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Abstract
Geo-archaeology arises from the integration of methods and abilities of archeology and
geomorphology. Evidences suggest that during the history of the earth, climatic conditions have
undergone numerous changes in geographic characteristics, including geomorphic ones.
Understanding the geomorphic phenomena and its effects on ancient habitats help in identifying
human habitation patterns and therefore, managing archaeological heritages in a regional scale.
Susiana plain in the north of Khuzestan province has been the longest site of the first and most
extensive archaeological research in Iran. Susa, the foundation of the first cultural succession
framework, has been introduced from prehistoric periods in southwestern of Iran. Based on the
surveys and extensive excavations in Khuzestan, different sites have been identified with long-term
occupancies, which in some way illuminate the settlement system of different periods of life in this
area. Over a hundred years of excavation in Susa, the signs of settlements and communities have
been identified, which prove that these settlements have begun since the middle of the 5th
millennium BC, and continued steadily until the seventh century AH. Generally, human and natural
changes can be the cause of the weakening of the settlements at any time period. Now, the question
is which of these factors has influenced the weakening of the settlements of the western Susiana
plain and what process has taken place? The purpose of this research is to investigate the role of the
factors affecting these settlements. Susiana plain, as one of the most important human origins in the
Middle East, is of great importance to those interested in the natural and ancient sciences. Geoarchaeological studies, and especially the use of geomorphological techniques to understand the
pattern of human habitats, can be an effective step towards making the history of civilization
clearer in this region, and in Iran. The methods used in this study were application of corona
satellite images, field observations and luminescence optical lens experiments. Overall, the survey of
the environment, review the totality of settlements and water resources, as a criterion for field
deployments, have been used in this study. Therefore, the separation of historic or prehistoric
periods is not so significant. Although the role of human factors in undermining certain important
settlements is undeniable, but in the vastness of a plain with hundreds of scattered settlements, a
greater reason is required. In addition, there is not enough evidence available from anthropologists
about human factors yet. If we consider the importance of water in human societies and
throughout the human history along with the environmental changes detailed in the discussion, it
can be assumed that the natural changes were the main factor in undermining or destroying the
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settlements of the western Susiana plain. The overall results show that, contrary to the assumptions,
the Dez River plays an important role in the population deployments of the western Susiana plain,
which has been abandoned after geomorphologic changes in the bed and as a result of the lowering
of the water level, declining the settlements of the plain. Eventually, after an indefinite period of
time, with the construction of the Harmushi channel from Karkheh and the expansion of its
branches, the settlements were gradually reformed in the western part of Susiana plain.
Keywords: Susiana, Luminescence, Geo-Archeology, Geomorphology, Hydraulic Structures
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چکیده
دشت شوشان در شمال استان خوزستان ،از دیرباز مکان اولین و پردامنههتهرین پهژوهشههای باسهتانشهناختی در ایران بوده که با
محوریت شوش ،بنیادهای نخستین ﭼارﭼوب توالی فرهنگی از دورههای پیشازتاریخ را در جنوب ﻏرب ایران مﻄرح ساخته است .بر
اساس بررسیها و کاوشهای دامنهدار در خوزستان ،محوطههایی گسترده با توالی زمانی طوالنیمهد شناسایی شده که بههنهو ی
نﻈام سکونتی دورههای مختﻠﻒ زندگی در این منﻄﻘه را روشن میسازند .در شوش طی یکصد سال کاوش ،نشانههایی از اسهتﻘرار
و سکونت جوامع شناسایی شده که ثابت میکند از اواسط هزاره پنجم (ق.م) آﻏاز شده و بهطور متوالی تا سده هفتم هجهری ادامهه
داشته است .اما برای مدتی استﻘرارها تضعیﻒ شده و یا از بین رفتهاند که با حضور باستانشناسهان خهارجی و شهرو کهاوشههای
باستانشناسی توجه به این منﻄﻘه بیشتر شده ،درنتیجه آن بهتدریج در شهر شوش و در سﻄح این دشت زندگی دوباره جریان یافته،
استﻘرارهای انسانی شکل گرفتند .بهطورمعمول ،دالیل انسانی و طبیعی از ﻠل تضعیﻒ استﻘرارها در هر نﻘﻄهای میتواننهد باشهند.
حال این سؤال مﻄرح است که کدامیک در تضعیﻒ استﻘرارهای دشت شوشان ﻏربی و وقفه ایجادشده نﻘش مهمتهری داشهتهانهد؟
بهطور کل هدف از انجام این پژوهش ،بررسی نﻘش امل تأثیرگذار بر استﻘرار سکونتگاههاست .دشت شوشهان بهه نهوان یکهی از
مهمترین خاستگاههای بشری در خاورمیانه از اهمیت فراوانی برای القهمندان به ﻠوم طبیعی و باستانی برخوردار اسهت .بنهابراین
مﻄالعا زمینباستانشناسی که ترکیبی از دو ﻠم ژئومورفولوژی و باستانشناسهی اسهت مهیتوانهد بهرای درك شهرایط طبیعهی و
زیستگاههای انسانی گامی مؤثر در جهت شفافتر شدن تاریخ تمدن در این منﻄﻘه و ایران باشد .روشههای اسهتفادهشهده در ایهن
تحﻘیق کاربرد تصاویر ماهوارهای کرونا ،بازدیدهای میدانی و آزمایش سنیابی به روش لومینسهانس نهوری بهوده اسهت کهه نتهایج
بهدستآمده نشان داد پایین رفتن بستر رودخانه دز یا کاهش ارتفا سﻄح آن در اثر فرایند کاوش توسط جریهان آب ،موجه قﻄهع
ارتباط آب رودخانه با کانالهای دشت شوشان ﻏربی شده درنتیجه به دلیل اهمیهت حیهاتی آب در کنهار اسهتﻘرارها ،امهل طبیعهی
مهمترین دلیل تضعیﻒ استﻘرارها و مهاجر ساکنین به دشتهای مجاور شناخته شده است.
واژگان کلیدی :شوشان ،لومینسانس ،زمینباستانشناسی ،ژئومورفولوژی ،سازههای آبی
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 .1مقدمه
شکلگیری سکونتگاهها در ارتبهاط بها وامهل مختﻠفهی
مانند ژئومورفولوژی ،شکل زمین ،دسترسی به منهابع آب
و ﻏیره بوده و انسانهای پیشین بها یهک دیهد کﻠهی بهه
منﻄﻘه و شناسایی قابﻠیتهای محیﻄی ،بهترین مکهان را
برای سکونت برگزیدهاند] .[1زمینباستانشناسی از ادﻏام
روشههها و توانههاییهههای رشههتههههای باستانشناسی و
ژئومورفولوژی به وجود م هیآیههد] .[2بههه تعبیههری دیگههر،
زمین باستانشناسهی کاربرد تکنیکهای ژئومورفولوژی و
زمینشناسی در باستانشناسی و مﻄالعه تعامل انسان هها
با محیط طبیعی در مﻘیههاسهههای زمانی و مکانی متعدد
است] .[3شواهد نشان میدهد که در طول تاریخ زمهین،
شهرایط آب و هوایی بارها دستخوش تغییر و تحول کﻠی
شده و بههه دنبههال آن شههرایط جغرافیههایی و ازجمﻠهه
ژئومورفیک نیز تغییر پیدا کرده است] .[4درك پدیدههای
ژئومورفیک و اثرا آن بر روی زیسههتگاههههای باستانی
کمک بسزایی در شناسایی الگوهای زیستگاهی انسانی و
مدیریت میراث باسههتانشههناختی در مﻘیاس منﻄﻘهههای
میکند] .[5در تحﻘیﻘا باستانشناسی جنوب ﻏربی ایران
بهخصوص در دشهههتههههای خوزستان ،مسهههئﻠه الگوی
استﻘراری ،ترك و جابجایی زیستگاه هها ،تهأثیرا محیط
طبیعی بر الگوها و فعالیتهای آنها ،حائز اهمیت بوده و
سؤاالتی از قبیل ﻠل انحﻄاط زیستگاهها ،ﻠل جابجایی
زیستگاهها و تأثیرپذیری از محیطههای طبیعی در دوران
مختﻠههههههههﻒ در فکر زمین باستانشناسان خﻄور کرده
است] .[6دشت شوشان در شهههههمال استان خوزستان ،از
دیرباز مکان اولین و پردامنههههتهههرین پهههژوهشههههای
باسهههتانشهههناختی در ایران بوده که با محوریت شوش،
بنیادهای نخستین ﭼارﭼوب توالی فرهنگی از دورهههههای
پیش ازتاریخ را در جنوب ﻏرب ایران مﻄرح ساخته است.
بر اساس بررسیها و کاوشههای دامنههدار در خوزستان،
محوطههههههایی گسترده با توالی زمانی طههوالنیمههد
شناسههاییشههده که بهههنههو ی نﻈام سکونتی دورههههای
مختﻠﻒ زندگی در این منﻄﻘه را روشن میسهازند .نﻈامی
که برآمده از کشش زیستمحیﻄی ﻏنی و منابع گسترده،
استﻘرارهایی ﭼنددورهای را شکل داده و در کنههههههار آن
تغییرا دینامیک رودخانههههههههای بزرگ ،ریخت ﭼنین

