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 چکیده

عوامل محیطی مهمترین عامل تعیین کننده در انتخاب محل در طول تاریخ 

با و سر شه مناطق مورد مطالعه در این پژوهش شاملاستقرار های انسانی بوده اند. 

ی عسگران در استان اصفهان هستند که به ترتیب در مناطق دشتی و کوهستان

ارهای محیطی مرتبط با استقرعوامل  نیترمهماند. در این پژوهش به واقع شده

 ایالمی این مناطق پرداخته شده که در نهایت مشخص گردید دو عامل اصلی

ا بند. استقرار در این مناطق، باتالق گاوخونی و مخروط افکنه رود مرغاب هست

ی ستانتوجه به آنکه بخشی از مطالعات انجام شده در این پژوهش را منطقه کوه

ی گرفت، بر روی اقلیم کوهستانی و نقش آن روشرق زاگرس مرکزی در بر می

دوره  لیمیمُهرهای ایالمی به عنوان یکی از بهترین اسناد برای مطالعه وضعیت اق

وی بر ر شناسی کهای صورت گرفت. اما در نهایت مطالعات زمینایالم نیز مطالعه

ول طدر قه ی آب و هوای متفاوت این منطدهندهمرکز فالت ایران انجام شده، نشان

و  یمین وضعیت اقلدوره مورد مطالعه در این پژوهش است، که بدون در نظر گرفت

 شناسی ناقص خواهند بود. محیطی منطقه در آن زمان مطالعات باستان

 سبار محیط زیست، استقرارهای ایالمی، عسگران، شه: کلیدواژگان

 مقدمه

 متغیرهای طبیعی عوامل از منظور کلی نگاه در

 عوامل، نقاط شیب، نقاط ارتفاع مانند یکتوپوگراف

، نقاط جغرافیایی جهت، زمین سطح شناختی زمین

و  یکنامی)ناست  غذا و آب منابع و گیاهی پوشش

 مکان یک قالب در عوامل این(. 1386 ،دیگران

 انسان یروزمره هایفعالیت بستر عنوان به جغرافیایی

 و هافعالیت این به دهیشکل در کننده تعیین نقشی

 جغرافیا علم دیدگاه از. دارد هاآن شکل و نوع تعیین

 چرایی و چگونگی، جوامع میان تشابهات و گوناگونی

 جمعیت تمرکز، معیشتی اقتصاد، محوطه یک استقرار

 از توانمی را خود پیرامونی مناطق با آن ارتباط نوع و

 در که تحلیلی یشیوه. نمود کسب عوامل این طریق

 گرفته شکل عوامل این اساسر وده بب مدنظر اینجا

 مکان یک توانمی را باستانی استقرار هر. است

 اشغال که محلی برا بن که گرفت نظر در جغرافیایی

 دیگری محل هر از متفاوت ساختاری دارای کندمی

 یک در هامحوطه دیگر کنار در کلی طور به اما. است

 ردمو یکسان تقریبا   محیطی قابلیت با همسان محیط
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 این از، مشابه زمانی در شاید که گیردمی قرار بررسی

 محوطه هر. است شدهمی گوناگون یهااستفاده محیط

 یدامنه، تپه، دره، کوه مثل محیطی عوارض مانند به

 خاص هایویژگی و هویت دارای رودخانه، دارشیب

 ایمحوطه گاهچیه اینکه ذکر قابل ینکته. است خود

. یافت تواننمی را دیگری یمحوطه با یکسان کامال  

-می کلیر طو به( مکان)فضا  در اختالف و تمایز این

 نظر به ناسازگار فضا همگنی و تجانس مفهوم با تواند

 .نباشد چنین امر واقعیت در رسدمی نظر به اما آید

 و همگن گروه یک قالب در که ایالمی هایمحوطه

 شماری تکرار یزاییده واقع در شودمی مطالعه یکسان

 در محیطی عوامل از ترکیبی عملکرد و اشکال از

 کامال  هرچند که عملکردهایی. است زمین از بخشی

 مشابه نحوی به عوض در ولی نیستند مشابه و یکسان

سبا یا ر شه از ایمنطقه مثال برای. شوندمی ایجاد

 با محوطه چندین که بگیرید نظر در را عسگران

 قسمت آن در هم به یکنزد شیب درصد میانگین

 کلی نظر از هرچند شاید هامحوطه این. اندشده ایجاد

 به آن ساکنان اما باشند نداشته یخوانهم هم با

 هایپتانسیل به نسبت آگاهی با و آگاهانه صورتی

 خود اسکان جهت را شیب درصد این محیطی

 اینجا در باال توضیحات به توجه با. اندبرگزیده

 صورت به ایالمی هایمحوطه پراکنش چگونگی

خواهد  بررسی شده ارائه هاینقشه اساس بر جداگانه

 شد.

