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 چکیده
فرآیندهای طبیعی و غیر  ریتأثتحتهای باستانی پس از طی فرآیند متروک و در نهایت نهشت شدن در مدت زمان طوالنی محوطه

و عوامل طبیعی با توجه به مشخصات  ،. طی این فرآیندشوند یمطبیعی تغییر ریخت داده و با توپوگرافی جدیدی نمایان 

 یها به شکلمتعدد انسانی از طرف دیگر،  یها تیفعالای از یک طرف و عوامل غیر طبیعی نظیر بومی و منطقه زیست یاقتضاها

 ۀتجزیه و تحلیل این عوامل در بافت محوط ،. در واقعکنند یمایفای نقش و آثار آن مختلف در جهت تغییر ریخت محوطه 

 ،. به بیان دیگرسازد یمآشکار  ،دهند یمهای فرهنگی شکل گیری الیهکه سرگذشت استقرار را پس از شکلرا باستانی، فرآیندهایی 

در پی دستیابی به اطالعات و  ،در یک محوطه (Post depositional processes) فرآیندهای پس از نهشت شدن ۀبا مطالع

راستای موضوع، همین . در اند شدهگیری ریخت و ناهمواری محوطه به شکل معاصر آن الگوهایی هستیم که موجب شکل

 ریتحت تأثهای باستانی، این محوطه پس از فرآیند نهشت شدن و تشکیل الیه که دهد یمفریزی نشان  ۀاولیه در تپ یها یبررس

امروزی آن و با توپوگرافی خاص خود درآمده است. این محوطه  به شکلبومی خاص منطقه،  زیست یها یژگیوعوامل طبیعی با 

انجام شده عمده آثار  یها یبررساسفراین واقع شده است. با توجه به  جنوب جاده سبزوار ۀدر شمال غرب سبزوار و در حاشی

BMAC) مروی بلخیمتعلق به فرهنگ  عمدتا فریزی مربوط به عصر مفرغ و 
. با توجه به پراکنش آثار سطحی در این است (1

 ۀاستقرارهای فرهنگ یاد شده در شمال شرق ایران یاد کرد. هدف از مطالع نیتر گستردهیکی از  به عنواناز آن  توان یممحوطه، 

های فرهنگی پس از متروک شدن ها و الیهگیری نهشتاستخراج الگوهای شکل ،فریزی ۀفرآیندهای پس از نهشت شدن در محوط

 ست.ها سرگذشتو  ها شکلبومی و انسانی در جهت این تغییر  محوطه و بررسی عوامل مختلف اقلیمی، زیست
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 مقدمه. 9

 ، فرضیات و روش تحقیقسؤاالتمبانی نظری،  :شدن بررسی فرآیندهای پس از نهشت

م 1791 ۀاز ابتدای ده شناسی باستان های پژوهشمستقل برای  هایی روششناسی به عنوان های باستان بررسی

شناسی نو ابتدا . در باستانبود ها کاوشبخشی مقدماتی و الینفک از  ،بررسی ،شکل گرفت. تا قبل از این زمان

. منظور از اطالعات نددنموشناسان شوری سابق مطرح  باستانرا بحث اطالعات فراتر از استقرارهای باستانی 

 شکل آنشناسی موقعیتی بود که استقرارها در ر، منابع طبیعی و اطالعات ژئومورفولوژی و زمینفراتر از استقرا

رویکرد فرهنگی یعنی مسائل الگوی استقرار و نسبت استقرارها با دیگر به گرفته بودند. در همین رهگذر توجه 

گیری بحث چگونگی شکل ،م1791ۀ در اوایل ده ،در نهایت گرفت. قرار بررسی و بحث مورد همزمان استقرارهای

های باستانی و در نهایت فرآیندهای پس از نهشت شدن استقرارها، فرآیند تبدیل شدن استقرارها به محوطه

 شناسی شد.وارد باستان
 ،مایکل شیفر و لوئیس بینفورد ،شناس آمریکای شمالیدو باستانۀ مباحث مطرح شد .م1791 ۀاوایل ده از

گیری و پس از درک فرآیندهای شکل ،به ویژه ،شناختیهای باستانماهیت یافته بارۀدربه بحث و واکاوی 

این  ۀنتیج .(Schiffer, 1972, 1976; Binford, 1982) دن برای تفسیر گذشته اختصاص یافتنهشت ش

از این  معموال در حال دگرگونی هستند و  دائما شناختی ایستا نیستند، بلکه مدارک باستانمباحث این بود که 

 های مکانیسمشدن،  نهشت از پس فرآیندهای ،واقعدر .(Adams, 1991) دهند می دست از را خود اطالعات رهگذر

شوند. این فرآیندها عوامل  در یک محوطه را شامل می ها الیهساز پس از تشکیل شکل دهنده و دگرگون تغییر

 (.  Albert et al. 2012: 1) ها هستندنهشتهگیری شناسی پس از شکلحفظ یا تخریب مدارک باستان

 )ملک شهمیرزادی،تاریخ ناشناخته مانده است ازهای پیشدر دوره (2)شمال شرق ایران خاصه خراسان ۀمنطق

 Hiebert and Dayson؛  Kohl 1981: 23؛ 1771و1799، گاراژیان ؛118: 1791؛ طالیی، 98: 1799 ؛ عبدی،777: 1799

اول ها، توالی و جدهای دورهتاریخ، شاخصازاستقرارهای پیش خصوصاطالعات کمی در  .(114 :2002

ای بنیادی است و در این مقاله با نگاهی از منظر بررسی این منطقه وجود دارد. این مسئله گاهنگاری دربارۀ

با روش  ،وارفریزی در سبز ۀتاریخی خراسان یعنی تپازفرآیندهای پس از نهشت شدن یکی از آثار پیش

 . قرار خواهد گرفتبررسی مورد شناسی ی باستانها یبررس

فریزی آثار چه دورانی را دارد و  ۀمحوط ،اول ۀمتعددی در این تحقیق مطرح بوده است؛ در وهل سؤاالت

های فرهنگی محوطه را بومی نهشته  ؟ در ادامه چه اقتضاهای زیستدهد یمبا چه کیفیتی این آثار را ارائه 

و تغییرات چیست؟ آیا  ها یدگرگونمستقیم قرار داده و نقش فرآیندهای پس از نهشت شدن در این  ریتأثتحت

فرآیندهای پس از نهشت شدن در ارتباط با سایر  ۀبرای مطالع الگویی به عنواناز این محوطه  نتوا یم

 سؤاالتپاسخ به  منظور به چیست؟، و این الگوهای پیشنهادی های باستانی این پهنه استفاده نمودمحوطه

این  که دهد میهای تپه فریزی نشان  را در یک قالب کلی مطرح نمودیم: بررسی هایی فرضتحقیق، پیش

. شود می)فرهنگ بلخی مروی( را شامل  متأخرمفرغ  خصوص،هسنگی جدید و مفرغ، ب محوطه آثار دوران مس

و آثار و نهشته بودهساز طبیعی و فرهنگی فرآیندهای دگرگونخوش  همچنین این محوطه در بلندمدت دست

