایران در اواخر  در کوه رو گرد و کوچ پیچیدگی سازمان جوامع چراگاه

دو پیشنهاد ساده علیزاده در این راستا، (. 307: 1382کند )رایت،  ی چهارم اشاره می هزاره

اند،  در فارس ساخته یسنگ را در طول دوره مس الفنوع باکون  یها مردمی که سفال یدرباره

ارس است که در سطح یک فرهنگ همگن در ف الف،باکون ؛ اول اینکه کند می مطرح

 هم رهزهو نواحی بهبهان و  بختیاری یها در کوه ،در شمال خوزستان و  یافته انتشار یا گسترده

زمستانی ایل قشقایی، بختیاری، خمسه،  -تابستانی یها مکان چراگاه اند. دوم،کشف شده

ای ه چراگاهو بوده ممسنی و بویراحمد مرتبط با الگوی توزیع جغرافیایی سفال منقوش باکون 

های مذکور مرتبط با الگوی جغرافیای سفال منقوش باکون الف است  تابستانی و زمستانی ایل

  .(Alizadeh, 2003, 2006, 2009؛ 1383باشد )علیزاده، تواند بر حسب اتفاق  که این امر نمی

ر رو در اواخر پیش از تاریخ د های مربوط به جوامع کوچ خزینه یکی دیگر از محوطه در

متر زیر رسوبات  2این محوطه حدود خوزستان است که توسط علیزاده کاوش شده است. 

یی هاجا درو  بودهمتر در نوسان  یسانت 180تا  30بین  آنی فرهنگی ها نهشته و شده  مدفون

های  یوارکدیی از ها بخشاز  غیر  بدون نهشته باستانی است. هیچ معماری مستحکمی به

و سوخته و همچنین سوراخ دیرک چادر،  زدهدودبا سطوح  ی بسیار فرسودها ینهچ جداکننده

ویلیام پیش از علیزاده، (. 46: 1387 ی افروختن آتش یافت نشد )علیزاده،ها چالهخاکستر و 

 ،نی و جدیدمیا یسنگ مس یها در دوره فارس باستانی روهای کوچحضور  در مورد 1سامنر

________________________________________________________  

1 . William Graham Sumner 
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 است کردههایی ارائه ، پیشنهاداستقراری یده در الگوش تغییرات مشاهده توجیهبرای 

(Sumner, 1986; 2003: 110) . در مرحله میانی لپویی )آغاز هزاره دهد که  میسامنر پیشنهاد

دره رود کر اکثریت جمعیت یی است که توسط هابسته به روستاوا یدام اتچهارم پ. م( تولید

دام در روستاهای مذکور  حد از  یشچرای ب. (Sumner, 1988)مسکونی هستند در طول سال 

منجر به  تعاقب آن افزایش تعداد دام است، احتماالمکه حاصل افزایش جمعیت انسانی و 

 یافتن برای تر،دورهایشان به مناطق  ها و دامچوپان تر تر و بلندمدتمند گیری تحرک نظام شکل

ای منجر  ش یافته و به مرحلهی، مدت این سفرها افزایجهنت در شود. میجدید  یها چراگاه

به نظر . دشو تبدیل  یتولیدات دامنوینی از به روش  یرو کوچ به شیوه پروری دام شود که می

افول تولیدات  خاک و در راستای کاهش حاصلخیزی واکنشی، حد از  بیشچرای  سامنر این

های منظم چین سنگ اومرتبط بوده است. زار شدن خاک                 احتماال  با شوره که است کشاورزی

رو  کوچ انپرور دام ی فصلیها اردوگاهبه عنوان        عموما  که شیب جنوب کوه کرونی ) ی کم حاشیه

شواهد های بانش همراه است،  که با پراکندگی اندک سفالرا معاصر مورد استفاده بوده است( 

آغاز دوره چهارم پ. م ) یدر پایان هزارهرو  شناختی مستقیمی از حضور جوامع کوچ استانب

در تمدن آغاز ایالمی د که کن همچنین ادعا میاو آورد.  مار میبه ش پ. م( 3300-3400بانش 

 هایی از یرنده اتحادیهدربرگو  هرو بود کوچ رپرو دامی جوامع  بر پایهفارس، یک تمدن 

آن یکجانشینی بوده که در ملیان و اطراف  صنعتگرانان و کشاورز، مدیران رو، کوچ پروران دام

  .(Sumner, 1986, 1988)اند  کرده یزندگی م

 و اقتصاد مورد در را (Miller, 1982)خود  دکتری یرساله 1میلر میانو دوره همان در

کند  می اشارهخود  یشناس باستان گیاهمالحظات  در میلردرآورد.  نگارش به ملیان زیست محیط

 ه کرنرودخا یحوزه در ساکن  یتمعج در ای یندهفزا افزایش شاهد سوم ق.م یهزاره که در

 تغییر غذا و سوخت یتقاضا افزایش رفع برای باید زمین کاربری الگوی آن پی در و هستیم

 در جوامع سوخت به نیاز و جمعیت رشد ینتیجه را ییزدا جنگل وی .(Miller, 1990a) کند

 از پوشیده یقهمنط یک در همچنین. داند یم فلزات ذوب مانند تولیدی و خانگی مقاصد

________________________________________________________  

1 . Naomi F. Miller 
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 از یکی تواند یم کشاورزی های ینزم منظور افزایش به درختان از زمین ساختن عاری درخت،

 باالی تراکم با یا دوره طول در .(Miller, 1990b) باشد منطقه این در زدایی درخت های یزهانگ

 سالیانه طقهساکنین من        احتماال   .است بودهفشار   ( تحتچوبی) جنگلی گیاهی پوشش جمعیت،

جوامع  داشتند، و همچنین زرع احتیاج و کشت )قطع درختان( برای آماده کردن زمین به

 تولیدات و گرما برای اوقات گاهی  و وپز پخت برای روزانه سوخت یذخیره نیازمند رو کوچ

 در سوخت مناسب یگزینه عنوان به چوب از استفاده کثرت رو، ین. ازااندبوده هنری یا صنعتی

  .(Miller, 2013) دارد بازتاب یشناس باستان گیاه یها مجموعه

 ی رد در دوره  ب دور یگردوقت در مورد چرا پروری تمام دام یمترسدر مباحث به وجود آمده 

 یاربس یدنکته تأک ینبر ا 1پاتسطوری که دنیل  به. نیست           عمال  مقبول  یرصورت فراگ بانش به

 یی،قشقا یور چ در مورد سبک متداول کو ،شده شناخته ینژاد یحتشر یده است که الگوکر

 یاربس یها دوره یها مدل یبرا یستیو بابوده  یسلجوق -پسا ییدهپد یک یر    و ل  یاریبخت

و نشین روستا یرانیانکند تمام ا می یشنهادپ یدر عوض و .شود گرفتهتر به کار  ابتدایی

 یعموم چراگردی یالگو یک بر اساسود را های خ گله تاریخ، از  پیش             نشین کشاورز  شهرک

های  پروران متحرک دسته مقیاس توسط دام های بزرگ ند که در مورد مهاجرتکرد اداره می

 و نتایج زتوان ا نمی یر،تفاس ینبا تمام ا (Potts, 2008: 206).است  نداشتهمصداق  ییقشقا

 شناساییشناسی  ر مطالعات گردهپوشی کرد. همانند آنچه د چشم ای رشته میانشواهد علوم 

کیلومتری شرق  20مهارلو ) ییاچهاز در رسیده به ثبتهای  داده شناسی نمودار گرده ، درهشد

است نشان دهد که  ممکنامر  یندارند. ا جودهای پالنتاگو و النسوالتا و گرده ،(یرازش

 ییجهو نت است داشتهود پنجم ق.م وج یحداقل از آغاز هزاره ،و چرا یبذرافشان های یتفعال

وجود  یانها در مل چراگاه شناسی یاهگ یها نشانهاینکه و است  یاهل یواناتحضور ح یمنطق

 زایشکاهش پسته و افی  دهنده نشان یانچوب مل یها زغال ه و بررسیمطالع ینهمچن .دارد

 یانشناسی مل گردهشده از  ثبت یها با داده ها بررسی ینکه ا استبانش  یدر دوره یاهبلوط س

است که  ینا یاهبلوط س یداریو پا یحذف سرو کوه یبرا یحتوض یند. بهترنمطابقت دار
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و  ادامباز و  اندکردهمیاستفاده  یمراتع تابستان یمنطقه برا یناز ا شدت به  رو ان کوچپرور دام

 .(Djamali et al, 2009)اند  دهکرخود محافظت  ییهتغذ یدار برامغز یپسته

 یهای سطح خود از بررسی یقهای دق ای ضمن شرح بازبینی در مقاله (2013) 1آلدن

پروری  دام یباره، به مقوله این شده در صورت گرفته توسط سامنر و نقد مباحث مطرح

و بر اساس ساختار و تغییر الگوهای استقراری  پردازد بانش می یدر دوره یوقت فصل تمام

اجتماعی متاثر از آن، موجودیت جوامع  –های اقتصادی  حول سازمانی رودخانه کر و ت حوزه

