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  ]1[محلی  - اي زاگرس مرکزي و مسیرهاي ارتباطی منطقه

  خداکرم مظاهري

  رضا حقیقی

  چکیده

 يمورد استفاده دوران گذشتهکه از  استارتباطی  مسیرهايمطالعه، بررسی و معرفی  ،این تحقیق هدف از انجام

جامعی  مطالعات جغرافیایی نسبتاً ،در گذشته .قرار گرفته است نشینانکوچ ، به ویژهزاگرس مرکزي يساکنان منطقه

در این پژوهش با رویکردي نو مطالعات  ولی ؛صورت گرفته استمنطقه  ارتباطی مسیرهاي معرفی يدر زمینه

دوران از  باطیارت مسیرهاي آیا این :که است این مقاله در پی آن .است انجام گرفتهنیز شناسی شناسی و مردمباستان

این مسیرهاي ارتباطی و نقش و  يدهندهبه عوامل شکل بنابراین، ؟اند یا نهل شدهیر و تحویتا کنون دچار تغ گذشته

هاي مطالعات و بررسی. پرداخته شده استاي و محلی هاي مذکور در برقراري ارتباطات منطقهاهمیت راه

زاگرس  يمنطقه العبورهاي بلند و صعبکوهکه با وجود رشته دهدمینشان شناسی شناسی و مردمجغرافیایی، باستان

در . هاي ارتباطی متعددي درون این حوزه شکل گرفته استراهتاکنون  عصر مفرغاز حداقل  گذرد،مرکزي می

 قهمنطکوهستانی  شرایط. استگیري این مسیرهاي ارتباطی، جغرافیاي فیزیکی منطقه نقش اصلی را ایفا نموده شکل

رسد که در امتداد این و به نظر می نمایند حرکت هاي انسانی در امتداد مسیرهاي خاصیکه گروه شدهموجب 

منطقه  مردم ي برخی از که امروزه همین مسیرها مورد استفاده ايگونهبه  ؛رخ نداده استتغییرات چندانی مسیرها 

  . دنگیربه ویژه عشایر قرار می

  .نشینی ، کوچسیمره يهشناسی عصر مفرغ، ایل زنگنه، کبیرکوه، دري، مسیرها، باستانزاگرس مرکز: واژگان کلیدي
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  )بیان مسأله و اهمیت موضوع(مقدمه

 راستايها را در نخستین گام طقادر این من که جوامع انسانی هستند از نواحی مهمیایران  یغرب و جنوب غرب

 ,Wright,1980: 148 &  Zeder,1999: 11-25  Pullar(ند اهاهلی نمودن نباتات و حیوانات برداشت

در این نواحی شکل گرفته گردي نشینی و چراگاههاي باستانی مرتبط با زندگی کوچنخستین مکان). ;37 :1977

 -مس ياواخر دوره در ،یسویاز ). Wheeler Pires,1977 &  Bernbeck,1992 ; Hole,1974( است

 گرفته استگردي شبانی در مناطق غرب ایران شکل نشینی و چراگاهگی کوچزند.) م.ق 4000حدود (سنگی میانی 

)1985: 42 , Henrickson .(نشینی زندگی کوچ ،در واقعزاگرس در  هاي معیشت ساکنانترین شیوهماز مه

ي ترین قلمروهاماز مه زاگرس رشته کوهامروزه نیز ). Emberling et al. 2002: 48(است بودهسراسر منطقه 

زندگی  در ). 152 :2ج  ؛1370بدیعی، ؛199 :1377مستوفی الممالکی، (رود نشینی در ایران به شمار میزندگی کوچ

کند و در پی می امرار معاشهاي کشاورزي با برخورداري از فراورده نشینی، انسان از راه پرورش حیوانات وکوچ

 درسایر انواع معیشت  با نشینیتمایز کوچوجه . کندهاي طبیعی ساالنه از محلی به محل دیگر کوچ میچراگاه

گیري از جایی انسان و دام، به منظور بهرههکوچ و جاب ،هاي طبیعیاستفاده از چراگاه ،وابستگی انسان به حیوان

هایی که مناطق راه ). 11: 1378بهاروند، ( کندبروز می هاي طبیعی و احتراز از گرما و سرماي شدیدگاهچراه

ها راهنشینان از طریق ایلجایی کوچو جابه معروفند »راهایل«کنند به دسیر عشایر را به مناطق گرمسیر متصل میسر

).  202: 1381نژاد، صفی(نوسان باشد در ها چند تا چندصد کیلومترراهطول این ایلممکن است  .گیردصورت می

- رسد کوچزاگرس مرکزي، به نظر می ينی در منطقهنشیزندگی کوچ يپنج هزارسالهبا توجه به قدمت حداقل 

در . اندنقش مهمی در شناسایی این مسیرها داشته ،بیشرین استفاده از مسیرهاي ارتباطی منطقه  با نشینان منطقه

مشخص  ولی ؛منطقه صورت گرفته ارتباطی مسیرهاي معرفی يجامعی در زمینه گذشته مطالعات جغرافیایی نسبتاً

آیا این مسیرهاي ارتباطی دچار  گردد؟استفاده از این مسیرهاي ارتباطی به چه زمانی برمی يسابقه نشده است که

مورد استفاده  هنوز؟ آیا این مسیرهاي ارتباطی ت موضوع چه بوده استعلّ ،به هر حال ؟اند یا نهل شدهیر و تحویتغ

  موده است؟ایفا ن نقش اصلی را یرهاي ارتباطیگیري این مساملی در شکلچه عامل یا عو گیرند یا نه؟قرار می

 عالوه بر ، در نظر استجغرافیایی زاگرس مرکزي يفرهنگی حوزه -با توجه به اهمیت تاریخی در این پژوهش

- معرفی راه عالوه برو  صورت گیردشناسی نیز شناسی و مردمبا رویکردي نو مطالعات باستانمطالعات جغرافیایی، 
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هاي مذکور در به نقش و اهمیت راه ،در این راستا .اده شودپاسخ د االت فوقؤبه س، اي و محلیهاي ارتباطی منطقه

  .شوداشاره میاي و محلی نیز برقراري ارتباطات منطقه

  تحقیق يپیشینه

ایشان از . ماروچک انجام گرفت سرپرستیهاي باستان شناسی شمال بلوچستان به بررسیشمسی  1354در سال 

استقرارهاي فصلی  يبلوچستان، به شناسایی و مطالعه ينشینان معاصر منطقههاي کوچراهري مسیر ایلگیطریق پی

معرفی مسیرهاي  در مورد). Marucheck,1975: 272-277(هاي گذشته پرداختندهاي انسانی دورهگروه

عی انجام شده است، در مورد نمایند نیز تحقیقات نسبتا جاممورد مطالعه عبور می يارتباطی که از میان منطقه

غربی  -، در مورد مسیرهاي ارتباطی شرقی) 1366و مجیدزاده،  1374ریاضی، (جاده ابریشم ي گیري و پیشینهشکل

مسیرهاي  ارتباط بادر و )  Henrickson,1985:7-8 & fig.3(گذردزاگرس مرکزي می يکه از میان منطقه

