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چكيده
اســتان خراســان و بهويــژه دشــت درگــز ،بهدليــل قرارگيــري در ميــان ســه حوضــهی
فرهنگــی؛ جنوبغــرب آســیای مرکــزی (کوهپایههــای ترکمنســتان) ،شمالشــرق
فالتمرکــزی ایــران و شمالشــرق ایــران يكــي از مناطــق مهــم ،امــا ناشــناخته در
پژوهشهــاي باستانشناســي بهشــمار مــيرود .ويژگيهــاي اقليمــي ،جايــگاه خــاص
جغرافيايــي و موقعيــت مهــم منطقــه باعــث شــده کــه از ديربــاز مــورد توجــه گروههــاي
انســاني واقــع گــردد .بــا ايــن وجــود اطالعــات مــا دربــارهی تحــوالت منطقــه در دوران
مختلــف پيــش از تاريــخ و كيفيــت ارتبــاط ايــن منطقــه بــا ســاير حوضههــاي فرهنگــي
بســيار ناقــص اســت .از ايـنرو انجــام پژوهشهــاي باستانشــناختي و بهويــژه کاوشهــای
باستانشناســی بســيار ضــروري اســت .بررســیهاي باستانشناســی و تحلیــل الگــوي
اســتقراري ،از روشهــاي شــناخته شــده در باستانشناســی بــراي کمــک بــه شــناخت روابــط
فرهنگــی در دوران پیــش از تاریــخ میباشــد .اطــاع و آگاهــي از الگوهــاي اســتقراري ايــن
منطقــه ميتوانــد درك و مــا را از چشــم انــداز فرهنگــی آن بهبــود بخشــد .در گذشــته،
ایــن نــوع تحلیــل بــا روشهــای ســنتی انجــام میگردیــد امــا امــروزه ،تحلیــل الگوهــای
اســتقراری بــا نــرم افزارهــای متفاوتــی بهماننــد؛  ARC GISانجــام میگــردد کــه بــه
اطالعــات واضحتــر و واقعیتــری منجــر میگــردد.
در ايــن مقالــه بهنتايــج حاصــل از بررســيهاي باستانشــناختي دشــت درگــز و
تحليــل آنهــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  Arc GISپرداختــه شــده اســت .در ایــن مطالعــه
مشــخص گردیــد کــه تاثیرپذیــری از آب و خــاک و همچنیــن طیــف ارتفاعــی مشــخصی
باعــث بهوجــود آمــدن الگــوی اســتقراری مشــخصی میگــردد.
واژگان كليدي:
دشت درگز ،بررسي باستانشناختي ،الگوي استقراری ،نرم افزار Arc GIS

مقدمه
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دشــت درگــز (دره درختــان گــز) از شــرق بــه غــرب ،بــه طــول  50تــا  55کیلومتــر و
از شــمال بــه جنــوب  30تــا  35کیلومتــر گســترده شــده و بهوســیله سلســله ارتفاعــات
کوتــاه منتهــی بــه زریــن کــوه از کمربنــد کوهپای ـهای کپــه داغ یــا اتــک و پهنــه بیابــان
قــره قــوم جــدا میشــود .ایــن دشــت در شــمال دامنههــای اصلــی کپــه داغ قــرار دارد و
مشــرف بــر منطقــه کوهپای ـهای جنــوب ترکمنســتان اســت .رودخانــه دایمــی درونگــر آن
را مشــروب میکنــد و عمدت ـ ًا منــزلگاه کردهایــی اســت کــه در اواخــر قــرن شــانزدهم و
اوایــل قــرن هفدهــم میــادی ،شــاه عبــاس صفــوی آنــان را در ایــن ناحیــه ناامــن اســکان
داد .منطقــه درگــز بــه علــت همجــواری بــا مناطــق جنوبغــرب ترکمنســتان و صحــرای
قــره قــوم بارهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بررســی اولیــه ایــن منطقــه در ســال
 1345شمســی توســط هیئتــی بــه سرپرســتی نگهبــان (باق ـیزاده )61 :1391 ،و بررســی
دوبــاره منطقــه در ســال  1978میــادی توســط فیلیــپ کوهــل و دنیــس هســکل در ارتبــاط
بــا جنوبغــرب ترکمنســتان ،اهمیــت ایــن منطقــه را گوشــزد میکند(همــان .)62 :ایــن
منطقــه در ســال  1375شمســی توســط هیئتــی بهسرپرســتی محمــود بختیــاری و عمــران
گاراژیــان مــورد بررســی قــرار گرفت(گاراژیــان .)2 :1377 ،مســئله پژوهــش حاضــر تحلیــل
الگــوی اســتقراری ایــن منطقــه از دوران نوســنگی تــا پایــان عصــر آهــن ( IVدوران
هخامنشــی) بــا اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ( )GISمیباشــد .ایــن مقالــه
درصــدد تعییــن گاهنــگاری و تطــور فرهنگــی در ایــن منطقــه نیســت بلکــه بــا تکیــه
بــر پژوهشهــای پیشــین ،هــدف تحلیــل دقیــق محوطههــای باســتانی ایــن منطقــه
در ارتبــاط بــا محیــط اطرافشــان بــرای پــی بــردن بهویژگیهــای زیستبومشــناختی
محوطههــای باســتانی در هــر دوره و ارتبــاط مکانــی آنهــا بــا یکدیگــر و بــا منابــع
طبیعــی اســت.

