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چکیده 
منطقه کهگیلويه به دلیل قرارگیری در بین ارتفاعات کوهستاني زاگرس جنوب غربي و سواحل
جنوبي ايران از زيستبوم و اقلیم منحصر به فردی برخوردار است به گونهای که شکلگیری
استقرارها و شیوههای معماری ارتباط نزديکي با زيستبوم و اقلیم منطقه داشته است .يکي از
محوطههایتاريخيمنطقهکهگیلويه،محوطهدليياسیراستکهبراساسمنابعتاريخيمحوطهای
ازسدههایمتأخراسالمياستکهحدودهزارخانهازترکهادرآنجاساکنوکوچنشینبودهاند.در
اينپژوهشسعيخواهیمکردپيببريم )1گاهنگاریمحوطهتاريخيدليياسیربراساسشواهد
باستانشناختي چگونه است؟  )2دادههای باستانشناختي محوطه دليياسیر تا چه حد با زندگي
کوچنشینيومنابعتاريخيهمخوانيدارند؟تعیینگاهنگارینسبيمحوطه،بیانجزئیاتمعماری،

محیطزيست بر معیشت و معماری دليياسیر و سنجش دادههای باستانشناختي با

مطالعه تأثیر 
مهمترين اهداف اين پژوهش است .روش پژوهش توصیفي -تحلیلي
کوچنشیني معاصر از  
زندگي  
استونتايجاينپژوهشبابهرهبردنازدادههایباستانشناختي،قومنگاریومنابعنوشتاریکهن
ستونهای سنگييکپارچهبا
ويژگيهای معماریاينمحوطهاستفادهاز 

مهمترين 
انجامشدهاست  .
سنگها و تختهسنگهای بزرگ و کوچک به صورت
قلوه 
ستونهای مربع شکل ،استفاده از  
پايه  
خشکهچین برای ديوارچیني است .بر اساس مطالعه دادههای باستانشناختي چون معماری،
مهمترين محوطههای
سنگقبرها و منابع تاريخي ،محوطه دليياسیر يکي از  
سفالهای سطحي و  

کوچنشیني در سدههای میانه و متأخر اسالمي است و دادههای باستانشناختي چون سنگساب،

مهمترين شواهد مرتبط با زندگي
کوچنشیني معاصر ،از  
هاون ،آسیاب و سازههای معماری  
کوچنشینيومعیشتدراينمحوطهتاريخياست .

کلیدواژگان:دليياسیر،کهگیلويه،محیط،معماری،معیشت.



* دانشجویدکتریباستانشناسيدانشگاههنراصفهان
 دانشیارباستانشناسيدانشگاههنراصفهان


h_sapid@yahoo.com
salehi.k.a@aui.ac.ir





پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،6شماره2

158

مقدمهوبیانمسئله 
محیطزيستاستکهدرايران

کوچنشینيازقديميترينشیوههایانطباقزندگيانسانيبا

کوههایزاگرسبهدلیلزيستبومغني
رشته 
اغلبدرمناطقکوهستانيمتداولبودهاست .
آن،هموارهموردتوجه کوچنشینان درطولتاريخبودهاست .کهگیلويهدرمنطقه زاگرس
دامپروری
کوچنشیني مبتني بر  
کانونهای عمده زندگي  
جنوب غربي ،در گذشته يکي از  
کوچنشیني
نیمه 
بودهاست.شکلاصليزندگيدراينمنطقهطيدهههایگذشتهبهصورت 
بوده است که بخشي از سال را در روستاها سپری ميکنند چنانکه روستاهای نیمه
کوچنشین در منطقه ی بختیاری نیز گزارش شده است که در تابستان متروک ميشوند

(زاگارل.)109-110:1387،ازلحاظنوعکوچدربینايالتکهگیلويهبرخالفکوچنشینان
بختیاری،کوچبامسیرهایطوالنييیالقوقشالقمرسومنبودهاست(امان)162:1369،و
تنها استثنا در اين موارد طي دهههای گذشته ،کوچ ايل قشقايي از منطقه گچساران به
سمیرم وکوچبرخيازطوايفبويراحمدیازدشتبهبهان وزيدون بهمنطقه بويراحمد
شناختيانجامشدهاخیردرمنطقهکهگیلويه،بیشترمحوطههای

است.دربررسيهایباستان
شناساييشده دوره اسالمي به کوچنشینان منتسب شده است که الگوی استقراری اين

محوطهها ،باالگویروستاهای دهههایگذشتهوحتيامروزیتقريباً يکساناست و بیشتر
کوهها،دهانهتنگهها،بررویارتفاعاتوالبتهدرنزديکيمنابعآبواقعشدهاند
دردامنه 
(آزادی  .)892 :1389منابع دوره اسالمي تا عصر حاضر نیز اشاره به غالب بودن زندگي
کوچنشینيدراينمنطقهدارند(اصطخری102:1368؛ابنحوقل39،1345؛دوبد:1371

)179؛ بنابراين مطالعه شواهد باستانشناختي ،در راستي آزمايي چنین امری ،ضروری
مينمايد .يکي از محوطههای شاخص کهگیلويه که استقرار مکاني و همچنین شواهد

کوچنشیني گذشته منطقه
زيستگاههای  

باستانشناختي سطحي آن ،ميتواند در شناخت 
کهگیلويه ،بهماياریرساند ،محوطهموسومبهدليياسیراست .صاحبرياضالفردوساز
اينمحوطهبهنامقريه (روستا)يادکرده  ونوشتهاستکهحدودهزارخانهازترکهادر
آنجا ساکن بوده و يیالق و قشالق ميکردند (حسینيمنشي  .)22 :1385يکي از داليل
عمدهانتخاباينمحوطه،ايناستکهباوجوداشارهمنابعدورهصفويهبهرايجبودنشیوه
کوچنشیني،
کوچنشیني در اينجا ،آگاهي چنداني از دورههای استقراری و شواهد مادی  

یمانده دردليياسیر شواهدارزشمندیاز
گزارشنشدهاست.درحاليکه آثارمعماری برجا 
کوچنشیني در اين ناحیه است که نیاز به بررسي و مطالعه دقیق
جوامع و ساختارهای  
1
باستانشناسانهدارد .محوطهموسومبهدليياسیر دارای معماریسنگيخشکهچیناست
ويژگيهای

باستانشناسيدرخصوص

کهشناختآن،موجببرطرفشدنبرخيازابهامات
معماریبخشيازمحدودهمنطقهزاگرسيعنيمنطقهکهگیلويهخواهدشد .