، مطالعاتی انجام ) Edmonds,1922:336-338(نمایدعبور می که از میان این حوزه جنوبی-ارتباطی شمالی

- مطالعات جغرافیایی، مطالعات باستان عالوه بر ،در این تحقیق به عنوان رویکردي نو. گرفته و منتشر شده است

 يسابقه تا شده، سعی اي و محلیهاي ارتباطی منطقهمعرفی راه و عالوه بر انجام شدهشناسی نیز شناسی و مردم

جا که در میان تحقیقات مرتبط، تحقیقی یافت نشد که با این از آن .شودمعلوم استفاده از این مسیرهاي ارتباطی 

  .جدیدي را بررسی کند يحاضر بر این باور است که توانسته مسأله يروش و اهداف انجام شده باشد، مقاله

  روش تحقیق

روش انجام آن یک  ،اهداف پژوهش و به ماهیت موضوع با توجهتحلیلی است و  - تحقیق حاضر از نوع توصیفی

اي، اسنادي، تحقیقات میدانی و نقشه انجام گرفته هاي معمول کتابخانهبا استفاده از شیوه روش تلفیقی است که

متون موجود و  ي اي برپایههاي کتابخانهرك و دادهاسناد و مدا. اساس کار بر مطالعات میدانی استوار است .است

  . شده استبرداري گردآوري قات مربوطه، از طریق مطالعه و فیشتحقی

شناسانه شامل اطالعاتی در هاي صرفاً باستانداده اول سري :استو اطالعات  دو سري داده شاملهاي میدانی داده

هاي شمالی در دامنه است که نشینیهاي باستانی مرتبط با زندگی کوچتعداد، نوع و موقعیت جغرافیایی مکان مورد

آوري و جمع ،به صورت مستقیم در محل اطالعات مورد نیاز يدر یک بررسی میدانی کلیه .اندشکل گرفتهکبیرکوه 

هاي مرسوم در آوري آن از روشکه در جمع استشناسی مردمسري دوم اطالعات صرفاً  .شده استثبت و ضبط 
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هاي مورد نیاز گردآوري اطالعات و داده يکلیه ،نی در محلدر یک بررسی میداالبته، . استفاده شده استنگاري قوم

  . شده است

  زاگرس مرکزي و ارتفاعات مهم محدوده

شرق به سمت جنوب غرب شروع شده وشمال يعظیمی از ناحیه يکه مانند دیواره هاي زاگرسخوردگیچین

 1350در طول  و دهدان را تشکیل میایر هايترین واحد ناهمواريبزرگ ،ش یافتههرمز گستر يتا تنگه ایران

ترین کیلومتر در حوالی رود دز و پهن 125ترین قسمت آن حدود کم عرض. دارد یکیلومتري خود پهناي متفاوت

  ). 49 :1ج  ؛1370،بدیعی(باشدکیلومتر در فارس می 275قسمت آن نزدیک به 

هاي هاي مختلف آن، نواحی رویشگاه گونهمختلفی مانند وضعیت آب و هوایی قسمت عواملزاگرس را براساس  

هاي گوناگونی تقسیم به قسمت... ارتفاعات و  ،هاشناسی، عرض جغرافیایی، شکل ناهمواريمختلف بلوط، زمین

 يآب و هوایی و میزان دریافت بارش، سلسله جبال زاگرس را به دو ناحیه براساس وضعیت آن گونه کهاند؛ نموده

 و هم جغرافیایی مطالعات در هم که يبندي دیگردر تقسیم). 96 :1371،رهنمایی( اندودهنمشرقی و غربی تقسیم 

در این . ، سلسله ارتفاعات زاگرس به سه ناحیه تقسیم گردیده استکاربرد داردشناسی منطقه در مطالعات باستان

جنوب، از هم جدا شده و هاي پهناوري چون کرمانشاه در غرب و شیراز در دشت يبندي زاگرس به وسیلهتقسیم

هاي آذربایجان قرار زاگرس شمالی در جنوب کوه يناحیه. اندشده فکیکهاي شمالی، مرکزي و جنوبی تبه قسمت

- هاي تنگ متعدد و کوه و کمرهاي سختدره ؛تر استنسبت به نواحی دیگر بلندي ارتفاعات آن کم ؛ و چوندارد

 سه هزاربیش از  بازیادي  زاگرس مرکزي مانند البرز میانی قلل بلند .کرده استکه ارتباطات را مشکل  داردتري 

 دشتزاگرس مرکزي که در حقیقت ارتفاعات بین دو . اند پوشیده شدهبرف  سال ازام ای بیشتر کهمتر ارتفاع دارد 

عموماً  (ا طاقپ کیلومتر به نام 600 -200متعدد موازي با پهناي متفاوت از هاي ، از رشتههستندکرمانشاه و شیراز 

نواحی زاگرس جنوبی بندي، در این تقسیم). 50 -49 :1 ج ؛1370،بدیعی(تشکیل یافته است  )خصایص آلپیبا 

زاگرس «اصطالح شناسی، هنگامی که از در مطالعات باستان. گیردبر می شیراز را دردشت جنوب و جنوب شرقی 

این که  غیر ازنماید، جغرافیایی مطابقت می در مطالعاتمورد نظر  يشود، با همان حوزهنام برده می» مرکزي

هاي شمالی دشت شرقی استان لرستان و دامنهبه نواحی جنوبشیراز،  دشتمرزهاي جنوبی این حوزه به جاي 

  :  سرحدات این ناحیه عبارتند از .سوزیانا محدود شده است
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بغداد امتداد  -و مابین همدان هاان از میان آنمعروف خراس يهاي عریضی که جادهههاي شمالی درکناره) الف

به سمت جنوب شرق آن، مرز  رو نوار ارتفاعات الوند و جهت جغرافیایی )ب ؛دهددارد، مرز شمالی را تشکیل می

 )د؛ گرددهاي شمالی دشت سوزیانا محدود میمرز جنوبی این ناحیه به لبه )ج؛ دهدشرقی این ناحیه را شکل می

کشور  دهد که تا حدودي با مرزکیل میالنهرین مرز غربی این ناحیه را تشهاي پست بینسرزمین هاي شرقیلبه

  ). Henrickson , 4 :1985(نماید مطابقت میعراق 

که تا اند را شکل دادهمذکور  يي منطقهعوارض جغرافیایی عمدهچهار رشته از ارتفاعات مهم جبال زاگرس 

این رشته ارتفاعات که . انداز سمت شمال غرب به سوي جنوب شرق کشیده شدهحدودي به شکل تقریباً موازي 

دهند، از غرب به سمت شرق عبارتند هاي ارتباطی مهم منطقه را شکل میها و گذرگاهعمدتاً مسیر جریان رودخانه

  ). Ibid: 4(کبیرکوه، سفیدکوه، کوه گرین و کوه الوند :  از

کیلومتر طول دارد و از حوالی جنوب  160ارتفاعات استان ایالم است که تقریباً ترین ترین و منظمکبیرکوه بزرگ

در ساحل راست . یابدامتداد می جنوب شرقی -ناپذیر در جهت شمال غربی اي بلند و نفوذشهر ایالم چون دیواره