 ایالم مختصری پیرامون دوره

ن یکه کاتبان ب یاست؛ نام یساخت تصنع المیاه واژ

آن  ستندینگر-یم رانیکه از آبرفت به فالت ا ینالنهری

مناطق متفاوت  نام را درباره نیا؛ و را ساختند

و مردمان آن به کار بردند. در  رانیا غربیجنوب

نام  قبل از میالدسوم  ههزار یمهیاز ن یمناطق سومر

بلند نوشته  ساده یبه معن " NIM"با سومر نگار  المیا

 ن،ی)سرزم به نشانه KIشده است، که اغلب با معرف 

 هایالمیا(. 16-15: 1388مملکت( همراه بود )پاتس،

 –تم  -))هل نیسرزم یخیخود را به خط م نیسرزم

 که اند(( خواندهی))هاتمت  ای  Hal-tam(A)ti ((اتی

از دو  هکلم نیاست. ا شدهیتلفظ م َالتَمتی احتماال 

 ی(( به معنیو ))َتمت نیسرزم یقسمت ))هل(( به معن

و در مجموع به  دهیگرد لیمقدس تشک ای انیخدا

است.  انیخدا نیسرزم ایمقدس  نیسرزم یمعن

را به نام ))اوجا((  هاآن نیو سرزم هایالمیا ان،یپارس

""Uja هوجا((  ای(("Huja"یخوانده و موطن اصل 

 اندتصور نموده وشمشرق ش هایرا کوهستان هاآن

با توجه به  المیا دوره(. 453-452: 1372 نگهبان،)

به دوران  رانیاز فالت ا هاییقسمت ورود سرآغاز آنکه

برخوردار است. اولین  ییبسزا تیبوده از اهم یخیتار

شناخت در خصوص تمدن ایالم نه از طریق 

 تورات یوسیله به بلکه شناسیباستان یهاکاوش

به دست آمده است. در لوح  هودیانی مقدس کتاب

قدیمی عهد اقوام، در فصل آخر آفرینش از یک شاه 

ایالمی که نام او به صورت الئُمر کِدور ثبت شده 

ست. شناخت بعدی از ایالمیان پس از ذکری رفته ا

 منابع یمطالعه و شناختیباستان یهاکاوششروع 

 آمده دست به نمونه نیتریمیقد. بود سومری مکتوب

 سوم یمربوط به متون کتبی اروك در اوایل هزاره

به چهار  المی(. اPotts, 1999) است میالد از پیش

 -2 یالمیاآغاز -1:شودیم میتقس یفرهنگ یدوره

 زاده،ی)عل دیجد المیا -4 یانیم المیا -3 میقد المیا

وجود  ینظرات مختلف المیا انی(، در مورد بوم1387

 نیا یهیاول انیاست  که بوم معتقددارد، دمورگان  

 جینژاد در کنار سواحل خل نیبودند و ا یکشور، حبش
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هم از  هایفارس تا هندوستان گسترده بوده که سومر

(. و De Morgan, 1911) اندژاد منشعب شدهن نیهم

 ییهندو اروپا یعنی ییایرا از نژاد آس انیالمیا هیاما آم

از نژاد و زبان قفقاز  یکه جزء اقوام داندیم یو نه سام

 یوندیپ هایاز دسته زبان شانیبوده و زبان ا یخزر ای

 نتسیحال ه نی(. در ع2: 1384 ه،یبوده است )آم

 ییایبودند و نه آر ینه سام انیمالیمعتقد است ا

با  هایالمیکه ا داندی( و محتمل م1382 نتس،ی)ه

 گریددر شمال و  هیهمسا ننشینژاد کوه کی ها،یلولوب

 یوجه اشتراك فراوان شوندیم دهیکه سو نام یمردم

 گاهیصورت جا نی(.  بد1387 نتس،یداشته باشند )ه

 یالمیراکز اشمال م یکوهستان ینواح دارای اهمیت

 .شودی)شوش و انشان( مشخص م

 