شناسی و  باستان یاهگ اتبا استناد به مطالع یوکند.  پرور تمام وقت را استنباط می دام

 های دادهدر  یکاهش نسبت درختان سرو کوهبا توجه به  ،شناسی باستانجانور

در  ی رود کردر دره یزدایی کل جنگل یکر را نشانگ یانآمده از مل دست شناسی به باستان یاهگ

 یشبر اساس افزا ینهمچن .(Miller, 1985) داندمی یکفتر ی و دوره یانیبانش م فاصله زمانی

و  یکوه سرو...( و کاهش  مانند پسته دار مغز های یوه)م مغزداردرختان به  های مربوط داده

 ینچن ی،بانش نو و کفتر ر فاصله زمانید یانمل یها گاهدر سکونت یعبا رشد سر ییها گونه

کر   رود ی در حوزه ی،کفتر بانش ـ یانتقال ی دوره یرو ط که مردم کوچ دشو یاستدالل م

ای که در مناظر  گونه به ،کردند و دخل و تصرف در منابع درختی را کنترل میاند  داشته حضور

ترسیم را ی نظام. ملیندا زدر (Miller, 2013)اند  گذاشته یبرجا از خودی دائم یآثار یعیطب

منطبق بر یک الگوی مبادالتی سازواری یافته است.  یانگوشت در مل یعتوز ،که در آن اندکرده

 دامداران طریقخود را از  موردنیازگوشت  یادیتا حد ز یول،         نه کامال  اگر یانسکنه تل مل یعنی

گوشت  یعیو توز یمصرف یالگو ییرتغبا توجه به  .(Zeder, 1991)دند کر می یهساکن ته یرغ

گله از فنون مساعد  یریتدر مد ییرتغ یکبازتاب  تواند یم ییالگو ینآن، چن یفرآور یکو تکن

  .(Zeder and Blakman, 2003)پشم و گوشت باشد  یدبه سمت فنون تول یرش یدتول

اثبات وجود  شواهد موجود برای علی نیز یکی دیگر ازی مهرصورت گرفته در تپه مطالعات

ی که دارای ا منطقهعنوان یک مرکز  علی بهی مهر                است. احتماال  تپه پرور در فارس جوامع دام

 ،1391نوبری و همکاران، )های اداری بوده، مبادالتی با دیگر نقاط فارس داشته است   یتفعال
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Sardari, 2013)ی یک جامعه شود که مهرعلی . با توجه به حجم فراوان استخوان، پیشنهاد می

های است. از دیدگاه دیگر، ضعیف بودن کشاورزی با توجه به مطالعه دامدار پیشرفته بوده

ی نشان داد علمهری                 ی غالت و خاک  تپه                  های ایزوتوپ  نمونهشناسی و آزمایشگیاهباستان

(. همچنین 1390: 139است )سرداری،  ی چندان با فنون کشت آبی آشنا نبودهمهر علی جامعه

های حاصل از تحلیل مصنوعات سنگی، کشاورزی ضعیف و محدود در این محوطه را  داده

دار، اسکنه و یا  مانند دندانههای خاص،  . همچنین، نادر بودن تکنیک روتوشکندتأیید می

 (.1391د )سرداری و دیوارگر، شو دار، چنین کشاورزی ضعیفی تصدیق می کنگره

 

  شناسی روش

شناسی  این مقاله درصدد معرفی بافتار جغرافیایی و باستان شده است، عنوان تر همانطور که پیش

ی بافتار زمانی  زیرا مطالعه زمانی مشخص است. پرور باستانی، فارغ از یک محدوده جوامع دام

 وای ای و فرامنطقه ی فراگیر منطقهی مشخص در قالب یک مطالعهپرور در محدودهجوامع دام

           های محیطی  پذیر بوده و نیازمند دسترسی به داده ژوهشی بلندمدت امکانی پطی یک برنامه

نگاری مطلق است. در عمل، این شکل از مطالعه خارج از  برای آزمایش گاه ،حاصل از کاوش

شناختن  ی،ی بافت زمانشناسی است. البته شرط الزم برای مطالعههای باستانتوانایی بررسی

 باستانی است. پرور بافت مکانی جوامع دام

ی چهارم ق.م کم از هزاره                     بوم نسبتا  ثابتی دست بر همین اساس، با این فرض که زیست

                              ها هم نسبتا  ثابت بوده باشند،  فرما بوده، باید زیستگاه ی زاگرس جنوبی حکمتاکنون بر منطقه

ی  العهیک مط  . اینشدی موردی تنظیم ی میدانی در قالب یک مطالعهرو، این مطالعه ازاین

ی معاصر و باستانی ی ساختار تحرک و اسکان دو جامعهمنظور مقایسه شناسی، به مردم باستان

های اقتصادی، اجتماعی و ی چهارم ق.م تا دوران اسالمی( است که متکی بر متغیر)از هزاره

ی مشارکتی مشاهده از طریقی معاصر آمده از جامعه دست محیطی هستند. اطالعات به زیست

ی موردمطالعه(، مصاحبه )پانزده مراتع سردسیری و گرمسیری جامعه بیندر  94تا  92ز سال ا)

ی موردی، است. نمونهشناسی به دست آمده  اطالعات مردم سال( و 80تا  60نفر بین سنین 

 10در دشت خرمایک در  ها زمستانکه  ای قشقایی استی قبیلهی شش بلوکی از اتحادیهطایفه
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به خط مستقیم( جنوب غرب شیراز، )کیلومتری  100نوب شهرستان فراشبند و کیلومتری ج

 واقعمتری از سطح دریا  780یلومترمربع در ارتفاع ک 20. این دشت به مساحت هستندمستقر 

آسپاس و در ارتفاعات کوه لیلمان در غرب دشت  دشترا در  ها تابستاناست. آنها  شده 

کنند که اقلید سپری می شهرستان کیلومتری 45 ی فاصله در و فارس استان شمال در آسپاس که

 ی نقطه ینتر پست و متر 3402 آن در ارتفاع مربع دارد و حداکثر کیلومتر 1154 مساحتی حدود

 متر است. 2136 آن

در شناسی است.  مردم ها در این پژوهش، باستان رویکرد اساسی تجزیه و تحلیل داده

بر شباهت بین بقایای باستانی، یا شباهت بین  استدالل است که شناسی، قیاس نوعی روش باستان

جوامع باستانی و بقایای مادی و الگویی استوار  2و پدیدارهای 1ها ساخته پراکندگی مکانی دست

ا برای استنباط صحیح از این (. ام1392شود )عبدی،  است که در میان جوامع امروزی مشاهده می

ی طالعههنگام مهمچنین . واد، در بافتاری مشترک مطالعه شودم 3قیاس باید هسته سازواری

باید مراقب باشند که  شناسان باستانهای فرهنگی و مادی بین گذشته و جوامع سنتی امروز،  یهمگون

 (.77 :1386همسان داشته باشند تا مقایسه معتبر باشد )علیزاده،  محیطی زیستهر دو جامعه بافت 

نگاری بسیار مورد  شناسی و مردم های باستان ، انطباق بافتاری دادهاز این روی در این پژوهش

 توجه قرار گرفته است. 

 

 پرور باستانی در زاگرس جنوبی های جوامع دام به دنبال محوطه

              های جنوب کوه  شناسی صورت گرفته در زاگرس جنوبی، تاکنون محوطه های باستاندر طول مطالعه

گاهی جوامع  های سکونتعنوان محوطه وطه در دره بالغی بهکرونی در دشت بیضا و چندین مح

ها با سیمای محوطه ها بر تشابه زمینی این فرضاست. اساس ارائه  شده پیشنهاد باستانی  پروردام

اما در  ها استوار بوده است.ای بودن آنتپهو همچنین غیر رو معاصر های جوامع کوچ منزلگاه

تاریخ  از  که مرزی را از پیش محیطی منطقه توجهی نشدهتار زیستشده به باف پیشنهادهای ارائه
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تحلیل مواد  و  نتایج حاصل از تجزیه د.کنپرور و کشاورز ترسیم می دام تاکنون میان جوامع

های  شناسی در تفسیر داده گاری و مردمن های مردمها، اهمیت دادهآمده از این محوطه دست به

د. در کن می تروقت باستان، آشکار پرور تمام یای تاریخی جوامع دامشناسی و شناخت جغراف باستان

 های پیشنهادشده پرداخته خواهد شد. ختار این محوطهادامه به تشریح سا
 

 های جنوب كوه كرونی در دشت بیضامحوطه
ی رود کر در طول بانش ی بانش واقع در حوزهگاهی دوره های بارز سکونت یکی از ویژگی

ی جنوبی کوه کرونی، با شیب دامنه هایی در ق.م( وجود محوطه 3250تا 3400د آغازین )حدو

های  محوطه ،های بانش است که بنا به نظر سامنر سفال های منظم و تکه چین از سنگ ردیفی
سیما و الگوی  . زمین(Sumner, 1986, 2003: 110) ی بانش هستندچادرنشینی دوره

ی مس و سنگ وه خشکه از دورهی تشده ی حفاریدو محوطه ها با گذاری این محوطه نهشته

 2و  1ینه مربوط به دوره در خزی و محوطه واقع در زاگرس مرکزی آباد اسالمدر دشت  میانی،

