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چکیده

حــوزهی رودخانــهی چهلچــای مینودشــت ،در حاشــیهی شــرقی دشــت گــرگان ،یکــی
از مناطــق بســیار مهــم اســتقراری در دوران تاریخــی ،بهویــژه دورهی اشــکانی ،بهشــمار
میآیــد .در بررســیهای روشــمند باستانشــناختی کــه در پاییــز  1395در منطقــه انجــام
گرفــتّ 110 ،
محوطــه شناســایی شــد کــه از آن میــان 80 ،مــورد مربــوط بــه دورهی اشــکانی
اســت .ایــن شــمار ،بــر نقــش و جایــگاه اســتراتژیک و زیس ـتمحیط مطلــوب ایــن منطقــه
در ســیر تاریــخ فرهنگــی ایــران در ایــن دوره گواهــی میدهــد .از مهمتریــن ســؤاالت ایــن
پژوهــش ،نحــوهی شــکلگیری و پرا کنــش اســتقرارها ،عوامــل مؤثــر در مکانگزینــی
و همچنیــن شــناخت الگــوی اســتقراری محوطههــای اشــکانی میباشــد .یکــی از
رویکردهــای نویــن در باستانشناســی جدیــد ،باستانشناســی چشــمانداز اســت کــه بــه
رابطـهی میــان محیــط و اســتقرارها میپــردازد و در ایــن مقالــه نیــز تــاش شــده بــا اســتفاده
ّ
از دادههــای بررســی باستانشــناختی و بــا بهکارگیــری مؤلفههــای باستانشناســی
متغیرهــای زیســتمحیطی مؤثــر در پرا کندگــی ّ
چشــمانداز ،الگوهــا و ّ
محوطههــای
اشــکانی در منطقــه ،شناســایی و بازســازی شــود .در ایــن راســتا ،بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 ،GISاطالعــات باستانشناســی مینودشــت در بافــت محیطــی قــرار گرفــت و خروجــی
نقش ـهها نشــان داد کــه عامــل ارتفــاع و راههــای ارتباطــی ،از مهمتریــن ویژگیهــای مؤثــر
بــر الگــوی پرا کندگــی ّ
محوطههاســت و همچنیــن در زمین ـهی معیشــت ســاکنان اشــکانی
ُ
منطقــه ،منابــع آبــی ،ارتفــاع ،شــیب مناســب زمیــن و همچنیــن خــاک لســی منطقــه موجــب
شــده کــه اقتصــاد معیشــتی جوامــع در مناطــق دشــت بــر پای ـهی کشــاورزی و در مناطــق
کوهپایــه ،بــر اســاس دامــداری شــکل گیــرد .الگــوی پرا کندگــی ّ
محوطههــا در بخــش
ّدرههــای میانکوهــی بهصــورت ّ
خطــی و در بخــش دشــت براســاس مــدل مکانمرکــزی
اســت.
کلیــدواژگان :باستانشناســی چشــمانداز ،بررســی باستانشــناختی ،مینودشــت،
اشــکانی.

* .ایــن مقالــه از رســالهی دکتــرای خانــم الهــام
وثوقبابایــی ،بــا عنــوان« :تحلیــل باستانشــناختی
الگوهــای اســتقراری دوران اشــکانی و ساســانی
در مینودشت-گلســتان» بهراهنمایــی دکتــر رضــا
مهرآفریــن در دانشــگاه مازنــدران اســتخراج گردیــده
اســت.
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مقدمه

انســان همــواره بــرای زیســتن در پــی انطبــاق خــود بــا محیــط پیرامــون بــوده کــه ایــن
انطبــاق از طریــق شــناخت محیــط صورتگرفتــه و بهتدریــج بــا گســترش دامنـهی شــناخت
انســان ،او را بهســوی حاکمشــدن بــر محیــط و شــکلگیری تمــدن پیش ُبــرده اســت .یکــی
از رویکردهــای جدیــد در مطالعــات باستانشناســی ،باستانشناســی چش ـمانداز اســت کــه
بــه رابطـهی بیــن محیــط و انســان میپــردازد؛ دو عامــل اصلــی در ایــن مطالعــات کــه نقــش
عمــده را بــر عهــده دارنــد و بــر یکدیگــر تأثیرگذارنــد ،عامــل طبیعــی و عامــل انســانی اســت که
هــر یــک ،بهنوبـهی خــود ،مؤلفههــای فراوانــی دارد ،ازجملــه عوامــل طبیعــی و جغرافیایی،
شــامل :ژئولــوژی ،اقلیــم ،هیدرولــوژی ،نــوع خــاک ،پوشــش گیاهــی ،پوشــش جانــوری،
منابــع کانــی ،امنیــت محیطــی ،انباشــت خــاک و ...و عوامــل انســانی ،ماننــد :تکنولــوژی
و فــنآوری ،عوامــل سیاســی ،عوامــل اقتصــادی ،نــوع معیشــت ســاکنان منطقــه ،نــوع
اســتقرار و شــکل اســتقرار ،راههــای ارتباطــی ،عوامــل مذهبــی ،عوامــل اجتماعــی ،عوامــل
فرهنگــی و ...میباشــد.
دشــت بــزرگ گــرگان در دورهی اشــکانی و ساســانی بهدلیــل اقلیــم مناســب و موقعیــت
اســتراتژیک ،یکــی از مناطــق مهــم محســوب شــده و نقــش ُپررنــگ در تحــوالت تاریخــی،
سیاســی و اجتماعــی منطقــه داشــته اســت .حــوزهی رودخان ـهی چهلچــای مینودشــت
طبیعــی دشــت و
در حاشــیهی شــرقی دشــت گــرگان بهســبب داشــتن دو چشــمانداز
ِ
کوهســتان جنگلــی ،موجــب شــکلگیری یــک چش ـمانداز فرهنگــی ویــژه در منطقــه شــده
اســت؛ پتانســیل محیطــی و همچنیــن غنــای فرهنگــی و محوطههــای تاریخــی کــه
در بررســیهای باستانشناســی شناســایی شــدهاند ،بســتر مناســبی را بــرای اینگونــه
مطالعــات فراهــم آورده اســت و مهمتریــن هــدف ایــن مقالــه بررســی عوامــل مکانگزینــی
اســتقرارها و شــناخت الگــوی اســتقراری منطقــه اســت کــه در ایــن پژوهــش بــا بررسـیهای
میدانــی ،بهکارگیــری روشهــای آمــاری و اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ()GIS
در تــاش اســت کــه بــه آن دس ـتیابد.

ّ
مواد مطالعاتی و روش پژوهش

در بازســازی الگوهــای مؤثــر در شــکلگیری و پرا کندگــی محوطههــای اشــکانی از ســه
منبــع دادههــای بررســی باستانشناســی ،اطالعــات محیطــی و منابــع تاریخــی اســتفاده
ِ
شــد ه اســت؛ دادههــای مطالعاتــی در ایــن پژوهــش در برنامـهی هیــأت بررســی و شناســایی
محوطههــای تاریخــی در حــوزهی رودخانـهی چهلچــای ،کــه نگارنــدگان در پاییــز 1395
بهمــدت یکمــاه انجــام دادنــد ،بهدســت آمدهاســت (مهرآفریــن و وثوقبابایــی.)1395 ،
در روش بررســی ،کــه بهشــیوهی مکاننــگاری بــوده ،پژوهــشمیدانــی بــا رویکــرد تعییــن
الگــوی اســتقراری محوطههــای تاریخــی در منطقــه درآمیختــه شدهاســت؛ «در ایــن
روش ،تمــام مکانهــای باســتانی از نظــر موقعیــت و دورههایــی کــه دربــر دارنــدّ ،
مدنظــر
اســت و نیازهــای اطالعاتــی بــرای تفســیر تاریخــی زیســتگاه را بــرآورده میســازد» (علیــزاده،
 .)193 :1380در ایــن بررســی ،درمجمــوع 110 ،محوطــهی اســتقراری شناســایی شــده
کــه  80محوطــهی باســتانی دارای آثــار دوران اشــکانی بودهاســت (نمــودار  .)1هــدف از
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نمــودار  .1گاهنــگاری محوطههــای بررسیشــده
در هیــأت بررســی و شناســایی حــوزهی چهلچــای
(نگارنــدگان.)1395 ،