1محوطهدليياسیردرمختصاتجغرافیايي39 R 0479448 UTM 3408724قراردارد .
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پرسشهایپژوهش 
دراينپژوهشسعيخواهیمکردپيببريمکه 
 .1گاهنگاریمحوطهتاريخيدليياسیربراساسشواهدباستانشناختيچگونهاست؟
کوچنشیني ومنابع
 .2دادههایباستانشناختيمحوطهدليياسیر تاچهحد بازندگي 
تاريخيهمخوانيدارند؟ 


روششناسیپژوهش 

پژوهش حاضر به روش توصیفي  -تحلیلي است و در گردآوری دادهها ،افزون بر تصاوير
هوايي و پیمايش سطحي در محوطه دليياسیر و محیط پیراموني آن ،از منابع تاريخي
دستاولوپژوهشهایپژوهشگرانمعاصرنیزاستفادهشدهاست.افزونبرموارديادشده،از

يافتههای حاصل از بررسي و مطالعات میداني شامل آثار معماری ،يافتههای سفالي و
سنگنبشتههایگورستاننزديکدليياسیر هم برای ارائه گاهنگارینسبيآنبهرهگیری

شدهاست .


مبانینظریپژوهش 
1

باستانشناسي زمینسیما

باستانشناسي استقراری يا

رويکردنظریاينپژوهشمبتنيبر
استکهفرهنگراازمنظرجغرافیابهنمايشميگذارد وکلگسترهيکمنطقهجغرافیايي
باستانشناسي تلقي ميشود (لبافخانیکي .)118 :1385 ،در اين

به عنوان يک سايت 
مؤلفههايي چون شبکههای
رويکرد ،ارتباط سکونتگاهها و مراکز جمعیتي با عناصر و  
بازرگاني،پوششگیاهي،منابعآبي(فاالن،1382،جدوم،)565-563:منابعمعدني،مزارع
باستانشناسي بیشتر تحت

کشاورزی و ديگر پديدههای حاصل از فعالیتهای انساني ،در 
عنوانالگوهایاستقراری 2درمناطقجغرافیاييمختلف ،موردمطالعه قرارميگیرد.دراين
هاوشواهدمادیشناساييشدهدر محوطهها،به

رويکرد ،باستانشناسانضمنمطالعه داده
بررسيپیمايشيپیرامونمحوطهبرایثبتوضبطپراکندگييافتههایسطحيوسپس
تحلیلالگویمکانييافتهها ميپردازندوبرایتحلیلدادههاازعلمجغرافیابهرهميبرند
(بهرامينیا و ديگران .)22 :1392 ،پژوهش حاضر با چنین رويکردی به بررسي يکي از
محوطههای شاخص نیمهکوچنشیني کهگیلويه با هدف تعیین گاهنگاری و شناسايي
کوچنشیني ساکنینگذشتهاينمحوطهدردورهحیاتآن،بااتکابه
شاخصههایزندگي 
دادههایباستانشناختيسطحي،دردورهاسالميميپردازد .




settlement archaeology
Settlement patterns

1
2
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پیشینهپژوهش 
باستانشناسي که از محوطه دليياسیر ديدن کرد هاينس گاوبه است که بدون

نخستین 
آگاهي از ويرانههای زيز و بررسي آن ،موقعیت اين شهر را با محوطه دليياسیر تطابق
ميدهدکهزيزبا
ميدهدومينويسد«:مطالعهوتحقیقدرفهرستجادههایمقدسينشان 

زيریکهابنبلخيذکرکردهاستوآنمحلمرکزاصليکوهگیلويهبودهمطابقتداردودر
ميتوان آنمحلرابازيافت»(گاوبه .)95،1359ايناحتمالگاوبه،
محلويرانههایياسیر 
تقویبهبهانيرابرآنداشتهاستتاباذکرداليليهمچونعدمتواناييطيکردن60الي
 70کیلومتردريکروزتوسطکاروانها ازدهدشت(شهریکهدردورهآلبويهوسلجوقي
هنوز وجود نداشته است) به زيزی و وجود روستايي به نام «عزيزی» در کنار محوطه
دليياسیر،زيزراباقاطعیتبادليياسیريکيبداند(تقویبهبهاني.)12:1388پژوهشهای

میداني منجر به تعیین موقعیت زيز در منطقه بويراحمد امروزی شده است (سپیدنامه
)35:1390بنابرايننميتوانموقعیتشهرزيزرادليياسیردانست .

تصوير:1نقشهتقسیماتسیاسي-جغرافیاييايالتکهگیلويه 

منبع:صفينژاد 274:1381،
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تصوير:2نقشهموقعیتمحوطهدليياسیردراستانکهگیلويهوبويراحمد 

منبع:سپیدنامه 118:1390،




کوچنشینیکهگیلویه 
جغرافیای 
منطقه کهگیلويه که درتماميمنابعتاريخيوجغرافیاييدورهاسالميباعناوينيچون زم
جیلويه (اصطخری102 :1368 ،؛ابنحوقل،)39 :1345 ،جبلجیلويه (مستوفي-3 :1336 ،
 )152وکوهگیلويه (حسینيمنشي414 :1385 ،؛حسینيفسائي )1488 :1382 ،و ازسال
 1342هـ .ش «فرمانداری کل کهگیلويه و بويراحمد» و از سال  1355هـ .ش «استان
ستبوم غني،
کهگیلويه و بويراحمد » شناخته شده است .به دلیل کوهستاني بودن ،زي 
کوچنشیني بايک
کانونهای زندگي 
زمینهای پستوجلگهایيکياز 
قرارگیریدرکنار 
حوزهجغرافیايي– سیاسيکامالً مشخصدردوره اسالميبودهاست.اصطخرینخستین
جغرافينويسياستکهبهاينناحیهکوچنشینورمهدار باحدودجغرافیاييمشخص اشاره
بزرگترينزم(رم)ديارپارسبهحسابآوردهاست(اصطخری.)102:1368،
کردهوآنرا 
برخي از پژوهشگران نیز کلمه زم را برگرفته از زومه کردی دانستهاند که برای تشخیص
کورهکوچنشینانازکورههایسکنهثابتفارس(قبادخوره،شاپورخوره،اردشیرخورهو)...به
کار رفته بود (بارتولد .)222 :1308 ،بهترين توصیف از اصطالح «رم» را ادريسي بیان
ميکند :


