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 راییی کُی حفاظت شدهمنطقه گیری استقرارهای انسانیهای طبیعی در شکلنقش زیرساخت

 
 گودرزیگوهرتاج آل

  کل میراث فرهنگی خوزستانکارشناسی ارشد محیط زیست، اداره 

ggoodarzi14@gmail.com 

 

 چکیده
گیری ی کُرایی، نقش محیط زیست و عوامل جغرافیایی را در شکلی حفاظت شدهشناسی در منطقههای باستاناین پژوهش بر اساس بررسی

توسط شورای  4831 ی کرایی از مناطق حفاظت شده در استان خوزستان است که در سالاستقرارهای انسانی، مورد مطالعه قرار داده است. منطقه

ی حفاظت شده ارتقاء سطح پیدا ی شکار ممنوع به منطقههای آن از منطقهعالی محیط زیست با هدف احیاء جمعیت حیات وحش و با توجه بـه ارزش

های استقراری هدف های باستانی و پی بردن به چگونگی ارتباط آنها با منابع طبیعی و محیط زیست و شناخت الگوکرده است. شناسایی، ثبت مکان

شناسی و تحقیقات های تخصصی، پیمایش میدانی باستانای و گزارشآوری اطالعات کتابخانهاین پژوهش بوده است. روش بررسی بـه صورت جمع

ها(، منابع آبی )چشمهعوامل محیط زیستی و جغرافیایی و در صدر آنها محلی از طریق ارتباط با سالخوردگان و مردم محلی بوده است. نتایج نشان داد 

انداز و تخریب  نشین( باعث تغییر چشماستقرارهای انسانی)دائم و کوچ داشته و گیری، تداوم و زوال استقرارهای باستانی و کنونیتأثیر مستقیم بر شکل

، (الیماییمیانه ) های اشکانیبه دورههای باستانی شناسایی شده در منطقه متعلق نگاری مشخص گردید مکانمنطقه گردیده است. با گاه محیط زیست

 باشد. ی اسالمی میساسانی و دوره

 ی کرایی، استقرار، الگوی استقراری.ی حفاظت شدهشناسی، منطقهبررسی باستان :واژگان کلید
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 مقدمه

ارتبـاط متقابـل ایـن دو    ی رونـد و مطالعـه  ی فراینـدهای فرهنگـی بـه شـمار مـی     برنـده انسان و محـیط دو عامـل اصـلی پـیش    

ــل، ابــ  ــرای بــ  ـعام ــبی ب ــان فــ  ـزار مناس ــت انس ــیـازسازی سرگذش ــانیکی، راهم م ــاف خ ــکل(. 4831آورد )لب ــری در ش گی

  اســــتقرارهای انســــانی عوامــــل مختلفــــی م ثرنــــد کــــه بــــدون شــــ  عوامــــل جغرافیــــایی و محــــیط زیســــتی 

ای از شـود. برخـورداری از منموعـه   اسـتقرارها مـی  تـرین نقـش را دارنـد و تغییـر نـامطلوش آن شـرایط مننـر بـه نـابودی          مهم

ســارها و رودهــای فصــلی، هــوای مســاعد، پوشــش  نــی  وجــود چشــمه ،محــیط زیســتی از جملــه منبــع آشعوامــل مطلــوش 

و  حسـینی اسـت ) هـا شـده   تـرین زمـان  هـای انسـانی از کهـن   قرار جمعیـت ـاعث جلـب توجـه و استـ   ـز، بـگیاهی ومراتع سرسب

ایـن پـژوهش مـورد بررسـی     کـه در ی کرایـی بـا مسـاحت تقریبـی چهـل هـزار هکتـار        شده ی حفاظتهمنطق. (4831ران،همکا

هـای دیگـری نیـز چـون میـراث      از قابلیـت  پوشـش گیـاهی و جـانوری    گرفتـه اسـت، افـزون بـر دارا بـودن     قرار شـناختی باستان

-ه بررســی باســتانـهمــه جانبــطــور جــدی و هـبــ ا پــیش از پــژوهش حا ــرباشــد کــه تــاریخی، برخــوردار مــیـفرهنگــی و تــ

فرهنگــی آن مــورد مطالعــه و بررســی قــرار نگرفتــه و   هــای طبیعــی و ســاختارهای هــا، ظرفیــت شــناختی نشــده و توانمنــدی

آن هـی  کوششـی در جهـت شـناخت ارتبـاط بـین محـیط زیسـت خـاا منطقـه بـا اسـتقرارهای انسـانی گذشـته و                عالوه بر

ل محـیط زیسـت طبیعـی و انسـان ننیـر نزدیکـی بـه منبـع آش، ارتفـاع، زمـین           کنونی آن و رابطه علـت و معلـولی بـین عوامـ    

کـنش عوامـل طبیعـی و انسـانی     ی آن بتـوان تـأثیرات متقابـل و کـنش و بـرهم     تـا بـر پایـه    بـود حاصلخیز و ... اننام نگردیـده  

 منطقه را تو یح داد.

های مختلف در دورهجا مانده به اساس بقایا و شواهد بر ی کراییمنطقهنشان داد  4831شناسی اننام شده در سال بررسی باستان

 .(4831گودرزی،آل)است بوده طور پیوسته یا به شکل متناوشههای اجتماعی مختلف بمحل استقرار گروه ،زمانی

 ی مطالعاتیپیشینه

 ی کرایی اننام نشده است.شدهی حفاظت قبل از پژوهش حا ر، هیچگونه فعالیت علمی مشابه با این دیدگاه در منطقه تا

ی شناخت منابع طبیعی، و عیت اجتماعی و اقتصادی و بررسی امکان ایناد مطالعاتی در منطقه صورت گرفته که در زمینه

سننی ، و همچنین مطالعات امکان4831در سال کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستانی ادارهسدهای خاکی بوسیله

در سال  کل حفاظت محیط زیست خوزستاناداره که توسطی استان خوزستان بوده در مناطق حفاظت شدهصنعت اکوتوریسم 