ایــن بررســی ،تعییــن موقعیــت محوطههــای باســتانی در منطقــه ،ارتبــاط فضایــی آنهــا
بــا یکدیگــر و شناســایی ویژگیهــای آنهــا براســاس مشــاهده و نمونهبــرداری ســفال
و ســرانجام گاهنــگاری نســبی هــر یــک از آنهــا بــود .منطقــهی بررسیشــده ،تنگــهی
چهلچــای ،تنگـهی نرمــاب و بخــش دشــت در شهرســتان مینودشــت اســت .گاهنــگاری
محوطههــا براســاس گونهشناســی نمونههــای ســفال و مقایسـهی گونهشــناختی آنهــا بــا
محوطههــای شــاخص دشــت گــرگان ،همچــون تورنگتپــه (Boucharlat & lecomte,
 ،)1987بازگیــر (عباســی )1394 ،و دیــوار دفاعــی ()Sauer et al., 2012صورتگرفتــه
اســت؛ هرچنــد بهدلیــل شــباهت ســفالهای اشــکانی و ساســانی ،امــکان تفکیــک مشــکل
بــود و ای ـنکار بــه کاوش دقیــق و الیهنــگاری برخــی از آنهــا نیــاز داشــت.

پیشینهی پژوهشهای تاریخی و باستانشناسی مینودشت
قدیمیتریــن متــن تاریخــی کــه از شــهر مینودشــت نامبــرده اســت ،نزهةالقلــوب حمــداهلل

مســتوفی در قــرن  8هـــ.ق .میباشــد کــه از آن بهعنــوان «کبودجامــه» نامبــرده اســت و
میگویــد« :والیتــی اســت کــه ا کنــون چــون جرجــان خرابســت و محصولــش غلــه ،انگــور
و ابریشــم اســت» (مســتوفی .)199 :1381 ،در دوران اشــکانی و ساســانی ،مینودشــت
بهعنــوان بخشــی از ایالــت بــزرگ گــرگان محســوب میشــده؛ قدیمیتریــن متنــی کــه از
بیســتون داریــوش هخامنشــی اســت
ســرزمین گــرگان نامبــرده اســت ،سنگنبشــتهی
ِ
َ
(نارمنشــارپ .)53 :1388 ،در کتــاب اوســتا نیــز از ســرزمین گــرگان بهعنــوان یکــی از
َ
شــهرهای نیــک کــه اهورمــزدا آفریــده اســت ،یــاد شدهاســت (وندیــداد ،فرگــرد یکــم :بنــد .)9
در دورهی اشــکانی و ساســانی بــه ایــن منطقــه «هیــرکان» یــا «هــورکان» میگفتنــد .بارتولــد
معتقــد اســت کــه کلم ـهی هیرکانــی در اصــل از واژهی َورکانــه (بهمعنــی «گــرگ») گرفتــه
شــده اســت و واژهای آریایــی اســت (بارتولــد .)118 :1386 ،بیشــتر تاریخنــگاران کهــن ،بــه
سرســبز و جنگلــی بــودن ایــن منطقــه (اریســتوبولوس بهنقــل از :اســترابون )29 :1381 ،و
حاصلخیــزی ســرزمین هیرکانــی اشــاره دارنــد؛ اســترابون ،هیــرکان را «ســرزمینی بارخیــز»
(کمبریــج بهنقــل از :اســترابون ،)174 :1380 ،حاصلخیــز ،پهنــاور و صــاف میدانــد
(اســترابون .)28 :1381 ،وی همچنــان میگویــد« :ایــن ســرزمین ،بهگون ـهای مشــخص،
ثروتمنــد اســت» (اســترابون.)28 :1381 ،
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دشــت گــرگان ،در ادبیــات باستانشناســی ،نخســتینبار در ســال  1263هـــ.ش1840( .
َ
م ).با کشــف مجموعهای از اشــیاء در تپهای باســتانی در نزدیکی شــهر اســتراباد ،مورد توجه
قرار گرفت (واندنبرگ )8 :1340 ،و بهدنبال این کشــف ،توجه پژوهشــگران به شمالشــرق
ایــران معطــوف شــد؛ دمــرگان در ســال  1275هـــ.ش .در دشــت گــرگان بررسـیهایی انجــام
داد و حــدود  45محوطـهی باســتانی را شناســایی کــرد ( .)De Morgan, 1896 : 140یکــی
از مهمتریــن فعالیتهــای باستانشناســی در ایــن منطقــه را باستانشــناس ســوئدی،
ً
آرنــه  ،در ســال  1311هـــ.ش1933( .م ).انجــام داد .او تقریبــا  2500کیلومتــر را در دشــت
گــرگان پیمــود و حــدود  300محوطــه را شناســایی کــرد ( )Arne, 1945: 23و درواقــع اســاس
مطالعــات باستانشناســی دشــت گــرگان مدیــون گزارشهــای اوســت کــه بــرای اولینبــار
الگــوی منطقــه را تــا انــدازهای تشــریح کــرد .یکــی از مهمتریــن آثــار باســتانی ایــن منطقــه ،کــه
توجــه اغلــب باستانشناســان ایرانــی و خارجــی را بــه ایــن منطقــه جلــب کــرده اســت ،دیــوار
دفاعــی گــرگان اســت کــه نخسـتبار ،دمــرگان بــر آن بررسـیهایی انجــام داد (De Morgan,
 .)1896 :128در ســال  1317هـــ.ش ،.اریــک اشــمیت بــر فــراز دیــوار دفاعــی و قلعههــای آن
پــرواز کــرد و عکسهــای هوایــی تهیــه کــرد (اشــمیت.)1376 ،
مهمتریــن فعالیــت باستانشناســی را در محــدودهی مــورد مطالعــه (مینودشــت)،
یوســف کیانــی در ده ـهی  1350هـــ.ش .انجــام داد و موفــق بــه شناســایی و بررســی 32
قلع ـهی باســتانی وابســته بــه دیــوار دفاعــی شــد (کیانــی )1354 ،کــه یکــی از آنهــا بهنــام
«دشـتحلقه» در محــدودهی مطالعاتــی ایــن پژوهــش اســت .پــس از بررسـیهای یوســف
کیانــی ،توجــه باستانشناســان ،بیشــتر بــه دیــوار دفاعــی گــرگان و بــه محوطههــای
پیرامــون دیــوار محــدود شــده اســت ( )Sauer et al., 2012و بــه مینودشــت ،بهعنــوان
یکی از شــهرهای پیرامونی ،کمتر توجه شدهاســت .در ســال  ،1384یک بررســی مقدماتی
در شهرســتان مینودشــت( 1در بخــش دشــت) انجــام گرفــت کــه منجــر بــه شناســایی 86
محوط ـهی باســتانی شــد (برهانــی .)1384 ،در هم ـهی  43محوط ـهی باســتانی کــه در
محــدودهی شهرســتان مینودشــت فعلــی و دهســتان چهلچــای جایدارنــد ،آثــاری از
دورهی تاریخــی یافــت میشــود کــه از اهمیــت ایــن منطقــه در دوران اشــکانی و ساســانی
حکایت میکند .در ســال  ،1388بررســی دیگری در حوزهی رودخانه نرماب انجام گرفت
کــه منجــر بــه شناســایی  32محوطـهی باســتانی شــد (حصارنــوی)1388 ،؛ درنهایــت ،در
ســال  ،1395بررســی نگارنــدگان در حــوزهی رودخانــهی چهلچــای صورتگرفــت کــه
شــامل ّدرهی رودخانــهی چهلچــایّ ،درهی نرمــاب (کوهســتان) و بخــش دشــت در
شهرســتان مینودشــت اســت و منجــر بــه شناســایی  110محوط ـهی باســتانی شــد کــه در
بــازهای زمانــی میــان دوران نوســنگی بــا ســفال تــا دوران اســامی تــدوام دارنــد (مهرآفریــن
و وثوقبابایــی.)1395 ،

مبانی نظری

در ســالهای اخیــر ،گرایــش بــه درک و ســنجش فرآیندهــای پیچیــ دهی تعاملــی میــان
انســان و محیــط ،در حــوزهی مطالعــات باستانشــناختی ،افزایــش بیشــتری یافتهاســت؛
تفســیر رفتارهــای گذشــتهی انســان از نظــر وابســتگی بــه اجــزای محیــط طبیعــی و

تحلیل نقش مؤلّفههای زیستمحیطی بر پراکندگی و...

