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 چکیده

است. این  داده  رخ شهردرهشهرستان  ۀدر حوز سيمره ۀدر جنوب شرق درسيمره از بالیای طبيعی مهمی است که  شلغززمين

 درگذشته. است گرفته قراردانشمندان متعددی  موردتوجه های خاص خود، تاکنونوسعت ابعاد و ویژگی دليلبه شلغززمين

وم ع این رخداد معلوزمان وق ۀشناسی محدودهنوز از دید باستان ولی، شده انجام آن سنجیسن ۀزمين درمطالعات متعددی 

شواهد  ،شناسی است. در این راستابر اساس شواهد باستان لغزشاین زمينزمان وقوع  سنجیسن ،حاضر نيست. هدف از پژوهش

.گرفت قرار مطالعه مورد سيمره ۀسد آواری و بستر دریاچ ۀدهان، شامل محل لغزشمرتبط با ۀنقط سهمکشوفه از  ش لغززمين 

زمان هولوسن، هم ۀدور آغاز سيمره در شلغززمينداد نتایج نشان. شد  گردآوریشناسی نباستا هایپژوهش در بررسی هایداده که  

نوسنگی ۀ که تا اواخر دورسيمره شده  ۀسکونت در در روند درفترت  ۀگيری یک دورو موجب شکل داده  رخنوسنگی  ۀبا اوایل دور

 . تداوم یافته است
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 همقدم. 1

 طور بهتوانند شوند و میهای طبيعی ایجاد میهایی از حوادث هستند که در اثر پدیدهبالیای طبيعی گونه

هند. از روی د توجهی قابلشناسی های اقتصادی، تلفات انسانی و اختالالت روانناگهانی یا تدریجی با آسيب

: 1392 ،همکاران و)ربيعی بودن تأثيرات و وسایل حل آن است بودن عامل، مبهممشخصات یک بالی طبيعی مبهم

زمين وجود داشته و خواهند  ۀکر تهای طبيعی در طول حياپدیده عنوان بهبالیای طبيعی همواره  (.107

 یختیرينزمشناسی و زمين فرایندهای و هاتفعالي از ناشی نخست ۀد: دستهستن تقسيمقابل دسته دو به وداشت 

هوایی است که از گستردگی و ودسته دوم ناشی از فرایندهای آب ؛فشان آتشو  شلغزاست مانند زلزله، زمين

شناسی باستان و شناسی، جغرافياییو طوفان. مطالعات زمين سالیخشک سيل، مانند برخوردارند بيشتری فراوانی

 ۀدر حوز سيمره ۀدر اليه جنوب شرقیدر منتهی یبزرگ شلغززميندر ادوار گذشته حاکی از این است که 

جهان  شلغزترین زمينگربز عنوان بهمنابع از حتی در برخی  که داده  رخ در استان ایالم شهردرهشهرستان 

گل و  ،سنگ ،های بسيار بزرگی از خاك حرکت توده ،شلغززمين .(Harrison 1946: 62) است شده  یمعرف

وجود  و آب( ۀکنند جذب)های رسی و مارنی  کشی نامناسب، وجود الیهزه علتمواد آواری است که معموالً به 

  وجود دارد، پدید  هاآنالی در البههای سست و غيرقابل نفوذ  الیه هایی کهشيب خصوصهب ،های تند شيب

پر  ۀنفوذ در باالی خود یک تود رقابليغهای  کنند، ولی الیه های سست خود ایجاد لغزندگی می . الیهآیدمی

 شلغززمين ۀپدید (.386 -385: 1385 ،زاده )درویش شود می هاآنکنند که آب موجود سبب حرکت  آب ایجاد می

ها و مناطق مسکونی ها، اراضی کشاورزی، جادهها، جنگلفرسایش خاك و تخریب دامنه نظر ازتهدیدی جدّی 

این نوع بالی طبيعی از عوامل  (.142: 1380 ،)غفوری و عاشوریشود محسوب میو نيز پر شدن مخازن سدها 

تجسم  درواقعانداز امروزی زمين، گيرد. بيشتر چشمکه در نواحی کوهستانی شکل می است یختیرنيزم

 (.Sidle & Ochiai 2006: 1)های بزرگ است شلغززمين

مثال:  طور به)است  شده  یمعرف« سيمره شلغززمين» که در بيشتر منابع با عنوان موردمطالعه شلغززمين

بار در جریان نخستين، (100: 1392 همکاران وبيرانوند ؛ 72: 1390همکاران ومعيری ؛ 15: 1388 همکاران وبهاروند 

توسط هاریسون و فالکون  م.1940 ۀهای دههای نفتی در سالبرداری شرکتشناسی و نقشهنمطالعات زمي

 شلغززمين .(Martin & Lapworth 1998: 172; Harrison & Falcon 1937 & 1938) فی شدو معر شناسایی

ده کرهای خاص خود، تاکنون توجه دانشمندان متعددی را به خود جلب وسعت ابعاد و ویژگی دليلبه  سيمره

 (. آنمانی وقوع ز ۀشناسی محدودشواهد باستان اساس بر سعی خواهد شددر این مقاله 46: 1383 ،)شایاناست 

هاریسون و  .شده است پرداختهسيمره  شلغززمين سنجیسنمختلف به  هایاز جنبه گذشته در. شودبرآورد 

مانند پل  از ادوار گذشته مانده یبرجااساس بقایای معماری صرفاً بر (307 :1938 & 46 :1937) فالکون

حدود  را شلغزتاریخ وقوع زمين، اند گرفته  شکل شلغزکه بعد از وقوع زمين شهردرّهگاوميشان و شهر تاریخی 

را به دوران قبل از  حادثهوقوع این در جای دیگر تاریخ  (62 :1946) هاریسون .نداکرده سال قبل برآورد 2000

 14های زغال چوب که به روش کربنرود نمونهانتظار می که ییازآنجا .ستا کورش هخامنشی نسبت داده

 14های کربندر اختيار بگذارد، نمونه آزمایش شلغزتری از زمان وقوع زمينریخ مطمئنشود، تامی یابی سال

، اندانجام داده م.1970 ۀهای دهکه واتسون و رایت در سال کربنیورادتاریخ  نخستين است. شده  انجاممتعددی 

 ۀه در بستر دریاچدر جریان مطالعاتی ک (.Roberts 2008: 25)دهد سال پيش را نشان می 10370 ± 120
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که  هاآنترین قدیمیسن که  آمده  دست بههای مختلف دریاچه چوب از عمق، سه نمونه زغالشده  انجامميرآباد 

در مطالعات  (.Griffiths et. al. 2001: tab. 1)است سال پيش  7970 ± 60، آمده  دست بهعمق  ترین یينپااز 