جغرافیا و زیستبوم دشت درگز

دشــت درگــز بیــن  11’37تــا  33’37عــرض شــمالی و  38’58تــا  11’59طــول شــرقی در
شــمال اســتان خراســان و شمالشــرق کشــور ایــران واقــع شــده اســت .بیشــترین طــول
دشــت از روســتای «حســن کدخــدا» در شــمالغرب تــا محــل خــروج رودخانــه درونگــر
از ایــران در جنوبشــرق ،تقریبــ ًا  62کیلومتــر و بیشــترین عــرض آن از کوهپایههــای
شــمالی ارتفاعــات اهللاکبــر و هــزار مســجد در جنــوب تــا مــرز ایــران و ترکمنســتان در
شــمال تقریبـ ًا  30کیلومتــر اســت .شــهر درگــز مرکــز دشــت درگــز اســت و دو شــهر دیگــر
نوخنــدان و لطفآبــاد بــه ترتیــب در شــمالغرب و جنوبشــرق منطقــه واقــع شــدهاند.
منطقــه در تقســیمات کشــوری بــه چهــار بخــش :نوخنــدان ،مرکــزی ،لطفآبــاد و چاپشــلو
تقســیم شــده است(نقشــه ( ،)1فرهنــگ آبادیهــای کشــور ،درگــز .)1 :1365 ،از نظــر
زمینشناســی دشــت درگــز در حوضــه رســوبی کپــه داغ اســت« .کپــه داغ منطقــهای
کوهســتانی اســت کــه در اثــر آخریــن فازهــای چیــن خوردگــی آلــپ و فرســایش پیآمــد
آن ســیمای فعلــی را بهخــود گرفتــه اســت .مورفولــوژی منطقــه در مراحــل جوانــی بــوده و
توپوگرافــی رابطــه مســتقیم بــا ســاختمانهای زمینشناســی دارد .تاقدیــس هــا ،ارتفاعــات
و کوههــا را میســازند و ناودیسهــا اغلــب دشــتهای میانکوهــی را تشــکیل
دادهاند»(افشــارحرب .)9 :1373 ،بــه لحــاظ ریختشناســی دشــت درگــز ســه ویژگــی
شــاخص و خوانــا دارد :کوهپایههــا کــه بــا شــیب مالیــم از همــه طــرف دشــت را محاصــره
کردهانــد و تنهــا در کنــار شــاخههای فصلــی رودخانــه و یــا جاهایــی کــه آب چشــمهها
بهســطح دشــت میرســد قابــل کشــاورزی هســتند .دیگــر عامــل درههــای رودخانــهای
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اســت کــه طوالنیتریــن آنهــا دره شــاخه اصلــی رودخانــه درونگــر بهخصــوص در مرکــز
دشــت و حاشــیه شــهر درگــز میباشــد .ویژگــی ســوم ،ســطح دشــت اســت کــه عموم ـ ًا
فاصلــه کنارههــای درههــای رودخان ـهای تــا شــیب کوهپایههــا را پوشــانده اســت .جریــان
آبهــای ســطحی اگــر دایمــی و در دســترس باشــند و بهویــژه خیلــی تغییــر مســیر و بســتر
نــداده باشــند راهنمــای خوبــی بــرای شناســایی محلهــای باســتانی هســتند ،زیــرا اکثــر
محلهــای باســتانی در مناطقــی ماننــد :شــرق ایــران و آســیای مرکــزی کــه دارای اقلیمــی
خشــک و صحرایــی بــا مقــدار کــم نــزوالت جــوی هســتند در کنــار رودخانههــای کــم آب
ولــی دایمــی و عموم ـ ًا رودخانههــای کوهســتانی کــه میتواننــد آب مــورد نیــاز کشــاورزان
را بــرای ادامــه حیــات فراهــم نماینــد ،شــکل گرفتهاند(ماســون .)137 :1374 ،دشــت درگــز
و منابــع آبــی آن زیــر حوضــهای از منابــع آبــی قرهقــوم میباشــند .مهمتریــن رودخانــه
اصلــی ایــن دشــت شــاخه اصلــی رودخانــه درونگــر میباشــد کــه آبــش شــیرین اســت و از
ارتفاعــات آهکــی جنــوب دشــت «قلهاهللاکبــر» سرچشــمه گرفتــه و بهســوی شــمالغرب
بهمــوازات جــاده قوچان-درگــز ادامــه مییابد(نقشــه  .)2منبــع دیگــر ،قنــات میباشــد کــه
نقــش آن در اســتحصال آب در دشــت درگــز بســیار میباشــد .قرارگیــری محــل قناتهــا
بیشــتر در شــمالغربی در نزدیکــی جشــنآباد و جنوبشــرقی در حســینآباد بیشــتر
میباشــد و ایــن در حالــی اســت کــه قنــوات مزبــور بهمــوازات یکدیگــر در جهــت
شمالشــرق کشــیده شــده اســت کــه ایــن امــر نشــانگر شــرایط هیدروژئولوژیکــی ناحیــه
میباشــد(والیتی .)105 :1370 ،ســفرههای آب زیرزمینــی مســیر رودخانــه درونگــر کــه
از پالکانلــو در شــمالغرب تــا شــهر درگــز کشــیده شــده دارای کیفیــت و کمیــت قابــل
توجهــی اســت .بــر اســاس اطالعــات ارایــه شــده بهوســیله آقــای لشــکری معــدل 30
ســاله بارندگــی دشــت درگــز و حوضــه آبریــز رودخانــه درونگــر  300میلیمتــر اســت.
بارندگــی بــه پیــروی از ارتفاعــات منطقــه از غــرب بــه شــرق کاهــش مییابــد .درجــه
حــرارت هــم از غــرب بــه شــرق افزایــش مییابد(والیتــی .)97 :1370 ،محصــوالت عمــده
کشــاورزی بخــش زیــادی از دشــت درگــز کــه بهعنــوان زمیــن مزروعــی مــورد اســتفاده
کشــاورزان قــرار گرفتــه عبارتنــد از :غلــه ،پنبــه ،ســیبزمینی ،حبوبــات ،ذرت ،کنجــد و
صیفیجــات ،طالبــی ،خربــزه ،و هندوانــه و انگــور کــه تنــوع گونههــای آن در دشــت درگــز
حایــز اهمیــت میباشــد(قهرمانیابیوردی.)34،35 :1335 ،

پیشینه پژوهشهای تاریخی و باستانشناسی دشت درگز
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بــر اســاس نوشــتههای میخــی کتیبــه بیســتون ،شــمال خراســان بــا نــام «پرثــوه» شــناخته
میشــود و ســاتراپ اینجــا در دوران هخامنشــی از میــان نزدیــکان دربــار انتخــاب میشــده
اســت .کاوشهــای مهــدی رهبــر در محوطــه باســتانی بندیــان درگــز منجــر بــه شناســایی
آثــار گچبــری بســیار شــاخصی از دوران ساســانی شــد کــه نشــان میدهــد یــک مرکــز
سیاســی بســیار مهــم از دوران ساســانی در ایــن منطقــه وجــود دارد (معصومــی:1383 ،
 .)492همچنیــن ایــن منطقــه و بهخصــوص شــهر درگــز یــا همــان محمدآبــاد در متــون
بســیاری از مورخیــن بــا شــهر نســا کــه در دوران اشــک اول از سلســله اشــکانی بنــا
گردیــده ،یکســان انگاشــته شــده اســت(معصومی .)493 :1383 ،چندیــن مســافر و جهانگــرد
طــی قــرن نوزدهــم میــادی از دشــت درگــز عبــور کردهانــد و توصیــف جغرافیایــی از ایــن
دشــت را ارایــه دادهانــد« .کاپیتــان ناپیــر یکــی از ایــن جهانگــردان و ســیاحان بریتانیایــی
میباشــد کــه از ایــن منطقــه عبــور کــرده و توصیــف جغرافیایــی نســبت ًا مفصلــی را
دربــاره دشــت درگــز نوشــته اســت(گاراژیان .)1 :1377 ،همچنیــن ســر هنــری راولینســون
بهطــور مفصــل در کتــاب خــود «راههــا بــه مــرو »1در بخــش  10دربــاره اهمیتهــای
اســتراتژیکی ایــن منطقــه صحبــت کــرده اســت(.)Kohl and Heskel, 1980: 171
اولیــن باستانشناســی کــه دربــاره آثــار باســتانی دشــت درگــز نوشــته هنــری فرانکفــورت
میباشــد کــه در ســال  1924میــادی ( 1303شمســی) از دشــت درگــز بازدیــد کــرده
و مــواد باستانشناســی جمــعآوری شــده از محمدآبــاد (درگــز کنونــی) را مــورد بررســی
قــرار داده اســت .وی یــک صنعــت مشــترک ســفالگری بیــن ســفالهای ایــن منطقــه بــا
ســفالهای تپــه آنــو تشــخیص داده اســت( .)Kohl and Heskel, 1980: 163اولیــن
بررســی باستانشناســانه ایــن منطقــه در ســال  1345شمســی توســط هیئــت باســتان
شناســی شمالشــرق بهسرپرســتی نگهبــان انجــام گرفت(لبافخانیکــی.)100 :1387 ،
در شــهریور مــاه و آبــان مــاه ســال  1357شمســی (ســپتامبر و نوامبــر  1978میــادی)
ایــن منطقــه توســط دو باستانشــناس خارجــی بهنامهــای فیلیــپ کوهــل و دنیــس
هســکل مــورد بازدیــد مقدماتــی قــرار گرفــت(.)Kohl and Heskel, 1980: 160-172
همچنیــن در ایــن منطقــه پــس از انقــاب اســامی ایــران مهــدی رهبــر طــی ســالهای
 1373تاکنــون چندیــن فصــل حفــاری را در مجموعــه بندیاندرگــز کــه یــک محــل متعلــق
بــه دوره ساســانی میباشــد ،انجــام داده اســت(گاراژیان .)2 :1377 ،در ســال 1375ه.ش
هیئتــی از میــراث فرهنگــی اســتان خراســان بهسرپرســتی محمــد بختیــاری منطقــه دشــت
درگــز را بررســی نمودهانــد .همچنیــن عمــران گاراژیــان در ســال  1376شمســی ایــن
منطقــه را دوبــاره بــا عنــوان بررســی شناســایی تکمیلــی دشــت درگــز(دوره پیــش از تاریــخ)
بررســی نمود(گاراژیــان.)2 :1377 ،

