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 چكيده
و ثبت محوطه، بررسي باستان1389ماه سال در فروردين مشهود انجام تاريخيازهاي پيششناسي دشت مهران با هدف شناسايي

و تپه شناساباز، پناهگاه صخرهةباستاني اعم از محوطةمحوط36طي اين بررسي تعداد. شد شداي و ثبت 15اين تعداد،از؛يي
در باشندمي) روستانشيني تا شهرنشيني(از تاريخ پيش محوطه مربوط به دوران هاي به بحث در مورد دورهاين مقاله كه

مي ها از دوران نوسنگي تا آغاز شهرنشينياين محوطهي زيستگاه مي.شودپرداخته محوطه را به دوران نوسنگي1 تواندر مجموع
روستانشيني محوطه3محوطه روستانشيني ميانه،8محوطه روستانشيني قديم،5محوطه روستانشيني آغازين،2سفال، بي

ازهاي انجام يافته در اين محوطهبررسي. نسبت دادجديد،  هاي كنش جوامع پيش از تاريخ دشت مهران با فرهنگبرهم ها حاكي
و بينازپيش بي.است رينالنهتاريخي خوزستان، دهلران سفال تا اين نوشتار به بررسي استقرارهاي منسوب به دوران نوسنگي
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 مقدمه
شهر،دشت مهران و فرهنگي ريختمينزاز لحاظ ده است، اما چند در استان ايالم در غرب كشور واقع شناسي

برخالف ديگر. Moghaddam 2012:5)؛499-1378:518ملك شهميرزادي( غربي ايران استبخشي از ربع جنوب
انجام شدههاآنشناسي خاورميانه در هاي فشرده باستانغربي ايران كه بيشترين بررسيي جنوبهاي بخش
 ,Adams 1962; Hole et al. 1969; Johnson 1973; Nissen and Redman 1970-1; Hole 1977)است

1980,, Dittman 1984, Hole 1985, Dittman 1984; Hole 1987; Wright 1981; Neely & Wright 
1994, Moghaddam and Miri 2003; Wright and Carter 2003;Moghaddam 2012 a,b ) دشت مهران

پبه)تاكنون( و نشرسشطور روشمند و از نقطهمحور بررسي اي ناشناخته شناسي منطقهننظر مطالعات باستاده
پسناشي از مشكالت سياسي كه بيشتر باقي مانده بود و ) مانند جنگ تحميلي(از انقالب اسالمي پيش

كه؛باشدمي بيو دشتدشت در خود مطالعات پراكنده اين در حالي است يلبدهاي مجاور حاكي از اهميت
دشت فاصلدحدركه مهران دشت جغرافيايي موقعيت. تاريخ منطقه استازكنش جوامع پيشآن در برهم

 است ساخته مناطق اين بين آن پلي ارتباطياز گرفته، قرار شوشانو دهلران هايدشتو النهرينبين
(Alizadeh 2001).ازشناسي منتشرمدارك باستان قش كليدي دشت مهرانن شده از مناطق همجوار حكايت

 ;Hole 1977: ;Wright 1981: 264-6)؛١٣٨٢ عليزاده( تاريخي اين جوامع استازهاي پيشكنشدر برهم

Alizadeh 2001; Moghaddam 2012a.،ازپيش هايمحوطه روشمندةبا هدف انجام اولين مطالعبنابراين
The Archaeological Project of the Mehrān)شناسي دشت مهران باستانةتاريخي، پروژ Plain, APMP)،

شد 1389در فروردين ماه ش آغاز سنگي قديم تا شهرنشيني منجر محوطه از دوران پارينه36ناسايي كه به
جهاي دوران پارينهشد؛ محوطه و ديگران(ستاو انتشار يافتهشده اي ديگري چاپ سنگي در  1390دارابي

(Darabi et al. 2012; Javanmardzadeh and Darabi, in press.،نتايج بررسي ضمن معرفي در اين مقاله
بيمربوط به هاي محوطه در سفالنوسنگي بحث شدههاآني گاهزيست، نوساناتدشت مهران تا شهرنشيني
.است

 دشت مهران
ران در هاي دهلرت دشتو مجاوجنوب استان ايالم در با كمي انحراف به سمت جنوب غرب، دشت مهران
و جنوبشرق، بين و مندلي در شمالالنهرين در غرب از دشت اين.)1نقشه شماره( غربي قرار گرفته استغرب

و عراق به كشور غرباز،(Jebal-e Hamrin) مرينح جبالبه جنوباز،(Pashmin) شمينپ هايكوهبه شمال
دهطبيعيو كرويدور ناراناَ كوهبه شرق از نظر از نقطه، با اين حال؛است شدهمحدود لرانمنتهي به دشت

و  يا همان) 499-518: 1378ملك شهميرزادي( فرهنگيغربي خوزستان اليه شمالمنتهييختشناباستانفرهنگي
ميبه (Kouchoukos 1998: 80; Moghaddam 2012a:1-3)سوزياناي بزرگ  دشت مهرانةگستر. رودشمار

وكيلومتر 400حدود  ميـشكل در جهت شرقيصورت مستطيلبه مربع باشد كه داراي ارتفاع متغير از غربي
در 100 آب 400و حدود ترينغربيمتر هاي اصلي رودخانه. شرقي است اليهمنتهيهاي آزاد در متر از سطح

و نقشي كليدي را  رود:ازاند به ترتيب عبارتندي دشت ايفا كردهها گاهزيستبرپايي در دشت كه دائمي بوده
Konjān)كُنجان چم Cham)گاوي ،(Gāvi) نگولهو چ(Changouleh)مكُنجانرود؛كه از ارتفاعات كبيركوهچ
ميدر شمال ة، در غرب دشت به رودخانغربي دشتگيرد، پس از طي مرز شمالشرقي دشت مهران سرچشمه
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كههدر واقع. ريزدگاوي مي رسرحد شمالمين رودخانه است خطغربي دشت و  القعر آن مرزا محدود كرده
و عراق را تشكيل مي چمگاوي نيز به مانندةرودخان. دهدكنوني ايران از ارتفاعات كبيركوه سرچشمهكُنجان

و از شر و پس از طي طول شرقيوقگرفته غ،غربي دشتـارد دشت شده ملحقچمكُنجانرب به رودخانه در
اشده  عرو سپس ميين دو به خاك كشور كهةديگر رودخان. ريزنداق به مانند دائمي دشت، چنگوله است

و رودخانه من، از ارتفاعات كبيركوه در شمالچمكُنجانهاي گاوي و در اليههيتغربي خود سرچشمه گرفته
كه است بستري داراي خاص، ريختياين رودخانه به دليل خواص زمين. ريزدميشرقي دشت به كشور عراق 

ميوجود گذاري رسوبةيندر آن زم و به كشور عراق .)9-158: 1385 مسلح نيروهاي جغرافيايي سازمان( ريزدنداشته
و ريختهاي بر اساس ويژگي » الف«: بخش قابل تقسيم است3به دشت مهران،كاربري اراضينيز شناسي

)A(،»ب«)B(،»ج«)C(.يا» الف«ةنطقمAآ هاي آزاد است در قسمتبكه داراي كمترين ارتفاع از سطح
و منطق و گذاري رودخانهآبرفتي ناشي از رسوبةغربي دشت واقع شده چمهاي گاوي نقشه( استكُنجان

آب 180تا 100ارتفاع اين بخش از دشت بين.)1شماره  و متر از سطح بيشترين تعداد هاي آزاد متغير است
بخكه از رسوبي گونههمان. استع شده هاي پيش از تاريخ در اين بخش از دشت واقمحوطه ش بودن اين

كه امروزه نيز براي اهداف كشاورزي مورد استفاده بوده ترين بخش براي كشاورزي است چنانآيد، مناسبميبر
مي كشاورزانو توسط  و» الف«ي هاي بخشاست كه بين»ب«، بخش ديگر بخش. شوداستفاده »ج«در غرب
آب 250تا 180بي تقريو در ارتفاع در شرق گونه كه از اين بخش همان. هاي آزاد قرار داردمتر از سطح