 آواری های مجاور سداز ميان نهشت 14به روش کربن یابی سالهایی جهت نمونه (24 :2008) نيکالس رابرتس

 کربنیورادهای . در بررسیاندشده سنجیسنو در آزمایشگاه دانشگاه تورنتو  شده  گردآوریسيمره  ۀدریاچ

در  آمده دست بههای که تاریخ هرچند سال پيش برآورد شده است. 8710 ± 80حدود در  هانمونه این سن

های تاریخ ،حال ینبااست، هااختالف قدمت نمونهسال  2000یکسان نيستند و حدود  کربنیودراهای بررسی

در تحقيق  (203 :1994) ربریانمانوئل بِهولوسن است.  ۀدر اوایل دور شلغزگویای وقوع زمين آمده دست به

سيمره را  شلغزينهای ایران انجام داده، تاریخ زمترین زلزلهجامعی که در مورد خطرات طبيعی و قدیمی

 طور بهسيمره  شلغززمين سنجیسنبرای  (67و  45: 1383) سياوش شایان سال قبل تخمين زده است. 10000

 درشناسی پرداخته و از مدارك تاریخی نيز بهره برده است. شایان ریختای به بررسی شواهد زمينگسترده

سال  1100حدود در یعنی  ق،..ـه 258ن را سال را جدید تشخيص داده و زمان وقوع آ شلغزسن زمين یتنها

در مورد زمان وقوع  شده انجامها و محاسبات د، ارزیابیشوکه مالحظه می طور همانپيش برآورد کرده است. 

زمانی وقوع این  ۀمحدود سو یکاز  دهد.های بسياری را نشان میو تفاوت يستسيمره همگون ن شلغززمين

قرار  سنجش موردشناسی ی دیگر زمان وقوع این رخداد تاکنون از دیدگاه باستانواقعه معلوم نيست و از سو

انداز که موجب دگرگونی طبيعی در چشم طور همان ش سيمرهلغزنگارنده معتقد است زميننگرفته است. 

 بر ونمناطق پيرامهای باستانی گيری زیستگاهشکل روند در نيز تأثيرات عميقی یادز  احتمال  به منطقه شده،

 سنجیسنتوان به های باستانی و ارزیابی زمان آن، میجای گذاشته است و با شناسایی این تأثيرات در نهشت

ساز شناخت تواند زمينههای باستانی منطقه میگيری نهشتشناسایی روند و ترتيب شکل واقع در .پرداخت آن

ها و مواد واریزه های باستانی که رویترین نهشتاز سوی دیگر با شناسایی قدیمیزمان وقوع این رخداد باشد. 

، شلغزگفت که بعد از وقوع زمين توانمی نيز اند گرفته  شکل شلغزرسوبات آبرفتی حاصل زمين آواری و

در مطالعات زمانی این واقعه،  ۀبا تعيين محدودهای انسانی مهيا شده است. جذب گروه برایمنطقه چه زمانی 

سکونت، وضعيت  روند در رخداد این چوب زمانی مطمئن به بررسی فرایند تأثيررچا توان در یکمیبعدی 

برای  لذا داشت. تر از وقایع گذشتهبينانهبرداشتی واقعو  ... پرداختهای باستانی، اکوسيستم منطقه وزیستگاه

ی منطقه، و مناطق پيرامون و بررسی مراحل مختلف فرهنگ شلغزترسيم روند سکونت در محل وقوع زمين

شناسی، باستان شواهد بررسی و ارزیابی با دارد سعیاین پژوهش  ترسيم چارچوب زمانی این واقعه ضروری است.

شناسی های باستانای این پژوهش در جریان بررسیهای پایهداده .کندبرآورد  را وقوع این واقعه زمانی ۀمحدود

های توزیع های تصویری شامل نقشهرو از مدليشوهش پژاست. در راستای انجام پ شده  گردآوریمنطقه 

 .شده است بردههای باستانی بهره جغرافيایی زیستگاه

 

  سیمره شلغززمین. 2

 به مختصات کوهکبيربزرگ تاقدیس  شمال شرقیدره ناودیسی سيمره و در یال  به مشرفسيمره  شلغززمين

 طول جغرافيایی 47 520 '32"  تا 47 280 '10"عرض جغرافيایی شمالی و  33 080 '22"  تا 32 550 '07"

 15اندیمشک و در  -آباد ، در غرب مسير آسفالته خرمدختر پلکيلومتری جنوب شهر  5 ۀدر فاصل ،شرقی
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 و)معيری است  داده  رخهای ایالم و لرستان کرخه، بين استان ۀ، در جنوب رودخانشهردرّهکيلومتری شرق شهر 

 رسند،میهم به سيمره ۀدر شمال شرق در که  این از بعد های سيمره و کشکانخانهرود (.75: 1390، همکاران

واسط دهستان کولکنی از توابع بخش ماژین و سيمره در حدّ شلغززمين دهند.کرخه را تشکيل می ۀرودخان

حل لغزش م ۀامروزه محدود کهیطوربه، است داده  رخ شهردرّهدهستان ارمو از توابع بخش مرکزی شهرستان 

محدوده پهنه  ۀواقع است، ليکن قسمت عمد شهردرّهشهرستان  ۀو در محدود کرخه ۀتماماً در جنوب رودخان

استان لرستان واقع است.  ۀسيمره و در محدود ۀدر شمال رودخان شلغزپرتاپی حاصل زمين آوارهایگسترش 

اندواقع محل لغزش های جاذبهاز ،  ۀدر محدود که )از توابع بخش ماژین(ه دول و بان زرکه روستاهای گرزلنگر، درّ

  ند.هستگردشگری منطقه 

 جدا کوهکبيرالرأس از خط ماریسآ هایآهکسنگ، کوهکبيرشمالی  ۀدر دامن شلغزدر هنگام وقوع زمين

لغزش روی  شمال غربی محلارتفاع  حداکثر. انددرآمدهبه حرکت  )سيمره( کرخهو به سمت درّه رود  شده

که  ماریسآهای متر است. ضخامت آهک 2120 آن جنوب شرقیدر حداکثر ارتفاع متر و  2353 کوهکبير

الرأس یا متر از روی خط 5/902کيلومتر است. این مواد به مسافت  14 هاآنمتر و طول  305اند ریزش کرده

ن سازند گچساران های زیریاند. با توجه به شيب متوسط الیهه حرکت کردهکرخلغزش به سمت درّه رود  ۀریش

 اثر برجا شده هدرجه است. حجم مواد جاب 20حدود در ها صورت گرفته است، شيب الیه هاآنکه لغزش روی 

  ایهمنظر(.55: 1383)شایان، اند تن برآورد کرده ميليارد 56و جرم آن را  مکعب مترکيلو 20جایی را هاین جاب