غرب و در ). 2: 1378،جغرافیاي استان ایالم( شودهاي هموار تبدیل میرود کرخه از ارتفاع آن کاسته و به زمین

کیلومتر فاصله  حدود سه تا چهار کوه اصلیاند که با رشتهکم عرض واقع شده يکوه بریدهشرق کبیرکوه دو رشته

فقط از مقابل ماژین تا تنگ سیکان  ها د و امتداد آننفرعی در تمام طول کبیرکوه وجود ندار ياین دو رشته. دارند

مکان و یوژاندر دیده شهر، سیکان، شیخچون دره با اهمیتیهاي ها تنگهرشته در این ؛است شهردرهدر شهرستان 

و طول آن  امتداد داردآباد شروع شده تا شمال باختري لرستان سفیدکوه نیز از خرم). 12: 1320،رزم آرا(د نشومی

کوه گرین که به . ستالیه غربی آن واقع شده ادر منتهی» گاوشمار«مشهور  يتنگه. کیلومتر است 56نزدیک به 

 ؛هاي شمالی استان لرستان است که به خط مستقیم از بیستون تا کاروناست، جزو کوه نیز معروف "گري و گرو"

طول سراسري آن نزدیک به . است آن يیعنی از شمال باختري به جنوب خاوري کشیده شده و اشترانکوه دنباله

- خط و قرار دارد در جنوب شهرستان همدان معروف و عظیم الوند،کوه ). 7 -6: 1363،ایزدپناه( کیلومتر است 180

بخش . باشدجنوب شرقی می -جهت شمال غربی باشهرستان تویسرکان  والرأس آن، حد طبیعی بین این شهر 

شده  هاي جنوبی این کوه واقعههاي شمالی الوند و شهرستان تویسرکان در درها و دامنههدر درمرکزي همدان 
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و  501 - 499 :1381،سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح( ارتفاع دارد متر 3580الوند از سطح دریا  يهقل .است

505 .(  

  زاگرس مرکزي و مسیرهاي ارتباطی

غربی و  -گذرد، به دو دسته مسیرهاي شرقیزاگرس مرکزي می يکه از میان منطقه را مسیرهاي ارتباطی مهمی

مورد مطالعه عبور  يغربی که از سرحدات شمالی منطقه -ترین مسیر شرقیممه .شوندمیجنوبی تقسیم  -شمالی

شمال شرقی، راه  -این مسیر با جهت جنوب غربی .باشدمی» ابریشم يجاده«به معروف  يکند، قسمتی از جادهمی

همدان، ساوه و  النهرین و افغانستان بوده است که از جنوب آشور، قصرشیرین، کرمانشاه، کنگاور،ارتباطی میان بین

 .ه استشدمتصل می )یافتهکه تا افغانستان ادامه (غربی -شرقی يدر این نقطه به جاده ،سپس ؛هکردري عبور می

هزار حدود ده این جاده). 3 :1366 ،مجیدزاده(است  )جاده بزرگ خراسان(معروف ابریشم  ياین راه همان جاده

روابط فرهنگی و اقتصادي و  يي، ایجاد و توسعهآورفنین، یآگ، در نقل و انتقال مواد، فرهن یمهمسال، نقش 

تر از زمانی است که در آن بسیار قدیمی هاداد و ستد گونه این يسابقه حتی و ؛ها به عهده داشتهنزدیکی ملت

 - م دیگري که در جهت شرقیتنها مسیر مه ).48: 1374 ،ریاضی(است  شدهمنسوجات ابریشمی نیز حمل می

- خوانده می» بروجرد -آبادخرم - کوهپشت«به نام مسیر  ، مسیري است کهشتهگذاز میان زاگرس مرکزي می غربی،

تر عبور هاي جنوبیاز دامنه )شتهگذشمالی منطقه می يامتداد لبه ازکه (خراسان  این راه نسبت به جاده بزرگ. شود

قصرشیرین  يایران و در منطقه -مجاور مرز عراق بزرگ خراسان، در ي این راه از قسمتی از جاده. رده استکمی

ان، حاز مسیر طر ،و سپس فته؛یاکوه در جهت جنوب شرقی امتداد میشده و از طریق گیالنغرب و پشت منشعب

سر از نواحی دور دست  سرانجامو  شدهکشیده  هاي جنوب بروجرد به سمت شرقهآباد و درکوهدشت، خرم

ان به سمت حطر يدر غرب منطقه و ،راه فرعی از این مسیر منشعبیک . ه استردآوجنوب شرقی لرستان در می

 و دوباره در جهت ده؛شسیمره کشیده می يهدر شمال در رومشگان يهشده و به سمت در جدا ترنواحی جنوبی

ه دیگردوصل می» بروجرد -آبادخرم -کوهپشت«شمال و شمال شرقی به سمت کوهدشت امتداد یافته و به مسیر 

 -کوهپشت «مرکزي و مسیر بزرگ ابریشم در امتداد مرز شمالی زاگرس يیعنی جاده ؛این دو مسیر ارتباطی .است

امتداد  دوران گذشته از که از بودهغربی  -تنها مسیرهاي نسبتاً خوب شرقی ،جنوبی آن يو دامنه »بروجرد -آبادخرم

العبور و آب و هواي سرد زمستانی منطقه موجب شده تا رشته ارتفاعات صعب .دانشتهگذزاگرس مرکزي می
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مسیرهاي مستقیم که از عرض . زاگرس مرکزي با دشواري انجام گیرد يغربی منطقه - مسافرت در جهت شرقی

 هنگام عبور از این مسیرها، هاي انسانی و حیواناتو گروه بودهدار و خطرناك ، شیبدانشتهگذمیرشته ارتفاعات 

هاي تقریباً عمودي و پائین آمدن مستلزم صعود هاآنگذشتن از  ،البته. اندشدهمی نابع آب و مراتع مواجهبا کمبود م

  ). fig.3  &1985: 7-8 , Henrickson(است  بوده داردر مسیرهاي شیب

ی را که مسیرهای ،سپس ؛را معرفی کرده )آبادخرم - م بین دزفولچهار مسیر مه(جنوبی  - ادموندز مسیرهاي شمالی

 -بین دزفول يهر کدام از مسیرهاي چهارگانه. است نشان داده، فتهیاتر امتداد میمناطق شمالی طرفآباد به از خرم

  :ها از سمت شرق به غرب عبارتند ازاین راه .اندشتهدا آباد، خود یک یا چند مسیر فرعی جایگزینخرم

   ؛رده استکلرستان و از نزدیک رودخانه دز عبور میهاي شرق این راه از دورترین قسمت: مسیر پاپی . 1

از روي کوه  سرانجام یافته،میبه سوي قلیاب امتداد  سپس ،این مسیر از دزفول به سمت شمال :مسیر قالوند . 2

   است؛ بوده مایل 100این مسیر در حدود  يفاصله. رفته استمیآباد هفتادپهلو به سمت خرم

 ل زالجهت شمال غربی به سمت پشده و خط سیر آن در میاین راه از دزفول شروع  :ل زالپ -مسیر دالیچ  . 3