زیســتبوم (ا کولوژیکــی) در مرکــز توجــه ایــن اندیشــهی علمــی اســت .در ایــن رویکــرد،
چشــمانداز 2همچــون ارگانیزمــی زنــده انگاشــته شــده اســت کــه میــان همــهی اجــزای
ی متقابــل ایجــاد میکنــد:
تشــکیلدهندهی سیســتمهای طبیعــی و فرهنگــی ،پیوســتگ 
ُبعــد طبیعــی و فیزیکــی چشـمانداز ،دربرگیرنــدهی کلیـهی عناصــر جغرافیایــی ،ا کولوژیکــی
ّ
عینــی
و محیطــی اســت ( )Deetz, 1990و ُبعــد فرهنگــی چشــمانداز ،درواقــع ،تجلــی
ِ
تجــارب ذهنــی انســان در مواجهــه بــا محیــط فیزیکــی اســت ( .)Boone, 1994: 7در
ِ
رویکــرد باستانشناســی چشـمانداز ،عمــده توجــه بــه جغرافیایــی زیســتی و رابطـهی انســان
در مکانگزینــی و زیســت در پهنــهی جغرافیایــی معطــوف میشــود (Kowalaewski,
 .)2008: 227در ایــن پژوهــش ،عوامــل محیطــی مؤثــر بــر پرا کندگــی اســتقرارها ،ماننــد:
ارتفــاع ،منابــع ابــی ،شــیب زمیــن و جهــت و کاربــری اراضــی و دیگــر عوامــل جغرافیایــی و
باستانشــناختی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار خواهنــد گرفــت.
در مبانــی آمــاری پژوهــش در پرداخــت دادههــا ،اطالعــات بهدســتآمده بــر مبنــای
تحلیــل ســامانهی اطالعــات جغرافیایــی  GISانجــام گرفــت؛ ســامانهی اطالعــات
جغرافیایــی بــهکار پــردازش اطالعــات مــکان مرجــع میپــردازد .اســتفاده از  GISبــرای
ذخیــره ،نمایــش ،تجزیــه و تحلیــل ،تهیــهی نقشــههای دقیــق ،درک روابــط فضایــی
ً
انســان و محیــط زندگــی اطــراف آن در باستانشناســی جدیــد کامــا رای ـج شــده و موجــب
دگرگونــی نگرشهــا و پیشــرفت تحلیلهــای باستانشناســی شــده اســت (کریمــی و
فــر جزاده)114 :1383 ،؛ بهلحــاظ نظــری ،الگوهــای اســتقراری بــا تأثیرپذیرفتــن از
محیــط طبیعــی شــکلمیگیرد .بههمیــن جهــت ،در تحلیلهــای مکانــی ،رابطـهی میــان
اســتقرارها و ّ
متغیرهــای زیســتمحیطی ،همچــون :نــوع خــاک ،ارتفــاع از ســطح دریــا،
فاصلــهی نســبت بــه منابــع آبــی ،شــیب زمیــن ،پوشــش گیاهــی و رژیمهــای اقلیمــی و
رطوبتــی مــورد توجــه قــرار میگیرنــد (.)Clarke, 1976: 119

جغرافیا و زیستبوم مینودشت

شهرســتان مینودشــت ،بــا وســعتی برابــر بــا  658کیلومتــر مربــع ،در شــرق اســتان گلســتان
و شمالشــرق کشــور ایــران جــای دارد (تصویــر  .)1شــهر مینودشــت ،از جانــب غــرب ،بــا
فاصلـهی  5کیلومتــر بــه شــهر باســتانی گــرگان (گنبدقابــوس فعلــی) ،از جانــب شــمال و شــرق
بــا شــهر گالیکــش و از جنــوب بــا اســتان ســمنان محــدود میشــود (فروتــن.)14 :1390 ،
مینودشــت ،از نظــر توپوگرافــی ،بــه ســه بخــش تقســیم میشــود :الــف) کوهســتانی؛ در
جنــوب و جنوبشــرق کــه در امتــداد رشــتهکوه البــرز مرکــزی اســت؛ ب) ّدرههــای میانکوهــی؛
کــه طوالنیتریــن و مهمتریــن آن بــه «تنگـهی چهلچــای» معــروف اســت و شــاخهی اصلــی
رودخانــه در آن جریــان دارد؛ و ج) جلگ ـهای؛ در قســمت دشــت (شــمالغرب) کــه بخشــی
از حاشــیهی شــرقی دشــت بــزرگ گــرگان را شــامل میشــود .از دیــدگاه زمینشناســی ،ایــن
محــدوده بهعنــوان زون گرگان-رشــت مشــخص میشــود؛ بخــش اعظــم ایــن زون را
رســوبات رودخانـهای و ســاحلی پوشــانده و مــرز شــرقی آن (زون هزارمســجد-کپهداغ) نیــز بــا
ُ
الیههایــی ضخیمــی از خــاک لســی پوشــیده شــده اســت (پاشــایی( )28 :1375 ،تصویــر .)2
دشــت گــرگان ،بهعلــت وضــع ویــژهی طبیعــی و اقلیمــی ،یکــی از مناطــق مرطــوب و
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تصویــر  .1موقعیــت شهرســتان مینودشــت در
اســتان گلســتان (نگارنــدگان.)1395 ،

ُپربــاران ایــران اســت و مینودشــت -از آنجــا کــه در دامنــهی رشــتهکوه البــرز جــای دارد-
دارای شــبکهای گســترد ه از رودخانههــا و چشمههاســت کــه سرچشــمهی همـهی آنهــا کوه
البــرز اســت .مینودشــت و منابــع آبــی آن ،زیــرحوضهی گــرگانرود اســت (فرهنــگ رودهــای
کشــور .)267 :1382 ،مهمتریــن رودخانــهی اصلــی ایــن شــهر ،رودخانــهی چهلچــای
اســت کــه بــا طــول  65کیلومتــر ،یکــی از طوالنیتریــن و ُپرآبتریــن رودخانههــای جــاری در
شــرق اســتان گلســتان اســت و از کــوه خواجهقنبــر -یکــی از قلههــای بلنــد رشــتهکوه البــرز-
سرچشــمه میگیــرد (همــان .)256 :ایــن رودخانــه پــس از طیکــردن ّدرههــای میانکوهــی و
دریافــت رودخانـهای دیگــر بهنــام «نرمــاب» ،بهســمت شــرق و دشــت گــرگان ســرازیر میشــود
ـرب شــهر گنبــد ،بــه رودخان ـهی گــرگانرود میپیونــدد (تصویــر 2؛ نقشــه
و در پایــان ،در غـ ِ
 .)1بــا توجــه بــه ریختشناســی منطقــه ،دو اقلیــم متفــاوت در مینودشــت حاکــم اســت :در
ارتفاعــات ،بــا توجــه بــه درجـهی حــرارات و میــزان بارندگــی ،آبوهــوای معتــدل کوهســتانی
حکمفرماســت و هرچــه بهســوی دشــت پیشمیرویــم ،بهدلیــل قرارگیــری در مجــاورت
شــهر گنبــد و ترکمنصحــرا ،از میــزان بارندگــی کاســته و بــر درجـهی حــرارت افــزوده میشــود
(زنــدهدل.)46 :179 ،

