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تاریخ دریافت: 90/06/12، تاریخ پذیرش: 90/10/06
)از ص 61 تا 80(

چکیده
تــا پیــش از ســال 1387 تنهــا یــک محوطــه مربــوط بــه دوره ی نوســنگی در بخش هــای  غربــی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری شناســایی شــده بــود، بنابراین آگاهی مــا از چگونگی یکجانشــینی 
و توســعه ی معیشــت کوچ نشــینی در ایــن منطقــه بســیار انــدک بــود1.  طــی ســالهای 1387 تــا 
1390 طــی ســه فصــل بخــش میان کــوه در جنوب غــرب شهرســتان اردل کــه از کوهســتانی ترین 
بخش هــای اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت، بــرای نخســتین بار بررســی باستان شــناختی 
شــد کــه نتایــج قابل توجهــی دربرداشــت؛ از جملــه می تــوان بــه شناســایی 600 محوطــه مربــوط 
بــه دوره ی پارینه ســنگی میانــی تــا دوره ی قاجاریــه اشــاره کــرد کــه از این تعــداد شــمار 9 محوطه 
مربــوط بــه دوره ی نوســنگی اســت. بیشــتر محوطه هــای شناســایی شــده ی نوســنگی در دره های 

ســرخون و هلوســعد واقــع شــده اند. 
همان گونــه کــه بــا توجــه بــه وضعیــت طبیعــی منطقه قابــل پیش بینــی بــود، بیشــتر محوطه های 
شناســایی شــده در تمامــی دوره هــا از نــوع پراکندگــی ســفال بــدون ارتفاع محســوس هســتند. این 
محوطه هــا بــر اســاس ریخت شناســی و مشــاهدات امــروزی دربــاره ی کوچ-نشــینان منطقــه، و 

نیــز شــمار انــدک یافته هــای ســطحی آنهــا از نــوع کوچ نشــینی هســتند.
ــه ی  ــزرگ و دامن ــک و ب ــای کوچ ــنگی در دره ه ــده دوره نوس ــای شناسایی ش ــتر محوطه ه بیش
ــینی  ــتقرارهای کوچ نش ــناختِی اس ــای ریخت ش ــی ویژگی ه ــد و تمام ــرار گرفته ان ــات ق ارتفاع
ــا  ــده می-شــود. ب ــداوم اســتقرارها دی ــد محوطــه شــواهدی از ت ــد و تنهــا در چن امــروزی را دارن
بررســی محوطه هــای نوســنگی مشــخص می شــود کــه تمامــی آنهــا دوره ی اســتقراری کوتاهــی 
داشــته اند، بــه ایــن معنــا کــه پــس از ایــن دوره یــا متــروک شــده اند یــا تنهــا بــرای مــدت کوتــاه 

ــد. دیگــری مســکونی بوده ان
ســفال نوســنگی ایــن منطقــه بــا انــدک شــباهت به ســفال موشــکی و جــری در فــارس و ســفال 
نوســنگی خوزســتان بیشــترین همخوانــی را بــا ســفال قلعه رســتم نشــان می دهــد کــه احتمــااًل 
 II و I منشــأ  محلــی دارد. در بیــن فرهنگهــای نوســنگی قدیم جنوب غــرب، ســفالهای قلعه رســتم

بیشــترین شــباهت را بــا محوطه هــای نوســنگی قدیــم میان کــوه دارنــد.
کلید واژگان: 

 نوسنگی، میان کوه، موشکی، جری، قلعه رستم
ــروزه  ــاری، منحصــراً )و ام ــی اســتان چهارمحــال و بختی ــد ده ســال پیــش، بخش¬هــای شــمالی، شــمال¬غربی و غرب ــا چن 1. . ت
اکثــراً( توســط کوچ¬نشــینان مــورد اســتفاده بــود و مراکــز جمعیتــی ایــن بخش¬هــای نســبتًا گســترده ولــی کوهســتانی تنهــا بــه 

شــمار معــدودی روســتای دائمــی منحصــر می¬شــد.
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مقدمه
ــران  ــرب ای ــرس، در جنوب غ ــای زاگ ــوب کوهه ــاری در جن ــال و بختی ــتان چهارمح اس
قــرار گرفتــه اســت )شــکل 1(. برخــاف دیگــر بخشــهای کوهســتانی فــات ایــران، ایــن 
ــم  ــه ی مه ــن ناحی ــت. ای ــده اس ــناخته ش ــم ش ــی ک ــناختی خیل ــر باستان ش ــه از نظ ناحی
بیــن دو منطقــه ی فرهنگــی جنوب غــرب ایــران، فــارس و خوزســتان قــرار گرفتــه اســت.  
ــای زاگارل در ســال 1979،  ــه، از کاره ــن ناحی ــا ای ــاط ب ــی در ارتب ــه و اصل ــات اولی اطاع
قبــل از انقــاب اســامی دانســته می شــود. یکــی از مهمتریــن محوطه هایــی کــه توســط 
ــه از  ــفالهایی ک ــاس س ــر اس ــود. ب ــتم ب ــه رس ــد، قلع ــرزا کاوش ش زاگارل در دشــت خانمی
ــن  ــرای اولی ــود، او ب ــه دســت آمــده ب ــه رســتم ب ــگاری قلع ــف و الیه ن محوطه هــای مختل
بــار توالــی فرهنگهــای پیــش از تاریــخ چهارمحــال و بختیــاری را ارائــه کــرد. او مطالعاتــش 
را بیشــتر روی توالــی دوره ی پیــش از تاریــخ متمرکــز کــرد و موفــق شــد گونــه ی جدیــدی 
از ســفال دوره ی نوســنگی کــه متفــاوت بــا ســفال نوســنگی فــارس بــود را معرفــی کنــد. 
ــر اســاس محوطــه  ــرد ) ب ــذاری ک ــه رســتم نام گ ــام قلع ــه ن ــن دوره ی فرهنگــی را ب او ای
ای کــه بــرای اولیــن بــار ایــن گونــه ســفال از ســطح آن بــه دســت آمــد( )زاگارل، 1387؛ 

 .)Zagarell 1975; Nissen & Zagarell 1976
ــن محوطه هــای نوســنگی اســتان کــه در ســال 1384 توســط  یکــی دیگــر از مهمتری
ــهرکرد  ــوب ش ــراب( در جن ــدک )س ــتانی گنب ــه ی باس ــد، تپ ــوروزی کاوش ش ــر ن علی اصغ
اســت. ایــن محوطــه حــدود یــک هکتــار وســعت دارد. مطالعــه ی بقایــای اســتقراری ایــن 
ــی  ــای تحتان ــفال در الیه ه ــدون س ــنگی ب ــتقرار دوره ی نوس ــود اس ــی از وج ــل، حاک مح
ــاق، چــرت و مخصوصــًا ابســیدین  ــوع ســنگ چخم ــدد ســنگی از ن ــای متع اســت. ابزاره
ــوزوزی،  ــه اســت )ن ــل توج ــه بســیار قاب ــن تپ ــتخوانی ای ــزار اس ــی و اب ــای گل و پیکرک ه

.)165  :1388
منطقــه ی بررســی شــده، بخــش میان کــوه، در بخشــهای جنوب غربــی اســتان 
ــچ  ــن توســط هی ــا پیــش از ای ــه ت ــن ناحی ــه اســت. ای ــرار گرفت ــاری ق چهارمحــال و بختی
محقــق و باستان شناســی بررســی نشــده بــود؛ تنهــا در ســال 1979 زاگارل طــی بررســیهای 
خــود بــه دو محوطــه ی مربــوط بــه دوره ی نوســنگی در روســتای ُچلــدان در دره ی هلیســاد 
اشــاره کــرده بــود )زاگارل، 1387(. طــی ســالهای 1388، 1389 و 1390 نیــز در ســه فصــل 
ایــن بخــش توســط نگارنــده بررســی شــد کــه در نتیجــه ی ایــن ســه فصــل بررســی شــمار 
ــه: خســروزاده، 1390، 1389،  ــد ب 600 محوطــه ی باســتانی شناســایی و ثبــت شــد )بنگری

.)1388
طــی ایــن بررســی ها شــمار زیــادی محوطــه مربــوط بــه دوران پیش از تاریــخ شناســایی 
ــه دوره ی  ــوط ب ــوه مرب ــه در میان ک ــااًل 9 محوط ــان احتم ــن می ــه از ای ــد ک ــت ش و ثب
ــای  ــا محوطه ه ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــها و فرضیه های ــن پرسش ــت. مهمتری ــنگی اس نوس

ــد از: ــت عبارتن ــرح اس ــوه مط ــه ی میان ک ــنگی منطق نوس
ــر  ــد ب ــا تأکی ــژه ب ــه وی ــنگی ب ــه در دوره ی نوس ــن منطق ــادی ای ــگ م ــا فرهن 1. آی
گونه شــناختی ســفال  ایــن دوره، ویژگی هــای بومــی- محلــی دارد یــا ایــن کــه بخشــی از 

ــارس و خوزســتان اســت؟ گســتره ی فرهنگــی ف
بــه نظــر می رســد ســنت ســاخت ســفال ایــن منطقــه تحــت تأثیــر ســفال شــمال فــارس 
بــوده، گونه هایــی مشــابه بــا ســفال مناطــق پســت خوزســتان نیــز در بیــن نمونه هــا دیــده 

می شــود، هرچنــد شــمار زیــادی از ســفال ها بومــی و ســاخت خــود محــل هســتند.
2. ســاختار، پراکندگــی و وســعت اســتقرارها دوره ی نوســنگی بــه چــه شــکل اســت و 
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ــه  ــاره کارکردهــای اقتصــادی و اجتماعــی محوطه هــای موجــود ارائ ــی را درب چــه اطاعات
می دهــد؟

