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Geographic and environmental attributes of a given region assume a pivotal role in the 
formation and persistence of human settlements. Nature confers possibilities and resources on 
human, who, as per his understanding of them, employs them in pursuit of his goals, hence the 
rise of human–nature interaction. The frequency of and the ways in which human settlements 
are established and the type of functions they serve with regard to environmental characteristics 
give rise to the ecology, which aims to grasp the scope of the interrelationships between humans 
and the environment. The present paper examines the scope of human-environment interactions 
in the Parthian period over the geographic extent of the central part of the Kopeh dagh-Aladagh 
corridor. 
The paper seeks to ascertain the local environment’s influence on the formation and evolution of 
Parthian settlements and to find out the pertinent settlement patterns in northern Khorasan. 
Given the environmental potentialities, what were the Parthians’ criteria for site location when 
establishing their settlements? How did these priorities affect the distribution of sites and their 
settlement pattern in the study area?  The present paper represents a multifaceted research 
drawing upon archaeological survey, ecological studies, information processing in GIS, 
examining the relationships between natural and cultural variables and their impact on the 
formation of the contemporaneous settlements, and finally archaeological analysis.  The study 
adopts an ecological and economical approach. In this context, ecological data on the relation 
between soil type, geology, flora, fauna, and water table or “biosorption analysis” have been 
used. Processual archaeologists use ecological systems as their basic model for observing the 
adaptive transformations humans in response to environmental circumstances as even small 
environmental alterations will have the potential to affect cultural structures. 
The Kopeh dagh-Aladagh corridor stretches from Garmab in western North Khorasan to the 
Mashhad plain to the east. For the purposes of this study, the corridor is divided into the 
following three separate parts based on geographic features that someway affect cultural 
aspects: a) Western part: extending from the beginning of the village of Garmab to the border of 
Shirvan County (Reza Abad), this part is characterized by a mountainous terrain with narrow 
passes such as Badranlu; b) Central part: in this part, defined by the beginning of Shirvan 
County (Reza Abad) and the end of Quchan County, the plains grow wider as the mountains 
begin to sit back; c) Eastern part: Chenaran County and the Mashhad plain mark the extreme 
boundaries of this part. The focus of the present work is on the central corridor, viz. the stretch 
delineated by the counties of Shirvan, Farooj and Quchan (Figure: 1). Geographically, the study 
area encompasses the structural valley of Atrak-Kashafrud, an expanse that is bounded by the 
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mountains of Kopeh Dagh/Hezar Masjed to the north and the Aladagh/Binalud mountains to the 
south (Figure:2). This plain geomorphological unit exhibits a fairly wide and flat landform, and 
is principally affected by the sedimentary process of the flowing water bodies of the Kashafrud 
and Atrak rivers and their tributaries. Geomorphology, it consists of three main units of plain, 
foothills, and mountains. Its northern and southern sectors are mountainous, its slopes are 
characterized by foothills, and its central part consists of plain. Indeed, the mountainous quarters 
comprise small, narrow intermontane plains, which fall in the plain sub-class. The regional 
heights follow the northwest-southeast trend dictated by the general orientation of the Kopeh 
dagh zone. The Atrak and Kashafrud rivers rise from the regional mountains, forming two 
drainage basins. The archeological survey of the concerned area recorded more than 500 
archaeological mounds and sites spanning the Chalcolithic to the Islamic period. Based on a 
comparative analysis of the surface pottery, 20 Parthian sites are distinguishable. It is notable 
that due to the lack of adequate knowledge of common Parthian pottery forms in the region, due 
caution has been exercised in the identification of these sites. These Parthian sites are divided 
between 16 examples lying in the northern half of the plain on the southern slopes of Kopeh 
dagh/Hezar Masjed and 4 instances that occur in the southern half on the northern slopes of 
Aladagh. As stated, a main objective of this study is to pin down the influential factors of the 
region's ecology in the formation of Parthian sites and their distribution in the geographic 
setting of the central Kopeh dagh-Aladagh corridor. To this end, such components as geology, 
altitude, slope gradient and aspect, climate, water resources and soil are explored. Finally, the 
results of the study reveal a close and direct correlation between the site location and the 
environmental factors (Figures: 3-10). The central Kopeh dagh/Hezar Masjed corridor on the 
north and Aladagh/Binalud on the south form an upland district hemmed in by mountains. Due 
to its mountain geomorphology, the area is generally dominated by cold, dry climate. In 
mountainous regions, slopes and valleys generally offer more advantageous conditions for 
settlement as the altitude variable prompts reduced temperature and increased humidity. 
Dropped temperature in warm seasons results in lowered evaporation of water resources, 
making water resources more easily accessible throughout the year. The choice of appropriate 
altitude as an influential factor in human activities has thus led to the concentration of Parthian 
settlements on the slopes dominating the plain. Choosing slopes provided the local populations 
with access to montane pastures, but also enabled them to exploit alluvial and fertile plains. The 
same strategy is still operative in the region, where, save for the cities that lie in the plain, rural 
settlements mostly sit on the slopes overlooking the plain. The distribution of the sites in 
reference to the slope gradient and aspect shows that, with the exception of F 0026, the Parthian 
sites lie in proper points of terrain ruggedness and slope gradient spectra, and their dominant 
slope aspect indicates the maximum use of solar heat in this cold region, with advantageous 
impacts on agricultural production and pastures. Given their location on slopes, the hitherto 
identified Parthian sites mostly occur on the spring-fed influent streams that flow into the Atrak, 
with no instances recognized along the latter. In light of the results from environmental studies, 
the altitude, slope gradient, easy access to water resources, and fertile soil served as the 
foremost factors governing the distribution of Parthian sites in the region as they were directly 
linked with subsistence. It is notable that while our environmental studies drew on the present-
day landscape, the survey of the study area produced about 500 sites dating between the 
Chalcolithic to the Islamic period, and presence of this huge number of sites over this protracted 
timespan testifies to the fact that advantageous environmental conditions did prevail in the past. 
 