نسبت ّ
متغیرهای محیطی با محوطههای شناساییشده

یهــای طبیعــی محــدوده مــورد
تصویــر  .2ویژگ 
مطالعــه (نگارنــدگان.)1395 ،

 )1موقعیــت مکانــی محوط ههــا از نظــر فاصلــه از منابــع آبــی :بــا نگاهــی بهعوامــل مؤثــر
در شــکلگیری ســکونتگاههای انســانی در طول تاریخ ،همواره نقش آب و دسترســی به آن،
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عاملهــای شــکلگیری و نحــوهی پراکندگــی ّ
تمدنهــا مطــرح
بودهاســت .تأثیــر ایــن عامــل در توزیــع پراکندگــی محوطههــای اشــکانی مینودشــت نیــز دیده
میشــود (نقشــه  .)2شــناخت ویژگیهــای محیطــی منطقــه و منابــع آب مینودشــت ،در کنــار
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نقشــه  .1موقعیــت رودخانههــای مینودشــت
بــرروی تصویــر ماهــوارهای (.)Google Earth, 2017

متــون تاریخــی کــه از منابــع آبـ ِـی دشــت ســخن گفتهانــد ،میتوانــد نشــان از نقــش آب در
شــکلگیری و پراکندگــی ســکونتگاهها باشــد.
براســاس نقشــه ،رودخان ـهی چهلچــای در دهســتان قلعهقافــه و چهلچــای (بخــش
دشــت) ،در پراکندگــی  45درصــد از محوطههــای اشــکانی ایــن منطقــه ( 36محوطــه) تأثیــر
دارد .یکــی دیگــر از رودخانههــای مؤثــر در پراکندگــی محوطههــای اشــکانی در دهســتان
چهلچــای (بخــش کوهســتان) ،رودخانـهی نرمــاب اســت کــه از ارتفاعــات کــوه علیزمــان
سرچشــمه میگیــرد؛ رودخانــهی نرمــاب ،از ســه رودخانــهی فصلــی بهنــام مبارکآبــاد،
ساســنگ و تخــت ،تشــکیل میشــود و درنهایــت ،در روســتای آرامنــرو ،بــه رودخانــهی
چهلچــای میپیونــدد .پراکندگــی محوطههــای اشــکانی منطقــه نســبت بــه رودخان ـهی
نرمــاب 23 ،محوطــه (برابــر بــا  29درصــد از محوطههــای کل منطقــه) اســت.

نقشــه  .2پرا کندگــی محوط ههــای اشــکانی
نســبت بــه فاصلــه از رودخانــه (برحســب متــر)،
(نگارنــدگان.)1395 ،
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شــایان توجــه اســت کــه  69درصــد از محوطههــای اشــکانی کمتــر از  2000متــر بــا
رودخانــه (چهلچــای یــا نرمــاب) فاصلــه دارنــد و نشــاندهندهی نقــش مؤثــر آب ،بهعنــوان
منبــع حیاتــی ســاکنان منطقــه اســت (نمــودار  .)2بــرای توضیــح علــت ایــن مقــدار فاصلــه از
رودخانــه بایــد دو نکتــه را درنظــر داشــت :نخســت ،اینکــه رودخانـهی چهلچــای ،بهویــژه
در دشــت ،بارهــا تغییــر مســیر داده و بســتر خــود را عــوض کردهاســت؛ و نکتــه دیگــر ،آنکــه در
بخــش درههــای میانکوهــی نیــز ســاکنان ســعی کردهانــد از رودخانــه ،بهدلیــل ســیالبهای
و طغیانهــای آن در فصــول مختلــف ســال ،بهویــژه در بهــار و پاییــز ،خــود را در امــان
نگهدارنــد.
یکــی از منابــع آبــی مهــم دیگــر کــه انســان از آنهــا بهــره میبردهانــد ،چشــمهها
هســتند؛ هرچنــد کــه اهمیــت چشــمهها در پراکندگــی محوطههــا ،همســان بــا اهمیــت
کمیــت و ّ
رودخانههــا نیســت؛ امــا ایــن عامــل ،بهنوبـهی خــود ،در ّ
کیفیــت منابــع آبــی برخــی
ســکونتگاهها ،بهویــژه درههــای میانکوهــی ،در جنوبشــرق مینودشــت مؤثــر اســت؛ 98
درصــد از چشــمههای مینودشــت در جنوبشــرق مینودشــت و در تنگــهی چهلچــای و
نرمــاب جریــان دارنــد کــه منبعــی مهــم در تأمیــن آب محوطههــای اســتقراری ایــن منطقــه
بودهانــد 42 .محوطــه از مجمــوع  80محوطـهی اشــکانی در کنــار چشــمهها قــرار گرفتهانــد.

نمــودار  : 2پرا کندگــی محوطههــا بــر حســب فاصلــه
از رودخانــه (متــر)( ،نگارنــدگان.)1395 ،

نمــودار  .3پرا کندگــی محوطههــا بــر حســب فاصلــه
از چشــمهها (متــر)( ،نگارنــدگان.)1395 ،
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قناتهــا نیــز از دیگــر منابــع احتمالــی تأمیــن آب ســکونتگاههای انسانیســت کــه در
نحــوهی پراکندگــی برخــی از محوطههــای اشــکانی منطقــه ،نقــش چشــمگیری را ایفــا نمــوده
اســت .در ایــن زمینـه ،هــر انــدازه کــه در محوطـهای دو عامـ ِـل نزدیکــی بــه رودخانــه و چشــمه
بیشــتر دیــده شــود ،بههمــان نســبت ،از شــمار قناتهــا کاســته و نقــش آنهــا کمرنگتــر
میشــود  .ایــن مــورد را میتــوان آشــکارا در تنگـهی چهلچــای و نرمــاب ،کــه دارای رودخانـهی
اصلــی و چشــمههای کافــی اســت ،مشــاهده کــرد .از ایـنرو ،در ایــن منطقــه ،نشــانی از وجــود
قنــات نیســت و در عــوض ،در بخــش دشــت ،کــه فاصلــه از رودخانــه بیشــتر میشــود ،هیــچ
چشــمهای دیــده نمیشــود؛ بنابرایــن ،در مناطــق دشــت نقــش قنــات بیشــتر اســت و ایــن
شــبکهی آبرســانی تأثیــر مهمــی در فراوانــی نســبی اســتقرارها و بهطبــع ،نقــش مؤثــری در رفــع
کمبــود منابــع رودخانـهای داشــته اســت و شــاهد آن ،دو رشــته قنــات در دشــت قلمــی و القجــر
اســت .در منابــع تاریخــی نیــز پولیبیــوس طــی گــزارش نبــرد آنتیخــوس ســوم بــا شــاه پــارت
دربــارهی روشهــای انتقــال آب از ݣݣنقطـهای بــه نقطـهی دیگــر ،در یکــی از نواحــی هیرکانــی کــه
بیابانــی اســت ،مینویســد« :در ایــن منطقــه ،آب در ســطح زمیــن ظاهــر نیســت ،امــا مجراهــای
ً
زیــر زمینــی نســبتا فراوانــی وجــود دارد کــه در کویــر از طریــق چاههــا بــه یکدیگــر متصــل شــدهاند؛
کســانی کــه محــل را ݣݣنمیشناســند از وجــود آنهــا بیاطــاع هســتند (برایــان.)430 :1377 ،
درمجمــوع ،قناتهــا ،در تأمیــن آب حــدود  26درصــد از منطقــه ( 21محوطــه) تأثیر داشــتهاند.
اهمیــت نقــش آب در نحــوهی پراکندگــی
درنهایــت ،شــایان ذکــر اســت کــه بــا وجــود
ِ
اســتقرارهای اشــکانی در مینودشــت ،کمبــود اطالعــات و عــدم اعتمــاد در برخــی زمینههــا،
مشکل بزرگی در درستی تحلیل ما از الگوهای پراکندگی استقرارها بر مبنای آب بودهاست.
نکتــهی اول ،اینکــه در نقشــههای توپوگرافــی  1.25000بســیاری از رودخانههــای فرعــی
و چشــمهها از نقشــهها حــذف شــده و تنهــا رودخانههــای اصلــی محاســبه شــد ه اســت؛ و
نکت ـهی دیگــر ،اینســت کــه تغییــر مســیر ریزآبههــا در طــول زمــان ،تحلیــل مــا را دربــارهی
تأثیــر رودخانههــا در پراکندگــی محوطههــا تحتالشــعاع قــرار میدهــد.
3
 )2موقعیــت مکانــی محوطههــا از نظــر ارتفــاع از ســطح دریــا (هیپســومتری ) :در
تبییــن نظــام اســتقرار ســکونتگاهها و فعالیت در ســطح فضــای جغرافیایی ،عامــل توپوگرافی
بهعنــوان اولیــن عامــل مطــرح اســت .توپوگرافــی نامناســب یکــی از عوامــل محدودکننــده
در پیدایــش و توســعه سکونتگاههاســت (رهنمایــی .)76 :1371 ،بــا توجــه بــه اینکــه
بخشــی از رودخان ـهی چهلچــای در قســمت دشــت قــرار گرفتــه اســت ،ارتفــاع منطق ـهی
بررسیشــده از ســطح دریــا ،میــان  60تــا حــدود  1400متــر ّ
متغیــر اســت .بخــش عمــدهی
حــوزهی رودخان ـهی چهلچــای (محــدودهی مــورد بررســی) در درههــای میانکوهــی قــرار
دارد و ازای ـنرو محوطههــای بیشــتری در ایــن بخــش قــرار گرفتهانــد کــه حــدود  60درصــد
ّ
(  48محوط ـهی اشــکانی) از کل منطقــه را شــامل میشــود .نکت ـهی قابلتوجــه ،فراوانــی
محوطههــای اشــکانی اســت در قســمت دشــت ،کــه در ارتفاعــی میــان  60تــا  150متــر قــرار
دارنــد و بــا آنکــه وســعت ایــن ناحیــهی بررسیشــده ،حــدود  70کیلومترمربــع اســت ،امــا
 34محوط ـهی اشــکانی در ایــن قســمت شناســایی شــده کــه نشــان میدهــد اشــکانیان بــه
منطقـهی دشــت ،کــه زمینهــای حاصخیــز را در خــود جــایداده اســت ،نیــز توجــه داشــتهاند
(نقشــه 3؛ نمــودار .)4
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نقشــه  .3پرا کندگــی محوط ههــای اشــکانی
براســاس ارتفــاع از ســطح دریــا (متــر)( ،نگارنــدگان،
.)1395