 اننام گردیده است. 4831

  شده مطالعه یمحدوده -

دقیقه طول شرقی در  18درجه و 13دقیقه عرض شمالی ،  13درجه و 84دقیقه تا  81درجه و84ی کرایی ازمنطقه حفاظت شده

کیلومتری جنوش شرقی  81سلیمان و کیلومتری  رش شهرستان مسند 11در ارتفاعات کوه سیاه واقع در شمال استان خوزستان 

های ناهمواری دهد که دارایگذر کوه سیاه پوشش میسختی کرایی را ارتفاعات منطقه .شهرستان شوشتر قرار گرفته است

متر از سطح دریا متغیر  111تا  411شود. تغییرات ارتفاعی آن بین ی  ربی سلسله جبال زاگرس محسوش میفراوان بوده و دنباله

 1جنوش( حدود  -کلی این منطقه به شکل مستطیلی است که طول آن )شمال طورهکتار وسعت دارد. به 83818عاً است و منمو

تری برخوردار های جنوبی استان از میزان بارندگی مناسب(. این منطقه نسبت به شهرستان4یباشد )نقشهبرابر عرض آن می
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)زارع  ی دائمی آش شور در یال شرقی آن جریان داردهای معتدل داشته و رودخانهوسوزان و زمستان های گرماست. تابستان

 (.4831،مایوان

 

 .(1831،محیط زیست خوزستان تحفاظکل )ادارهی کراییی حفاظت شدهی منطقهمحدوده -1ینقشه

  
 (1829گودرزی،)آلی کراییی حفاظت شدهاندازی از منطقهتابلو و چشم

 اقلیم و آب و هوا -
-های سـینوپتی  و اقلـیم  ایستگاهی حاصل از ساله 81و  11ی کرایی از اطالعات آماری وهوای منطقهی اقلیم و آشبرای مطالعه

ــان       ــه نشـــ ــی منطقـــ ــات اقلیمـــ ــت. مطالعـــ ــده اســـ ــتفاده شـــ ــلیمان، اســـ ــتان مسندســـ ــی شهرســـ  شناســـ

تابش فصلی  یدهد که بین حداقل و حداکثر دما اختالف چشمگیری وجود دارد که تغییر شدید، به دلیل تأثیر تغییرات زاویهمی

خش  ی مورد مطالعه سه اقلیم خش ، نیمهشود. همچنین منطقههوا حاصل میهای مختلف خورشید، طول روز و نیز نفوذ توده

های پست در ی کوهستانی بیشتر از تپه ماهورها و زمینشود و از ننر بارندگی و میزان بارش در منطقهای را شامل میو مدیترانه

 باشد.ی مورد مطالعه میی منطقهمحدوده
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دلیل کیفیت پایین آش )شوری و به  شوند.های موجود منطقه تلقی میور به عنوان رودخانههای تمبی و شرودخانه: منابع آبی -

این رودخانه از ارتفاعات  گیرد.ی تمبی هیچگونه مصارف آشامیدنی کشاورزی و صنعتی از آن صورت نمیتلخی آش( رودخانه

ی کیلومتر از  لع  ربی و شمال  ربی منطقه 411جنوبی شهرستان مسندسلیمان سرچشمه گرفته و پس از طی مسیر حدود 

دارای  های شور و آهکیی شور نیز به دلیل سرچشمه گرفتن از زمینرودخانه شود.ی کارون میمورد مطالعه وارد رودخانه

 باشد.ی تمبی مینهکیفیتی همانند رودخا

 تنزیه های ایران، جوان و نامر وش و ازطورکلی خاک این منطقه مانند بسیاری از خاکبه: خاک شناسی -

است که برای کشاورزی چندان مناسب نیست و در صورت تقویت  های آهکی، گچی نمکی و مارن، تشکیل شدهشیمیایی سنگ

دارد و بعد از جذش آش چسبنده و  %11برداری کرد. خاک این منطقه، قابلیت جذش آش را تا حد توان از آن بهرهکردن آن می

)زارع  است %11و گ   %14آه   %1، سنگالخ %1، ماسه  %8شن  %18گردد. نوع خاک و درصد ترکیبات آن شامل رس لزج می

  .(4831مایوان،

 هـمعروف ب 4ایی شنیـمسندسلیمان و سپس راه روسته ـی اهواز بهـی آسفالتجادهرسی: ـهای دستراه -

 های دسترسی به منطقه است.ی نفت سفید به هفتگل از جمله راهترین راه دسترسی و همچنین راه آسفالتهراهدار، مهم -کرایی 
 وضعیت مرزبندی منطقه )جهات چهارگانه( -

 شوشتـر واقـع در شمال درخـزینـه بـه طرف  -مسندسلیمان -ی اهـوازی آسفـالتـهشمال: از تقـاطع جاده

 طرف راهدارها.ی جیپ رو بهمسندسلیمان تا جاده

 .ی نفت سفید به هفتگلی آسفالتهرو به طرف روستای گزین تا تقاطع جادهی جیپجنوش: از روستای سی میلی در امتداد جاده

 .ی جیپ رو  تا روستای سی میلیجادهی مسند سلیمان با شرق: از تقاطع جاده
ی نفت سفید و سپس در ی اهواز، مسند سلیمان، شوشتر واقع در شمال درخزینه تا تقاطع جادهی آسفالته رش: از تقاطع جاده

 ی جیپ رو به روستای سی میلی.ی نفت سفید تا تقاطع جادهی آسفالتهامتداد جاده

 ی کراییمنطقه ی امنمحدوده -
ی نفـت سـفید بــه سـمت یونیــت و    ی آســفالتهدر امتـداد جـاده   کی سـنگ ششــه واقـع در شـرق روســتای قلعـه گــر    جـاده از 

موســوم بــه ســگ ورســته،  بــانی نفــت ســفید در امتــداد مــرز منطقــه بــه ســمت شــمال تــا چشــمه و آبشــخور احــداثیمحــیط