طول . فته استیاآباد امتداد میخرمسرانجام  دادآباد و ،به سمت مناطق چمشک این مسیر نیز در آخر. است بوده

   است؛ بوده مایل 115این مسیر 

در این . فته استیامی جهت غرب به سمت پاي پل امتداد از دزفول در، )راه ترینغربی( این راه :مسیر سیمره . 4

کوه ادامه شمال به سمت سرزمین پشت این مسیر در جهت. شودمحل بقایاي یک پل باستانی روي کرخه دیده می

جا از عرض رودخانه و از آن ،سیمره يهبه سمت درکوه از طریق یکی از معابر کبیرکوه در پشت. فته استیامی

از طریق پل مادیان  سرانجام. رده استکعبور میکوه پیش يرومشگان در منطقه يهگذشته و به سمت درمیسیمره 

از . است بوده مایل 180طول این مسیر در حدود . ه استدیگردآباد وصل میبه خرمرود، کوهدشت و پل کشکان 

  : شته استوجود دا زیرهاي آباد به سمت شمال نیز راهخرم

 بوده مایل طول آن 55و  شتهاز طریق گذرگاه زاغه و چاالن چوالن به سمت بروجرد امتداد دا :ندهاراه سگو . 1

   است؛

گذرگاه پونه به بروجرد هورود و  يزاهدشیر، رودخانه يآباد را از طریق گردنهخرم ،این راه :مسیر بیرانوندها . 2

   ؛است بوده مایل 38و طول آن حدود  کردهوصل می
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آباد و از طریق الشتر به سمت بیستون و کرمانشاه شمال غربی خرم - ه در جهت شمالرااین  :حسنوندهامسیر  . 3

  ؛است بوده آن ي مایل فاصله 100و بیش از  شتهامتداد دا

پل کشکان، کوهدشت و آباد؛ از طریق ، در جهت غرب خرمبودهمایل  130این راه که در حدود  :مسیر دلفان . 4

  ). Edmonds,1922: 336- 337&  338: ك.ر( کرده استد را به کرمانشاه وصل میآباهلیالن؛ خرم

 يمنطقهایشان از . میالدي به همراه یک هنگ نظامی، سراسر منطقه را در نوردیده است 1836راولینسون در سال 

یروان س يهن به درو راه گیالنغرب، زرنه و ایوا »بروجرد -آبادخرم -کوهپشت«غربی  -سرپل ذهاب، از مسیر شرقی

الرت  يهجا در جهت جنوب به سمت دراز آن. بازدید نموده است )سرابکالن (  یروانسو از شهر تاریخی  رسیده

عبور از  با ،پس از آن. رسیده استسیمره  يهبه در تا دهآمدر جهت شرق  و) شهرهشهرستان در در غرب(و بدره 

 با وي. رسیده استسوزیانا  يتا به دزفول و جلگه پیمودهپل زال را  -چجنوبی دالی -پل گاومیشان، مسیر شمالی

براي  البته، .رفته استجا به بیستون آباد شده و از آنسوزیانا، دوباره راهی خرم يبازدید از مناطق مختلف جلگه

 -33 :1362،اولینسونر( عبور کرده استحسنوندها قالوند و  هايبه بیستون، از مسیر سرانجامآباد و رسیدن به خرم

کوه به از پشت ،»بروجرد -آبادخرم -کوهپشت«غربی  - شرقی مسیرجنوبی  يرگان از طریق دامنهوژاك دوم ).143

- جنوبی سیمره را دنبال نموده و از طریق مادیان رود به سمت خرم -جا مسیر شمالیسمت رومشگان آمده و از آن

گفته دزفول چنین  - آبادبین خرم مسیر پیمودنر ارتباط با مدت زمان ایشان د. است کردهآباد و بروجرد مسافرت 

افتند و به هر طریق راه میشود که تنهایی  انجام می) پیک(رو آباد و دزفول پست توسط مردانی پیادهبین خرم« :است

  ). 210: 1339،رگانودوم( » رسندروزه به مقصد می نهیا  هشت ،کنندها عبور میبتوانند از کوهکه 

هاي تابستانی بین چراگاههنگام مهاجرت ساالنه  ،نشینداران کوچگله يجنوبی عمدتاً به وسیله -مسیرهاي شمالی

اندرفتهگتر، مورد استفاده قرار میپایین هاي زمستانی در نواحیهاي کوهستانی مرتفع و چراگاههموجود در در 

)Emberling et al.2002: 48 .(معموالً در جهت که جنوبی  - هاي اصلی و فرعی شمالیمسیر يقسمت عمده

 , 8 :1985(اند واقع شدهامتداد کشیدگی رشته ارتفاعات زاگرس در  ،اندکشیده شده جنوب شرقی -شمال غربی

Henrickson .(يو همه وجود داشتهجنوب شرقی  -جهت شمال غربی باکوه نیز مسیرهایی پشت يدر منطقه 

یکی از این مسیرها ). Haerinck & Overleat, 2002: 166( اند بودههاي کبیرکوه منهآنها در راستاي شیب دا

به  این مسیر با جهتی. نموده استسیمره وصل می يهرا به در) قدیم شهر ایالم نام(آباد حسین ،هاي اخیردر سده
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فریا استارك . است شتهگذیم ابالعبور مله پنجهاي شمالی کبیرکوه و گذرگاه صعبسمت جنوب شرقی و از دامنه

ان مسافرت نموده است حطر ياز طریق این مسیر به سمت منطقهکوه و پشت ياز منطقه میالدي 1931در سال 

)Stark ,1933: 252 .(  

کرد، از شد، از دجله عبور میاین جاده از شوش شروع می. شاهی است ي جاده ،هاي مشهور منطقهیکی دیگر از راه

کیلومتر  2683شاهی حدود  يجاده. یافتگردید و تا افسوس امتداد میو به ساردس ختم می گذشتان میحرّ

به قول . ندهاي شاهی آماده بودهاي تازه نفس براي پیکاسب همنزلگا در هر .منزلگاه بود 111طول داشت و شامل 

هاي که پیکطی نمایند، در صورتی کشید تا این جاده را از اول تا انتهاروز طول می 90ها قدیم کاروانرخان مو

   ). 212: 1370، و رابینسون 158: 1379گیرشمن، (پیمودندشاهی این راه را در یک هفته می

  هاي باستان شناسییافته 

سیمره  يهدرهاي باستان شناسی جامع و دقیقی که بررسی است جغرافیایی زاگرس مرکزي يهاي حوزههیکی از در

جغرافیایی بین  يمحدوده(کوه غربی پیش يمنطقه يهرترین دجنوبی ،هاین در .ته استجا صورت گرفدر آن

ترین میکی از مه ،شمالی ارتفاعات کبیرکوه يدر دامنه ،یاز سوی. است) کبیرکوه در غرب و سفیدکوه در شرق

سیمره، در بخش  يهجغرافیایی در يقسمت اعظم محدوده. موانع و عوارض طبیعی منطقه شکل گرفته است

شهر واقع استهمرکزي شهرستان در .آن بین کبیرکوه در ) جنوبی -شمالی(کیلومتر و عرض  30ه حدود طول در