ماهورها های در کنار هم در سطح تپهصورت پراکنده و الیهه های آن از بافتار اصلی خود خارج شده و ب

 طور اند. همه این عوامل دخیل که به ها دخیل بوده شکلعوامل متعددی در این تغییر .ستا  یافتهگسترش 
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شدن قابل بررسی هستند. این آنها بحث خواهد شد، تحت عنوان کلی فرآیندهای پس از نهشت ۀباراختصار در

  گیری محوطه مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار ای و در ارتباط با بسترهای شکلعوامل در بافت منطقه

 با دیدگاهی خاصشناختی باستان های بررسیبیشتر بر اساس  ،قالب کلی روش انجام این پژوهش گیرند.می

ات متخصصان ژئومورفولوژی، جغرافیای ها و نظری دیدگاه)موضوع خاص( استوار است، در این پژوهش از 

ک نگاه فاده شده است. در اینجا نگاه ما یشناسی در جهت درک بهتر این فرآیندها استطبیعی و زمین

حسی و ادراکی مورد  صورت به نتوا میست که ا هاییکسب و وارسی داده منظور بهپوزیتویستی منطقی 

 مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد.
 

 شناختی دشت سبزوارمطالعات باستان ۀپیشین. 9

 نتیجۀ ،و اطالعات محدود موجودشناسی بسیار محدود بوده باستان های فعالیتدر پهنه دشت سبزوار، 

،  1799در بهار  (.1798 گاراژیان و پاپلی،؛ 1717 ؛ قراخانی،1711 )توحیدی، اجمالی است های بررسیتحقیقات و 

جنوب  ۀدر حاشی ،دامغانی سبزوار ۀای در تپرشتهمشترک ایران و فرانسه به همراه متخصصین میان هیئت

شناختی پرداختند و موفق به شناسایی  آثاری در طیف زمانی زنی و بررسی باستانشرقی شهر به گمانه

به منظور  1771در خرداد و تیرماهپژوهش دیگری  در (.1797 و دیگران، )وحدتی سنگی تا عصر آهن شدندمس

    ،ۀ جنوب شرقی سبزواردامغانی در حاشی ۀفضای باز برای محوط ۀسنجی پیشنهاد موزارزیابی و امکان

دهای کنش بین انسان با فرآینتوجهی در ارتباط با برهمانجام شد که نتایج جالبدر ابعاد گوناگونی  زنیگمانه

 1771های در سالهمچنین . (1771)گاراژیان و همکاران،  به دست آمدگیری محوطه فرآیندهای شکلطبیعی و 

که در زمینۀ مطالعات ای و الکتریک ، لرزهGPRدامغانی به سه روش  ۀدر تپ ژئوفیزیکی های برداشت 1772و 

ز اهمیت ئبسیار حا انداز مورد مطالعهشناختی در چشمباستانبا رویکردهای زمین شناسیفیزیک باستانژئو

شناسایی و ارزیابی نقاط مستعد برای  ۀدر زمین ندتوان میاین مطالعات  (.1772)جهانگردی، انجام پذیرفت  است

در سطح دشت سبزوار،  (1772)صبوری، مطالعات اخیر نگارندهدر مطالعات و کاوش بسیار سودمند باشد.  ۀادام

   گیری فریزی، به تجزیه و تحلیل بسترهای شکل ۀبا موضوع بررسی فرآیندهای پس از نهشت محوط

 پرداخته شده است. هاآنثر بر آثار و سرگذشت ؤهای باستانی و فرآیندهای ممحوطه

 

 بومی دشت سبزوار بسترهای ژئومورفولوژیکی و زیست. 9

 71 های عرضشرقی و  ۀدقیق 11درجه و  19دقیقه تا  71درجه و  19 های طول ۀنظر در محدودۀ موردمنطق

 طور بهآزاد جهان  های آبشمالی قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح  ۀدقیق 21درجه و  71دقیقه تا  9 درجه و

)مجموعه مقاالت سمینار سبزوار و  کیلومتر مربع است 21112و مساحت تقریبی آن  متر 799حدود در متوسط 

 سبزوار، داورزن و جوین است ۀ سبزوار شامل سه دشتمنطق ،کلی طور به (.217: 1791 توسعه، های توانمندی

کوه جغتای موازی سه رشته ارتفاعات شمال رشتهدشت سبزوار در جنوب کوه جغتای واقع است.  .(1)تصویر

موردنظر در  ۀجنوبی محدود  از منظری شمالیشمال شرقی است.  مناطق کویری ایران  جوار همخراسان و 

متر  2181کالشور سبزوار قرار گرفته است، در شمال دشت سبزوار کوه سیاه با ارتفاع حدود  ۀشمال رودخان

در  که شود میماهور ختم آن به سمت جنوب کشیده شده و به یک رشته تپه ۀافکنواقع است که مخروط
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ها تا کوه سیاه را حدفاصل بین این کلوت .( Fouache et al. 2010: 288) کلوت است سبزوار موسوم به

ای کنون محوطهتا و کنند میده است. این نقطه را دشت شمالی قلمداد یای پوشانساختاری شن و ماسه

ماهورها شروع دیگری است که از پای این تپه ۀافکن. دشت سبزوار مخروطباستانی از آن گزارش نشده است

های شناسایی شده در . تمامی محوطهنامیم میو آن را دشت جنوبی  یابد میتا بستر کالشور امتداد  و شود می

سبزوار از نظر منابع طبیعی و خاک حاصلخیز، ضعیف است اما موقعیت  ۀمنطق .اند یافتهاین دشت تمرکز 

آنچه  ؛در شمال شرق ایران را نباید از نظر دور داشتای استقرارها منطقهاستراتژیک این منطقه در روابط برون

 اساس بر. (27 :1771)گاراژیان و صبوری،  مفرغ در منطقه شده است ۀدور ۀگیری استقرارهای گستردموجب شکل

در شرق و غرب دشت عیدگاه و گلیان  جریان آبی کالتنها دو  ،تاریخازدر دوران پیش ،مطالعات هیدرولوژیکی

، به همین دلیل تمام استقرارهای شناسایی شده اند وردهآمیهای انسانی را فراهم نیاز استقرارموردسبزوار آب 

 های محدودیت ،یکل طور به .(Fouache et al. 2010: 289) (2)تصویر اندشکل گرفته جریان دودر کنار این 

استقرارها فراهم آورده  گیریبومی منطقه، شرایط خاصی را برای شکل محیطی و اقتضاهای زیست زیست

 درتاریخی در دشت سبزوار و استقرارهای همزمان ازهای پیشبومی محوطهاست. با نگاهی به شرایط زیست

تاریخی در این ازهای پیشمحوطهکه  دریافت توان می، (1797؛ روستائی،1799گاراژیان، :ک.) ن مجاور های دشت

اصلی آبی  های جریانهای های سرشاخهها و در کنار آبراههافکنهپهنه در موقعیتی ناپایدار بر روی مخروط

 ،آورده می وجود بهچه موقعیت ناپایدار و متزلزلی را برای استقرارها بوم اگر. این زیستاند گرفتهمنطقه شکل 