Keywords: Parthian Settlements, Ecology, Archaeological Survey, North of Khorasan, GIS. 
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 (آالداغ -داغ بخش میانی کریدور کپه)
  میرزاییآزیتا   

 ، ایران.مازندران، شناسی، دانشگاه مازندرانآموخته دکتری باستان دانش

 رضا مهرآفرین

 .ایران ،مازندران ،مازندران دانشگاه شناسی،باستان گروه دانشیار

 موسوی حاجیسید رسول 

 .ایران ،مازندران ،مازندران دانشگاه ،شناسیباستان گروه دانشیار
 30/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 17/01/1397 تاریخ دریافت:

 چکیده
گیری استقرارهای انسانی و تداوم حضور آنان در  شکل ی ، نقش بنیادین در نحوههای بستر جغرافیایی و محیطی یک منطقه ویژگی

امکانات در  از آن شناخت خود بر اساسدهد و انسان  را در اختیار انسان قرار می اتیطبیعت امکان دارد.جغرافیایی  ۀمنطق یک

گیری  و نحوۀ شکلمیزان کیفیت  گیرد. شکل میمتقابل انسان و طبیعت  رابطۀ سان بدینو  کند میبرداری  بهره شراستای اهداف

شناسی با هدف شناخت میزان رابطۀ  دهندۀ مبحث بوم های محیطی، شکل حسب ویژگینها بر استقرارهای انسانی و نوع کاربری آ

بررسی  های اشکانی، میدانی در خصوص شناسایی محوطه های متقابل انسان و محیط است. مقاله پیش رو حاصل پژوهش

داغ/آالداغ است.  کریدور کپه بخش میانیدر  اشکانیهای  استقرارگاه و گسترش گیری ثر در روند شکلهای زیست محیطی مؤ لفهمؤ

های  های اشکانی از طریق بررسی محوطه ،در این پژوهش. باشد رود می کشف ـاین بستر جغرافیایی منطبق بر درۀ ساختمانی اترک 

. هدف اند شناختی قرار گرفته مورد مطالعه و تحلیل باستانبوم  شرایط زیستو سطحی های  سفالینه شناختی مقایسه گونه، میدانی

 بوده است. برای نیل به این مقصود،های اشکانی  بوم منطقه با سکونتگاه زیست ی رابطهو درک چگونگی شناخت  ،ها این بررسیاز 

تا  پردازش گردید  GISافزاری شناسی این پژوهش همراه با اطالعات جغرافیایی و آماری در محیط نرم های باستان نتایج یافته

 آگاهی یافت. داغ/آالداغ میانی کریدور کپهدر بخش ها در بستر تاریخی دورۀ اشکانی  گیری این محوطه لبتوان نسبت به چرایی شک

 