نمــودار  .4درصــد پرا کندگــی محوطههــای اشــکانی
بــر حســب ارتفــاع از ســطح دریــا (متر)(،نگارنــدگان،
.)1395

پراکندگــی نســبی محوطههــا در ّدرههــای میانکوهــی و تراسهــای باالیــی در
جنوبشــرق مینودشــت ،یکــی از نــکات مــورد بحــث اســت؛ ایــن محوطههــا ،بــه ســبب قــرار
ً
گرفتــن در دامنـهی کــوه بــا شــیب نســبتا مالیــم ،امــکان زندگی کشــاورزی و دامــداری را فراهم
کــرده اســت و موجــب شــکلگیری ســکونتگاهها در ایــن بخــش شدهاســت« .شــیب مالیــم،
قابلیــت حرکــت آبهــای جــاری ،حاصلخیــز بــودن خــاک اراضــی ،دارا بــودن ســفرههای
ً
بــزرگ آبهــای زیرزمینــی و امــکان بهرهبــرداری از آنهــا بــا روشهــای ســنتی و نهایتــا
ســهولت ارتباطــی بهدلیــل فقــدان عــوارض شــدید ،از ویژگیهــای مناطــق نیمهکوهپای ـهای
اســت» (محمــودی 71 :1378 ،تــا )75؛ کــه از ایـنروی ،قابلیت باالیی در اســکان اســتقرارها
در طــول تاریــخ داشتهاســت.
در تحلیــل پراکنــش اســتقرارها در ارتفاعــات ،میتــوان ایــن وضعیــت را از چنــد جنبــه
ً
بررســی کــرد :ایــن محوطههــا احتمــاال منزلگاههــا و قلعههــای میانراهــی بودهانــد کــه
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در پیرامــون شــهرها و مراکــز جمعیتــی بــزرگ آنروزگار ســاخته شــده بودهانــد .در بررســی
باستانشــناختی منطقــه در دهـهی  ،50دو شــهر بــزرگ اشــکانی یکــی بهنــام «دشـتحلقه» بــا
وســعتی حــدود  350هکتــار ،و دیگــری «گبریقلعــه» 4بــا وســعتی حــدود  70هکتــار در منطقــه
شناســایی شــدهاند (کیانــی .)1350 ،موقعیــت جغرافیــای شــهرها و قــرار گرفتــن آن در بخــش
دشــت ،فــرض مــا را مبنیبــر لــزوم وجــود قلعههایــی در ارتفاعــات کــه بــر دشــت مشــرف باشــند،
تقویــت میکنــد .از ســوی دیگــر ،وجــود بقایــای معمــاری در برخــی محوطههــای اشــکانی در
درههــای میانکوهــی ُ(نــه محوطــه) و وســعت زیــاد برخــی از آنهــا (کــه در ســه مورد وســعتی در
حــدود پنــج هکتــار دارنــد) دلیلــی دیگــر بــر ایــن مدعــا اســت .در اینجــا میتــوان بــه دادههــای
متــون تاریخــی بــرای نشــاندادن نقــش ســرزمین هیــرکان بهعنــوان شــهری نظامــی در
مقابــل حمــات قبایــل بیابانگــرد نیــز اشــاره کــرد؛ ازجملــه ،دیاکونــف مینویســد« :مبــارزه بــا
کوچنشــینان در شــرق چنــان اهمیــت داشــت کــه مهرداد ،آخرین ســالهای پادشــاهی خویش
را در هیــرکان گذرانیــد و دیگــر بــه ایــران غربــی و بینالنهریــن نیامــد (دیاکونــف)205 :1380 ،؛
مارکــوارت نیــز بــه نقــش ســرزمین هیــرکان در جنگهــای علیــه هونهای ســفید اشــاره میکند
و آنرا مرکــز عملیــات جنگــی در دوران ساســانی میدانــد (مارکــورات .)147 :1372 ،بنابرایــن
اشــارات ،عامــل تاریخــی ّ
امنیــت و دفــاع در برابــر مهاجمــان ،در ایجــاد چنیــن ســکونتگاههایی
ِ
ً
در مناطقــی بــا ارتفــاع زیــاد ،کامــا آشــکار و تأثیرگــذار بــوده اســت.
 )3موقعیــت مکانــی محوط ههــا نســبت بــه شــیب زمیــن :یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر
در ّکمیــت و کیفیــت پراکندگــی اســتقرارها ،نحــوهی شــیب زمیــن اســت .ایــن عامــل ،تأثیــر
بســیاری در ســرعت جریــان آب ،زهکشــی ،میــزان تخریــب و فرســایش و نــوع پوشــش گیاهــی
ـیب کـ ِـم زمیــن باعــث نفــوذ بهتــر آب میشــود و ذخیــرهی رطوبتــی خــاک را افزایــش
دارد .شـ ِ
میدهــد و در دورههــای کمآبــی ،ایــن مشــکل را رفــع میکنــد .از طــرف دیگــر ،دامنــهی
ـیب کــم ،بهمراتــب ،کمتــر از شــیب زیــاد اســت و ایــن ویژگــی ،عاملــی
تغییــرات حرارتــی در شـ ِ
مهــم در نحــوهی رشــد پوشــش گیاهــی بهشــمار میآیــد .براســاس پژوهشهــا ،بهتریــن
درجـهی شــیب بــرای برپایــی ســکونتگاههای انســانی ،شــیبی میــان  5تــا  10درصــد درنظــر
گرفتــه شــده اســت (.)Anabestani, 2011
بــا توجــه بــه نقشـهی شــیب محوطههــای اشــکانی در مینودشــت (نقشــه  46 ،)4درصــد
از کل محوطههــا ( 37محوطــه) در شــیب صفــر تــا دو درجــه ،یعنی در ســطحی صــاف ()Flat
ً
قــرار گرفتهانــد؛ چنیــن زمینهایــی معمــوال دارای دو تیــپ دش ـتهای رســوبی رودخانــه و
ســیالبی هســتند .بــا توجــه بــه موقعیــت مینودشــت ،کــه در حاشــیهی شــرقی دشــت گــرگان
قــرار گرفتــه اســت ،ایــن امــر بدیهیســت 48 .درصــد از کل محوطههــا نیــز در درههــای
میانکوهــی و کوهپایههــا قــرار گرفتهانــد کــه شــیبی میــان دو تــا  15درجــه دارنــد (نمــودار .)5
باتوجــه بــه موقعیــت ایــن محوطههــا ،تغییــر شــیب در دامنههــا از نظــر ریختشناســی
بهصــورت کاو اســت و از رأس بهســوی دره و پاییندســت منتهــی میگــردد؛ تراکــم رســوبات
فرسایشــی از کوههــای مجــاور و همچنیــن نفــوذ شــبکههای فصلــی آب در جنوبشــرق
منطقــه و درههــای پاییــن ،ســبب گســترش ســکونتگاههای انســان شــده اســت .محوطـهی
ً
ســنگکالن  ،1شــیبی بیــش از  30درجــه دارد کــه کامــا در شــیب دوچلهکــوه قــرار گرفتــه و از
ایــن نظــر اســتثناء اســت (نمــودار )5؛ در کل میتــوان گفــت کــه اســتقرارهای اشــکانی ،از نظــر
شــیب ،موقعیــت مناســبی بــرای معیشــت کشــاورزی داشــتهاند.
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نقشــه  .4موقعیــت محوط ههــای اشــکانی براســاس
میــزان شــیب زمیــن (نگارنــدگان.)1395 ،