این الگوی  توان میاست. با توجه به شواهد  هکرد میفراهم  هاآنگیری برای شکلرا بسترهای الزم  ،حالعیندر

 کویر مرکزی تعمیم داد ۀتاریخی شمال شرقی فالت ایران در حاشیازاستقرارهای پیش هب بومی رازیست
 . (71: 1771)گاراژیان و صبوری،

 

 (BMAC) مروی -شناختی بلخیباستان ۀو مجموع فریزی ۀمحوط. 9

ثانیه 71دقیقه11درجه 71 ثانیه شرقی و11دقیقه 71درجه 19) کیلومتری شمال شرق سبزوار 1در  (7)فریزی ۀمحوط

در کنار  و میوسن ۀماهورهای دوراسفراین در جنوب تپه سبزوار ۀجاد ۀدر حاشی متر(1111شمالی و ارتفاع

وسیعی است که شامل  ۀگستر ،شود مییاد از آن فریزی  ۀمحوط عنوان بهجریان گلیان قرار گرفته است. آنچه 

دیده  هاآنهای سفالی در کشاورزی مشرف بدان است که پراکنش داده های زمینماهورها و از تپه هایی بخش

 با توجه به متفاوتی است.های دارای ماهیت ،مختلف های بخشاین پراکنش آثار فرهنگی در  .(7)تصویر شود می

. بر (1798 ،پاپلی)گاراژیان و  اند گرفتهافقی و در کنار هم شکل  صورت به ها الیه رسد می نظر بهپراکنش آثار 

هکتار( عنوان شده 19وسعت محوطه چندین هکتار ) بالغ بر  ،ارائه شده به میراث فرهنگی های گزارشاساس 

نظر و نوع پراکنش آثار سطحی، استقراری ۀ زمانی موردبا توجه به الگوهای استقراری دشت سبزوار در بازاست. 

فرآیندهای طبیعی و انسانی از بافت اصلی  تأثیرتحتآثار  رسد می نظر به با این وسعت دور از انتظار است و

ثیر أت مدتو بلند مدتاند. فرآیندهای ژئومورفولوژیکی کوتاهخود خارج شده و در سطح وسیعی پراکنده شده

 .است ها و پراکنش آن در سطح وسیع داشتهاین نهشته جایی جابهسزایی در هب

فریزی  ۀآثار تپهای سفالی، در خصوص داده (1798) عمران گاراژیان و لیال پاپلی یزدی اتبر اساس مطالع

 VI, Vو نمازگاهIIIc, IIa, Ic, Ia(Schmidt, 1937 )  ای با آثار حصاربه لحاظ گاهنگاری نسبی و مقایسه
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Gotzelt, 1996; Masimov, 1981))  زمانی مس ۀکه باز اند شدهمقایسه  بررا در متأخرتا مفرغ  جدید سنگی 

های کوپت داغ و فالت ایران در دوره ۀفریزی با حوز ۀمحوط ۀدوسوی های کنشرد. این مطالعات برهمیگمی

 یآثار ،های سفالینمونه ۀو مطالع (1772 )هادی صبوری، نگارنده هایبر اساس بررسی .دهد میمذکور را نشان 

شناسایی  ((Hiebert, 1991پ.م( 1911- 2111؛ متأخر)مفرغ  مروی  بلخی فرهنگ و سنگی جدید  مس به بوطمر

قرمز، نخودی  ۀساز و دارای خمیرچرخ صورت بهاین قطعات سفالی  ،کلی طور به .(1جدول ؛ 8)تصویر شده است

های منقوش با نقوش . نمونهاستریزه ریزه و سنگشن صورت بهرنگ با شاموت کانی و در مواردی خاکستری

 اساز هستند که عموما مرتبط بخطوط موازی و متقاطع و اشکال هندسی و در موادی دست شکل بهساده 

در شمال Schmidt, 1937) ) 1 دست آمده از حصارهقطعات سفالی ب امقایسه بو قابل متأخرسنگی  مس ۀدور

در مروی سفالی مرتبط با فرهنگ بلخی های فرمبا مقایسه های سفالی قابل. اما اکثر نمونهاستشرقی ایران 

شهرک  ،در جنوب شرقی ترکمنستان مرو ۀواح در (Udemuradov, 2002؛ Sarianidi, 2007) های گنورمحوطه

در شمال  ((IIIc Schmidt, 1937 حصار در شمال غرب نیشابور در خراسان و (1772-1771-1799)باصفا،  فیروزه

فرآیندهای پس از نهشت شدن  ۀصورت گرفته در راستای مطالع های بررسی. با توجه به هستندشرقی ایران 

-2211) مروی بلخیمربوط به فرهنگ ای استقرار گسترده ،فریزی ۀتپ رسد می نظر بهفریزی، ۀ محوط

 بهبرجا بوده که از دشت شمالی  غیر هایی دادهسنگی جدید های سفالی مرتبط با مسبوده و نمونه پ.م(1911

  .است  شدهآورده  جابدینسیالبی شدید  های جریانۀ وسیل

 
 (1جدول :9919)صبوری، های سفالی فریزیای و تطبیقی نمونه: گاهنگاری مقایسه9جدول

ره
ما

ش
 

گاهنگاری 

نسبی و 

 پیشنهادی

 منبع مقایسه

 فالت ایران )شرق  شمالی( غربی خراسان

 

 بلخو کوپت داغ و واحه مرو 

 Hissar Ia Schmidt,Erich  سنگی جدیدمس 1
F.(1937,Plate III) 

 

2   Hissar Ib Schmidt,Erich 
F.(1937,Plate IV) 

 

7   Hissar IIa Schmidt,Erich 
F.(1937,Pl.XXL,XXII) 

 

 Hissar Ia Schmidt,Erich  سنگی جدیدمس 8
F.(1937,Plate III) 

 

 Hissar Ib Schmidt,Erich  سنگی جدیدمس 1
F.(1937,Plate IV) 

 

1 
 
 
 

 شهرک فیروزه متأخر مفرغ
 T.I,N.20,21:1799 باصفا،( 

&T.IV,N.84)Nishapur.p, 

Hiebert & Dyson 

2002:Fig.9.3)) 

HissarIIIC (Schmidt 
1937: Pl.XLIII,H3305) 

Gonur (Udemuradov 2002: 
Type.23) 

 :1799)باصفا  شهرک فیروزه متأخرمفرغ  9
(T.III,N.101&293 

  

 :1771)باصفا  شهرک فیروزه متأخرمفرغ  9
(T.VI,N.11&T.VII,N.182&T.