 يه به شکل یک حوزهاین در. است در نوسانکیلومتر  10 – 1سیمره در شمال، بین  يجنوب و رودخانه

 يهترین معابر کبیرکوه در امتداد درممه ،البته. قرار دارد هاي شمالی کبیرکوهجغرافیایی با مرزهاي طبیعی، در دامنه

رغم علی. شکل گرفته است در امتداد یکی از این معابر آبدانان -شهرارتباطی دره يجادهامروزه . اندسیمره واقع

خطرناك و  باریک، ها و معابر تنگ،رشته ارتفاعات کبیرکوه شکل گرفته است، این کوه گذرگاه بامانع عظیمی که 

و از طریق این معابر بین مناطق دو  اندبوده هاي انسانی واقعمورد توجه گروه گذشتهکه از  داردالعبوري صعب

چوبینه،  ي تنگه: سیمره عبارتند از يهدر يترین معابر کبیرکوه در حوزهممه. اندنمودهطرف کبیرکوه رفت و آمد می

 به علت نقش مهمی که معابر مذکور در. زرانگوش ي سیکان و تنگه ي تنگهشهر، هدر ي شیخ مکان، تنگه ي تنگه

ها ورودي، داخل تنگه ياي شکلی در دهانه، بقایاي سازهاندداشته برقراري ارتباطات بین مناطق دو طرف کبیرکوه

داشته  این معابر از طریق ساکنان منطقه اهمیت کنترل رفت و آمدهاي ازشود که نشان دیده می یا مجاور این معابر
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نمشت و جایدر در منطقه، حاکی از اهمیت رفت و هاي عظیم گاومیشان، چمبقایاي پلوجود  ،از سوي دیگر. است

   .بوده است ه سیمرهاز طریق درآمد 

 26تعداد در مجموع ، ]2[خورشیدي1385و  1384هاي سیمره در سال يهشناسی درهاي باستاندر جریان بررسی 

یکی از . ]3[)2(و  )1( ي شمارهو نقشه )1( شماره جدول انی با آثار فرهنگی عصر مفرغ شناسایی گردیدمکان باست

هاي استقراري هاي باستانی به دو گروه محلشناسی، تقسیم محلهاي مرسوم در مطالعات باستانبنديتقسیم

ی قسمت. هستندهایی قابل تقسیم گروهخود به زیر  هر کدام ،البته .است) غیر مسکونی(و غیراستقراري ) مسکونی(

هاي فرهنگی، زیر انباشت: گیرد، عبارتند ازمی قراربندي مورد استناد از معیارها و مدارکی که براي انجام این تقسیم

هاي متشکل از گاهی رج. هاي طبیعی، فقدان زمین زراعی، نبود آب در تابستان و شواهد فرهنگی سطحیساخت

هاي بزرگ و یکسري مجموعه آثار سفالی، بدون کوزه هاها و آغلها براي ساختن دیوارهاي چادر، اجاقسنگقلوه

هاي هاي دور افتاده و جدا از تپهگورستان. هاي چادرنشین باشدمحوطه يتواند نشانهمیمخصوص انبار کردن، 

ها چشمهیا مجاورت با  اندنشین معرفی نمودهکوچ گرداههاي چراگهاي مرتبط با گروهعنوان گورستانباستانی را به 

در راستاي اهداف . )288 -287 :1381،رایت(دانند نشینی میدر نواحی بدون زمین زراعی را حاکی از زندگی کوچ

هاي براساس شواهد و مدارك موجود، به دو گروه محل ،سیمره يههاي باستانی عصر مفرغ درمحل ابتدامورد نظر، 

مورد از نوع  یازده ،محل مورد مطالعه 26از میان  شدمشخص  ،در نتیجه. اندشدهغیراستقراري تقسیم ي و استقرار

 پنجمیان  در این. اند نشینیمرتبط با زندگی کوچ هاي غیراستقراريمورد مابقی، محل پانزدههاي استقراري و محل

 يراهی در امتداد تنگهکه درون غارهاي بین هستند نشینیهاي غیراستقراري مرتبط با استقرارهاي کوچمورد از محل

مسکونی و مرتبط با زندگی مستقل و دور از مراکز هاي محل دیگر از نوع قبرستان ده. اندزرانگوش شکل گرفته

است که با دو سیمره حاکی  يههاي باستانی عصر مفرغ درشناسی در مورد محلباستان مطالعات. هستند نشینیکوچ

  :ایممواجه معیشتی متفاوت يباستانی مرتبط با دو شیوه نوع محل

   ؛هاي استقراري وابسته به زندگی مبتنی بر کشاورزيمحل.  1 

  .نشینیبا زندگی کوچهاي غیراستقراري مرتبط محل . 2

- گذرگاهها و راهسهولت دسترسی به مراتع، ایل. ندخاص جغرافیایی وابسته اهر کدام از این دو گروه، به شرایط  

نشینان مورد توجه کوچ دوران گذشتهکه از  است عواملیاز جمله ... هاي مناسب، شرایط آب و هوایی مناسب و 
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از جمله ... اراضی نسبتاً هموار و مسطح، خاك حاصلخیز، منابع آب کافی و  ،برعکس. گرد بوده استچراگاه

هاي غیراستقراري محل يبارهدیگري که در يهدر مطالع .شرایط مهم مورد توجه روستائیان کشاورز بوده است

هاي معابر کبیرکوه تقسیم به حوزه ،این اساس بر .شدکبیرکوه ارزیابی  آنها از معابر يانجام گرفت، ارتباط و فاصله

 شهر،هدر يتنگه يمحل مرتبط با حوزه چهارزرانگوش،  يتنگه يمکان مرتبط با حوزه هفتدر این میان . شدند

چوبینه و یک نقطه نیز در مجاور  يتنگه يشیخ مکان، یک محل مرتبط با حوزه يتنگه يحل مرتبط با حوزهم دو

هاي غیر استقراري بیشترین مکان ).2 هشمار ينقشه(سیمره شکل گرفته است  يهاي رودخانهداریکی از گ

 مزبور دلیل این موضوع این است که تنگهترین مشاید مه .اندزرانگوش پراکنده يتنگه يدر حوزه ،شناسایی شده

هاي غیر استقراري در امتداد مسیرهاي به سمت این مکان يهمه. استبوده ترین مسیر براي عبور از کبیرکوه راحت

 فالت که در جنوب ياي در حاشیهاي است جلگهقلمرو گرمسیري عشایر ایران پهنه .اندقلمرو گرمسیري واقع

نژاد، صفی(گیرد متر را دربر می 900شمالی خلیج فارس آغاز شده و تا مناطقی با ارتفاع حدود هاي ایران از کناره

 تاکنون) .م.ق 2800 – 1400( مفرغ يحداقل از دورهمعابر کبیرکوه  شود کهمشخص می ،در نتیجه). 25 :1381

، عات کبیرکوه ایجاد نمودهسلسله ارتفااست و با وجود مانع عظیمی که  بودهنشین هاي کوچمورد توجه گروه

هاي این سلسله ، معابر و گذرگاهاند کردهتجربه حاصل  ينتیجهاساس شناختی که در  هاي متحرك انسانی برگروه