ــوع  ــده از ن ــایی ش ــای شناس ــتر محوطه ه ــی بیش ــای جغرافیای ــه ویژگیه ــه ب ــا توج ب
ــای  ــر روی تپه ه ــا ب ــی ی ــر ریخت-شناس ــا از نظ ــن محوطه ه ــتند. ای ــینی هس کوچ نش
ــا در  ــد، معمــواًل در نزدیکــی ی ــا در شــیب بافاصلــه دامنــه ی کوههــا قــرار دارن طبیعــی ی
ــه  ــا توج ــز ب ــا نی ــماری از محوطه ه ــینی. ش ــروزِی کوچ نش ــای ام ــل وارگه ه ــان مح هم
بــه وجــود مــواد فرهنگــی فــراوان و وجــود نهشــته های ضخیــم احتمــااًل بــرای تمــام یــا 

ــد.  ــتفاده بوده ان ــورد اس ــال م ــی از س ــل توجه ــش قاب بخ

محدوده ی بررسی و مالحظات زیست محیطی
میان کــوه در بخــش میانــی کوههــای زاگــرس واقــع شــده و رشــته کوههــای نســبتًا مرتفــع 
بــا چندیــن قلــه ی بــاالی 3000 متــر ارتفــاع بخشــهای قابــل توجهــی از چشــم انداز طبیعــی 
ایــن منطقــه را تشــکیل می دهنــد. ایــن چشــم انداز عبــارت از چنــد دره ی نســبتًا عریــض 
و بــزرگ و چندیــن دره ی کوچــک منتهــی بــه ایــن دره هاســت )شــکل 1(. ایــن بخــش از 
ــرق و  ــمال غرب- جنوب ش ــی ش ــد عموم ــها، دارای رون ــر بخش ــد دیگ ــز همانن ــرس نی زاگ
ــی  ــه ترکیب ــن منطق ــن ریخت شناســی ای ــوازی اســت. از نظــر زمی متشــکل از دره هــای م
اســت از کوههــای بلنــد و دره هــای عمیــق  کــه امــکان کاربریهــای متنوعــی از زمیــن را 
فراهــم کــرده اســت. ایــن منطقــه توســط رودخانــه ی ســرخون و کارون و شــاخابه های پــر 

آبــی کــه در کوهســتان بــه آن می پیوندنــد مشــروب می شــود.
منطقــه ی بررســی شــده شــامل دو چشــم انداز کامــًا متفــاوت اســت )شــکل 2(. مناطــق 
پســت و کــم ارتفــاع کــه ارتفاعــی بیــن 1100 تــا 2000 متــر دارنــد. ایــن بخــش همانطــور 
ــا پوشــش جنگلــی  کــه اشــاره شــد شــامل دره هــای عمیــق و کــم عــرض تپه ماهــوری ب

بخــش  موقعیــت   :1 شــکل   
ــران ــتان و ای ــه ی اس ــوه در نقش میان ک

توپوگرافــی  نقشــه ی   :2 شــکل   
شــده  بررســی  محــدوده ی 
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ــوه و در  ــن پوشــش در بعضــی جاهــا بســیار انب ــگ اســت. ای ــه و َکلخون ــوط، بَن ــوع بل از ن
بعضــی جاهــا بســیار ُتُنــک دیــده می شــود. دو رودخانــه ی بــزرگ بازفــت در مســیر شــمال 
بــه جنــوب و رودخانــه ی اَرَمنــد در مســیر تقریبــًا جنــوب بــه شــمال در ایــن بخــش جــاری 
هســتند )شــکل 2(. ایــن منطقــه در تابســتانها بســیار گــرم و در زمســتانها هوایــی معتــدل 
دارد. بخشــهای شــرقی ایــن محــدوده محــل قشــاق شــماری از ایــات بختیــاری اســت.

بخشــهای مرتفــع ارتفاعــی بیــن 2000 تــا 3600 متــر دارنــد. در ایــن بخــش همانگونــه 
ــای  ــا آبگیره ــا ی ــه دارای دریاچه ه ــطح ک ــای مس ــادی پهنه ه ــمار زی ــد، ش ــاره ش ــه اش ک
ــن  ــود. ای ــده می ش ــوری دی ــت تپه ماه ــا ماهی ــای ب ــتند، و پهنه ه ــوراب( هس ــی )گ فصل
ــن  ــد. از مهمتری ــه خصــوص در ارتفاعــات شــمالی بخــش میان کــوه وجــود دارن پهنه هــا ب
ایــن پهنه هــا می تــوان بــه گــوراب بــزرگ، گــوراب کوچــک، ُهشــک آخــر و چــال ُهشــکه، 
ُمهیــز، بَردتشــدان و هفــت چشــمه اشــاره کــرد. پوشــش گیاهــی ایــن بخــش نیــز کامــًا 
ــوع  ــه ای از ن ــوه بوت ــن بخــش دارای پوشــش انب ــا بخشــهای پســت اســت. ای ــاوت ب متف
ــاع  ــم ارتف ــه بخشــهای ک ــن بخــش نســبت ب ــار اســت. در ای ــای خ ــاز و بوته ه ــون، ج گ
ــن قســمت  ــدارد. ای ــود ن ــتای مســکونی وج ــچ روس ــی جاریســت و هی چشــمه-های اندک
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــاری اس ــینان بختی ــتقراری کوچ نش ــهای اس ــن بخش ــی از مهمتری یک
خشــک شــدن چشــمه های آب و دریاچه هــای فصلــی، عشــایر زودتــر از موعــد مقــرر و در 
شــهریور ایــن منطقــه را تــرک می کننــد. بیشــتر محوطه هــای ثبــت شــده در ایــن بخــش 

ــتند.  ــنگی هس ــاخته های س ــت س ــی دس ــاِز دارای پراکندگ ــای روب ــوع محوطه ه از ن
ــاي  ــاد گونه ه ــبتًا زی ــوع نس ــعت، از تن ــت وس ــم محدودی ــوه علی رغ ــش میان ک بخ
گیاهــي برخــوردار اســت، ضمــن اینکــه کوتــاه بــودن فصــل ســرما و شــمار انــدک تعــداد 
ــش  ــب پوش ــاک، موج ــًا خ ــاخت و گاه ــن س ــت زمی ــار مرغوبی ــدان در کن ــاي یخبن روزه
انبــوه گیاهــی در برخــی نقــاط ایــن بخــش شــده، بــر ایــن اســاس گونــه ی جنگلــي نســبتًا 
فراوانــی در محــدودة بخــش وجــود دارد و عمدتــًا  شــامل بلــوط، بنــه، کلخونــگ، و دیگــر 
ــوه  ــش انب ــز پوش ــردتر نی ــر و س ــهای مرتفع ت ــت. در بخش ــی اس ــی زاگرس ــان جنگل درخت

ــده می شــود.  ــَون و گیاهــان سردســیری دی َگ
ــه خوبــی مشــروب می شــوند  ــًا ب دره هــای میان کوهــِی حاصل خیــز میان کــوه کــه غالب
بــرای معیشــتی مرکــب از کشــاورزی گســترده و کوچ نشــینی مبتنــی بــر گلــه داری بســیار 
ــر کشــت اند. پتانســیل  ــًا زی ــز قوی ــون نی ــا هــم اکن ــن دره ه مناســب هســتند. برخــی از ای
ــی  ــرایط عال ــد دره ش ــت. در چن ــاوت اس ــر متف ــا یکدیگ ــف ب ــای مختل ــاورزی دره-ه کش
ــدم و  ــادی گن ــدار زی ــت اند و مق ــر کش ــًا زی ــد دره قوی ــود دارد. چن ــاورزی وج ــرای کش ب
ــن  ــه داری در ای ــی از کشــاورزی و گل ــن ترکیب ــود ای ــا وج ــود. ب ــد می ش ــا تولی ــو در آنه ج
ــه خاطــر پتانســیل محــدود کشــاورزی برخــی  ــر ب ــن ام ــر اســت، کــه ای ــه متداول ت منطق
از دره هاســت. از ســوی دیگــر شــمار کمــی از ایــن دره هــا فقــط بــرای گلــه داری مناســب 
ــرای کشــاورزی بیــش از حــد ســنگاخ و جنگلــی اســت. اســت؛ در ایــن نواحــی زمیــن ب

بنابرایــن مــا بــا منطقــه ای روبروایــم کــه بــا واقــع شــدن در بیــن کوههایــی بــا منابــع 
سرشــار کشــاورزی و دامــداری می توانــد جمعیــت بــزرگ را در خــود جــای دهــد. از ســوی 
ــکان  ــن ام ــد، بنابرای ــوار راه دارن ــتهای همج ــا و دش ــر دره ه ــا دیگ ــا ب ــن دره ه ــر ای دیگ

ــز میســر اســت. ــه ای نی ارتباطــات درون منطق
ــای  ــن دره ه ــن و حاصلخیزتری ــی از مهمتری ــرخون یک ــی گندمکار-س دره ی میان کوه
ــرق   ــه جنوب ش ــمال غرب ب ــت ش ــن دره در جه ــت. ای ــوه اس ــش میان ک ــِی بخ میان کوه
ــت.  ــر اس ــیه ها گود ت ــز آن از حاش ــوار و مرک ــبتًا ناهم ــن دره نس ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق
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کوههــای نســبتًا مرتفعــی کــه پوشــیده از پوشــش جنگلــی بلــوط، بَنــه و َکلخونــگ هســتند 
ــتاهای  ــل روس ــد فاص ــن دره در ح ــش ای ــن بخ ــد. عریض تری ــن دره را در برگرفته ان ای
ســرخون و گندمــکار و بخــش هلوســعد و تنگ تریــن قســمت آن در انتهــای جنــوب شــرقی 
ــیله ی  ــن دره از ســوی شــرق بوس ــود. ای ــده می ش ــن و شیاســی دی ــتاهای رف دره، در روس
ــط  ــوب توس ــوی جن ــار، و از س ــتان کی ــان و شهرس ــش ناغ ــرده از بخ ــره م ــه ی ب گردن
ــیار  ــن دره بس ــاک ای ــود. خ ــدا می ش ــردگان ج ــتان ل ــون از شهرس ــِت ِکرم ــه ی ِکف گردن
مناســب و در تمامــی قســمتها بــرای کشــت انــواع محصــوالت کشــاورزی مناســب اســت. 
ــاری  ــای ج ــن روده ــاری اســت. از مهمتری ــن دره ج ــددی در ای ــا و چشــمه های متع روده
ــدای دره ی  ــا در ابت ــن دره رود ســرخون اســت کــه حاشــیه ی روســتای ســرخون علی در ای
ســرخون سرچشــمه گرفتــه و در جهــت شــمال غرب بــه جنوب-شــرق بــه ســمت شهرســتان 
لــردگان جــاری اســت. ایــن رود در مســیر خــود از کنــار روســتاهای ســرخون علیــا و ســفلی، 
روســتاهای بخــش هلوســعد، ِرِفــن، شیاســی و قائــدان عبــور می کنــد. ایــن رود بــه نــام آب 
ســرخون معــروف و پــس از مشــروب کــردن مــزارع ایــن بخــش در جهــت جنوب شــرقی 

بــه ســمت شهرســتان لــردگان جــاری اســت.