 مناطق مورد مطالعه

 مناطق مورد مطالعه در این پژوهش در حدود استان

چهارمحال و بختیاری قرار  شرق استان اصفهان و

شهرستان تیران و کرون ر ، که شامل عسگران ددارند

مطالعه انجام . (1)شکل سبا در ورزنه هستندر و شه

در ورزنه  1386ی در زمستان شده توسط اسمعیل

محوطه مربوط به دوره اسالمی،  22منجر به شناسایی 

محوطه مربوط  8محوطه مربوط به دوره تاریخی و  21

 12به دوره پیش از تاریخ گردید. که در این بین 

های محوطه مربوط به دوره ایالم بوده و تمامی محوطه

رب زار غشنشهر سبا در حاشیه باتالق گاو خونی و 

چنین (. هم1386)اسمعیلی جلودار،  اندآن واقع شده

 1396طی بررسی انجام شده توسط نگارنده در پاییز 

محوطه ایالمی شناسایی شد 9نیز در شهر عسگران 

  (.1396)اعراب، 

و  یشمال قهیدق 25درجه و  32ورزنه در عرض  شهر

قرار دارد و ارتفاع  یطول شرق قهیدق 39درجه و  52

(. 1382 ،ی)نجار باشدیمتر م 1477 ایدر آن از سطح

ن رود و بُ هایاز بخش یمور مطالعه قسمت یمحدوده

از توابع شهرستان اصفهان را در  ایعل هیجرقو یجلگه

 یلومتریک 110در  نهبر گرفته است. شهر ورز

راه  نتریاصفهان واقع شده و آسان شرقیجنوب

. شهر دآییمبه شمار  یبه تاالب گاوخون یدسترس

منطقه مورد مطالعه قرار گرفته  یکیدر نزد زیندوشن ن

، باشدیهکتار م 178است. وسعت منطقه در حدود 

 نییشهرستان نا یجنوب هایاز شمال به کوهستانکه 

تودَشک و مشکانان، و از شرق به  هایو دهستان

از  زد،یاز توابع استان  رکوهیندوشن و ش هایکوه

 از آن، زارنمک یابرقو و پهنه ریجنوب به کو

و از غرب به دهستان  هجرقوی بخش به غربجنوب

 شده است. درودشت محدو

 1620حدود  ایو کرون با پهنه رانیت شهرستان

و در  رانیا یمرکز هایکوه انیمربع در م لومتریک

 قهیدق 8درجه و  51زاگرس در  یخاور یها-دامنه

و  یعرض شمال قهیدق 43درجه و  32از و  یطول شرق

 نیقرار دارد. ا ایاز سطح در یمتر 1860در ارتفاع 

به بخش  نسبت ییایجغراف تیشهرستان از لحاظ موقع

 یو نسبت به بخش غرب شتریب یارتفاع یدارا یشرق

 8آن از  یاست. حد شرق یارتفاع کمتر یدارا

 80 در و شروع آبادغرب شهرستان نجف یلومتریک

به داالن کوه و شهرستان  یبدر حد غر یلومترکی

که در شمال با بخش  گرددیم یمنته دنیفر

 هرستانو در جنوب با ش مهیمهردشت و برخوارو م

و از شرق با  یاریلنجان و استان چهارمحال و بخت
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 دنیشهرستان نجف آباد و از غرب به شهرستان فر

 محدود است.

 

 

 کرون و اصفهانهای تیران و مناطق مورد مطالعه، شهرستان :1شکل

 استقرارها فضایی توزیع در مؤثر عوامل تحلیل

 دریا سطح از ارتفاععامل 

 یک توپوگرافی نوع کننده تعیین خود که ارتفاع عامل

 هایرژیم ایجاد در تأثیرگذار عوامل از است محل

 مردم زندگی متفاوت  سیاق و سبک و متفاوت اقلیمی

-مکان در مهم عوامل از عامل این. است منطقه یک

 بررسی منظور به. باشدمی باستانی استقرارهای یابی

 عامل با رابطه در ایالمی هایمحوطه توزیع ینحوه

 به ارتفاعهم خطوط اساسر ب مذکور یمحدوده ارتفاع

 نقشه اندازی هم روی با سپس شد تقسیم طبقه 9

 عامل با رابطه در توزیع الگوی هامحوطه پراکندگی

 است. قرارگرفته تحلیل و هتجزی مورد ارتفاع

گیری ارتفاع به عنوان یکی از عوامل مهم در شکل

ها است که با تشکیل مراکز فشار بومو زیست اقلیم

حرارتی کم و زیاد در مناطق گرم و سرد، بر دیگر 

 تنوعها، چون میزان بارش و بومهای زیستویژگی

 12 مجموع ازگذارد. می ریتأثها جانوری آن -گیاهی

شهر سبا )ورزنه(  در شده ثبت ایالمی یمحوطه

ترین ارتفاع دشت یعنی تمامی استقرارها در پایین

اند متر از سطح دریا قرار گرفته 1565- 1450

 5ی ایالمی عسگران، محوطه 9(. از مجموع 2شکل)

متر  2200تا  2000درصد( در ارتفاع   55.5محوطه )

 2200ارتفاع درصد( در  45.5محوطه ) 4قرار دارند و 

 توزیع میزان اگر (.3شکلاند )متر واقع شده 2400تا 

 این در امروزی روستاهای توزیع با را هامحوطه

 و ارتفاع میان قوی یرابطه کنیم مقایسه محدوده

 باستانی استقرارهای و امروزی جمعیتی مراکز توزیع

 آشکار زندگی جهت هاییمکان چنین انتخاب به

 که دهدمی نشان هانسبت این واقع در. شد خواهد

 به توجه با بلکه یکباره به نه شده ایجاد استقرارهای

 ایجاد منطقه توپوگرافی وضعیت از قبلی شناخت

مناطق  توپوگرافی ماهیت به توجه با بنابراین. اندشده

ارتفاع باتالق گاوخونی کم مورد مطالعه، انتخاب حاشیه

واحی با ارتفاع برای استقرارهای شهر سبا و انتخاب ن
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منطقی خواهد  متر به باال برای حدود عسگران 2000

 بود.

 اراضی عامل کاربری

 شیب میزان و خاك پتانسیل به بسته، اراضی هایتیپ

 طبقه چندین به شودمی هاآن از که ایاستفاده نوع و

 اساس بر منطقه شهر سبا در. شوندمی تقسیم

 به اراضی کاربری طبقه 13، گرفته انجام مطالعات

 طبقه است. 8این عدد برای عسگران  .خوردمی چشم

 در و شده انجام اخیر هایسال در بندیتقسیم این

 در دارد کاربرد آن امروزی معنای به اراضی کاربری

 برای. است نبوده چنین قطعا  ایالم یدوره در که حالی

  تقریبا  و کلی قالب یک در را هامحوطه بتوان اینکه

ها نمود، در بحث پیرامون آن تحلیل واقعیت هب نزدیک

از اراضی جدید مانند سدها، بندها و اراضی آبش باغی 

  صرف نظر شده است. 