 ی کرایـــی ســــفلی و ســـپس بــــه ســـمت شــــرق پـــس از عبــــور از     س کــــوه تـــا چشــــمه ســـپس تــــا خـــط ر   

ــام  چشــمه ــه ســمت ام ــا و بنــد ســنگ ب ــی علی ــره از خــط ر زاده و چشــمهی کرای ــا جــادهی قلعــه گ ی ی ســنگ ششــهس ت

  .باشدهکتار می 1111به مساحت  کروستایی قلعه گر

                                                 

  ی شهرستان شوشتر زاده کرایی و با یاری آقای سادات نمایندهبه همت برخی از ساکنین قدیمی و فعال منطقه، آقایان فریدون کرایی و ولی 0931در اواخر سال

 یی از این جاده  آسفالته شد.هاقسمت
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پل، قلعه مدرسه، تنگ کرایی سفلی، کرایی علیاراهدار،  اهایـتوان روستمنطقه می روستاهایاز  :ی کراییروستاهای منطقه -

-اکنون خالی از سکنه و متروک میکه برخی از آنها هم (4833)موش و اشراقیان،  و برات حسن را  نام برد ، قلعه گرککلخونگ 

 .(4 شکل). باشد

 

 

 ای گوگلدرتصویر ماهواره ی کراییروستاهای منطقه -1 شکل

 (.1829گودرزی، آل،اسآیجیا استفاده ازانی بهای باست)جانمایی مکان

 
 

ها  البیت داشته و با توجه به شرایط پوشش گیاهی مرتعی نسبت به درختان و درختچه ،ی کراییدرمنطقه: پوشش گیاهی -

ی حفاظت های اننام شده در منطقهاقلیمی و آش و هوایی، پوشش گیاهی خوش و متنوعی در منطقه رویش دارند. طبق بررسی

ی گیاهی کامپوزیته، خانواده ،خانواده شناسایی شده است. از منموع گیاهان موجود 84گونه گیاه متعلق به  414 ،ی کراییشده

اند. شرایط توپوگرافی، اقلیمی و آش و هوایی های گیاهی را به خود اختصاا دادهبیشترین تنوع گونهگرامینه و پاپیلوناسه 

ای، علفی و ای، بوتههای رویشی مختلف درختی، درختچههای گیاهی با فرمرشد گونهمنطقه به همراه عوامل دیگر فرصت 

 .(1ی )نقشه (431: 4831)زارع مایوان،اندمرتعی را در منطقه مهیا نموده و تنوع گیاهی آن را باعث شده
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 ی کراییی حفاظت شدهپوشش گیاهی خوزستان و منطقه -9ی نقشه

   (1821محمدرضا رکنی، اس:آیی بررسی شده با استفاده از جی، جانمایی محدودهخوزستانکل منابع طبیعی )اداره
 

های مختلف جانوری است که باعث باشرفتن ارزش و ارتقاء سطح ی گونهی کرایی، نشان دهندهبررسی منطقه :پوشش جانوری -

 وحشی میش وچ وـوری منطقه، قـی جانهـرین گونـتاین منطقه شده است. مهم و شاخص

ovisorientalis) ) ی شاخص قوچ و میش گونهجز به فرد است. هی خاا این منطقه بوده و از این ننر منحصر باست که گونه

اشاره  گراز، خفاش لب کوتاه و سمور وحشی یگربه خاکستری هروبا، ون گرگ، شغالتوان به برخی پستانداران همچمی ،وحشی

زنبورخوار، حواصیل خاکستری، دلینه و سارگپه را  ،کمرکولی بزرگ ،توان تیهو، کب  کمرکولی کوچ از پرندگان منطقه می کرد.

گونه مشاهده شده که دوگونه  1از دوزیستان  وشود سوسمار و شک پشت در منطقه دیده می ،سه راسته مار خزندگان ازنام برد. 

 (.4833)موش و اشراقیان،  اندقوربا ه گونهدووزغ و 

  بررسیروش 

ی حفاظت بررسی منطقهسپس تهیه و منطقه  11111/4ی ی طرح، ابتدا  نقشهشناختی محدودهبرای اننام بررسی باستان

ه روش پیمایشی اننام گردید. در هنگام بررسی، ابتدا و عیت کلی کل محیط زیست خوزستان، بهای شزم با ادارههماهنگی با شده

براساس و عیت توپوگرافی،  کرایی یسپس با توجه به مساحت باشی منطقه .ای مشخص شدماهوارهها و تصاویر منطقه از روی نقشه

تر تقسیم گردید. هر بخش نیز به مرکزیت ی  بخش کوچ  ششهای روستایی، منطقه به ها، پراکنش روستاها و حوزهراه و عیت

های تعیین شده، با توجه بخش آنگاه روستایی منطقه استوارگردید.های حوزه یبندی بیشتر بر پایهگذاری شد. این تقسیمنام روستا

  .قرار گرفتبندی و مورد بررسی اولویت ،به شرایط بررسی

مســیرهای  تــا بتــوان بخشــی از گرفــتبــا اســتفاده از خــودرو صــورت برخــی منــاطق بــا توجــه بــه و ــعیت آن بخــش،  بررســی

پیمایشــی منطقــه، وجــود  مــانع بــرای بررســی تــرینمهــم در واقــعی حفاظــت شــده را پیمــود. ای منطقــهو صــخرهگــذر ســخت
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ــز  یــــرممکن   مســــیرهای ســــنگالخ و صــــخره ــتفاده از خــــودرو را نیــ ــه در برخــــی مــــوارد حتــــی اســ  ای بــــود کــ

همچنـین   هـا ی رودهـا، نهرهـا و چشـمه   نـد بـه ویـژه حاشـیه    بودهـایی کـه مسـتعد اسـتقرار     تمامی محـل  تا حد امکان ساخت.می