شیوه ی بررسی
ــا وضعیــت توپوگرافــی منطقــه تعییــن شــد.  شــیوه ی بررســی مــا در میان کــوه متناســب ب
محــدوده ی بررسی شــده در میان کــوه عبــارت بــود از چنــد دره ی بــزرگ و دره هــای 
ــی  ــد تمام ــعی ش ــه س ــی منطق ــکل 2(. در بررس ــا )ش ــن دره ه ــه ای ــی ب ــی و منته جانب
ــی  ــی اصل ــود. ویژگ ــی ش ــرده( بررس ــی )فش ــورت پیمایش ــه ص ــر ب ــورد نظ ــم انداز م چش
ریخت شناســی ایــن منطقــه وجــود دره هــای کوچــک و بــزرگ اســت. بیشــتر ایــن دره هــا 
کوچــک، کم عــرض و طویــل هســتند و فقــط چنــد دره بیــش از 5 کیلومتــر طــول دارنــد. 
هــر یــک از ایــن دره هــا به صــورت پیمایشــی بررســی شــدند. تنهــا بخش هایــی از دره هــا 
ــه و دارای پوشــش  ــج رفت ــه خصــوص برن ــر کشــت محصــوالت کشــاورزی، ب ــه زی کــه ب
ــتر از  ــمت بیش ــن قس ــی ای ــرای بررس ــه ب ــد ک ــش نش ــود، پیمای ــت ب ــاه و درخ ــوه گی انب
ــا در  ــماره گذاری محوطه ه ــرای ش ــد. ب ــتفاده ش ــی اس ــردم محل ــاورزان و م ــات کش اطاع
ــدد  ــک ع ــرف )MKS Miyan Kuh Survey( و ی ــه ح ــب س ــوه از ترکی ــی میان ک بررس

کــه مختــص هــر محوطــه اســت اســتفاده شــد.

محوطه ها و استقرارهای دوره ی نوسنگی
ــده ی  ــایی ش ــای شناس ــده از محوطه ه ــت آم ــه دس ــفالهای ب ــه ی س ــاس مطالع ــر اس ب
ــای  ــز محوطه ه ــنگی اســت. تمرک ــه دوره ی نوس ــه منســوب ب ــمار 9 محوط ــوه، ش میان ک
نوســنگی بیشــتر در بخشــهای جنوبــی دره ی ســرخون و هلوســعد اســت )شــکل 3(. ایــن 
محوطه هــا بــه دو شــکل یکجانشــین و کوچ نشــین )اســتقرارهای فصلــی( دیــده می شــوند. 
بیشــتر محوطه هــای شناســایی شــده بــه شــکل کوچ نشــین هســتند کــه پراکندگــی ســفال 
ــم  ــته ی ضخی ــا نهش ــن محوطه ه ــت. ای ــم اس ــبتًا ک ــا نس ــطح آنه ــر س ــنگی ب ــزار س و اب
ــوند.  ــده می ش ــا دی ــا و تپه ه ــیب کوهه ــم ش ــه-ی ک ــتر در دامن ــد و بیش ــتقراری ندارن اس
معمــواًل در کنــار ایــن محوطه هــا یــک چشــمه ی آب دائمــی نیــز دیــده می شــود. 
ــرخون،  ــای س ــه دره ه ــی ب ــک منته ــای کوچ ــتر در دره ه ــنگی بیش ــای نوس محوطه ه
هلوســعد و شیاســی دیــده می شــوند )شــکل 3(. بزرگتریــن محوطــه ی یکجانشــین نوســنگی 
ــار در نزدیکــی روســتای  ــا 1/5  هکت شناســایی شــده محوطــه ی ســرکول ســرمازه ی 1 ب
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ســرمازه، و بزرگتریــن محوطــه ی کــوچ نشــینی، محوطــه ی شیاســی بــا 1/2 هکتــار وســعت  ش

ــد. ــعت دارن ــار وس ــک هکت ــر از ی ــنگی کمت ــای دوره نوس ــتر محوطه ه اســت. بیش

ــت.  ــوه اس ــنگی میان ک ــای نوس ــن محوطه ه ــی از مهمتری ــگاه MK 65( 5(: یک گرِچ
ایــن محوطــه در حاشــیه ی شــرقی روســتای ســرخون قیصــری قــرار دارد )شــکل 4( )شــکل 
6(. ایــن محوطــه روی تپــه ای طبیعــی شــکل گرفتــه اســت. تپــه ی طبیعــی کــه محوطــه 
بــر آن شــکل گرفتــه تقریبــًا بیضــی شــکل و از هــر چهــار ســو شــیب تنــد دارد. چشــم انداز 
اطــراف محوطــه بــه شــکل تپه ماهورهایــی اســت کــه ســطح و دامنــه ی آنهــا پوشــیده از 
درختــان بلــوط اســت. ســطح و دامنــه  ی تپه هایــی کــه شــیب کمتــری داشــته از درختــان 
بلــوط پاکســازی شــده، شــخم خــورده و بــه زیــر کشــت گنــدم دیــم رفتــه اســت. بــر ســطح 
ــماری  ــه ش ــن منطق ــده در ای ــایی ش ــای شناس ــی محوطه ه ــون تمام ــه همچ ــن محوط ای
ــی از  ــه یک ــن محوط ــود. ای ــده می ش ــزرگ دی ــک و ب ــنگهای کوچ ــنگ و الشه س قلوه س
ــه ی  ــه از فاصل ــت ک ــرخون اس ــده در دره ی س ــایی ش ــای شناس ــاخص ترین محوطه ه ش

چنــد کیلومتــری نیــز بــه راحتــی قابــل تشــخیص اســت.
 `

ــیر  ــتای ملک ش ــمالی روس ــیه ی ش ــه در حاش ــن محوط ــیر MK 109( 5(:. ای ملک ش
بــر ســطح پشــته ای نســبتًا مرتفــع در دره ای کوچــک و کــم عــرض در بخــش غربــی دره ی 
هلوســعد در یــک چشــم انداز تپه ماهــوری قــرار گرفتــه اســت )شــکل 7(. ایــن تپه ماهورهــا 
از ســوی شــرق بــه بســتر رودخانــه ی ســرخون و از ســوی غــرب بــه کوههــای نســبتًا مرتفع 
ــی جاریســت  ــی کوچک ــه ی فصل ــن دره ی کوچــک رودخان ــتر ای ــوند. در بس ــی می ش منته
ــاد  ــود. ابع ــده می ش ــوط دی ــی بل ــش جنگل ــا پوش ــن تپه ماهوره ــطح ای ــر س ــکل 4(. ب )ش
تقریبــی محوطــه 80×90 متــر اســت. بــر ســطح آن شــمار فراوانــی الشــه و قلوه ســنگهای 
ــای  ــه خانه ه ــی محوط ــی و غرب ــهای جنوب ــود. در بخش ــده می ش ــزرگ دی ــک و ب کوچ

شــکل 3: نقشــه ی پراکنش محوطه های 
نوسنگی شناســایی شده  
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 شــکل 4: موقعیــت محوطه هــای 
نوســنگی روی نقشــه ی 

محوطه هــای  موقعیــت   :5 شــکل 
نوســنگی روی نقشــه ی  
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شــکل 7: نمــای عمومــی محوطــه ی 
ــمال   ــد از ش ــیر 5، دی ملک ش

روســتایی ایجــاد شــده و بخشــهایی از محوطــه نیــز توســط روســتائیان تخریــب شــده اســت. 
ــوان در دیواره هــای  ــه راحتــی می ت در بخشــهایی کــه توســط روســتائیان تخریــب شــده ب

ــد.  ایجــاد شــده نهشــته های باســتانی را دی

ُچلــدانMK 117( 1(: ایــن محوطــه در حاشــیه ی جنوبــی روســتای چلــدان در دامنــه ای 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــی 80×70 مت ــاد تقریب ــا ابع ــه ی ســرخون ب ــار رودخان ــا شــیب کــم درکن ب
اســت. ایــن محوطــه در بخــش شــرقی دره ی هلوســعد و مشــرف بــه رودخانــه ی ســرخون 
ــی  ــع جزئ ــه در واق ــعد ک ــود. دره ی هلوس ــده می ش ــوری دی ــم انداز تپه ماه ــک چش در ی
ــا عرضــی بســیار کــم.  ــه ســرخون اســت، دره ای اســت در جهــت طــول ب از دره ی رودخان
هرچــه ایــن دره از سرچشــمه ی رودخانــه ســرخون بــه ســمت جنــوب شــرق کشــیده شــده 
ــک تنگــه  ــه شــکل ی ــن ب ــن  دســت روســتای رف از عــرض آن کاســته می شــود و در پایی
ــن دره اســت کــه قابلیــت  ــی، مرکــز ای ــد. تنهــا مــکان مناســب جهــت کشــت آب درمی آی

شــکل 6: نمــای عمومــی محوطــه ی 
گرِچــگاه 5، دیــد از غــرب 
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آبیــاری دارد همچنــان کــه ایــن مســئله در اطــراف محوطــه نیــز دیــده می شــود. 