روشپژوهش

ایــن پژوهــش ابتــدا بــا پژوهــش کتابخانــهای آغــاز شــد و محوطههــای موردنظــر در
چهارچــوب زمانــی از منابــع در دســترس اســتخراج گردیــد .در مرحلــه بعــدی بــرای تهیــه
نقشــه  GISمنطقــه بهبررســی محوطههــا و ثبــت نقــاط آنهــا بــا اســتفاده از دســتگاه
 GPSپرداختــه شــد (جــدول  )1و ســپس با اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایی ()GIS
بــه تجزیــه و تحلیــل دادههــا؛ هــم بــر پایــه بررســی کنونــی و هــم بــر پایــه بررسـیهای
گذشــته پرداختــه شــد .امــروزه بررسـیهای باستانشناســی بــرای اهــداف گوناگونــی مطــرح
میگــردد .تــا دهههــای قبــل بررســی تنهــا ابــزاری بــرای تعییــن محــل کاوش محســوب
1. The Road To Marv

الگوی استقراری دشت درگز

محوطههــای ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه چندیــن عامــل مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد .ایــن
عوامــل شــامل دوری و نزدیکــی بــه منابــع آبــی ،خــاک منطقــه مــورد نظــر ،شــیب ارتفاعــی
و ارتبــاط بیــن محوطههــا میشــود .در اینجــا توصیــف کلــی در ارتبــاط بــا هــر دوره
آورده میشــود.
دوره نوســنگی :فرهنــگ نوســنگی ایــن دوران بــا نــام جیتــون مشــخص میگــردد
کــه قدیمیتریــن شــواهد شــناخته شــده از مســکون شــدن ،اهلیســازی حیوانــات و
گیاهــان و کشــاورزی و ســفالهای ســاده را در بــر میگیرد(ملــک شــهمیرزادی:1374 ،
 .)137نزدیکتریــن یافتههــای مشــابه بــه ایــن فرهنــگ در تپــه شــرقی ســنگ چخمــاق
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میگردیــد امــا امــروزه هدفهایــی کــه در بررس ـیهای میدانــی دنبــال میشــوند شــامل
بــرآورد نوســانهای جمعیتــی منطقــه ،دگرگونــی آن در دراز مــدت ،ارتبــاط مکانهــای
باســتانی بــا محیــط زیســت و منابــع طبیعــی ،تعییــن مرزهــای فرهنگــی بیــن منطق ـهای
و سلســله مراتــب مکانهــای باســتانی و ارتبــاط فضایــی آنهاســت(زیدی.)22 :1383 ،
واژه الگــوی اســتقراری در اینجــا بهعنــوان روشــی توصیــف میشــود کــه در آن انســان
خــود را بــرروی چشــماندازی کــه در آن زندگــی مینمایــد ،تصــور میکنــد(Parsons,
 .)1972: 129در تئوریهــای فضایــی و جغرافیــای اقتصــادی الگوهــای اســتقراری بــه
دو ویژگــی بنیــادی توجــه دارد .اولیــن ویژگــی آن ســاختار فضایــی اســتقرارها میباشــد
و دومیــن ویژگــی رابطــه فضایــی بیــن اســتقرارها میباشــد .سیســتمهای اطالعــات
جغرافیایی(ســاج =  )GISیــک سیســتم اطالعاتــی اســت کــه ب ـهکار پــردازش اطالعــات
مــکان مرجــع یــا اطالعــات جغرافیایــی میپــردازد و در واقــع نرمافــزاری رایان ـهای اســت
کــه بــرای مدیریــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات فضایــی بـهکار میرود(قرخلــو و امیریــان،
 .)168 :1382ماهیــت باستانشناســی بهگونـهای اســت کــه بــا موضوعاتــی از قبیــل جمــع
آوری ،نگهــداری ،پــردازش و تفســیر دادههــای باستانشناســی بــا دیگــر رشــتهها ارتبــاط
نزدیــک برقــرار میکنــد .اســتفاده از  GISیــا سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی بــرای
ذخیــره ،نمایــش ،تجزیــه و تحلیــل ،تهیــه نقشـههای دقیــق ،درک روابــط فضایــی انســان و
محیــط زندگــی اطــراف آن در باستانشناســی جدیــد کامـ ً
ا مرســوم شــده اســت .در واقــع
اســتفاده از  GISو فنــاوری فضایــی در باستانشناســی موجــب دگرگــون شــدن نگرشهــا
و پیشــرفت تحلیلهــای باستانشناســی شــده اســت(کریمی و فــرج زاده.)114 :1383 ،
سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی در مطالعــات ناحیـهای در باستانشناســی بــرای بررســی
نمونههــای محوطههــای باستانشناســی و بــرای کشــف الگوهــا و همســازی بــا عوامــل
زیس ـتمحیطی ماننــد :ارتفاعــات ،دامنههــا ،جهــات شــیب ،برجســتگیها ،زمینشناســی و
یــا فواصــل مختلــف دسترســی بــه آب بـهکار رفتــه اســت .مبانــی تئوریــک تحلیــل الگــوی
اســتقراری در محیــط  GISبــر ایــن فــرض اســتوار میباشــد کــه ایجــاد زیســتگاههای
دایمــی توســط انســانها بــر اســاس یــک مــدل توزیــع تصادفــی نمیباشــد چــون رفتــار
انســانها همیشــه الگوپذیــر بــوده اســت و بنابــر رفتــار مــکان گرایانــه آنهــا ،اســتقرارها بــا
توجــه بــه الگــوی شــکل زمیــن ،خــاک ،پوشــش گیاهــی ،منابــع آبــی و دیگــر ویژگیهــا
انتخــاب میگردنــد ( .)Warren and Asch, 2000: 6بــر ایــن اســاس در نــرم افــزار
 ،GISرابطــه هــر یــک از محوطههــا و خوشــهها نســبت بــه متغیرهــای اصلــی محیــط
مثــل منابــع آب ،نــوع خــاک پیرامونــی ،ارتفــاع از ســطح دریــا ،ارتفــاع مــکان اســتقرار از
محیــط پیرامــون ،اقلیــم و میانگیــن دمــا ،زاویــه شــیب ،راههــا و گذرگاههــای طبیعــی و
اســتراتژیک ،مراکــز عمــده جمعیتــی و معــادن و ذخایــر طبیعــی بررســی میگــردد.

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،1ﺟﺪﻭﻝ ﮔﺎﻫﻨﮕﺎﺭﻱ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻤﺎﺭ

ﺳﻄﺢ

ﺳﻄﺢ

ﺩﺭﻳﺎ

ﺩﺷﺖ
13.5m

1
6.28

ﻃﻮﻝ

ﻋﺮﺽ

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ

1

ﺗﭙﻪ ﺗﻘﻲ

37’23’11.64

59’8’56.70

349m

2

ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻥ

37’27’12.60

59’6’49.14

447m

10m

3

ﻳﺎﺭﻳﻢ ﺗﭙﻪ

37’28’0.48

59’5’52.50

578m

36m

9.56

4

ﺗﭙﻪ ﺧﺎﺧﻴﺎﻥ

37’29’20.70

59’2’39.42

557m

7.5m

5.98

ﻩ

5

ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻮﻃﻪ

ﻳﻮﺧﺎﺭﻗﻠﻌﻪ ﻗﺮﻩ

*
*
*

*

*

*

*

*

*

37’26’42.30

58’59’11.52

656m

11.5m

4.46

*

*

*

*

*

*

6

ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺗﭙﻪ

37’21’56.58

59’3’26.88

667m

11.5m

0.93

*

*

*

*

*

*

*

7

ﺗﭙﻪ ﭘﺮﻛﻦ

37’24’7.68

59’3’14.22

615m

20m

1.5

8

ﺗﭙﻪ ﻟﻴﻚ

37’20’42.42

59’7’47.76

469m

18m

1.3

9

ﺗﭙﻪ ﺍﻭﻟﻴﺎء 2

37’20’34.80

59’5’31.86

641m

2m

0.5

ﻗﻮﻳﻮﻧﻠﻮ

ﺗﭙﻪ ﻛﺎﻝ
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37’31’1.60

58’55’37.90

618m

5.5m

0.6

11

ﺷﻬﺮﺗﭙﻪ

37’21’5.94

59’3’47.28

657m

9m

0.5

12

ﺗﭙﻪ ﻧﻮﺧﻨﺪﺍﻥ

37’31’16.26

58’59’20.64

632m

6.5m

1.67

37’30’32.88

59’16’52.26

297m

16m

1.58

37’30’44.52

59’14‘32.82

322m

6m

0.22

13
14
15

ﻛﻠﻴﺴﺎ

ﻛﻬﻨﻪ ﻗﻠﻌﻪ
ﻣﻴﺮﻗﻠﻌﻪ
ﺗﭙﻪ ﻳﺎﺳﺘﻪ
ﺗﭙﻪ ﻣﺮﻱ

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

37’33’54.00

58’52’44.76

740m

16m

37’26’40.32

59’0’20.64

691m

8m

1

*

17

ﺍﻳﻼﻥ ﺟﻮﻕ

37’21’31.32

59’9’34.44

550m

16m

2.86

18

ﺗﭙﻪ ﻗﺮﺍﻭﻝ

37’30’51.24

59’15’11.94

316m

20m

5.68

*

19

ﺗﭙﻪ ﺟﺸﻦ ﺁﺑﺎﺩ

37’28’48.36

58’53’55.62

764m

9m

0.54

*

20

ﺗﭙﻪ ﻧﺼﻴﺮ

37’27’43.38

59’5’17.70

480m

9.5m

0.7

*

21

ﺗﭙﻪ ﻧﻈﺮ

37’35’41.04

58’48’35.58

840m

17.5m

2.06

16

ﺳﻌﺪﺁﺑﺎﺩ

* ﻣﺴﺎﺣﺖ :ﻫﻜﺘﺎﺭ

*  :Nﺩﻭﺭﻩ ﻧﻮﺳﻨﮕﻲ

*  :ECﺩﻭﺭﻩ ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ

*  :MCﺩﻭﺭﻩ ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ

*  :LCﺩﻭﺭﻩ ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﺎﺧﺮ

*  :EBﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺰ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ

*  :MBﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ

*  :LCﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺰ ﻣﺘﺎﺧﺮ

*  :Yﺩﻭﺭﻩ ﻳﺎﺯ IﻭII

*  :Aﺩﻭﺭﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ

*

*

1.3

ﻳﻮﺧﺎﺭﻗﻠﻌﻪ

*

*

*

ﭘﺎﻟﻜﺎﻧﻠﻮ

*

*
*

10

12

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺯ

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺯ
ﻣﺴﺎﺣﺖ

N

EC

MC

LC

EB

MB

LB

Y

A

*

*

*

*

*

در شمالشــرقی ایــران اســت(همان .)134 :حوضــه دشــت درگــز بهدلیــل نزدیکــی بیــش
از حــد بــه فرهنگهــای جنوبغــرب ترکمنســتان بهشــدت تحــت تاثیــر فرهنــگ ایــن
منطقــه اســت و ایــن رونــد تــا پایــان ادامــه مییابــد .فرهنــگ نوســنگی حوضــه دشــت
درگــز در دو محوطــه شــاخص دیــده میشــود؛ نوروزتپــه و یاریمتپــه (عکــس  ،1عکــس
و طــرح  .)Aمحوطــه یاریمتپــه در کنــار رودخانــه درونگــر قــرار دارد و نوروزتپــه در کنــار
یکــی از آبراهههــای فرعــی .از نظــر نــوع خــاک ،خــاک دشــت از نــوع کواترنــری و
خــاک مناســب بــرای کشــاورزی آبیــاری اســت .بهلحــاظ درجــه ارتفــاع هــر دو محوطــه در
منطقــه میانــی ســطح دشــت و یــک ســطح ارتفــاع قــرار دارنــد .یاریمتپــه در ارتفــاع 534
متــری از ســطح دریــا و نوروزتپــه در ارتفــاع  667متــری از ســطح دریــا قــرار دارد.

 .2در این پژوهش معیار نزدیکی به آب فاصله کمتر از  500متر و معیار دوری فاصله بیشتر از  500متری میباشد.
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دوره مــس ســنگی قدیــم :ایــن دوره بــا ســفالهای ســاده و منقــوش دوره آنــوی
 IAو  IBو نمــازگا  Iدر جنوبغــرب ترکمنســتان و دشــت درگــز مشــخص میگــردد
(عکــس  ،1عکــس و طــرح ( ،)Bگاراژیــان .)249 :1377 ،ســفالهای شــاخص ایــن
دوره ســفالهای نــرم بــا مــاده افــزودهی کاه اســت کــه بهطــور برجســتهای از نمــازگاه
بهدســت آمدهانــد و تزیینــات ســفالها از ردیفهــای مثلــث افقــی و خطــوط زیگزاگــی
و موجــدار و طرحهــای بــز و گیاهــان تشــکیل شــده اســت(همان .)249 :در ایــن دوره دو
محوطــه جدیــد بهنامهــای :ایالنجــوق و یوخاریقلعــه در مناطــق جدیــد و در ارتبــاط
نزدیــک بــا محوطههــای نوروزتپــه و یاریمتپــه بهوجــود میآینــد .هــر چهــار محوطــه
ایــن دوره در فاصلــه کمتــر از  500متــری 2نســبت بهجریــان آب قــرار دارنــد و از نظــر
بــارش همگــی در مقــدار بیــن  50تــا 250میلیمتــری هســتند .از نظــر نــوع خــاک همــان
الگــوی دوره قبــل یعنــی خــاک مناســب بــرای کشــاورزی آبیــاری حاکــم اســت .هــر چهــار
اســتقرار ایــن دوره در منطقــه میانــی دشــت قــرار دارنــد و از نظــر طیــف ارتفــاع در یــک
طیــف قــرار دارنــد.
دوره مــس ســنگی میانــی و جدیــد :در آســیای مرکــزی ،ایــن دو دوره بــا
فرهنگهــای شــاخص نمــازگاه  IIو  IIIمشــخص میگردنــد و اســتقرارها در تعــداد
افزایــش مییابند(گاراژیــان 62 :1377 ،و Hiebert and Kurbansakhatov, 2003:
 .)21در ایــن دوره در دشــت درگــز تعــداد اســتقرارها بــه  6محوطــه میرســد و چــون
تعــداد محوطههــا در هــر دو دوره تغییــری نمیکنــد تحلیــل هــر دو دوره در یکجــا
آورده میشــود 4 .محوطــه از دوران قبــل یعنــی ایالنجــوق ،یوخاریقلعــه ،نوروزتپــه و
یاریمتپــه تــداوم مییابنــد و دو محوطــه جدیــد یعنــی تپــه نوخنــدان و تپــه لیــک بــرای
اولینبــار در ایــن دوره مســکون میگردند(عکــس  ،1عکــس و طرحهــای  .)C-Iنوخنــدان
در بخــش شــمالی دشــت و تپــه لیــک در جنــوب دشــت در نزدیکــی اســتقرار ایالنجــوق
قــرار میگیــرد .از نظــر نزدیکــی و دوری بــه منابــع آب ،تنهــا تپــه لیــک اســت کــه فاصلــه
در حــدود  1کیلومتــری بــا نزدیکتریــن رودخانــه را دارد ولــی تپــه نوخنــدان در محــدوده
 500متــری رودخانــه درونگــر قــرار دارد .از لحــاظ نــوع خــاک ،تنهــا تپــه لیــک اســت کــه
در جایــی میباشــد کــه بــرای کشــاورزی دیــم مناســب اســت ولــی بقیــه محوطههــا
همگــی از نظــر نــوع خــاک ،کشــاورزی آبیــاری میباشــند .تمامــی محوطههــای ایــن
دوره در شــیب ارتفاعــی  542تــا  725متــری قــرار دارنــد و ایــن نشــان از موقعیــت مناســب
ایــن طیــف شــیب بــرای شــکلگیری اســتقرار در آن اســت.
دوره مفــرغ قدیــم :فرهنــگ دوره قدیــم بــا ســفالهای شــاخص و زیبــای منقــوش
دوره نمــازگاه ( IVعکــس  ،2عکــس و طــرح  )J-Kمشــخص میگــردد (گاراژیــان،
 .)68 :1377یکــی از ویژگیهــای مهــم ایــن دوره ســاخت ســفال اســت کــه بــا اســتفاده و
رواج چــرخ ســفالگری در ایــن دوره اســت(طالیی .)43 :1385 ،در ایــن دوره ،ایــن فرهنــگ
در محوطههــای دشــت درگــز هــم دیــده میشــود 2 .اســتقرار بهتعــداد محوطههــای
قبلــی در دشــت درگــز کــه شــامل ایالنجــوق ،یوخاریقلعــه ،نوروزتپــه ،یاریمتپــه ،تپــه
نوخنــدان و تپــه لیــک افــزوده میشــود کــه تپــه پرکــن و تپــه کالکلیســا نــام دارد.
تپــه پرکــن در بخــش میانــی دشــت درگــز فاصلــه بیــن نوروزتپــه و یاریمتپــه را پــر
میکنــد و تپــه کالکلیســا در بخــش شــمالی دشــت درگــز در نزدیکــی تپــه نوخنــدان
قــرار گرفتــه اســت .در میــان محوطههــای تــازه تاســیس در ایــن دوره ،محوطــه پرکــن
در حاشــیه شــاخه فصلــی رودخانــه قــرار گرفتــه اســت .امــا محوطــه کالکلیســا در بخشــی
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عکــس  :1ســفالهای نوســنگی
تــا پایــان دوران مسســنگی جدیــد.