« زمین فارس را چهار رم است .رم به معني محل کردهاست و هر رمي را
يداند
قريه هاوشهرهاستودرآنرئیسياستازکردانکهخودراملزمم 
که هرحادثهایراکهبرناحیهفرودميآيددفعکند.راههارامحافظتکند
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تابهکسيدرسرزمینشمکروهينرسد...کردهايي(کوچنشینان)کهدراين
رمهازندگيميکنندپانصدخانواراندازيکرمهزارسواربیرونميآيدوگاه
درمرتعهابهطلبروزی

کمترازاينوگاهبیشترشاندرزمستانوتابستان
ميگردند .همه کساني که اهل اين رمها هستند از آنجا به جای ديگر
آنهاستگردميآيندوازآننواحيکه
نميروندبلکهدررميکهمتعلقبه 

آنهاست به زمین ديگری داخل نميشوند»(ادريسي: 1388،
مخصوص به  
 .)48


باتوجهبهاينکهامروزهنیزکوچنشینانمنطقهدارایحوزههایجغرافیاييمشخص
هستند.بهنظرميرسدکهازسدههاینخستیناسالميبراساساشارهادريسيبدينگونه
بودهاست.نويسندهتاريخگزيدهازمهاجرتصدخانوادهکرد(کوچنشین)وطوايفمتعددی
آنهادرسرزمینلربزرگدردورهاتابکانلرستان(827-550
ازجبلالسماقشامواستقرار 
هـ .ق)گزارشدادهکهسرانجاماينگروهسلسلهاتابکانلربزرگراتشکیلدادندومدتي
طوالنيدراينديارحکمرانيکردند(مستوفي.)540_542:1339،دردورهصفويهوپس
از آن نیز شغل اصلي ساکنین کهگیلويه نگهداری گلههای گوسفند و بز بوده است
(دوبد.)179:1371،کهگیلويهوبويراحمداکنونقلمروزيستششايلبويراحمد،بهمئ،
طیبي،دشمنز ياری،چراموباشتوبابوييوهمچنینتعدادیازخانوارهایعشايرايالت
قشقاييوممسنياستکههرکدامازاينايالتدارایقلمروجغرافیاييمشخصهستند.
کوچنشیني و
کوچنشیني دراينمنطقه تلفیقيازهردونوعالگوی 
زندگيوشیوهمعیشت  
يکجانشینيوکشاورزیاست چنانکه نميتوانيکيرابدونديگریکاملدانست؛زيرادر
ميشود وليبهعلت
بینکوچندگان،بدونشکگندمعنصر پايهایدرکشاورزیمحسوب 
آنها کارچندانسادهای
شیوهزندگيکوچندگي،امکانکشتزيادوکافيباتوجهبهنیاز 
کوچنشیني چونسیهچادر،کپر،اشکفت و
نبودهاست(رسترپو .)66:1387تنوعمساکن 
خانههای ساخته شده از مصالح ساختماني مشابه روستائیان کشاورز و برهمکنشهای
اجتماعي -اقتصادی کوچنشینان در قرون گذشته ،لزوم مطالعه در خصوص کوچنشینان
منطقهکهگیلويهرادردورهاسالميدوچندانميسازد .

موقعیتجغرافیاییکهگیلویهودلییاسیر 
استانکهگیلويهوبويراحمدبا16،264کیلومترمربعوسعتدرجنوبغربي ايران،ازشمال
بهچهارمحالوبختیاری،ازغرببهخوزستان،ازجنوببهفارسوبوشهروازشرقبه
کوههای کهگیلويه بخشي از رشتهکوه زاگرس به شمار
فارس و اصفهان محدود ميشود  .
خلیجفارس امتداددارد(بديعي .)51:1370،با
ميرودکهدامنههایجنوبيآنتاساحل 

توجه به شرايط جغرافیايي منطقه کهگیلويه ،هر چه از شمال شرقي به جنوب غربي
کوهها ومقداربارندگيورطوبتهوابهطورمحسوسيکاسته
نزديکترميشويم،ازارتفاع 
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ميشود که منجربهاقلیم دوگانه سردسیریوگرمسیری شده است.محوطهدليياسیر در

فاصله تقريباً 20کیلومتری شرق دهدشت و هشت کیلومتری غرب سرفارياب و در حدود
 200متری جنوب غربي روستای دليياسیر علیا و حدود چهار کیلومتری جنوب غربي
خروجيتنگپیرزالازدهدشتبهسرفاريابقراردارد.تنگپیرزال،تنگيکوهستانياست
کهدهدشترابهسرفاريابومنطقه بويراحمد(سردسیر)متصلميکند.دردوره پهلوی
عبورازاينتنگبسیارمشکلوتنهاراهعبورايلازگرمسیربهسردسیروبالعکسوجاده
دامها(شايدبرایگرفتنمالیات
خانها بهشاخشماری 
مالروبودهکهدرپایهمینتنگ 
دامها) ميپرداختند و چون دارای آب فراواني است محل اطراق ايل نیز بود (صفينژاد،

رفتوآمد وارتباطات
)187:1368دراواخردوره پهلوی و جمهوریاسالمي برایسهولت 
منطقهایراهآسفالتهایدرآنايجادکردهاند .عشايرکهگیلويه (طوايفبويراحمدی)برای
رسیدنبهيیالق،پسازعبورازتنگپیرزالدرحواليسرفارياب (درنزديکيويرانههای
دليياسیر)،تنگناليوگردنهآبحیات،بهسمتساداتامامزادهعليوازآنجاباعبوراز

يدهند.اينمحوطهتاريخي
میانتنگان،بهمناطقزيزی،لودابومارگون،مسیرراادامهم 
درمسیرراهارتباطيگذشتهدهدشت-اصفهاننیزقراردارد.چنانکهدراوايلدورهپهلوی
نیز مورد استفاده کاروانهای تجاری اصفهان – دهدشت – بهبهان؛ قرار ميگرفته است
آنهااز
(کريمي.)41:1329،روستایامروزیدليياسیرحدودهشتخانوارداردکههمه 
راهدامداریوکشاورزیمعیشتخودرابرآوردهميکنند.اينکوچنشینانازاواسطبهارتا
اواسطپايیزرادريیالق (کوهدمه)سپریميکنندوازاواسط پايیزتااواسطبهاردردلي
زمینهای محدودهدليياسیررا
ياسیرزندگيميکنندودراينمدتبخشهایاندکياز 
کشاورزی ميکنند .افزون بر رودخانه شاه حمزه که از حدود  500متری شرق دليياسیر
جرياندارد،منبعتأمین آبآشامیدنيدليياسیردردورانپهلویوجمهوری اسالمياز
چشمهموسومبهکمیان1بودهاستکهبادليياسیرحدودسهکیلومترفاصلهدارد .ساکنین
امروزیدليياسیرمردگانخودرادرگورستانيدريکونیمکیلومتریشمالروستاودر
يکگورستانتاريخيدفنميکنندکهباتوجهعدموجودگورستانتاريخيدرکنارمحوطه
دليياسیر،نشانگرارتباطاينگورستان بامحوطهتاريخياستکهدراينپژوهشمورد
بررسيقرارخواهدگرفت .