 .GIS، بوم شناسی، زیست های باستان بررسی: اشکانیان، شمال خراسان، واژگان کلیدی

 مقدمه -1

 1۴۷که  ندبوددر دوران تاریخی  زمین  یرانا های سیاسی و فرهنگیِ یکی از قدرت( .م ۲۲۴پ. م.  ۲۴۷) اناشکانی

به نسبت زمامداریش برخالف دوره طوالنی مدت  (1)حکومتاین حکم راندند. سال بر قسمت اعظم غرب آسیا 

خراسان  ۀمنطق .است بیشتریشناسی  و باستان تاریخی دارای ابهامات، قبل و بعد از خودایرانی  های امپراتوری

بر  در این منطقه عالوه  .نیست از این قاعده مستثنی نیز حکومت اشکانی و یقوم پارت به عنوان خاستگاه

آنگونه که باید و شاید بنابراین  ،است شدهشناسی کمی انجام  های باستان منابع نوشتاری، فعالیت  محدودیت

چگونگی حضور، ظهور و دیگر رخدادها و رویدادهای  شناسی در خصوص اطالعات کافی مبتنی بر نتایج باستان

 مذکور به عنوان خاستگاه ۀاست که منطق حالی این در .دست نیستدر فرهنگی اشکانیان  -نظامی -سیاسی

خراسان امروزی، بخش باقی از سوی دیگر  آنان باشد.های فرهنگی و تمدنی  شاخصهمعرف تواند  قوم می این

المللی  مانده از خراسان بزرگِ فرهنگی است که بر اساس تقسیمات سیاسی در دو سدۀ اخیر، هم از لحاظ بین

                                                           
مسئول: ۀنویسند رایانامۀ                                   mirzayeazita@hotmail.com 
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باعث ازهم گسیختگی سازی  کوچکجریان و هم داخلی پیوسته به سمت کوچک شدن پیش رفته است. این 

تواند پاسخگوی  این حوزه می از اینرو پژوهش دربافت فرهنگی و جغرافیایی آن در این پهنه شده است. 

  وسیع باشد. یاین پهنههای متعددی در خصوص تعامالت و ارتباطات فرهنگی در  پرسش

اشکانی انجام  ی دوره های محوطهپژوهش پرسش محوری بر روی آالداغ -داغ کریدور کپهداخل در  تاکنون

های میدانی  بررسی ی پایهبر  غالبشناختی انجام شده در این حوزه جغرافیایی  های باستان است. پژوهش نشده

دکتر بار به سرپرستی  ها اولین است. این بررسیمتمرکز بوده  در مناطق دشتیدر راستای شناسایی آثار 

های  ترین بررسی یکی از کامل سپس (.13۴۷)نگهبان و دیگران،  آغاز گردیدخورشیدی  13۴5نگهبان در سال 

یی از دانشگاه تورین ایتالیا ئتیهمیالدی توسط  19۷8 سالدر دشت اترک باال  ی حوضهشناسی در  باستان

هم در مناطق شناسی  باستانتکمیلی های بررسیمجدد  ،های اخیر سالدر  (۲).(Ricciardi, 1980) انجام شد

غربی   و بخش  (1396الف و ب،  ،1388 )میرزاییآالداغ -داغکریدور کپهمرکزی   دشتی و هم کوهستانی در بخش

های متعددی  زنی و گمانهنگاری  مطالعات الیهها،  . در کنار این بررسیاست انجام شده (1388 زارع )عطایی و آن

تپه  (،139۷و  1391)دانا،  بجنورد کهنه کند تپه دوین،، (1389دیگران، )گاراژیان و  خان هایی چون قلعه در محوطه

از این  حاصل نهاییبا انتشار نتایج  رود می انتظار و گرفته انجام( 139۷)میرزایی، تپه  تاسو ( 139۴، )جعفری ریوی

 آید.دست خراسان ب شمال ۀفرهنگی منطق هگاهنگاری حوز توالی بیشتری در خصوص دانش، ها پژوهش

بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات  پیش رو پژوهش

، های سطحی شناختی سفالینه شناختی و گونه باستان میدانیبررسی  با انجام مسیردر این تاریخی است. 