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،2ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺳﻔﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻮﺳﻨﮕﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﺭﺟﺎﻋﺎﺕ

A

ﻧﻮﺭﻭﺯﺗﭙﻪ

02

ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﺎﻩ ﺩﺭﺷﺖ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺻﻮﺭﺗﻲ )(7.5YR, 7/4

ﻧﻮﺳﻨﮕﻲ

Coolidge,
2005; 145

B

ﻧﻮﺭﻭﺯﺗﭙﻪ

11

ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺩﻩ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﺎﻩ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ) ،(10YR, 7/4ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺯﻳﺮ ﻟﺒﻪ ،ﺭﻧﮓ
ﻧﻘﻮﺵ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭﺷﻦ ) ،(2.5YR, 6/6ﻗﻄﺮ  38ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ
ﻗﺪﻳﻢ

Pumpelly,
1908: plate 20

C

ﺗﭙﻪ ﻟﻴﻚ

18

ﺳﻔﺎﻝ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ  ،ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭ  ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺎﺳﻪ ﺭﻳﺰ  ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻗﺮﻣﺰ ) ، (10R, 4/8ﻧﻘﻮﺵ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺭﺏ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ﺧﻄﻮﻁ  ،ﺭﻧﮓ ﻧﻘﻮﺵ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻩ )(10R, 4/1

ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ
ﻣﻴﺎﻧﻲ

Pumpelly,
1908; plate 32

D

ﺗﭙﻪ
ﻧﻮﺧﻨﺪﺍﻥ

02

ﺳﻔﺎﻝ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ  ،ﺑﺪﻧﻪ  ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﺎﻩ  ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻗﺮﻣﺰ
ﺗﻴﺮﻩ ) ، (2.5YR, 3/6ﻧﻘﻮﺵ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻴﺮﻩ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺑﺎﺭﻳﻚ  ،ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻴﺮﻩ
)(5YR, 3/1

ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ
ﻣﻴﺎﻧﻲ

Pumpelly,
1908; plate 32

E

ﻳﺎﺭﻳﻢ ﺗﭙﻪ

17

ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻗﻬﻮﻩ
ﺍﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ) ،(10YR, 8/2ﻧﻘﻮﺵ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺭﻱ ﻟﻮﺯﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ
ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻮﻁ ،ﺭﻧﮓ ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺪﺭ ) ،(10R, 3/3ﻗﻄﺮ  14ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ
ﻣﻴﺎﻧﻲ

ﮔﺎﺭﺍژﻳﺎﻥ61 :1377 ،

F

ﺗﭙﻪ
ﻧﻮﺧﻨﺪﺍﻥ

04

ﺳﻔﺎﻝ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻗﺮﻣﺰ
) ،(2.5Y, 5/6ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﻟﺒﻪ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺭﺏ ﺯﺍﻳﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﻟﺒﻪ ،ﻗﻄﺮ 32
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ
ﺟﺪﻳﺪ

Pumpelly,
1908; plate 29

G

ﻳﺎﺭﻳﻢ ﺗﭙﻪ

14

ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺩﻩ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﺎﻩ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﺭﻭﺷﻦ ) ،(2.5Y, 7/2ﻧﻘﻮﺵ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻟﺒﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ
ﻣﻮﺭﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺝ ،ﺭﻧﮓ ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮﻩ ) ،(5YR, 3/3ﻗﻄﺮ 11
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ
ﺟﺪﻳﺪ

;Mason, 1989
p. 72
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ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﺎﻩ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﺭﺩ
ﻛﻤﺮﻧﮓ ) ،(5Y, 8/3ﻧﻘﻮﺵ ﻟﻮﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﺮ ،ﺭﻧﮓ ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺪﺭ
) ،(2.5YR, 2.5/2ﻗﻄﺮ  16ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ
ﺟﺪﻳﺪ

;Mason, 1981
Plate XXV
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ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﺎﻩ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﺭﺩ ﻛﻤﺮﻧﮓ ) ،(2.5Y, 3/2ﻧﻘﻮﺵ ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﭘﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻘﻮﺵ ﻟﻮﺯﻱ ﮔﻮﻧﻪ،
ﺭﻧﮓ ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮﻩ )(5YR, 2.5/2

ﻣﺲ ﺳﻨﮕﻲ
ﺟﺪﻳﺪ

ﮔﺎﺭﺍژﻳﺎﻥ :1377 ،ﺹ
104
)ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻔﺎﻝ
ﺗﭙﻪ ﻟﻴﻚ(