كهآيد منطقهميموقعيتش بر و هم براي چراي دام مناسب است اي بينابيني است به دليل. هم براي كشاورزي
ق»الف« نبودن رسوبات همانند بخشغني و امروزه مناطق با ليتاب، از لحاظ كشاورزي بازدهي كمتري دارد

، اين بخش نيز از رسوبات»الف«همانند بخش. به كشاورزي تغيير كاربري يافته استتدريجبهمرتع آن 
و رودخانه چمهاي گاوي و دانهكُنجان بندي رسوبات متفاوت تشكيل شده است با اين تفاوت كه ضخامت

آو يي متفاوتاست كه خود سيما در»ج«ة، حوزوزهحديگر. رده استبا قابليتي متفاوت را پديد است كه
آب 400تا 250ترين بخش دشت با ارتفاع متغير شرقي بخش اعظم اين. هاي آزاد واقع شده استمتر از سطح

چمهاي گاوي، رودخانهةدانحوزه متشكل از رسوبات درشت شدگي ارتفاعات در كنار شستهو چنگولهكُنجان
كه. هاي ذكر شده داردبا ساير حوزه است كه به همين دليل سيمايي متفاوتپيرامون  نيز در اين بخش است

و چخماق است زمينبرونزد سازند كنگلومراي بختياري كه حاوي منابع سرشار سنگ راةهاي چرت مناسبي
د. سنگي فراهم آورده استهاي انساني در دوران پارينهبراي جذب گروه تنها داراي،تشاين بخش از

و نزديك هاي مناسب براي علفزار و اوايل بهار از مناطق دور به جوامع عشايري است كه در اواخر زمستان
.)9-158: 1385:همان( آيندمنطقه مي

 شناسي دشت مهرانمطالعات باستانةپيشين
پيشناسي كه به اهميت باستاناولين باستان و بازديد به عمل آورد، فرانك هول بودشناسي دشت مهران  برده

درةهاي دوركه كاوش در اليهزماني،م.1973وي در سال.)1389وي شخصي گفتگ،هول( انتقالي چغامامي
و از طريق دشت مهران النهرمهاجرت اين مردمان از شرق بينةبه طرح فرضي،چغاسفيد را انجام داده بود ين

بهدر همين. پرداخت و به،منظور پاسخ به اين فرضيه از دشت مهران بازديد كردراستا وجود دليلكه
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و زرهي و عراق در آن زمانجنگ چنداز ناشيتجهيزات نظامي به ناچار از انجام هرگونه،روزه بين ايران
بههادر همان سال. (Hole 1977:10-21) اي چشم پوشيدمطالعه منظور تكميل مرحوم علي محمد خليليان
و براي اولينتاريخازهاي پيشكارشناسي ارشد خود، محوطهةنامپايان بار دشت مهران را بررسي كرده

و بقاياي انفجاري ناشي از به).371- 376: 1356خليليان ( را ارائه دادهاآنگاهنگاري نسبي  دليل جنگ تحميلي
شناسي در دشت مهران تا باستانةمشاهده است، هرگونه مطالعجاي دشت قابلدر جايامروزه نيزكه،آن

ب،در اين زمان خليليان با هدف از سرگيري اين مطالعات. متوقف ماند 1375سال  . ررسي دشت نموداقدام به
و نهايتاًبه دليل فوت ناگهاني خليليان، بررسي  62ايي منجر به شناس ها توسط جبرئيل نوكنده ادامه يافت

شداز پارينه زمانيةباستاني با گسترةمحوط .Nokandeh 2010)؛1375خليليان( سنگي قديم تا اسالمي متأخر

خليليان(شناسي ايران شد وارد ادبيات باستان)چغاگالن(المان با اهميت چغاخُ، محوطههااين بررسية در نتيج

شد؛ اين محوطه)1378 بودن نتايج توجهبا توجه به جالب.)1381نوكنده( بعدها توسط نوكنده تعيين حريم
و اهميت محوطه و نوكنده قرار نيز توجه عباس عليزاده مورد دشت مهرانشده، شناسايي هايبررسي خليليان

فرايندةاي بلندمدت را براي مطالعتي از دانشگاه شيكاگو، پروژهرفت؛ وي تصميم گرفت كه در رأس هيئگ
يطرح،منظوربدين. سنگي به آغاز شهرنشيني تعريف نمايدغرب ايران از دوران پارينهگذار جوامع جنوب

و خواستار انجام مطالعات باست پژوهشي را به شناسي دشت مهرانناسازمان ميراث فرهنگي وقت ارائه نموده
بودن منطقه به بقاياي انفجاري آلودهمانند بعدها به داليلي.Alizadeh 2003)؛ 217-1380:230عليزاده( شد

تبيين نقش دشت مهران در بار تالش براي ين پروژه نيز ناكام ماند تا ديگرا،ناشي از دوران جنگ تحميلي
و در قالب يك بررسي نجاتدر همين سال.شناسي خاورميانه بدون نتيجه بماندباستان بخشي، محسن ها

و حائل بين دشتةزيدي منطق و دهلران را شرقي و تعدادي محوطه از دوره آغاز بررسي كردهاي مهران
دي.)1382زيدي( نگارش تا دوران تاريخي گزارش نمود ةشده در دشت مهران، مطالعگر مطالعات انجاماز

و آن نامه كارشناسي ارشددر قالب پايانحجت دارابي شدن دشت است كه فرايند نوسنگيمقدماتي به
ويپرداخته  ووآب رهايمتغيبا ارزيابي است؛ و قابليت محيطيـ زيست هوايي هاي آن به بررسي دشت مهران
در سال باالخره،.);1387Darabi & Fazeli 2009دارابي(نوسنگي پرداخت هاي آغازگيري محوطهبراي شكل

بهئهي،و از طرف دانشگاه توبينگن آلمان 1389 نگاري منظور اليهتي به سرپرستي محسن زيدي كاوش
دوا. چغاگالن را آغاز نمود حكايت از 14هاي كربن گذاري نمونهفصل ادامه يافت كه تاريخ ين كاوش در

ازهزيستگا  Zeidi)هشتم پيش از ميالد در اين محوطه داردةدهم تا اواخر هزارةهزار حدود اواسطي طوالني

et.al, In Press)و مطالع؛ . زيدي ادامه داردنمحسينامه دكتراين محوطه با هدف انجام پايانةبررسي

 (APMP) شناسي دشت مهرانباستانةپروژ
ا و انجام اين پروژه و انجام ديگر مراحل پروژهازرزيابي پتانسيل پيشهدف از شروع تاريخي دشت براي طراحي

و كاوش گسترده در محوطهاعم از بررسي بيشتر، اليه به دليل شوربختانه،. هاي پيش از تاريخ بوده استنگاري
و در پي آن خطر تسطيح محوطه مطگسترش روزافزون كشاورزي پيشرفته و العه هاي باستاني، ضرورت بررسي

، هنوز احساس اي كه در باال آمدشدهبا وجود مطالعات انجام. ها امري انكارناپذير استو ثبت سريع اين محوطه
و مطالعه شده است؛شناسي دشت بيشتر از آن چيزي شد كه پتانسيل باستانمي لذا است كه شناسايي
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بهتصميم گرفته شد كه ديگر و و فشرده دشت صورت كامالًبار و بقاياي پيش روشمند از مهران بررسي شده
و شناسايي قرار گيردموردآنتاريخي هاي راجع به داشتهچه بيشتريهركه بتوان با قطعيت طوريهب،بررسي
و زمينه را براي مطالعازپيش به. دشت فراهم نموداين تاريخاز جامع جوامع پيشةتاريخ اظهارنظر كرده
در همين كه طوريهمانو جوانمردزاده اقدام به بررسي خود دشت نمودندوبيادار 1389فروردين منظور

بهرفت نتايج قابلانتظار مي محوطه منسوب به دوران 36در مجموع تعداد طي اين بررسي،. دست آمدتوجهي
نگيسمحوطه منسوب به دوران پارينه 22سنگي قديم تا آغاز نگارش شناسايي شد كه از اين تعداد پارينه

ج اايياست كه در و معرفي شده و ديگران(ست ديگر مطالعه  15تعداد.Darabi et al 2012)؛ 1391دارابي
دوهاي شناساييمحوطه از محوطه نقشه؛2و1شماره جدول( ران نوسنگي تا آغاز نگارش استشده نيز منسوب به