محوطههههههههههایی را متحول نموده است] .[7فراینههههد
رسهوبگهذاری دشهت شوشهان در جنهوب ﻏهرب ایههران
از 8000سال ق.م قدمت داشته که به میزان  0/6mmدر
هر سهال تها حهدود  2000ق.م تهداوم یافتهه و بعهدازآن
کاهش یافته و در وض رودخانههای اصﻠی دشت شرو
به کندن کردهانهد] .[8دشهت شوشهان شهامل دو بخهش
شوشان شرقی و شوشان ﻏربی است که رودخانه دز ایهن
دو بخش را از یکدیگر جدا میکند .محدوده این تحﻘیهق
بهوسیﻠه وارض طبیعی و انسانی مشخص گردیده است.
رودخانه دز در جهت شهرق و جنهوب شهرقی ،کرخهه در
جهت ﻏربی ،جریان شائور (شاهور) و مئاندرهای قهدیمی
متصل به آن در جهت جنوبی و مرز سیاسهی شهرسهتان
اندیمشک نیز در بخش شمالی و شمال شرقی محهدوده
قرار دارد که البته دیگر استﻘرار مهم دشت شوشان ﻏربی
یعنی تپه سنجر به دلیل شرایط متفاو و قرار گرفتن در
حریم شهرستان اندیمشک خهار از محهدوده مﻄالعهاتی
قرار گرفته است (شکل.)1
در شوش طی یکصد سال کاوش ،نشهانهههایی از
استﻘرار و سکونت جوامع شناسایی شده که ثابت میکنهد
از اواسط هزاره پنجم (ق.م) آﻏاز شده و بهطور متوالی تها
سده هفتم هجری ادامهه داشهته اسهت .شهوش از سهده
ﭼهارم هجری رو به ویرانی نهاد ،تا سرانجام در سدههای
هفتم و هشتم هجری بهکﻠی متروك شد] .[9شهر شوش
پسازاینکه آخرین سهاکنان رههایش کردنهد و بههسهوی
شوشتر و دزفهول و مراکهز دیگهر روی آوردنهد دیگهر از
رصه حیا رخت بربست .این شهر بهزرگ کهه آثهار و
بﻘایای آن ،فضایی به مساحت بیش از ﭼهار کیﻠومترمربع
(ﭼهارصد هکتار) را فراگرفته است؛ برای مد هفت قرن
به خواب اندر شد و تنها از برکهت وجهود آرامگهاهی کهه
گویا مضجع دانیال نبی باشد و بهویژه در سهایه کارهها و
زحما هیئت باستانشناسی ا زامی فرانسهوی دگربهاره
دیده از خواب گشود] .[10بهطورکﻠی جدا از اسهتﻘرارهای
مهمی ﭼون شوش ،بیش از  300محوطه و تپه باسهتانی
دیگر در دورههای متوالی پیش ازتاریخ تا دوران اسهالمی
وجود داشته که در بررسیهای اجمهالی در سهﻄح دشهت
شوشان ﻏربی توسط باستانشناسان ،بیشتر آنهها تهداوم
زیادی نداشتهاند .بررسیهای میدانی و مصهاحبههها نیهز