VIII,N.163,168) 
Nishapur.p, Hiebert & 

Dyson 2002:Fig.9.6)) 

Hissar IIIb (Schmidt 
1937: 
Pl.XXXLII,H2358) 

Gonur (Udemuradov 2002: 
Type.2,N.125) 

 :1771)باصفا  شهرک فیروزه متأخرمفرغ  7
(T.VII,N.166&T.VIII,N.72) 

 Gonur (Udemuradov 2002: 
Type.23, N.81) 
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 Hissar IIIb (Schmidt  متأخرمفرغ  11

1937: Pl.XXXVIII, 
H2608 & 3967) 

 

 T.I,N.37:1799)باصفا، شهرک فیروزه متأخرمفرغ  11

&T.III,N.194,197) 
  

12    Gonur (Udemuradov 2002: 
Type.9, N.84) 

 Hissar IIIC (Schmidt  متأخرمفرغ  17
1937: Pl.XLII,H3614) 

Gonur (Udemuradov 2002: 
Type.3, N.9,22) 

  شهرک فیروزه متأخرمفرغ  18
 (T.VI,N.48:1771)باصفا 

  

 شهرک فیروزه متأخرمفرغ  11
 (T.IV,N.40:1799)باصفا،

  

 شهرک فیروزه متأخرمفرغ  11
 T.VIII,N.136:1771)باصفا  

Nishapur.p, Hiebert & Dyson 

2002:Fig.9.6)) 

Hissar IIIb (Schmidt 
1937: 
Pl.XXXVII,H2358) 

 

 ،مفرغ میانی 19
 متأخرمفرغ 

 Hissar IIIC (Schmidt 
1937: Pl.XLII, H3584) 

 
 

Gonur ( Udemuradov 2002: 
Type.11, N72 & Type.12) 
Gotzelt, Thomas (1996, 

fig.1145)  نمازگاه V 

 T.I,N.81:1799)باصفا  شهرک فیروزه متأخرمفرغ  19

& T.III,N.40) 
 Gonur(Udemuradov 2002: 

Type.2, N35) 
(Hiebert 1994:41, fig4.2,1.A.3) 

    )؟( 17

 شهرک فیروزه متأخرمفرغ  21
 (T.I,N.18:1799)باصفا  

 Gonur (Hiebert 1994:41, 
fig4.2,1.A.3) 
(Udemuradov 2002: Type.2) 

 Hissar IIIb,C (Schmidt  متأخرمفرغ  21
1937: Pl.XLII,H3014 & 
pl.XXXVIII,H4975) 

 

 Nishapur.p, Hiebert & Dyson متأخرمفرغ  22
2002:Fig.9.6) 

 (Udemuradov 2002: Type.9, 
N136) 

:تصاویر1797ازبکی)مجیدزاده،  I،IIعصر آهن  27
19،91،97،91) 

 

:  1771)باصفا  شهرک فیروزه متأخرمفرغ  28
T.VII,N.199&T.VIII,N.138) 

Hissar IIIC (Schmidt 
1937: Pl.XLII, H4307 & 
Pl.LVII, H2381) 

 

    (؟) 21

21     

 Hissar Ia Schmidt,Erich  جدیدسنگی مس 29
F.(1937,Plate III) 

 

    )؟( 29

 Hissar Ic Schmidt, Erich  سنگی جدیدمس 27
F.(1937,Pl.IX) 

 

    )؟( 71

    )؟( 71

 شهرک فیروزه متأخرمفرغ  72

 (T.VIII,N.153:1771)باصفا
  

 (Udemuradov 2002: Type.1,2)   )؟( 77

 (Udemuradov 2002: Type.1,2)   متأخرمفرغ  78

 Khurab (Stein  متأخرمفرغ  71
1937:Pl.XXXIII,15) 
 

Gonur ( Hibert 1994: 46, Fig.2, 
A.2; Sarianidi 1998: 39, 
Fig.12; Udemoradov 2002: 36, 
Type4; Shortughai (Francfort 
1989: 349) 
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تحت عنوان  ،ثر بر آثار و ریخت محوطهؤ، فرهنگی و فرآیندهای مدر ادامه به بررسی عوامل طبیعی 

 :شود میکلی پرداخته  طور بهفرآیندهای پس از نهشت شدن 

 

 عوامل و فرآیندهای طبیعی . 0

09 افکنه مخروط 

 رودخانه قدرت ناگهانی کاهش اثر در که هستند ها کوهستان ۀجبه در معمول یها فرم لند ازها افکنهمخروط

 عبور هنگام ها رودخانه.  (Villar and Ruiz,  2000: 127)دنیآ یم وجود به توپوگرافیک شیب تغییر نتیجه در

 خود رسوبی بار از مقداری دشت، به ورود یا و بازتر و تر بزرگ هایدره به ورود و باریک و پرشیب هایدره از

 افکنهمخروط و بوده رودخانه باالدست سمت به آن رأس که نهند یم جابه شکلمخروطی ۀعارض صورت به را

 ۀدور تغییرات میراث و ژئومورفولوژیکی مهم عوارض از هاافکنهمخروط .(187: 1791 نژاد،عباس) شود یم نامیده

 و عنابستانی) روند می شمار به انسانی های فعالیت برای مناسب بستری کافی خاک و آب تأمین با که بوده کواترنر

تاریخ برای دسترسی به خاک ازپیش های گاهکه اکثر سکونت دهد مینشان  ها پژوهشنتایج  .(91: 1797حی،صال

میانی و انتهایی  های بخشدیگر، روی  های فعالیتمناسب و آب کافی برای کشاورزی و ساخت سفال و 

انتهایی  های بخشامروزه نیز استقرار در  .(1771مقصودی و دیگران، :ک.ر) اند یافتهها استقرار افکنهمخروط

. این الگوی شودمی نقاط مشاهدهاز در بسیاری  ها بخشکشاورزی متمرکز در این  های فعالیتافکنه و مخروط

ها افکنهمیانی تا انتهایی مخروط های بخشبین  ها محوطهاستقراری در دشت سبزوار نیز رعایت شده است و 

بستر آن، شرایط  ۀدر دشت جنوبی سبزوار به دلیل رسوبات ریزدان رسد می نظر به .(1)تصویر اند گرفتهشکل 

گیسویی، عبور این  یها کانالچنین بررسی گیری استقرارهای بلندمدت فراهم بوده است. همبرای شکل

 دنبال بهرا  ها محوطهجایی هکه جاب دهد مینمایش  ها سایترا از مجاورت  ها کانالو تغییر مسیر  ها کانال

ای های افقی در گسترهبا الیه گیری استقراریدالیل شکل ترین عمدهفریزی یک از  ۀداشته است. در محوط

اصلی  های کانالرابطه بین حفر عمقی  ،. از دیگر مواردستگیسویی های کانالمین وسیع، تغییر مسیر مداوم ه

:  1771،)مقصودی و دیگران تاریخ استازها در پیشیابی مناسب استقرارگاهها و مکانافکنهموجود بر سطح مخروط

اصلی دارد در دشت جنوبی سبزوار نیز مشاهده  یها کانالگزینی که ارتباط مستقیم با عمق این مکان (.1

آبی  یها کانالعمق کم یها بخشدر کنار  ها محوطهپذیر نبودن کشاورزی دیم، دلیل امکانه. در اینجا بشود یم

جریان گلیان که  ۀشدبستر خشک (.111: 1772)صبوری،  اند گرفتهبرداری و انتقال آسان آن شکل بهره به منظور

شمار میرفت، امروزه در غرب ه)عصر مفرغ( ب تاریخازآب در دوران پیش ۀکنندتأمینیکی از دو منبع اصلی 

سیاه در شمال منطقه سرچشمه گرفته و پس  های کوهها از رشتهاست. این جریان هفریزی قابل مشاهد ۀمحوط