تعدادي ادوات MS 023)1 رِم رِمه( شده هاي شناسايياست كه بر سطح يكي از محوطه شايان ذكر؛)1شماره 
و هم پيشمنظور اين محوطه هم در آثار پارينهنسنگي نيز شناسايي شد كه بديپارينه وازسنگي تاريخ مطالعه

و، وجود مزارع كشاورزيهايي از قبيل نبود بودجهشايان ذكر است كه به دليل محدوديت. معرفي شده است
هم،ي از دشت به بقاياي انفجاري ناشي از دوران جنگ تحميلييها بخشبودن نيز آلوده دشتةامكان بررسي

با قطعيت در توانمي صورت اين در كه شود فرصت اين بررسي تكميل در اوليناميد است لذا؛وجود نداشت
. نظر كردؤيت در دشت مهران اظهاررتاريخ قابلازمورد آثار پيش

بهپروژه،ةو در ادام 1389ر پاييزددر پي اين بررسي، عنوان يكي از محوطة چغاآهوان كه طي بررسي
و ارائه جدول گاهنگاري بر اساس دادهگاهزيستهاي كليدي براي شناخت نوسانات محوطه هاي مطلق،ي

و اليهتشخيص داده شده بود،  شدنگاري ةهاي فرهنگي مرتبط با اواخر هزاراليه،طي اين كاوش. تعيين حريم
درةتا اوايل هزار ششم و ترانشه2سوم پيش از ميالد و ثبت گرديدمتر نهشته فرهنگي 19مجزا از. شناسايي

بههبهاي منحصريافتهاين كاوش كنش با مناطق دست آمده است كه دال بر اهميت دشت مهران در برهمفردي
درهاي ذكر شده استهمجوار در دوره گ؛ نتايج اين كاوش نيز شناسي كشور باستانةردهمايي ساالنيازدهمين

و به زودي چاپ خواهد شد .ارائه شده

 بررسيو اهداف روش
و فراگير دليلبه دشتةهم بار ديگرهاي پيشين در دشت مهران، تصميم گرفته شد كه نبودن بررسيجامع

و داشته و ثبت شوندازهاي پيشبررسي شده هاي توانايياده از منظور با استفبدين. تاريخي آن شناسايي
موةهم،بررسي فشرده و بررسي قرار گرفتدشت بهطي بررسي از نقشه. رد بازديد منظور هاي توپوگرافي
در همزمانبررسي، همچنين گاهزيستو تداوم گيريدر روند شكل عوارض طبيعيارزيابي نقش  با دقت بيشتر

ارثهاي توپوگرافي، از نقشهدر كنار. استفاده شده استبا پتانسيل بيشترييها بخش  Google) تصاوير گوگل

Earth) ب توانست محوطه باشدمي كه احتماالًرا صورت كه موقعيت مناطقي بدين. رده شده استهم بهره
و پس از واردروي اين نرمبر و GPSبه دستگاه مختصات آن كردن افزار مشخص كرده بر روي زمين رديابي

بر.شدميارزيابي  و عالوه تصتصاوير ماهواره استفاده از نقشه اوير قديمي دشت مهران كه در اي امروزي، از
كُرُناايماهواره با نام تصاوير (Arkansas)و توسط دانشگاه آركانزاس است تصويربرداري شده 1969سال 

(Corona Satellite Imagery) به مزيت اين تصاوير اين است. است بهره برده شده، نيز ارائه شده راحتي كه
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و مكانيزهشناسي دشت توان ريختمي و شدنقبل از صنعتي پي كشاورزي  بررسيرا،آن تسطيح اراضي در
ازةدر كنار شمار (S)و بررسي (M)هاي مهران از سرواژهها منظور ثبت محوطهبه. كرد شروع 001محوطه كه
ا. شود، استفاده شده استمي و كد اين شده هاي شناساييبا كد محوطهسوئي ست كه از از مزيت اين سرواژه

بهطي بررسي و از ديگرسو، عنوان بخشي از سوزياناي بزرگ، اين كدها هاي پيشين دشت هماهنگي داشته
. دهندهماهنگي نسبي را نشان مي

مي اي استن يافتهترين مهمسفال به دليل اينكه هاي مختلف بحث در مورد دوره توانكه بر اساس آن
و گذاري نسبي عنوان اساس تاريخبه يافتهرا ارائه داد، لذا اين شدهي شناساييهاگاهنگاري محوطه كرد
شوشان،(طق همجوار شده طي بررسي با مناآوريهاي جمعمنظور سفالبدين.ها قرار گرفته استمحوطه

و بين و تاريخ) النهريندهلران امقايسه و.ستگذاري شده از در پايان شده، ها با مناطق ذكرسفالةمقايس پس
و كميت در محوطه گاهزيستچارچوب زماني  و كيفيت آن نيز تا حدودي گاهزيستها مشخص شده در هر دوره
بي( اوليه گاهزيستهاي با شايان ذكر است كه در محوطه. بحث شده است به)سفال، آغاز روستانشينيمانند

.توجه شده استنيزهاآنپراكندگيو هاي سنگيجمله ابزاراز رهامتغيساير

 تاريخيازي پيشها گاهزيست
شناسي چارچوب واژه در مورداست الزم،1389شده طي بررسيي شناساييها گاهزيستاز معرفي پيش

و اجباريبه دليل گويا؛داده شودكوتاه توضيحي،در نوشتار كنونيگاهنگاري مورد استفاده  بودن مفهوم نبودن
بتاريخي جنوبازپيشو تطور جوامعيگاهزيست كه با واقعيت توسعه،سنگيـمسةواژ وهغرب ايران طور اعم

ب نظر ما ني استفاده شود كه با مفهوم موردگاترجيح داده شد كه از واژ سازگار نيست، طور اخصهدشت مهران
وةكه همان مطالع ، سازگاري داشته استشهرنشيني سپسفرايند گذار جوامع از غارنشيني به روستانشيني

و پس از مطالعنيبد.باشد موردةتصميم گرفته شد كه از واژ،شده طي بررسيآورياي جمعهيافتهةمنظور
و جنوب بهكه واژ،غرب ايراناستفاده فرانك هول براي ادوار پيش از تاريخ غرب مراتب گوياتر از واژگان گاني

هاي اين واژگان را خوبي مزيتبه"شناسي غرب ايرانباستان"وي در كتاب. استفاده شود،تكنولوژيك هستند
 Hole)؛ 1381هول(، توضيح داده استباشدميتاريخي منطقهازكه داراي سازگاري بيشتري با روندهاي پيش

د كه خود به دوران آغازين تا جدي"روستانشيني"لذا در اين مقاله از چارچوب گاهنگاري.29-33 :1987
 ديگر،نباشند آشنا خيلي مخاطب براي واژگان اين شايد كه دليل اينبهشده است؛ استفاده شودمي تقسيم
.آمده است نيز همزمان گاهنگاري رايج واژگان

بيةدور  سفالنوسنگي
اةي مربوط به دورها گاهزيست ترين يميقد ميةز اين دوريكجانشيني دشت مهران  نظربهشوند؛ فرهنگي آغاز
-1 رِم رِمه( بر سطح دشت،يك زيستگاه البتهكه نمود؛ بتوان به اين دوره منتسبرا1رِم رِمهمحوطة رسدمي

(Rem Remah 1, MS 023و دهلران، يكي در كرويدور طبيعي بين دشت و ديگري) Fasilفَسيل( هاي مهران
و هيجدانمياني بين دشتةمنطقدرنيز خُال( دشت هاي مهران Choghā)مان يا چغا گُالن چغا Kholāmān,

Golan وةآثار مربوط به دور ترين يميقدشده بر اساس مطالعات انجام.)2 نقشه شماره( واقع شده است گردآوري
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و آغاز يكجانشيني تا اواخر دوران نوسنگي بي ميسشكار  صورت يكجاهبگالن چغاةتوان در محوطفال را
محيهاطي سال.)1387دارابي( كردمطالعه و به سرپرستي سن زيدي اخير، هيئتي از دانشگاه توبينگن آلمان
بهكاوش برهايي را هه در دو فصل به انجام رساندو انجام مطالعات آزمايشگاهي اولي گاهزيستآورد توالي منظور
او گاهزيستبر اين اساس، آغاز. است باةهزار ايلدر محوطه از و شناسي توجه به گونهدهم پيش از ميالد بوده