   .انداستفاده نمودهاز این مسیرها کبیرکوه  از عبور برايو  ارتفاعات را شناسایی نموده

  شناسی مطالعات مردم 

؛ هر سال تعداد زیادي از شهرشهرستان دره و و متحرك استان ایالم بت و نیمه متحركعالوه بر دامداران ثاامروزه 

کوه هاي کبیرکوه به سمت پشتو معابر و تنگهسیمره  يهدرهاي لرستان، همدان و کرمانشاه از مسیر دامداران استان

. کشدطول می هاکبیرکوه ساعت هايهاي احشام از میان برخی تنگهگاه عبور گله .کنندو شمال خوزستان کوچ می

استان  وارد ایل براي قشالقاین . کندسیمره عبور می يهکه از میان در است معروف لرستاناز ایالت ایل بیرانوند 

کنند و در این نقاط شهر و دشت کالت کوچ میهآباد به سوي ماژین، دراي از آنان از طریق خرمعده. شودایالم می

هاي تعلیف دام براي روند ودشت عباس از توابع شهرستان دهلران می يگروهی دیگر به ناحیهشوند و ساکن می

هاي زنگنه و زوله نیز هر سال از اوایل مهرماه جهت رفتن به ایل. کنندمی کوچتا حدود مرز ایران و عراق  خود

، پس از عبور از کوه قالجه، از نندکمی استان ایالم حرکتآباد غرب، به سوي قشالق از اطراف کرمانشاه و اسالم
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آباد و به دینارکوه، دشت قرخ ،زرانگوش به آبدانان و سپس يیروان، بدره و از طریق تنگهسطریق چرداول به 

از باز سال بعد اوایل فروردین ماه  .شوندداري مشغول میجا به دامداري و گلهبرتش دهلران کوچ کرده و در آن

) قشالق(مراتع زیربند ). 18 -15: 1355،سازمان برنامه و بودجه(گردند لی خود باز میهمان مسیر به سرزمین اص

هاي حمرین بسیار وسیعی در امتداد کوه ي مراتع برتش در منطقه. قرار دارنددهلران و آبدانان  هاي مهران،دشتدر 

، لرستان و کرمانشاههمدان،  وجود این مراتع وسیع موجب شده هر سال گروه زیادي از دامداران .واقع شده است

اي براي چراي ویژهدر گذشته دامداران عراقی با کسب مجوزهاي . سایر مناطق به این قسمت سرازیر شوند

  . )Hole ,1979: 198و  2: 1369،خیتال(آوردند گوسفندان به مراتع برتش روي می

حوزه زاگرس این ایل در فصل کوچ تمام  .سته اکانون توجه این تحقیق قرار گرفت در از ایالتی است که ایل زنگنه

مختلف ایل زنگنه به عنوان یکی از شعبات و  بعدر منا .نورددمرکزي را از دشت کرمانشاه تا شمال خوزستان در می

با این که ). 328 - 322 :1377،بدلیسی ؛1381:273،زکی بیگ( ایرانی معرفی شده است کردهايهاي اصلی گروه

به دالیل مختلفی در قرون گذشته  ولی ؛استمحل سکونت ایل زنگنه استان کرمانشاهان اصلی  يامروزه حوزه

هاي متعددي از این ایل در مناطقی مانند فارس، خوزستان، کهکیلویه، همدان، خراسان، موصل، کرکوك و گروه

حدود  1377سال جمعیت ایل زنگنه در  آخرین آمار طبق). 1217 :1381،افشار سیستانی(اند هرات پراکنده شده

  ). 1377،مرکز آمار ایران(بوده است خانوار  547 در قالبنفر  3816

نشینی، با تمام اعضاي خانواده و عشایر ایل زنگنه نیز به منظور استفاده از منابع طبیعی چراي دام و عالقه به کوچ

 يمالرو با نظم خاصی از ناحیه يکیلومتر جاده 500بار و بنه و سرپناه قابل حمل، هر سال با طی مسافتی بیش از 

بند، خود را به ناحیه قشالقی هاي متوالی و استفاده از چراي میانکوچ کرده و با کوچ کرمانشاه دشتییالقی ماهی

دشت، محل ییالق عشایر زنگنه مناطق ماهی. رسانندمی )زیست و قلمرو زمستانی يمحدوده(دهلران و پیرامون آن 

). 7 -6: 1367،سازمان امور عشایر(وند، مندرك، سرفیروزآباد و هرسم است تیر، جاللیداندشت، مقیماس، تاالن

این . باشدعباس در حوزه شهرستان دهلران از توابع استان ایالم میقلمرو قشالق عشایر زنگنه مراتع برتش و دشت

مساعد، همواره مورد توجه عشایر  وجود مراتع غنی، منابع آب و شرایط اقلیمی يواسطهبه  دوران گذشتهمناطق از 

  . بوده است... رو مانند ایالت زنگنه، زوله، ترکاشوند، حسنوند و کوچ
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از  فعلیمسیرهاي ارتباطی که  شودمشاهده می) 2 شماره جدول(مسیرهاي اصلی کوچ عشایر ایل زنگنه  يبا مطالعه

- پشت«شرقی  -در مسیر خود از مسیر غربی نگنهعشایر ز .است بودههاي انسانی مورد استفاده گروه دوران گذشته

دشت و کرمانشاه به سمت کوه هاي جنوبی مناطق ماهیبه طوري که از دامنه ؛گذرندمی» بروجرد -آبادخرم -کوه

 يهدربه سمت  )چرداول در استان ایالم شهرستاناز توابع (آباد چهارمله و آسمان يو از طریق منطقهقالجه 

پس از . رسانندهاي شمالی کبیرکوه میدامنهخود را به  تھۊراز طریق کوه مله  سرانجامکنند و یروان حرکت میس

آبدانان  يکوه در منطقهپشت يرا به ناحیه تا خود گذارندمیپشت سر  کبیرکوه را زرانگوش در يتنگه معبر ،آن

ترین مزرانگوش، در عصر مفرغ نیز مه يتنگه .رهسپار گردندبه سمت دهلران و منطقه برتش  سرانجامبرسانند و 

 .کشدت زمان کوچ ایل زنگنه در حدود یک ماه طول میمد .نشین بوده استهاي کوچگروه يگذرگاه مورد استفاده

، )نمایند میکه دیرتر حرکت  ،تر باشدغنیهر چه مراتع (راهیمیزان غناي مراتع بین مانندبه عوامل مختلفی  ،البته

راهی، شرایط میزان امنیت مناطق بین ،)گذرندعشایر از کنار آنان میکه (لی شهري و روستایی نوع برخورد اها

  .بستگی دارد... ي و هاي جومیزان ریزش ،اقلیمی و آب و هوایی 

   گیرينتیجه 

اي هاي دسترسی به درون منطقه و نیز مسیرههاي قدیم الگوي اصلی راهمورد مطالعه از زمان يجغرافیاي ناحیه

مسیرهاي درون منطقه، در  بیشتر). Henrickson , 4 :1985(رفت و آمد در درون آن را تعیین نموده است 