 ،شدند. بر اساس گفتگو با کشاورزانمی ارد دشت جنوبیۀ میوسن وماهورهای دوراز عبور از دشت شمالی و تپه

. یابد میای از اوایل بهار، جریان آب ناچیزی در این بستر جریان های پرباران در برههسالاز هنوز هم در برخی 

چنین با توجه به ساخت یک پل سنگی که در قرون اخیر مکررا تعمیر شده، بر روی بستر این جریان در هم

 به است، این جریان در قرون اخیر در فصولی از سال پر آب بوده رسد می نظر بهمحوطه،  غربیقسمت جنوب 

های رسوبی در برش ایجاد شده کرده است. بر اساس روند انباشت نهشتهکه عبور و مرور را مختل می یطور

. ماهیت (111 )همان، (1)تصویر سالی و ترسالی را پیشنهاد نمودهای خشکدوره توان می ،فریزی ۀدر غرب محوط
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ست و کامال مشابه رسوبات انباشت شده در سطح دانه دشت شمالیها از جنس رسویات درشتاین  نهشته

حجم آبی متفاوت جریان گلیان در دوران مختلف  ۀدهندنشان ،هامحوطه است. ضخامت متفاوت این نهشته

نیز قابل مشاهده  (1771، و همکاران گاراژیان: ک.ر) دامغانی ۀهای کاوش شده در تپاست. چنین روندی در گمانه

ۀ در تپ ،هاجریان کال عیدگاه نیز چنین روندی را داشته است. بر اساس این نهشته دده میاست که نشان 

-هگیسویی مرتبط با این جریان سهم ب های کانالبینی است. سالی قابل پیشدامغانی نیز دوران ترسالی و خشک

همواره موجب  ،با تغییر مسیر عرضی مداوم ها کانالفریزی داشته است. این  ۀمحوط سزایی در گسترش افقی

گیری ثرترین عامل در شکلؤاین جریان م ،. در واقعاند شدهگسترش محوطه در جهت این تغییر موضع 

ثار و تغییر ریخت محوطه بوده محوطه، گسترش محوطه، و در نهایت متروک شدن و پس از آن دگرگونی آ

 یا اقلیمی عوامل که مواردی در. هستند متمایزی های بخش دارای مکانی نظر از هاافکنهمخروط است.

 د.کر بندیتقسیم فعالرغی و فعال های بخش به را هاافکنهمخروط نتوا می ،اند هداشت دخالت تکتونیکی

 که حالی در ،دارند قرار سیالب خطر معرض در همواره که هستند یهای بخش هاافکنهمخروط فعال های بخش

فعال و  های بخشتفکیک  .(71: 1771بهرامی، و بهرامی) هستند سیالب خطر تأثیرتحت کمتر غیرفعال های بخش

ژئومورفولوژیکی مانند الگوی ۀ های سادخیزی با استفاده از شاخصها از نظر سیلافکنهغیرفعال مخروط

حداکثر عمق  ،ایرهاها در تصاویر ماهورنگ مخروط ،زهکشی، مورفولوژی سطح مخروط و شاخص تضاریس

آهکی  یها سنگدار شدن قلوهحفره و هاهای هوازدگی مانند میزان هوازدگی آبرفتها و شاخصبرش مخروط

طور که ذکر شد همان (.Field, 1994: 57; NRC, 1996: 67;  French et al. 1993: 553) قابل ارزیابی است

ثر بر این محوطه و ؤیندهای مفرآجریان گلیان شکل گرفته است. شدت  ۀافکنفریزی برروی مخروط ۀمحوط

افکنه در زمان استقرار را نشان دگرگونی آثار در سطحی وسیع، قرارگیری محوطه بر روی نقاط فعال مخروط

های غیرفعال است. بر اساس شاخصهها تا قرون اخیر ادامه داشته اما امروزه این فعالیت رسد می نظر به .دهد می

نتیجه گرفت که امروزه این نقطه از  توان می ،افکنهنقاط فعال و غیرفعال مخروط خصوصبرشمرده در 

 صه ها عبارتند از: این شاخ .غیرفعال است فریزی بر روی آن قرار گرفته ۀکه تپ افکنهمخروط

 دده میهای عمیق را نشان افکنه که برشمورفولوژی سطح مخروط -1

 میزان شدید هوازدگی موارد آواری -2

 اخص تضاریس یا ناهمواری زیاد سطحش -7

در  کشاورزی های زمینکه  بندی خاک در قسمت جنوبی محوطهاین افق بندیتشکیل خاک و افق -8

 .شودمی قرار دارد مشاهده آن

 

09 عامل فرسایش 

های موجود بر روی ریخت سطحی زمین و پدیده گذار برثیرأترین فرآیندهای تکی از رایجعامل فرسایش نیز ی

نیز آن است. در شرایط اقلیمی گرم و خشک مانند منطقه مورد مطالعه این عامل از درجه شدت بیشتری 

فریزی در کنار  ۀموقعیت محوط ه خصوصترین این موارد است. ببرخوردار است. فرسایش آبی و بادی از رایج

 برنموده است.  تشدیداین امر را  ستا  شدهبافت نرم و متخلخلی تشکیل میوسن که از  ۀماهورهای دورتپه

در های باستانی ای که محوطه، محدوده(9)تصویر مورد مطالعه ۀتهیه شده از روند فرسایش منطق ۀنقش اساس
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بیشترین  ،دامغانی در شرق منطقه ۀو محوط 2میرآباد ،1، یعنی فریزی در غرب و میرآباداند گرفتهقرار آن 

 . (111: 1772)صبوری، اند داشتهمیزان فرسایش را 

 

09 فریزی ۀهای رسوبی سطح محوطنهشته 

های رسوبی در نقاطی از انباشتی از نهشته ،ماهورهاجنوبی تپه ۀطی بررسی پیماشی بر سطح محوطه و لبدر 

این  .(9)تصویر تراکم بیشتری همراه بودماهورها با ها در چهار نقطه از تپهاین نهشته محوطه مشاهده گردید.

 چهار نقطه عبارتند از:
A: X 57 37 26.9      Y 36 15 42.01 
B: X 57 37 23.7      Y 36 15 40 
C: X 57 37 27.5      Y 36 15 39.6 
D: X 57 37 41         Y 36 20 59.3   

 :است طبیعی و فرهنگیچهار دسته متریال این نهشته شامل 

گون با رسوبات دانه ماهیتی هماین رسوبات درشت :شن و گراول صورت بهدانه رسوبات درشت -9

 دشت شمالی دارند.