ــه ــا و بســکوهپای ــهی چشــمهتر خشــ  شــدهه ــا، رودخان ــ بررســی هــای فصــلیهــا و مســیر ســیالشه ــا و از کمــ  و دهگردی ه

هـا و  دهـی داده بـرای سـازمان   .شـد گرفتـه  هـای باسـتانی، بهـره    های مردم محلی نیز برای اطـالع یـافتن از وجـود محـل    راهنمایی

ــار و      ــده، آثــ ــا در آینــ ــه آنهــ ــاع بــ ــانی ارجــ ــین آســ ــده و همچنــ ــردآوری شــ ــواد گــ ــان مــ ــتانی مکــ ــای باســ  هــ

هـا و مـواد   دهـی داده هـای محلـی ، بـرای سـامان    در ایـن پـژوهش  ـمن اسـتفاده از نـام     گذاری و سـپس در نقشـه وارد شـد.    نام 

گــذاری هــر مکــان، ابتــدا حــروف در شــمارهگردیــد.  گــذاریشــماره هــای باســتانیمکــانگــردآوری شــده و نیــز آســانی ارجــاع، 

ــا نقشــه  Ks)) اختصــاری انگلیســی بررســی خوزســتان،  ــاهنگی ب ــه مننــور هم ــ ب ــای بررســی و شناســایی من اطق خوزســتان ـه

باسـتانی در ننـر گرفتـه     مکـان  یسـپس یـ  حـرف پیشـوندی از نـام منطقـه بـه همـراه شـماره          ،ران(ـشناسی ایباستان ی)نقشه

 باستانی شناسایی شده است.  مکاناولین  یشماره (Ks.k.114 ) شد مثالًمی

 پژوهشهای یافته  

 ی کراییهای باستانی شناسایی شده در منطقهمکان -

به چند دسته تقسیم  ـاستانی شناسایی شدههای بمکانمکان باستانی شناسایی گردید.  81در بررسی باستان شناختی منطقه، تعداد 

 شوند:می

تـَنگ کَل خُنگَ ، کَل خُنگَ  کَلگِه،  هفت چشمه و ( کَل بُال ی، تَنگ کَل بُال ی، باغ بَهلول، 1( و )4های )محوطه ها:محوطه -1

 زاده سبزپوش. امام

کند تَنگ کَل بُال ی ( تَنگ کَل بُال ی، کول هاشم، هَدیرِه بَرد سیلویی صخره8( و )1(، )4های )دخمهکندها: و صخره گوردخمه -9

 و بَرد زردِه.

 ( 1(، دوُل اننیــر )4نــگ پــل، کَــل بُال ــی، دوُل اننیــر )    کَــن، آش گَرمــ ، کُرایــی علیــا، تَ   دره نــیهــا: گورســتان -8

 دَم بیدَک، راهدار، بُهونه، قلعه مدرسه. 

 قلعه مدرسه، قلعه گَره، پل تَنگ پل، آسیاش تَنگ پل بناها: -4

 قنات، کانال و آش انبار روستای راهدار. و آب انبار: قنات، کانال -5

 ی اشــکانینگــاری اننــام شــده، متعلــق بــه چهــار دوره کرایــی، براســاس گــاه یی باســتانی شناســایی شــده در منطقــههــامکــان

چشـمه )دائـم و خشـ  شـده( یـ  چـاه،        43هـای باسـتانی، تعـداد    عـالوه بـر مکـان    باشـد. ، ساسانی و اسالمی می(الیمایی میانه)

ــات  ــ  قنــ ــار، یــ ــه آش  ،دو آش انبــ ــال و ســ ــ  کانــ ــهیــ ــدان )دریاچــ ــد.  بنــ ــت شــ ــایی و ثبــ ــنوعی( شناســ  ی مصــ

 اند.های یاد شده در گذشته و حتا امروزه منابع اصلی آبی در منطقه بودهمهچش
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 ای گوگلبر روی تصویر ماهواره ی کراییی حفاظت شدههای باستانی در منطقهپراکندگی مکان -9شکل 

 (.1829گودرزی، آل)

 

  ای گوگلروی تصویر ماهواره یی بری کرای حفاظت شدههای باستانی و منابع آبی منطقهموقعیت مکان -8شکل 

 (.1829گودرزی، آل) 

 
 

 اس(آیسیستم اطالعات جغرافیایی )جی یابی با استفاده ازهای مکانی نقشهتهیه -

زستان و سایت کل منابع طبیعی خوها و روستاهای خوزستان که از ادارهای دهستانهای ماهوارهها و عکسدر نقشه

های باستانی شناسایی شده استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، مختصات جغرافیایی مکانمپ تهیه گردید با گوگل

ای تهیه شده، های ماهوارهمنطقه جانمایی سپس در برنامه فتوشاپ، برای نقشه و عکس آبی موجود در و نیز منابع

 جزییات مورد نیاز با ترسیم کادر نقشه وارد شد.

 ی کراییی حفاظت شدهایی منطقهی جغرافینگاری محدودهگاه- 

نگاری دوران تاریخی تا دوران ایم که این گاهی کرایی پیشنهاد کردههای اننام شده، ی  توالی فرهنگی برای منطقهبراساس بررسی

حفاظت  یهای باستانی منطقههای به دست آمده از مکانی سفالگیرد. این توالی تاریخی بر اساس مقایسهاسالمی را در بر می
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مقدم و ، 81-11 :4813علیزاده، : بدون شمارگان صفحه،4838رهبر،4831خسروزاده،دوره )ی کرایی با دیگر مناطق همشده

 تننیم شده است. ( 441-113: 4831،همکاران
 

 های تاریخییابی)الگوهای استقراری( بر اساس دورههای مکانی نقشهتهیه -

افـزار اتوکـد، اجـرا شـد. پـس از آن تعـدادی منـابع        هـا بـه کمـ  نـرم    خوزستان، جانمـایی مکـان  های استان ی آبادیابتدا در نقشه

در  utmی طــرح را بــا اســتفاده از سیســتم مختصــات جغرافیــایی هــا و قنــات( محــدوههــا، آش انبارهــا، چــاهآبــی )ماننــد چشــمه