- با وجود این، گذرگاه. دنگذرمیجنوب شرقی  - جهت جغرافیایی شمال غربی باهاي کوهستانی امتداد برجستگی

هاي ، عبور در عرض برجستگیوندشزمستان در اثر بارش برف مسدود می فصلهاي کوچک کوهستانی که بعضاً 

  ).Hearinck & Overlaet, 2002: 166( کنند پذیر می امکانکوهستانی را 

- راهتاکنون  عصر مفرغاز حداقل که  دهدنشان میشناسی شناسی و مردمهاي جغرافیایی، باستانمطالعات و بررسی

با وجود سلسله ارتفاعات عظیم و ی یعن ؛شکل گرفته است زاگرس مرکزي يهاي ارتباطی متعددي درون حوزه

مورد استفاده  دوران گذشته که از وجود داردمی گذرد؛ مسیرهاي ارتباطی مهمنطقه میاین متعددي که از میان 

هاي سیمره و کشکان در رودخانه امتداد هايفراوانی و پراکندگی بقایاي باستانی پل. است بودههاي انسانی گروه

گیري این مسیرهاي ارتباطی، جغرافیاي در شکل. داردیت برقراري ارتباطات در این حوزه اهمنشان از  نیزمنطقه 

عبور و مرور را به  ،هاو شکل ناهمواري منطقهکوهستانی  شرایط. فیزیکی منطقه نقش اصلی را ایفا نموده است
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 حرکت خاصیدر امتداد مسیرهاي  هاي انسانیاست که گروه شدهموجب  مسیرهاي خاصی محدود نموده و

نشینان این ها امکان عبور و مرور وجود داشته است و کوچها و تنگهبه طوري که فقط در برخی بریدگی ؛نمایند

گیري املی که در شکلوترین عممهتوان گفت می ،در واقع. انداستفاده کرده نهاآاز و  کردهرا شناسایی  هاراهایل

، ارتفاعات منطقه و جهت ندجغرافیایی زاگرس مرکزي نقش داشته ا ياي و محلی حوزهمسیرهاي ارتباطی منطقه

این مسیرهاي   ،مدارك طبق اسناد و .ستبوده  آنها هايجغرافیایی کشیدگی امتداد آنها و نیز معابر و گذرگاه

ترین ترین و آسانهاي دور تاکنون راحتاند، از گذشتهارتباطی که براساس جغرافیاي فیزیکی منطقه شکل گرفته

به طوري که حتی امروزه نیز  ؛اندزاگرس مرکزي بوده يمسیرها براي برقراري ارتباطات بین مناطق مختلف حوزه

اي و اراضی پیرامون مسیرهاي ارتباطی، هبا وجود گسترش زندگی روستانشینی و به زیر کشت رفتن اراضی میان در

ام کوچ مورد استفاده واقع عشایر امروزي در ای ياي به وسیلهمنطقهاي و بینباز هنوز همان معابر و مسیرهاي منطقه

دهد که سلسله ارتفاعاتی مانند کبیرکوه مانع برقراري ارتباطات در منطقه نشده است، مدارك نشان می. دنشومی

داقل از ح(هاي دور معابر کبیرکوه از گذشته. هاي خاص محدود نموده استراهبلکه رفت و آمد را به معابر و ایل

این انع عظیمی که ونشین قرار گرفته و با وجود مهاي کوچمورد توجه گروه) .م.ق 2800 – 1400/  دوره مفرغ

- کردهتجربه حاصل  يهاي متحرك انسانی بر اساس شناختی که در نتیجهسلسله ارتفاعات ایجاد نموده است، گروه

یرات چندانی در امتداد این یرسد تغبه نظر می .اندده نمودههاي این سلسله ارتفاعات استفامعابر و گذرگاهاز ، اند

امروزه نیز همین مسیرها مورد استفاده مردم منطقه  زیرا همان طوري که بیان شد ؛مسیرهاي ارتباطی رخ نداده است

  . دنگیربه ویژه عشایر قرار می

  ها نوشتپی

مطالعه (در عصر مفرغ  هاي کبیرکوهراهشناسی ایلباستانقوم يمطالعه«این مقاله برگرفته از تحقیقی با عنوان  ]1 [

. واحد ایالم، انجام گرفته استپژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی  يبا استفاده از بودجه است که» )ایل زنگنه: موردي

سیمره انجام شده  يهدر يشناسی در حوزهسه فصل بررسی باستان خورشیدي1385 – 1384هاي  در سال] 2[

استفاده از اعتبارات استانی، زیر با » شهرشناسی شهرستان درهبررسی و شناسایی باستان« فصل اول با عنوان  .است

 يهغربی در يانجام گرفت و روي نیمهشناسی کشور و به سرپرستی سیاوش شهبازي باستان ينظر پژوهشکده

با استفاده از اعتبارات » سیمره يهشناسی درنبررسی و شناسایی باستا« فصل دوم با عنوان . سیمره متمرکز گردید
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ينویسندهسازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور و به سرپرستی هاي ملی یریت پروژهملی و زیر نظر مد 

بررسی بازنگري «فصل سوم با عنوان . سیمره را پوشش داد يهدر يانجام گرفت و نیمه شرقی حوزه مقالهمسئول 

ده شانجام  مقاله مسئول ينویسنده ، با اعتبارات شخصی و با سرپرستی»سیمره يهعصر مفرغ درهاي باستانی مکان

  .است 

  .رحیم نظري تهیه شده است يوسیلهبه  )2(و  )1(هاي شماره نقشه  ]3[

  و مآخذ منابع

  منابع فارسی )الف

   .تهران نتشارات نگارستان کتاب،، ا 2، جلد کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن،  )1381(،افشار سیستانی، ایرج -

  .تهران، انتشارات آگاه،  ، جلد نخستآثار باستانی و تاریخی لرستان ،) 1363(،ایزدپناه، حمید -

والدیمیر ویلیامینوف زرنوف، انتشارات اساطیر،  :به اهتمام، شرفنامه ، )1377(،الدینخان بن شمسبدلیسی، شرف -

   .تهران

  .، تهران  ، انتشارات اقبال2و  1، جلد رافیاي مفصل ایرانجغ ،)1370(،بدیعی، ربیع -

  .، پژوهش درباره ایالت و عشایر، انتشارات آگاه، تهراننشینی در ایرانکوچ، ) 1378(اللهی،بهاروند، سکندر امان

   .تهران، ، کتاب درسی، وزارت آموزش و پرورش) 1378(،جغرافیاي استان ایالم -

  .ایالم ،، کتابخانه اسماعیلیکوه ایالمموعه آراء در مورد سرزمین پشتمج، )1369(،خیتال، جعفر -

  .تبریز ، جلد دوم، ترجمه و توضیح کاظم ودیعی، انتشارات چهر، جغرافیاي غرب ایران، )1339(،رگان، ژاكودوم -

موزش انقالب ، انتشارات و آاسماعیل دولتشاهی ي، ترجمه تاریخ باستان، ) 1370(رابینسون، چارلز الکساندر، -