و حجم نهشته ميابزارها زيدي،( هشتم پيش از ميالد تداوم داشته باشدةرسد كه تا اواخر هزارها، به نظر

بيةمحوط.Zeidi et al, In Press)؛1391گفتگوي خصوصي سفال است، بعدي كه داراي آثار دوران نوسنگي
هبرا هاي شاخص اين دوره يافته،فرهنگي نهشتهونهگنداشتن هيچكه در عين است)Fasil( سيلفَةمحوط
ميبر اين اساس؛قبولي برخوردار استو از تراكم قابل بودهاداروضوح اين محوطه را به بتوان رسد كه به نظر

و گونه. جوامع سيار نسبت داد را گاهزيستتاريخ شناسي ابزارهاي سنگي، بر اساس مقايسه توانميدر محوطه
شده شباهت كاملي را با فاز علي كش از آوريويژه اينكه ابزارهاي جمعهب؛ه نسبت داداين دور به اواخر
مي هايمحوطه و چغاسفيد نشان .Fazeli & Darabi 2009)؛1388دارابي(ددهعلي كش

بيةمنتسب به دورةديگر محوط سال طي بررسيو بار است كه براي اولين1رِم رِمه سفال،نوسنگي
و ثبت شد 1389 بيبآثار سطحي منسوب به اين دوره. شناسايي ازشر سطحي به وسعت از يك هكتار

ب و هريت استؤروضوح قابلهمحوطه پراكنده مي؛ تر هاي بعدي بسيار گستردهرسد محوطه در دورهچند به نظر
هاي ورد ميزان نهشتههاي اطراف، برآمحوطه در زير رسوبات ناشي از مسيل شدنبه دليل مدفون.شده است

بهةواسطبه، نيز ممكن استفرهنگي محوطه غير و تسطيح آن،يكشاورزعنوان زمين استفاده از محوطه
،هاي كناريدر نماي جانبي آبكندكه حاليدراي اطراف ارتفاع دارد،هامروزه كمتر از يك متر از سطح زمين

س2هاي فرهنگي را تا عمق حدود توان اليهمي محيتر مهم.طح مشاهده كردمتر از وطهن ويژگي اين بخش از
گو پراكندگي مصنوعات تراشه سنگي و مقايسههنبا تراكم باالست كه بر اساس ب،شناسي ةه دورقابل انتساب

ميبي نوسنگي مادرهاي شده از سنگهاي توليدريزتيغهها، مشتمل بر تيغه عمدتاًًسنگي مصنوعات.دباشسفال
اسفشنگي بيشكل بهت؛ چنين صنايعي از مشخصات اصلي نوسنگي ميسفال ، Hole 1994:107)دروشمار

اةچند در دورهر ةاهميت اين محوطه به اين دليل است كه تاكنون تنها محوط.ستباسفال هم تداوم يافته
نو احتمالي شده خود دشت است كه تواليشناسايي بيدوران ا( سفال را به دوران باسفالسنگي آغاز ينجا در

مي) روستانشيني مييافتهاساس مطالعات انجام شده،بر. دهدنشان كش توان به فاز عليهاي سطحي محوطه را
و. منسوب كردو چغاسفيدكشو محمدجعفر از تپه علي هاي يافتهطي بازديدي كه فرانك هول از محوطه

راهسطحي آن داشت  با اين.)1390گفتگوي شخصي،فرانك هول(ستاهنسبت دادنوسنگيةبه دور، اين محوطه
ميبيةهاي دوروجود، قطعيت نهشته و در اين صورت بهسفال منوط به انجام كاوش خواهد بود عنوان تواند

وتر يميقد گاهزيستپلي بين  .گرفته شود نظردر مهراني بعدي خود دشتها گاهزيستچغاگالن در شمال دشت

 روستانشيني آغازينةدور
پيش از ميالد 5400تا 6300بينزمانيةفرهنگي در چارچوب گاهنگاري پيشنهادي فرانك هول بازةدور اين

دراست كه دوران نوسنگي باسفال تا اوايل مس  ميـ سنگي قديم را از اين.(Hole 1987:29-33, 57) گيردبر
كه2دوره تعداد  و ثبت شده است و ديگري از هاي پيشينيبررساز محوطهيكمحوطه از دشت شناسايي



و تابستان،1شمارة،5ورةد،شناسيمطالعات باستان/ 18  1392 بهار

جِنمحوطههاي سطحي، سفالةبر اساس مطالع).3نقشه شماره( هاي بررسي اخير استنويافته جان قُلي هاي
(Jen Jan Qoli MS 030) هومي1رِم رِم رِم رِمه. توان به اين دوره نسبت دادرا هاي داراي سفال1محوطه

بانوسةهاي مختلف دورفاز اسنگي كسفال ميت پيش از ششمةهفتم تا اواسط هزارةهزارةتوان تاريخ نيمه
هفتم پيش از ميالدةاواخر هزاربه هاي مربوط يافته داراي اين محوطه همچنين. گرفت نظردر براي آن را ميالد
 محوطه، سطحي هايسفال.كرد منسوب فالباس نوسنگيةدور اوايلبهراهاآن توانميكهطوريهب؛است
بههيگيا چسباننده با ماده پوك هاييسفال هاسفال اين داخليو بيروني سطحهستند؛ شكنندهو ترد شدتو
پ  ها از پخت كافي برخوردارنماي جانبي، اين سفالةاساس مشاهدبر.است شدهبراقو غليظ گلي وششداراي

وو داراي كف باشندمي و بدنه زاويهتخت ميمقعر  :Alizadeh 2003)؛3؛ جدول شماره1وير شمارهتص( باشنددار
Pl.21-3.

و در هكتار است كه در جنوبي1كوچك با مساحت حدود اي جان قلي محوطهجن ترين بخش مركز دشت
و با سطح1 رِم رِمهاين محوطه همانند محوطه؛واقع شده استهدولَبِكنار مسيل  در زمين مستعد كشاورزي

هاي هاي سفالهايي با ويژگيسفالاز اين محوطه. يك به سطح دشت واقع شده استزميني نزدهاي زيرآب
و كميت.و به تعداد كمتري گردآوري شده است1 رِم رِمهآمده از دستبه ةدور گاهزيستبرآورد كيفيت

سيافتهگذاري شديد با مشكل مواجه است، اما روستانشيني آغازين اين محوطه هم به دليل رسوب طحي هاي
ميتوانند معرف اين فاز فرهنگي باشند كه اين موضوع را تنها با گمانهمي . توان معلوم كردزني

 روستانشيني قديمةدور
مييتارازبا توجه به گاهنگاري پيشنهادي هول براي پيش  5400- 4800توان در بازه زمانيخ منطقه، اين دوره را

و ثبت شدهةمحوط5 تعدادداد كه قرار، سنگ قديمومسةيعني دور،پيش از ميالد ، منسوب به اين شناسايي
ازهامحوطه. است دوره  Rem Remah 1, MS)1رِم رِمه، (Tappeh KHolāmi, MS 021)تپه خُالمي:عبارتند

023)،غاآهوانچ (Choghā Ahowān, MS 027) ،ويچِگچغا ب (Choghā Boicheg, MS 029) و يا تپه كوچك
كهةكه همگي در نيم (Jen Jan Qoli MS 030)قليجانتپه جن را بستريغربي دشت مناسب براي كشاورزي

برمحوطهو تعداد از نام طور كه همان.)4ةنقشه شمار( انددارد، واقع شده  گاهزيستاي كه آيد، تنها محوطهميها
و ديگر محوطه1رِم رِمهدر آن تداوم يافته است، باست 2نسبت به تعداد. اندشكل گرفتهبار اي اولينرها

و تعداد محوطهةاي كه در دورمحوطه توجه است كه اين ها در اين دوره قابلآغازين معرفي شدند، رشد اندازه
و عالوه بر تداوم روستانشينيةدوريعني بعدي،ةرشد در دور  در بيشتر گاهزيستميانه هم ادامه دارد

دمحوطه بهبابراي اولين قديم تعدادي زيستگاهروستانشينيةروهاي ار .ستوجود آمده
شباهت كاملي را با فاز سوزياناي1رِم رِمهو جِن جان قُلي،خُالمي تپههاي هاي سطحي محوطهسفال

ميپيش از ميالد را در 5700- 5200از چغابنوت، كه بازه زماني3و2عتيق  ميبر . دهندگيرد، نشان
سطنمونه بابودن جان قلي نيز با وجود اندكجنةمحوطحيهاي 3هاي فاز سوزياناي عتيق نمونه قابل قياس

و فاز انتقالي چغامامي و مندلييها دشتاز  (CMT) از دشت شوشان  Delougaz and)باشندميدهلران
Kantor 1996: Pl. 221-3; Hole 1977: Pl. 40, 43-4; Oates 1968, 1976: 62-68) .