کوچنشینیدلییاسیر 
شواهد 
کوچنشینی 
معماری 
محوطهدليياسیرکهبیندورشتهکوهسیاهونیلقرارگرفتهاستباحدوددههکتاروسعت
استقرارگاههای کهگیلويه در دوران اسالمي است .اين محوطه دارای

بزرگترين 
يکي از  
سنگها و
قلوه 
راستگوشه استکه با 
معماریسنگيباواحدهایمعماریعمدتاً بهصورت 

kameyan

1
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بهصورت تراشخورده قالبي وطبیعيوبدونتراشبرایديوارچیني
تختهسنگهای بزرگ 
استفاده شده است .دو شیوه ديوارسازی بر روی محوطه ديده ميشود که شايد ناشي از
ساختوساز  درچنددورهمختلفبودهباشد.يکشیوهآنساختديواربهصورتدورجبا

قلوهسنگ پر کردهاند.
آنها را به وسیله خاک و  
سنگهای بزرگ است که فضای داخلي  

بهکارگیری سنگ در اين محوطه ،شیوه کامالً خشکهچین است که در آن
شیوه ديگر  
تراشخورده رابدونمالت وبادقترویهمچیدهاند.بهمنظور
سنگهای تقريباً منظمو 

سنگهارادر
قلوه 
آنها 
سنگهاوبهمنظورترازکردن 
جلوگیریازفروپاشيديواروافتادن 
آنها هممالت گلوجودداشته
زيرويابخشهايي ازسنگقراردادهاند(البتهشايدمیان 
کهبهمرورشستهوازبینرفتهاست).استفادهازروشاولدرتمامسطحمحوطهبهچشم
ستونهای

مي خوردوليازروشدومبیشتردربخشجنوبيمحوطهاستفادهشدهاست.
ستونهای
يشودچنانکهدريکيازفضاهاچهارستونوپايه 
سنگيدربرخيازفضاديدهم 
ستونها حدود  170سانتيمتر ،تقريباً چهارگوش نامنظم
آنها ديده ميشود .ارتفاع اين  

ستونها مکعب مربع 25×30×30

(مکعب مستطیل  30×30×170سانتيمتر) و پايه 
سانتيمتراست .

ساختمانهاباتوجهبهزيستمحیطمنطقهاحتماالًبهوسیلهیچوبو

پوششسقف
شاخوبرگدرختانبلوطمنطقهبودهاستکهپوششجنگليغالبمنطقهاست.دراين
تختهسنگ پوشیده شده است .در مرکز محوطه
درگاههای ورودی اتاقها از يک  
محوطه  
بقايایيکتونلوجوددارد کهبراساس گفتههایساکنینروستایدليياسیردرگذشته
سنگهایمحوطهپرشدهاستوامکان
حدود20مترآنپیمودهشدهاستلیکناکنونبا 
ميتواناحتمالدادکهدراينقسمتازمحوطهيکخانه
شناساييمسیرآنمیسرنیست .
گروههایاجتماعيکوچنشینمحوطهبودهاست.افزونبراين،ديوار
متعلقبهحاکمياخان 
سنگ چیني به ارتفاع دو و نیم متر کنار بستر رودخانه به منظور جلوگیری از تخريب
آبگرفتگي واحدهای ساختماني در فصل
ساختمانهای کناری و جلوگیری از تخريب و  

بخشهااز
بخشهاييازآنتقريباًسالموساير 
بارندگي،دردوسمتوجودداشتهکهامروزه 
بین رفته است ولي پي و آوار ديوار قابل رديابي است .هر جا بستر رودخانه از کنار
ساختمانيمي گذردواحدهایساختمانينامنظموطبقمسیررودخانهساختهشدهاست.با
توجهبهشیبزمین،بعدازساختديواراحتماالً درونفضاهای معماریراتاحدودیبا
خاک انباشته کردهاند تا سطحي صاف و يکدست به وجود آيد .با توجه به انباشت آوار
سنگهایدرشتاستامکانرديابيکوچههابسیارکم
قلوه 
سنگهاو 
ساختمانهاکهاغلب 

است .فقط در برخي جاها معبر و راهروهای ارتباطي عبور و مرور به چشم ميخورد که
حدوددومترعرضدارند .
کوچنشیني ازدوره معاصرنیزبهچشمميخورد.
دربررسيهاینگارندگان،سازههای 
در بخش جنوب شرقي محوطه دلي ياسیر حصاری دايرهای شکل به قطر سه متر از
سنگهای بزرگوکوچکبرجایماندهاستکهبراساس گفتههایافرادمحلي مکاني
قلوه 
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دامهایکوچکبودهاست.اينحصارهایکوچکرادراصطالحمحلي«دون
براینگهداری 
دوش»گويندکهمحلسنگچینشدهایاستکهگوسفندهایشیریازدربزرگآنوارد
کردهوپسازدوشیدهشدنتوسطزنانازدرکوچکآنخارجميشوند(صفينژاد:1381،
 .)397در فاصله  15متری آن اطراف يک پناهگاه صخرهای (به ابعاد  3/50× 4/5متر و
ارتفاعدهانه 1/5متر)قرارداردکهجلویآنرابافضاييبهطول 8متروعرض 3متر
گونهدادهباستانشناختيدراين

محصورنمودهوازآنبرایاسکاناستفادهکردهاند.هیچ
انجامشده،حاکيازوجوددادههایپیشازتاريخ
پناهگاهسنگيديدهنشدلیکنبررسيهای 
چون دستساختهای سنگي در محوطه دليياسیر است (آزادی .)488 :1387 ،در سوی
شرقيمحوطهوبهفاصله 100متریغربروستایدليياسیر،بقايایيکواحدساختماني
کوچنشینیانازدورهپهلویبرجایماندهاستکهمتأثرازمعماریدورانگذشته
مربوطبه 
لوهسنگ ومالت گچساخته
پنجمتر عرضوازق 
دليياسیراست.اينفضا 13مترطولو 
آنها قرارداشته،
شده کهسهعددستونازسنگوگچکهاحتماالً تیرهایچوبيبرروی 
ستونهای سنگيبهکاررفتهدرمحوطهدليياسیراست.بنادارایدودردرجبهه