 های زیست مولفهسپس  .های باستانی تفکیک گردیدند از سایر محوطهشناسایی و  های اشکانی محوطه

بخش میانی کریدور  حوزه جغرافیایی بومِ در بستر زیستهای اشکانی  محیطی مؤثر در ایجاد استقرارگاه

ای دیگر چون  برخی علوم میان رشتهاطالعات  در این مسیر ازآالداغ، شناسایی و مطالعه شدند. -داغ کپه

پردازش گردید تا به چرایی و   GISافزار رمدر محیط ناستفاده گردید در نهایت اطالعات  جغرافیا و آمار

 بخش مورد مطالعه ها و نیز توزیع فضایی آنها در بستر تاریخی دوره اشکانی گیری این محوطه چگونگی شکل

 -های استدالل عقالنی از روشو در اجرای آن  استتجربی  و همنظری  هم ،بنیادی تحقیقِاین  .آگاهی یافت

پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و بنابراین، است. استفاده شده های استدالل استقرائی  از روش و همقیاسی 

زیست این پژوهش در قالب رهیافت  .است تحلیلی -پیمایشی -ها، یک پژوهش توصیفی روش گردآوری داده

 بوم شناسی و اقتصاد انجام شده است.

های حاصل از بررسی  شناختی بر روی سفالینه همانطور که پیشتر گفته شد، با انجام مقایسه گونه

بیان این واقعیت در این جا د. ی مورد مطالعه شناسایی گردی اشکانی در محدوده ۀمحوط بیست، شناسی باستان

شناخته  یبه خوب گاهنگاری آنها و فرم( که شوشدر  ژهی)به و ییمایالهای  که بر خالف سفالینه ضروری است

شناخت دقیق و کاملی از بنابراین  هنوز در مراحل اولیه خود هستند، مطالعاتاین اما در خراسان  ند؛ا شده

وجود ای بر سفال اشکانی  ای و فرامنطقه های منطقه های محلی رایج و تاثیرات حاصل از برهمکنش سبک

اندکی دشوار است و باید جانب  خراسان های میدانی های فرهنگی در بررسییافته ریتفس شرح، نیابا . ندارد

های اشکانی دیگری در منطقه وجود داشته باشند؛ امکان دارد که محوطه بدین سبباحتیاط را رعایت کرد. 
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های شاخص موجود در دیگر  استنادی که بتوان آنها را با نمونه های سفالی قابل اما در حال حاضر گونه

 .شناختی قرار داد، در دست نیست گونه ی سنجی نسبی مورد مقایسه ها جهت زمان محوطه

شمالی  محوطه در نیمه 16تعداد ی پژوهش،  شناسایی شده در محدودهاشکانی  محوطۀ ۲0مجموع از 

های شمالی  دیگر در نیمه جنوبی دشت )دامنه محوطۀ ۴داغ/هزار مسجد( و  های جنوبی کپهدشت )دامنه

واقع در ارتفاعات  ،نظامیمحوطه با کارکرد  1و استقراری بوده  محوطۀ 19اند. از این تعداد،  آالداغ( قرار گرفته

 محوطه تک دوره هستند، که این خود امری نسبی است. 1۲همچنین  .است شده

 موقعیت جغرافیایی  -2

سه رضوی در های خراسان شمالی و خراسان  و در استان (3)محدوده مورد مطالعه در شمال شرق ایران

 های جغرافیایی شمالی و طول '55°37تا  36°'36  های جغرافیایی بین عرض فاروج و قوچانشهرستان شیروان، 

با کشور ترکمنستان، از شرق با شهرستان  است. این محدوده از شمال شرقی واقع شده '04°59  تا '57°27

 .(1تصویر ) اسفراین همجوار است های سبزوار و چناران، از غرب با شهرستان بجنورد و از جنوب با شهرستان

 مورد مطالعه ی بستر زیست بوم منطقه -3

ی مورد  محدودهرود است.  کشف ـ ساختمانی اترک ی از نظر جغرافیایی منطبق بر دره (۴)آالداغ -داغ کریدور کپه

/ الداغارتفاعات آو از جنوب به وسیله دشت آخال از  ،هزار مسجدداغ/  کپهاز شمال به وسیله ارتفاعات  مطالعه

کوهستانی بودن حواشی این کریدور  ی شمالی دشت کویر مرکزی ایران جدا شده است. از حاشیه ،بینالود

از کریدور . این (۲)تصویر  استشده ایجاد محدودیت برقراری ارتباط با مناطق همجوار شمالی و جنوبی سبب 

-بخش(. ۲)تصویر گردد و کوهستان تقسیم می ماهوربه سه واحد مجزای دشت، تپه  شناسی زمین ریختلحاظ 

باشد. البته در  دشت می آن،های آن متشکل از تپه ماهور و مرکز  ، دامنهیهای شمالی و جنوبی آن کوهستان