 

 

 سبا رعامل محیطی ارتفاع و استقرارهای ایالمی شه :2شکل
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 عامل محیطی ارتفاع و استقرارهای ایالمی عسگران :3شکل

 

 رویر ب یالمیا هایمحوطه، نقشه کردن آماده از پس

 بررسی اراضی کاربری با آن ارتباط تا شده جانمایی آن

محوطه  8ایالمی عسگران،  یمحوطه 9 تعداد از. شود

اند )با توجه در محدوده زراعت آبی و دیم قرار گرفته

باغی کاربری -توان دریافت اراضی آیشمی 4به نقشه

جدید این قسمت است(؛ و تنها یک محوطه در 

اما  (.4شکل) زار واقع شده استار و بوتهزقسمت بیشه

ها در محوطه ایالمی شهر سبا، تمامی آن 12از میان 

( که قطعا  5شکلاند )های روانی واقع شدهشن حاشیه

 ی ایالم اراضی حاصل خیزها در دورهکاربری آن

به باتالق گاوخونی بوده است. ساحل در  مرتبط با آب

منطقه مورد  هر رو آنچه مشخص است در هر دو

های اراضی مطالعه با وجود فراوانی بیشتر سایر کاربری

( اما مراتع بیشترین فراوانی را داشته هردو منطقهدر )

هیچ استقراری در بخش مرتعی ایجاد نشده است. بلکه 

تر برای کشاورزی شکل استقرارها در اراضی مناسب

 ها در گذشتهاند. کاربری اراضی با معیشت انسانگرفته

توان گفت رابطه مستقیم داشته، بدین ترتیب می

کشاورزی )دیم و آبیاری( بخش مهمی از معیشت 

در مناطق مورد مطالعه بوده است.  مردمان دوره ایالم

سبا به نظر اهمیت ر به خصوص این موضوع در شه

 5در شکلکه  طورهمانبیشتری نیز داشته است. 

ی شرقی محدودهدر بخش جنوباست،  مشخص

با  ترکوچکای روزی باتالق گاوخونی، محدودهام

های مشابه با فضای امروزی باتالق قابل ویژگی

 ۀنشان دهندتواند به خوبی مشاهده است که می

و وسعت  ی باتالق تا این قسمت در ادوار گذشتهادامه

های باشد در عین حال تمام محوطه بسیار بیشتر آن

 گرفته وایالمی در شهر سبا، روی یک خط قرار 

-زاری شنهمگی در حاشیه که گفته شد، طورهمان
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شرقی آن ی شمالهای امروزی باتالق و در محدوده

که ممکن است این محدوده در روزگار  ؛اندقرار گرفته

-ایالمی حدود ساحل باتالق گاوخونی بوده که محوطه

 اند.ی این ساحل شکل گرفتههای ایالمی در حاشیه

وسعت کنونی این باتالق برابر با  الزم به ذکر است که

(. با توجه به 1387هزار هکتار است )ذوفن،  47

شناسی و زیست محیطی انجام شده در مطالعات زمین

حدود این منطقه اشاره شده به پالیایی در مرکز ایران، 

ترین های نمک در واقع از نظر ارتفاع پستکه دریاچه

(. در 1395ول، آیند )پاشایی انقطه پالیا به حساب می

حاشیه باتالق گاوخونی نیز این دریاچه نمک مشهود 

ای رسید به درستی فرضیهتوان است، بدین ترتیب می

زار حاشیه باتالق گاوخونی در واقع همان خط شن که

ساحلی باتالق بوده که دلیل ایجاد آن هم عمق زیاد 

 این باتالق بوده است. آب 

 

 

 استقرارهای ایالمی عسگرانعامل کاربری اراضی و  :4شکل

 

 به رودخانه یکیو نزد یعامل دور

به آن در هر زمان  یسهولت دسترس زانیآب و م منابع

 داشته هاسکونتگاه ییکننده در برپا نییتع ینقش

روستاها در  شتریب زنی امروزه کههمچنان. است

 نیکه ا ینقش روی. پشوندیم دهیمنابع آب د یکینزد

 زانیم یانسان داشته بررس یدگدر زن ینعمت خدادا

 فیبا ط یستقرارهاا دمانیچ یآن در چگونگ ریتأث

 است.  یساله ضرورر هزا نیچند یطوالن اریبس یزمان

و  یدور زانیسنجش م برای طبقه 5 مجموعر د

 طبقه. شد گرفته نظر در رودخانه به هامحوطه یکینزد

 خانهمتر رود 0-500یکه در فاصله هاییمحوطه اول

بر ر را د متری 500-1500 دوم طبقه. اندرگرفتهقرا



 31                  اعراب و پورداود.                                                                                                     

 .42-24، 3، شماره 12، جلد 1396زیست سپهر، 

 یمتر 1500-2500 های. طبقه سوم محوطهردگییم

متر و  2500-3500شود. طبقه چهارم یرا شامل م

 شیکه ب ردگییرا در بر م هاییپنجم محوطه یطبقه

های در محوطه متر با رودخانه فاصله دارند. 3500از 

محوطه  1اول و  محوطه در طبقه 8ایالمی عسگران، 

( و در طبقات دیگر 6شکلی دوم قرار دارند )در طبقه

های ایالمی ای واقع نشده است. اما محوطهمحوطه

شهر سبا بدین صورت هستند که همگی در یک خط 

( و 7شکلاند )و در ساحل باتالق گاوخونی واقع شده

ها و فاصله از رودخانه ضریب همبستگی تعداد محوطه

ها نزدیک به صفر بوده در نتیجه ارتباط در این محوطه

. معنی دار نیستها ها با فاصله از رودخانهاین محوطه

های ایالمی اما ضریب همبستگی برای محوطه

عسگران منفی شد، بدین معنی که هرچقدر فاصله از 

ها بیشتر گاه تعداد محوطهرودخانه کمتر باشد، آن

مورد در کل باید گفته شود هر دو منطقه  است.