بريها سفالكنگلومرايي شمال دشت است كه تنها زدهايبروناي باز واقع بر المي محوطهتپه خُ سطحي
و يافتهجنگ تحميليةناشي از دور هاييبتخربه دليل. مشاهده استح آن قابلسط هاي اين محوطه پراكنده



19/ي دوران روستانشينيها گاهزيست: شناسي دشت مهرانباستانةپروژ

كه رسديمطه، به نظر هاي فرهنگي در محوو نبود اليهها يافتهبودن با توجه به سطحي. مضطرب شده است
ومحوطه انيز محوطه جان قليجن. مربوط به جوامع سيار بوده است اي فصلي ز يك اي است با مساحت كمتر

و جنوبي مسيلةهكتار كه بر كران به دليل كشاورزي. كيلومتري جنوب شهر مهران واقع شده است1بدوله
اين نكته را با نگاهي به تصاوير.ه كم شده استمرور زمان از مساحت محوطبه،اطراف هايينزمبودن 

از. دريافت توانيمنا به سادگي شده در سايت كُرُهاي معرفيهوارهما 2اطراف حدود هايينزمارتفاع محوطه
و مساحت اما با توجه به اينكه اين بخش از دشت داراي ارتفاع كمي. هكتار استحدود نيماشيامروزمتر
و به رود بي نزديك گاو است گاوي قرار دارد، فصلي هاي يانطغكه حتي امروزه نيز در معرض طوريهاست،

روستانشيني است در زير رسوباتةهاي دوريافتهكه بخش اعظم اين محوطه كه حاوي تصور نمود توانيم
ك هاييافته،گذشته هاييبررسبرداري طي به دليل نمونه،از اين محوطه. مدفون شده است مي به سطحي

در اين محوطه قديم تا ميانهروستانشينيةهاي مرتبط با دور؛ اما نتايج بررسي پيشين وجود يافتهدست آمد
هاي مرتبط با يافتهمعرف توانديماي كه محوطهينتر مهمروي، به هر.(Nokandeh 2010) كنديمييد را تأ

 ترين يديكلپيش، در اين دوره نيز همچنانةند دوراست، همان1رِمهرِمةمحوطباشد، قديمروستانشيني دورة 
هاي سطحي مرتبط با اين دوره حاكي از يافتهپراكندگي. تاريخ دشت استازپيشةمحوطه براي مطالع

با توجه به اين كه امروزه كاربري محوطه، كشاورزي است،. توجه محوطه در اين دوره استگسترش قابل
موتخمين مساحت محوطه در دور و. نمايديمهاي سطحي غيرممكن يافتهبحث بر اساسردة اما كميت

. استم.پپنجمةششم تا اواسط هزارةگسترش زياد محوطه در اواخر هزارها حاكي از يافتهكيفيت 
ازييها شباهتفرهنگي را در عينةاين دوريها سفالدر مجموع با توانيم، النهرينينببا فاز همزمان
و شوشان مقايسه كرد فازهاي همزمان ةبه رنگ نخودي مايل به سبز با ماد عمدتاًها سفالاين. از دهلران

و دانه و عمدتاًنقوش.، هستندشوديمهاي ماسه بادي كه از سطح ديده چسباننده ماسه بادي باندهاي پهن
و داراي باالو گاهينظر حرارت نيز داراي پخت كافي از نقطه. هاي بزرگ هستندمتوسط با نقطه  هستند

بهاييرهخم .)4؛ جدول شماره2تصوير شماره( خوبي ورز داده شده استهستند كه

 روستانشيني ميانهةدور
ـ پيش از ميالد 4800- 4200فرهنگي را بينةفرانك هول اين دور و مياني مس يسنگو معادل فاز قديم

و جنوبدر اين دوره همانند ساير. پيشنهاد داده استميانه و مناطق غرب غربي ايران، شاهد افزايش تعداد
بها محوطهةانداز و بيشترين،شدههاي شناساييكه از بين محوطهطوريههستيم هاي محوطهينتر بزرگتعداد
 تعداد).6نقشه شماره( اين دوره نسبت دادمواد فرهنگيبايهامحوطهبه توانيمرا روستانشينيةدور

معمحوطه از تپه است كه8 رف اين دورههاي تپه خُالمي، (Reza Abad, MS 019) رضاآبادتپه: عبارتند
(Choghā KHolāmi MS 021) ،ه1رِم رِم(Rem Remah 1, MS 023) ،ه3رِم رِم(Rem Remah 3, MS 025) ،

و گاويجانجن،چغاآهوان، چغا بويچِگ . (Gāvi, MS 033)قلي

از1رِم رِمهةدوره، محوط هاي منسوب به ايناز محوطه محوطه است،ينتر بزرگهكتار وسعت 10با بيش
بيةاين محوطه از دور و گاهزيستسفال بدون هيچ گسستي توالي نوسنگي هاي سطحي يافتهرا داراست

هاي بزرگ با تعداد زيادي محوطهربامعني كه براي اولينبدين. محوطه استةمحوطه حاكي از اهميت ويژ
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تأس هاييخمه در بزرگ، پاشن و پيكرك در دشت اداري)؟(كه نشان از وجود مركز احتماالً شوديمسيس فالي
وجدستهبهاي يافتهو دارد در دشت مهران  تأآمده از مناطق مجاور ندكيمييد ود مراكز اداري در اين دوره را

هاي اين دوره هكتار نيز از محوطه5با مساحت متوسط حدود چغاآهوانةديگر، محوطةمحوط).3تصوير شماره(
و در حاشي هم. آيديموجودبهشمالي دشتةاست كه با آغاز اين دوره از شواهدييها نشانهدر اين محوطه

به شوديمهده مشا1رِمهرِمبر سطح محوطه موجود شدن پوشاندهو هاي بعددوره در محوطه گسترش دليل اما
به گاهزيستهاي فرهنگي، امكان برآورد سط نهشتهمواد تو  بويچِگچغاةمحوط. ني ميسر نيستآساو كاربري آن
و بر حاشي غربيةهاي اين دوره است كه در نيمحوطهم از ديگر و با مساحت حدود جنوبي رودةدشت گاوي

د5 دورهكتار تأراين ةاز دشت توسط رودخان اين بخش،گذاري شديدهرچند به دليل رسوب؛شوديمسيسه
هاي جديدتر در اثر گسترش افقي محوطه در كنار اليه وسيلةبههاي زيرينو پوشاندن اليه گاوي از سويي

و طبيعي آن  اي كه بتوان هيچ يافته توانينمكه طوريهب؛مدفون شده است،سواز ديگر فرسايش انساني
بهميانه را در آن از روستانشينيتر يميقداي دوره جن. دست آورداثبات كرد، جان قلي نيز در جنوب محوطه

اين محوطه هم مانند چغا بويچِگ.است گاهزيستقبل داراي تداومةدورةبا همان انداز رسديمبه نظر دشت 
و به نظر  و تنها رسديمتوسط رسوبات رود گاوي مدفون شده است كه بخش اعظم محوطه مدفون شده باشد

در محوطه، كه روستانشيني ميانه است، در كنار آثار دوره گاهزيستمربوط به اواخر هايبخشي از نهشته
به. اسالمي باالتر از سطح كنوني دشت قرار دارند عنوان با توجه به شواهد سطحي اين محوطه در دوره اسالمي