لعــه را کــه مختصــات جغرافیــایی آنهــا بــا ی مــورد مطاهــای باســتانی شناســایی شــده در محــدودهنقشــه وارد و پــس از آن مکــان

 برداشـــــت شـــــده بـــــود روی نقشـــــه جانمـــــایی و بـــــر حســـــب        اسپـــــیجـــــیاســـــتفاده از دســـــتگاه  

جــی تهیــه شــد. یــ  نقشــه شــامل پــیخروجــی بــه فرمــت جــی 1بنــدی گردیــد. در پایــان، هــای مختلــف تــاریخی دســتهدوره

ی ی کرایــی و چهــار نقشــهی حفاظــت شــدهجغرافیــایی منطقــهی هــای باســتانی شناســایی شــده در محــدودهپراکنــدگی مکــان

 باشد.های تاریخی میهای شناسایی شده بر اساس دورهدیگر شامل مکان
توان به چگونگی تأثیر ها بر نشان دادن تمامی منابع آبی تاکید شده است. چرا که بدین طریق میدر این نقشه(. 1تا  8های)نقشه

 استقرارهای انسانی پی برد.گیری عوامل زیستی برشکل

 
 ی کراییی حفاظت شدهی جغرافیایی منطقههای باستانی شناسایی شده در محدودهپراکندگی مکان -8ی نقشه

 (.1829،گودرزی)آل
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 ی کراییی حفاظت شدهی جغرافیایی منطقهی اشکانی در محدودهالگوی استقراری دوره -4ی نقشه

 (.1829،گودرزی)آل

 
-آل)ی کراییی حفاظت شدهی جغرافیایی منطقهدر محدوده (الیمایی اشکانی میانه) یالگوی استقراری دوره -5ی نقشه       

 .(1829،گودرزی
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 ی کراییی حفاظت شدهی جغرافیایی منطقهی ساسانی در محدودهالگوی استقراری دوره -6ی نقشه

 .(1829،گودرزیآل)

 
 ی کراییی حفاظت شدهی جغرافیایی منطقهی اسالمی در محدودهاستقراری دورهالگوی  -1ی نقشه
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 .(1829،یگودرزآل)

 آورد جمعیتیبر -

های باستانی شناختی برای تفسیر دادهنگاری و قوم باستانشناسان به روشنی از مدارک قومیکی از مواردی که درآن باستان

 نگاری درشناختی و قومهای قوم باستانپژوهش ی باستانی است.یا کل منطقه کنند، برآورد جمعیت ی  مکاناستفاده می

تواند بین ای مسکونی میمتر( از محوطه411×411مساحت ) هکتار د که هرانهای کشاورزی سنتی خاور نزدی  نشان دادهدهکده

نفر جمعیت خواهد داشت  111تا  811هکتاری بین  8نفر جمعیت داشته باشد. بنابراین ی  مکان باستانی  411تا  411

 (.4838)علیزاده، 

رو نگاری در مورد نسبت بین فضاهای مسکونی و میزان جمعیت آن وجود ندارد، از اینهای قومی کرایی دادهاز آننا که در منطقه

 (.4جدول ) های مختلف با همین مبنا عمل شده استدر این پژوهش نیز مالک گفته شده، بکارگرفته و در مورد دوره
هـای هـر دوره نهـاده شـده اسـت. بـرای مثـال        زمـان بـودن محوطـه   نیاز به یادآوری است که در برآورد جمعیت، فـرض بـر هـم   

ــا دوره  در دوره ــانی( یــ ــکانی و ساســ ــاریخی )اشــ ــای تــ ــده را در  ی اهــ ــدین ســ ــدام چنــ ــه هرکــ ــالمی کــ ــر ســ  بــ

ی متفـاوت  انـد و چـه بسـا دو محوطـه    مسـکونی نبـوده   زمـان های مربوط بـه یـ  دوره، بطـور هـم    گیرند، طبعاً تمام محوطهمی

ی دوم تغییـر مکـان داده باشـند.    ی نخسـت بـه محوطـه   مربوط به ی  جمعیت انسـانی بـوده باشـد کـه بـه دشیلـی از محوطـه       

نشـینی و وابسـته بـه منـابع طبیعـی بـوده،       ی کرایـی کـه تـوالی اسـتقرار بصـورت افقـی و کـوچ       این مسأله به ویـژه در منطقـه  

هــای مختلــف در منطقــه کســری از اعــدادی اســت کــه بســیار اتفــاق افتــاده اســت. تردیــدی نیســت جمعیــت واقعــی در دوره

 ی دقیق آن وجود ندارد.های کنونی امکان محاسبهایم، ولی با داشتهتخمین زده

 
 ی کراییت شدهی حفاظهای باستانی در منطقهنمودار ستونی تعداد و مساحت )برحسب هکتار( محوطه -1نمودار 

 (1829، گودرزیآل)
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 ی کراییی حفاظت شدههای باستانی شناسایی شده در منطقهای مساحت محوطهنمودار دایره -9نمودار 

 (1829، گودرزیآل)های مختلف بر حسب هکتاردر دوره

 
-ی کرایی در دورهی حفاظت شدهمنطقههای باستانی  شناسایی شده در نمودار ستونی بیشترین و کمترین جمعیت محوطه -8نمودار 

 (1829،گودرزیآلهای مختلف تاریخی) 

 

 گیریبحث و نتیجه

  ی کراییی حفاظت شدهدر منطقه گیری و زوال استقرارهای انسانیشکلتأثیر عوامل زیستی بر  -

ی کنندهکه تعیین  فعال دانستعاملی فعال و در برخی موارد  یر توان به عنوانجغرافیا را می، تحلیل محیط زیستیدر روند 

 هـهای ادوار تاریخی داشتفرهنگ رقیـرشد و ت ای دراستانی بوده و نقش عمدهـهای بکانمحیط طبیعی م