قــرار گرفتــه اســت کــه بــا منبــع آب فاصلــه دوری دارد .بــه لحــاظ خاکشناســی دو
محوطــه تپــه لیــک و محوطــه تــازه تاســیس کالکلیســا در خاکهایــی قــرار دارنــد کــه
بــرای کشــاورزی دیمــی مناســب هســتند و بقیــه محوطههــا بهویــژه تپــه پرکــن کــه
تنهــا در ایــن دوره مســکون شــده در خاکهــای مناســب بــرای کشــاورزی آبیــاری قــرار
گرفتهانــد .تمامــی محوطههــای ایــن دوره در همــان ارتفــاع بیــن  542تــا  725متــری در
بخــش میانــی دشــت قــرار گرفتهانــد.
دوره مفــرغ میانــی :فرهنــگ دوره برنــز میانــی در آســیای مرکــزی بــا ســفالهای
شــاخص دوره نمــازگا ( Vعکــس  ،2عکــس و طــرح  )Lو رشــد روند شهرنشــینی مشــخص
میگــردد ( .)Biscione, 1377: 113در ایــن دوره اســتفاده از چــرخ ســفالگری ســریع و
فنــون ســفالگری بــه درجــه کمــال و پیشــرفت خــود میرســند و کورههــای دو قســمتی
بهطــور کامــل رواج مییابنــد .در ایــن دوره در دشــت درگــز ،ســه محوطــه پرکــن،
کالکلیســا و ایالنجــوق کــه در دوره قبلــی مســکون شــدهاند از بیــن میرونــد و عــاوه
بــر محوطههــای تپــه لیــک ،نوروزتپــه ،یاریمتپــه ،تپــه نوخنــدان ،و یوخاریقلعــه دو
محوطــه جدیــد بهنــام شــهرتپه و کهنهقلعــه میرقلعــه بهوجــود میآینــد .محوطــه شــهر
تپــه در کنــار محوطــه نوروزتپــه و محوطــه کهنهقلعــه در ابتــدای خروجــی دشــت بهســمت
مــرز ترکمنســتان بهوجــود آمدهانــد .همچنــان تپــه لیــک اســت کــه بــا رودخانــه فاصلــه
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دارد و بــه لحــاظ خــاک هــم در منطقــه مناســب بــرای کشــاورزی دیــم قــرار دارد .بــرای
بقیــه محوطــه هــا همچنــان همــان الگــوی قبلــی وجــود دارد چــه از نظــر نزدیکــی بــه آب
و چــه از نظــر نــوع خــاک .تمامــی محوطــه هــای ایــن دوره هــم تقریبــا در همــان ارتفــاع
 542تــا  725متــری از ســطح دریــا قــرار گرفتهانــد بهجــز محوطــه کهنهقلعــه کــه در
ســطح پایینتــری در ارتفــاع  297متــری از ســطح دریــا قــرار دارد.
دوره مفــرغ جدیــد :پایــان دوران شهرنشــینی ،زوال فرهنــگ نمــازگاه  Vو آغــاز
فرهنــگ نمــازگاه  VIنشــان دهنــده تحــوالت ویــژهای در ایــن حوضــه اســت (گاراژیــان،
 75 :1377؛  .)Biscione, 1977: 114رواج ســفالهای خاکســتری و حضــور آنهــا
بهخوبــی نشــان دهنــده تغییــرات فرهنگــی اســت (عکــس  ،2عکــس و طــرح .)M-N
در دشــت درگــز و در ایــن زمــان اســتقرارها در دشــت افزایــش مییابنــد و تنهــا تپــه
لیــک متــروک میگــردد و ســکونت در بقیــه اســتقرارهای دوره قبــل ادامــه مییابــد.
اســتقرارهای جدیــد در حاشــیه و اطــراف اســتقرارهای قبلــی بهوجــود میآیــد ،اســتقرار در
دو محوطــه جدیــد قــراول تپــه و تپــه یاســته در کنــار محوطــه کهنهقلعــه آغــاز میشــود.
محوطههــای جدیــد جشــنآباد و مریپالکانلــو در بخــش شــمالی دشــت بهوجــود
میآینــد .محوطــه امامزادهاولیــا شــماره 2در بخــش جنوبــی دشــت و در کنــار اســتقرارهای
نوروزتپــه و شــهرتپه پدیــدار میگــردد .محوطــه یوخاریقلعــه ســعدآباد در کنــار محوطــه
شــاخص و قدیمــی یوخاریقلعــه قرهقویونلــو اســت و تپــه نصیــر در نزدیکــی اســتقرار
یاریمتپــه و تپــه خاخیــان در فاصلــه مســاوی بیــن دو اســتقرار یاریمتپــه و نوخنــدان قــرار
دارد .تمامــی محوطههــای ایــن دوره در کنــار شــاخههای فصلــی رودخانــه درونگــر قــرار
گرفتهانــد .در ایــن میــان تنهــا محوطههــای کهنهقلعــه و تپــه یاســته و امامــزاده اولیــاء
بهلحــاظ خــاک مناســب بــرای کشــاورزی در منطقــه کشــاورزی دیــم قــرار دارنــد و بقیــه
محوطههــا در منطقــه مناســب بــرای کشــاورزی آبیــاری هســتند .در میــان محوطههــای
ایــن دوره ،تنهــا دو محوطــه مریپالکانلــو و جشــنآباد هســتند کــه بهلحــاظ ارتفــاع در
درجــه باالتــری قــرار گرفتهانــد .محوطههایــی کــه در بخــش شــرقی دشــت هســتند در
ســطح ارتفاعــی پایینتــری قــرار دارنــد.
عصــر آهــن یــا فرهنــگ یــاز ( Iو  :)IIبــا پایــان دوران مفــرغ و از بیــن رفتــن
فرهنــگ شهرنشــینی ،فرهنــگ جدیــدی آســیای مرکــزی را در بــر میگیــرد کــه بهنــام
یــاز اســت و نــام خــود را از محوطــه یازتپــه وام میگیــرد(.)Ricciardi, 1980: 58
فرهنــگ مــادی ایــن دوران در اشــیای آهنــی و ســفالهای منقوشــی (عکــس  ،2عکــس
و طــرح  )Oتجلــی مییابــد کــه بــا فرهنــگ ســفالهای خاکســتری دوران مفــرغ میانــی
و جدیــد کامــ ً
ا متفــاوت اســت .در ایــن دوره در دشــت درگــز 5 ،محوطــه در سرتاســر
دشــت مــورد ســکونت قــرار میگیرنــد .در واقــع در ایــن دوره اُفــت قابــل توجهــی در
تعــداد اســتقرارهای دوره مفــرغ جدیــد بهوجــود میآیــد و پراکندگــی را در الگــوی مکانــی
اســتقرارها نشــان میدهــد .اســتقرارها در ایــن دوره شــامل تپــه لیــک ،تپــه صاحبجــان،
تپــه نظــر ،محوطــه یاریمتپــه و کهنهقلعــه میباشــد .دو محوطــه تپــه لیــک و تپــه نظــر
در فاصلــهای بیشــتر از  500متــر از رودخانــه قــرار دارنــد .تپــه لیــک و کهنهقلعــه در
خاکهــای مناســب بــرای کشــاورزی دیــم و دو محوطــه دیگــر صاحبجــان و یاریمتپــه
دقیقــ ًا در نزدیکــی رودخانــه درونگــر و درون منطقــه مناســب بــرای کشــاورزی آبیــاری
قــرار گرفتهانــد .امــا تپــه نظــر در منطقـهای از نــوع کوهســتانی قــرار دارد و دارای ســاختار
زمینشناســی ســنگهای رســوبی میباشــد .در میــان محوطههــای ایــن دوره تنهــا
تپهلیــک و تپــه نظــر در موقعیتــی اقلیــت قــرار دارنــد .تپــه نظــر در باالتریــن درجــه ارتفــاع