. (Alizadeh et al, 2004)مشابه بودند  سوزیانای جدید واقع در بخش شرقی دشت سوزیانا،

وه خشکه و درخزینه ]که ساختار اقتصادی ی تگذار نهشتهسیما و الگوی  شباهت در زمین

ی جنوب کوه کرونی ها محوطهدهند[ با  یمرا نشان  وقت تمام پرور دامی از جوامع ا شده اثبات
ی رود کر وقت در حوزه پروران تمام یت شواهد مستقیم از دامموجودیک پشتیبان برای  عنوان به

که توسط آلدن در مورد تولید و توزیع سفال در . مطالعاتی (Alden, 2013)آمدند  یمبه شمار 

های سنگالخی  دامنه در ها محوطه، پیشنهاد دیگری برای ساختار این گرفتهدره رود کر صورت 

د که الگوی پراکنش کن یمگونه بیان  ینادهد. آلدن  یمشیب جنوب کوه کرونی ارائه  کم
                            های جنوبی کوه کرونی احتماال   نههای تولید سفال با شاموت شن در مجاورت شیب دام محوطه

ها بوده است. همانند  تأمین سوخت کوره برایهای در دسترس بلوط،  برای استفاده از جنگل

در  8J2 ی شمالی دشت و محوطهکه در لبه 7G7 ،7G15 ، 7F8 ،7F1 ، 8G42 های محوطه
فصلی  صورت به ممکن است اهشاموت ک. تولید سفال با اند قرارگرفتهشمال خفرک جنوبی 

 صورت بهو اغلب  یهای اندک یگذار نهشته یها محوطه شده موجباین امر که بوده باشد ]

ی راحت  بهیاز برای آتش موردنیا کاه ، های خشک مقدار راش .[ی شکل بگیرندا تپههموار و غیر 
پایان فصل یعنی پس از برداشت محصول، در  ؛در اواخر تابستان یا اوایل پاییز قابل یافت است
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در اواخر تابستان  [تولید سفال]           ال  متخصصان های زمستانی. احتما خشک و قبل از شروع باران

به معامله با  ،ه ازای محصوالت کشاورزیبساختند و  ها را می های تولید رفته و سفال به مکان

آشکار  ،ه به این نکتهبا توج .(Alden, 1979: 106) پرداختند های مختلف دره می محوطه

های فصلی تولید سفال و برای تأمین  ی جنوبی کوه کرونی، محوطههای دامنه است که محوطه

 ی کوه نزدیک هستند.آسان سوخت به دامنه
 

 ی دره بالغیها محوطه
 یشنهادپی باکون از دوره پرور دامی جوامع ها گاه سکونت عنوان بههایی که  ی دیگری از محوطهنمونه

 ی دره بالغی قرارها کوهشیب  ی کمبودند که در دامنه 119، 91، 73های شماره  حوطهشده بود، م

کیلومتری جنوب غرب پاسارگاد است. ارتفاع این  10ی بالغی یک دشت کوچک در اند. دره گرفته

ز و دسترسی به آن تنها ا قرارگرفتهبلندی        نسبتا ی ها کوه یانممتر از سطح دریا بوده و در  1800دره 

دست  یینپای پلوار که در است. رودخانه یرپذ امکانی باریک از شمال شرق و جنوب  دره دوطریق 

ی ها شبگرم و خشک )با  ها تابستانگذرد. این منطقه در  یمشود، از این دره  یمآن سیوند نامیده 

ی           یقا  الگویدق که (Helwing & Seyedin, 2010)یی سرد و مرطوب دارد ها زمستانو  است سرد(

ی ا تپهی غیر ها محوطهیعنی  ،رود کری ی جنوبی کوه کرونی در حوزهدر دامنه آنچه با مشابه است

رفت که این  . ابتدا این گمان میاست شده  ییشناسا ها کوهدار  یبشی سنگالخی و در حاشیه

ی پنجم پ.م باشند. رهوقت هزا پرور تمام های فصلی جوامع دام گاه نگر سکونتها نشا محوطه

امروزه هیچ روستای دائمی در  کرد. ی بالغی نیز این گمان را تائید مینگاری در دره های مردم داده

ا یبوده قشقایی و باصری  رو کوچهای  مسیر برخی از قومنشان دهد آنجا شود که  دره دیده نمی

ی هائوفیزیک نشان داد که کورههای ژ بررسی ااست. ام داشتهوجود مراتع مناسبی برای چرا 

 9مجموع در سه محوطه از چهار محوطه،  ها قرار دارند. در در این محوطه فراوانی سفالگری

شده بودند و هیچ معماری  ساخته بازها در فضای  ی سفالگری کاوش شدند. این کوره کوره

 گیری سیمای شکل زمین چهگرا(. 1392ها به دست نیامده است )کرمی،  ی در اطراف کورهتوجه قابل

ه خشکه و ها در تو دار کوه ی شیبهای دامنه با محوطهی بالغی های جنوب کوه کرونی و دره محوطه

 (Alden, 1979: 106)ی رود کر های آلدن در حوزه یبررسا مدارک حاصل از ، اممشابه استدرخزینه 
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- محوطه کهنمایان ساخت  (Helwing and seyedin, 2010) ی بالغیی درهها محوطهو کاوش 

 های فصلی تولید سفال هستند.  ی هر دو منطقه کارگاهها

 

 ی جنوب كوه كرونیها محوطه: حوزه رودخانه كر و 1نقشه 

 

 .(Helwing & seyedin, 2010; Fig 17-2) شده برده نامی ها محوطه: دره بالغی و 2نقشه 
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 یها دشتی رودخانه كر و در حوزه وقت تمام پرور دامبافت جغرافیایی جوامع 
 ی آنا كرانه پس

گیرد. عوامل  نیازهای دامی شکل می رفع بر اساسبرای استقرار،  روها کوچینی گز مکانالگوی 

ی نخست اهمیت دسترسی به میان چند امکان استقراری، در درجهاز تأثیرگذار در انتخاب 

جوی یگر، اگر در جستد  عبارت بهاست. دسترسی به آب  برایدوم،  ی در درجه تر ومرتع بیش

ای تا نواحی دره ارتفاع کمهستید، باید کشتزارهای نواحی پست و  رو کوچهای جوامع استقرار

 (. 146: 1379 ،1د )دارکیی بررسی خود قرار دهدر ارتفاعات را در برنامه

یت ظرفبه  تشد بهبسیار سیال است و  ،وقت تمام پرور دامالگوی حرکت و اسکان جوامع 

 برده نامرهای یمتغحال،  ینا بای اجتماعی وابسته است. هنجارهامراتع، نوسانات آب و هوایی و 

محیطی و مطالعات  یستزهای  یتظرف اساسبر  یک بنیانناپایدار هستند و شناخت 

رو با چند عامل مشخص  کوچ پروران دام. محل اسکان ممکن استی نگار مردمی و شناس مردم

ی زمستانی( و مراتع ها گاه سکونتکه در مراتع گرمسیری ) هاستآنسیمای  شود: ابتدا زمین می

ین تفاوت در جهت ( با یکدیگر متفاوت هستند. ایی تابستانها گاه سکونتسردسیری )

ی چادر(، هدایت یری و اندازهگ جهتبا ی انرژی )مانند ذخیره ،محیط سازواری با زیست

با قرار گرفتن در میان یم(، دفع بادهای شدید زمستانی )یب مالش درن ی روان )با اسکاها آب

های  ینزمی، فاصله از راه یانمیت مراتع موقعیرهایی چون متغیابند.  یمیت موجود( ماهورها تپه

یت و مبادله کاال بر الگوی حرکت امنو شده، ی تازه متولدها دامکشاورزی، فصل حرکت و 

ی جوامع ها گذرگاهو  ها گاه سکونتی شناخت بافت جغرافیایی دربارههستند. یرگذار تأث

توان در منابع ی آن، میا کرانه پسهای ی کر و دشتی رودخانهحوزه وقت تمامپرور  دام

که دشت بیضا و دره شده   اشارهی مشترک ی تأمل داشت. در تمام منابع به این نکتهشناس مردم

( 1گاه آنها )جدول شماره  نه سکونتاست بوده وقت  تمامپروران  گذرگاه دام عنوان بهبالغی 

 (. 1343؛ فیلد، 1384؛ ایوانف 1375)دومورینی، 

________________________________________________________  

1 . Dark 



 وقت در زاگرس جنوبی پروران تمام شناسی دام بافتار جغرافیایی و باستان

 

31 

در  ،ی زیستی جوامع ساکن در آنمحیطی و تجربههای زیستاین مرزها بر اساس ظرفیت

یک از  یچهی کر در  رودخانهی که حوزهرا . علت این امر گرفته است شکلبستر هزاران سال 

معرفی نشده،  وقت تمام پرور دامگاه جوامع سکونت عنوان بهی شناس مردمابع تاریخی و من

توان در ساختار اقتصاد زیستی مبتنی بر کشاورزی جوامع ساکن در دشت بیضا دانست که  می

اقتصادی و  -محیطی این منطقه است. از ترکیب دو عامل اجتماعیروبنایی از بنیان زیست

منطقه  پرور دامهای هرچند سیال اما نهادین را در میان جوامع کشاورز و محیطی که مرززیست