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

Fig 1. Studied area Location
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 .3پیشـینه تحقیـق
جنوب ﻏرب ایران و خوزسهتان بههواسهﻄه کهاوشههای
باستان شناسی شوش در اواسهط و اواخهر قهرن نهوزدهم
میالدی ،کانون نخسهتین پهژوهشهها جههت شناسهایی
شهرهای باستانی و تحوال فرهنگی جوامع پیشازتاریخ
تا معاصر بوده است] .[9این کاوشها در سده بیستم نیهز
ادامه یافت و در طی بررسیهای باستانشناسی فراگیر و
گستردهای که در سراسر دشت شوشان انجام شد ،بهیش

] [ DOI: 10.29252/jra.5.1.17

نشان میدهد که اﻏﻠ روستاهای امروزی سهﻄح دشهت
مههر ﭼنههدانی ندارنههد .بنههابراین وقفهههای در اسههتﻘرار
سکونتگاههها ایجهاد شهده اسهت کهه در منهابع مختﻠهﻒ
باستانشناسی به این موضو توجه داشتهاند و در باال به
برخی از آنها اشاره شد .بهطورمعمول ،دالیل انسهانی و
طبیعههی از ﻠههل تضههعیﻒ اسههتﻘرارها در هههر نﻘﻄهههای
میتوانند باشند .حال این سؤال مﻄرح است که کدامیک
در تضعیﻒ استﻘرارهای دشت شوشان ﻏربی اثرگذار بوده
و ﭼه فرایندی طی شده است؟ بررسیهای کتابخانهای و
میدانی نشان میدهد که بین دو امل اصﻠی در تضعیﻒ
اسههتﻘرارها (طبیعههی -انسههانی) ،وامههل طبیعههی نﻘههش
پررنگ تری داشتهاند .به نﻈر مهیرسهد فرسهایش بسهتر
رودخانه دز به نوان منبع مهم تأمین آب دشت شوشهان
ﻏربی و پایین رفهتن سهﻄح آب در یهک مﻘﻄهع زمهانی،
رگهای حیاتی (کانالها) دشت را دﭼهار اخهتالل کهرده
اسههت کههه تحﻠیههل نﻘههش وامههل طبیعههی در اسههتﻘرار
سکونتگاهها میتواند پاسخی مناس برای این پرسش را
در اختیارمان قرار دهد .ازاینرو تهالش شهده تها در ایهن
پژوهش از طریق بازدیهدهای میهدانی ،بررسهی تصهاویر
ماهوارهای کرونا و تعیین سن رسوبا منﻄﻘهه ،بهه روش
سنیابی لومینسانس نوری به پاسخی روشن در این مورد
دست یابیم.

 .2ضرورت انجام تحقیق
بدون شک دشت شوشان بهه نهوان یکهی از مههمتهرین
خاستگاههای بشری در خهاور نزدیهک باسهتان از اهمیهت
فراوانی برای القههمنهدان بهه ﻠهوم طبیعهی و باسهتانی
برخوردار است .این دشت بزرگ و حاصهﻠخیز کهه از آﻏهاز
استﻘرارهای روستانشینی در صر نوسهنگی تها بهه امهروز
میزبان اقوام و گروههای مختﻠفی بهوده ،شهواهدی از آثهار
فرهنگی و طبیعی بهجای گذاشته که با ث شده محﻘﻘهین
و کاوشگران از طریق مﻄالعه تغییرا طبیعی به دنبال پی
بردن به شرایط طبیعهی دوران گذشهته ،و برخهی دیگهر از
طریق مﻄالعه آثار انسانی به دنبال کشﻒ اطال ا تازهای
از زندگی انسانی در این منﻄﻘه باشند .بنابراین نتهایج ایهن
تحﻘیﻘا از اهمیت خاصی برخوردار است.

] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10

شکل  .1موقعیت محدوده موردمﻄالعه
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لومینسانس نوری ()OSL
بهها اسههتفاده از روش لومینسههانس نههوری ،آخههرین زمههان
نورخوردگی رسوب تخمین زده میشود .در این تحﻘیهق،
نمونه رسهوبی از محهل اتصهال کانهالههای باسهتانی و
رودخانه دز که  8 mباالتر از سﻄح کنهونی قهرار داشهته،
برداشت شده است .در این تحﻘیق دو هدف از تعیین سن
رسوب مدنﻈر است .ابتدا ،بهرآورد زمهانی کهه سهﻄح آب
رودخانه دز  8 mباالتر از زمان حال بوده و رسوبا را به
درون کانال هدایت کرده اسهت؛ کهه نشهاندهنهده دوره
پویایی کانالها و استﻘرارها بهوسیﻠه رودخانهه دز بهوده و
دوم ،بررسی میزان فرسایش (کندن) در بستر رودخانه دز
و تغییرا مورفولوژی دشت ،تحت تهأثیر رودخانهه ،طهی
دوره سنی بهدستآمده ،است؛ بهگونهای که میتهوان بها
استفاده از مهندسی معکوس ﭼشم انهداز دشهت شوشهان
ﻏربی و فراینهد تغییهرا آن از گذشهته تها بهه امهروز را
بازسازی کرد.