عکــس  :2ســفال هــای مفــرغ
قدیــم تــا دوره هخامنشــی.
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و بیــن  894تــا  1085متــر از ســطح دریــا میباشــد .تپــه لیــک بیــن  524تــا  725متــر
میباشــد و ســه محوطــه باقیمانــده یعنــی یاریمتپــه و کهنهقلعــه و صاحبجــان در
پایینتریــن درجــه ارتفــاع یعنــی  243تــا  524متــر میباشــند.
دوره هخامنشــی :ایــن دوران کــه بــه نامهــای مختلــف شــناخته میشــود در
مطالعــات باستانشناســان شــوروی ســابق ،آســیای مرکــزی بــا نــام فرهنــگ یــاز و در
مطالعــات ایــران بــا نــام فرهنــگ عصــر آهــن  IVشــناخته میگــردد (Askarov,
 .)1996: 452در متــون باستانشناســی ،ســفال شــاخص ایــن منطقــه در ایــن دوران
ظــروف مخروطــی اســتوانهای اســت ( )Zadneprovsky, 1995: 158کــه در مناطــق
شمالشــرقی ایــران از دو محوطــه تورنگتپــه (الیــه  )VAو یاریمتپــه (الیههــای 8
تــا  )6و جدیــداً اســتقرار شــاخص آقتپــه و چندیــن اســتقرار کوچــک در درههــای اتــرک
باالیــی بهخوبــی شــناخته شــده اســت .ســفالهای منطقــه شــامل گونههــای قرمــز از
قرمــز -نارنجــی تــا نارنجــی -قهــوهای کــه صیقــل شــده و چرخســاز هســتند میباشــند
و فرمهــا شــامل :کاســههای زاویــهدار و جامهــا و بشــقابهای لبــه برگشــته اســت کــه
بــا انــواع خــود در آســیای مرکــزی شــباهت بســیاری دارد( .)Ricciardi, 1980: 61ایــن
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،3ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺳﻔﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﺮﻍ ﻗﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ
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ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻜﺲ

ﻧﺎﻡ
ﻣﺤﻮﻃﻪ

ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺳﻔﺎﻝ

ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺕ ﻓﻨﻲ

ﮔﺎﻫﻨﮕﺎﺭﻱ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ

ﺍﺭﺟﺎﻋﺎﺕ

J

ﺗﭙﻪ ﺍﻳﻼﻥ
ﺟﻮﻕ

15

ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﺭﺩ ﻛﻤﺮﻧﮓ ) ،(5Y, 5/3ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭼﻠﻴﭙﺎﻳﻲ ﻭ ﻟﻮﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺩﺍﺭ ،ﺭﻧﮓ
ﻧﻘﻮﺵ ﺳﻴﺎﻩ ) ،(2.5Y, 2.5/1ﻗﻄﺮ 11 :ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻋﺼﺮ ﻣﻔﺮﻍ
ﻗﺪﻳﻢ

ﮔﺎﺭﺍژﻳﺎﻥ :1377 ،ﺹ 99

K

ﻳﺎﺭﻳﻢ ﺗﭙﻪ

13

ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﺑﺪﻧﻪ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺻﻮﺭﺗﻲ ) ،(7.5YR, 7/4ﻧﻘﻮﺵ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺍﻓﻘﻲ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺭﺏ ﻭ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﺯﺍﻳﺪﻩ
ﺩﺍﺭ ،ﺭﻧﮓ ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﺗﻴﺮﻩ ) ،(7.5YR, 3/8ﻗﻄﺮ  16ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻋﺼﺮ ﻣﻔﺮﻍ
ﻗﺪﻳﻢ

Kirco, 1988: p. 54

L

ﺗﭙﻪ ﻛﻬﻨﻪ
ﻗﻠﻌﻪ

4

ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺯﺭﺩ ﻛﻤﺮﻧﮓ ) ،(2.5Y, 8/3ﻗﻄﺮ  12ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻋﺼﺮ ﻣﻔﺮﻍ
ﻣﻴﺎﻧﻲ

ﻟﺒﺎﻑ ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ :1387 ،ﺗﺼﻮﻳﺮ
7

M

ﻛﻬﻨﻪ ﻗﻠﻌﻪ

08

ﺳﻔﺎﻝ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ) ،(5YR, 6/1ﻗﻄﺮ  30ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻋﺼﺮ ﻣﻔﺮﻍ
ﺟﺪﻳﺪ

Deshayes, 1973:
Fig 7

N

ﻳﺎﺭﻳﻢ ﺗﭙﻪ
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ﺳﻔﺎﻝ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺩﻩ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ) ،(7.5YR, 5/1ﻗﻄﺮ  26ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻋﺼﺮ ﻣﻔﺮﻍ
ﺟﺪﻳﺪ

Deshayes, 1973:
Fig 7

O

ﻳﺎﺭﻳﻢ ﺗﭙﻪ

08

ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﺎﻩ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻠﻲ
ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﺭﺩ ﻛﻤﺮﻧﮓ ) ،(2.5Y, 8/2ﻧﻘﻮﺵ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻟﺒﻪ ﺧﻄﻮﻁ
ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺭﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺝ ،ﺭﻧﮓ ﻧﻘﻮﺵ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻴﺮﻩ
) ،(2.5YR, 2.5/2ﻗﻄﺮ  34ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﻋﺼﺮ ﺁﻫﻦ
)ﻳﺎﺯ(I

Cattani & Genito,
1998; p. 80

P

ﺗﭙﻪ ﺗﻘﻲ
ﻛﻤﺎﺝ ﺧﻮﺭ

04

ﺳﻔﺎﻝ ﻧﺨﻮﺩﻱ ﺭﻧﮓ ،ﻟﺒﻪ )ﻧﻮﻉ ﻻﻟﻪ ﺍﻱ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ( ،ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﺎﺳﻪ ،ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﺭﺩ ﻛﻤﺮﻧﮓ ) ،(5Y, 8/2ﻗﻄﺮ  12ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ

ﺩﻭﺭﻩ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ

ﻋﻄﺎﻳﻲ91 :1383 ،
ﻟﻮﺣﻪ  ،1ﻃﺮﺡ 4

فرمهــا بــا نمونههــای شــاخص ســفالهای زورقــی شــکل و الل ـهای شــکل هخامنشــی
بســیار نزدیــک میباشــند(عکس  ،2عکــس و طــرح ( )Pعطایــی و عباســی .)47 :1387 ،از
ایــن دوره تنهــا یــک محوطــه در دشــت درگــز شــناخته شــده و ایــن در حالــی اســت کــه
احتمــال وجــود محوطههــای بیشــتری در دشــت وجــود دارد .تنهــا محوطــه شــناخته شــده
از ایــن دوره تپــه تقــی در روســتای کماجخــور اســت .تپــه تقــی در فاصلــه بســیاری نســبت
بــه شــاخه فصلــی منشــعب شــده از رودخانــه درونگــر اســت .ایــن تپــه همچنیــن در منطقــه
کواترنــری قــرار گرفتــه کــه بــرای کشــاورزی دیــم مناســب اســت .ایــن تپــه در طیــف
ارتفــاع  213تــا  541متــری از ســطح دریــا قــرار دارد.
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نقشه  ،3الگوی استقراری دوران مس سنگی.

شماره  ،2دوره دوم ،بهار و تابستان 1391

نقشه  :2الگوی استقراری دوره نوسنگی.
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نقشه  ،4الگوی استقراری دوران مفرغ.

تحلیل الگوی استقراری

در دشــت درگــز و در دوره نوســنگی تنهــا دو اســتقرار بــا مــواد فرهنگــی ایــن دوره شــناخته
شــده کــه بــا توجــه بهمیــزان رســوبات موجــود در ســطح دشــت تعــداد آنهــا بایــد بیشــتر
باشــد .هــر دو محوطــه یاریمتپــه و نوروزتپــه در کنــار منابــع آبــی قــرار گرفتهانــد و در
جایــی هســتند کــه خــاک آن بــرای کشــاورزی مناســب اســت اگرچــه از لحــاظ نــوع خــاک
کمــی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد یاریمتپــه در بخــش درههــای رودخانــهای اســت و
نوروزتپــه در بخــش ســطح میانــی دشــت کــه حــد فاصــل میــان کوهپایههــا و درههــای
رودخان ـهای است(نقشــه .)2
در آغــاز دوره مسســنگی قدیــم ،تعــداد اســتقرارها بــه  4محوطــه میرســد و الگــوی
اســتقراری نشــان از انتخــاب مراکــز جدیــد اســتقراری بــا توجــه بــه منابــع آبــی و خــاک
اســت .خــاک قابلیــت کشــاورزی را داراســت و محوطههــای جدیــد بــه محوطههــای قبلــی
وابســته هســتند .تعــداد محوطههــا در دوران مسســنگی میانــی و جدیــد بــه  6محوطــه
افزایــش مییابــد و محوطههــای جدیــد همچنــان بــا توجــه بــا منابــع آبــی و خــاک مــورد
نظــر بــرای کشــاورزی شــکل میگیرنــد .بهجــز محوطههــای نوروزتپــه و یاریمتپــه ،تپــه
ایالنجــوق ،تپــه یوخاریقلعــه قرهقویونلــو ،تپــه لیــک و تپــه نوخنــدان در ایــن دوران
مســکون میگردنــد .تحلیلهــای جغرافیایــی نشــان میدهــد کــه وابســتگی بــه آب در
ایــن دوره همچنــان شــدید اســت اگرچــه کــه اســتقرار تپــه لیــک در فاصلــه دوری قــرار
دارد(نقشــه .)3