تمامی  :)کوبل بولدر( در ابعاد کوچک و بزرگ دارشده و زاویهگرد صورت بهقطعات سنگی  -9

ها هستند که منشا و کانسارهای آن در پریدوتیت -گابرو -دولریت -شامل پیلوالوا( 8)افیولیتی های سنگاین 

 .(a7)تصویر کمربند افیولیتی سبزوار در چند کیلومتری شمال محوطه قرار دارد

اغلب قرمز و نقوش خطی و هندسی  ةساز با خمیرساز و دستقطعات سفالی منقوش چرخ -9

سنگی مس ۀبا توجه به گاهنگاری نسبی این قطعات مربوط به دور :ای تیره تا سیاهدر طیفی از قهوه

 .(b7)تصویر هستند متأخرسنگی باالخص مس

هـایی از قطعـات سـفالی    فریـزی نمونـه   ۀتپـ  هـای  بررسـی در  :(c1)تصویر قطعات سفالی گرد شده -9

 بـه  هاآن ۀمثلث، بیضی و دایره هستند که لب های شکلتوجه است. این قطعات اغلب به شناسایی شده که جالب

       مشـاهده  ریـزه  شـن  ۀدۀ چسـبن ای بـا مـاد  های رنگی قرمـز تـا قهـوه   در طیف و یکنواختی گرد شده است طور

و سـطح   انـد  شـده عوامل طبیعی و جانبی دچـار هـوازدگی    تأثیرتحت. به دلیل شرایط اقلیمی منطقه شوندمی

نیست. در نگـاه   به سادگی قابل تشخیص هاآنساز بودن ساز یا دستبه همین دلیل چرخ ،بسیار متخلخلی دارند

ابـزار  ، شمارشـی  ءء استاندارد مانند اشـیا یک شی عنوان بهبا کاربرد خاص این قطعات که رسید اول به نظر می

 اما به دالیل زیر این فرضیه مورد قبول نیست: ،(Sabori, 2014) اند داشته. کاربرد یا..

  این قطعات در نقاط خاصی از محوطه در میان انباشتی از رسوبات سیالبی و قطعات سنگی متنوع

 .اند شدهشناسایی 

 که این قطعات در میان در حالی است،ریز رسوبی دانه هایگیری محوطه دارای بافتبسترهای شکل

 .اند شدهدرشت با ماهیت رسوبات دشت شمالی شناسایی رسوبات دانه

 ها از مناطق باالدست بهکه این نهشته دهد یمدرشت نشان تحلیل بر روی این رسوبات دانه تجزیه و 

 .اند شدهمنتقل  مکان سیالبی شدید به این های یانجرمراه ه
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 کنند، این ها تحقیق میشدگی سنگصصان ژئومورفولوژی که بر روی گردات متخنظر بر اساس

سیالبی، کیلومترها از بستر اصلی خود  های یانجر یرتأثتحتساله سفالی در طی یک فرآیند چند هزار قطعات

امیراحمدی متخصص ژتومورفولوژی، دانشگاه ابوالقاسم )گفتگوی شخصی با دکتر  اندآمدهشده و به این شکل درجا هجاب

 حکیم سبزوار(.
 شناسایی در آن هایی که این قطعات گردشده وجود قطعات سنگی از جنس افیولیتی در میان نهشته

این قطعات بر اثر فرآیندهای طبیعی از نوار افیولیتی سبزوار در چند کیلومتری شمال  دهند یم، نشان اند شده

 .اند شدهمنتقل  این محوطهفریزی به  ۀتپ

 سر کامل پشت به طوررا  شدگیی شناسایی شده که این فرآیند گرداهای سفالیچنین نمونههم

 .(d7)تصویر ای از یک ظرف سفالی کامال مشخص استقطعه عنوانبه  هاآناند و فرم نگذاشته

 نظر یکسان و منظم است، و طبق به صورتشدگی در تمامی زوایای قطعات سفالی میزان گرد

 خوانی داردآبی هم های یانجرمتخصصان ژئومورفولوژی این موضوع با گردشدگی قطعات سنگی بر اثر 
 امیراحمدی متخصص ژتومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزوار(.)گفتگوی شخصی با دکتر ابوالقاسم 

 ک.ر) کنند میخاصی تبعیت نسبی ها از الگوی استاندارد مانند توکن ءکه اشیا با توجه به این: 

Schmandt-Besserat, 1996 & 2009)،  ،به لحاظ  مشابه این قطعاتبرخی از برای حصول اطمینان بیشتر

در سیستم وزنی یا اندازه این الگوی خاصی در نتیجه هیچ (. 2)جدول اندازه و وزن مورد ارزیابی قرار گرفتند

 .قطعات مشاهده نشد
 (9: جدول9919)صبوری، شده : مشخصات قطعات سفالی گرد9جدول

 قطعه    .cmطول cmعرض. mmضخامت. .grوزن
97/9 4 8/2 10/5 1 

65/5 14 6 7/1 2 

166/3 15 7/8 11/8 3 

105/7 15 5/1 11/5 4 

41/2 11 4/5 7 5 

77/1 13 4/7 9 6 

50/3 6 5 8/5 7 

73/5 8 5/5 6/5 8 

 

دلیل کاربرد خاص آن، مانند اشیا  همبتنی بر فرم خاص این قطعات ب ۀفرضی ،بر اساس نکات ذکر شده

 های زمینست که از قطعاتی از ظروف سفالی ها مربوط بهاین فرم ،ترتیباست. بدین مردود غیرهشمارشی و 

 ،مساعدتر استدر آن تاریخی ازگیری استقرارهای پیش)دشت شمالی( که بسترهای الزم برای شکل باالدست

و در جریان این  اند شدهمدت به اینجا منتقل شدید سیالبی در دراز های جریانفرآیندهای طبیعی و  تأثیرتحت

اند. گرد شده درآمده صورت بهای، زوایای خود را از دست داده و رودخانه ۀشدگرد های سنگجایی مانند هجاب

 شدهسطحی و استفاده از تجربیات متخصصان ژئومورفولوژیکی حاصل  های بررسیگیری بر اساس این نتیجه

نزدیک بدان ای است، برای اطمینان بیشتر نیاز به انجام آنالیزهای میکروسکوپی است، که امید است در آینده

سطح دشت  ای گزارش نشده است.محوطههیچ کنون در دشت شمالی سبزوار تااز طرف دیگر  پرداخته شود.

پس  ،جنوبی مناسب کشاورزی استکمتر از دشت  ،سنگدلیل رسوبات درشت مانند شن و قلوههشمالی ب
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. اما در است فراهم نبودهدر آنجا های استقراری متکی به کشاورزی گیری محوطههای الزم برای شکلبستر

تر گیری استقرارهای انسانی مناسبتر و منابع آبی برای شکلسطحی در دسترس های جریان دشت شمالی

گیری شکل الزم برای ۀزمین ،های کوه سیاه و ارتفاعاتها در دامنهچرای دام برای فراوان مراتع چنینهم هستند.