 باوجود کههای سنگی است گورستانی پوشيده از بلوك صورت به ،شده ایجاد لغزیده مصالحِ ۀنتيجکه در

هایی مجموعه منطقهدر آن ایجاد نشده است. در سراسر  ای مالحظه قابلگذشت هزاران سال، پوشش گياهی 

های با ارتفاع ییماهورها تپه، بدون نظم و در جهات مختلف و ریخته درهمو  شده متالشیهای درهم از سنگ

  شود. مختلف، دیده می

کرخه مسدود شد و  ۀ، مسير رودخان شلغزبا توجه به وضعيت جدید توپوگرافی منطقه بعد از وقوع زمين

 های سنگ قلوهها، آوارها و  آن با ویرانه ۀکه دهان شکل گرفت سيمره ۀدرّ شرقو در  در مسير آن آوارییک سد 

و پرتاب آوارهای گسترده موجب  کرخه ۀمسير رودخانمسدود شدن . ، بند آمدشلغززمين توسطجا شده هجاب

)چال جوال یا ری بَلمَک سيمره، جایدر و بُ ۀسه دریاچ هاآن که  شدهای متعددی دریاچهگيری شکل ترینمعروف

 ۀدریاچ شکل گرفت. و سد آواری شلغزسيمره و در غرب زمين ۀسيمره در امتداد درّ ۀدریاچ است. ميرآباد(

 .(1)تصویر  تشکيل شدند شلغززمين آوارهای پرتاپی در شمال شرق نيز کبُری بَلمَ ۀجایدر در شمال و دریاچ

 هاآنو امروزه بستر  شده  هيتخل آواری سد ۀهای جایدر و سيمره در ادوار گذشته بعد از پارگی دهاندریاچه

بُری  ۀدریاچ .(Harrison & Falcon 1937: 45-46؛ 20: 1388، همکاران و؛ بهاروند 56: 1383 ،)شایان خشک است

آب آن با  تازگی به، ليکن است های اخير پر از آب بودهتا سال ،خروجی سطحی نداشته که علت  نیابَلمَک به 

، همکاران و)بهاروند و کشاورزان روستاهای مجاور در بستر آن به کشت مشغول هستند  شده  تخليهاحداث کانالی 

 های سه گانهترین دریاچهترین و بزرگمعروف (درّه شهر )دریاچه قدیمی سيمره، دریاچهدریاچه سيمره  (.20: 1388

)تصویر  واقع است شهردرّهو بخش مرکزی شهرستان  سيمره ۀدرّ ۀکه در محدود این دریاچه (.20: همان)است 

و از شمال  کوهرکبيیال شمالی  وسيلهبهشده و از جنوب از شرق به هلوش و از غرب به تلخاب منتهی می ،(1

بر  (.21-20)همان: سيمره بوده است  ۀت گچساران محصور بوده است. آب آن ناشی از رودخانتوسط تشکيال
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 سرریز کرده است شلغزسال بعد از وقوع زمين 4 زیاد احتمالبه دریاچه این  آب ،شده انجاماساس مطالعات 

(Shoaei 2014: 2418). از این است که این سد ، حاکی شده انجامعمر سد آواری طول بارۀهایی که در بررسی

 (.Ibid: 2421) است شده تخليهسيمره  ۀو آب دریاچشده  هو شکست هپار شلغزسال بعد از وقوع زمين 935

، همکاران و)معيری محل پارگی و شکستگی سد آواری در نزدیکی روستای کَل سفيد از توابع دهستان ارمو است 

مطالعات  ۀجيدرنتسيمره  ۀشترین گسترش رسوبات دریاچاساس بيخط ساحلی اصلی دریاچه که بر(.80: 1390  

خط ساحلی  4متر ارتفاع از سطح دریا منطبق است، عالوه بر آن،  700، بر منحنی شده  شناساییگوناگون 

متری،  640متری، خط ساحلی دوم در ارتفاع  645است که خط ساحلی اول در ارتفاع  شده  شناساییدیگر نيز 

متری از سطح دریا قرار دارد  625متری و خط ساحلی چهارم در ارتفاع  635اع خط ساحلی سوم در ارتف

سيمره  ۀسنجی که بر روی دریاچدر مطالعات شکل (.79: 1390، همکاران ومعيری ؛ 105: 1392، همکاران و)بيرانوند 

و  159ق عم حداکثر، کيلومترمربع 45/6 و عرض متوسط 34 ، طولکيلومترمربع 16/174، وسعت شده انجام

برآورد شده است. در جنوب شرقی  مترمکعبميليون  43/9172متر و حجم آب آن  67/52متوسط عمق 

وقوع  ۀدرنتيج(.20: 1388، همکاران و؛ بهاروند 78: 1390، همکاران و)معيری  است وجود داشتهچند جزیره  دریاچه  

، لغزشمحل  توانمی هاآن ۀلازجمکه  گرفته شکل در منطقه سيمره عوارض طبيعی متعددی شلغززمين

 .را نام بردهای متعدد و سد آواری گانه، تاالبهای سهگسترش آوارهای پرتاپی، دریاچه ۀمحدود

 

 شناسیهای باستانيافته. 3

مورد  که شواهدی در نشده  انجامشناسی تاکنون کاوش باستان آنمناطق پيرامون  محل لغزش و ۀمحدود در

زمان وقوع  ۀدرزمينشناسی منطقه شواهد مفيدی های باستان، در جریان بررسیحال ااینب ارائه دهد،این واقعه 

های باستانی و زیستگاه زیست محيطبر  شلغزروند سکونت در منطقه، تأثيرات زمين سابقه و ،شلغززمين

قرار  رسیموردبررا  شلغززمان وقوع زمين بارۀکه در این پژوهش شواهد مکشوفه در  یافت شده است منطقه

  دهيم.می

شناسی کشور، شناسایی و ثبت آثار تاریخی و همچنين ترسيم اطلس باستان منظوربه .ش..ـه1384 در سال

دشت است، که متشکل از دو دهستان ارمو و زرین سيمره( ۀدریاچ ۀ)در محدود شهردرّهبخش مرکزی شهرستان 

در مجموع  (.1385 ،؛ مظاهری1385 ،)شهبازیر گرفت شناسی قراو شناسایی باستان موردبررسیدر طی دو فصل 

، فصل اول، درواقعد. شنوسنگی متأخر تا قرن حاضر شناسایی  ۀمحوطه و بنا از دور 246تعداد  مذکور دو فصل

ها بررسی این ۀدرنتيج شرقی درّه سيمره را پوشش داد. ۀد و فصل دوم، نيمشسيمره متمرکز  ۀغربی درّ ۀبر نيم