ــان  ــدان در می ــتای چل ــزی روس ــه در بخــش مرک ــن محوط ــدان MK 118( 2(: ای ُچل
ــازهای  ــاخت و س ــه س ــن محوط ــطح ای ــر س ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــتایی ق ــای روس خانه ه
ــا  ــه مشــکل اســت ام ــق محوط ــری دقی ــن اندازه گی ــده بنابرای ــاد ش ــتایی ایج ــد روس جدی
ــر وجــود  ــه ابعــاد 100×100 متــر پراکندگــی ســفال و شــواهدی مبنــی ب در محــدوده ای ب
ــه آســانی  نهشــته ی باســتانی دیــده می شــود. در بخش هــای خاکبــرداری شــده-ی تپــه ب
می تــوان رد نهشــته های باســتانی و ســاخت و ســازهای ســنگی را مشــاهده کــرد. 
رودخانــه ی ســرخون در فاصلــه ی 100 متــری غــرب محوطــه جــاری اســت. ایــن محوطــه 
ــود. ــده ب ــذاری ش ــنگی تاریخ گ ــه دوره ی نوس ــایی و ب ــط زاگارل شناس ــن توس ــش از ای پی

ســرکول ســرمازه MK 127( 1(: ایــن محوطــه در یــک کیلومتــری غــرب روســتای 
ــن دره یکــی از  ــه اســت. ای ــرار گرفت ــوه( ق ــو )الله انب ــه لیلَنب ــروف ب ــرمازه در دره ای مع س
ــن  ــم انداز ای ــت. چش ــعد اس ــی هلوس ــه دره ی اصل ــی ب ــی منته ــای فرع ــن دره ه بزرگتری
ــته  ــا کاس ــاع آنه ــرق از ارتف ــه ش ــرب ب ــوی غ ــه از س ــه ماهوریســت ک ــه شــکل تپ دره ب
ــه  ــن تپ ــطح ای ــوند. س ــی می ش ــرخون منته ــتر رود س ــعد و بس ــه دره ی هلوس ــا ب ــده ت ش
ماهورهــا پوشــش جنگلــی بلــوط دارد کــه از ســوی شــرق بــه غــرب بــر تراکــم ایــن درختان 
افــزوده می شــود. در میــان ایــن دره بســتر رود فصلــی کوچکــی دیــده می شــود کــه هــم 
ــی پشــته ای کــم  ــر دامنــه ی جنوب ــه ی ایــن دره ب اکنــون خشــک اســت. محوطــه در میان
ارتفــاع کــه بــا شــیب مایــم بــه بســتر رود فصلــی منتهــی می شــود قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــر اســت کــه چــون در شــیب شــکل گرفت ــاد 80×150 مت ــه ابع محوطــه محــدوده ای ب
ــری جنوب شــرق محوطــه چشــمه ی  ــه ی 220 مت دارای ســطحی همــوار نیســت. در فاصل

نســبتًا پرآبــی جاریســت. 

بالبیــده )گمشــدهMK 174( 2)(: ایــن محوطــه در 500 متــری شمال شــرق روســتای 
متروکــه شیاســی و 1250 متــری شمال شــرق شــهرک شیاســی در دره  ی کوچــک معــروف 
بــه دره قنــات و در یــک چشــم انداز تپه ماهــوری در 2600 متــری شمال شــرق رودخانــه ی 
ــي در  ــته ای کم ارتفاع ــه روی پش ــن محوط ــکل 4(. ای ــت )ش ــه اس ــرار گرفت ــرخون ق س
دامنــه ی جنوبــي کوهــی مرتفــع شــکل گرفتــه و ســطح آن پوشــیده از ســنگ های الشــه ای 
کوچــک و بــزرگ اســت )شــکل 8(. ابعــاد ایــن محوطــه، بــر اســاس پراکندگــی ســطحی 
ــه  ــن محوط ــع ای ــت. در واق ــر اس ــنگی آن، 100×100 مت ــاخته های س ــفال و دست س س
ــه خصــوص  ــه ب ــاک محوط ــت. خ ــای ســطحی اس ــی یافته ه ــکل پراکندگ ــه ش ــتر ب بیش
ــاس  ــاالی فســفر و پت ــت درصــد ب ــه عل ــری خــورده ب ــی کــه شــخم عمیق ت در بخش های
ــن از ویژگیهــای شــاخص محوطــه  ــر اســت کــه ای ــره  ت ــه ای آن، تی موجــود در بافــت دان

اســت.

ــه  ــک چشــم انداز تپ ــن محوطــه در ی ــاب MK 348( 5(: ای ــینگو تلخ ــمه ش چش
ــاد و شــمال جــاده ی آســفالت شــهرکرد  ماهــوری در غــرب روســتاهای شــلیل و عــزت آب
بــه خوزســتان قــرار گرفتــه اســت )شــکل 5(. ایــن محوطــه اساســًا  از نــوع محوطه هــای 
روبــاِز دارای پراکندگــی دست ســاخته های ســنگی و ســفال اســت. ایــن محوطــه بــر ســطح 
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پشــته ای نســتبًا کــم ارتفــاع و بیضــی شــکل قــرار گرفتــه اســت )شــکل 9(. ایــن پشــته از 
هــر چهارســو بــا شــیب مایمــی بــه تپــه ماهورهــای اطــراف منتهــی می شــود. چشــمه ی 
شــینگو کــه آبــی نســبتًا تلــخ دارد در 500 متــری غــرب ایــن محوطــه قــرار گرفتــه اســت. 
در کنــاره ی شــرقی محوطــه آبــراه عمیــق و عریضــی وجــود دارد کــه بســتر آن خشــک و 
بــدون آب اســت. ســطح خــود محوطــه شــخم خــورده و بــه زیــر کشــت گنــدم دیــم رفتــه 
اســت و هــم اکنــون نیــز ســطح محوطــه پوشــیده از ســاقه های دروشــده ی گنــدم اســت. 
ــده  ــزرگ دی ــوه و الشــه ی کوچــک و ب ــی ســنگهای قل ــر ســطح محوطــه شــمار فراوان ب
می شــود. پراکندگــی دســت ســاخته های ســنگی بــر ســطح محوطــه زیــاد و ســفال نســبتًا 
کــم اســت و بیشــتر در بخــش غربــی محوطــه دیــده می شــود. بیشــترین پراکندگــی دســت 
ســاخته های ســنگی و ســفال برســطح، محــدوده ای بــه ابعــاد 70×100 متــر اســت امــا بــا 

شــکل 8: نمــای عمومــی محوطــه ی 
بابیــده )گمشــده( 2، دیــد از غــرب 

 شــکل 9: نمــای عمومــی محوطــه ی 
چشــمه شــینگو تلخــاب 5، دیــد از 

شــمال.  
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ــر رســوبات و لگدکــوب شــدن  ــون شــدن دســت ســاخته ها در زی ــه احتمــال مدف توجــه ب
براثــر حرکــت مــداوم دامهــای کوچ نشــینان، محــدوده ی اصلــی شــاید بزرگتــر باشــد.

ــتای  ــرق روس ــری ش ــه ی 3600 مت ــه در فاصل ــن محوط ــِرنَجکMK 486( 2(: ای ِس
زینــب خاتــون در یــک چشــم انــداز تپــه ماهــوری قــرار گرفتــه کــه از ســوی جنــوب بــا 
ــود  ــی می ش ــه ی کارون در آن جاریســت منته ــه رودخان ــی ک ــه دره ی عمیق ــد ب ــیبی تن ش
ــه  ــارت اســت از پراکندگــی ســفال و دست ســاخته های ســنگی ک )شــکل 4(. محوطــه عب
ــر  ــر در راســتای شــرقی-غربی و عــرض حــدود 50 مت ــه طــول 100 مت در محــدوده ای ب
شــمالی-جنوبی قــرار گرفتــه اســت. ایــن محــدوده در دامنــه ی جنوبــی پشــته ای طبیعــی 
ــه پائیــن دســتش اســت و در  و مرتفــع قــرار گرفتــه و دارای شــیبی مایــم از باالدســت ب
واقــع یــک تــراس بــه شــمار مــی رود. محوطــه از ســه ســوی شــمال، غــرب و شــرق بــه 
ــاع اطــراف منتهــی می شــود. ســطح محوطــه و پشــته های  ــع و کــم ارتف پشــته های مرتف
ــه  ــوط اســت )شــکل 8(. خــاک محوطــه نســبت ب ــی بل اطــراف پوشــیده از پوشــش جنگل
خــاک محیــط پیرامونــش کــه بــه رنــگ قرمــز تیــره اســت متفــاوت، و بــه رنــگ خاکســتری 
ــک و  ــه ی کوچ ــنگهای الش ــادی س ــمار زی ــه ش ــطح محوط ــر س ــود. ب ــده می ش ــره دی تی
بــزرگ و ســنگ ریزه دیــده می شــود. چشــمه ی ِســِرنَجک در فاصلــه ی 250 متــری شــمال  

محوطــه جاریســت.

عمومــی  نمــای   :10 شــکل   
ــرب ــد از  غ ــِرنَجک 2، دی ــه ی ِس محوط

تــل اَو7 )تلــخ آب( )MK 525(: ایــن محوطــه برســطح پشــته ای کم ارتفــاع در 
ــه  ــکل 5(.  محوط ــه اســت )ش ــرار گرفت ــکرآباد ق ــی ُش ــری جنوب غرب ــه ی 3100 مت فاصل
ــه ای طبیعــی  ــارت اســت از پراکندگــی دست ســاخته های ســنگی و ســفال کــه روی تپ عب
ــدود 30×60  ــاخته ها محــدوده ای ح ــی دست س ــه اســت )شــکل 11(. پراکندگ شــکل گرفت
متــر را در بــر می گیــرد. از ســطح ایــن محوطــه شــمار زیــادی ســفال و ابزارســنگی مربــوط 
بــه دوره ی نوســنگی بــه دســت آمــد. محوطــه ارتفــاع قابــل تمایــزی از زمین هــای اطــراف 
نــدارد. مســاحت ایــن محوطــه کمتــر از یــک هکتــار اســت. محوطــه در یــک دره ی تنــگ 
بــا ماهیــت تپه ماهــوری قــرار گرفتــه کــه از شــمال  بــه جنــوب  از ارتفــاع ایــن تپه-ماهورهــا 
کاســته می شــود. در ایــن دره چنــد وارگــه عشــایری وجــود دارد. چشــمه ی تَــل او در 475 
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متــری  شــرق محوطــه جاریســت. خــاک محوطــه تیره تــر از محیــط پیرامــون و بــه رنــگ 
خاکســتری اســت. 