انسانی تأثیر گیری و پراکندگی استقرارهای که ناگزیر بر شکل هایی استی جغرافیایی، دارای ویژگیاست. از سوی دیگر هرحوزه 

 اقلیم ،هواوآش ،شناسیریختزمین شناسی،توان به و عیت زمینمی های این ویژگیگذارد. از جملهمی

میزان بارندگی و منابع آبی ننیر  ،حاصلخیز، وسعت زمین قابل کشاورزیکرد که این عوامل به صورت خاک  ها اشارهو کوه

ها گیری استقرارها و اجتماعات انسانی و رشد و ترقی فرهنگشکل جمله دشیل عمده دراز معادن است که و ها چشمهها، رودخانه

زیستی بر این تأثیر انواع عوامل طبیعی و محیط گیری و تکامل استقرارهای باستانی وی شکلبا بررسی نحوه گردد.محسوش می

ی انسانی گیری استقرارهااز عوامل م ثر در شکل برشمرد.ترین عوامل در این مهم  توان دخالت عناصر طبیعی را از مهمروند می

 هایو انواع گونهو مراتع مناسب  وجود پوشش گیاهی های فصلیرودخانه و آبراههها، چشمه ،شرایط اقلیمی ی کرایی،در منطقه
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استقرارهای انسانی  بیشترین کرده، بوده است.های آنان را تأمین میگیاهی خودرو که نیازهای زندگی ساکنان منطقه و دام

عالوه بر پوشش  اند.بوده رودهای دائمی و فصلی ها وآبراهه ،هاکه دارای چشمه هایی شناسایی شدهی کرایی درمکانمنطقه

ها از قبیل گیاهان و درختان مورد استفاده در معماری و گاهوجود مواد مورد نیاز در برپایی سکونت ،هاگیاهی مناسب و چشمه

جهت ساخت بنا و اسکان مردمان و از سوی دیگر موقعیت  سنگ و گ  ،منطقـه مانند خاک آورد و قابل دسترسمصالح بوم

و  هاچشمه کاهشوده است. ـکوهستانی و فراهم بودن امنیت، جهت استقرار و سکونت ب ایی کرایی در ناحیهقرارگیری منطقه

در ارتباط مستقیم با معیشت های گیاهی و جانوری این منطقه که گونه ری ازتغییر اکولوژی و نابودی شما ،کم آش شدن آنها

با وجود ی کرایی در منطقه داشته است. گیریچشم تأثیرتداوم نیافتن و کاهش و زوال استقرارهای دائمی  در ،ساکنان محل بوده

ورد بررسی م یهای کشت شده در محدودهزمین وبوده کشاورزی رشد چندانی نداشته و از نوع دیم  ،های دائم و فصلیچشمه

-که از جمله بودهناشی از عوامل متعددی   شده مطالعه یهمنطقدر  کشاورزی بخش مشکالت رسدبه ننر می. باشدمیکم  بسیار

های دائمی موجود رودخانهو نامناسب بودن آش  های پرآشنبود چشمه ،های نامناسبکشت در ارا ی با شیب توان بهی آنها می

 )شوری و تلخی آش( هاپایین بودن کیفیت آش این رودخانه به دلیل استفاده در کشاورزی)تمبی وشور( برای  ی کراییمنطقهدر 

فاده شوند. بنابراین منبع مطمئنی برای استنبوده و تنها در مواقع سیالش از آش پر می پرآش رودهااین  آن . عالوه براشاره کرد

برد. یعنی از باش می های رودخانهپذیری را برای سکونت دائم در منطقه و در حاشیهزان آسیبمی اند. این مسألهنبوده درکشاورزی

در . ه منبع دائمی آش شیرین وجود نداشته و از سویی دیگر خاک توانایی کشت گیاهان اهلی را نداردـسویی امکان دسترسی ب

-باعث ایناد قابلیت ی نزدی  رودخانه شدهیکنانشین در حاشیه ه وجود آمدن استقرارهایقدر که مانع بنتینه این مسأله همان

در طول بررسی میدانی  های زیستی برای زندگی جوامع انسانی از نوع استقرارهای موقت یا فصلی همانند دامداری نیز شده است.

ها و در رودخانه و آبراهه یشایر برخورد شد که در حاشیهدر منطقه بارها با بقایای معماری مختصر مربوط به استقرارهای موقت ع

به . استو خود گواه این است که منطقه زیستگاه مناسبی برای اینگونه استقرارها  شدمی دیده های مختلف منطقهقسمت

های پرآش و منابع درآمد نبود چشمه ،های کشاورزی آبیمناسب و کمبود زمین هایی کرایی به دلیل نبود راهمنطقه کلیطور

  معاش در جذش جمعیت پایدار مناسب نبوده است.مالی برای امرار

برای کشاورزی  سنگالخی اند. این نواحیهای پیش از تاریخ تا دوران اسالمی کم جمعیت بودهای زاگرس، از زمانپایهنواحی کوه

نشین همیشه توسط دامپروران کوچار مناسبی هستند که های فصلی بسیولی چراگاه نوان اقتصادی معیشتی مناسب نبودهبه ع

گذری واقع شده که برای به این دلیل که در شرایط جغرافیایی خاا همچون شیب زمین و یا در مناطق سختاند. استفاده شده

جهت دامپروری بسیار مناسب  مناطقیحال چنین عینیکنانشینان بسیار دشوار است. در  یسکونت و دسترس

 (.4814،علیزاده)هستند
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 (1829،گودرزیآل)ی کراییی حفاظت شدهباستانی در بافت توپوگرافیک منطقه هایپراکندگی مکان -4 شکل

 اندمتر شکل گرفته 511باستانی در ارتفاع کمتر از  هایمکان

وجود آش مناسب  ترین عاملمهم اگر عوامل موثر بر استقرار و ایناد تمدن در ی  منطقه را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که 

باشد. انسان از روزی که به یکنانشینی متمایل گردید، با مشکل دسترسی آسان برای آشامیدن انسان و دام و همچنین کشاورزی می