با مطالعه و  رسد می نظر بهاست.  کردهمعیشتی مبتنی برای دامداری را فراهم میهای انسانی با اقتصاد استقرار

سنگی را شناسایی کرد،  نوسنگی و مس ۀبررسی بیشتر در دشت شمالی بتوان شواهدی از استقرارهای دور

 .دده میای را اجازه مطرح کردن چنین فرضیهفریزی که در باال ذکر شد نیز  ۀدست آمده از محوطهشواهد ب

دلیل شرایط ژئومورفولوژیک پویا و فعال منطقه،  هشدن بهای دشت شمالی پس از رهاآنچه مسلم است محوطه

و از بین شده ساز و پس از نهشت شدن زیر حجم باالیی از رسوبات مدفون فرآیندهای دگرگون تأثیرتحت

  .(117-111: 1772)صبوری، اند رفته

 

09 میوسن ةماهورهای دورتپه 

واسط دشت شمالی و جنوبی را تشکیل  میوسن بوده و حد  ۀاز تشکیالت دور (11)تصویر ماهورهااین تپه

از  هاعارضهباشند. این دار بوده و بافتی بسیار نرم و متخلخل را دارا میاز جنس مارن و مارن گچ؛ ددهن می

هایی چون ماهورها ناشی از رخسارهتپهروند، توپوگرافی کنونی این شمار میهواحدهای ناهمواری کوهستان ب

ماهورها جهت کلی این تپه مدت است.فرسایش آبی و بادی در دراز تأثیرتحتها خندق -)هزار دره( بدلندها

 به غربی(  شرقی وجنوب غربی   )شمال شرقی بادی های جریانو  جنوبی(  )شمالی آبی های جریانسو با هم

ماهورها، شدیدا بر عامل فرسایش و بستر متزلزل تپهترتیب بدین .(122: 1791)آزاد،  ستجنوبیشمالی صورت

 های فرهنگی را در خود حل و ناپدید کرده است.ثیر گذاشته و در بلندمدت نهشتهأفریزی و آثار آن ت ۀمحوط

 

 ثر بر آثار و تغییر ریخت محوطهؤفرآیندهای فرهنگی م. 0

ثیر فرآیندهای طبیعی بوده و فرآیندهای أت، بیشتر تحتشود میفریزی مشاهده  ۀآنچه امروزه از محوط

. اما باید توجه داشت یک فرآیند اندداشته ها شکلو تغییر ها دگرگونیفرهنگی نقش ناچیزی در جهت این 

 ۀزمین ،()گسترش افقی محوطه با تغییر بستر رودخانه ال یک فرآیند طبیعی در هنگام استقراردنبهفرهنگی ب

 )صبوری، افقی و با ضخامت کم صورت به ها الیهیعنی گسترش  ؛چه بیشتر را فراهم آورده استپذیری هرآسیب

های فعالیت به  توان می ها الیهگیری ثر بر محوطه پس از شکلؤاز جمله فرآیندهای فرهنگی م. (117 :1772

 .(a, b11 )تصویر اشاره نمود ها و قنواتحفر میل ورمجاز یهای غکشاورزی، حفاری

 

 نتیجه. 1

. شرایط ژئومورفولوژیکی دده میرا نشان  (BMAC) بلخیاستقراری گسترده از فرهنگ مروی ،فریزی ۀمحوط

های موجود بومی و محدودیتمدت، اقتضاهای زیستپویا و فعال منطقه در مقیاس زمانی بلندمدت و کوتاه

شرایط متزلزل و نامطمئنی را برای استقرار فراهم آورده است.  ،گیری محوطهبسترهای شکل و در منطقه

ا شرایط متزلزل موجود، یعنی نیاز، ب همین شرایط موجب شده تا محوطه برای دسترسی به منابع آبی مورد
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کنش با آن سازگاری یابد. همین سازگاری نیز بر روند استقرار و فعال و برهم ۀافکنگیری بر روی مخروطقرار

وضوح هب ،دامغانی ۀسزایی داشته است. این عوامل در تپهثیر بگیری محوطه تأالگویی فضاها و شکلتحلیل 

کنش انسان در برابر عوامل طبیعی. بعد از یعنی تمرکز فضاهای مسکونی و تدفینی و برهم ؛مشاهده شده است

ها و آثار عمل کرده همین عوامل در جهت دگرگونی نهشته ،های فرهنگی نیزگیری الیهترک محوطه و شکل

 ههای اقلیمی و بمیوسن، تکتونیک، جریان ۀماهورهای دورافکنه، تپههای سطحی آب، مخروطاست. جریان

. اند هنقش داشت ها شکلکشاورزی هریک به نحوی در این تغییر های فعالیتدنبال آن عوامل انسانی از قبیل 

های فرهنگی از قبیل قطعات سفالی منقوش همراه دادهه، بدانه با ماهیتی متفاوتدرشت سوبیهای رنهشته

های شدید سیالبی در منطقه است که توانایی جریان ۀدهندنشان ،شدههای گردسنگی و سفال مس ۀدور

فرهنگی آن، مواد ها و همین نهشته ،های طوالنی داشته است. از طرف دیگرها را در مسافتجایی نهشتههجاب

، (1)سازدآشکار می ،ناخته مانده بودکنون ناشکه تا را ریخی در دشت شمالی سبزوارتاازوجود استقرارهای پیش

های فرهنگی پیشنهاد گیری الیهفریزی پس از شکل ۀهای محوطاما مدلی که برای روند دگرگونی نهشته

 ۀبا شیبی مالیم در دامنارتفاع کمیک پشته  صورت به شدن پس از رهاصورت است: محوطه بدین شود می

شدید سیالبی از دشت شمالی با حمل  های جریانن، آ دنبال بهمیوسن شکل گرفته است.  ۀماهورهای دورهتپ

دلیل بافت نرم و متخلخل  هو ب میوسن رسیده ۀماهورهای دورخود به تپه های فرهنگی موجود بر سرراهداده

های فریزی رسیده و موجب دگرگونی نهشته ۀنفوذ کرده و به دشت جنوبی و سطح محوطراحتی در آن  هآن ب

شده توسط این های فرهنگی حملمحوطه و پراکنش آن در سطحی گسترده شده است. از طرف دیگر داده

 دنبال بهفریزی ترکیب شده، که تفسیر نادرست ما از گاهنگاری محوطه را  ۀها با آثار فرهنگی محوطجریان

  میوسن به دالیل اقلیمی حاکم بر منطقه، موجب  ۀماهورهای دورروند فرسایش تپه همچنین،داشته است. 

همین عوامل،  دنبال بهماهورها شده است. این تپه ۀدهندهای باستانی با بافت تشکیلشدن نهشتهآمیختههمدر

ن توا میکه نیطور به ،باستانی است ۀای از یک محوطشدهشکل بسیار دگرگون شودمشاهده می هآنچه امروز

الگوهای استخراج شده برای  ی،کل طوربهقائل شد.  ها دگرگونیو  مرز مشخصی برای پراکنش آثار محوطهوحد 

 ،های باستانی در نگاهی کلیثیر آن بر نهشتهأبوم و چگونگی تفرآیندهای پس از نهشت شدن در این زیست

گیری های ژئومورفولوژیکی، بسترهای شکلتر، پدیدهیئروندی یکسان را طی کرده است. اما در نگاهی جز

های مختلف و با درجه شدت موجب شده است تا این فرآیندها به شکل ،گیری آنموقعیت شکل محوطه و

 ۀ فرهنگی در دور ۀخراسان غربی به لحاظ یک حوز درمجموع،های آن اثر گذارند. نهشته متفاوت بر محوطه و

این امر ، ذکر شده ساز)شرق  شمالی( ناشناخته مانده که با توجه به ماهیت فرآیندهای دگرگون تاریخازپیش

گیری بوم فرآیندهای طبیعی و فرهنگی چه در شکلآنچه مسلم است در این زیستدور از انتظار نیست. 