سفال نوسنگی
ــواد  ــدک م ــمار ان ــل ش ــه دلی ــنگی ب ــای دوره ی نوس ــماری از محوطه ه ــذاری ش تاریخ گ
فرهنگــی بــه دســت آمــده  و نبــود  نمونه هــای قابــل مقایســه ی چنــدان بــرای ایــن مــواد 
ــن محوطه هــا دارای  ــا شــمار بیشــتر ای در دیگــر محوطه هــای نوســنگی دشــوار اســت. ام
ــارس  ــخ ف ــش از تاری ــای پی ــه محوطه ه ــابه ب ــفال مش ــوص س ــه خص ــی ب ــواد فرهنگ م
ــه ی  ــه ی اولی ــال مطالع ــن ح ــا ای ــتند2. ب ــتان هس ــکی( و خوزس ــری و موش ــگ ج )فرهن
ــد  ــان می ده ــوه نش ــش میان ک ــنگی بخ ــای نوس ــده از محوطه ه ــت آم ــه دس ــفالهای ب س
کــه ایــن محوطه هــا احتمــااًل مربــوط بــه چنــد مرحلــه ی فرهنگــی دوره نوســنگی هســتند3. 
ــه رنــگ قرمــز، قهــوه ای قرمــز،  ســفالهای نوســنگی بســیار پــوک و شــکننده هســتند و ب
ــده می شــوند.  ــز و دانه هــای ســفید دی ــا شــاموت گیاهــی و شــن ری قهــوه ای و نخــودی ب
ــت  ــا دست ســاز و باف ــی آنه ــا ســیاه اســت. تمام ــره ت ــی ســفالها خاکســتری تی ــز تمام مغ
شــکننده ای دارنــد. میــزان شــاموت گیاهــی بــه کار رفتــه در ســفال بســیار زیــاد بــه طوریکه 
ــه خوبــی در مقطــع و ســطح ســفال دیــده می شــود. تعــدادی پوشــش قهــوه ای و قرمــز  ب
صیقلــی دارنــد کــه اثــر صیقــل بــه شــکل خطــوط افقــی بــر ســطح ســفال دیــده می شــود. 

ــد. ــز رســوب گرفته ان ــدادی نی ــورده شــده اند و تع ســفالها بســیار فرســوده و خ
ــت و  ــداول اس ــیار مت ــا بس ــتر محوطه ه ــز در بیش ــش قرم ــا پوش ــنگی ب ــفال نوس س
نشــانگر مرحلــه ی اصلــی نوســنگی4  بــا ســفال در میان-کــوه و قابــل مقایســه بــا ســفال 
ــری  ــه ج ــابه ب ــفال مش ــت )زاگارل، 1387(. س ــهرکرد اس ــت ش ــده در دش ــایی ش شناس
)بنگریــد بــه: Egami et al. 1977( نیــز بــه رنــگ نخــودی بــا شــاموت گیاهــی و شــن ریــز 
ــه  ــی اســت. نقوشــی ب ــده می شــود. ســطح آن دارای پوشــش نخــودی و گاهــی صیقل دی
رنــگ ســیاه یــا قهــوه ای روی ســطح خارجــی یــا داخلــی ســفال اجــرا شــده اســت. ســفالها 
پــوک و شــکننده و ســطح شــماری از آنهــا لکــه دار اســت. اشــکال ظــروف بســیار ســاده و 

ــا دیگچــه اســت. ــزرگ ی ــه شــکل کاســه های کوچــک و ب بیشــتر ب
2.  . از ســطح محوطه هــای نوســنگی شــمار زیــادی دست ســاخته ی ســنگی نیــز بــه دســت آمــد. در شــماری از ایــن محوطه هــا بــا 
توجــه بــه وجــود دست ســاخته های مربــوط بــه دوره هــای دیگــر هنــوز بــه طــور کامــل مطالعــه نشــده اند کــه در آینــده در مقالــه ای 

جداگانــه نتایــج مطالعــات آن بــه چــاپ خواهــد رســید.
3.  . بــر اســاس گمانه زنــی کــه زاگارل در تپــه قلعــه رســتم در لــردگان انجــام داده ســه مرحلــه فرهنگــی مربــوط بــه دوره نوســنگی 
را تشــخیص داده اســت. ایــن محوطــه را بایــد بــه عنــوان محوطــه نمونــه در سراســر بخشــهای مرتفــع بختیــاری در نظــر گرفــت. 
توالــی فرهنگــِی محوطه هــای نوســنگی دیگــر ایــن بخــش از بختیــاری از توالــِی فرهنگــی قلعــه رســتم پیگیــری می کنــد، اگرچــه 

تفاوتهــای محلــی نیــز دیــده می شــود )بنگریــد بــه زاگارل، 1387(.
4.  . منظور مرحله 2 دوره نوسنگی است.

 شــکل 11: نمــای عمومــی محوطــه ی 
تَــل اَو 7، دیــد از شــرق 
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 شــکل 12: منتخبــی از طــرح 
نوســنگی  محوطه هــای  ســفال های 

ن کــوه میا
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 مشابهات محوطه مشخصات

ساز، پوضص غلیظ نخودی بر سطح نارنجی روضن، ضاموت ماسه، ظریف، دست 1
 داخل و خارج.

MK 65 Brenbeck 1989, Abb. 40: b 

ساز، پوضص غلیظ نخودی بر نخودی خاکستری، ضاموت ماسه، معمولی، دست 2
 سطح.سطح داخل و خارج، نقوش هنذسی سیاه بر دو 

MK 174 Sumner 1972, Pl. III: C 
Delougaz & Kantor 1996, fig. 34: IIb 
Alizadeh 2003, fig. 27: f 

سااز، پوضاص غلایظ    نخودی، مغس خاکستری، ضاموت ضن ریس، معمولی، دست 3
 کرم صیقلی بر سطح داخل و خارج.

MK 109 Brenbeck 1989, Abb. 37: c; Abb. 88: d 

ساز، پوضص قرمس بار ساطح خاارج و    ریس، معمولی، دست نخودی، ضاموت ضن 4
 ای تیره بر سطح خارج.روی لبه در داخل، نقوش قهوه

MK 65 Brenbeck 1989, Abb. 52: i 
 

ساز، پوضص غلیظ نخودی بار  نخودی نارنجی، ضاموت ضن ریس، معمولی، دست 5
 سطح داخل و خارج، نقوش هنذسی سیاه بر دو سطح.

MK 65 Brenbeck 1989, Abb. 79: f 

نخااودی، مغااس خاکسااتری روضاان، ضاااموت ضاان ریااس، ییاااهی و ررات ریااس   6
ساز، پوضص غلیظ قرمس صیقلی بار ساطح داخال و    سفیذرنگ، معمولی، دست

 خارج، نقوش قرمس بر سطح داخل.

MK 109 Brenbeck 1989, Abb. 95: a 

وضص غلایظ  ساز، پنارنجی، مغس خاکستری تیره، ضاموت ماسه، معمولی، دست 7
 ای قرمس بر سطح داخل.قرمس بر سطح داخل و خارج، اثر نقوش قهوه

MK 109 Fukai et al. 1973, pl. XVIII: 2; pl. 
XLVIII: 3 

 1: 11، ضکل 1387زایارل، 
ساز، پوضص غلیظ نخودی نخودی خاکستری، ضاموت ضن ریس، معمولی، دست 8

 اه بر سطح خارج.بر سطح داخل و کرم بر سطح خارج، نقوش هنذسی سی
MK 174  ،5: 13، ضکل 1387زایارل 

ساز، پوضاص غلایظ کارم صایقلی بار      نخودی، ضاموت ضن ریس، ظریف، دست 9
 ای قرمس بر سطح خارج.سطح داخل و خارج، نقوش هنذسی قهوه

MK 109 Alizadeh 2003, fig. 23: b 

، پوضاص  سااز های ریس سافیذ، معماولی، دسات   کرم سبس، ضاموت ماسه و دانه 11
 غلیظ کرم سبس بر سطح داخل و خارج، نقوش هنذسی سیاه بر سطح خارج.

MK 174 Alizadeh 2003, fig. 21: k, l; fig. 24: v 

سااز، پوضاص   های ریس سافیذ، معماولی، دسات   کرم سبس، ضاموت ماسه و دانه 11
 غلیظ کرم سبس بر سطح داخل و خارج، نقوش هنذسی سیاه بر سطح خارج.

MK 174 2: 23، ضکل 1386وزاده خسر 

ساز، پوضص غلیظ کارم بار ساطح    نخودی کرم، ضاموت ماسه، معمولی، دست 12
 خارج، نقوش هنذسی سیاه بر سطح خارج.

MK 65  

ساز، پوضص غلیظ کارم بار ساطح    نخودی کرم، ضاموت ماسه، معمولی، دست 13
 داخل و خارج، نقوش هنذسی سیاه بر سطح خارج.

MK 65  

سااز، پوضاص   س خاکستری روضن، ضاموت ضن ریس، معمولی، دستنخودی، مغ 14
 ای بر سطح خارج.غلیظ کرم بر سطح داخل و خارج، نقوش هنذسی قهوه

MK 117 Brenbeck 1989, Abb. 74: f 
Alden et al. 2004, fig. 5: 13 

سااز، پوضاص   های ریس سافیذ، معماولی، دسات   کرم سبس، ضاموت ماسه و دانه 15
ای صیقلی بر سطح داخل، نقاوش  ای بر سطح خارج و قهوههوهغلیظ نارنجی ق

 هنذسی سیاه بر سطح خارج.

MK 174 Brenbeck 1989, Abb. 55: l; Abb 59: f; 
Abb. 80: f 
 

16    
ساز، پوضص ای روضن، مغس خاکستری روضن، ضاموت ماسه، ظریف، دستقهوه 17

 گ روی لبه.ای روضن صیقلی بر دو سطح، نوار سیاه رنغلیظ قهوه
MK 109 Brenbeck 1989, Abb. 84: e 

 5: 23: ضکل 1386خسروزاده 
 

سااز، پوضاص غلایظ نخاودی     نخودی، مغس سیاه، ضاموت ماسه، ظریف، دسات  18
 نارنجی صیقلی بر دو سطح، 

MK 109 Brenbeck 1989, Abb. 59: f, p 
Fukai et al. 1973, pl. XLVIII: 3 
Weeks et al 2006, fig. 3. 65: TNP. 1808 
 

 

 توصیفــات و مشــابهات ســفال های 
نوســنگی شــکل 12. 