در دوره مفــرغ قدیــم دو اســتقرار تــک دورهای کالکلیســا و تپــه پرکــن در مناطقــی
بهوجــود میآینــد کــه فضاهــای موجــود بیــن اســتقرارها را پــر کننــد .در دوره مفــرغ
میانــی بــا افزایــش تعــداد اســتقرارها ،محوطههــای جدیــد بــه محوطههــای قدیمــی و
همچنیــن منابــع محیطــی بهشــدت وابســته هســتند و حالتــی را نشــان میدهنــد کــه
الگــوی فضایــی محوطههــا رشــد داشــته اســت .دو محوطــه جدیــد شــهرتپه و کهنهقلعــه
محوطههــای تــازه تاســیس هســتند .در دوره مفــرغ جدیــد همــگام بــا تحــوالت آســیای
مرکــزی ،در تعــداد اســتقرارهای ایــن منطقــه رشــد بهوجــود میآیــد و الگوهــای فضایــی
جدیــدی بــا توجــه بــه فضــای دشــت شــکل میگیــرد کــه بهشــدت بــه منابــع طبیعــی
هــم وابســته هستند(نقشــه .)4
در پایــان دوره مفــرغ جدیــد و آغــاز فرهنــگ یاز(عصــر آهــن) و همــگام بــا آســیای
مرکــزی ،کاهــش شــدیدی در تعــداد اســتقرارها بهوجــود میآیــد .در دوره یــاز ،I-III
یاریمتپــه ،صاحبجــان ،کهنهقلعــه میرقلعــه ،تپــه لیــک و محوطــه جدیــد تپــه نظــر و در
دوره هخامنشــی تنهــا محوطــه تپــه تقــی کمــاج خــور مســکون شــدهاند .در ایــن دورههــا،
الگوهــای مــکان مرکــزی هماننــد بقیــه مناطــق آســیای مرکــزی از بیــن میرونــد .از دوره
هخامنشــی تنهــا یــک محوطــه شــناخته شــده کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه منابــع تاریخــی
بایــد اســتقرارهای بیشــتری از ایــن دوره شــناخته شود(نقشــه .)5
همچنیــن بایــد گفــت کــه در ایــن دشــت ،الیههــای فرهنگــی بــر روی یکدیگــر
شــکل میگیرنــد و بههمیــن دلیــل ارتفــاع محوطههــا از ســطح دشــت بســیار زیــاد
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نقشــه  ،5الگــوی اســتقراری عصــر
آهــن (یــاز  )I-IIIو هخامنشــی.
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میباشــد .همچنیــن اســتقرارهای تــک دورهای تنهــا در دورانهــای متاخرتــر عصــر مفــرغ
بهوجــود میآینــد و ســپس هــم در پایــان هــر دوره از بیــن میرونــد .محوطههایــی کــه
در کنــار رودخانههــا یــا در درههــای رودخانـهای قــرار گرفتهانــد بــا توجــه بهفاصلــه خوبــی
کــه بــا منبــع آب دارنــد بــرای کشــاورزی آبیــاری بســیار مناســب بودهانــد و محوطههــا
هــر چــه بــه ســمت کوهپایههــا میرونــد ،خــاک آنا تغییــر میکنــد و بــرای کشــاورزی
دیــم بیشــتر مناســب هســتند.

نتیجهگیری
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ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه محدودیتــی کــه در مطالعــه ســفالهای ســطحی وجــود
داشــت همچنــان حایــز اهمیــت میباشــد زیــرا اثبــات کــرد کــه میتــوان بــا توجــه
بــه گــزارش بررس ـیهای پیشــین ،و بــا نظــر بــه اســتفاده از روشهــای جدیــد هماننــد:
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی ( )GISپژوهشــی را بــا نتایــج گفتــه شــده انجــام داد .نــرم
افــزار  GISبهســادگی و راحتــی میتوانــد الگــوی اســتقراری محوطههــای هــر دوره ،در
هــر منطقــه را بــا توجــه بهخــود محوطههــا و ویژگیهــای جغرافیایــی محیــط نمایــش و
تفســیر کنــد .در ایــن تحلیــل نشــان داده شــد کــه دوری و نزدیکــی بــه آب ،خــاک مناســب،
ارتفــاع مشــخص از دالیــل شــکلگیری اســتقرارها در ایــن دشــت میباشــد .وابســتگی
بــه ســه ویژگــی مهــم یعنــی؛ آب ،خــاک مناســب بــرای کشــاورزی و ارتفــاع مناســب از
مهمتریــن دالیلــی میباشــد ،الگوهــای اســتقراری ایــن منطقــه را تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد .نــرم افــزار  GISبــا تولیــد اطالعــات جدیــد بهخوبــی نشــان میدهــد کــه
رابطــه بیــن اســتقرارها بــا منابــع محیطــی و بــا خــود اســتقرارها چگونــه اســت .نقشـههای
پلیگونیتیســن (ورنــوی) میتواننــد پراکندگــی و وابســتگی محوطههــا را نســبت بــه
یکدیگــر و نســبت بهویژگیهــای محیطــی نشــان دهنــد.

سپاسگزاری

از امیــر احمدپــور و حمیــده کاووســی بــرای کمکهــای بیشائبهشــان در تهیــه
نقشــههای مــورد نظــر سپاســگزاری میکنیــم و همچنیــن از مجیــد ضیغمــی کــه در
طراحــی ســفالها یــاری نمــود ،تشــکر میکنیــم .همچنیــن از مهنــدس طغرایــی در میــراث
فرهنگــی خراســان رضــوی و علــی اکبــر عشــقی و حمیــد کرمــی بــرای کمکهایشــان در
انجــام کار میدانــی صمیمانــه تقدیــر و تشــکر میکنیــم.
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Abstract
Khorasan province and in particular Dargaz plain which is
located among the cultural area of southwestern central Asia
(Turkmenistan mountainous), northeastern of central plateau
and northeastern Iran is one of the unexplored but important
regions in archaeological investigation in Iran. Climate characteristics of the region, its special geographical conditions and
its important location caused this region to receive attention
from human’s groups long time ago. Therefore, our records of
the changes of the region in different periods of prehistory and
its mode of relationship with other cultural area are incomplete.
So archaeological investigation and archaeological excavation
is very necessary. Archaeological survey’s and settlement pattern analysis is one certain method in archaeology for understanding cultural contacts at prehistoric periods. Information
and awareness of settlement pattern of Dargaz plain could improve the perception of its cultural landscapes. In the past, this
kind of analysis was done through traditional methods but nowadays analysis of settlement pattern is done by different software like ArcGIS that results in real and accurate information.
In this article, we are working with the results of archaeological
surveys of Dargaz plain and analysis of them with ArcGIS. In
this study, the influence of soil, water and also a certain height
range created a specific pattern.
Keywords:
Dargaz Plain, Archaeological Survey, Settlement Pattern,
ArcGIS Software