. يك گورستان كاربري داشته است
ببا مواد مربوط هاي از بين محوطه راهكه بتوان محوطه رسديمه نظر به اين دوره، و تپه خُالمي اي گاوي

و منسوب به دورهتكييها گاهزيست تنها داراي آثاري پيشةتپه خُالمي به مانند دور.ستجوامع سيار داناي
و محوط و كه اي است گاوي هم محوطهةسطحي از اين دوره است رود گاوي جنوبييةبر حاشدر مركز دشت

و، استتأسيس شده  متر 500اي كمتر از تنها شواهد سطحي آن در گسترهبه دليل فرسايش از بين رفته
و مضطرب. ده شده استپراكن به توانينمراحتيبه هاي سطحي، شدن يافتهبا توجه به فرسايش زياد راجع

. هاي فرهنگي محوطه اظهارنظر كردميزان نهشته
بهفازبا توانيمرا ميانه روستانشينييها سفال  مخصوصبهخوبي مقايسه كرد، هاي مشابه از دشت دهلران

ازها سفالاين. دهديماين دشت نشانيها سفالاينكه گرامر نقوش شباهت كاملي را با يها رنگدر طيفي
وةچسبانندةرنگ، مادنخودي روشن تا مايل به سبز با نقوش سياه ورز داده شده، ديدهاييرهخمماسه بادي

شنييها سفال؛ به عالوه،ندشويم و ماده چسباننده گياهي يا و فرج زياد با رنگ قرمز، خميره خشن با خلل
و در مواردي پركار استها سفال؛ نقوش اين شونديمريز نيز ديده  .)5؛ جدول شماره3تصوير شماره( هندسي

 روستانشيني جديدةدور
تاازشناسي پيشهم در باستانمهاي يكي از دوره ازتر مبهمريك آن تاريخ جنوب غربي ايران كه هنوز زواياي

- 3800فرانك هول اين دوره را بين حدود. است جديد ينيروستانشةو پس از خود است، دورهاي پيش دوره
زماني قابلةبا كمي پيشينه يا پسينكه در ارتباط با ساير مناطق ايران به صورت يك افق دانديمم.پ 4200

كهةطي اين دور. استتعريف   روبرواي مالحظهبا كاهش قابل تاريخي دشتازهاي پيشگاهزيستفرهنگي است
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و يك محوط2در گاهزيستقبلي،ةدورةمحوط8ترتيب كه از تعداد بدين. شونديم جديدةمحوطه ادامه يافته
و بر ساحل جنوبي رود اليهيمنتهنيز بر  چمشمالي دشت كم.)7نقشه شماره( شوديم ايجادكُنجان به دليل

به آساني ممكنها محوطهةنظر در مورد اندازشده منسوب به اين دوره، اظهارآوريبودن مواد فرهنگي جمع
و نيز اليهيافتهبا توجه. نيست محوطه براي اين دوره، ترين يديكلكه رسديمنگاري، به نظر هاي بررسي
درت،در اينجا. چغاآهوان استةمحوط و  عدد مهر استامپي از كاوش2عدادي سفال از بررسي سطحي
بهاليه و سبك آن مربوط به اواخر هزارنگاري يا اوايلم.پپنجمةدست آمده است كه بر اساس نقش

بي. روستانشيني جديد است  اند توانستهيما در بافت مسكوني ترديد تنهپيتمن معتقد است كه اين مهرها
كهي از اوايل گاهزيستچغاآهوان . (Pittman 2012, Pers.Comm)داستفاده شون روستانشيني قديم است

و بر اساس كاوش انجام10هاي دوران روستانشيني قديم تا اوايل جديد آن بيش از نهشته اندازه شده متر است
. گسست فرهنگي طي اين دوران رخ نداده استنوع هيچ 
و مدراك دور توانيمكهييها محوطهديگر از درةآثار بررسي كرد، چغاهاآنروستانشيني جديد را

بهچغا بويچِگ. بويچِگ است تأمانند چغاهم و بر اساس آهوان از دوره روستانشيني قديم يها سفالسيس شده
ها در اين محوطه نشيني است، با اين تفاوت كه ارتفاع نهشتهدوران شهرسطحي داراي توالي بدون گسست تا

و حدودب و به تبع آن منطقه شدن در مركز دشتواقعاين محوطه به دليل. متر است13يش از چغاآهوان
يكگاويةگرفتن بر ساحل رودخانقرارو ارتفاع دشت كم بهاز ،سواز ديگرگذاري شده است؛ شدت رسوبسو،
و انسانيي ناشي از سنگرهايبتخر و فرسايش طبيعي و اندازسازي دوران جنگ تحميلي راةچهره محوطه

بهيها سفالاما، با اين وجود. دگرگون كرده است سطحي مرتبط با دوران روستانشيني جديد در اين محوطه
اي رسديمنظربه. از چغاآهوان استتريقواتب مر  گروهمحوطه بتوان به اطالعات مهمي از ايننكه با كاوش
دتاريخ جنوبازبهم از پيشم .ست يافتغربي ايران،

رام.پچهارمةهاي مربوط به اوايل هزاريافته توانيمكهييها محوطهديگر يا اواخر روستانشيني جديد
ةاز دور گاهزيستشاهد تداوم3 رِمهرِمدر.است3 رِمهرِمو رضاآبادةو مطالعه كرد، محوطبررسيهاآندر 
و كيفيت پيش از رضاآباددر.ت محوطه در اين دوره استحاكي از اهميها يافتههستيم كه كميت بخشي

به دليل نزديكي محوطه به مرز ايران. شوديمبار مسكوني دشت كه قابليت كشاورزي پاييني دارد، براي اولين
بةشديدي از دوريهايبتخر) متر 500حدود(و عراق  كه طوريهجنگ تحميلي بر محوطه وارد آمده است،

و همين برآورد گستربخش اعظم محوطه به صو و خاكريز درآمده ا غيرممكنر گاهزيستواقعيةرت كانال
كه بقايايمحوطه نخوردهدست اما در بخش. نموده است است نشان از توليد سفال در محوطه كوره سفالگري

. است از سطح قابل مشاهده،رود كنجان چم مدفون شده است زير رسوباتو 
دبا فاز توانيمرا نيز اين فاز فرهنگييها سفال بههاي مشابه از دشت وخوبي مقايسه كرد، هلران  يژهبه

ازها سفالاين. دهديماين دشت نشانيها سفالاينكه گرامر نقوش شباهت كاملي را با يها رنگدر طيفي
و نخودي روشن تا مايل به سبز با نقوش سياه ه شده، ديده ورز داداييرهخمرنگ، ماده چسباننده ماسه بادي

شنييها سفال؛ به عالوه، شونديم و ماده چسباننده گياهي يا و فرج زياد با رنگ قرمز، خميره خشن با خلل
وها سفال؛ نقوش اين شونديمريز نيز ديده  باند3يا2شده با متشكل از يك نقش ماية ساده محصورهندسي

و در مواردي پركار است شم4تصوير شماره( پهن ).5اره؛ جدول
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 نتيجه
بهازاي پيشهشناسي محوطهبررسي باستان  اي بسيار چشمگير، دانش ما را در موردگونهتاريخ دشت مهران

شده مشخص شناساييةبا نگاهي به جدول آماري محوط؛ه استتاريخ دشت افزايش دادازهاي پيشداشته
از شوديم و هاييسبررةشدهاي شناسايير تعداد محوطهبراب2كه بيش پيشين، طي اين بررسي شناسايي

نه. ثبت شده است شده نيز حائز اهميت ايي، كه از لحاظ ادوار شناسها محوطهفقط از لحاظ تعداد اين مهم
 ناشناخته پيش از تاريخ دشت،ايهدورهاست كه شواهدي از برخي بار معني كه براي اولينبدين است؛

و معرفي بيةدورشده در دشت مهران، شناساييةدورينتر يميقد. شوديمشناسايي سفال است كه نوسنگي
بهدورهجزء البته فعالً  1رِم رِمه محوطهربااز اين دوره براي اولين رسديمبه نظر. روديمشمار هاي مبهم
ةردواز دشتتاريخازجوامع پيشفرايند گذارةمطالعةندر زمي توانديمو ثبت شده است كه شناسايي