در ادامه با  که طوری به ؛دست آمدسيمره به ۀهای استقراری درّای از تمام دورهشناسی گستردهتانباس هایداده

سيمره  ۀدرّ ازتاریخ پيشهای فرهنگی شناسی دیگری بر دورههای باستانها، پژوهشنتایج این بررسی بر  تکيه

وند بر زینی (.1393 ،؛ عادلی1392و  1391 ،وند؛ زینی1388 ،)مظاهری دست آمدبارتری بهد و نتایج پرشمتمرکز 

پرداخت و نتایج  ی منطقهازتاریخ پيش هایزیستگاههای مذکور، به بازنگری اساس نتایج حاصل از بررسی

فصل  ش...ـه 1388عالوه بر مطالعات مذکور، در سال  (.1392و  1391 ،وند)زینیدست آورد جدید و مفيدی به

بخش ماژین و شرق دهستان ارمو  ۀدر محدود شهردرّهشناسی شهرستان چهارم بررسی و شناسایی باستان

و  شده  شناساییسد آواری و محل لغزش  ۀهای باستانی متعددی در محدودانجام گرفت که طی آن نهشت
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سيمره شواهد  شلغززمين سنجیسندر راستای در این نوشتار  الف(.1389)مظاهری، قرار گرفت  مطالعه مورد

محل  (1 از: اند عبارتکه  دهيمسی و ارزیابی قرار میرمورد بررا مرتبط  ۀنقط  سهسی مکشوفه از شناباستان

 .سيمره ۀدریاچ (3 ؛محل پارگی سد آواری (2 ؛شلغززمين

رات عميق يعلت تغيسيمره، به شلغزما مبتنی بر این است که بعد از وقوع زمين ۀهای اوليارزیابی

به  شرایط سيمره که ۀدریاچ ۀبعد از پارگی سد آواری و تخليها متروکه شد و ، منطقه تا مدتمحيطی زیست

قرار گرفت و  موردتوجهسيمره که شرایط مساعدتری یافت،  ۀاوليه برگشت، ابتدا نواحی غرب دریاچ حالت

شواهد لذا در این راستا ابتدا  .برداری قرار گرفتتر به سمت محل لغزش نيز مورد بهرهنواحی شرقی تدریج به

 کنيم.سيمره را بررسی می ۀدریاچ ،درنهایت و سپس محل پارگی سد آواری و شلغزمکشوفه از محل زمين

 شلغزمحل زمین -3-1

 موردو  شده  شناسایی اثر باستانی 24تعداد  ،شهردرّهفصل چهارم بررسی و شناسایی شهرستان در       

 شلغزمحل  ۀمحدود در شده شناساییاز آثار  مورد 3تعداد  از این ميان، (.5جدول  ،همان)قرار گرفت  مطالعه

بر اساس مواد فرهنگی  (.1و جدول  3-1: نقاط 2)تصویر  اندگرفته  شکل شلغزهای زمينروی واریزه و اندپراکنده

چندین آسياب آبی  ۀشامل بقایای ساز 3 ۀشمار ۀمحوط توان گفت کهمی ها،از سطح این محل شده  گردآوری

های با نهشت ایدورهتک یک زیستگاه باستانی 2 ۀشمار ۀرسد و محوطقاجار می ۀبه دور هاآنه قدمت ک است

های واریزه روی ،شده  معرفی «قبرستان دول پهن»که با عنوان  1 ۀمحل شمار (.همان)پارتی است ۀ فرهنگی دور

قبرستان باستانی مرتبط با  یکاست. این محوطه  گرفته  شکلسيمره  ۀو در مجاور رودخان شلغزحاصل زمين

 طول 47 380 '15"عرض جغرافيایی شمالی و  33 010 '56" نشينی است که در موقعيتاستقرارهای کوچ

ساختمان  ۀمطالعکيلومتری شمال شرق روستای گرزلنگر قرار دارد.  3حدوداً  ۀدر فاصل و جغرافيایی شرقی

 شناختی این محل حاکی از این است کهای باستانهدر بررسی شده  گردآوریهای قبور و مجموعه سفال

ای و مقایسه شناسیگونهبر اساس مطالعات  .(1)شکل  مفرغ قدیم تعلق دارد ۀبه دور های باستانی آننهشت

و شوش  IIIB - IIICمتوالی شوش  ۀاز سطح این محل به دو دور شده  گردآوریهای توان گفت که سفالمی

IVA گودین /III6 را برای این  سال پيش( 4750-4350) .مق. 2750 – 2350توان تاریخ نهایی د و میتعلق دار

شناسی گویای این است که سن های باستانبررسی (.5ب: 1389؛ 100-87الف: 1389 ،)همانمحل در نظر گرفت 

سال قبل  4750است به  گرفته  شکل شلغزهای زمينواریزههای باستانی که روی ترین نهشتقدیمی

 که ازآنجایی است. داده  رخسيمره قبل از این زمان  شلغززمين دهد کهنشان می مکشوفهشواهد و  گردد رمیب

  به نظر محيط لغزش کامالً ناهموار است و حتی امروزه نيز شرایط زیستی مساعدی در آنجا حاکم نيست، 

 پهندول قبرستان زیاد احتمال بهاست و های انسانی قرار نگرفته که در ادوار گذشته مورد استقبال گروه رسدمی

 اند. بوده وآمد رفتنشينی است که مابين ارتفاعات زاگرس و دشت شوشان در های کوچنيز مرتبط با گروه

 سد آواری  محل پارگی -3-2 

 ۀدر محدود شهردرّهفصل چهارم بررسی و شناسایی شهرستان در  شده شناساییمورد از آثار  5عداد ت      

  : نقاط 2)تصویر  اندگرفته  شکلو روی رسوبات انباشتی کف دریاچه اند آواری پراکنده سد و محل پارگی نهدها

های باستانی نهشت ۀيرنددربرگ ،7 -5های که محل حاکی از این استشناسی شواهد باستان  .(1و جدول  8 - 4

مفرغ  ۀهای باستانی دورنهشت ۀگيرنددربر 8 ۀاسالمی و محل شمار 4-1های ساسانی و قرون متعلق به دوره
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« دورهکلک»است که با عنوان  یازتاریخ پيش ۀتپیک  4 ۀمحل شمار (.5جدول  :الف1389 ،همان) جدید هستند

 های باستانینهشت. عمق استمتر  100× 80 حدوددر دوره کلک ۀابعاد محوط (.72-63 )همان: است شده مطالعه

 طول 47 330 '40"عرض جغرافيایی شمالی و  33 030 '36" در موقعيتمحل  این رسد.متر می 3آن به حدود 

 350 ۀروستای دشت چمران به سمت روستای گرز لنگر از فاصل ۀآسفالت ۀ. جادقرار دارد جغرافيایی شرقی