ها قرار  ود دارد که آنان نیز در گروه دشتکوهی وج های کوچک و باریک میان وهستانی، دشتهای ک بخش

شرقی است  جنوب -غربی داغ، شمال ای منطقه متأثر از روند کلی زون کپهه ناهمواری. (3)تصویر  گیرند می

تا و  خراسان شمالی شروع گرماب در غرباز حد فاصل این کریدور،  (.86: 138۴، فیشر، ۴8تا  ۴۷: 138۷)بدیعی، 

به سه  های جغرافیایی ویژگیبر اساس این کریدور  ،رودر پژوهش پیش . ت مشهد در شرق امتداد دارددش

 است:  بخش مجزا تفکیک شده

بوده که )رضاآباد(  شروع این کریدور از ابتدای شهرستان گرماب تا مرز شهرستان شیروان بخش غربی: -الف

 های باریکی چون بدرانلو است.  هکوهستانی همراه با گردن غالباً ۀمنطق

انتهای شهرستان  تاو  شروع)رضاآباد(  ی شهرستان شیروان این بخش از ابتدای محدوده بخش میانی: -ب

 گردد.  فراخ میدشت ، بخشیابد. در این  قوچان امتداد می

بخش میانی  (5)است. این بخش از شهرستان چناران آغاز و تا دشت مشهد گسترده شده بخش شرقی: -ج

 پیش رو است. ی این کریدور یعنی حد فاصل شهرستان شیروان تا قوچان حوزه مطالعاتی مقاله

و بیشتر متأثر  وسیع و هموار بوده نسبتاًآن  لندفرمی دشت،  ی مورد مطالعه ژئومورفولوژیکی محدودهحد در وا

امتداد  . درهای آنها است و اترک و سرشاخهرود  های کشف ای جاری رودخانهه گذاری آب از فرایند نهشته
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 5هموار و دارای شیب کمتر از  ،است. این دشتیک دشت آبرفتی شکل گرفته  ،رود های اترک و کشف رودخانه

بی و های دِ ها تحت تأثیر ویژگی تغییرات بستر رودخانهاست. های کواترنری تشکیل شده  شتهدرجه بوده و از نه

بی و تغییرات کاربری ها، فرسایش پذیری دشت سیال گسل یجایبی رودخانه، تکتونیک فعال و جاببار رسو

 ی است. بنابراین، رودخانهشیروان شده  ـ فاروج ـ ی دشت قوچانآمدگالباعث با اراضی قرار گرفته و به تدریج

های مرتفع جریان  پادگانه ده و در بستر عمیق بافظ تعادل خود مجبور به حفر مجرای خود گردیاترک برای ح

 .پیدا کرده است

 مورد مطالعهمحدوده  های اشکانی در ایجاد استقرارگاه موثر محیطیزیست  متغیرهایها و  مولفه نسبت -4

 زمین شناسی  -4-1

بجنورد استفاده شد.  1:۲50000شناسی  زمین ، از نقشهمنطقه)لیتولوژیکی(  شناسی سنگ برای بررسی وضعیت

( ژوراسیکمیانی ) شیروان سازندهایی با سن مزوزوئیکـ  ـ فاروج قوچان ۀ، در منطق(۴تصویر بر اساس این نقشه )

% مساحت منطقه از سازندهای سخت کربناته، 61توان گفت که حدود  اجمال میبه  .تا کواترنری رخنمون دارد

مورد  ی محدوده یمین منابع آبکیل شده و این امر نقش مهمی در تأهای آذرین تش ماسه سنگ و سنگ

مساحت منطقه را تشکیل داده و نقش مهمی در ایجاد  ٪۲۷های کواترنری حدود  مطالعه دارد. همچنین نهشته

مساحت محدوده مورد  ٪88اند. بنابراین حدود  گیری خاک مناسب داشته آبخوان آبرفتی و همچنین شکل

شناسی منطقه  ن اذعان داشت که شرایط سنگتوا ی نقش داشته و میگیری و تغذیه منابع آب مطالعه در شکل

های کواترنری  نهشته ،در تمامی نقاط کره زمین داشته است. مدنیتم گیری و تداو نقش مهمی در شکل

 (.86: 138۴فیشر، ) های انسانی است ترین سازند برای استقرار فعالیت مهمترین و مناسب

ار دارند. خاک قرهای جدید و قدیم( )مخروطه افکن های کواترنری نهشته ی در محدودهاشکانی  محوطۀ 1۲تعداد 