مطالعه بخشی از مناطق پرآب استان اصفهان تلقی 

های اخیر(. در شوند )البته پیش از خشکسالیمی

های بسیار و رودخانه مرغاب جریان عسگران چشمه

رود به حساب های اصلی زایندهدارد که یکی از شاخه

سبا ورزنه نیز به دلیل وجود باتالق ر آیند. در شهمی

های آن در نهایت به د و شاخهروگاوخونی، آب زاینده

 شوداین منطقه ختم می

 

 

 سبار عامل کاربری اراضی و استقرارهای ایالمی شه :شکل

 

 . 
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 . عامل فاصله از رودخانه و استقرارهای ایالمی عسگران6شکل

 

 سبار . عامل فاصله از رودخانه و استقرارهای ایالمی شه7شکل
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 شناسینیساختار زمعامل 

 یشناس نیزم هایدر طول دوران رانیا فالت

 نریتمیدستخوش تحوالت فراوان بوده است. از قد

رسوبات و  لی، در تشکهاآن نیدترجدی تا هاسنگ

. اندشرکت داشته نیسرزم نیا هایخوردگینیچ

به شدت بر ان تاثیر  مانند کوهزایی ها حوادث تاریخی

 کاریب زین شیفرسا ملحال عوا نی. در عگذاشته اند

مختلف،  هاینبوده و با توجه به قدرتشان در دوران

 دیپد رانیو فالت ا نیرا در سطح زم یادیز راتییتغ

]دوره دوم اسی(. تا قبل از تر1370 ی،عبدی)اند آورده

حالت   یمرکز رانیزاگرس و ا ی[، حوزهشناسینیزم

 و یبتخری -دارآن رسوبات نمک یسکو داشتند که رو

 تیوضع اسی. از اواخر ترشدیم لیکربناته تشک یگاه

حوزه از  نیزاگرس کامال  عوض شد و ا ساختینیزم

-فرورفته یجدا شد و به صورت حوزه رانینقاط ا ریسا

درآمد که دائما  در حال نشست بود و در آن  ای

 یرسوبات دوران دوم تا اواخر دوران سوم با ضخامت

شده است.  نباشتههم ا یمتر رو 10000از  شیب

زاگرس سرانجام در اواخر  یحوزه یات کنونرسوب

 یآلپ ییکوهزا یمرحله نیدوران سوم و در اثر آخر

از آن به  هاییخورده و شکسته شده و قسمت نیچ

 کرد دایپ یروراندگ شکلیفلس هایصورت ساختمان

 (. 1377 ی،)حجت

 ،شناسینهیچ ماتیدر تقس نکه،یقابل ذکر ا نکته

-نی)دوران سوم زم کیئدوره از سنوزو کیکواترنر 

و نقش آن  تیبر اهما اما بن دآیی( به شمار میشناس

آن را  نیاز دانشمندان علوم زم یانسان برخ یدر زندگ

دهند یتحت عنوان دوران چهارم مورد مطالعه قرار م

در  ،های ایالمی عسگراندر محوطه (.1383 ،انی)زمرد

ه دشناسی بومحوطه مربوط به دوران سوم زمین 8کل 

شناسی قرار گرفته محوطه در دوران دوم زمین 1و 

های ایالمی (. در شهر سبا، تمام محوطه8 شکلاست )

اند شناسی دوران سوم قرار گرفتهدر ساختار زمین

توان به نقش قابل توجه (. بدین ترتیب می9شکل)

شناسی کواترنری در استقرارهای ایالمی دوره زمین

ه طور مثال در شهر سبا و استان اصفهان اشاره نمود. ب

روی باتالق گاوخونی، به دنبال پیشروی و پس

گاوخونی در طی عملکرد فازهای سرد و گرم دوره 

های کواترنری بوده که موقعیت دلتاهای رودخانه

کرده است گاوخونی نیز تغییر می تغذیه کننده

 (.1383)رامشت و سیف، 

 های ارتباطیآب و هوا و فاصله از راه

خوش آب و هوا در طی سالیان دراز قطعا  دست عامل

های امروزی نیز و راه .1تغییرات بسیاری شده است

توانند یکسان های ارتباطی دوره ایالم میکمتر با راه

باشند. اما با این حال گاهی مطالعه بر روی موارد فوق 

در روشن شدن برخی از عوامل محیطی در 

-که در شکلرد؛ استقرارهای یک دوره نقش موثری دا

 گونههمانموارد پرداخته شده و  به این11و  10های

های ایالمی شهر سبا که مشخص است تمام محوطه

 انددر محیطی که امروزه بسیار خشک است واقع شده

های ایالمی عسگران در محیط امروزی نیمه محوطهو 

 .خشک هستند

                                                      
به طور مثال برای تغییرات آب و هوایی شهر سبا رجوع کنید به )  1

 (.1393محمدیاری، 
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 انشناسی و استقرارهای ایالمی عسگرعامل زمین :8شکل