منظور اين محوطه جزء همينبه.بسيار مهم باشد،يا آغاز روستانشيني سفال تا نوسنگي با سفالنوسنگي بي
شد زنياست كه در اولين فرصت گمانهييها محوطه از دوران تا اين بازهو به صورت دقيق مطالعه خواهد

. روشن شودپيش از تاريخ 
و الگوي گاهزيستاين بررسي مشخص شد كه اولينةدر نتيج واقع در دشت تنها يك محوطه است

و دهلران استيها دشتدر گاهزيستمشابه الگوي،گاهزيست  با آغاز دوران روستانشيني به مانند. خوزستان
و در كه براي اولين رسديم2بهها گاهزيست، تعداد دانيميم آنچه كه از دشت دهلران با قابليتيها بخشبار

و تا دورهباالي كشاورز د. يابنديمدي نيز تداومبعيهاي شكل گرفته و بر اساسةوربا آغاز روستانشيني قديم
هستيم؛ ضمن اينكه برايها گاهزيستتوجه شده از جنوب غربي ايران شاهد افزايش قابلهاي شناختهالگو
و نسبتاًهاي بار محوطهاولين به. يابديمر ظهويصنعتبزرگ با شواهد مرتبط با زندگي آييني در اين دوره
. رسديمبعد به اوج خودةكه در دور يابديم ترييعسرغاز كشاورزي آبياري، رشد جمعيت آهنگآةواسط
از تاريخ پيش دورانطيدخو بيشترين رشدبهها گاهزيستةاندازو ميانه، تعداد قديم به روستانشيني از گذار با

كه الگويي مشابه يابنديمهكتار وسعت ظهور10هاي با بيش از بار محوطهمعني كه براي اوليننبدي؛ رسديم
كه نسبت رسديمروستانشيني ميانه به نظرةدوردرها محوطه وسعتةانداز.است ايران غربينوبج مناطق ساير

كهةمحوط3به روستانشيني قديم تفاوت چنداني نكرده است با اين تفاوت كه   جديد تأسيس شده است
شهرنشينيةتنها در دوراهميت اين افزايش در تعداد از آنجايي است كه اين افزايش. توجهي استافزايش قابل

و تكرار  . شده است ايجاداي جديد محوطه،شدن يك محوطهدر مواردي با متروكها دورهطي ديگر شد
قددر دورهها محوطهي گاهزيستبستر هاييلپتانسبراساس و ميانه، هاي روستانشيني را توانيميم اين جوامع
. كنديمحمايت موضوع اين از نيزها محوطه سطحي هايداده.گرفت نظر در كشاورزي معيشتي اقتصاد با جوامعي
 از كاهشي قابلد ساير مناطق خوزستاني دشت هماننگاهزيستآغاز روستانشيني جديد الگوهاي با

در مورد دشت مهران، كه تعداد.ي نيز مطرح شده استيهاضيهمالحظه برخوردار است كه در اين رابطه فر
از، با توجه به اينكه هيچ دادهيابديمكاهش3به8ازها گاهزيست  توانينمبه دست نيامده است،ها كاوشاي

لذا جنگ نتوانست تكيمل شود؛ دورةاز ناشي هاييآلودگبررسي كنوني به دليل. فعالً بحث چنداني داشت
ن،هنوز بررسي نشده استكه هايي از غرب دشت بخش وع آلودگي تكميل به محض پاكسازي منطقه از هر
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ك. خواهد شد ي دوران پيش از تاريخ گاهزيستهاي در مورد الگو توانيمه با قطعيت تنها در اين صورت است
و نتيجه .گيري پرداختبه بحث

و قدرداني  تشكر
و گردشگرياث فرهنگارندگان از اداره كل مير به نگي، صنايع دستي و هاي فراوانهمكاري دليلاستان ايالم

وو آقاي بررسيانجام ايجاد زمينه جهت شان در بهبود اين نظرات سازندهنقطه دليلسرداري به ان دكتر مقدم
ميسمقاله، سپا .نمايندگزاري

 نوشتپي
. است شده بحث جديد روستانشينيتا سفالبي نوسنگي ورانديها گاهزيست تنها نوشتار ايندر زياد، حجم دليلبهـ1
.به چاپ رسيده است"شناسينامه باستان"ة شمارآخريندر شهرنشينيو شهرنشيني آغاز دورانيها گاهزبست

 منابع
و شناسايي دشت مهرانشناسي ايالمپژوهش هاي باستان. 1375محمد خليليان، علي هشكده، آرشيو پژو، گزارش بررسي
 ). منتشر نشده( باستان شناسي

، در عباس عليزاده، يوسف مجيدزاده"اي از آغاز نوسنگي در اميرآباد مهرانچگاخُالمان محوطه".1378، محمدخليليان، علي
و هنر ايرانباستان،)به كوشش(و صادق ملك شهميرزادي ز نشر، تهران، مركمقاله در بزرگداشت عرت اهللا نگهبان32: شناسي

.36-45. دانشگاهي، صص
دانشگاه، از آغاز تا هزاره چهارم قبل از ميالد)منطقه زاگرس( هاي اوليه در غرب ايرانگاهزيست. 1356،ن، علي محمدخليليا

و علوم انساني، پايان  ). منتشر نشده( نامه كارشناسي ارشدتهران، دانشكده ادبيات
و علوم انساني، پاياندشت مهرانشدن فرايند نوسنگي. 1387دارابي، حجت نامه كارشناسي، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات

 ). منتشر نشده( ارشد
، زمستان18، سال دوازدهم، شماره باستان پژوه،"نوسنگي در غرب ايرانةاي از دورمحوطه: فسيل". 1388، دارابي، حجت

صص1388 ،.96-91.
و اردشير جوانمردزاده دارابي، حجت؛ امير بشكني؛ مانا جا سنگي دشت هاي پارينهبررسي محوطه". 1391مي االحمدي

و پنجم، شناسي مدرسهاي باستانپژوهش،"مهران، ايالم و سوم، شماره چهارم صص 1389-90، سال دوم ،.30-14.
و تحقيقات شهرساز:، تهرانهاي محيطي ايرانتوان. 1370رهنمايي، محمدتقي و معماري ايران، وزارت مركز مطالعات ي

و شهرسازي . مسكن
. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد:، مشهدژئومورفولوژي ايران. 1385زمرديان، محمد جعفر

منتشر( شناسيپژوهشكده باستان آرشيو،)اناران بلوك( مهران دشت شناسيباستان بررسي گزارش. 1382محسن زيدي،
).نشده

،و مهراننهاي دهلراشهرستان: هاي كشور، استان ايالمفرهنگ جغرافيايي آبادي. 1385اي مسلح، سازمان جغرافيايي نيروه
. تهران، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

و عمل در باستان. 1382عليزاده، عباس و معرفت هايي در زيست با فصل(شناسي تئوري .، تهران)شناسي شناسي تحولي
و ار و ميراث فرهنگي كشورانتشارات ورزات فرهنگ . شاد اسالمي

.، تهران، مركز نشر دانشگاهيآغاز شهرنشيني در ايران. 1368مجيدزاده، يوسف
، تهران،)1378اول(، چاپ دوماز آغاز تا سپيده دم شهرنشيني: ايران در پيش از تاريخ. 1382ملك شهميرزادي، صادق
. سازمان ميراث فرهنگي كشور



و تابستان،1شمارة،5ورةد،شناسيمطالعات باستان/ 24  1392 بهار

، آرشيو پژوهشكده باستان زني به منظور تعيين حريم چغاگالن شهرستان مهرانگزارش گمانه. 1381نوكنده، جبرئيل
).منتشر نشده( شناسي

.تهران، انتشارات سمت، ترجمه زهرا باستي، باستان شناسي غرب ايران،)به كوشش( 1381هول، فرانك
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و الگوي پراكندگي محوطهكاربري بخش موقعيت دشت مهران در ايران،ـ1ه شمارنقشة  شناسايي شدههاي هاي مختلف دشت
 1389طي بررسي سال شدههاي شناسايياطالعات محوطه-1ول شماره جد