قدیمی تریــن ســفالهای بــه دســت آمــده از محوطه هــای َگرِچــگاه 5، ملک شــیر 
ــنگی  ــای نوس ــفالهای محوطه ه ــا س ــباهتهایی ب ــِرنَجک 2 ش ــرمازه، و ِس ــرکول س 5، س
Ega�( ــری ــل ج ــک )Fukai et al. 1973( و ت ــل موش ــفالهای ت ــی س ــت، یعن یمرودش

ــا  ــن محوطه ه ــده از ای ــت آم ــه دس ــکی ب ــبک موش ــفالهای س mi et al. 1977( دارد. س
ــن  ــکی در ای ــا دوره ی موش ــان ب ــتقرار همزم ــه اس ــت ک ــن اس ــی از ای ــنی حاک ــه  روش ب

ــت. ــته اس ــود داش ــا وج محوطه ه
ــه دوره ی  ــت ک ــده اس ــات ش ــاد، اثب ــل نورآب ــگاری ت ــهای الیه ن ــاس کاوش ــر اس ب
ــت  ــه دس ــن ب ــای رادیوکرب ــا تاریخ ه ــق دارد. ب ــری تعل ــش از دوره ی ج ــه پی ــکی ب موش
آمــده در آغــاز هــزاره ی ششــم پیــش از میــاد کــه از بقایــای دوره ی انتقالی موشــکی-جری 
ــه نظــر می رســد کــه احتمــااًل اســتقرار دوره ی  ــده اســت، ب ــه دســت آم ــاد ب ــل نورآب در ت
موشــکی در منطقــه ی فــارس از اواخــر هــزاره ی هفتــم پیــش از میــاد آغــاز شــده اســت 
)Weeks et al. 2006: 74(. بــا توجــه وجــود ســفال موشــکی در محوطــه ی پیــش گفتــه 
ــت.  ــخ اس ــن تاری ــه ای ــوط ب ــز مرب ــا نی ــن محوطه ه ــتقرار در ای ــااًل اس ــوه احتم در میان ک
ــیر و  ــای ملک ش ــه از محوطه ه ــکل 14: 11 ک ــکل 12: 7؛ ش ــفالهای ش ــال س ــرای مث ب
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 شــکل 13: منتخبــی از طــرح 
نوســنگی  محوطه هــای  ســفال های 

ن کــوه میا

یف
رد

 

 مشابهات محوطه مشخصات

ای بشر  ساز، پًشش  لیش ق وُشًٌ   وخًدی کرم، شامًت شه ریس، معمًلی، دست 1
 .سطح داخل ي خارج

MK 65 Brenbeck 1989, Abb. 53: h; Abb 82: c; 
Abb 84: a 

سشاز، پًشش    َای ریس سشی ذ، معمشًلی، دسشت   کرم سبس، شامًت ماسٍ ي داوٍ 2
 .لی ق کرم سبس بر سطح داخل ي خارج

MK 174 Brenbeck 1989, Abb. 37: a 

ساز، پًش  لیش ق  َای ریس سی ذ، معمًلی، دستوخًدی، شامًت ماسٍ ي داوٍ 3
 .کرم سبس بر سطح داخل ي خارج

MK 174 Weeks et al 2006, fig. 3. 78: TNP. 1470 
 

سشاز،  َای ریس سی ذروگ، معمًلی، دستکرم سبس، مادٌ چسباوىذٌ ماسٍ ي داوٍ 4
 پًش  کرم سبس بر سطح داخل ي خارج.

MK 174  

سشاز،  ماسشٍ، رریش ، دسشت    ششامًت ای ريشه با مغس خاکستری ريششه،  وًٌُ 5
 .ای بر سطح خارج ي داخلپًش  لی ق وًٌُ

MK 109  

 MK 118 Brenbeck 1989, Abb. 83: h .بذين پًش ساز، ، دستخشه، شه ریس ي مًاد گ اَی، شامًت وخًدی 6
Potts et al 2009, fig. 3. 81: TNP. 1380 

پًشش  لیش ق   سشاز،  ، دسشت معمشًلی ، شه ریس ي مًاد گ اَی، شامًت وخًدی 7
 ورمس بر سطح داخل ي خارج.

MK 127 Weeks et al. 2006, fig. 8: TNP 1551 

 MK 118 Brenbeck 1989, Abb. 88: d .بذين پًش ساز، ، دستخشه، شه ریس ي مًاد گ اَی، شامًت وخًدی 8
  MK 117 ساز، بذين پًش .گ اَی، خشه، دست شامًتوخًدی واروجی،  9

 

 توصیفــات و مشــابهات ســفال های 
ــکل 13 ــنگی ش نوس
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Fu�( هســرکول ســرمازه بــه دســت آمد انــد و قابــل مقایســه بــه نمونه هــای تــل موشــکی
ــکل  ــکل 13: 7 و ش ــفالهای ش kai et al. 1973, pl. XVIII: 2; pl. XLVIII: 3(  و س
14: 9 کــه بــه ترتیــب از محوطه هــای ِســِرنَجک 2 و گرچــه گاه 5 بــه دســت آمــده و قابــل 
 Weeks et al 2006, fig.( مقایســه بــا نمونه هــای بــه دســت آمــده از تــل نورآبــاد هســتند

.)3.7: TNP 1530; TNP 1551
ــه ی  ــده از محوط ــت آم ــه دس ــفالهای ب ــی از س ــی روی یک ــای تزئین ــش مایه ه نق
ــگ ســیاه اســت )شــکل 12: 2(.  ــه رن ــوازی ب ــه شــکل خطــوط افقــی و م ــده ی 2 ب بابی
 Alizadeh 2003,( ــوت ــق III در چغابن ــدازی در دوره ی ســوزیانای عتی ــوع نقش ان ــن ن ای
fig. 27: f( و خصوصــًا در چغامیــش )Delougaz & Kantor 1996, fig. 34: IIb( بســیار 
رایــج بــوده اســت. از بررســیهای حــوزه ی رود کــر )Sumner 1972, Pl. III: C( نیــز ایــن 
گونــه ســفال از ســطح محوطه هــای نوســنگی بــه دســت آمــده اســت. ایــن ســفال یکــی از 
شــاخصه های ســفالی ایــن مرحلــه قلمــداد شــده و بــه نــام ســفال بــا خطــوط نزدیــک بــه 
هــم معــروف شــده اســت. در میــان ســفال-های ســوزیانای عتیــق بــه خاطــر بکارگیــری 
مــواد معدنــی در خمیــره و انــدازه و خمیــره ای یکنواخــت متمایــز از ســایر ســفال ها اســت. 
ــه  ــل ب ــا نخــودی ســبز و گاهــی مای ــه رنــگ نخودی خاکســتری روشــن ی ــره ی آن ب خمی
زرد و بــه نــدرت نخــودی نارنجــی روشــن دیــده می-شــود. در بعضــی مــوارد نیــز پوششــی 
بــه رنــگ خمیــره روی آن کشــیده شــده اســت امــا در شــماری از آنهــا اســتفاده از پوشــش 

.)  Delougaz & Kantor 1996, 229�230( بــر ســطح، چنــدان قطعــی نیســت
ــواج کــه توســط  ــا خطــوط م ــز ب ــه شــکل مربع هــای متحدالمرک نقــوش ســیاه رنگ ب
نــواری پهــن از هــم جــدا شــده از دیگــر نقــوش شــاخصی اســت کــه بــر ســطح ســفالهای 
ــر  ــه ب ــه کار رفت ــای ب ــه نقش مایه ه ــابه ب ــود و مش ــده می ش ــده ی 2 دی ــه ی بابی محوط
ــوت خوزســتان اســت )شــکل 12:  ســطح ســفالهای دوره ی شــکل گیری ســوزیانا در چغابن

.)Alizadeh 2003, fig 24,27( )10
ســفالهای دو رنــگ از محوطه هــای نوســنگی میان کــوه بــه دســت نیامــد و بــه 
ــاری  ــی چهارمحــال و بختی ــه ســفال شــاخصه ی بخشــهای جنوب ــن گون نظــر می رســد ای
ــه  ــه ســفالها از محوطــه ی قلعــه رســتم ب ــن گون ــادی از ای ــردگان( باشــد کــه شــمار زی )ل
ــای  ــفال از محوطه ه ــه س ــن گون ــن ای ــت )Brenbeck 1989(. همچنی ــده اس ــت آم دس
نوســنگی بخشــهای شــمال غرب فــارس )Zaidi et al. 2006( و تــل مــرغ نزدیــک 

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــم ب کازرون )Sumner 1977( ه
 II و I در بیــن فرهنگهــای نوســنگی قدیــم جنوب غــرب، ســفالهای قلعه رســتم
ــا  ــاید تنه ــد. ش ــوه دارن ــم میان ک ــنگی قدی ــای نوس ــا محوطه ه ــباهت را ب ــترین ش بیش
ــوه در  ــنگی میان ک ــفالهای نوس ــتم و س ــه رس ــل قلع ــن مراح ــفالهای ای ــن س ــاوت بی تف
وجــود نقشــهای دو رنــگ و نقــوش شــاخص بــه شــکل صورتکهــای انتزاعــی انســانی در 

.)Nissen & Zagarell 1976, fig. 5: 5-11( انــواع ترکیبهــا دانســت
هیــچ تاریخ گــذاری مطلقــی بــرای قلعه رســتم I در دســت نیســت ولــی بــه احتمــال فــراوان 
بایــد بــا شوشــان عتیــق و مرحلــه ی محمــد جعفــر در دهلــران همزمــان باشــد. بــا ایــن وصــف، 
ســفال قلعــه رســتم I شــبیه بــه هیچیــک از مجموعه ســفالهای همزمانــش نیســت، و پیچیدگی 
ــک  ــاور نزدی ــل نوســنگی خ ــای اوای ــن فرهنگه ــی آن در بی نقش مایه هــای جســورانه ی تزئین
ــا توجــه بــه تمــام ویژگیهــای ســفال قلعــه  رســتم و عناصــر مشــترک آن  بی ســابقه اســت. ب
بــا ســفالهای ابتدایــی فــارس، می تــوان احتمــال داد کــه خاســتگاه ســنتهای ســفالی موشــکی 

و جــری در نواحــی شــهرکرد و خان میــرزا در کوههــای زاگــرس، باشــد )علیــزاده 1383: 76(.
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 شــکل 14: منتخبــی از طــرح 
نوســنگی  محوطه هــای  ســفال های 

میان کــوه. 