] [ DOI: 10.29252/jra.5.1.17

 .1-4بهکارگیری تصاویر ماهوارهای
ابتههدا بهها اسههتفاده از تصههاویر و نﻘشههههههای گوگههل ارث
محدوده موردمﻄالعه مشخص و تعیین حدود شد .سهپس
با بهکارگیری تصاویر ماهوارهای کرونا که حدود نیمقهرن
پیش در اواخر دهه  1340برداشت شهده ،آخهرین آثهار و
بﻘایای بجها مانهده از کانهالههای باسهتانی و همچنهین
استﻘرارها قبل از تسﻄیح و تخری آنها بررسی گردیهد.
با توجه به سیاهوسهفید بهودن و کیفیهت تصهاویر کرونها،
الوه بر مﻘایسه آنها بها تصهاویر مهاهوارهای لندسهت،
بازدیدهای میهدانی نیهز انجهام شهد تها درك بهتهری از

 .3-4تاریخگذاری و سنیابی به روش

] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10

 .4روش تحقیـق

 .2-4عملیات میدانی
در این تحﻘیق بازدیدهای میدانی طبق برنامهریزی قبﻠی
بهها اسههتفاده از ابههزار و تجهیزا الزم جهت شناسههایی و
برداشت نمونهها انجام شهده است .شناسایی اولیه منﻄﻘه
با هدف آشنایی محوطههای باستانی ،توپوگرافی دشههت،
وضعیت شهری و روستایی منﻄﻘه و همچنههین موقعیههت
آثار تخری شده صور گرفت کهه در ادامهه از تاقهدیس
سههردارآباد ،سازندهای زمینشناسی ،ردیههابی رسهههوبا
رودخانهای و پادگانههای رودخانههای منﻄﻘه بازدیهد بهه
مل آمهد .همچنهین جههت تکمیهل مﻠیها میهدانی،
کسبرداری از لندفرمهها و برداشهت دادهههای  GPSاز
نﻘاط کهاربردی در دسهتور کهار قهرار گرفهت .بخشهی از
مﻠیههها میهههدانی نیهههز بهههه شناسایی موقعیتهای
نمونهبرداری ،برداشت نمونههها و انتﻘهال بهه آزمایشهگاه
سنیابی اختصاص یافت (شکل.)2

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.7.4

از  300اثههر تههاریخی شناسههایی شههد] .[11پههسازایههن
بررسیها ،پژوهشهای میانرشتهای باستانشناسهی نیهز
به منﻈور شناخت تغییرا زمین باستانشناسی این منﻄﻘه
آﻏاز شد] .[8البته پیشازاین ژاك دمورگان که در شهوش
کاوشهای باستانشناسی آﻏاز کهرده بهود ،بها مﻄالعها
زمینشناسی همهراه بهوده اسهت .در سهالههای پهس از
انﻘالب ،پژوهشگران دیگری نیهز بهه مﻄالعها باسهتان
زمینشناسی و باستانشناسی لندسکیپ (ﭼشهمانهداز) در
دشت شوشهان و منهاطق ههمجهوار آن ماننهد شوشهتر و
رامهرمههز روی آوردهانههد] [12و افههزون بههر آن ،هیئتههی از
بﻠژیههک در بخههشهههای جنههوبی خوزسههتان و سههواحل
خﻠیجفارس مﻄالعاتی داشتهانهد] .[13بها فاصهﻠه بیشهتری
خار از این محهدوده ،در بحهث زمهین باسهتانشناسهی،
مﻘصودی و همکاران نﻘش مخروطافکنههای جاجرود در
دشت تهران و حاجی رب در دشت قزوین بهر اسهتﻘرار
محوطههای پیشازتهاریخ را بها اسهتفاده از کهسههای
هوایی ،تصاویر مهاهوارهای و تصهاویر  ،SRTMمﻄالعها
میدانی موردبررسی قرار دادند] .[14در تحﻘیﻘهاتی دیگهر،
هی وار و همکاران در مورد تاریخچه مسهیر رودخانهه
فرا و همچنین مﻘاالتی در مورد زمهینباسهتانشناسهی
محوطه های بین النهرین پرداختهانهد] .[15در تحﻘیﻘهی از
رسوبا رودخانه ای ،کاربردهای سنیابی لومینسهانس را
در تحﻘیﻘهها ژئومورفیههک ،باسههتانشناسههی و دیرینههه
لرزهشناسی ارائه داد].[16

وارض باقیمانده و موقعیهت هوارض تخریه شهده بهه
دست آید.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شکل  .2نمونهگیری از رسوبا آبی جهت انجام آزمایش سنیابی

 .1-5تاقدیس سردارآباد
شوشان ﻏربهی دشهتی اسهت نسهبت وا همهوار کهه توسهط
جریانهها آبههی محصههور شههده و ازنﻈههر مورفولههوژی
شههاخصتههرین ارضههه طبیعههی بههر سههﻄح آن تاقههدیس
سردارآباد است .این تاقدیس که سهاختمان آن مهدتاو از
سازند آﻏاجاری تشکیل یافته ،در محهدوده موردمﻄالعهه،
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 .5تحلیل یافتهها