  نشان ( 2)شکل  شده  گردآوری هایسفال نگاریمقایسهو  شناسیگونهگذرد. مطالعات متری جنوب آن می

ميانی و جدید است و  سنگی مس ۀمتعلق به دورهای باستانی نهشت ۀدربرگيرنددوره کلک ۀه محوطدهد کمی

دهد نشان می شده  گردآوریشناسی شواهد باستان (.65)همان: رسد سال پيش می 6500قدمت آن حدوداً به 

 6500به حدود ،فتهگر  شکل این محلهای باستانی که بعد از پارگی و شکستگی سد آواری در که سن نهشت

سال  935سد آواری  دهدرسد و اگر نتایج مطالعات شعایی را نيز در نظر بگيریم که نشان میسال پيش می

بر اساس شواهد مکشوفه از  ،(Shoaei 2014: 2421)لغزه دچار پارگی و شکستگی شده است بعد از وقوع زمين

است. داده  رخسال پيش  7500قبل از  زمانی درسيمره  شلغززمين      توان گفت کهمیمحل پارگی سد آواری 

 سیمره ۀدرياچ -3-3     

 ۀدرّ ۀسيمره در غرب سد آواری و در محدود شلغزسيمره بعد از وقوع زمين ۀدریاچ اشاره شد که تر پيش      

عرض جغرافيایی  33 180 '00" تا  33 040 '00" ناودیسی سيمره ۀشکل گرفت. درّ ناودیسی سيمره در موقعيت

در  کوهکبيرتاقدیس ۀ وسيلبه هدرّ. این  قرار دارد طول جغرافيایی شرقی47 310 '30" تا 47 120 '30"شمالی و 

های هِلوش و چم مهر در شرق و کوه بُنهَر و کوه در شمال و شمال شرق، دشتجنوب و غرب، تاقدیس مَلَه

ترین و سيمره جنوبی ۀدرّ 2و شکل  73: 1390، انهمکار و)معيری است  شده محصورتَلخاب در شمال غرب  .)

اختالف ارتفاع این درّه با برخی  که طوری به ،زاگرس مرکزی است ۀغربی در حوز کوهپيش ۀناحي ۀترین درّ پست

 ۀدرّ(. Harrison 1946: 70؛ 163: 1339)دومرگان، رسد  متر می 1100شرقی به حدود  کوهپيش ۀهای ناحي درّهاز 

 آنالجيشی موقعيت سوق. استزاگرس مرکزی  ۀهای مهم حوزشناسی یکی از درّهباستان نظر ازسيمره 

 محيطی زیست های يتقابلو ارتفاعات زاگرس و همچنين  دشت شوشاناتصال سرزمين پست  ۀحلق عنوان به

  انسانی به این منطقه شده است. هایگروهجذب  موجباز دیرباز  هاین درّ مناسب

حدود یک هزاره در )که  بعد از پارگی و شکستگی سد آواریبایستی توجه نمود که  ،پژوهش هدفدر راستای 

 ۀدرّ محيطی زیستشرایط  تااست طول کشيده  زمانی مدت زیاد  احتمال  بهسيمره،  ۀدر شرق درّ دوام آورد(

سيمره که  ۀتر درّیهای غربابتدا قسمت احتماالًد و شوهای انسانی فراهم و مساعد سکونت گروه برایسيمره 

های باستانی زیستگاه تدریج بهو  گرفتقرار  موردتوجهبيشتری داشت،  ۀفاصل سد آواریو  شلغزاز محل زمين

های زیستگاه یافتن بایستی در جستجوی که ازآنجایی . از سوی دیگرنيز گسترش یافتتر نواحی شرقیسمت  به

سيمره و نيز در امان  ۀبا توجه به نزدیکی به رودخان ،ز بودباستانی احتمالی مربوط به قبل از این واقعه ني

ترین نقاطی که احتمال یافتن مهم سيمره، ۀشدن در زیر رسوبات فرسایشی کف دریاچماندن از مدفون

 و)معيری  سيمره وجود داشته است ۀ، جزایری است که در جنوب شرقی دریاچرفتهای اخير میزیستگاه

   ، انتظار از سطح آب دریاچه هاآنبه علت ارتفاع باالی زیرا ، (20: 1388، همکاران وروند ؛ بها78: 1390، همکاران

در زیر رسوبات  ،گرفته  شکل جزایر مذکورروی  شلغزقبل از زمين های باستانی احتمالی کهزیستگاه رودمی

بررسی  اساس رب  .ی نمودشناسی شناسایهای باستانرا در بررسی هاآنباشند و بتوان  نشده دفنکف دریاچه 
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که  شدمشخص  محل پارگی سد آواریش و لغزمحل زميندر  مکشوفه شناسیو زمين شناسیشواهد باستان

شناسی شواهد باستان است، لذا در بررسی داده  رخسال پيش  7500قبل از  زمانیر دسيمره  شلغززمين

زمان یا های هممطالعه حذف شد و صرفاً زیستگاههای با قدمت جدیدتر از این سيمره زیستگاه ۀمکشوفه از درّ

       قرار گرفت. مطالعه موردتر قدیمی

زمانی  ۀمحدود های باستانینهشتبا  محل 40مجموعاً  ،سيمره ۀی درّازتاریخ پيشهای در بازنگری زیستگاه

 لمح 4ین ميان، در در ا. شده استو مطالعه  سنگی شناساییمس ۀسنگی ميانی تا پایان دوراواخر پارینه

های باستانی نهشت حلم 6، در سنگی فراپارینهسنگی ميانی تا های پارینهمربوط به دوره های باستانینهشت

 شده  شناسایی یسنگمس ۀمربوط به دور های باستانینهشتنيز  لمح 36نوسنگی متأخر و در  ۀمربوط به دور

  (. 200: 1392، وندزینی) است

سنگی ميانه پارینه ۀهایی از اواخر دوربا یافته لمح 4سيمره  ۀدر ۀشناسی حوزباستان شواهدترین قدیمی

 شکلسيمره  ۀباالتر از سطح آب دریاچ یارتفاع سطوح در هاآنسه مورد از سنگی هستند که تا فراپارینه

مجموعه  ای کَل اسبی،هپناهگاه صخراز:  اند عبارتها این محوطه. (1و جدول  12 – 9: نقاط 2 تصویر) اندگرفته 

 ۀدر این ميان، محوط. (3)شکل  محوطه باز گرعلی صفرو  محوطه باز پاسگاهای گَرگاليس، های صخرهپناهگاه

پناهگاه سنگی است،  3اشکفت و  2شامل  )مصنوعات سنگی( شده گردآوریهای بر اساس یافته درواقع ،رگاليسگَ

یک  صورت بهرگاليس کوه گَ .یک محوطه، مطالعه شده است عنوان بهها، علت مجاورت و نزدیکی یافتهامّا به

دهستان ارمو از  ۀ، در حوزسيمره ۀدریاچ جنوب شرقیو  سيمره ۀطبيعی جدا افتاده در بخش شرقی درّ ۀعارض

همان برجستگی است که از آن کوه مذکور (. 83-79)همان: قرار دارد  شهردرّهتوابع بخش مرکزی شهرستان 

این  الگوی پراکندگی مکانی78: 1390،  همکاران و)معيری اند سيمره نام برده ۀدریاچ ۀترین جزیرزرگب عنوانبه .) 