ی را در راستای به دست آوردن بافتار تر مطمئنتوان اقدامات صحیح و می کند، میترسیم 

 باستانی انجام داد. پرور دامی جوامع شناس باستانجغرافیایی و 
 

 (. 9-7: 1390ها )دومورینی، و قشالقی آنهای ایل قشقایی و مناطق ییالقی نام طایفه : 1جدول 
 طايفه ييالق قشالق

 ( طایفه کشکولی1 بلوک شش ناحیه، اردکان و کاکان                                     دشتی، ماهور میالتی، جر ه و فیروز آباد

طاغون تا  -سمیرم و اسفنداران در فارس کازرون، ماهور میالتی و فامور

 حدود قمشه در اصفهان

 ( طایفه دره شوری2

در سرحد شش ناحیه، در مناطق چهار  خنج و افزرفراشبند، 

 دانگه، کوشک زر

 ( طایفه شش بلوکی3

 ( طایفه خلج4 ده گردو و پادنا دشتستان

 ( طایفه فارسی مدان5 کوه ها دنا بلوک خنج

 ( طایفه صفی خانی6 خسرو شیرین و چهار دانگه بلوک افزر

 ( طایفه رحیمی7 دز کرد ) بلوک شش ناحیه( بلوک خنج

 ( طایفه گله زن8 حسن آباد ) چهار دانگه( ماهور میالتی و دشتی

 ر( طایفه ایگد9 شش ناحیه فیروز آباد

 ( طایفه کهوا10 آسپاس محال اربعه

               ( طایفه کر انی11 بلوک خشت دشت ارژن

 ( طایفه بیات12 کامفیروز و رامجرد     جر ه
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 های باستانی گرمسیریی معاصر و محوطهها گاه سكونت

کیلومتری جنوب غرب  100 کیلومتری جنوب شهرستان فراشبند و 10دشت خرمایک در 

 780یلومترمربع در ارتفاع ک 20است. این دشت به مساحت  شده  به خط مستقیم( واقعشیراز  )

ی عنوان قشالق )ماندگاه زمستانی( جامعه  متری از سطح دریا قرار دارد. دشت خرمایک به

     چ ر، ی پاییزطور عمومی، مراتع قشالقی به سه دسته  هش است. بهی این پژو مطالعه مورد

های  . هرکدام از این مراتع دارای مرزبندی(1)عکس  شوند             چ ر تقسیم می          چ ر و بهارزمستان

ی زمانی مشخصی که رابطه هایشان تنها در بازهها به همراه دامو چوپان هستندمشخصی 

توانند به این مناطق وارد شوند. سراسر  ا دارد، میه مستقیمی با بارش باران و رویش علف

  گاه صدها سکونت ،و همچنین کوهستان جنوبی دشت خرمایک ایمناطق میانی و حاشیه

ها محوطه وقت است. از میان دهپرور تمامنمای جوامع دام های باستانی، گونهمعاصر و محوطه

ها را دارا هستند، در ادامه  ین ویژگیتر شده، چهار نمونه که بنیادی گاه شناساییو سکونت

 توصیف خواهند شد. 

 
پراكنش  ای از موقعیت دشت خرمایک، دشت داالن، كوه خرمایک و : عكس ماهواره1عكس 

 ها.های باستانی در آن محوطه
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  وقت در مناطق گرمسیری پروران تمام های گونه نمای دام محوطه

 : 1محوطه شماره 

 813در ارتفاع   ̎ E: 52 ° 04 ̍ 44.79 و   ̎ N: 28 ° 44 ̍ 12.68 این محوطه در مختصات

ی نما گونهگاه، مشخصات  یمای این سکونتس ینزم. شده است واقعمتری از سطح دریا 

از:  اند عبارتسازد. این مشخصات ی نمایان میخوب  بههای زمستانی را  گاه سکونت

                                   متوسط برای جریان یافتن آب  ناشی از  های کم ارتفاع، شیب در میان تپه منزلگاهن محصورشد

در مناطق        معموال دسترسی به منابع آب که  و در محل آغل دام، خصوص بهبارش باران 

گاه  های فرهنگی این سکونت . دادهناشی از بارش باران است غیر دائم و صورت بهگرمسیری 

به همراه  نی؟(،ساسا-)اشکانیشامل پراکنش بسیار اندک سفال قرمز زمخت با شاموت شن 

اند و امروزه  مند از یکدیگر قرارگرفته ی قاعدها فاصله باهای منظم است که  چین سکوها و سنگ

های معماری ی سازهشوند. الزم به ذکر است که همهها مشاهده میدر سطح این محوطه

شناسی در  نگونه کاوشی باستا یچه تاکنونهای سطحی است و شده در این مقاله از یافته یمترس

 (. 1. )طرح شماره گرفته استنها صورت این محوطه

 

 
 

 1ی شماره های محوطه گاه : سكونت1طرح 
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 :2ی شماره محوطه

متر از  796و ارتفاع    ̎   N: 28     44   ̍ 33.15   ̎ E: 52     4   ̍ 18.87به مختصات جغرافیایی 

ه مربوط به ی دشت خرمایک قرار گرفته کسطح دریا یک محوطه شاخص در حاشیه

رو معاصر است. اهمیت این محوطه در انطباق  پرور کوچ گاه زمستانی جوامع دام سکونت

 منزلگاههای یک ( سکو2؛ طرح 2و  1، محدوده شماره 2معاصر با )عکس  منزلگاهسکوهای 

از محل اصلی خود       کامال گاه باستانی  های منزلینی باستانی است. به طوری که سنگچادرنش

 (.4و  3، محدوده شماره 2عکس ) است شده هگاه معاصر انباشت شده و در جوانب منزل یساز پاک

های جوامع گاه ی منزلها ینیگز مکانهای صورت گرفته در ترین انطباقاین نمونه یکی از واضح

های ی سنگال البههای این محوطه در آید. سفال رو معاصر و باستانی به شمار می کوچ

  قابلساختار ظاهری  لحاظ ازشوند که ی اول خود مشاهده میفت درجهاز با جاشده جابه

 هستند.  هخامنشی؟، اشکانی و ساسانی؟ی های دورهیسه با سفالمقا

 

 
 

 2ی شماره های معماری محوطه: زمین سیما و سازه2عكس 
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 2ی شماره : پالن محوطه2طرح 

 :3محوطه شماره 

در    ̎  N: 28° 43  ̍12.33   , ̎   E: 52° 03   ̍ 45.41ی گاه به مختصات جغرافیای این سکونت

زمانی  2در بافت 1. در این محوطه با یک متنقرارگرفته استمتری از سطح دریا  970ارتفاع 

سیما و  هستیم. این تفاوت در پالن، زمین پرور کوچ رو معاصر مواجه متفاوت از جوامع دام

های ساختاری موجود در  با توجه به تفاوت(. 3، طرح 3ی زمانی تجلی یافته است )عکس بازه

 ها گاه ها، این سکونتآن  نمای تاریخی در های گونه های ذکرشده و پراکنش اندک سفال مؤلفه

 طور  ی زمانی هخامنشی تا ساسانی است. بهرو در بازه پرور کوچ گویای معیشت جوامع دام

تقسیم فضای درونی به چند قسمت ها با یک پالن مربع و  معمول، ساختار معماری این سازه

به صورت رسد فضاهای بزرگتری که در اغلب موارد  شود و به نظر می نامساوی مشخص می

ی کارگاهی های روزمره فعالیت برای ،شوند های معماری مشاهده می مربع و در مرکز این سازه

 اند. شده بوده  ای تعبیه و آشپزخانه

________________________________________________________  

1 . Text 

2 . Context 
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   3ی ی شماره: محوطه3عكس 

 

 3: پالن محوطه شماره 3طرح 
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 :4ی ی شمارهمحوطه

در  ̎   E: 52° 1 ̍ 2.49 ̎, N: 28° 44 ̍ 45.83جغرافیایی  به مختصات ،ی کوه گچمحوطه

متری نسبت به دشت خرمایک  60متری از سطح دریا و با اختالف ارتفاع  842ارتفاع 

متشکل از چندین سکوی  گاهی کامل، ی سکونتشده است. این محوطه یک مجموعه واقع

اند. وجود  شده  چادر، آغل و گورستان است که همگی در نزدیکی یک چشمه واقع

و همچنین وجود یک بنای  هایی با پالن مستطیل و گرد، چین ها، بقایای سنگ سفال تکه

دهنده مسقف                                       که عدم وجود آوار سقف در کف  بنا، نشان استگچ  شده با سنگ و مالت ساخته

 تر است( مورد دوم محتمل) بوده استشده از موی بز یا با برگ درخت خرما  ن با چادر بافتهشدن آ

رو است. این منطقه که  مع کوچگاه چادر نشینی جوا که شاهدی بر اثبات موجودیت سکونت

ای از یک  شود، نمونه وقت در فصل زمستان مسکونی می پروران تمام امروزه نیز توسط دام

های مشابه آن را در سرتاسر کوه مشرف  ای است که نمونهستانی هموار و غیر تپهی بامحوطه