یف
رد

 

 مشابهات محوطه مشخصات

سبا،، وًضبص یظب      وخًدی خاکستری، ضامًت ماسٍ، وسبتتا  ررفب ، دسب     1
 .روگ بر سطح خارجوخًدی بر سطح خارج ي وقًش َىذسی س اٌ

MK 174 Brenbeck 1989, Abb. 32: d 

سبا،،  سب  ای ريضه با مغز خاکستری ريضبه، ضبامًت ماسبٍ، ررفب ، د    قًٌُ 2
 .ای بر سطح خارج ي داخلوًضص یظ   قًٌُ

MK 109 Brenbeck 1989, Abb. 72: c 

سا،، وًضص یظب    َای رفز سف ذ، معمًلی، دس وخًدی، ضامًت ماسٍ ي داوٍ 3
 .کرم ستز بر سطح داخل ي خارج

MK 174 Potts et al 2009, fig. 3. 78: TNP. 1470 
 

ٍ   داخبل خاکسبتری  وخًدی مافل بٍ ،رد، مغز ي سطح  4 ، ، مبادٌ سسبتاوىذٌ ماسب
ببر   ایقُبًٌ سا،، وًضص کرم َای رفز سف ذروگ، معمًلی، دس ي داوٍ گ اَی

 سطح خارج.

MK 174 Brenbeck 1989, Abb. 46: g; Abb. 50: b 
Nissen & Zagarell 1976, fig. 4: 7 
Fukai et al. 1973, pl. XLVIII. 2 

سبا،،  ، دسب  معمًلی، ضه رفز ضامًت، ريضه با مغز خاکستری ريضه وخًدی 5
 .قرمز ص قظی بر سطح خارجوًضص یظ   

MK 174 Alden et al. 2004, fig. 5: 22 
 8: 12، ضکل 1387،اگارل 

سبا،،  وخًدی خاکستری، مغز خاکستری س اٌ، ضامًت گ اَی، معمًلی، دس  6
 .وًضص یظ   قرمز ص قظی بر سطح خارج ي قرمز بر سطح داخل

MK 486 Zagarell 1982, fig. 11: 5 

وًضبص یظب     سبا،،  ، دس معمًلی، ضه رفز ي ماسٍ، ضامًت وخًدی واروجی 7
 کرم بر سطح داخل ي خارج.

MK 127 Sumner 1972, pl. V: c 
Bernbeck 1989, Abb 31: b 
Alden et al. 2004, fig. 5: 19 
Weeks et al. 2006, fig. 8: TNP 1557 

ای کبرم صب قظی ببر    وًضص قًٌُسا،، ، دس ررف  ،ضه رفز ، ضامًت وخًدی 8
 .ای ريضه بر سطح خارجسطح داخل ي قًٌُ

MK 109 Brenbeck 1989, Abb. 77: a 

9    ٍ َبای رفبز سبف ذروگ، معمبًلی،     وخًدی خاکستری، ضامًت ضبه رفبز ي داوب
روبگ ببر   سا،، وًضص یظ   کرم بر سطح خارج ي وقًش َىذسبی سب اٌ  دس 

 .سطح خارج

MK 486 Brenbeck 1989, Abb. 31: b 
Alizadeh 2003a, fig. 26: f 
Weeks et al 2006, fig. 3.7: TNP 1530 

وًضبص یظب   کبرم ببر     سا،، ، دس معمًلی ،ضه رفز ي ماسٍ، ضامًت وخًدی 11
 .سطح داخل ي خارج

MK 65   Brenbeck 1989, Abb. 83: k 

 MK 65   Fukai et al. 1973, pl. XVIII. II .بذين وًضصسا،،  ، دسمعمًلی ،ضه رفز، ضامًت روگای با مغز س اٌقًٌُ 11

 

 توصیفــات و مشــابهات ســفالهای 
ــکل 14.  ــنگی ش نوس
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نتیجه گیری
ــتقرار در دوره ی  ــه ی اس ــه ی اولی ــورد مرحل ــدک در م ــیار ان ــات بس ــه اطاع ــه ب ــا توج ب
ــا شــاموت  گیاهــی  ــا ســفالی ســاده و خشــن ب ــوه، دوره ی نوســنگی ب نوســنگی در میان ک
شــناخته می شــود. ایــن گونــه ســفال در شــماری از محوطه هــا از جملــه ســرکول ســرمازه 

ــل دوره ی نوســنگی اســت. ــد اســتقرار در اوای مؤی
ــه در بررســی های باستان شناســی  ــن مقال ــه در ای ــورد مطالع ــواد فرهنگــی م اگرچــه م
به دســت آمده، امــا می توانــد تــا حــدودی در روشــن کــردن ابعــاد گوناگــوِن باستانی شــناختِی 
دوره ی نوســنگی ایــن منطقــه ی نــه  چنــدان شــناخته شــده مفیــد باشــد، هرچندکــه نتایــج 
نســبی باشــد. شــناخت الگــوی اســتقراری و تأثیــر عوامــل محیطــی و زیســتی در چگونگــی 
ــوه  ــه ی میان ک ــی دارد. منطق ــی اساس ــتقراری نقش ــای اس ــم مکان ه ــکل گیری و تراک ش
ــر پایــه ی دامــداری و کشــاورزی و تسلســل ایــن  ــودن اقتصــاد ترکیبــی ب ــه دلیــل دارا ب ب
ســبک زندگــی از دوران پیــش از تاریــخ تــا عصرحاضــر از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. 
ــود.  ــگ  می ش ــینان پررن ــا یکجانش ــل ب ــینان در تقاب ــش کوچ نش ــنگی نق در دوره ی نوس
ــه،  ــن منطق ــای ای ــده از محوطه ه ــع آوری ش ــنگی جم ــفال نوس ــای س ــه ی گونه ه ــر پای ب
ــم:  ــن نتیجــه دســت یافتی ــه ای ــی ب ــا مناطــق پیرامون ــای ســفالی ب ــن گونه ه ــاط ای و ارتب
ســفال های نوســنگی ایــن منطقــه در نــگاه اول تحــت تأثیــر ســفال مناطــق شــمال فــارس 
ــن دوره از  ــفال های ای ــیاری از س ــند. بس ــر می رس ــه نظ ــر ب ــوزه ی رودک ــوص ح ــه خص ب
نظــر پوشــش، نــوع و رنــگ نقــش بکاررفتــه برســطح شــباهت نزدیکــی را بــا ســفال های 
ــر  ــدودی متفاوت ت ــا ح ــکل ها ت ــد. ش ــان می دهن ــری نش ــتر ج ــکی و بیش ــگ موش فرهن
ــواد  ــر م ــاوه ب ــه ع ــن منطق ــفال های ای ــتر س ــره ی بیش ــد. در خمی ــفال های جری ان از س
ــی  ــده می شــود در حال ــز ســفیدرنگ دی ــدک، ماســه، شــن ریز و گاهــی ذرات ری گیاهــی ان
کــه در ســفال-های نوســنگی ســایر مناطــق جنــوب و جنوب غــرب ایــران چنیــن ترکیبــی 
ــه  ــنگی ب ــفال های نوس ــتم و س ــفال های قلعه رس ــی در س ــن ترکیب ــود. چنی ــده نمی ش دی
ــده می شــود. شــباهت  ــز دی ــده از دیگــر بررســی های انجــام شــده در اســتان نی دســت آم
ــان از  ــره، نش ــابه در خمی ــواد مش ــتفاده از م ــتم و اس ــفال  قلعه رس ــا س ــوه ب ــفال میان ک س