که  اندگرفته  شکلای از جنس آهک زدهای صخرهروی برون هاآنهمه  نشان از آن دارد که هازیستگاه مجموعه

تا  650ها در ارتفاع این محوطه طبيعی است.کامالً  هاآنهای مذکور، شناسایی با توجه به رقوم ارتفاعی محوطه

علت و  (1)جدول  اندمتر واقع 700در ارتفاع باالتر از  هاآنسه مورد از  درواقع متری از سطح دریا قرار دارند. 740

هایزیستگاه  در رقوم ارتفاعیاین است که  در زیر رسوبات فرسایشی، هاآننشدن و مدفون مذکور ماندگاری 

تر از سطح دریاچه در ارتفاع پایين باز پاسگاه همحوط تنها  اند.گرفته شکلسيمره  ۀح آب دریاچباالتر از سط

وند، )زینیشناسی مصنوعات سنگی محدودی از سطح آن یافت شده است های باستانقرار دارد که در بررسی

دریاچه، از زیر رسوبات  ۀهای فرسایشی بعد از تخليرسد که محل مذکور در اثر جریانبه نظر می(. 82: 1392

 تغييراتسيمره یکی از  ۀضخيمی از رسوبات آبرفتی در کف دریاچ ۀنهشت الیاست.  شده آشکارکف دریاچه 

سيمره  ۀتشکيل دریاچرسد که به نظر میلغزه شکل گرفت و مهمی بود که بعد از وقوع زمين ریختیزمين

یداد است که در سطوح ارتفاعی رو  این ازمالی قبل های باستانی احتعامل نهشت رسوبات آبرفتی روی نهشت

   اند.گرفته  شکل تری پایين

نوسنگی بدون سفال یا  ۀشواهدی از دور گونه هيچسيمره  ۀدر در شده  انجامشناسی های باستاندر بررسی

حاکی از  موردمطالعه ۀمذکور در حوز ۀهای باستانی مربوط به دورزیستگاه نبودِ .دشنوسنگی قدیم یافت ن

   به  محل 6در ، حال باایناست.  سيمره ۀهای باستانی درنهشت گيریشکل روند درفترت  ۀوجود یک دور

 نوسنگی ۀشواهدی از دور آبادعباسو  1پری، خان2پریخان، تسمهشران، کلک قلعهدُم، گرانکوزه هاینام
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: نقاط 2 تصویر) رسدسال پيش می 7500د به حدو هاآن های باستانینهشت و قدمت است شده  شناسایی متأخر

در این و روند استقرار  گرفته  شکلبار استقرار برای نخستين ل مذکورمح 6 ۀهمدر  .(1و جدول  18 - 13

   های ساده ها سفالمحوطه این از سطح نيز تداوم یافت. یسنگمس ۀوربعد یعنی د ۀدر دور هازیستگاه

استقرارهای نوسنگی جدید در گوران و سراب  ۀهای سادمشابه سفال ساز با پوشش گلی غليظ قرمزدست

  .(203-202: 1392وند، زینی) (3)تصویر  است شده  آوری جمع

ها کوهپایه در گران،کوزه جز به هاآنکه همه  دهدمی نشان نوسنگی متأخر ۀدوری پراکندگی استقرارها ۀقشن

 هستند واقع شلغزکيلومتری از محل رخداد زمين 25د حدو ۀسيمره و در فاصل ۀغربی در جنوب ۀو حاشي

الگوی  است. تأمل قابل متأخر نوسنگی هایزیستگاه گزینیمکان لحاظ از مسئله این .(18 -14: نقاط 2)تصویر 

سيمره  ۀو دریاچ سيمره ۀغربی در جنوب هایهای انسانی در دامنهیابی گروهسازمان گویای هاآناستقراری 

نوسنگی متأخر  ۀبار در دورنخستينسيمره، برای  شلغزبعد از زميندهد که احتماالً و نشان میاین الگ است.

و آب  شدهسد آواری دچار شکستگی گيرد. در این هنگام قرار می موردتوجهسيمره دوباره  ۀاست که در

های رار گروهسيمره جهت استق رۀبستر د محيطی زیستبود، ليکن هنوز شرایط  شده  تخليهسيمره  ۀدریاچ

 ۀغربی در جنوب ۀحاشي در گران،کوزه جز بهنوسنگی متأخر  هایزیستگاه ۀهم رو ازاین مهيّا نشده بود، انسانی

 سيمره ۀو روی بستر دریاچ سيمره ۀدرون اراضی پست و زراعی درگران کوزه ۀتپتنها سيمره شکل گرفتند. 

 مرور به، گرفته  شکلسيمره  ۀدریاچ نهشتی کفیشی این تپه روی رسوبات فرسا کهعلت  اینبه و  واقع است

های ضعيفی از آن بر رسد که نهشتو به نظر میزیادی از بين رفته  زمان شدیداً دچار فرسایش شده و تا حدّ

 (.120: 1381هول، ؛ 26: 1385)شهبازی،  جای مانده است

 که طوری بهیابد، يمره میس ۀای در درزندگی روستانشينی رونق گسترده ،نوسنگی ۀدور در پایان

که بيشترشان مساحت  شده  شناساییسنگی مس ۀاستقرارهای فراوانی متعلق به مراحل مختلف دور

 36نوسنگی متأخر، به  ۀمحوطه در دور 6شمار استقرارهای منطقه از  (.81: 1391)شهبازی،  دارند توجهی قابل

  .(204: 1392وند، )زینیسنگی رسيد مس ۀمحوطه در دور

 

 نتیجه. 4

 شلغززمين مرتبط با ۀنقط سهشناسی مکشوفه از در راستای هدف این پژوهش به بررسی شواهد باستان

شناسی های باستانبررسی سيمره پرداختيم. نتایج  ۀسد آواری و بستر دریاچ ۀشامل محل لغزش، دهان  سيمره

، گرفته  شکلها و مواد آواری محل لغزش زههای باستانی که روی واریترین نهشتقدیمیحاکی از این است که 

 تدر مجاور. از سوی دیگر، گردد برمیسال قبل  4750مفرغ قدیم است که زمان آن به حدود ۀدور مربوط به