نمــودار  .5پرا کندگــی محو ههــای باســتانی بــر
حســب درج ـهی شــیب (نگارنــدگان.)1395 ،

 )4موقعیــت مکانــی محوط ههــا نســبت بــه جهــت شــیب :جهــت شــیب،
تعیینکننــدهی مقــدار انــرژی خورشــیدی اســت کــه خــاک دریافــت میکنــد و مقــدار ایــن
انــرژی ،درجــهی حــرارات هــوا و خــاک و مقــدار آب قابــل دســترس خــاک را مشــخص
میســازد (سرشــوق و همــکاران)78 :1391 ،؛ کــه همیــن عوامــل باعــث تفــاوت در پوشــش
گیاهــی در شــیبهای مختلــف میشــود .تغییــر درجــهی حــرارت در ســه نــوع شــیب ،بــر
حســب اینکــه چهمقــدار نــور خورشــید را دریافــت میکنــد ،بســیار بــارز اســت (گریــک:1388 ،
 )132و بههمیــن دلیــل ،در مناطــق سردســیر ،شــیبهای روبــه آفتــاب و در مناطــق گرمســیر،
شــیبهای پشــت بــه آفتــاب بــرای ســکونت مناســبتر بهنظــر میرســد.
ّ
ــی رشــتهکوه البــرز نســبت بــه
شــیب محــدودهی مــورد مطالعــه ،از
جهــت
ِ
ِ
جهــت کل ِ
دریــای خــزر ،تبعیــت میکنــد و از جنوبشــرق بــه شــمالغرب اســت؛ بــر همیــن اســاس،
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در  31درصــد از کل محوطههــا ،جهــت شــیب بهســمت شــمالغرب 22 ،درصــد بهســمت
غــرب و  15درصــد بهســمت جنوبغــرب اســت (نقشــه  5و نمــودار .)6
بــا توجــه بــه آبوهــوای مینودشــت ،کــه جــزو آبوهــوای معتــدل خــزری بهشــمار میآیــد،
ســکونتگاهها پشــت بــه آفتــاب ســاخته شــدهاند .اهمیــت دیگــر انتخــاب جهــت شــیب ،در
پیونــد بــا وزش بــاد اســت؛ بــاد ،از لحــاظ اقلیمــی ،در فراهــم آوردن آســایش انســان یــا اخــال
در آن ،چــه از جهــت تأثیــر در دمــای هــوا و چــه از لحــاظ راحتــی رفتــار در محیــط ،نقشــی مهــم

نقشــه  .5موقعیــت محوط ههــا بــر حســب جهــت
شــیب (نگارنــدگان.)1395 ،

نمــودار  .6پرا کندگــی محوط ههــای باســتانی بــر
حســب جهــت شــیب (نگارنــدگان.)1395 ،
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دارد .توجــه بــه جهــت و ســرعت بــاد در آن نواحــی کــه ایــن عنصــر اقلیمــی ،نســبت بــه دیگــر
عناصــر ،اثــرات مثبــت و منفــی عمیقتــری دارد ،اهمیــت بیشــتری مییابــد (رازجویــان،
 .)3 :1379در مینودشــت ،جهــت وزش بــاد از ســمت شــرق بــه غــرب اســت و اســتقرارها
روبــه ســمت غــرب -درواقــع پشــت بــه بــاد -قــرار دارنــد کــه از ایــن نظــر نیــز در جهــت مناســبی
هســتند؛ زیــرا ســبب میشــود کــه میــزان اثــرات زیانبــار بــاد بــر آنهــا کاهــشیابــد.
 )5موقعیــت مکانــی محوط ههــا از نظــر کاربری اراضی :نوع کاربری اراضی ،وابســته
بــه تــوان طبیعــی اراضــی اســت و ایــن طبقهبنــدی براســاس عوامــل و محدودیتهایــی
همچــون :قابلیــت نفــوذ ،میــزان ســنگریزه در ســطح و داخــل خــاک ،بافــت ســطحی
خــاک ،عمــق مؤثــر خــاک ،میــزان شــوری و قابلیــت خــاک و همچنیــن عــوارض طبیعــی
نظیــر شــیب ،فرســایش و وضعیــت زهکشــی شــکل میگیــرد (حســینزاده کرمانــی:1389 ،
 .)143بــا نگاهــی بهنحــوهی پرا کندگــی محوطههــای اشــکانی مینودشــت بــرروی
نقش ـهی کاربــری اراضــی (نقشــه  )6میتــوان بــه تأثیــر ایــن عامــل در نحــوهی پرا کندگــی
محوطههــا دس ـتیافت .در اینجــا ذکــر ایــن نکتــه ضروریســت کــه ایــن تقســیمبندی
اراضــی در ســالهای اخیــر انجــام شــده و در کاربــری اراضــی بهمعنــای امروزیــن آن کاربــرد
ً
دارد؛ درحالیکــه در دورهی تاریخــی قطعــا چنیــن نبــوده اســت و بــرای اینکــه بتوانیــم
ً
محوطههــا را در قالــب کلــی و تقریبــا بــه واقعیــت تحلیــل کنیــم ،در ســه طبق ـهی کاربــری
زمینهــای آب ـیزار ،زمینهــای دیــم و اراضــی جنگلــی قــرار دادیــم.
از نظــر کاربــری اراضــی 31 ،محوطــه ( برابــر بــا  45درصــد) در زمینهایــی قــرار گرفتهانــد
کــه امــروزه بخشــی از جنگلهــای مینودشــت را تشــکیل میدهنــد 23 ،محوطــه (برابــر بــا
 26درصــد) در زمینهــای آب ـیزار و  26مــورد (برابــر بــا  29درصــد) نیــز در زمینهــای دیــم
قــرار گرفتهانــد .بخشــی از محوطههــای دیمــی در نواحــی کوهپای ـهای و بخشــی از آنهــا
در دشــت ،کــه از منابــع رودخانـهای دور اســت ،جــای دارنــد.