ها در مهمترین ویژگی این نهشته ی( و دسترسی به منابع آبتوپوگرافی)مساعد  ریختِ زمینمناسب، شرایط 

 محوطۀاند. سه  های اشکانی نقش مهمی داشته گزینی محوطه مورد مطالعه بوده و این امر در مکان ۀمنطق

پذیری،  کم و فرسایشبه علت مقاومت اند. این سازند  فرسای کنگلومرای مارنی قرار گرفته اشکانی در سازند نرم

دارای کاربری مرتع و تا حدی کشاورزی  آمده و عموماًهموار در های فرسایشی نسبتاً عمدتاً به صورت دشت

سازندهای ماسه سنگی آیتامیر، پستلیق و شوریجه قرار دارند. این  ی اشکانی در محدوده محوطۀدیم است. دو 

محوطه بر  ۲ تعداد های زیادی شده است. گیری چشمه باعث شکل ،مناسب سازند به علت نفوذپذیری نسبتاً

مارن در ارتفاعات شمالی  محوطه در سازند آبدراز از جنس آهک و 1روی سازند آذرین در ارتفاعات جنوبی و 

و خاک مناسب در  یمین منابع آبسازندهایِ مساعد، سبب تأتوان گفت که  می ،. بر این اساساند واقع گردیده

انی در این منطقه های اشک گیری استقرارگاه امر از جمله دالیل موثر در شکلمورد مطالعه شده و این  ۀمنطق

 ده است.بو

 متغیر ارتفاع از سطح دریا -2-4

همچنین محدودۀ شمالی کشور و شمال خراسان ) ی یایی نواحی جنوبی معتدله، که نیمههای جغراف در عرض

باشد. ارتفاع از  ارتفاع از سطح دریا، یک عامل مهم در تغییر شرایط اقلیمی می اند؛ ( در آن واقع شدهمطالعاتی

 ۀمنطق نیست.شناسی  ریخت ثیر در زمینتأ های حرارتی و رطوبتی شده که بی سطح دریا باعث تغییر داده

 ،ستا بینالود واقع شده /آالداغ -هزار مسجد/داغ خوردگی کپه چین ی قوچان، فاروج و شیروان در محدوده
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مناطق نیمه مرتفع  متر، در زمره ۲90۷تا  995با حداقل و حداکثر ارتفاع بین محدوده مورد مطالعه  بنابراین

 (. 5تصویر ) دارد قرار
ها غالباً در  که این محوطه دهد نشان میمورد مطالعه  ۀدر منطقهای اشکانی  بررسی ارتفاع استقرارگاه

های اشکانی در طبقه  اما بیشترین پراکنش محوطه اند؛ شده متری واقع 1600تا  1000محدوده ارتفاعی 

 باشد نیز کمترین پراکنش را دارا میمتری  1100تا  1000متری است. طبقه ارتفاعی  1600تا  1۲00ارتفاعی 

 .(1)جدول

ه و به های منطقه قرار گرفت عموماً در نزدیکی دشت سیالبی رودخانه یمتر 1۲00تا  1000طبقه ارتفاعی 

مناسب استقرار خیلی خیزی و همچنین سست بودن زمین و تردد حیوانات جهت شرب،  خطر سیلعلت 

های  بر روی دشت آبرفتی رودخانه یمتر 1۴00تا  1۲00ارتفاعی  طبقه انسانی نبوده است. های سکونتگاه

دسترسی به منابع آب  ،است. عالوه بر آن رود با ضریب همواری و شیب مناسب قرار گرفته اترک و کشف

های مرغوب کشاورزی و شرایط متعادل اقلیمی از دیگر  ، دسترسی به زمینبها، دوری از خطر سیال رودخانه

های اشکانی در این محدوده ارتفاعی  بیشتر محوطه است های این طبقه ارتفاعی بوده که سبب شده مشخصه

دسترسی این سطح بوده و  ای در نواحی کوهپایهعمدتاً  یمتر 1600تا  1۴00طبقه ارتفاعی  .شکل بگیرند

دارای تراکم قابل توجهی از  ،و به این دلیل است مناسبی به کوهستان با مراتع غنی و دشت داشته

ت سردتر از سایر طبقات باشد. در این محدوده شرایط اقلیمی به نسب های انسانی دورۀ اشکانیان می سکونتگاه