ها نسبت به یکدیگر به  هایی که گاهی اختالف ارتفاع آن بر دشت خرمایک و در دو طرف دامنه

 . کردتوان مشاهده  رسد، می متر نیز می 200

 

 های باستانی سردسیریی معاصر و محوطهها گاه سكونت

، در شمال استان اند پژوهش مورد بررسی قرار گرفته هایی که در این ه دوم محوطهمجموع

مورد مطالعه محسوب  ی اند که مراتع تابستانه )ییالقی( جامعه پاس واقع شدهفارس و دشت آس

 1154 حدود و مساحت آنگرفته  قرار اقلید شهرستان کیلومتری 45د. این دشت در نشو می

 2136 ارتفاع با آن ی نقطه ترین پست و متر 3402این دشت  ارتفاع ثرحداک است. یلومترمربعک

در جانب غربی دشت آسپاس، کوه لیلمان قرار دارد  شده است.  آباد واقع رحمت حوالی در متر

های  وقت در دشت پروران تمام محیطی و فرهنگی دام ترین بافتارهای زیست یکی از مهمکه 

 . (4)عکس  آید شمار می میان کوهی زاگرس جنوبی، به
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 هایی در كوه لیلمان و دشت آسپاس ای از دشت آسپاس،پراكنش محوطه :  عكس ماهواره4عكس 

 

  :5محوطه شماره 

بر فراز کوه و   "N: 30°35'35.04" E: 52°11'27.60به مختصات جغرافیاییاین محوطه، 

ترین  مرتفعبه عنوان دریا،  متر نسبت به 2983ارتفاع در و لیلمان در غرب دشت آسپاس، 

این محوطه شامل دو منزلگاه و تعدادی  مطالعه قرار گرفته است. مورد در این پژوهش ،محوطه

گاه،  . در این منزلاند قرارگرفته  متری غرب آن 550متری و  20ی گور بوده که در فاصله

ای،  لوازم آشپزخانه ، سکوی4و  2های شماره  سکوی رختخواب، سازه 3و  1های شماره  سازه

یمای س ینزم(. 4مربوط به یک گور است )طرح  7ی ی شمارهو سازه ،، اجاق6و 5های  سازه

کوهپایه تا قله ای که از  هی دری حاشیهها گاه سکونتبا دیگر  گاه سکونتمحیطی این  زیست

بع آبی متکی بر که طریقه دسترسی به منابا توجه به ایناند، متفاوت است.  این کوه واقع شده

متری آن،  700ی در فاصلهو  گاه سکونتدست  یینپاکوچکی در  بند آبآب شدن برف بوده، 

متعلق به فرهنگ ) ی اندک سفالیها دادهاست. طبق حصول  شده  ساختهبرای ذخیره آب 

 است و همچنین با وقت تمام پرور دامیی برای مواد فرهنگی جوامع نما گونهکه عنصر  قلعه؟(
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 کم دستتوان احتمال داد که  یم، گاه سکونتیمای این س ینزممحیطی و  یستزتوجه به بافت 

گاهی جوامع قلمرو زیست ی دوم پ.م جزومحیطی از اواخر هزاره یستزی یماس این زمین

 . بوده است وقت تمام پرور دام

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گاه كوه لیلمان ترین سكونت : پالن مرتفع4طرح 

 6ی ی شمارهمحوطه
متری  2287ارتفاع و N: 30° 35.926 E: 052°15.968  این محوطه به مختصات جغرافیایی

ی چهار کیلومتری غرب دشت آسپاس فاصلهعمق، به  ی کماز سطح دریا در انتهای یک دره

ای و هموار است که در اطراف دو ی غیر تپه. ساربان بالغی یک محوطهشده است واقع

ترین مراتع  و چندین چشمه فصلی گسترده شده است. این منطقه یکی از اصلی ی دائمیچشمه
رود. طول محوطه حدود یک کیلومتر و  رو قشقایی و بختیاری به شمار می پروران کوچ دام

(. در سرتاسر 5متر است )عکس  80و  34و کمترین قسمت به ترتیب  عرض آن در بیشترین

های  شود. پراکندگی سفال می ر مشاهدهق به قبایل مذکوهای معماری متعل این محوطه سازه

ی ی یک محوطهدهنده نشان ایالم میانه؟( -ی دوم پ.م )کفتریسطحی متعلق به اواخر هزاره

با توجه به اینکه اند.  زیسته یمفصلی در این مکان  طور بهمتعلق به جوامعی است که  نما گونه
فرض  ،یامدهنفالگری از بررسی این محوطه به دست س کوره جوشگونه سرباره فلز و  یچه

هزاران هکتار زمین کشاورزی  ،د. از طرف دیگر در شرق این درهشو یمکارگاهی بودن آن رد 

های سنگالخی این  ینزمرسد  یمبعید به نظر  ،با منابع آبی مناسب وجود دارد که با توجه به آن
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محیط و  یستز. دور از ذهن نیست این باشدبوده  شده  اشغالدره توسط جوامع کشاورز 

جوامع  گاه سکونت عنوان بهسال  صدهاسیما که دارای مراتع بسیار مناسبی است و  زمین

ایالم  وقت تمام پرور دامگرفته، توسط جوامع  یمقشقایی و بختیاری مورد استفاده قرار  پرور دام

 ست.  شده ا برداری می مرتع تابستانه بهره عنوان  به میانه هم
 

 

 6ی شماره : زمین سیمای محوطه5شماره  عكس
 

 7محوطه شماره 

متر از سطح  2150ارتفاع  و به ̎ E: 52°18'38.82" N: 30°33'51.80  این محوطه در مختصات

برداری  واقع شده که امروزه به علت بهره ای ی غربی دشت آسپاس و نزدیکی چشمهدریا در حاشیه

های سطحی  است. پراکندگی اندک سفال شده  های عمیق، خشک حفر چاهحد منابع آبی با  از  بیش

ماهورهای  ای بودن این محوطه در تپه تپهتیموران و هخامنشی به همراه غیر–های شغا متعلق به دوره

تواند  می ،شود وقت اشغال می پرور تمام ی دشت، که امروزه نیز توسط جوامع دامحاشیه

 (.6وقت باستانی باشد )عکس  پروران تمام نمای دام گاه گونه تی یک سکون دهنده نشان
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 7ی ی شمارهسیمای محوطه : زمین6عكس 

 
 :8ی ی شمارهمحوطه

اند. این  گرفته  ها شکل های باستانی دشت آسپاس در مجاورت چشمه گاه بیشتر سکونت
های باتالقی را به وجود  ندست خود زمی در پایین ی کوه بوده کهها نزدیک به دامنه چشمه
 شده  یلتشک                         ها در مجاور ش رل ه چیشمه  گاه ترین این سکونت (. یکی از مهم7اند )عکس  آورده
 5توان به  گیرد. این محوطه را می می یلومترمربع را در برک 14000 بر  بالغکه مساحتی  است

 شوند.  یمای تقسیم ی تپهمحوطه 5ی و ا تپهی غیر محوطه 3که به   منطقه تقسیم نمود
با ، E: 52°26'35.59"   N: 30°35'21.40̎به مختصاتای بابایی  ی غیر تپه( محوطه1
 .یی از دوران تاریخی )ساسانی(ها سفال
با  ̎ N: 30°35 ̍47.13 ̎  E: 52°26 ̍36.08ای بابایی به مختصات  ی تپهمحوطه (2
 .یی از دوران تاریخی )ساسانی(ها سفال
 ̍ N: 30°35 ̍ 35.55 ̎ E: 52° 27 :مختصات                   ای ش رل ه چیشمه به  ی غیر تپهوطه( مح3

 .بانش وهای لپویی یی از دورهها سفالبا  ̎ 42.10
با  N: 30°35 ̍37.92 ̎ E: 52°27 ̍ 50.00                       ی قبرستان ش رل ه چیشمه ا تپهی ( محوطه4
 .یی از دوره لپوییها ل سفا

با . ̎ N: 30 °34 ̍ 55.30 ̎ E: 52°27 ̍50.34به مختصات آباد  ای قدم ی غیرتپه( محوطه5
 یی از دوره بانش تا کفتری.ها سفال
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 .شده مشخصها با خط سفید  گاه ی كلی سكونت، محدوده8ی شماره :  عكس هوایی از محوطه7عكس 

 

( 3و  1ی )ا تپه( و غیر5و  4، 2ی )شماره ا تپه، از پنج محوطه 8ی شماره ها محوطهی جموعهم

ی باستانی ها محوطهی در گذار نهشتهی نمایی از شیوه الگوی گونه ها محوطه. این است شده  یلتشک

ی جوامع یکجانشین در سه ها محوطههایی از ساختار  کند. برای درک این موضوع مثال یمرا معرفی 

شت آسپاس متشکل از نشینی در دی یکجاها گاه سکونتشود. امروزه  ی زمانی متفاوت بیان میبازه

های بابایی، روستاهمانند  ؛اند گرفته  شکلی دشت های متعددی است که در میانه و حاشیهروستا