ســبکی محلــی در ســاخت ســفال نوســنگی در مقایســه بــا فــارس و خوزســتان دارد. 
ــر  ــع از نظ ــرس مرتف ــری زاگ ــط سراس ــری در خ ــل قرارگی ــه دلی ــوه ب ــش میان ک بخ
ــه  ــتر ب ــه بیش ــن ناحی ــت. ای ــتان اس ــاط اس ــایر نق ــر از س ــیار متفاوت ت ــن بس ــاختار زمی س
شــکل کوههــای بســیار مرتفعــی اســت کــه بــه وجــود آورنــده ی دره هــای مــوازی و عمیــق، 
ــدا کــرد  ــوان پی ــی را می ت ــر زمین ــان آنهــا اســت. در اینجــا کمت و دشــت های کوچــک می
کــه کمتــر از 1000 متــر از ســطح دریــا ارتفــاع داشــته باشــد. بیشــتر محوطه هــا در ارتفــاع 
ــن  ــه، متعادل تری ــی منطق ــه توپوگراف ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــده ش ــر دی ــا 1800 مت 1400 ت
ــی رود. در  ــمار م ــه ش ــروزی ب ــی ام ــتانی و حت ــکونتگاه های باس ــاد س ــت ایج ــاع جه ارتف
ــده می شــوند.  ــم یکجانشــین دی ــه شــکل کوچ نشــین و ه ــم ب ــتقرارها ه ــه اس ــن منطق ای
ــی آن  ــرخون و در دره ی اصل ــه ی س ــه از رودخان ــن فاصل ــه در نزدیکتری ــی ک محوطه های
ــا قابلیــت  ــری در اراضــِی ب ــر از 10درصــد، قرارگی ــه واســطه ی شــیب کمت ــد ب قرارگرفته ان
ــع  ــه مناب ــرم، نزدیکــی ب ــم نیمه مرطــوِب گ ــر، اقلی ــاع 1500 مت ــن ارتف کشــاورزی، میانگی
ــودن خاک هــای آبرفتــی، پوشــش  ــه مســیرهای ارتباطــی، غنــی ب آب، دسترســی آســان ب
جنگلــی و مراتــع غنــی بخش هــای پیرامونــی آن، ظرفیــت الزم را جهــت برپایــی 
ــدان 1 و  ــیر 5، چل ــگاه 5، ملک ش ــای گرچ ــتند. محوطه ه ــی دارا هس ــکونتگاهی دائم س
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چلــدان2  را می تــوان شــاخصه ی ســکونتی پایــدار و یکجانشــین دانســت. ویژگــی مشــترک 
ــس و  ــه م ــتقرار از دوره نوســنگی ب ــداوم اس ــا و ت ــد آنه ــه مانن ــا شــکل تپ ــن محوطه ه ای
ســنگ اســت. در مقابــل اســتقرارهای کوچ نشــینی در ارتفاعــی بــه مراتــب باالتــر قراردارنــد. 
در برخــی نقــاط میان کــوه، دره هــای طولــِی فرعــی بــا شــیب زیــاد دیــده می شــود. خــاک 
ــته و  ــادی نداش ــق زی ــد عم ــش از 15 درص ــیب بی ــطه ی ش ــه واس ــمت ها ب ــن قس در ای
ایــن دره هــا دور از رودخانــه قــرار دارنــد. در دامنــه ی آنهــا چشــمه های کــم آِب دائمــی بــه 
ــده  ــرای دام دی ــت چ ــبی جه ــی مناس ــش مرتع ــای آن پوش ــر تراس ه ــورد. ب ــم می خ چش
ــوده اســت. محوطــه ی  ــًا مــورد توجــه کوچ نشــینان در دوران مختلــف ب می شــود کــه قطع
ــر از محوطــه ی  ــه غی ــارزی از اســتقرارهای کوچ-نشــینی اســت. ب ــه ی ب ســرنجک 2 نمون
ــرمازه 1  ــرکول س ــاب 5 و س ــینگو تلخ ــمه ش ــده 2، چش ــای  بابی ــرنجک 2، محوطه ه س

ــتند.  ــینی هس ــتقرارهایی کوچ نش ــز اس نی

منابع  
ــتان  ــناختی شهرس ــی باستان ش ــزارش بررس ــا، 1386، گ ــروزاده، علیرض 1. خس
فارســان، فصــل نخســت، شــهرکرد: مرکــز اســناد میــراث فرهنگــی اســتان چهارمحــال و 

ــاری )منتشرنشــده(.   بختی
2. خســروزاده، علیرضــا، 1388، گــزارش بررســی باستان شــناختی بخــش 
ــی  ــراث فرهنگ ــناد می ــز اس ــهرکرد: مرک ــت، ش ــل نخس ــتان اردل، فص ــوه، شهرس میان ک

ــده(. ــاری )منتشرنش ــال و بختی ــتان چهارمح اس
3. خســروزاده، علیرضــا، 1389، گــزارش بررســی باستان شــناختی بخــش 
میان کــوه، شهرســتان اردل، فصــل دوم، شــهرکرد: مرکــز اســناد میــراث فرهنگــی اســتان 

ــده(. ــاری )منتشرنش ــال و بختی چهارمح
4. خســروزاده، علیرضــا، 1390، گــزارش بررســی باستان شــناختی بخــش 
میان کــوه، شهرســتان اردل، فصــل ســوم، شــهرکرد: مرکــز اســناد میــراث فرهنگــی اســتان 

چهارمحال و بختیاری )منتشرنشده(. 
ــاری: ظهــور  ــخ منطــه ی بختی ــن، 1387، باستان شناســی پیش ازتاری 5. زاگارل، اَل
شــیوه ی زندگــی در ارتفاعــات، ترجمــه ی کــوروش روســتایی، شــهرکرد، ســازمان میــراث 

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان چهارمحــال و بختیــاری.
6. علیــزاده، عبــاس، 1383، منشــأ نهادهــای حکومتــی در پیــش از تاریــخ فارس، 
ــوروش  ــه ی ک ــه، ترجم ــای اولی ــکیل حکومته ــتان و تش ــینی باس ــون، کوچ نش ــل باک ت

ــاد پژوهشــی پارسه-پاســارگاد. روســتایی، تهــران، بنی
ــتانی  ــایری و کوهس ــت عش ــکل گیری حکوم ــاس، 1387، ش ــزاده، عب 7. علی
عیــام باســتان، شــهرکرد، ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 

ــاری. چهارمحــال و بختی
باستان شناســی در حوضــه ی  "مطالعــات  8. نــوروزی، علی اصغــر، 1388، 
آب خیــز کارون شــمالی )چهارمحــال و بختیــاری(". در مطالعــات باستان-شناســی 2: 175 ـ 

 .161
9. Alizadeh, A. 2003. Excavations at the Prehistoric Mound of Chogha 

Bonut, Khuzestan, Iran: Seasons 1976/77, 1977/78, and 1996, Oriental In�
stitute Publications Volume 120, Chicago: Oriental Institute of the Univer�
sity of Chicago.

10. Bernbeck, R. 1989. Die Neolithische Keramik aus Qale Rostam, 



80

13
91

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

م، 
دو

ره 
دو

 ،3
ره 

ما
 ش

Bakhtiyari Gebiet (Iran):Klassifikation, Produktionsanalyse und Dat�
ierungspotential, Altertumswissenschaften 10, Schäuble Verlag, Berlin.

11. Delougaz P., and Kantor H.J. 1996. Chogha Mish: The First Five 
Season of Excavation, 1961�1971. Oriental Institute Publications 101, The 
Oriental Institute, Chicago. 

12. Fukai, S., Horiuchi, K. and Matsutani, T. 1973. Marv�Dasht III: 
The Excavation at Tall�i�Mushki 1965, Tokyo University Iraq�Iran Archae�
ological Expedition Reports  14, Institute of Oriental Culture of the Univer�
sity of Tokyo, Tokyo 

13. Alden, J. R., Abdi, K., Azadi, A., Biglari, F. and Heydari, S. 
2004. "Kushk�e Hezar: A Mushki/Jari period site in the Kur River Basin, 
Fars, Iran". Iran 42: 25�45.

14. Nissen, H. J. and Zagarell, A. 1976." Expedition to the Zagros 
Mountains". In Proceedings of the IVth Annual Symposium on Archaeo�
logical Research in Iran, 1975, Ed. Bagherzadeh, F. , Tehran: Iranian Cen�
tre for Archaeological Research:159�189.

15. Sumner, W. M. 1972. Cultural Development in the Kur River Ba�
sin, Iran: an archaeological analysis of settlement patterns, PhD Disserta�
tion, University of Pennsylvania.

16. Sumner, W. M. 1977. Early Settlements in Fars Province, Iran, In 
Mountains and Lowlands: Essays in the Archaeology of Greater Mesopo�
tamia, )Eds. Levine, L. D. and Cuyler Young, T.(, Bibliotheca Mezopota�
mia: Primary Sources and Interpretive analyses for the Study of Mesopota�
mian Civilization and its Influences from later prehistory to the end of the 
cuneiform Tradition, 7, Undena Publications, Malibu: 291�305.

17. Weeks L.R., Alizadeh K., Niakan L., Alamdari K., Khosrowza-
deh A., and Zeidi M. 2006a. Excavations Tol�e Nurabad. In: D.T. Potts 
and K. Roustaei )eds.(, The Mamasani Archaeological Project Stage 1: A 
Report on the First Two Seasons of the ICAR�University of Sydney Ex�
pedition to the Mamasani District, Fars Province, Iran: 31�88.  Tehran: 
Iranian Center for Archaeaological Research.

18. Zagarell, A. 1975. "An Archaeological Survey Northeast Baxtiari 
Mountains". In Proceedings of the IIIrd Annual Symposium on Archaeo�
logical Research in Iran, 1975, Ed. Bagherzadeh, F. Tehran: Iranian Centre 
for Archaeological Research:145�156.

19. Zeidi M., McCall B., and Khosrowzadeh A., 2006. Survey of 
Dasht�e Rostam�e Yek and Dasht�e Rostam�e Do. In: D.T. Potts and K. 
Roustaei )eds.(, The Mamasani Archaeological Project Stage 1: A Report 
on the First Two Seasons of the ICAR�University of Sydney Expedition 
to the Mamasani District, Fars Province, Iran: 147�168. Tehran: Iranian 
Center for Archaeaological Research.



Vo
l. 

2 
N

o.
3,

 A
ut

um
n-

W
in

te
r 2

01
3

Neolithic Periods in Western Chaharmahal and 
Bakhtiari: 

Newfound Sites in Miankouh Region, Ardal County
 

Dr. Alireza Khosrowzadeh
 Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Humanities, Shahre-

kord University
Akhosrowzadeh@yahoo.com

Mohsen Bahraminia
 MA Graduated in Archaeology

Abstract
Prior to 2008, simply a single Neolithic site was known from the 
southwestern Chaharmahal and Bakhtiari Province. Therefore, there 
was too few data on the nature of sedimentary settlement and devel-
opment of nomadic subsistence in the region. Three seasons of sur-
vey programs carried out from 2008 to 2011 in the Miankuh region 
in the southwest of Ardal County, which represents one of the most 
mountainous parts of the province, produced significant results. In 
particular, a total of 600 sites dating from the Paleolithic up to the 
Qajar period were recorded, of which nine belonged to the Neolithic 
period. The recorded Neolithic sites lie for the most part in Sar Khun 
and Holusa’d valleys.
The identified sites are mainly located in large and small valleys 
and on slopes. They show all the morphological characteristics of 
the modern nomadic settlements except that some contain evidence 
of continued settlements. Analysis of the Neolithic sites reveals that 
they all were simply transient settlements, i.e. either was abandoned 
after this short period or were used for another short period.
The Neolithic pottery from this region, with little few similarities 
with materials from Mushki and Jari in Fars and Neolithic ceram-
ics of Khuzestan, finds closest parallels among the assemblage from 
Qale Rustam, which probably had a local origin. Among the early 
Neolithic cultures of Southwest, ceramics from Qale Rustam I and 
II show the closet similarities with early Neolithic sites of Miankuh.
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