 بوده است.
 از سطح دریا ارتفاعی طبقات در اشکانی های محوطه درصد و تعداد: 1 جدول

Table 1: Number and percentage of Parthian sites in Based on the sea level elevation 
 

 

 

 

 

 

 ت آنامتغیر شیب توپوگرافی و جه -4-3

شناسی یکی از مهمترین عوامل در  کند. این عامل زمین ریخت های سطح زمین پیروی می شیب از ناهمواری

 هایی در د محدودیتو همواره در مناطق کوهستانی باعث ایجاها و تأسیسات انسانی است یابیِ استقرارگاهمکان

 سایه یا خورشید نور مقدار تابش زیرا ،است مهم بسیار باستانی مناطق در ویژه به شیب گردد. ساخت و ساز می

 ارتفاعات مختلف در مورد استفاده زمین و محیطی ها در بستر زیست گیری استقرارگاه شکل در تواند می، آن

های  مورد مطالعه از ناهمواری ی محدودهشیب  .(Wilkinson 2003:185)باشد  تاثیرگذار مناطق کوهستانی،

 درصد تعداد محوطه طبقه ارتفاعی از سطح دریا

1100-1000 1 5% 

1200-1100 ۲ 10% 

1300-1200 ۴ ۲0% 

1400-1300 ۷ 35% 

1500-1400 3 15% 

1600-1500 3 15% 
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منطبق بر نواحی دشتی و نواحی پرشیب منطبق بر نواحی  ،نواحی با شیب کم و کند محلی منطقه تبعیت می

 .(6)تصویر پرعارضه کوهستانی هستند 

های مساحت منطقه، بر روی دشت آبرفتی رودخانه ٪65درجه، با اختصاص  10تر از طبقات شیب کم

، عالوه بر دسترسی زمین شیب ار گرفته است. از مزایای این طبقه ازرود با ضریب همواری باال قر کشفاترک و 

ها و شرایط متعادل اقلیمی است که  رودخانه یهای هموار و مناسب کشاورزی، دسترسی به منابع آببه زمین

. در دنباشقرار داشته درجه  10تا  0های اشکانی در طبقه شیب  بیشترین پراکنش محوطه ،دهسبب گردی

این محوطه از لحاظ (. ۲)جدول استاشکانی شکل گرفته  محوطۀ 1تعداد  تنها ،درجه 13 شیب ی طبقه

 19 تعداد ، با پراکنشدرجه 10تا  0طبقه شیب بین بنابراین،  استحکامات نظامی بوده است.جزء کارکرد، 

محوطه دارای  1درجه با پراکنش  15تا  10شیب طبقه دارای بیشترین پراکنش است و اشکانی  محوطۀ

 باشد. کمترین میزان تراکم می

 : تعداد و درصد محوطه های اشکانی در طبقات شیب محدوده مورد مطالعه2جدول 
Table 2: Number and percentage of Parthian sites in the slope floors 

 درصد تعداد سایت طبقه شیب

10 - 0 19 95% 

15- 10  1 5% 

 

ها از قبیل ذوب برف، تنوع و تراکم پوشش  کمک شایانی به درک برخی از پدیده  ها جهت شیبمطالعه 

های  در جهت زیرا ؛کند سطح زمین می در شناسی زمین ریختگیاهی، شدت فرسایش و همچنین تغییرات 

ملکی و تبع آن میزان دریافت انرژی در سطح زمین متفاوت است ) میزان تابش خورشید و به  ،شیب مختلفِ

که به علت قرارگیری در  ستانی نیمه مرتفع استیک محدوده کوه ،مورد مطالعه ۀمنطق (.۴5: 1393عزیزی، 

یکی از مهمترین مباحث  ،اینرواز های سرد است. نفوذ جریانات سرد پرفشار سیبری دارای زمستان ی محدوده

ی بیشتر از نور خورشید برای فصل سرد سال است. اما در ربردا بهره ،احداث بناهای انسانی در مناطق سردسیر

یابی بر معیار جهت شیب ارجحیت یافته و جهات کمتر آفتابگیر همچون  سایر معیارهای مکان ،برخی شرایط

 .است شدهجهات شمالی و شرقی نیز انتخاب 

تمامی جهات شیب وجود دارد. از میانۀ دشت، در  ،در محدوده مورد مطالعه ،(۷)تصویر بر اساس نقشه 

شمالی و جنوبی تقسیم کرد.  یمورد مطالعه را به دو بخش مجزا ۀتوان منطق امتداد بستر رودخانه اترک، می