ین وانی خها قلعهی یکجانشینی این دشت را ها محوطهی اخیر، پهلوانی، قدم آباد و آسپاس. در دهه

ی ها گاه سکونت. همچنین شهرآشوب آباد و لهی اها قلعه همانند ؛دادند یمو مالکین منطقه تشکیل 

ی از قبیل تل ا تپهی ها محوطهتاریخ و تاریخی منطقه را  از  یشپی ها دورهجوامع یکجانشین در 

، ندا قرارگرفتهی معاصر شده برده نامهای که در نزدیکی روستا ،بابایی، تل آسپاس و تل پهلوانی

یی که ها دورهی زمانی اول و دوم، یعنی در بازه وقت تمام پرور داماند. وجود جوامع  داده یمتشکیل 

ی و نگار مردماند، بر اساس شواهد  کرده یمزندگی  ها قلعهو  هاروستاجوامع یکجانشین منطقه در 

 به در ییالق خود حرکتی یچرخه آخرین در. این جوامع (8)عکس  شود یمی تصدیق شناس مردم

ی زمانی سوم، یعنی . در بازهگزیدند می سکنی برده شده  های نامروستا کنار در و دشت آسپاس میان

ی منطبق ا تپهی غیر ها محوطهشواهدی از  ،تاریخ )از لپویی به بعد( تا دوران تاریخی از  یشپدوران 

 دست بهگزیدند،  یبرمی نخست بازه زماندر دو  وقت تمام پرور دامبا همان بافت مکانی که جوامع 
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ی تولید و ساختار اقتصادی متفاوت در کنار . شواهد موجود، دو جامعه با دو شیوهاست آمده 

ی متفاوتی از مواد فرهنگی با ساختار متفاوت بر جای ها گونهدهند که یکدیگر را نشان می

ی ا رابطهینی به مناسبات اقتصادی و اجتماعی وابسته است و گز مکانگذارند. ساختار این  یم

ی د. در اینجا باید به رابطهکن یمو یکجانشینان کشاورز، آشکار  رو کوچپروران دام بینیه را دوسو

ی معیشت اقتصادی ی و دو شیوها تپهی و غیر ا تپهی گذار نهشتهی مختلف دو شیوه موجود بین

یری گ شکلکه موجب کرد که یکی متکی است بر تحرک )ی و کشاورزی اشاره پرور داممتفاوت 

یری گ شکلکه موجب و دیگری بر اسکان استوار است ) ،شود( یمی ا تپهی غیر ها محوطه

ی موجودیت دو جامعه دهنده نشانپاسخ به این پرسش که آیا این مهم شود(.  یمی ا تپهی ها محوطه

 طور  به یخ تا دوران تاریخی در منطقه است،تار از  یشپهای اقتصادی متضاد و مکمل از  یشتمعبا 

ی از ا تازهاما این قیاس، برای شناسایی ابعاد ، ی بیشتری استشناس باستانی ها دادهنیازمند ، قطع

 ی نزدیک سهم کمی نیست. تاریخ تا گذشته از  یشپساختار اجتماعی و اقتصادی دوران 

 

 
شده  برده نامی ا تپهی غیر ها محوطهی و ا تپهی ها محوطه: دشت آسپاس و موقعیت روستاها، 8عكس 

 در متن

 



 1394پاییز و زمستان ، 23 زدهم، شمارهشناسی، سال سینامه انسان

 

44 

 بحث و تحلیل

. کنندتوانند یک مرز میان دو بافت جغرافیایی ترسیم  یمی شناس مردمی و شناس باستانمدارک 

ی شمالی و جنوبی ا کرانه پسکوهی  یانمی ها دشت، شدمشخص  1که در جدول  طور همان

رفت. گ یمقرار  ستفادها مورد ،رو معاصر مراتع سنتی جوامع کوچ عنوان بهی کر ی رودخانهحوزه

از این قبایل جای ندارد، زیرا ساختار  کدام یچهمراتع  بیناین در حالی است که دشت بیضا در 

ی کشاورزی سابقه که آنجا ازمحیطی این بافت جغرافیایی متناسب با کشاورزی است.  یستز

(، 1377گردد )سامنر،  می آباد باز ی شمسی کر به دورهخانهی رودی آبیاری در حوزهبه شیوه

سنگ و تل ملیان در اواخر  ی مسیعنی تل باکون از دوره تحول دو مرکز مدیریت اداری،

دهد. از  در تحول سازمان مدیریت اداری نشان میرا ی مفرغ، نقش تأثیرگذار کشاورزی  دوره

ترین  ت میان کوهی آسپاس که یکی از اصلیعلی فارسی در شمال دشی مهرسوی دیگر، در تپه

پرور و کمتر کشاورز را  ای بیشتر دام آید، جامعه وقت فارس به شمار می پروران تمام مراتع دام

های میان کوهی  هایی همچون تل باکون و تل ملیان در دشت دهد. عدم وجود محوطه نشان می

ن ( حاکی از ای1388، رضایی، 1386؛ زیدی، 1376ی کر )علیزاده، ی رودخانهشمال حوزه

تاریخ فارس، بستر مناسبی  از  یشپمحیطی به هر دلیلی در  های زیست مسئله است که ظرفیت

. این داشته است بدیلی یبنقش  پروری ی داماما در توسعه است، نکردهبرای کشاورزی میسر 

مطالعات شود.  یمعلی فارسی آشکار ی مهری در مطالعات صورت گرفته در تپهروشن  بهامر 

چندان پیشرفته نبوده  یعلمهر یدهد کشاورزی در تپهنشان می یعلرمه یتپه یشناس تانباس گیاه

های گیاهی تا غالت و دانهاند  کرده ل بیشتر از گیاهان خودرو مصرف میساکنان این مح .است

 . یافته پروش

های زمین یدر محدوده یعلمهر یچنین موضوعی در تضاد با موقعیت استقراری تپه

های  همچنین داده .(1388 ،)ایلخانی ای استهای رودخانهرای کشاورزی در تراسمناسب ب

برآمده از تحلیل مصنوعات سنگی نیز در راستای تائید دیدگاه کشاورزی ضعیف و محدود در 

یا دار، اسکنه و  ی خاص مانند دندانهها د. نادر بودن تکنیک روتوشرس این محوطه به نظر می

عالوه بر  (.1391د )سرداری و دیوارگر، کن کشاورزی ضعیفی را تصدیق میدار، چنین  کنگره
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و مطالعات  (1389پور )محرابی 1های گیاهی با روش پیکسیدانهایزوتوپ آزمایش این، 

ی علمهری ی آن است که جامعهدهنده نشان( 1393ی )شیخی و همکاران، شناس باستانجانور

سرداری، متخصص است ) پرور دامی و بیشتر یک جامعه چندان با فنون کشت آبی آشنا نبوده

ی شناس باستانی و شناس مردمآمده از مطالعات  دست و با توجه شواهد به (. بر همین اساس1390

ی شده منطبق بر بندمرزتوان یک بافت جغرافیایی  یمی کر و دشت آسپاس ی رودخانهحوزه

وقت را در منطقه  پروران و کشاورزان تمام دامالگوی هسته سازواری اقتصادی و اجتماعی 

 وقت تمام پرور دامی از جوامع توجه قابلپیشنهاد داد که مبتنی بر تحرک و اسکان است. بخش 

ها را در میان  های اطراف دشت آسپاس و تابستان                          عموما  فصل بهار را در کوه ،زاگرس جنوبی

ی ابتدایی نماید که مرحله یمذرانند. چنین گ این دشت و در نزدیکی روستاهای دائمی می

ی ها خانهای زراعی منطقه و  ینزمی خان یا مالکین ها قلعهی، امروزهای گیری روستا شکل

 نامطمئن. این مالکین و خوانین برای تبدیل ثروت بوده استوقت منطقه  پروران تمام دامجوامع 

زمین برای کشاورزی، با دیگر مالکین و خوانین به اقدام به خرید  ، باتر های ثابتصورت دام به 

 ،روی های عشایر با به دست آوردن زمین و ادغام کشاورزی در کوچ پرداختند. خان رقابت می

: 1387دند )علیزاده، کر میاد تولید، ایجاد مازرا برای سازماندهی  تر کنترل قابلتر و  مطمئن یمنبع

گذاری در  ی نهشتهی در دشت آسپاس دو شیوهکل طور  بهد، تر اشاره شکه پیش طور همان(. 33

ی سکونتی ای یادآور دو شیوه تپهای و غیر های تپه شود. محوطه های باستانی مشاهده می محوطه

ی گذشته هستند( و دهههای چند یافته قلعه ها )امروزه روستاها، شکل توسعه در قلعه

وقت در دشت  پروران تمام ی دام دوماههها هستند. سکونت ت در پیرامون آنهای موق گاه سکونت

آید. در این  ی ساالنه جابجایی آنها به شمار میآسپاس، آخرین مرحله از اسکان در چرخه

ها به همراه دام به ارتفاعات بازگشته و مالکین                                             مرحله معموال  پس از عقد قرارداد ساالنه، چوپان

ی هماهنگی حرکت به سمت مراتع (. جلسه1392، شوری دره مانند )فرهنگ در دشت باقی می

ها در همین مرحله از اسکان برگزار  ها و ازدواج های مختلف، رفع درگیری زمستانی، مراسم