  .اسالمی، تهران

   . تهران الهی بهاروند، انتشارات آگاه،سکندر امان ي، ترجمهسفرنامه راولینسون، )1362(،راولینسون، سرهنري -

گردآورنده فرانک ، »هاي نخستینگیري حکومتهاي شوشان در دوران شکلپسکرانه«، ) 1381(،رایت، هنري -

  . تهرانزهرا باستی، تهران، انتشارات سمت،  يترجمه ،ایران شناسی غربباستاندر هول، 

   .، تهرانکوهجغرافیاي نظامی ایران، پشت، ) 1320(،آراء، علیرزم -
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 ، مرکز مطالعات و تحقیقات و شهرسازي و معماري ایران،هاي محیطی ایرانتوان، ) 1371(،رهنمایی، محمدتقی -

   . تهران

، سال نهم، شماره شناسی و تاریخباستان مجله ،»گیري و پیشینهشکل: یشمجاده ابر«، )1374(،ریاضی، محمدرضا -

   .تهران ، مرکز نشر دانشگاهی،18دوم، شماره پیاپی 

، انتشارات  2یداهللا روشن اردالن، جلد  ي، ترجمهزبده تاریخ کرد و کردستان، )1381(،زکی بیگ، محمدامین -
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  هاي باستانی عصر مفرغ دره سیمره  فهرست مکان: )1 (جدول شماره
زمان 

  شناسایی 

نوع پوشش 

  گیاهی 

  کد   نام مکان باستانی فارسی   نام مکان باستانی التین   مختصات 

ارتفاع از 

  سطح دریا

عرض 

  جغرافیایی

طول 

  جغرافیایی

  1  )1(مربردبله باجگیر   Mar Bard bala Bajgir (1)  705815  3677070  706  اي صخره  فصل اول 

  2  )2(مربردبله باجگیر   Mar Bard bala Bajgir (2)  706009  3676946  704  مرتعی   فصل بازنگري 

  3  گوار پهن مر  Mar Goarpahn  706046  3676930  704  اي صخره  فصل اول 

  4  برجک توك توکه   Borjak Tok toka  706282  3677470  716  اي صخره  فصل اول 

  5  )2(توك توکه   Tok toka (2)  706335  3677480  717  اي صخره  فصل اول 

  6  )1(توك توکه   Tok toka (1)  706343  3677441  732  اي صخره  فصل اول 

  7  آبادتپه قبرستان فاضل Tape Gabrestan Fazelabad  712040  3678091  651  زراعی   فصل اول 

  8  چیا سبز   Chiya Sabz  712380  3678626  664  زراعی   فصل اول

  9  آبادتپه باال ده فاضل  Tape Baladeh Fazelabad  712244  3677432  692  مرتعی   فصل اول 

  10  )1(ده ور   Deh Var (1)  714716  3677770  648  زراعی   فصل اول 

  11  )2(ده ور  Deh Var (2)  714717  3678022  644  راعی ز  فصل اول 

  12  چیاکه  Chiya ka  714949  3677621  646  زراعی   فصل اول 

  13  )2(غارت مالگه  Kgarat malgah (2)  720418  3675187  638  زراعی   فصل دوم 

  14  قلعه زینل Gale zinal  720096  3675513  635  زراعی   فصل اول 

  15  )2(چم نمشت   Cham Namest (2)  726146  3672774  601  مرتعی   فصل دوم 

  16  شهردره) 2(تپه قبرستان  Tape Gabrestan (2) Dareh sahr  721611  3671229  666  مرتعی   فصل دوم 

  17  پشت قبرستان جهانگیرآباد   Post Gabrestan jehangir abad  720538  3666806  722  زراعی   فصل دوم 

  18  )1(آباد عباس  Abas abad (1)  719979  3666383  745  مرتعی   فصل دوم 

  19  می دال   Midal  719934  3666288  754  مرتعی   فصل دوم 

  20  )2(نوم رگ   Nom rag (2)  720036  3666143  763  جنگلی   فصل دوم 

  21  کله جوب قدیم   Kola job gadim  725459  3668292  637  زراعی  فصل دوم 

  22  گر ولی اهللا   Gar Vali olla  724850  3665356  694  مرتعی   فصل دوم 

  23  کی رگه   Ki raga  724038  3664695  689  جنگلی   فصل دوم 

  24  )4(چوبینه   Chobine (4)  728875  3663565  660  زراعی   فصل دوم 

  25  تپه سوزه  Tapa Soza  731342  3666090  651  زراعی   فصل دوم 

  26  کالته  Kalata  731682  3668445  657  جنگلی   فصل دوم 

  
  
  



 ٢١

  هاي کوچ ایل زنگنه مسیرها و منزلگاه: )2(شماره  جدول
  
  مبدأ

  
  مقصد

  
  مدت اطراق 

  )شبانه روز(

  
  مبدأ

  
  مقصد

  
  مدت اطراق 

  )شبانه روز(
  1  مله رویته   شیروان   1  تق تق  ماهی دشت 

  1  دوستان   مله رویته   1  تیالن دشت   تق تق 
  2  رانگوشتنگه ز  دوستان   1  دارونه   تیالن دشت 

  2  کبیرکوه   تنگه زرانگوش   1  منیره   دارونه 
  1  کوه گناو   کبیرکوه   1  توه هشکه   منیره 

  2  شیالو   کوه گناو  2  کوه قالجه   توه هشکه 
  3  راهدارخانه آبدانان  شیالو   1  دزگیران   کوه قالجه 
  1  دینارکوه   راهدارخانه آبدانان  1  چهارمله   دزگیران 
  1  کوه خوناتل   دینارکوه   1  شله کش  چهارمله 
  1  کوه گره   کوه خوناتل   1  وردالن   شله کش 
  1  طمطماو   کوه گره  1  چرداول  وردالن 
  1  برتش  طمطماو  1  شیروان  چرداول 

  
  

  پراکندگی مکان هاي باستانی عصر مفرغ دره سیمره:  )1(ي شماره نقشه
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  يپراکندگی مکان هاي غیر استقرار: )2(ي شماره نقشه
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Central Zagros and locality - regional connection paths   

Khodakeram Mazaheri  

Reza Haghighi   

 Abstract 

The aim of this research is study, examination and introducing the connection paths that used by 

residents of central Zagros area, specially by tribes, from olden times. Studies full relatively 

geographical had done in case of introducing the area connection paths, in the past, but, in this 

research we used from Studies of archaeological and anthropology, with new method, too, and we 

wish to see do these connection paths become involved changes from olden times to present? or 

not?. At this direction, we point to factors that formed this connection paths and role and 

importance of said paths in establishment of locality - regional connections, too. Studies and 

researches of geographical, archaeological and anthropology indicate that despite of high and 

arduous mountains that pass among central Zagros area; several connection paths formed in this 

area from olden times. Physical geography of this area had basis role in formation of connection 

paths. Mountainous conditions of this area caused human groups move along special paths and 

seem that much changes don’t take place along this connection paths, as, this paths use by area 

people, specially by tribes, nowadays, too. 

    Key words: central Zagros, paths, archaeology of Bronze age, Zanganeh tribe, Kabir kouh, 

Seymareh vally, migrating .  
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