يادآور
شماليو 9عددنورگیربهقطر 30سانتيمتردربخشفوقانيديواراست.پوششسقف
شرايطزيستمحیطيمنطقهاحتماالًازچوبوشاخ

ساختمانهایدليياسیرنیزباتوجهبه

وبرگدرختانبلوطمنطقهيعنيپوششجنگليغالبمنطقهبودهاست.ايننکتهامروزنیز
ساختمانها

در خانههای حوزه جغرافیايي محوطه دليياسیر به خوبي ديده ميشود که 
ساختمانهای

کاهگلپوشیدهشدهاند.افزونبراين،تمامي
عمدتاًباتیرهایچوبيوپوشش 
سنگهای معادناطرافساخته شدهاند ،چنانچهمعادنسنگ
محوطهدليياسیربهنوعياز 
ساختمانيدرباالدستمحوطه وحدود 100متریغربآنقرارداردکهنشاناز منابع
سنگهای بکار رفته در محوطه است .بايد خاطر نشان ساخت که بومآورد بودن
محلي  
مصالح ساختماني در معماری دوران اسالمي کهگیلويه چشمگیر است زيرا تمامي
ساختمانهای ايندورانعمدتاً باسنگوگچساختهشدهاندکهبهوفوردرمنطقهقابل

ساختمانهایمتأخرترمحوطه)

استحصالهستند.لیکندرمعماریاينمحوطه(بهجزدر
ازهیچگونهمالتياستفادهنشدهاست .
ساکنینروستایدليياسیرازسنگبهعنوانمادهاصليساختمانيبهاشکالمتنوعي
سنگهای بزرگ طبیعي به ابعاد تقريبي
قلوه 
پاکتراش برای ديوارچیني  ،
سنگهای  
چون  :
سنگهایزبرهتراشبه
130×100سانتيمتردرپيديوارهاتاارتفاعيکمتری،استفادهاز 
رکهایچوبي
ستونهایباربرسقف(کهبهاحتمالزيادازتی 
طول170سانتيمتربهعنوان 
تاريخگذاری چنینشیوهمعماری براساس کتیبهکوفي
استفادهشدهاست)بهرهبردهاند .
سفالهای موسوم به شبه پیش از تاريخ محوطه ،به
لعابدار و  
سفالهای  
گلدار ،وجود  

سلجوقیانوايلخانیان نسبتدادهشدهاست(قزلباشوپرويز .)125-113:1392نکتهای
که در محوطه دليياسیر قابل تامل است استفاده از واحدهای مستطیلي شکل بزرگ و
تراشیده شدهدربخشجنوبيمحوطهاست.گرچهبدونکاوشعلمي

سنگهای
استفادهاز 
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نميتوان در خصوص کاربری واحدهای مستطیل شکل بزرگ اظهارنظر کرد لیکن بخش
ميتوانمتمايزازبقیه
آنها ،
سنگهایتراشیدهونظم 
جنوبيمحوطهرابهدلیلاستفادهاز 
محوطه و احتماالً خاننشین اين محوطه دانست .شکي نیست که امروزه نیز اين شیوه
معماریکامالً بوميشدهاستومهارتکاملينیزتوسطمعمارانمحليمنطقهدرساخت
اسکانهای موقتي عشاير در کهگیلويه ديده ميشود.

چنین خانههايي در روستاها و 
کوچنشینيازجملهدراستفادهازقطعاتسنگي
همانندیهاييبیناينخانههایروستايي -
ستونهای سنگيازتیرهایچوبياستفادهميشود.نوع
نابرابرديدهميشودگرچهبهجای 
سنگهای
کوچنشینياست .
اسکانگاههایصرف 

کوچنشینيدرروستاهامتفاوتاز
معماری 
کوچنشیني دراطرافسیاهچادروحداکثرتاارتفاع
گاههای موقت 
سکونت 

بهکاررفتهدر
سنگهايي در ابعاد مختلف به صورت
قلوه 
ميکنند که بیشتر از  
يک متری آن را محصور  
کوچنشیني معاصر ،بلکه در
خشکهچین ساخته شدهاند .اين شیوه نه تنها در استقرارهای  
گذشته نیز ،بدين گونه بوده است و کاوشهای باستانشناختي در مناطق ديگر زاگرس
بخصوصدرچهارمحالوبختیاریگويایآناست(آزادی32:1393،؛اسماعیليجلودارو
ذوالقدر .)92:1393،
درنمونههایمعاصرديوارهایسنگيخشکهچینکهتادومترنیزارتفاعدارندتابع
نظم يا پالن هندسي منظمي نبوده و بر پايه محل ساخت (ريختشناسي زمین) و تعداد
وجايگاهسرپرستخانواردرايلطراحيوبرپاميشود (همان-97،

خانوارساکندرآن 
ستونهای سنگيمنحصر
 .)98بهنظرميرسدشیوهمعماریدليياسیر بهدلیل استفادهاز 
بهفردآن،ازنواحيديگریتأثیر پذيرفتهباشدکهنیازمندپژوهش ودستيابيبهمنابع
مطالعاتيگستردهتریاست 
تصوير.3چشماندازمحوطهباستانيدليياسیر 

منبع:نگارندگان 
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راستگوشه 
تصوير:4واحدهایمعماری 



منبع:نگارندگان 

تصوير:5استفادهازستونوپايهستونمحوطه 

منبع:نگارندگان 



ستونداردورهپهلویدليياسیر
تصوير:6معماری 

منبع:نگارندگان 
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کوچنشینی 
شواهدمرتبطبامعیشت 
يکيازدادههایباستانشناختيمرتبطبامعیشتساکنیندليياسیرکهدرمحوطهديده
ميشود ،سنگساب و هاون است .استفاده از سنگساب در جامعه کوچرو و روستانشین
منطقه کهگیلويه هنوز برای آسیاب نمودن و خرد کردن گندم ،بلوط و حتي هسته کُنار
آنها،
(سِدر) معمولاست وليهاونسنگيکمترمورداستفادهقرارميگیرد.تعیینقدمت 
آنها ،از
نمونههايي از  
باستانشناسي به دست نیايد ،دشوار است چرا که  