های  در سرزمینکنند.  وقت تا سال بعد مراتع تابستانی را ترک می پروران تمام شود و دام می

________________________________________________________  

1 . PIXE (Proton Induced X-ray Emission) 
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ها و کنار  ی دشت               چ ر که در حاشیهلین باران در مراتع پاییزتا قبل از بارش او ها، آنگرمسیری

ترین مدت اقامت های زمستانی طوالنی گاه سپس در سکونتو مانند،  می ها هستند باقی  چشمه

 ند.کنخود را آغاز می

 

 گیری نتیجه

 پرور مدای جوامع ها گاه سکونت یینهزم دردر این مقاله ضمن اشاره به مطالعات صورت گرفته 

 شده ارائهتحلیل دو فرض  و  یهتجزتاریخ تا دوران تاریخی، به  از  یشپوقت از  یمهنو  وقت تمام

ی چهارم و ی بانش )اواخر هزارهاز دوره وقت تمام پرور دامی جوامع ها گاه سکونتدر مورد 

م پ.م( در ی پنجی سوم پ.م( در دشت بیضا و همچنین از دوره باکون )هزارهاوایل هزاره

یشنهادشده متعلق پی ها محوطهباره به این نتیجه رسیدیم که  ینا دری بالغی پرداخته شد. دره

 اند بودههایی برای تولید سفال  باستانی نبوده، بلکه در اصل محوطه وقت تمام پرور دامبه جوامع 

سیمای  میناست. تشابه ظاهری موجود در ز شده برداری می ه صورت فصلی از آنها بهرهکه ب

وه خشکه و درخزینه و عدم توجه دقیق به بافت هایی چون ت با محوطه ها محوطهاین 

شناسان در ارائه  رو سبب شده بود که باستان کوچ پرور داممحیطی جوامع  یستزجغرافیایی و 

 شوند.  اشتباهفرضیات خود دچار 

ی جوامع شناس باستانو  ی بافتار جغرافیاییپرسش بنیادی پژوهش این بود که برای مطالعه

در چه جغرافیایی باشیم. با و شناختی،  باید به دنبال چه شکل از مواد باستان وقت تمام پرور دام

باید شواهدی از  ،وقت معاصر زاگرس جنوبی پروران تمام های دام گاه فرض اینکه در سکونت

ی موردی دست بیاوریم، در یک مطالعهوقت باستانی را به  پروران تمام های متعلق به دام محوطه

ای  یلهقبی )طایفه شش بلوکی از اتحادیه موردمطالعهی و بر اساس الگوی تحرک و اسکان قبیله

ی موقت ها گاه سکونتی شناس باستانمحیطی و  یستزقشقایی( به بازیابی و شناخت بافت 

ازتاریخ تا دوران  یشپتانی )از معاصر و باس وقت تمام پرور دامزمستانی و تابستانی جوامع 

شده در مراتع  ییشناسای باستانی و محوطه گاه سکونت 127تاریخی( پرداختیم. از میان 

نمای معاصر که منطبق بر  گونه گاه سکونت 8، موردمطالعهی                          زمستانی و تابستانی  جامعه

ر این مقاله یند مطالبی که دبرآ. از شدندی باستانی بودند، معرفی و توصیف ها محوطه
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نطباق کاملی میان اول اینکه در بیشتر موارد، ای بنیادی رسید: توان به چند نتیجه یم، شد مطرح

گذاری  ی نهشتهوقت معاصر و باستانی و شیوه پرور تمام های جوامع دامسیما جغرافیا و زمین

 آنها وجود دارد. 

از  حداقلمحیطی،  جتماعی و زیستا -تواند نشانگر ثبات ساختارهای اقتصادی یماین امر 

بنابراین پژوهشگران  .در منطقه مورد مطالعه این پژوهش باشد تاکنونی چهارم پ.م هزاره

بایست ابتدا بافتار جغرافیایی  وقت باستانی می پروران تمام های دام گاه برای یافتن سکونت

محیطی و  یستزیرهای متغبر شناخت . این امر مبتنی کنندرا شناسایی  وقت تمام پرور دامجوامع 

 ،و کشاورز پرور دامی آشکار و نهانی را میان جغرافیای زیستی جوامع مرزهافرهنگی است که 

های فرضیهشود  یمسبب  مرزها. عدم شناخت این است کردهترسیم  تاکنونتاریخ  از  یشپاز 

در جنوب کوه کرونی و  وقت تمام پرور دامجوامع  گاه سکونتچه در مورد  اشتباهی همانند آن

وقت باستانی معرفی  پروران تمام گاه دام ها، به عنوان سکونت شود و این محوطه  دره بالغی ارائه

محیطی و فرهنگی  یح بافتارهای زیستناصحها ناشی از قیاس  . واضح است این اشتباهشوند

 .استازتاریخی  یشپوقت معاصر و  پرور تمام جوامع دام

انجام ترین قدم برای  وقت، ابتدایی پرور تمام بافتارهای جغرافیایی و فرهنگی جوامع دام یافتن

شناسی و   باستان شناسی، گیاه باستان های ژنتیک روش با استفاده از ،تر مطالعات دقیق

 دهد. برای شناسان قرار می ترین شواهد را در اختیار باستان شناسی است که مطمئن جانورباستان

رود به تصویری  شناختی، انتظار می تحلیل بقایای جانوران از بافتارهای باستان و  یهتجزمثال با 

و  معاش امراری  و نحوهی زندگی انسان تر از چگونگی دخالت حیوانات در چرخه گسترده

ک شناسی در باستان شناسی و گیاه باستان یابیم. همچنین با مطالعات ژنتیک  دستفرهنگ انسانی 

پرور  های موجود در رژیم غذایی و تأثیر آن بر ساختار حیاتی جوامع دام تری از تفاوت وسیع

شناختی  ، شناخت بافتار جغرافیایی و باستانهرحال درد. شووقت و یکجانشین حاصل می تمام

محیطی و  مستلزم کنار هم قرار دادن شواهد جغرافیایی، زیست ،وقت پرور تمام جوامع دام

 شناسی است. وقت معاصر، به همراه شواهد مستند باستان پرور تمام اجتماعی جوامع دام -صادیاقت
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 منابع
 احمد یوسفی، ؛جواد زاده، مژگان؛ سلمانشفیعی،  ؛مهری جوادی، ؛اکبر عابدی، اسکندری، نصیر؛ -

رو  وچینی جوامع کنش کوچپیشنهادی برای راهبرد  .(1392) زهرا ،طیاری و حسین حبیبی، ؛مصیب

ی، شناس باستانی و مطالعات قوم شناس باستانهای  عصر مفرغ حوضه هلیل رود بر پایه یافته

 ی مدرس، سال پنجم، شماره نهم. شناس باستانی ها پژوهش

 D10گزارش مقدماتی کاوش نجات بخشی ترانشه  .(1391عیلی جلودار، محمداسماعیل )ااسم -

 د تونل سوم کوهرنگ در چهار محال بختیاری.( در محدوده سKD 1.020 - 1کارخانه محوطه )

 . 2گمانه، نشریه باستان شناسی دانشگاه کاشان، شماره 

های کاوش در محوطه  (. تحلیل داده1393د اسماعیل، سعید ذوالقدر  )اسماعیلی جلودار، محم -

های  قه بیرگان کوهرنگ بختیاری، پژوهشاز دوره هخامنشی در منط IIنشینی شهریاری  کوچ

 دوره چهارم. 6شناسی ایران، شماره  انباست

های فرهنگی ارتفاعات کوهرنگ بختیاری در  کنش (، برهم1394) _____________________________ -

بخشی محوطه حاجی  بر پایه کاوش نجاتبا فارس و خوزستان: ) (LS1) 1دوره شوشان جدید

 .1ایران شماره  در منطقه بیرگان کوهرنگ، مفاخر میراث فرهنگی( KD.043) 2جلیل 

نشینی در ایران: پژوهشی درباره عشایر و ایالت، تهران:  کوچ (.1360اللهی بهاروند، سکندر ) امان -

 انتشارات آگاه.

 گزارش در فارس، مهرعلی محوطه گیاهی بقایای مطالعات مقدماتی گزارش .(1388هنگامه ) ایلخانی، -

 ویرایش فارس، اقلید مهرعلی، تپه بخشی نجات ،شناسی های باستان کاوش دوم فصل مقدماتی

 (.منتشرنشده( باستان شناسی پژوهشکده اسناد مرکز بایگانی سرداری، علیرضا

(، عشایر جنوب، ترجمه کیوان پهلوان و معصومه داد، تهران: 1384ایوانف، میخائیل سرگی یویچ ) -

 انتشارت آرون. 

یانه، ترجمه ه. مزدا، ایالت و عشایر، مرو در خاور های کوچ مان اجتماع(، ساز1362تاپر، ریچارد ) -

 مجموعه مقاالت، تهران: انتشارات آگاه.