 

 سبار شناسی و استقرارهای ایالمی شهعامل زمین :9شکل
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 . عامل آب و هوا و استقرارهای ایالمی عسگران10شکل

 

 سبار . عامل آب و هوا و استقرارهای ایالمی شه11شکل
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 بحث 

عوامل محیطی در استقرارهای برای تحلیل نقش 

ای ایالمی مناطق مورد مطالعه، از روش تحلیل خوشه

ای از ای به مجموعهفاده شده است. تحلیل خوشهاست

شود که با هم شباهت داشته باشند. ها اطالق میداده

گردد تا ای سعی میدر روش تجزیه و تحلیل خوشه

های متجانس که به یکدیگر مشاهدات به گروه

بیشترین شباهت را داشته باشند تقسیم شوند )اکبری 

-با تحلیل دادهکه در این پژوهش  (.1387و زاهدی، 

شناسی های فوق، سعی شده تا وضعیت زمین ریخت

 استقرارهای ایالمی مناطق مورد مطالعه مشخص شود.

ی متفاوت مورد مطالعه به بدین منظور دو منطقه

های ایالمی استان صورت دو خوشه اصلی برای محوطه

مربوط به  اصفهان در نظر گرفته شد. یکی خوشه

مربوط به دشتی  یگری خوشهای کوهستانی و دمنطقه

اقلیم کوهستانی در مُهرهای ادوار گرم و خشک. 

-مختلف ایالمی و بر اساس نقش مُهرها یکی از اقلیم

آمده است. از در دوره ایالم به حساب میهای مهم 

این رو در ادامه به نقش این اقلیم بر روی مُهرهای 

بخش نسبتا  بزرگی از ایالم پرداخته خواهد شد. 

گرفت، های کوهستانی در بر میمین ایالم را بخشسرز

های (، و کوه1391شامل باکون، اَنشان )علیزاده، 

(. اکتشافات جدید در چادگان Potts, 2006)بختیاری 

ی سرزمین کوهستانی اقوام توانند نمایندههم می

(. 1386)خطیب شهیدی و همکاران،  ایالمی باشد

ز کوهستانی های مذکور تمام مراکالبته محوطه

حکومت ایالمی نیستند بلکه به عنوان نمایندگانی 

های مربوط به این اند. در صحنهبرای آن ذکر شده

های کوهستانی بوده که روی اقلیم شاهد سرزمین

ای که اکنون نیز در پدیده .درخت روییده است هاآن

غربی کشور قابل مشاهده های جنوببرخی استان

یر حضور حیوانات شاخص است. در کنار این تصاو

مهرها مانند بزکوهی و قوچ مناطق کوهستانی در 

-ی دیگری از مراکز کوهتواند نمایندهنیز میکوهی 

های ها در پرتگاهنشین حکومت ایالمیان باشد. پازن

 کنندها و تپه ماهورها زندگی میها، کوهسنگی، صخره

ها ها و قوچ(. وجه تمایز پازن1384شمسی، )عطوفت

هایی نیز در . خرسهاستآنهای در نقوش مهرها شاخ

نقوش مهرهای ایالمی قابل مشاهده هستند 

 که نیارسد با توجه به ( که به نظر می18شکل)

زارهای بلند کوهستانی ف در عل هاآنشرایط زندگی 

-)حسینی باشنداست، پس مربوط به این اقلیم می

ی (. اهمیت اقلیم کوهستانی برا1389زواریی، 

رو است که برخی از پژوهشگران  ی ایالم از آنمطالعه

ها نه از سرزمین پست شوشان بلکه از معتقدند قدرت

(. 1391های بلند برخاستند )علیزاده، سرزمین

ی این منطقه گیاهانی که در مهرهای نشان دهنده

 هامیاقلحضور دارند، کامال  متفاوت با گیاهان دیگر 

و صنوبر بیشترین تعداد را  هستند. درختانی چون سرو

اند. حضور در میان گیاهان مناطق کوهستانی داشته

نوعی درخت جالب توجه با پنج شاخه را در مهرهای 

رسد مقصود شاخص این اقلیم داریم که به نظر می

ها نشان دادن تعداد گونه درختاز نمایش این هاآن

، آمده استهای به نمایش در زیاد درختان روی کوه

ه به دلیل کم بودن مکان طراحی این درختان به ک

اند. را به این صورت به نمایش در آورده هاآنناچار 
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امرار معاش مردمان این ناحیه با  در خصوص نحوه

توان دریافت توجه به مهرهای به دست آمده چنین می

است  ها شکار بودهکه یکی از راهکارهای آن

این ناحیه به صورتی های مردمان (. لباس17شکل)

ر است که عموما  در قسمت پایین لباس نواری افقی دو

س . که قطعا  اتخاذ این گونه لباپوشانده استآن را 

 برای مردمان این منطقه به دلیل شرایط اقلیمی سرد

ن ردما، که با لباس دیگر مبوده استاین ناحیه از ایالم 

 های متفاوت کامال  قابل تمایز است.اقلیم

که در باال گفته شد، خوشه دوم دشت گرم  طورانهم

و خشک ورزنه است. نخست الزم است به بازسازی 

شرایط اقلیمی این خوشه در دوره ایالم پرداخته شود. 