ف
دي
ر

)متر( ابعاد)متر(ارتفاع از درياجغرافياييعرضجغرافياييطول نام محوطه كد بررسي

1MS 019رضاآباد(Reza Abad) 614064 3673925 240 150 ×180

2MS 0201چغا خُالمي(Chogha Kholami 1) 612743 3671678 233 150 ×170

3MS 023هرِم 611926 3667063 174 500 ×600 (Rem Remah 1)1رِم

4MS 024هرِم 611888 3666635 170 150 ×160 (Rem Remah 2)2رِم

5MS 027چغاآهوان(Chogha Ahowan) 613753 3670076 215 500 ×550

6MS 029 
ب بويچِگ، عضَير،سيد حسن  جنوبي/چغا

(Chia Boicheg, Ozeir, South Seyed Hasan) 
612346 3662348 172 300 ×350

7MS 030جِن جانقلي(Jen Jan Qoli) 608695 3662795 151 100 ×100

8MS 033گاوي(Gāvi) 617707 3665994 190 50×60

هاآنيفرهنگ ادوارو 1389 ساليبررسيط بحث مورد شدهييشناسايهامحوطهـ2 شماره جدول

ف
 كد بررسيردي

سفال نوسنگي بي
م.پ 6300-7000

نشيني آغازين روستا
م.پ 5400-6300

روستانشيني قديم
م.پ 4800-5400

ي ميانه روستانشنين
م.پ 4200-4800

روستانشيني
 4200-3800جديد

م.پ

MS 019××

MS 020××

MS 023××××

MS 025××

MS 027××

MS 029×

MS 030×××

MS 033×
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بيةهاي دورالگوي پراكندگي محوطهـ3و2 نقشه شماره )پايين( روستانشيني آغازينو)باال( سفالنوسنگي

1شماره تصويريها سفالكاتالوگـ3جدول شماره

ف
دي
ر

 منبع دوره فرهنگيماده چسباننده، پخت نوع قطعه، رنگ، پوشش،: توصيف محوطه

1MS 023 روستانشيني آغازين نه، نخودي، غليظ قرمز، گياهي، ناكافي، پوكبد Alizadeh 2003: Pl. 21-3 

2MS 023 روستانشيني آغازين بدنه، قرمز روشن، غليظ قرمز، گياهي، كافي، پوك Alizadeh 2003: Pl. 21-3
3MS 023 روستانشيني آغازين بدنه، قرمز روشن، غليظ قرمز، گياهي، كافي، پوك Alizadeh 2003: Pl. 21-3

4MS 023 روستانشيني آغازين بدنه، قرمز روشن، غليظ قرمز، گياهي، كافي، پوك Alizadeh 2003: Pl. 21-3
5MS 023 روستانشيني آغازين اي روشن، غليظ قرمز، گياهي، ناكافي، پوككف، قهوه Alizadeh 2003: Pl. 21-3
6MS 023 ،روستانشيني آغازين گياهي، كافي، پوكبدنه، قرمز روشن، غليظ قرمز Alizadeh 2003: Pl. 21-3

7MS 023 روستانشيني آغازين بدنه، قرمز روشن، غليظ قرمز، گياهي، كافي، پوك Alizadeh 2003: Pl. 21-3
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 آغاز روستانشيني هاي سفالنمونهـ1تصوير شماره

 تانشيني قديمروسةهاي دورالگوي پراكندگي محوطهـ4نقشه شماره

 روستانشيني قديم هاي سفالنمونهـ2تصوير شماره
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2هاي تصوير كاتالوگ سفالـ4جدول شماره

)پايين(و جديد) باال( هاي دوره روستانشيني ميانهي پراكندگي محوطهالگو-6و5نقشه شماره

شما
ره

محوط
ه

 منبع دوره فرهنگي ماده چسباننده، پخت نوع قطعه، رنگ، پوشش،: توصيف

1MS 023،قديم روستانشيني كافي بادي، ماسه نخودي، نخودي، كاسه، لبه������ ����� ����� ��� 
�� ���� ����� ��� �� 

2MS 023،قديم روستانشيني كافي بادي، ماسه نخودي، نخودي، كاسه، لبه����� ����� ��� �� 

3MS 023،قديم روستانشيني كافي بادي، ماسه، سبزبه مايل نخودي سبز،به مايل نخودي كاسه، لبه��������� ����� ���� 
��� �� ���� ����� ��� �� 

4MS 023،ــــــــــــــقديم روستانشيني كافي بادي، ماسه، سبزبه مايل نخودي سبز،به مايل نخودي كاسه، كف 

5MS 023،قديم روستانشيني كافي بادي، ماسه، سبزبه مايل نخودي سبز،به مايل نخودي كاسه، لبه����� ����� ����� 

6MS 023،ــــــــــــــقديم روستانشيني كافي بادي، ماسه، سبزبه مايل نخودي سبز،به مايل نخودي كاسه، لبه 

7MS 023قديم روستانشيني كافي بادي، ماسه، نخودي،نخودي،بدنه����� ����� ��� ��� ���� 
����� ��� �� 

8MS 023قديم روستانشيني كافي بادي، ماسه، نخودي،نخودي،بدنه����� ����� ��� ��� ���� 
����� ��� �� 

8MS 020،قديم روستانشيني كافي بادي، ماسه نخودي، نخودي، بدنه����� ����� ��� �����  
������ ����� ����� 

10MS 023،قديم روستانشيني كافي بادي، ماسه، سبزبه مايل نخودي سبز،به مايل نخودي بدنه����� ����� ����� 



و تابستان،1شمارة،5ورةد،شناسيمطالعات باستان/ 30  1392 بهار

3هاي تصوير كاتالوگ سفالـ5جدول شماره

و جديد هاي سفالنمونهـ3تصوير شماره  روستانشيني ميانه

شمار
ه

 منبع دوره فرهنگي نوع قطعه، رنگ، پوشش، ماده چسباننده، پخت: توصيف محوطه

1MS 025ــــــــــروستانشيني جديد لبه، كاسه، نخودي، نخودي، ماسه بادي، كافي 
2MS 023روستانشيني جديد لبه، كاسه، نخودي، نخودي، ماسه بادي، كافيWright 1981: Fig. 22 

3MS 029
، ماسه بادي، لبه، كاسه، نخودي مايل به سبز، نخودي مايل به سبز

 كافي
 Jasim 1985:Fig. 23, No.5روستانشيني جديد

4MS 023نخودي، ماسه باد ،  ـــــــــــروستانشيني جديد ي، كافيلبه، كاسه، نخودي

5MS 025
، ماسه بادي، لبه، كاسه، نخودي مايل به سبز، نخودي مايل به سبز

 كافي
 ;Hole 1977: Pl. 29, No. dروستانشيني جديد

Wright 1981: Fig. 16, No.a 

6MS 025
، ماسه بادي، لبه، كاسه، نخودي مايل به سبز، نخودي مايل به سبز

 كافي
 ـــــــــــروستانشيني جديد

7MS 023ماسه بادي، كافي ، ، نخودي ، نخودي  ـــــــــــروستانشيني جديد بدنه
8MS 019ماسه بادي، كافي ، ، نخودي ، نخودي  ـــــــــــروستانشيني جديد بدنه
9MS 025روستانشيني جديد بدنه، نخودي، نخودي، ماسه بادي، كافيWright 1981: Fig. 22 

10 MS 027ماسه بادي، كافي ،  :Delougas & Kantor 1996روستانشيني جديدبدنه، نخودي مايل به سبز، نخودي مايل به سبز
Pl. 56 

11 MS 019روستانشيني جديد بدنه، قرمز، رقيق نخودي، ماسه بادي، كافي، نقش شياريJasim 1985: Fig. 35
12 MS 023ب ، ماسه بادي، كافيبدنه، نخودي مايل  Calvet 1991: 203,No.173روستانشيني جديده سبز، نخودي مايل به سبز
13 MS 023ماسه بادي، كافي ،  ـــــــــــروستانشيني جديدبدنه، نخودي مايل به سبز، نخودي مايل به سبز
14 MS 019روستانشيني جديد كف، قرمز روشن، قرمز روشن، ماسه بادي، كافيCalvet 1991: 189, No.99
15 MS 019روستانشيني جديد كف، قرمز روشن، رقيق نخودي، ماسه بادي، كافيCalvet 1991: 189, No.99 