گزارش مقدماتی کاوش فصل سوم گورستان چال شاهین لما )یاسوج(  .(1393جعفری، محمد جواد ) -

 شناسان جوان، تهران: دانشگاه تهران. مقاالت همایش بین المللی باستان مجموعه

ی کامیار عبدی، تهران: مرکز نشر ترجمه ی.شناس باستاننظری (، مبانی 1379دارک، کن. آر، ) -

 دانشگاهی.
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لوسن در بازسازی تغییرات آب و هوایی ه .(1393) مهران ،مقصودی ؛قاسم عزیزی، داودی، محمود؛ -

های  در رسوبات دریاچه پریشان، پژوهش شناسی و زغال زاگرس جنوبی: شواهد گرده

 .                                  ژئومورفولوژی کم ی، سال سوم، شماره

فر، تهران: انتشارات دانشگاه  الدین رفیع (، عشایر فارس، ترجمه جالل1375دومورینی، گوستاو ) -

 تهران.

های نخستین،  گیری حکومت شوشان در دوران شکلهای  کرانه پس .(1382رایت، هنری ) -

 فرانک هول، ترجمه زهرا باستی، تهران: انتشارات سمت.   رشناسی غرب ایران، زیر نظ باستان

شناسی در شهرستان  نگزارش فصل اول بررسی باستا(، 1388) علیرضا ،سرداری؛ ضایی، عزیزاهللر -

 شناسی، منتشر نشده.اقلید، استان فارس، بایگانی مرکز اسناد پژوهشکده باستان

های  ارش نهایی کاوشگز .(1386رضوانی، حسن، کورش روستایی، احمد آزادی، ابراهیم قزل باش ) -

 شناسی. پژوهشکده باستانشناسی، تهران:  های باستان ورستان لما، سلسله گزارششناختی گ باستان

کوهرنگ،  شناختی شهرستان فصل اول بررسی و شناسایی باستان (، گزارش1386کورش)روستایی،  -

 شناسی. پژوهشکده باستان تهران:

های  پژوهشیاری، منطقه کوهرنگ بخت یباستان یها محوطه یشناس گونه .(1394) _____________ -

 . 5، دوره 9شناسی ایران، شماره  باستان

از تاریخ تا دوران های پیش  های جمعیتی فرهنگ (. الگوی استقراری و نوسان1386)زیدی، محسن  -

، 21شناسی و تاریخ، سال  کر، شمال غربی فارس، مجله باستانهای حوضه رود  اسالمی در دره

 .1، شماره 22، سال 2شماره 

کوچ متفاوت دو طایفه بلوچ، ترجمه نیما همای، ایالت و عشایر، مجموعه  .(1362سالزمن، فیلیپ ) -

 مقاالت، تهران: انتشارات آگاه.

ترجمه کامیار  ای از ایران، ای در خاور نزدیک: نمونه ر منطقههای فراگی ( بررسی1377سامنر، ویلیام ) -

 شماره اول.  13شناسی و تاریخ، سال  عبدی، مجله باستان

های شمال فارس )اقلید(  فرهنگاقتصادی  -های اجتماعی (. تحلیل پیچیدگی1390علیرضا )ی، سردار -

شناسی  ، پایان نامه دکتری، گروه باستانعلیهای تپه مهر سنگی بر اساس کاوش در دوره مس

 منتشر نشده(. لوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس )دانشکده ع

علی فارس در بستر ند تولید صنایع سنگی تپه مهرفرآی .(1391) مهدیه، دیوارگر سرداری، علیرضا؛ -

 .18، شماره 9شناس، سال  پیش از تاریخ، مجله پیام باستان های اواخر گفرهن
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ستی ساکنان دوره لپویی اقتصاد زی بررسی .(1393) علیرضا، و سرداری مرجان، مشکور شیخی، شیوا؛ -

 .2شناسی ایران، شماره  جله باستانهای جانوری، م لی فارس بر اساس مطالعه بازماندهعمحوطه مهر

پژوه،  شناسی، مجله باستان شناختی و باستان مردم شناسی، قیاس مردم (. باستان1392عبدی، کامیار )  -

 (. 20)پیاپی  2، شماره 15سال 

تری رسوبات تجزیه و تحلیل گرانولوم .(1394) مریم ،رزمی و سعید فرهادی، زاده، هیوا؛ علمی -

 . 4م، شماره های ژئومورفولوژی کمی، سال سو هشدریاچه پریشان. پژو

تری رسوبات دریاچه تجزیه و تحلیل گرانولوم(. 1394) مریم، رزمیسعید؛ فرهادی، زاده، هیوا؛  علمی -

 . 4م، شماره های ژئومورفولوژی کمی، سال سو پریشان. پژوهش

-شناسی در درهانسان -شناسیهای باستانگزارش توصیفی مقدماتی بررسی .(1376علیزاده، عباس ) -

، پژوهشکده (1)شناسیهای باستانهای رود کر و ناحیه شمال غربی مرودشت، فارس، گزارش

 .88-67: 1شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره باستان

های حکومتی در پیش از تاریخ فارس. ترجمه کورش روستایی. . منشا نهاد(1383) ________ -

 پاسارگاد.-هنگی و گردشگری: بنیاد پژوهشی پارسهانتشارات سازمان میراث فر

گیری حکومت عشایری و کوهستانی ایالم باستان. انتشارات سازمان  (. شکل1387)  ________ -

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال بختیاری.

یراث فرهنگی ی، چاپ سوم، تهران، سازمان مشناس باستان(، تئوری و عمل در 1386) ________ -

  کشور.

ها و مراتع،  ایل قشقایی پیش از ملی شدن جنگل ت مرتع در(. مدیری1392ری، بیژن )شو فرهنگ دره -

 تهران: برگ زیتون. 

 اهلل فریار، تهران: کتابخانه ابن سینا. شناسی ایران، ترجمه عبد (. مردم1343فیلد، هنری ) -

گران و یکجانشینان و نقش آن بر  اعی کوچاجتم -کنش اقتصادی . برهم(1384رضا )قربانی، حمید -

شناسی(، پایان نامه  تحول الگوهای استقراری در زاگرس مرکزی در دوره کلکولیتیک )مردم باستان

 منتشر نشده(.لوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس )کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و ع

. کاوش (1395کورش ) ،انیمحمد خ و رجبی، نوروز ؛جوادمحمدجعفری، قزلباش، ابراهیم؛  -

 شناسی، دوره هشت، شماره یک. تاج امیر یاسوج، مطالعات باستان شناسی گورستان باستان

سیاسی در شمال فارس طی هزاره پنجم پیش از  -بازتاب توسعه اقتصادی .(1392کرمی، محمد ) -

 شناسان جوان. المللی باستان های دره بالغی( مجموعه مقاالت همایش بین د )بر اساس کاوشمیال
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تحلیل دیرینه اقلیم حوزه آبریز  .(1393) زهرا، سادات حسینی و ماریا ،امیرزاده لشکری، حسن؛ -

، 24ریزی محیطی، سال  تراکودها، مجله جغرافیا و برنامهدریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی اس

 .3، شماره 51پیاپی 

شت شناسی د . تحلیل دیرینه اقلیم(1393) ماریا، امیر زادهو زهرا سادات حسینی، لشکری، حسن؛  -

های اقلیم شناسی، سال دوم، شماره  لیز ایزوتوپ اکسیژن، نشریه پژوهشارژن فارس با استفاده از آنا

 هفت و هشت. 

 ایران، در باستان مردم زندگی غذایی رژیم و نیتروژن مصرف الگوهای .(1389)  زهرا محرابی پور، -

 منتشر) مدرس تربیت دانشگاه انسانی علوم دانشکده شناسی روه باستانگ ارشد، کارشناسی نامه پایان

 نشده(.

ی (. توسعه فرهنگ1391) حمید ،خطیب شهیدی و حسن لی،فاض ؛علیرضا سرداری،نوبری، علیرضا؛  -

، شماره 4، دوره 2شناسی، شماره  علی، مطالعات باستانجوامع شمال فارس در دوره باکون: تپه مهر

 .6پیاپی 

ب محوطه ساکی آباد در حوزه تاال .(1392) خسرو ،احمدی و محسن حیدری، علی اصغر؛ نوروزی، -

مال زاگرس جنوبی، مطالعات نشینی در دوره مس و سنگ در ش چغاخور: شواهدی از استقرار کوچ

 . 1، شماره 5شناسی، دوره  باستان

 ن: انتشارات سمت. ی، تهرااسی غرب ایران، ترجمه زهرا باستانشن (. باستان1382ک )هول، فران -

- Abdi, K .(2003). The early development of pastoralism in the Central 

Zagros Mountains. Journal of World Prehistory. 
- _______ (2015) Towards an Archaeology of Pastoralism:  The Near East 

and Beyond, International Journal of the Society of Iranian 

Archaeologists ,Vol. 1, No. 2, Summer-Autumn 2015.   

- Abdi, K., Nokandeh, G., Azadi, A., Biglari, F., Heydari, S., Farmani, D & 

Mashkour, M. (2002). Tuwah khoshkeh: A middle chalcolithic mobile 

pastoralist camp-site in the Islamabad Plain, West Central Zagros 

Mountains, Iran. Iran, 43-74. 

- Alden, John.R.(1979),  Regional Economic Organization in Banesh 
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