ار او به منابع، جهت تأمین آش مورد نیاز مواجه شد زیرا با دسترسی نداشتن به منابع آش مناسب و کافی قابل اعتماد، امکان استقر

اند هایی که دارای آش مناسب و مطمئن بودهها و چشمهها، دریاچهوجود نداشت و از همین رو است که او ابتدا در حاشیه رودخانه

را از  هاآش این های زیرزمینی دست یابد و از این طریق موفق شدتواند به آشزمین نیز می یافت. بعدها او آموخت که با حفر استقرار

ها که ها و دریاچهه ارا ی ساحلی رودخانهـن وسیله از وابستگی خویش بـو بدیات به سطح زمین منتقل کند اه و یا قنحفرچ طریق

  (.4831وهمکاران، حسینی) بکاهد شد،می ایمعموشً در فصول طغیانی نیز باعث بروز خسارات عمده

 منابع آش سطحی موجود در یوسیلهـعمدتاً ب ،ی کرایی مشاهده شد که آش مورد نیاز ساکنانررسی منطقهـدر ب

های اطراف را زمین ها استفاده واز آش چشمه و آبراهه بتوانند برای اینکهو  شدهها، تأمین میو رودخانه و آبراهه منطقه مانند چشمه

اند. ساکنین کشاورزی را آبیاری کرده هایزمین ،نهرهایی که از آن جدا نموده یآبیاری کنند، اطراف چشمه را سدبندی و بوسیله

برداری های زیرزمینی نیز بهرهاند با کندن چاه و ساخت قنات از آشتوانسته، های سطحیی کرایی عالوه بر استفاده از آشمنطقه

  .کنند

مام زندگی خود را بر بخشی یا ت ،براساس الفت با طبیعت و الگوی زیستی خاا خود از گذشته تاکنون منطقه، این برداران ازبهره

 هایشان بنا دام جهت تعلیف ،مورد مطالعه یهمنطقبرداری از پوشش گیاهی طبیعی مبناء بهره

نقش پوشش گیاهی از ننر تأمین  ذای دام و تبدیل آن به پروتئین حیوانی از ادوار گذشته مدننر بوده و همیشه مرتع به  اند.نهاده
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نکردن ت ـرعای یرفته است. طی مدت زمان طوشنی و پس از سالیان دراز و در نتینهه شمار میب تولید علوفهترین منبع عنوان اصلی

 های مستمر ورداری از منابع آش و خاک و استفادهـباصول صحیح بهره

یی را اصولی از پوشش گیاهی سبب گردیده تا جوامع گیاهی از لحاظ کمی و کیفی دچار تغییرات نامطلوش گشته و سیر قهقرا یر 

توان از انسان به عنوان عاملی که بیشترین نقش را طی نماید. عوامل بسیاری در جهت دادن به این روند تخریب م ثرند. از جمله می

کار و قطع درختان وهای زراعی و عدم رعایت اصول صحیح کشتدیل آن به زمینبرد. شخم مراتع و تبنماید نام در این زمینه ایفا می

علت وابستگی ه بهای مرتعی جهت سوخت  کن کردن بوتهآوری و ریشهجمع و سرپناه )دائمی و موقت( ساختبه مننور اهو درختچه

چرای مفرط و بیش از ظرفیت و خارج از فصل منطقه، به ویژه در میان عشایر ساکن در منطقه، الگوی زیستی مردم به منابع طبیعی 

ی مورد های طبیعی و منطقهتعادل اکولوژیکی موجود و بروز او اع نامطلوش در زیستگاه توسط دام ازجمله عوامل م ثر در برهم زدن

 مطالعه بوده است. 

در مراتع قشالقی  ل فصل بارندگییاوا در ، الباً احشام ،کرایی یمنطقهشود. درباعث لگدکوش شدن خاک مراتع می ،چرای زودرس

بع این اثرات تبه  ویابد داری آن کاهش مینگه ظرفیت و  ،خاصیت نفوذپذیریخاک متراکم شده، ، وارد شده و در اثر تردد دام

حتی در  ،ای از نقاطارهـکشت دیم که در پ یمننور توسعههتبدیل ارا ی مرتعی ب شود.می کم قدرت ریشه دوانی گیاهان  مخرش،

 وگردید، از دیگر عوامل مهم  دهاهشسطوح خیلی محدود م

 باشد.می منطقهتخریب مراتع 

های فراوانی به منابع خاک و گیاه آن رسانده است. عشایری که مسیرهای عشایری و توقف عشایر که در منطقه وجود دارد، آسیب

های مرتعی را تخریب اکوسیستم ،ند که همین امرکنمی کنیمنابع سوختی در دسترس ندارند، برای تأمین سوخت خود اقدام به بوته

  .(4831کل منابع طبیعی خوزستان،اداره)نماید تشدید می

 گیری نهایینتیجه

 بیشتر منطقه را وان گفتـتمی ،اننام شده هایررسیـو ب ی کراییی حفاظت شدهوگرافی منطقهـراساس توپـب 

ها دارای کوهی جغرافیایی، این محدودهای نیمه کوهستانی بدانیم. برگرفته است که باعث شده منطقه را منطقهارتفاع درهای کمکوه 

 ههایی را در این منطقه باستقرارگاه فراهم آورده بود تا انکوهی است که محل مناسبی برای مردمان دوران باستهای میانو دشت

 رش ی فرهنگی جنوشقرارگرفتن در حوزه نیزدره و وجود منابع آبی و  ،دشت ،چون کوهطبیعی  ق عوارضـدر واقع تلفی وجود آورند.