اگر از کاوش 
محوطههاینوسنگيمنطقه،چونبيبيزلیخاييشناساييشدهاست(آزادی.)28:1392،
سنگساب هنوز در روستای دليياسیر مورد استفاده قرار ميگیرد و کوچنشینان و
هاون سنگي از هاون چوبي استفاده ميکنند .ساکنین منطقه در
روستانشینان به جای  
رهسازیآردومحصوالتکشاورزیديگراستفادهميکردندکه
دورانپهلویازتاپوبرایذخی 
آنها هنوزدرکنارمحوطههاوخانههایروستاييکوچنشینانوعشايرمنطقهچون
بقايای 
روستایمندانکهگیلويهبهچشمميخورد.آسیابهاازديگرشواهدباستانشناختيمرتبط
آنها درنزديکيمحوطه درحاشیه
بامحوطهدليياسیرهستندکهبقايایچهارعدداز 
رودخانه شاهحمزه که از حدود  600متری شرق محوطه جريان دارد برجای ماندهاند.
کوچنشینان
آسیابها ضمن تأمین آرد مورد نیاز ساکنین احتماالً در برآورده کردن نیاز  

کردهاند.
منطقهچونخردکردندانههایگیاهيگندم،جووحتيبلوطنیزايفانقشمي 
هنوزپژوهشيکهبهگاهنگاریدقیقآسیابهادردوران گوناگونپرداختهشدهباشدانجام
نشده است و پژوهشگراني که به بررسي آثار باستاني منطقه کهگیلويه و بويراحمد
آنها رابهدوران
تاريخگذاری ،
پرداختهاندبهدلیل يافتنشدنموادفرهنگيشاخصبرای 

اسالمينسبتدادهاند(آزادی483-471:1387،؛يغمايي .)374-360:1388،
جنگلهای بلوط به سوی

واقعشده است آغاز پهنه 
منطقهای که دليياسیر در آن  
سردسیر کهگیلويهرا تشکیل ميدهد چنانچه در سوی غربي کوه سیاه نشاني از درختان
دامها از
بلوطديدهنميشود .استفادهغذاييازمیوهبلوطهمبرایخودانسانوهمبرای 
سده هایگذشتهدربینمردمبوميرواجداشتهوزمانيغذایغالبکوچنشینانراتشکیل
جنگلهایاستانراتشکیلميدادهبه

ميدادهاست.میوهدرختبلوطکهبیشازنیمياز
عنوان غذای اصلي همه کوچندگان کهگیلويه قرار داشته است زيرا نه فقط در هنگام
خشکسالي بلکهدرفصولمناسبنیزغذایآنانراتشکیلميدادهاست(رسترپو:1387

70؛دوبد.)179:1371بلوطتنهابهعنوان اينکه يکمادهغذاييموردتوجهنبودهاست
بلکهپوستآندارایغشايياستکهازآنبرایدباغيپوستدام (برایساختن مشک)
استفاده ميکنند و آن را به قیمت نسبتاً خوبي در شهر به فروش ميرساندند (رسترپو
.)71:1387درگذشتهکهتنهاظرفآبمردمبوميمشکهایتهیهشدهازپوستگوسفند
وبزبود  ،زنانبرایتهیهمشکپوستخامرابهمدتيکهفتهدرجَفت(پوستبلوط)
پختهشدهميگذاشتندوطيمراحليآنرادباغيميکردند(ازکیاويوسفي .)35:1383
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نميتوان نقش نان گندم را در معیشت کوچنشینان منطقه طي سدههای اسالمي
ناديدهانگاشتزيرانانگندمدردورانپهلویبیشازهمهنانهادرتمامنقاطکهگیلويه
ميتوان بیان کرد که نان بلوط در میان
رايج بوده است (لمعه  )17 :1349تا حدی  
کوچنشینان مناطقکوهستانيوسردسیرونانگندمدربینيکجانشینانوروستائیانرواج

داشتهاست .
تصوير:7هاوندرمحوطهدليياسیر 

منبع:نگارندگان 

تصوير:8تَاپوياسیلوهایذخیرهسازیخانگي 

منبع:نگارندگان 





گاهنگاریدلییاسیر 
گاهنگاری محوطه دلي ياسیر با بهره بردن از دادههای باستانشناختي (سفال و سنگ-
قبرهایگورستانمرتبطبااينمحوطهومنابعتاريخيانجامشدهاست .
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منابعتاریخی 
مهمترين آگاهيازدليياسیردردورهصفویازنوشتههایحسینيمنشيدرخصوصراه

ارتباطياصفهانبهدهدشتحاصلميشود.وینانجرراازمواضعبالدشاپور 1دانستهو
ضمناشارهبهقرارگیرینانجردردامنهکوهموسومبهجبلسر،چنیننوشتهاست 

«...وشارععامکهازدهدشتبهاصفهانترددمينمايندازپایاينکوه
استوآندرّهایاستمشتملبرکمالصفاولطافتهواومحتویبراشجار
مثمره و غیره مثمره و راه بر فراز کوه است ،الحق آن راه انموذجي از پل
صراطاست،امامستقیمنیست–ببینتفاوترهازکجاستتاکجا–ودرّه
مزبوربه«تنگناری»مشهوراستوحواليتنگمذکورقريهایاستموسوم
بهديلحاسلوقربيکهزارخانهازاتراکدرآنجاساکناندودرصیفو
شتايیالمشيوقیشالمشيمينمايند»(حسینيمنشي .)22:1385،


درحواليسرفارياببهسمتدهدشتمحوطهباستانيدليياسیرواقعشدهاستکه
بايست يهمانديلحاصلباشد.همچنیندرمجاورتاينراهکوهستاني،تنگناليقراردارد
(امامزادهشاهحمزه( ع)دراينتنگقراردارد)کهبايستيهمانتنگناریباشدکهتوسط
حسینيمنشيذکرشدهاست .درخصوصساکنشدنترکهادردورهصفويهکهحسیني
منشي از آن ياد کرده است به نظر ميرسد افشارها در سده ششم هجری در خوزستان
حضور داشته اند و در زمان صفويان اختیاردار امور خوزستان و کهگیلويه بودهاند (تاريخ
قزلباشان56 - 51 :1361،؛ کسروی .)62 - 56 :1381 ،با توجه به اينکه صاحبان اصلي
قدرت در دولت صفوی ترکان قزلباش بودند ،از همان ابتدای تأسیس دولت صفوی اداره
ايالتکهگیلويهبهآنانواگذارشدوسراناينايلتا 1005هـ.قزماماموررادردست
گرفتند(سومر123-121:1371،؛تقویمقدم .)49:1377،دردولتصفويهتازمانشاه
محمد خدابنده ،شاهرخخان ،الوندخان ،محمودخان ،رستمخان ،خلیلخان و اسکندرخان
حکومتکهگیلويهرادراختیارداشتهاند(ثواقبوروشنفکر.)19: 1388براساس منابع
تاريخي خلیل خانازامرایبزرگافشاروحاکمکهگیلويهصاحبدههزارخانهافشاربود.
ايلافشاريکيازايالتتشکیلدهندهسپاهي استکهاقتدارشاهاسماعیلصفوی (-907