] [ DOI: 10.29252/jra.5.1.17

جهت برآورد سن ههر نمونهه ،مﻘهادیر دُز معهادل دزز
طبیعی ( )Equivalent Dose: Deو نرخ دُز ساالنه مربوط
به آن نمونه موردنیاز است .دُز معادل دُز طبیعی ،پهس از
طی مراحل مختﻠﻒ آزمایشگاهی و بهکهارگیری پروتکهل
تولیهههد مجهههدد الیکهههو منفهههرد ( Single Aliquot
 )Regeneration: SARبرآورد میشود .نرخ دُز ساالنه ،نیز
با در نﻈر گرفتن مﻘدار مواد رادیواکتیهو ،درصهد رطوبهت
نمونه ،طول و رض جغرافیایی ،ارتفها محهل برداشهت
نمونه از سﻄح دریها ،و مهق برداشهت نمونهه محاسهبه
می گردد .در ادامه ،با تﻘسیم مﻘادیر دُز معادل دزز طبیعهی
برآورد شده بر نرخ دُز نمونه ،سن نمونه محاسبه میشود.
بنابراین با استناد به سن برآورد شده برای ذرا کوارتز و
یا فﻠدسپار رسوبا با استفاده از روش  OSLمیتوان پهی
برد که آخرین زمان در معهرض نهور قهرار گهرفتن الیهه
رسوبی که نمونه از آن برداشتشده ،در ﭼه زمهانی بهوده
است .در این تحﻘیق ،پس از مﻠیا نمونهبرداری ،نمونه
به آزمایشگاه سنیابی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،
منتﻘل و تمامی مراحل آمهادهسهازی نمونهه طهی شهد و
خالصسازی نههایی بهر روی ذرا کهوارتز بها انهدازه μ
 90_125انجام شد.
پس از تخﻠهیص ذرا کهوارتز ،ایهن ذرا بهر روی
دیسکهایی قرار گرفتند؛ که به مجمو ه آنها (دیسهک
و ذرا روی آن) ،الیکو گفته میشود .از تعداد بیش از
 100الیکو تهیهشده برای این نمونه ،تعداد  40الیکو
که مﻘادیر  Deآنها با دقت بیشهتری تعیهین شهده بهود،
جهههت تخمههین نهههایی سههن نمونههه ،انتخههاب شههدند.

الیکو های مربوط بهه نمونهه ،پهس از آمهادهسهازی ،در
داخل دسهتگاه  ،Lexsyg Smart TL/OSL Readerقهرار
داده شههدند و سههیگنال نههوری طبیعههی ایههن الیکههو ههها
انههدازهگیههری شههدند کههه نمونهههای از سههیگنالهههای
اندازهگیریشده مربوط به الیکو های شهماره  10 ،39و
 22در شکل (-3الهﻒ) نشهان داده شهدهانهد .سهپس در
آزمایشگاه به کﻠیه الیکو ها ،دُزهای مشهخص (50 ،25
و  75ثانیه) داده شده و سیگنال نوری حاصل از دُزههای
مصههنو ی دادهشههده بههه آنههها انههدازهگیههری و منحنههی
استاندارد هر الیکو رسم و  Deمربوط به آنها ،بهرآورد
گردید .بهه نهوان نمونههای از منحنهیههای اسهتاندارد،
منحنیهای متعﻠق به سهه الیکهو شهکل (-3الهﻒ) در
شکل ( -3ب) نشان داده شدهاند.
در ادامه ،دُز ساالنه ،محاسبه و با تﻘسهیم دُز معهادل
دُز طبیعی بر دُز ساالنه ،سن نمونه برداشتشهده بهرآورد
شد .مجمو ه اطال ا مربوط به این نمونه کهه توسهط
روش  OSLبرآورد شده اسهت ،در جهدول  1ارائهه شهده
است.

] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10

Fig 2. Sediment sampling for age testing
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شکل .3سیگنالها و منحنیهای سه الیکو نمونه برداشتشده
Fig 3. Samples signals and curves of three Aliquots

جدول  .1مﻘادیر استفادهشده جهت سنیابی و سن نهایی نمونه برداشتشده
Table 1. Used Values for Age testing and samples final age

Age
)(ka

De
)(Gy

2.37±0.23

2.50±
0.12

Total
(Gy/yr
)
1.06±0.
09

Cosmic
(Gy/ka
)
0.12±0.
08

Th
)(ppm

U
)(ppm

K
)(%

Depth
)(m

Water
)(%

1.31±
0.16

0.90±
0.05

0.66±0
.05

4.00±0
.20

5.00

Grain
Size
)(µm
90-125

Sample
ID
M23
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 .2-5جریانات سردارآباد
در بررسیهای میدانی بر روی تاقدیس فرسایش یافتهی
سردارآباد شواهد فراوانی از ردیابی رسوبا رودخانهای از

 .3-5کانالها
بررسی تصاویر ماهوارهای کرونا که آخرین آثار بجا مانده
از کانههالهههای باسههتانی را قبههل از تسههﻄیح گسههترده

] [ DOI: 10.29252/jra.5.1.17

حدود  30kmطول و بهین  2تها  4 kmهرض دارد کهه
ارتفا آن در محدوده  Aتﻘریباو همسﻄح با دشت و همین
ارتفا را به طرف محدوده  Bحفظ میکند (شکل .)4امها
به دلیل فرسایش شهدید دشهت ،تحهت تهأثیر رودخانهه،
اختالف ارتفا تاقدیس از محدوده  Aبه  Bبههتهدریج تها
بیش از  25 mافزایش مییابد .بنابراین ﭼشمانهداز آن از
دشت یا ساحل رودخانه بهطرف تاقهدیس در محهدوده B
مرتفع به نﻈر میرسهد؛ درحهالیکهه ازنﻈهر ارتفها ی بها
محدوده  Aتفاو ﭼندانی ندارد.

قبیل تودههای حجیم و الیهبندی شده ماسههای ،شهنی،
گراولی ،همچنین ماسهسنگ و اشکال بستر رودخانههای
بهدست آمده که نشان میدهد رودخانه دز در گذشهته دو
شاخه اصﻠی داشته که یکی از آنها با انحهراف از مسهیر
فعﻠی و تبهدیلشهدن بهه ﭼنهدین شهاخه فر هی از روی
تاقدیس سردارآباد بور کرده و وارد دشت شهاهور شهده
است (شکل ،)5که بهتدریج از تعداد شاخههای فعال این
جریانا کاسته شده و درنهایت قبل از خشک شهدن بهه
یک یا دو شاخه فعال تبدیل شدهاند.