نقشــه  .6موقیعــت محوط ههــا بــر حســب کاربــری
اراضــی (نگارنــدگان.)1395 ،
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در تفســیر پرا کندگــی تعــدادی از محوطههــا در اراضــی کشــاورزی آبــی و دیــم
پــی آن ،آب و خــا ک در اقتصــاد مــردم اشــکانی ســا کن
بایــد از نقــش کشــاورزی و در ِ
در ایــن منطقــه ســخن گفــت .تأ کیــد ایــن مردمــان بــر زندگــی کشــاورزی و نقــش آن
در اقتصــاد منطقــه در دورهی اشــکانی را َنهتنهــا میتــوان بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن
بیشــتر محوطههــا در اراضــی کشــاورزی نشــانداد؛ بلکــه توزیــع محوطههــا نســبت بــه
منابــع آب و شــیب زمیــن ،تــا حــدی ّ
مؤیــد نقــش کشــاورزی در ایــن منطقــه در دورهی
اشــکانی اســت .زمینهــای مینودشــت ،بهویــژه در قســمت دشــت از نظــر ویژگــی خــا ک،
ُ
کــه خــا ک لســی قهــوهای و حاصــل فرســایش و رســوبات رودخان ـهای اســت (پاشــایی،
 ،)28 :1375محیطــی مطلــوب بــرای کشــاورزی مردمــان ســا کن در ایــن مناطــق ایجــاد
میکنــد و فــرض مــا را دربــارهی اقتصــاد مبتنیبــر کشــاورزی ســا کنان ایــن مناطــق تأییــد
میکنــد.
 )6موقعیــت مکانــی محوط ههــا از نظــر فاصلــه بــا جاد ههــای ارتباطــی :بــا نگاهــی
بــه نقش ـهی پرا کندگــی محوطههــای اشــکانی مینودشــت نســبت بــه جادههــای اصلــی،
میتــوان تــا حــدودی ،از نقــش جادههــای ارتباطــی در الگــوی پرا کندگــی اســتقرارها
اطالعاتــی بهدســت آورد (نقشــه  .)7در اینجــا ذکــر ایــن نکتــه ضروریســت کــه آنچــه
امــروز از راههــای ارتباطــی در ذهــن وجــود دارد بــا گذشــته بســیار متفــاوت اســت؛ پیــش
از ایجــاد راههــای امــروزی مــردم بــرای رفــت و آمــد خــود از تنگههــا و بریدگیهایــی کــه
در اثــر فعالیــت زمیــن پدیــد آمــده ،اســتفاده میکردنــد .بهســبب موقعیــت کوهســتانی
و نیــز جنگلیبــودن منطقــه ،تنهــا مســیرهای قابــل رفــت و آمــد و گــذر ،بهناچــار ،همیــن
بریدگیهــا و بخــش طولــی درهی چهلچــای و نرمــاب و چنــد راه فرعــی دیگــر بــوده کــه
ً
ن جادههــای مــالرو
در میــان کوههــای نســبتا مرتفــع و شــیبدار قــرار گرفتهانــد و بهعنــوا 
اســتفاده میشــدهاند.

نقشــه  .7موقعیــت محوط ههــا بــر حســب
راههــای ارتباطــی (نگارنــدگان.)1395 ،
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ً
پرا کندگــی  90درصــد از محوطههــای کوهســتانی ،در حاشــیهی درههــای نســبتا
حاصلخیــز رودخانههــا (چهلچــای و نرمــاب) بــوده اســت .حــدود  70درصــد از محوطههــا،
در فاصلـهی کمتــر از  1000متــری از جــادهی چهلچــای قــرار دارد و  20درصــد در فاصلـهی
 2000متــری اســت و کمتــر از  6درصــد آنهــا در حــدود  3000متــر از جــاده فاصلــه دارنــد.
امــا در قســمت دشــت ،حــدود  90درصــد از محوطههــا در کنــار جــاده اصلــی قــرار دارنــد کــه
امــروزه نیــز جــادهی ارتباطــی اســتراباد (گــرگان فعلــی) بــه شــهر باســتانی گرگان (گنبــد فعلی)
اســت و درنهایــت بــه خراســان میرســد؛ عالوهبــر دادههــای محیطــی ،منابــع تاریخــی نیــز
از اهمیــت ایــن منطقــه در دوران اشــکانی حکایــت دارد .ایــزودور خارا کســی در ذکــر مســیر
کاروانــی و تجــاری پارتیــان در شــمال ایــران ،از ســرزمین هیرکانــی یــاد میکنــد و میگویــد:
«در فاصلـهی  58ســوخونی ،کومیســینا (قومــس در دامغــان امــروزی) واقعشــده اســت کــه
در آن اقلیــم ،هشــت روســتا و چنــد ایســتگاه وجــود دارد ...بعــد از آن ،هیرکانیــا اســت کــه
در فاصلـهی  60ســوخونی از محــل قبلــی واقعشــده و دارای یــازده روســتا بــا چنــد ایســتگاه
اســت( »...خارا کســی )18 :1390 ،کــه ایــن دادههــا نشــانگر نقــش جادههــا در شــکلگیری
و پرا کندگــی ســاکنان اشــکانی در ایــن منطقــه اســت  .ایــن جادههــا از جنبههــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اهمیــت بســزایی بــرای ســاکنان منطقــه داشــتهاند؛ هــر
چنــد کــه حمــل و نقــل ،بهتنهایــی ،عامــل توســعه محســوب نمیشــود ،امــا نبایــد از نظــر
دور داشــت کــه یکــی از عناصــر کلیــدی در توســعهی اقتصــادی ،دسترســی بــه جادههــا و
شــریانهای ارتباطــی اســت .دربــارهی نقــش جادههــا در توســعهی اقتصــادی ایــن دوره،
ایــن نکتــه را نیــز بایــد درنظــر داشــت کــه بیشــتر فعالیتهــای اقتصــادی بهصــورت اقتصــاد
ُ
خــرد یــا اقتصــاد معیشــتی بــوده اســت و از ایــنرو ،بهمنظــور تبــادل کاالهــا و دادوســتد،
دسترســی بــه ایــن جادههــا اهمیــت فراوانــی داشتهاســت؛ عالوهبــر مــوارد بــاال ،موقعیــت
جغرافیایــی دشــت گــرگان در دوران اشــکانی از اهمیــت زیــادی برخوردار بوده اســت؛ دشــت
گــرگان در حدفاصــل بیــن نســا (در آســیای مرکــزی) بهعنــوان ســرزمین اصلــی پارتیــان و
پایتخــت نخســت آنهــا و فالتمرکــزی و شــهر صــددورازه (دامغــان امــروزی) بهعنــوان
پایتخــت دوم آنهــا بودهاســت و میتوانســته بهعنــوان واســطهای در برقــراری ارتباطــات
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و سیاســی در شمالشــرق عمــل کنــد.

نتیجهگیری

در نتیج ـهی بررس ـیهای باستانشناســی حــوزهی رودخان ـهی چهلچــای 110 ،محوطــه
شناســایی شــد که از آن میان 80 ،محوطه به دورهی اشــکانی تعلق دارد و نشــاندهندهی
فراوانــی اســتقرارها نســبت بــه دورهی عصــر آهــن و دورهی ساســانی در ایــن ناحیــه اســت
کــه ایــن امــر نشــان از اهمیــت منطقـهی هیرکانی در دورهی اشــکانی دارد .بررســی و تحلیل
علــت فراوانــی اســتقرارها در دورهی اشــکانی و دسـتیابی بــه ّ
متغیرهــای محیطــی مؤثــر بــر
ایــن اســتقرارها و همچنیــن چشـمانداز ویــژهی حــوزهی رودخانـهی چهلچــای ،کــه از دو
ـتان جنگلــی و دشــت تشــکیل شــده ،انگیــزهی پژوهــش حاضــر بودهاســت.
بخــش کوهسـ ِ
باوجــود دگرگونیهــای زیســتمحیطی و نیــز تأثیــر فعالیتهــای انســانی بــر چنــد
و چــون آن در گــذر زمــان ،میتــوان بــه برخــی ّ
متغیرهــای زیســتمحیطی مؤثــر بــر

تحلیل نقش مؤلّفههای زیستمحیطی بر پراکندگی و...