930هجری)رادرايراناستوارکردويکيازسيودوقبیلهاشرافيدارایامتیازاتويژهو
ازايالتعمدهومعتبر قزلباش دورهصفویبودهاست.درحملهمحمودافغانبهمنطقه
کهگیلويه در پايان دوره صفويه که اصفهان اشغال شده بود ،برای جلوگیری از پیشروی
پلهایارتباطيراخرابکردند(کروسینسکي.)76:1363،
افغانهابهاينمنطقهقزلباشان 

ميتوان يکي از
تا پايان دوره صفويه ترکهای قزلباش در منطقه ساکن بودهاند؛ بنابراين  
محلهایحضورايلقزلباش(وايلافشار)رادليياسیردانست .
برخي از پژوهشگران با مطالعه سنگقبرهای دليياسیر آنها را به طوايف افشار،
آغاجریوخواجهنسبتداده اندکهدردورانپهلویوجمهوریاسالميطوايفيازسادات
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آنها شدند(مجیدی .)153:1371،افشارهاکهدرزمانتأسیس سلسلهصفويه
جاینشین 
درکهگیلويهاقامتگزيدهبودندسرانجامدردورهافشاريهمجبورشدنددرکنارنادرراهي
آنها درکهگیلويههیچگونه
نواحيشماليايرانشوند (امان)72:1369وديگرازحضور 
آگاهي به دست نميآيد .منطقه کهگیلويه به سه دلیل ميتوانست مورد توجه ترکها در
راههای ارتباطيکه
شاهعباس بزرگقرارگیرد)1:نخست 
دورهصفويهوبخصوصدردوره 
ازبهبهان،مناطقساحلي (گناوهومهروبان)وسپسدهدشتبهاصفهان(مرکزحکومتي
صفويان)برقراربود)2.باتوجهبهشیوهزندگيايالتترککهمبتنيبردامداریبودهاست،
منطقه کهگیلويه به دلیل دارا بودن دو نوع اقلیم متفاوت شرايط زيست مناسبي را برای
آنهابهدلیلوجوددشتها
کوچنشینيدراينمنطقهکوهستانيفراهمميآورد )3.
زندگي 
زمینهایپستمنطقهکهگیلويهودشتبهبهانازقابلیتهایکشاورزیاينمنطقهبهره
و 
ميبردند .


گورستاندلییاسیر(گورستانکُرکور)
در نزديکي محوطه دليياسیر هیچگونه گورستاني از دوران گذشته وجود ندارد و تنها در
گوشه شمال شرقي محوطه ،چند گور ديده ميشود که بر اساس گفتههای ساکنین
دليياسیر متعلق به دوره پهلوی هستند .امروزه ساکنین دليياسیر مردگان خود را در

گورستانيدرسهکیلومتریمحلسکونتخودموسومبه«گورستانکُرکور» (پسرنابینا)
کترين گورستان با سنگقبرهايي از
دفن ميکنند و با توجه به اينکه اين گورستان نزدي 
ميتوان آنرابهساکنیندليياسیرنسبتداد.
سدههایگذشتهبهمحوطهدليياسیراست 
هاينسگاوبهکتیبه هایسنگيگورهایاينگورستانرامتعلقبهيکآبادیدراواخردوره
تیموری و اوايل دوره صفويه ،قبل از شکلگیری شهر دهدشت عصر صفوی دانسته است
(گاوبه.)302:1359،اينگورستاندرکنارجادهآسفالتهدهدشتوبهسرفاريابواقعشده
شکلهای متنوعيديدهميشودکهحاکيازقدمتديرينهآن
استودرآنگورهاييبا  
آنها امکانپذير نیست اما
است .بسیاری از سنگ گورها شکسته شده و امکان مطالعه  
سنگقبرهاتاريخهایسال،112سال1118وسال1114هـ.قرا
مطالعهسهعددازاين 
نشانميدهدکهنشانگرتعلقاينگورستانازدورهصفويهتا کنوناست.سنگقبراخیر
جایهیچشکيدرانطباقمحوطهدليياسیرباديلحاصلباقينميگذارد .
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تصوير:9سنگگور،سال112ه.ق 

منبع:نگارندگان 

تصوير:10سنگگور،سال1118ه.ق 

منبع:نگارندگان 
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سنگقبرصفویگورستانامامزادهاسماعیلبالقبديلحاسلي 
تصوير :11

منبع:آزادی 609:1387،




یافتههایسفالی
همانگونه کهپژوهشگرانپیشیناينمحوطهرابراساسبررسيسطحيبهدورانپیشاز

تاريخ ،سدههای میانه و متأخر اسالمي نسبت دادهاند (آزادی .)490 :1387 ،سفالهای
سفالهای موسومبه«شبهپیشازتاريخ»اينمحوطه
لعابدارتکرنگسبزوسبز-آبيو 