 │ 22سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398
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زمینههای دشهت بههمنﻈهور توسهعه کشهاورزی نشهان
میدهد ،حاکی از ارتباط برخهی کانهالههای باسهتانی بها
رودخانه دز است (شکل .)6این کانالها که مهدتاو از دو
منﻄﻘه تغذیه شدهاند تا اطراف شوش و هفتتپهه امتهداد
یافته و در سﻄح دشت پراکنده شدهاند .البته الگوی آنها
که از تصاویر کرونا استخرا شده و در اشکال زیر آمهده،
کامل نبوده و در زمان کهسبهرداری (حهدود نهیمقهرن
پیش) نیز بخش قابلتوجهی از آنها تخریه بودنهد .از

طرفی نیز بهه دلیهل فرسهایش زیهاد و کیفیهت تصهاویر،
ارتبههاط برخههی زیرشههاخههههای کانههالی بهها منبههع مههرتبط
مشخص نیست که از ترسیم آنها خودداری شده اسهت.
آزمایش سنسنجی که به روش لومینسهانس نهوری بهر
روی رسوبا  ،در محل تالقی کانال و رودخانه دز انجهام
شد ،نشان داد که حدود  2370سال پیش (با خﻄای 230
سال) ،رودخانهه دز حهداقل  8 mبهاالتر از سهﻄح فعﻠهی
جریان داشته و با کانالها در ارتباط بوده است.

] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10

شکل .4موقعیت تاقدیس سردارآباد در دشت شوشان ﻏربی
Fig 4. Sardarabad Anticline Location on the West Susiana plain

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.7.4
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شکل .5جریانا سردارآباد و آثار یافت شده

Fig 5. Sardarabad streams and found Evidence
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Fig 6 Ancient canal Pyramid and Linear Pattern of along the Dez River

)Fig 7. Great Susiana plain Qanats (rivers provide these qanat water
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شکل  .7قنا های رودخانهای در دشت شوشان بزرگ

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.7.4

 .4-5قناتها
در دشت شوشان بزرگ (از دشت بهبهان تا بخشههایی
از ایالم) تفاو بارزی بین قنا های این دشت و ایهران
مرکزی وجود دارد .در فال ایهران اﻏﻠه قنها هها آب
سفرههای زیرزمینی را به سﻄح زمین انتﻘهال مهیدهنهد.
ولههی در دشههت شوشههان بههزرگ ،قنهها ههها اﻏﻠهه آب
رودخانهها را پس از طی ﭼندین کیﻠومتر در سﻄح زمهین
جاری کردهاند (شکل )7که آثار آنها را میتوان در کنهار
رودخانههای مارون ،دز ،کرخه ،باالرود ،ا ال و ابوالعبهاس
مشاهده کرد.
بنابراین رودخانه ،تنها منبع تأمین آب اینگونه قنها هها
بوده است .اهمیت قنا ها در این پژوهش از ایهن بابهت

است که اخیراو آثار قنا هایی یافت شده که احداث اولین
ﭼاههای این قنها هها در کنهار بسهترهای خشهکشهده
جریانا سردارآباد بر ارتباطشان با این جریانها داللهت
دارد و شههواهد موجههود بیههانگر آن اسههت کههه جریانهها
سردارآباد دستکم تا دوره ساخت قنا توسط انسان که
برخی باستانشناسان و مورخین به دوره ساسانیان نسبت
میدهند بر سﻄح تاقدیس فعال بودهاند (شهکل 8Aو.)8B
به بار دیگر ،جریانا سردارآباد ازنﻈر طبیعی ،حداقل از
زمان احداث قنا ها به ﻘ تر (قبل از احداث زیگهورا
ﭼغازنبیل در دوره ایالمی) فعال بودهاند که این موضهو
با توجه به فرسایش کنونی دشت ﭼشمانهداز متفهاوتی از
توپوگرافی منﻄﻘه را برای ما ترسیم میکند.

] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10

شکل  .6الگوی هرمی و خﻄی کانالهای باستانی در کنار رودخانه دز

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 .6-5پایین رفتن سطح رودخانه دز و تأثیر بر
استقرارها
رودخانه دز که به مرورزمان با کندن ،بستر خود را پهایین
میبرد طبیعتهاو سهﻄح آب نیهز پهایین رفتهه و بههتهدریج
کم آبی ،دشت را فرا میگیرد و استﻘرارها را تحهت تهأثیر
قرار میدهد (شهکل .)9امها بهه ایهن معنهی نیسهت کهه
جریانا سردارآباد و کانالهها ههمزمهان دﭼهار کهمآبهی
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شکل .9پایین رفتن سﻄح رودخانه دز و کمآبی در سﻄح دشت

Fig 9. Decreased Dez river water level and Decreased water volume on the plain

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.7.4

 .5-5شکلگیری استقرارها
در بسیاری از منابع که در ادامه همین تحﻘیق بهه آنهها
اشاره شده ،استﻘرارهای انسانی وابستگی شدیدی بهه آب
داشته اند و اﻏﻠ استﻘرارها یها در کنهار جریانها شهکل
گرفته اند و یها جریهان آب توسهط کانهالهها بهه سهمت
اسههتﻘرارها هههدایت شههدهانههد .در تصههاویر کرونهها نحههوه
پراکندگی کانال ها و استﻘرارها این واقعیهت را بههخهوبی
منعکس میکند و اﻏﻠه اسهتﻘرارهای دشهت در فاصهﻠه
کمتر از  200 mنسبت به کانالها یا نهرها واقع شدهاند.
در سﻄح دشت شوشان ﻏربی بهیش از  300اسهتﻘرار بها

محوریت شوش از دوران نوسهنگی تها اسهالمی وجهود
داشته است.

] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10

شکل .8احداث سازههای آبی (کانال -قنا ) و افزایش استﻘرارهای انسانی (موقعیت استﻘرارها با نﻘﻄههای سیاه مشخص شده است)

Fig 8. Hydraulic structures Construction of (qanat and canal), increased human settlements (black points show settlement
)Location
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شکل  .11احداث کانال هرموشی ،شکلگیری مجدد استﻘرارها

Fig 11. Harmooshi Canal Construction: reformation of settlements

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.7.4

شدهاند .بهطورکﻠی وابستگی حیاتی و دسترسی استﻘرارها
در گذشته ،به منابع آب ،موضو ی ﻏیرقابهلانکهار اسهت.
شواهدی که در دسترس قرار دارد نشان میدههد کهه در
ادامه فرایند فرسایشی کﻒ رودخانه دز ،پایین رفتن سﻄح
آب تا آنجا ادامه مییابد که ارتبهاط آبهی رودخانهه دز بها
کانالها و انشعابا سردارآباد به طور کامل قﻄع میشود.
بنابراین طبیعی است که در این محهدوده ،بنها بهه گفتهه
برخی باستان شناسان که به خالی شدن شوش از سهکنه
و یا مهاجر به خار از محدوده دشت اشاره کهردهانهد،
استﻘرارهای جمعیتی در سﻄح دشهت شوشهان بهه دلیهل
دم دسترسی به آب با مشکل مواجه شوند (شکل.)10

 .7-5احداث کانال هرموشی
به نﻈر میرسد فرایند کهمآبهی تها قﻄهع کامهل ارتبهاط
رودخانه دز با کانالهای دشت ،همزمان با قرن سهوم تها
هفتم هجری بوده است؛ که بعهد از وقفههای در اسهتﻘرار
سکونتگاهها مجدداو احداث کانالها از منبع آبی دیگر ،در
ﻏرب دشت ،یعنی رودخانه «کرخه» شکل میگیرد .ایهن
کانالههای جدیهد کهه امهروزه از آنهها بهه نهام محﻠهی
«هرموشی» یاد مهیشهود ،مﻘاصهد دیگهری را در پهیش
میگیرند و با گسترش تهدریجی انشهعابا ایهن کانهال،
استﻘرارهای سﻄح دشهت مجهدداو طهی قهرنههای اخیهر
تشکیل میشود (شکل .)11گیرشهمن ( )1375در کتهاب

] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10

شکل  .10پایین رفتن سﻄح رودخانه دز ،قﻄع ارتباط با سازهها و جریانا سردارآباد و از بین رفتن استﻘرارها
Fig 10. Decreased Dez river water level resulting, hydraulic structures and Sardarabad streams disconnection and finally
settlements destruction

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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 .9-5بخش همگرای شاهور و جریانات
سردارآباد
پس از ﻏیرفعال شهدن جریانها سهردارآباد و کانهالهها،
رودخانه شاهور تنهها جریهان دائمهی و فعهال بهوده کهه
درنهایت وارد رودخانه دز شهده اسهت .امها درنهایهت بها
انحراف شاهور به سمت رودخانه کرخه بخش همگرا بها
جریانا سردارآباد بهرای همیشهه خشهک و بههصهور
پیچانرودهای متروك باقی مانده است که در شهکل ()4
میتوان مشاهده کرد.
 .6نتیجهگیری
به طورکﻠی در این مﻄالعه ،منابع آبی بهه نهوان معیهاری
برای بررسی استﻘرارهای دشت شوشان ﻏربی بکار گرفته
شههده اسههت .بنههابراین تفکیههک دورههههای تههاریخی یهها
پیشازتاریخی ﭼندان مﻄرح نیست .هرﭼند نﻘش وامهل
انسانی در تضعیﻒ برخی اسهتﻘرارهای مههم انکارناپهذیر
است ،اما در وسعت یک دشت با صدها اسهتﻘرار پراکنهده
دلیل بزرگتری الزم دارد .ضمن اینکه شهواهد کهافی از
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ﭼرا هرموشی جوان است؟
طبق تصاویر ماهواره کرونها و بازدیهدهای میهدانی،
کانال هرموشی و انشعابا آن از روی کانهالههای
مرتبط با دز بور کردهاند .یعنی کانالههای زیهرین
قههدیمیتههر هسههتند کههه بههر اسههاس آزمههایشهههای
سنسنجی ،مر آن ها به حدود  2370سهال پهیش
میرسد و هرموشی بعد از آنها احداث شده است.
در امتداد تاقدیس سردارآباد ههی نشهانی از مسهیر
کانال هرموشی به طرف ﭼغازنبیل ،ﭼهه در تصهاویر
کرونا و ﭼه در بازدیهدهای میهدانی یافهت نشهده و
اﻏﻠ جریانا طبیعی که مرتبط با دز بودهاند مدتاو
از رض تاقدیس بور کردهاند.
طبق شواهد بههدسهت آمهده از آخهرین زمهانی کهه
جریانا سردارآباد فعال بوده و قنا های مرتبط بها
این جریانا نیز احداث گردیده ،هرﭼه به زمانهای
پیشین مانند دوران ایالمی برگردیم ،طبیعتهاو سهﻄح
رودخانهه دز بهاالتر و جریانها سهردارآباد فعهالتههر
بودهاند .پس برای انتﻘال آب نیهازی بهه کانهال 45
کیﻠومتری از کرخه نبوده و در صور نیاز جریانها
سردارآباد در دسترس بودهاند.
هرﭼند فرسایش در کﻒ رودخانه کرخه و پایین رفتن
سﻄح آب در آن ازلحاظ طبیعی به دلیل حوضهههای
آبریز متفاو  ،کندتر از رودخانه دز صور گرفته ،امها
کرخه ههم از ایهن قا هده مسهتثنی نبهوده و انتﻈهار
میرفت طهی حهدود  3200سهال (از تهاریخ احهداث
زیگههورا ﭼغازنبیههل تهها تسههﻄیح و از بههین رفههتن
کانالهای هرموشی) دسهتکهم اتفهاق مشهابه دز در
کرخه نیز صور گیرد؛ درحالیکه هرموشی تا کمتهر
از نیمقرن پیش که تسﻄیح و تخری شد ،آب کرخه