، نمودار ارائه شده در زیر خود است بوده تأثیرگذاراستقرار و چه پس از آن عاملی  استقرارها، چه در هنگام

 .(1)نمودار ستگویای  تمامی این فرآیندها در ابعاد زمانی و مکانی
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 (نگارندگان) : نقش فرآیندهای طبیعی و فرهنگی در روند شکل گیری یک محوطه باستانی9نمودار

 

 قدردانیو تشکر . 9

در فریزی  ۀرآیندهای پس از نهشت شدن محوطفبررسی  ۀدر زمین بخشی از تحقیقات نگارندگان ،مقالهین ا

از مجموعه اداره کل میراث  .اند داشته. در راستای این مطالعات افراد متعددی همکاری دشت سبزوار است

روند   گیریپی ۀزمینشناس و کارمند میراث در طغرایی باستانمحمود فرهنگی خراسان رضوی باالخص آقای 

 ۀهای منطقه، مجموعنقشه ۀتهیه و ارائ ۀمتقی در زمینعلی ، مهندس الزم های هماهنگیاداری کار و انجام 

قندی مسئول رازعلی آقای فر رییس سازمان، میراث فرهنگی شهرستان سبزوار باالخص آقای متین ۀادار

 های هماهنگیو  ها حمایتانجام  ۀس میراث در زمینشناس و کارشنازاده باستانعبداهللمحمد حراست و آقای 

م. از آقایان مرتضی یدانی را دار، کمال تشکر و قدرشناختی منطقهدادن اطالعات باستانقرار الزم و در اختیار 

همکاری در بررسی میدانی، پیگیری روند اداری کار، امور  دلیل بهخانم زهرا رحیمی و  ی، رضا بلندجهانگردی

 م. یآوردن امکانات الزم کمال سپاسگزاری را دارهای سفالی و فراهمبندی داده، طبقهبرداری عکس ای،رایانه

 

 نوشت پی. 1
 جوامع در تحوالتی ،امروزی ترکمنستان شرقی جنوب در مرو ۀواح در م.پ دوم ۀهزار اوایل و سوم ۀهزار اواخر در -1

 نام به فرهنگی گیریشکل به که دده می قرار تأثیرتحت را افغانستان شمال در بلخ ۀواح سرعت به و دده می رخ انسانی
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انجامد می (BMAC یا به اختصار Bactria Margiana Archaeological Complex) مرویبلخی شناختیباستان ۀمجموع

(Sarianidi 1998: 35) گیرد می دربر را م.پ 1911 تا 2211یا 2711 آن گاهشناختی مقیاس که (Hiebert, 1991). 

از خراسان بزرگ است که داخل مرزهای  یهای بخششامل  شود میجا تحت عنوان خراسان از آن یاد  آنچه در این -2

 .شود می( در نظر گرفته 1799)گاراژیان،  سیاسی کنونی کشور ایران قرار دارد که با نام خراسان غربی یا شرق  شمالی ایران

این  .، گرفته استکند میپراکنده رشد  صورت بهرز که در این منطقه فریزی نام خود را از گیاه خودروی ف ۀمحوط -7

 .کند میو در اقلیم گرم و خشک رشد  ساختاری شبیه به چمن داردگیاه 

ای حاصل شدن ماگمای گوشتهاز تبلور و سرد که شود میاطالق الیه الیه یها سنگای از مجموعه بهافیولیت  ۀواژ -8

تاریخ برای ازمنابع متنوع سنگی و در دسترس در دوران پیش عنوان به و بوده  ی سبزرنگهای این کانسارها در طیف .دشو می

 مورد توجه بوده است.و ...  ساخت ظروف سنگی، ابزار

پایین زمین  ۀقسمتی از پوست ؛یجاد شودعادی موازی هم ا گسلکششی ممکن است تعدادی  یها تنشثیر أتتحت  -1

 (Graben) و به قسمت پایین آمده آن گرابن (Horst)بیفتد و قسمتی از آن باال رود. که به قسمت باال آمده گسل، هورست 

 .ندیگو یم

سطح دشت  احتماال  که چرا ،در زمان معاصر در دسترس نباشد ،دشت سبزوار ممکن است در سطح استقرارهااین  -1

 . هزار سال گذشته باال آمده است 1111در طول بیش از 

 

 تصاویر. 95

 

 
 

 ()تصویر از نگارندگان : موقعیت دشت سبزوار و توپوگرافی آن9تصویر
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 Fouache) اندازهای شناسایی شده در این چشم : بسترهای ژتومورفولوژیکی دشت سبزوار و الگوی استقراری محوطه9تصویر

et al. 2010: Fig.2) 
 

 

 

 (91 و 99: تصاویر9919)صبوری،  فریزی ۀانداز تپ: توپوگرافی و چشم9تصویر
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 )تصویر از نگارندگان( های سفالی مطالعه شده از تپه فریزی: نمونه9تصویر

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (99:تصویر9919)صبوری، هاافکنهمیانی تا انتهایی مخروط های بخشهای باستانی در : موقعیت محوطه0تصویر
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)صبوری،  دده میهای رسوبی را نشان : کانال گیسویی شناسایی شده در غرب محوطه و برشی که روند انباشت نهشته0تصویر

 (99: تصویر9919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (90: تصویر9919)صبوری، بندی میزان فرسایش منطقه مورد مطالعهطبقه ۀ: نقش1تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 9919 )صبوری، اند همراه مواد فرهنگی شناسایی شدهههای رسوبی ب: توپوگرافی محوطه، نقاطی که انباشتی از نهشته9تصویر

 (91تصویر
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 های سیالبیشده در میان نهشته قطعات سفالی منقوش شناسایی b)ی افیولیتیهای سنگهای سیالبی حاوی مواد فرهنگی، نهشتهa) : 1تصویر

(c قطعات سفالی گرد شده در میان انباشت سیالبی (d تصویر از  کامل پشت سر نگذاشته اند طور بهشدگی را قطعات سفالی که فرآیند گرد(

 نگارندگان(.

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 )تصویر از نگارندگان( ماهورهای دوره میوسن، دید از جنوب: تپه95صویرت

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (نگارندگان از تصویر) محوطه سطح در غیرمجاز هایحفاری (b محوطه جنوب در کشاورزی و زراعی هایزمین (a: 99صویرت
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 منابع . 99
 ۀکارشناسی ارشد در رشت ۀرسال ،«و تنگناهای اکوتوریسم در شهرستان سبزوار ها قابلیتسنجی امکان»، 1791یوسف،  آزاد،
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شناسی: مطالعۀ موردی در های باستانجوییای و ژئورادار زمینی در پیهای لرزهارزیابی روش»، 1772جهانگردی، مرتضی، 
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، در مجموعه مقاالت «هایی از آن در خراسانتاریخی ترکمنستان و نشانهازهای پیشفرهنگ»، 1798گاراژیان، عمران، 

 .11-79شناسان جوان، تهران، سازمان میراث فرهنگی، صص دومین همایش باستان
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 .1-19شمارۀ دهم، صص
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