سفالهای بدون
قابلانتساببهسدههایمیانهومتأخر اسالمي (سلجوقي–صفويه) است .
سفالهای موسوم به «شبه پیش از تاريخ» را شامل ميشوند.
لعاب و منقوش طیفي از  
مؤلفههای ثابتطايفهگیلويهدرسدهچهارم
سفالهای منقوشرااز 
ويتکمبگسترشاين 
هـ.قدانستهاستکهدربیشترمحوطههاتاسدههشتمهـ.قوجودداشتهاست(ويتکمب
سفالها درفارستوسطسامنرنیزتحتعنوانسفالمادآبادمعرفيشدهاند
 .)1382اين 
يشدهويتکمب
سفالهایمعرف 
آنهانیزبا 
تاريخگذاری 
(سامنروويتکمب)320:1999،که 
درمنطقهکهگیلويهنیزمطابقتدارد .
در بررسيهای باستانشناختي منطقه کهگیلويه محوطههای با اين گونه سفالي را
عمدتاً به سدههای میانه اسالمي نسبت دادهاند (آزادی  .)1391 – 1388جديدترين
مطالعاتباستانشناختيدرخصوصاينگونه سفاليتوسطنوروزرجبيباکاوشدرتپه
مادآباد مرودشت انجام شده که وی معتقد است که «گمان ميرود بر خالف پیشنهاد
سفالهای شبه پیش از تاريخ دورهی اسالمي را به سدههای نخستین
ويتکامب بايستي  
لعابدار تکرنگ
سفالهای  
اسالمي ( )2-4نسبت داد .اين دادهها در ترکیبي مشخص با  
(فیروزهای)ونقشقالبيديدهميشوند»(رجبي.)206:1391،اگراينفرضرابپذيريمکه
سفالشبهپیشازتاريختولیدمحليکهگیلويهبودهاستوجوداينسفالدرمحوطههای
همجوارحاکيازتجارتبرونمنطقهایاينکاالیصنعتيبهمناطقپیرامونياست.
اسالمي 
بهنظرميرسدکهدوعاملدرگسترشاينپديدهمؤثر بودهاست)1:ارتباطاتگستردهای
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کهبینخوزستانبهفارسوخوزستانبهاصفهانطيسدههایاولیهومیانياسالميبرقرار
آنها از درون منطقه کهگیلويه عبور ميکرده است و در برخي
راههای مواصالتي  
بوده   .
راههایايلرو(مانندراهخوزستانبهکهگیلويهبهاصفهان)نیزمنطبقبوده
مناطقتقريباًبا 
است )2.سیستممعیشتيمردماناينمنطقهکهمبتنيبردامداریبودهوبهصورتيیالق
لعابداروتجمليبهندرت
وقشالقانجامميشدهاست.دراينشیوهزندگيظروفسفالي 
کوچنشیني منطقه يافت ميشود .اشاره سیاحان اروپايي به استفاده طبقه
در محوطههای  
اعیانواشرافايرانيازظروف چینيوظروفگليتوسطمردمعادی مؤيد ايننکتهاست
(اولئاريوس .)652:1379،بسیاریازکسانيکهبهبررسياينسفالپرداختهاندآنرابا
کوچنشیني ارتباطدادهاند(ويتکمب86: 1382،؛قزلباشوپرويز .)123:1392 ،با
زندگي 
توجهبهپراکنشگستردهاينسفالدر محوطههایدورهاسالميمنطقه کهگیلويه،بهنظر
ميرسدسفالموسومبهشبهپیشازتاريخباتوجهبهپراکنشگستردهآندرمحوطههای
دوران اسالمي منطقهی کهگیلويه تولید محلي بوده است گر چه تا زمان يافته شدن
شهاعلمي،اثباتاينفرضیه
کورههایساختاينسفالويااثباتتولیدآنازطريقآزماي 

کاریدشواراست .

نتیجهگیری 
محیطزيستوقابلیتهایمناطقجغرافیاييمختلفتأثیرزيادیبرشکلگیریاستقرارهای

انساني در يک منطقه دارد به گونهای که شناخت اقتصاد معیشتي ،تجارت و حتي تاريخ
معماریدردورانباستاندرگروشناختعواملاقلیمي وزيستبوممنطقهموردمطالعه
است .منطقه کهگیلويه به دلیل قرارگیری در بین ارتفاعات کوهستاني و سواحل جنوبي
ايران از زيستبوم و اقلیم منحصر به فردی برخوردار و شکلگیری استقرارها و شیوههای
زيستبومواقلیممنطقهداشتهاست.يکيازمحوطههایتاريخي

معماریارتباطنزديکيبا
منطقه کهگیلويه ،محوطه موسوم به دليياسیر با معماری سنگي است که شناخت آن
باستانشناسي ومعماریدرمناطقکوهستانيدرجنوب

راهگشایحلبرخيازابهامات
غربيايرانخواهدبود .
محوطه دليياسیر در منابع تاريخي دوره صفويه با نام ديلحاصل ذکر شده و محل
سفالهای سطحي محوطه
استقرار گروهي از قبايل ترک (احتماالً ايل افشار) بوده است  .
لعابدار سدههای میانه و متأخر
سفالهای  
سفالهای موسوم به شبه پیش از تاريخ و  
( 
اسالمي) و سنگقبرهای گورستان مرتبط با اين محوطه ،گويای حیات آن طي سدههای
دستيابي به گاهنگاری دقیقتر محوطه و دادههای
میانه و متأخر اسالمي است .اما برای  
مرتبط با معیشت کاوش باستانشناختي آن ضروری است .دادههای باستانشناختي چون
سنگساب ،هاون (که بیشتر برای خرد کردن و آسیاب نمودن دانههای گیاهي و حتي
آسیاب کردن کشک مورد استفاده کوچنشینان قرار ميگیرد) ،چهار آسیاب (که ارتباط
مستقیمي با تولیدات کشاورزی چون گندم و جو نیز داشته است) و سازههای معماری
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دامهاساختهشدهاستوتداوم
کوچنشینيمعاصر(چونحصارهایسنگيکهبرایحفاظت 

مهمترينشواهدباستانشناختيمرتبط
کوچنشینيدرروستایمعاصردليياسیر)از 
زندگي 
کوچنشیني و معیشت در اين محوطه تاريخي است .بر اساس شواهد يادشده و
با زندگي  
ميتوان استقراری نیمه کوچنشین دانست که
مطالعات قومنگاری ،روستای دليياسیر را  
نیميازسالرادرقشالق(ناحیهدليياسیر)ونیمهديگرراسالرادرمنطقهيیالقناحیه
ساداتبويراحمدسپریميکنند .ازمحلاستقرارمنطقه يیالقياينکوچنشینانپیشاز
دوره قاجاري ه آگاهي نداريم ولي به احتمال زياد منطقه بويراحمد بوده است زيرا حرکت
کوچنشینانکهگیلويهتادامنههایکوهدناکشیدهميشدهاستوکوهدنايکمرزطبیعيرا
برایکوچنشینانمنطقه کهگیلويهتشکیلدادهاست.کوچساکنینروستایدليياسیربه
ارتفاعاتشرقيدرناحیهطسوج،ساداتوکوهدمه 1ازدوره قاجاريهتاکنونشناختهشده
استچنانکهبراساسگفتههایبومیانمنطقهدردورانقاجاربرخيازطوايفيکهدراينجا
کوچنشینيدر
يبردند؛بنابراين 
ساکنشدهبودندتابستانرادرمنطقهيیالقيطسوجبسرم 
اين منطقه همیشه از نوع کوچ عمودی بوده که حرکت از دشت به کوهستان و بالعکس
صورتميگرفتهاستوکوچنشیناندليياسیرنیزدارایچنینالگویکوچبودهاند .
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