اســتقرارهای اشــکانی دســتیافت :باتوجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی خــاص مینودشــت
(بهعنــوان بخشــی از ســرزمین هیــرکان) در حدفاصــل میــان آســیای مرکــزی و فــات
ایــران ،میتــوان آن را همچــون منطق ـهای واســط در دادوســتدهای اقتصــادی ،سیاســی
و فرهنگــی دانســت .عبــور یکــی از شــاخههای جــادهی ابریشــم از منطقـهی هیرکانــی ،کــه
در نوشــتههای مورخــان نیــز بــه آن اشــاره شــده ،میتوانــد تأییــدی بــر ایــن نقــش ارتباطــی
و واســطگی منطقــه باشــد .از ســوی دیگــر ،قــرار گرفتــن  90درصد از اســتقرارهای اشــکانی در
محــدودهی دشــت ،در فاصلـهی کمتــر از  1000متــری جــادهی اصلــی گــرگان (گنبدقابــوس
کنونــی) بــه خراســان بــزرگ ،نیــز نشــانگر همیــن اهمیــت ارتباطــی راههــا و نقــش واســطهای
منطقـهی هیرکانــی اســت .ایــن ویژگــی ،خــود یکــی از عوامــل مؤثــر در نحــوهی پرا کندگــی
ســکونتگاهها در منطقــه نیــز بــودهاســت.
ارتفاعــات و ناهمــواری ،یکــی از عوامــل مهــم در پرا کندگــی اســتقرارهای اشــکانی در
حــوزهی رودخانــهی چهلچــای اســت .مینودشــت ،بهلحــاظ توپوگرافــی ،از دو بخــش
دشــت و درههــای میانکوهــی تشــکیل شــده اســت؛ باتوجــه بــه نقشــهی پرا کندگــی،
ســاکنان اشــکانی ترجیــح دادهانــد کــه ســکونتگاههای خــود را هــم در قســمت دشــت و
هــم در قســمت مناطــق کوهپایـهای ایجــاد کننــد .باوجــود وســعت کــم محــدودهی دشــت
(حــدود  70کیلومتــر مربــع) 34 ،محوطـهی باســتانی و ازجملــه شــهر بــزرگ و  350هکتــاری
دشـتحلقه ،در قســمت دشــت ،مؤیــد ایــن نظــر اســت .البتــه بــا نگاهــی بــه دســتاوردهای
پژوهشهــای باستانشــناختی دشــت گــرگان ،بهویــژه در منطقــه گنبدقابــوس،
درمییابیــم کــه پرا کندگــی اســتقرارها بســیار زیــاد اســت و اشــمیت نیــز ،بهحــق ،ایــن منطقــه
را دشــت خالــدار معرفــی کــرده اســت؛ بنابرایــن ،اشــکانیها بــه منطق ـهی دشــت توجهــی
ویــژه داشــتهاند .از طرفــی دیگــر ،حــدود  55درصــد از محوطههــا در مناطــق درههــای
میانکوهــی و در امتــداد تنگـهی چهلچــای و نرمــاب قــرار گرفتــه اســت تــا بــه طــرز بهتــری
بــر قســمت دشــت و درههــای اطــراف آن اشــراف داشــته باشــند .باتوجــه بــه گزارشهــای
مورخــان دربــارهی حمــات قبایــل بیابانگــرد در طــول دوران اشــکانی و ساســانی در ایــن
منطقــه ،میتــوان بــه ناامنــی در آن زمــان و نقــش ایــن قلعههــای نظامــی در امنیــت
ســاکنان ســکونتگاهها و علــت قرارگیــری ا کثــر ایــن محوطههــا در مناطقــی بــا ارتفــاع بــاال و
مشــرفبر درههــا پیبــرد ،و میتــوان اذعــان کــرد کــه ســاکنان اشــکانی مینودشــت ،از ایــن
ویژگــی طبیعــی منطقــه ،بــه بهتریــن نحــو ،اســتفاده کردهانــد.
دربــارهی معیشــت ســاکنان اشــکانی در حــوزهی رودخانـهی چهلچــای ،میتــوان بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه موقعیــت مینودشــت و قــرار گرفتــن بخشــی از آن در امتــداد رشــتهکوه
البــرز ،موجــب شــده اســت کــه دسترســی بــه منابــع آبــی در ایــن منطقــه آســان باشــد و آب
بــه فراوانــی یافــت شــود؛ وجــود دو رودخان ـهی ُپــر آب چهلچــای و نرمــاب و و حــدود 40
چشــمه در ســطح ســرزمین مینودشــت نشــاندهندهی ایــن اســت کــه ســاکنان ایــن منطقــه
بــا مشــکل آب روب ـهرو نبودنــد و تنهــا در قســمت دش ـتقلمی ،کــه فاصلــه از رودخانــه زیــاد
اســت ،اقــدام بــه حفــر قنــات کردهانــد .عوامــل دیگــری کــه در معیشــت ســاکنان مؤثــر
اســت ،عامــل ارتفــاع ،شــیب و جهــت اســت؛ ارتفــاع محــدودهی مــورد بررســی ،میــان حــدود
 60تــا 1300متــر اســت کــه نشــان میدهــد ایــن منطقــه جــزو مناطــق کوهپایــه و دشــت
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محســوب میشــود و همچنیــن شــیب عمــوم محوطههــا کمتــر از ده درجــه اســت .مجمــوع
عوامــل ذکــر شــده نشــان میدهــد کــه معیشــت ســاکنان اشــکانی مینودشــت بــر کشــاورزی و
دامــداری اســتوار بــوده اســت؛ بدینگونــه کــه در قســمتهای دشــت ،کــه زمی ـن (بهویــژه
ُ
ـرآب دشــت قــرار دارد و فاصل ـهای کمتــر از هــزار متــر بــا
آن بخشهایــی کــه در قســمت پـ ِ
رودخانــه و نیــز شــیبی کمتــر از  5درجــه دارد) بــرای کاشــت محصــوالت مســاعد بــوده،
ُ
معیشــت مــردم براســاس کشــاورزی اســتوار اســت؛ همچنیــن وجــود خــاک لســی و قهــوهای
مینودشــت در قســمت دشــت ،کــه از عوامــل مهــم و مــورد نیــاز بــرای کشــاورزی محســوب
میشــود ،میتوانــد فــرض مــا را در اینزمینــه تقویــت کنــد .در مقابــل ،در قســمت کوهپایــه،
کــه شــیب زمیــن میــان  10تــا  15درجــه دارد و در محیــط کوهســتانی و جنگلــی واقعشــده و
زمیــن چرا گاهــی در دســترس اســت ،اقتصــاد ســاکنان براســاس دامــداری بــوده اســت .ایــن
موضــوع ارتبــاط مســتقیمی بــا ابعــاد محوطههــای کوچــک ایــن مناطــق نیــز دارد.
درمجمــوع باتوجــه بــه مــوارد گفتهشــده و نیــز چش ـمانداز محــدودهی مــورد مطالعــه،
پرا کندگــی محوطههــای اســتقراری در قســمت کوهســتان بهصــورت خطــی و در امتــداد
رودخانــه و راه ارتباطــی بــوده اســت کــه در حفــظ امنیــت اســتقرارگاههای درون دشــت
نقــش مؤثــری داشــته اســت .در قســمت دشــت نیــز پرا کندگــی اســتقرارها در گردا گــرد شــهر
بــزرگ دش ـتحلقه بــوده اســت؛ البتــه بایــد گفــت کــه براســاس سلســلهمراتب اســتقراری،
محوطـهای بــا وســعت حــدود  8هکتــار در دشــت قلمــی وجــود دارد کــه در حــدود  10اســتقرار
کوچــک اقمــاری در پیرامــون آن وجــود دارد .امــا در مجمــوع ،اســتقرارهای اشــکانی درون
دشــت بــا میانگیــن وســعت ســه هکتــار ،روســتاها و مرا کــز کمجمعیتــی بودنــد کــه پیرامــون
مرکــز سیاســی بزرگتــر ،یعنــی دش ـتحلقه ،شــکلگرفتهاند.
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