توان مشاهده ها را میهای کهن در این منطقه شکل گیرد که اکنون بقایای آناز فرهنگ استقرارهایی گردیده است کهکشور سبب 

 .نمود

، ی اشکانیمکان متعلق به دوره 2از این تعداد،  استمکان باستانی شناسایی شده  84ی کرایی ی حفاظت شدهاز منطقه

سالمی و ی امکان متعلق به دوره15ی ساسانی، مکان متعلق به دوره 16، (الیماییمیانه) ی اشکانیدوره همکان متعلق ب 1

و  های تاریخی )اشکانیمکان دارای دوره 41 ،مکان شناسایی شده در این پژوهش 81از .باشدمیمکان با قدمت نامعلوم  6

های های تاریخی دارای قابلیتمناطقی که در دوره. این بدان معنی است است های تاریخی و اسالمیمکان دارای دوره 1ساسانی( و 

ها را داشته و همین قابلیت ی اسالمی نیزدر دوره ،محیط زیستی مناسب به خصوا از ننر دسترسی یا نزدیکی به منابع آبی بوده

 اند به بقای خود ادامه دهند. توانسته استقرارهای انسانی
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های آش سالی، کاهش باران و خش  شدن چشمهبه دشیل متعددی چون خش  کرایی یمنطقه بسیاری از اهالی ،شرایط کنونی در

با توجه  ،کاهش و نابودی توان کشاورزی مطلوش و مورد نیاز، دسترسی نداشتن به شرایط بهداشتی و تحصیلی مناسب ینتینه و در

 یمتروکه یهااند. روستامناور مهاجرت کرده ی خود را ترک و به شهرهایجوار، دیار و کاشانهبه رشد شهرنشینی در مناطق هم

  دائمی شده است. یمتروکه و خالی از سکنه  سال پیش 11تا  41جمله این مناطق است که حدود از و دره بستان مدرسهقلعه

-به چشم میی مورد مطالعه رخ داده، با توجه به شواهد، آنچه بیش از همه در ی  نگاه کلی به تغییرات جمعیتی که در محدوده

گیری، تداوم و یا محیط زیستی است که در منطقه اتفاق افتاده است و عامل شکل تغییرات و برهم خوردن تعادل در شرایط خورد،

 منابع هاصدر آننی منطقه، شرایط محیط زیستی و درنابودی استقرارهای انسا

ها در طول هزاره طبیعی فرهنگی که در هایجاذبه توان عالوه بری کرایی را میو در نهایت این بررسی نشان داد که منطقهآبی است 

 ، نیز مورد توجه قرار داد. استهای باستانی شناسایی شدهمکان، از دیدگاه استقرارهای کهن که به صورت خود حفظ کرده
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 منابع

 13-81و4،1،3اجتماعی، صفحات  -اقتصادیکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، گزارش اداره -

 . 81 و

 شناختی های باستانی کرایی از دیدگاه ارزشی حفاظت شده، بررسی منطقه4831، وهرتاجگگودرزی،آل -

 .4831،ی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستاننامهپایان

و  ،گسترش، تأثیر عوامل جغرافیایی بر تکوین4831، هدیم ،کوهپر موسوی، حمودم ،طاووسی، نتبیم،انصاری، اشمه ،حسینی -

 .4-41، ا 11 یپیاپی شماره ،مدرس علوم انسانیی نابودی شهر تابران توس، فصلنامه

ی های دوران اشکانی و ساسانی منطقهبندی و تحلیل گونه شناختی سفال، توصیف، طبقه4838، بوالفضلخسروزاده، ع، عالی، ا -

المللی باستان شناسی ایران: حوزه شمال  رش، تهران: سازمان میراث فرهنگی و )زننان(، منموعه مقاشت همایش بیننشان ماه

 .11-14خرداد ا  11-13ی باستان شناسی، گردشگری )پژوهشگاه(، پژوهشکده

اسالمی واحد شوشتر با  شناسی در دستووا ) شوشتر(، ناشر: دانشگاه آزادهای آموزشی باستان، کاوش4838،هدیرهبر، م -

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. همکاری

سننی صنعت اکوتوریسم در مناطق حفاظت زیست خوزستان، مطالعات امکانحیطکل حفاظت م، اداره4831، امدمایوان، حزارع -

 خوزستان )شیمبار، منگشت و کرایی(.ی استان شده

 448-411، ا 1ی شناسی، شمارهی باستانزمین سیما، منلهشناسی ، باستان4831یثم، خانیکی، ملباف -
سال چهارم،  شناسی و تاریخی باستان، منله4813، اشغال جنوش خوزستان به دست الیماییان، طرح ی  ننر، باسعلیزاده، ع -

 .81-11ی اول، ا شماره

 تحوشت جنوش باختری ایران، بازتاش نقش جغرافیایی، زیست محیطی و اقتصادی در 4814، باسعلیزاده، ع -

 .13-11، ی دوم، انتشارات میراث فرهنگیی اثر، تهران، شماره)از پیش از تاریخ تا اسالم(، منله

ــزاده، ع - ــور4838،بــاسعلی  شناســی تحــولی و معرفــت شناســی( هــایی در زیســتبا فصــلشناســی)ی و عمــل در باســتان، تئ

 ان میراث فرهنگی کشور)پژوهشکده(.چاپ دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات: سازم

ــاسمقــدم، ع - ــ لیر ــازاده، ع، خســروب ــدی، م ، ســلیمانی، ش ــالی، اهربانو، ر ــایی، ع، زی ، ســین.ححمدم عطــایی، بوالفضــل، ع

 شـــــناختیباســـــتان هـــــای، بررســـــی4831، ادرنـــــ ، لزردوســـــتی، ا و میـــــری،بهـــــزاد کریمـــــی، ج فریادیـــــان،

کـل امـور فرهنگـی سـازمان میـراث      شناسـی بـا همکـاری اداره   ی باسـتان پژوهشـکده ناشـر   هـران آش شوشـتر، چـاپ اول، ت  میان 

  .فرهنگی و صنایع دستی کشور

حفاظـت محـیط زیسـت     کـل ی کرایـی، ناشـر: اداره  ی حفاظـت شـده  ، بروشـور منطقـه  4833، سـرین ، اشـراقیان، ن ادلموش، عـ  -

 خوزستان.
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