 دریاچه روی ۀهای باستانی مکشوفه که بعد از تخلينهشت ترینقدیمیپارگی و شکستگی سد آواری،  محل

ميانی و جدید است که زمان آن  سنگی مس ۀ، متعلق به دورگرفته  شکل سيمره ۀرسوبات آبرفتی بستر دریاچ

سال برآورد شده، به آن  935سد آواری را که حدود رسد و اگر طول عمر سال پيش می 6500به حدود

است. داده  رخسال پيش  7500قبل از  زمانی درسيمره  شلغززمين  این نتایج  توان گفت که، میبيفزایيم

های باستانی بایستی در جستجوی یافتن زیستگاه سيمره شلغززمين  زمانی ۀجهت برآورد محدودنشان داد که 

د که شمعلوم  درنتيجهاند. گرفته  شکلسيمره  ۀدریاچ ۀاحتمالی مربوط به قبل از این زمان بود که در محدود
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سنگی ميانه تا پارینه ۀاواخر دور متعلق به محل 4 سيمره ۀدریاچ ۀهای باستانی حوزترین زیستگاهقدیمی

گروه بعدی از منظر زمانی، اند.گرفته  شکلقبل از تشکيل دریاچه  زیاد  احتمال  به که سنگی هستندفراپارینه

 جز به هاآن ۀهستند، که هم نوسنگی متأخر ۀدورهای فرهنگی نهشت ی بایهازیستگاهده، شآثاری که شناسایی 

زندگی روستانشينی  ،نوسنگی ۀ. با پایان دوراند گرفته  شکليمره س ۀغربی دریاچ جنوب ۀیک مورد، در حاشي

 یابد. سيمره گسترش می ۀدر سراسر در

حاکی از وجود یک  مطالعه موردشناسی اساس شواهد باستانبر سير روند استقرار در منطقه بررسی خط

آورد. به نظر این دوره دوام می و تا اواخر شده  شروعنوسنگی  ۀدور از اوایلسيمره است که  ۀفترت در در ۀدور

گيری شکل روند در ایجاد خلل مذکور و زمانی ۀوقف گيریشکل موجب سيمره شلغززمينوقوع رسد که می

 بهنشان از آن دارد که  وضعيت مذکور دوام آورد. نوسنگی ۀدورکه تا اواخر  منطقه شدههای باستانی نهشت

 روند درخلل موجود گيری شکل علتو  داده  رخنوسنگی  ۀدور سيمره در اوایل شلغززمين زیاد  احتمال 

و مصداق این امر  مؤیّدهای مربوط به این دوره شناسایی نشدن زیستگاه است. سيمره بوده ۀدر در استقرار

 همخوانی دارد و از وقوع 14کربن به روش آمده  دست بههای شناسی با تاریخنتایج بررسی شواهد باستان است.

 است.  حاکینوسنگی  ۀزمان با اوایل دورهولوسن و هم ۀسيمره در اوایل دور شلغززمين

نوسنگی موجب  ۀسيمره در اوایل دور شلغزرسد که وقوع زميناساس شواهد مکشوفه به نظر می بر

توانند خود را با شرایط های انسانی میگروه هرچند در منطقه شده است. محيطی زیستعميق  تغييرات

حيات انسان را  ۀتواند ادامسيمره می شلغزوقوع حوادث طبيعی مانند زمين وفق دهند، يطیمح زیست

های روند های انسانی یکی از نتایج مهم بالیای طبيعی است که در بررسیسازد. جذب و دفع گروه غيرممکن

مره در پشت سي ۀگيری دریاچسيمره موجب شکل شلغزاست. وقوع زمين درك قابلسيمره  ۀاستقرار در در

سيمره، ۀ دریاچ ۀسد آواری شد که حدود یک هزاره دوام آورد. بعد از پارگی و شکستگی سد آواری و تخلي

 منظوربهسيمره  ۀغربی در جنوب هایدر حاشيه محيطی زیستشرایط ابتدا نوسنگی  ۀدر اواخر دور تدریج به

تر به سمت محل لغزش نيز مورد رقینواحی ش های بعدیدر دوره ، سپسدشهای انسانی مهيا جذب گروه

ها و شناختی نشان داده که جوامع باستانی همواره دچار نوسانشواهد و مدارك باستان برداری قرار گرفت.بهره

این توازن  درواقعاند. جدیدی به توازن رسيده ۀاند و پس از مدتی دوباره در مرحلهای ناگهانی شدهدگرگونی

کند پيچيده می شدت بهرا  هاآنهاست که ساختمان هی سيستميک فرهنگسازماندپذیری و خودسازش
 (. 114: 1380)عليزاده، 

 

 تشکّر و قدردانی

های خود را در های بررسیوند و سياوش شهبازی که سخاوتمندانه اطالعات و یافتهاز آقایان محسن زینی

 نهایت متشکرم.اختيار من نهادند، بی
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 موردمطالعهتانی های باس: محل1جدول 

 

طول  نام محل کد

 جغرافیايی

عرض 

 جغرافیايی

ارتفاع از سطح 

 دريا )متر(

 شناسیهای باستاندوره

 

 منبع

 2جدول  الف:1389مظاهری،  مفرغ قدیم 601 3657966 746344 پهندول 1

 2جدول  الف:1389مظاهری،  پارت 1064 3655202 745258 گرزلنگر 2

 2جدول  الف:1389مظاهری،  قاجاریه 811 3658142 739929 آسيابهفت 3

 2جدول  الف:1389مظاهری،  سنگی -مس 614 3660859 739132 دورهکلک 4

 2جدول  الف:1389مظاهری،  اسالمی 4 - 1قرون  -ساسانی 588 3661396 739822 ویژو 5

 2جدول  الف:1389مظاهری،  اسالمی 4 - 1قرون -ساسانی 608 3661057 737227 خانیموسی 6

 2جدول  الف:1389مظاهری،  اسالمی 4 - 1قرون -ساسانی 594 3661354 737050 کلک 7

 2جدول  الف:1389مظاهری،  مفرغ جدید 624 3662038 736933 ماسهمعدن 8

 83: 1392وند، زینی سنگی جدیدپارینه 717 3663672 734562 اسبیکل 9

 79: 1392وند، زینی سنگیجدید و فراپارینه سنگیپارینه 710 3665053 732059 گرگاليس 10

 82: 1392وند، زینی سنگیسنگی جدید و فراپارینهپارینه 650 3665558 731908 پاسگاه 11

 80: 1392وند، زینی سنگی جدیدپارینه 740 3667570 730283 صفرگرعلی 12

 158: 1385شهبازی،  سنگ جدیدومسنوسنگی متأخر تا  620 3669652 727282 گرانکوزه 13

 162: 1385شهبازی،  سنگ قدیموو مس نوسنگی متأخر 662 3675312 717396 شراندم 14

سنگ، ومسنوسنگی متأخر،  640 3676627 715619 کلک قلعه تسمه 15

 هخامنشی، اشکانی

 161: 1385شهبازی، 

 161: 1385بازی، شه سنگ قدیموخر و مسأنوسنگی مت 663 3677248 713730 2پری خان 16

 161: 1385شهبازی،  سنگ ميانیوتا مس متأخر نوسنگی 665 3677436 713430 1پری خان 17

 159: 1385شهبازی،  سنگی مسو  خرأنوسنگی مت 702 3678182 710168 آبادعباس 18

 