با توجه به مطالعات انجام شده بر روی دریای مرکزی 

شناسانی مانند کرینسلی و پاشایی ایران توسط زمین

 1900تا  3500انی شود در بازه زماول مشخص می

قبل از میالد شرایط جوی ایران به یک باره تغییر 

شود. کرده و آب و هوای مرکز ایران گرم و خشک می

اما با توجه به مطالعات انجام شده توسط پاشایی اول 

های های جنوبی البرز شامل آبشوییبر روی دامنه

چهارگانه اکسید آهن و شواهد به دست آمده از 

نسلی بر روی دریاچه نمک، مشخص مطالعات کری

ق. م )که دوره  600تا  1900شود در بازه زمانی می

شناسی مربوط به دوره ایالم در اصلی شواهد باستان

پژوهش حاضر است( بار دیگر به طور مقطعی شرایط 

آب و هوایی منطقه مرکزی ایران تغییر کرده و در 

 چهار مقطع کوتاه مدت، آب و هوای منطقه به صورت

های کم عمق اما شور تروپیک همراه با تشکیل دریاچه

( 1370؛ کرینسلی، 1395بوده است )پاشایی اول، 

مخ و ایالم های سیَمشکی، سوکلبدین ترتیب در دوره

های اصلی این پژوهش هستند، آب و میانه که دوره

-تر و پربارشت مرکزی ایران کمی مرطوبهوای قسم

های دوباره دریاچهتر از قبل شده و موجب تشکیل 

شود. بدین ترتیب وجود استقرارهایی مرکزی ایران می

های فوق امری غیرممکن نبوده است و ایالمی در دوره

ی آن در توان از رونق باتالق گاوخونی و حاشیهمی

هایی از ادوار ایالم قدیم و ایالم میانه سخن بخش

 گفت. 

 

 

 

 (.Amiet, 1980) هانی، درختان روییده بر روی کوهطرح مهر مربوط به اقلیم کوهستا :12شکل
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 (British Museumمهر مربوط به اقلیم کوهستانی، بز کوهی) :13شکل

 

 (MetMuseum) مهر مربوط به اقلیم کوهستانی :14شکل

 

 (Amiet, 1980) تصویر پازن و قوچ کوهی :15شکل 

 

 (Harper, 1992ر با طرح بز کوهی و قوچ )مه .16شکل

http://www.metmuseum.com/
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 (Porada, 1965ی کوهستانی)تصویر شکار در منطقه :17شکل

 

 (Roach, 2008) بر روی مُهری ایالمی تصویر خرس :18شکل

 گیرینتیجه

یافتن استقرارهای باستانی  با توجه به آنچه گفته شد،

مورد مطالعه طی این پژوهش، شامل  در دو منطقه

ای کوهستانی و دشت بوده که به خاطر تعامل منطقه

انسان و محیط زیست او، این استقرارها شکل گرفته و 

متفاوتی عوامل محیطی  تاکنون نیز ادامه داشته است.

اند، که در این در ایجاد این استقرارها نقش داشته

این عوامل  نیترمهمپژوهش سعی شد تا به تعدادی از 

عامل  نیترمهمتوان می بین؛ که در این پرداخته شود

سبا را باتالق گاوخونی ذکر کرد و ر استقراری در شه

مخروط عامل استقراری در عسگران هم  نیترمهم

های محیطی شاخصهرود مرغاب است.  افکنه

استقرارهای ایالمی عسگران تداعی کننده استقراری 

ر ها در شهست در حالی که این شاخصها کوهستانی

 هایی مربوط به دشتویژگی دهندهانسبا ورزنه نش

در کنار باتالق گاوخونی است. حضور ایالمیان  وسیعی

اقلیم کوهستانی بر روی مُهرهای این دوره نیز به در 

نمایش در آمده و بیانگر اهمیت کوهستان در دوره 

در مطالعات  مهمایالم است که تاکنون کمتر به این 

ست. اما شاید مربوط به دوره ایالم پرداخته شده ا

ای بوده که در از آن اتفاقاتی زیست محیطی ترمهم

به عنوان  قبل از میالدهای اول و دوم طول هزاره

بخش مهمی از تاریخ ایالم در مرکز فالت ایران رخ 

شناسان به نظر داده است. با توجه به مطالعات زمین

رسد پس از خشکی دریای مرکزی ایران و به می

های قسمت مرکزی فالت ایران، آن دریاچه یتتبع

مقدار رطوبت هوا  قبل از میالدی دوم دوباره در هزاره

ها افزایش یافته و منجر به بازشکل گیری این دریاچه

شده است. که باتالق گاوخونی نیز یکی از این 

های مرکزی ایران بوده و با توجه به شواهد دریاچه
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دانیم تفاوت بین دریا، دریاچه، خلیج و اینکه می

این اقیانوس، بحثی جدید بوده و در متون کهن 

 ها وجود نداشته است.تفاوت

 منابع

 .اسمعیلی جلودار، محمد اسماعیل، اعراب، علی

ر دوره زبشلی د پیشنهادی بر محدوده .1395

-شناختی و کتیبههای باستانایالم بر اساس داده

های علوم تاریخی، های میانرودانی، پژوهش

 .20-1، شماره دوم: 8سال
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نامه سبا، عسگران و اردل، پایانر موردی شه
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 نشده(.