 .8-5تغییرات ارتفاعی دشت
همانطور که گفته شد پهایین رفهتن بسهتر رودخانهه دز
منجر به پایین رفتن سﻄح آب از دوران باسهتان تهاکنون
شده است که این فرایند ،دشهتههای اطهراف تاقهدیس
سردارآباد را تحت تأثیر قرار داده و بهتدریج تغییراتهی در
توپوگرافی آنها (حد فاصهل دز و شهاهور) ایجهاد کهرده
است .درنتیجه ،تاقدیس برجسته شده و اخهتالف ارتفها
آن با دشتهای جانبی بیشتر شده است (مﻘایسه اشهکال
.)11 ،10 ،9 ،8 ،5

] [ DOI: 10.29252/jra.5.1.17

خود اشاره میکند که ایالمیها از طریق کانالی به طهول
 50kmآب رودخانههه کرخههه را بههه سههازه آبههی زیگههورا
ﭼغازنبیل هدایت کرده اند و کانال مهذکور بهه هرموشهی
نسبت داده شده] [10که بهطور کل این فرضیه نمیتواند
منﻄﻘی باشد؛ زیرا هرموشی و انشعابا آن بسهیار جهوان
بوده و ارتباط بین آن و سهازه آبهی زیگهورا ﭼغازنبیهل
قابلپذیرش نیست.

را به سﻄح دشت با دبی نسبتاو باال انتﻘال داده است.
 .5با توجه به تحﻘیﻘا میهدانی و انجهام مصهاحبه بها
برخی افراد محﻠی ،تا حدود کمتر از نیمقرن اخیر که
هرموشی جریان داشته ،کندن کانهال و نههر جههت
استفاده از آب این کانال بین ساکنان معاصر مرسوم
بوده ،بنابراین مر برخی انشعابا هرموشهی حتهی
به یک قرن هم نمیرسد.
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[حاجی زاده فر ،بدالحسین .بازسازی شهرایط محیﻄهی
زیستگاه های انسهانی هولوسهن بها اسهتفاده از شهواهد
ژئومورفولههوژیکی دشههت بهبهههان ،پایاننامههه دکتههرای
تخصصههی ،رشههته جغرافیههای طبیعههی-ژئومورفولههوژی،
دانشگاه تهران].1396 ،

[7] Sardari A. Senjar Hill: A View of a LongTerm settlement in Susiana Plain. In:
Azizi Kharanghi N., Khanipour M,
Naseri R, editors. Proc. Int. Conf. Young
Anc. Sci., Tehran: Faculty of Literature
and Science and Cultural Affairs of the
]University of Tehran; 2016. [in Persian
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سوی محﻘﻘین در رابﻄه با وامل انسهانی تهاکنون ارائهه
نشده است .در این بررسی ابتدا تصاویر ماهوارهای کرونها
موج پی بردن به الگوی کانالهای باسهتانی و ارتبهاط
نﻘش حیاتی استﻘرارهای دشت شوشان ﻏربی با رودخانهه
دز شد .نتایج سنیابی با روش ) (OSLنشان داد که سهن
نمونه رسوبا کانهال  2370±230اسهت کهه محهدوده
زمانی فعالیت کانالها مﻄابﻘهت بها دورهههای شهکوفایی
شوش را نشان میدهد .همچنین در بررسیهای میهدانی
مشخص شد برجستگی بخش شرقی تاقدیس سهردارآباد
(در محدوده موردمﻄالعه) که مرتفعتر از قسمت ﻏربی به
نﻈر میرسد حاصل فرسایش دشتهای جانبی حدفاصل
رودخانه دز تا جریان شاهور است .شواهد نشان میدههد
در گذشته شهاخهای از رودخانهه دز بهه طهرف تاقهدیس
سردارآباد جریان داشته که با بهور از روی تاقهدیس بهه
ﭼند شاخه فر ی تبدیل شده و نهایتاو در دشت شاهور بهه
یکدیگر پیوستهاند .نتهایج کﻠهی حهاکی از آن اسهت کهه
بهههرخالف تصهههورا  ،رودخانهههه دز نﻘهههش مهمهههی در

استﻘرارهای جمعیتی دشت شوشان ﻏربی داشته که پهس
از تغییههر و تحههوال ژئومورفولههوژیکی در بسههتر آن و
درنتیجه پایین رفتن سﻄح آب ،سهکونتگاههها روبههزوال
رفته و استﻘرارهای دشت ،متروك شدهاند که بعد از یک
وقفه نامشخص ازنﻈر زمانی ،مجهدداو بها احهداث کانهال
هرموشی از کرخهه و گسهترش انشهعابا آن بههتهدریج
استﻘرارها در سﻄح دشت شوشان ﻏربی شکل گرفتهانهد.
لذا با در نﻈهر گهرفتن نﻘهش مههم آب در شهکلگیهری
تمدنها و جوامع انسانی در طول تاریخ ،بهه ایهن نتیجهه
میرسیم که امل طبیعی (فرایند فرسایشی) ،مهمتهرین
امل در تضعیﻒ یها از بهین رفهتن اسهتﻘرارهای دشهت
شوشان ﻏربی بوده است.
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