 

 
 

 (Shoaei, 2014: fig. 2) شلغز: موقعیت زمین1تصوير 
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)نگارنده( موردمطالعههای باستانی مره و محللغزش سی: موقعیت زمین2تصوير   

 

 
(1ب: شکل  1389مفرغ قديم دول پهن )مظاهری،  ۀهای دور: نمونه سفال1شکل   
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 (12-4و  11-4تصاوير  :1392وند ينیزنوسنگی متأخر ) ۀهای دور: نمونه سفال3تصوير 

  منابع 
لغزش سيمره و نقش زمين»(، 1388) نوریزدان عبدالرضا و لوئياناجلرسول  آرین؛هران م پورکرمانی؛محسن  سيامک؛ بهاروند،

 .24-13صص  ،4 ۀمار، ش4، سال زمين، «دختر پل ۀو ژئومورفولوژیکی منطق محيطی زیست تغييراتآن در 

مورفولوژیک دریاچه قدیمی پالئوژئوگرافی و تحوالت ژئو»، (1392)سيدمنصور شاهرخوندی  و اهلل؛ عبداهلل سيفبيرانوند، حجت

  .110-97 صص ،6 مارۀش ،3 دورۀ ،ایجغرافيا و آمایش شهری منطقه، «سيمره

 .، اميرکبير، تهرانایران شناسی زمين ،(1385علی ) ،زاده درویش

 چهر. ، تبریز،]ترجمه و توضيح کاظم ودیعی[، جغرافيای غرب ایران ،(1339ژاك ) ،دومرگان

دوره کلک محوطههای : نمونه سفال2شکل 

 (10شکل  الف،1389)مظاهری 

 

 سنگیپارينه ۀ: نمونه ابزارهای دور3شکل 

 (2-4  و 1-4، شکل 1392 وند)زينی 
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ول در مدیریت ئهای مسسازمان ارزیابی کارکرد هماهنگی»(، 1392) پورحسينیسميرا سادات  علی اردالن و ؛ربيعی، علی

  .117-107 صص، 2 مارۀ، ش16 ۀ، دورحکيم، «بالیای طبيعی

-های باستانپژوهش، «سيمره ۀدر سنگ و مفرغ دروهای مسسوزه؛ شواهدی از استقرار دوره ۀتپ»(، 1391) وند، محسنزینی

 . 55-44 صص ،7و  6 مارۀش، 4دورۀ ، شناسی

کارشناسی ارشد  ۀنام، پایان«سنگومس ۀ؛ از آغاز تا پایان دورازتاریخ پيشسيمره در  ۀبازنگری در» ،(1392) ـــــــــــــــ

 (. منتشرنشده)، ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزالدین نيکنامی، به راهنمایی دکتر کمالشناسیباستان

(، زاگرس، جنوب غربی کوهکبير) بزرگ سيمره ۀلغززمين سنجیسنشواهد ژئومورفولوژیکی در »، (1383) ششایان، سياو

 .70-45 صصاول، مارۀ ، ش8 ۀ، دورمدرس علوم انسانی، «ایران

 ۀ، آرشيو پژوهشکد«شهردرّه شناسی شهرستانگزارش فصل اول بررسی و شناسایی باستان» ،(1385سياوش ) ،شهبازی

 (. منتشرنشده) ، تهران،اسی کشورشنباستان

نامه مجموعه ، ویژه8شناسی باستان هایگزارش، «دشت سيمره ازتاریخ پيشنگاری تبيين گاه»، (1391) ــــــــــــــــ

 و گردشگری، پژوهشگاه، دستی صنایعشناسی ایران: حوزه غرب، کرمانشاه، ميراث فرهنگی، المللی باستانمقاالت همایش بين

 .106-69 صص تهران،

 ۀنام، پایان«های دوران اوروكسفال شناسیگونهسيمره بر اساس ۀ های درلمطالعه و تحليل سفا» ،(1393ماندانا ) ،عادلی

 (.منتشرنشده)، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهربه راهنمایی دکتر خداکرم مظاهری، شناسی، کارشناسی ارشد باستان

سازمان ميراث فرهنگی  تهران،اسالمی،  ، وزارت فرهنگ و ارشادشناسیو عمل در باستان تئوری ،(1380عباس ) ،عليزاده

 کشور. 

 ۀ، دورتحقيقات جغرافيایی، «شيروان لغزه نامانلو در منطقهزمين ۀبررسی پدید»، (1380) عاشوری و عليرضا غفوری، محمد

 .152-141 صص ،2مارۀ ، ش16

 ۀهای مورفومتری دریاچویژگی بررسی و برآورد»(، 1390) اهلل بيرانوندجتح سيدمنصور شاهرخوندی و ؛معيری، مسعود

 .82-71 صص دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان، ،13مارۀ ، ش4، سال جغرافيای طبيعی الر، «قدیمی سيمره

-باستان آرشيو پژوهشکده ،«سيمره ۀشناسی درگزارش فصل دوم بررسی و شناسایی باستان»، (1385خداکرم ) ،مظاهری

 (. منتشرنشدهشناسی کشور )

( در زاگرس مرکزی و سنجش عوامل مؤثر IIIجغرافيایی فرهنگ عصر مفرغ )گودین  ۀتبيين گستر ،(1388) ــــــــــــــــ
دانشگاه آزاد اسالمی ، به راهنمایی دکتر حسن طالیی شناسی،، رساله دکتری باستانسيمره در استان ایالم ۀدر نفوذ آن به در

 (.منتشرنشده) تهران، حد علوم و تحقيقات،وا

 ۀ، آرشيو پژوهشکد«شهرهدرشناسی شهرستان گزارش فصل چهارم بررسی و شناسایی باستان» ،الف(1389) ـــــــــــــــ

 (. منتشرنشده) ، تهران،شناسی کشورباستان

 –1 صص ،14مارۀ ، ش7، سال شناستانباس پيام، «IVA-IIIB پهن و سفال شوشقبرستان دول» ،(1389) ــــــــــــــ
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