تاریخ عیالم، ترجمه شیرین بیانی،  .1384 .پیر آمیه،

 تهران: دانشگاه تهران.

جغرافیای مفصل ایران، نشر  .1378 .بدیعی، ربیع

 اقبال: تهران.

ایران؛ بررسی  . کویرهای1395پاشایی اول، عباس. 

-شناسی و باستانکویرهای ایران از دیدگاه خاك

خوانی نوسانات سطح آب دریاچه شناسی و هم

با تحوالت هیدرولوژیکی، انتشارات سازمان نمک 

 جغرافیایی نیروهای مسلح: تهران.

ی حیات فرهنگ نامه .1389 .زواریی، فاطمهحسینی

 وحش ایران،مهره داران، تهران: نشر طالیی.

زاده اهللشهیدی، حمید، طاووسی، محمود، آیتخطیب

 .1386 .شیرازی، باقر و صالحی کاخکی احمد

باستانی بخش چنار های محوطهنظری اجمالی به 

رود، از دوره رود شمالی چادگان در حوزه زاینده

کالکولیتیک تا پایان عصر آهن سوم، مجله ادبیات 

و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره 

48 :57-27 . 

تاالب  .1387 .اهللذوفن، جعفر و نوروزی، قدرت

نداری گاوخونی، وزارت کشور، استانداری و فرما

 اصفهان.

. 1384رامشت، محمدحسین، سیف، عبداهلل. 

ها، انتشارات دانشگاه اصفهان: جغرافیای خاك

 اصفهان.

دایره المعارف  .1384. شمسی، مسعودعطوفت

 تهران: عطوفت. حیوانات ایران،

تماعی و جروند پیچیدگی ا . 1391. علیزاده، عباس

سیاسی در جهان عیالمی، پیام باستان شناس، 

 .102-87ل نهم، شماره هفدهم بهار و تابستان: سا

. کویرهای ایران، ترجمه عباس 1370کرینسلی، دنیل. 

پاشایی اول، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای 

 مسلح: تهران.

 یگاوخون یالملل نیتاالب ب .1382 .اهلل بیحب ،ینجار

 ست،یز طیاصفهان، انتشارات سازمان حفاظت مح

 تهران. 



 41                  اعراب و پورداود.                                                                                                     

 .42-24، 3، شماره 12، جلد 1396زیست سپهر، 

حف اری هف ت تپ ه دش ت  .1372. زت اهللع  نگهبان،

 خوزستان، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

ال  دین، خطی  ب ش  هیدی، حمی  د و نیکن  امی، کم  ال

ه ا و . تئ وری1386محمدرضا سعیدی هرس ینی. 

-ها و پ راکنش س ایتبینی مکانهای پیشتکنیک

-ه ای باس تاندش تاز تاریخی در په نهای پیش

و رگرس یون لجس تیک  GISشناختی ب ا ک اربرد 

مطالعه موردی : حوضه رودخانه گاماسیاب زاگرس 

مرکزی، مجل ه دانش کده ادبی ات و عل وم انس انی 

-193، ش  ماره پ  نجم: 58دانش  گاه ته  ران، دوره 

211. 

ی ایالم، ترجمه دنیای گمشده .1382 .هینتس، والتر

 فیروز فیروزنیا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

Amiet, P. 1980. La glyptique mésopotamienne 

archaïque, 2nd rev. ed. with supp., Paris. 

 

De Morgan. 1911. Constructions Elamites- 

Tell de L'acropole de Suse' In Délégation 

Archéologique Française en Iran (DAFI) 

Paris 9. 

Porada, E. 1965. Art of Ancient Iran. 

Greystone Press. 

Potts, D.T. 1999. The Archaeology of Elam: 

Formation and Trasformation of an Ancient 

Iranian state, Cambridge University Press. 

 

Potts. D.T. 2006. "Elamites and kassites in the 

persian gulf," Journal of Near Eastern 

Studies: 111-120. 

 

Roach,, K. J. 2009. The Elamite Cylinder Seal 

Corpus, C. 3500-1000 BC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42                                                                       .  نقش عوامل محیطی در استقرار های دوره ایالم شهر..

 .42-24، 3، شماره 12، جلد 1396زیست سپهر،  

Role of Environmental factors on Elamite settlements in Isfahan province 

Ali Aarab1*, Hamid Poordavoud2 

1Department of archaeology, university of Tehran 

2Department of archaeology, university of Tehran 

 

Abstract 

Throughout history, humans have always been associated with surrounding environmental 

factors to create his own settlements. Thus, the study of environmental factors has a 

significant role in recognizing the characteristics of an area's establishment. The studied areas 

in this research are Shahsarba and Asghar in Isfahan province, which are located in plains and 

mountainous areas, respectively. In this research, the most important environmental factors 

associated with Elamite settlements in these areas are identified. Finally, it was determined 

that the two main factors for the establishment of these regions are Gavkhoni moorland and 

Funke Roodhoogh cones. Ultimately, geological studies conducted on the center of the Iranian 

plateau indicate the different weather conditions of the region during our study period and 

therefore, archeological studies will be inefficient and incomplete without considering 

climatic and environmental conditions of that period. 

 

Keyword: Environment, Elamite settlements, Isfahan province 

province 