زارمسجد است. در این های ارتفاعات ه بخش شمالی منطبق بر اراضی دشتی شمال رودخانه اترک و دامنه

منطبق بر که جهات شیب جنوبی، غربی، جنوب غربی و جنوب شرقی غلبه دارند. در نیمه جنوبی  ،محدوده

عمدتاً جهات شیب شمالی، شرقی،  است؛ بینالود/ دشت جنوب رودخانه اترک و دامنۀ ارتفاعات آالداغ

محوطۀ اشکانی دارای جهات آفتابگیر  15 ،باشند. در محدوده مورد مطالعه غربی می شرقی و شمال شمال

تاثیر جهات آفتابگیر در  ی و غربی هستند. این موضوع نشان دهندهشرقی  غربی، جنوب جنوبی، جنوب

مورد مطالعه  ۀزیرا جهات آفتابگیر در مناطق سردسیر همچون منطق ،ها است یابی و استقرار این محوطه مکان

 (.3)جدولند باش رای ارجحیت نسبت به سایر جهات میدا

 

 های اشکانی در جهات شیب : تعداد و درصد محوطه3جدول 
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Table 3: Number and percentage of Parthian sites in slope directions 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 اقلیم  -4-4

منابع آب ، گیاهی، خاکمانند پوشش  یعوامل دیگر زمین ریخت شناسی،عالوه بر هیدرولوژی و اشکال 

همواره اقلیم را به عنوان یکی از  دانان یجغراف ،ثیر اقلیم قرار دارند. از این روسطحی و زیرسطحی، تحت تأ

ی ها ستمیسی مکانی ها تفاوتبررسی ) آورند. اقلیم به دلیل موضوعش جغرافیایی به حساب می منظراصلی  یاجزا

از  ،برای بررسی اقلیم منطقه مورد مطالعه. (1:138۴لیجانی و کاویانی،)ع ( ماهیت جغرافیایی داردآب و هوایی

بر اساس  ،بنابراین .ساله است ۲6ایستگاه سینوپتیک قوچان استفاده شد. ایستگاه قوچان دارای دوره آماری 

 پژوهش از دو روش مرسوم و متداول بندی اقلیمی در این ، جهت انجام طبقه(۷) استانداردهای اقلیمی

 .داستفاده گردی (8)دومارتون و آمبرژه

 ۀمنطق مشخص گردید که ،دما، بارش، تبخیر و باد متغیرهایبا بررسی  و های ایستگاه قوچان بنابر داده

کم بارش با  و نسبتاً سردهای  باشد. این اقلیم دارای زمستان میدارای اقلیم خشک و سرد  ،مورد مطالعه

فعال  وان بهت دالیل این امر را می .(1)نمودار  باشد و خشک می خنک های نسبتاً پربرف و تابستانی بارش  غلبه

 ی و دوری از منابع رطوبتی اصلیباال، شرایط برّ نسبتاً یبودن پرفشار سیبری در منطقه، عرض جغرافیای

زیاد از  و شرایط توپوگرافی و کوهستانی اطراف منطقه و همچنین ارتفاع نسبتاً دریاهای مدیترانه، سیاه و سرخ()

ی در منطقه و نوع انسان هایثیرات زیادی بر استقرار، شرایط اقلیمی منطقه تأسطح دریا توجیه کرد. بنابراین

 است. معیشت آنها داشته

 ، یک عامل مهمطی فصل سرد سال های انسانیهایی برای فعالیت ایجاد محدودیت برخالف ،سرد بودن منطقه
 

 

 درصد تعداد سایت جهت شیب

 %5 1 شمال

 - - شمال شرق

 %10 ۲ شرق

 %10 ۲ جنوب شرق

 %۲0 ۴ جنوب

 %15 3 جنوب غرب

 %۲5 5 غرب

 %10 ۲ غربشمال 

 %5 1 مسطح
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 : نمودار آمبروترومیک ایستگاه قوچان1نمودار

Chart 1: Ambrotromic chart of Quchan station 
ان چه در زمان حال و چه در شیرو ـفاروج  ـ قوچانهای  های انسانی در دشت گاهثیرگذار در استقرارتأو 

، رواین  . ازخشک منطقه را تعدیل نموده است نیمه. زیرا سردی هوا شرایط خشک و های دور بوده است گذشته

زیرا سردی دمای منطقه، ده است. های مورد مطالعه را فراهم کر مین آب دشتی تأ اقلیم سرد منطقه، زمینه

مسجد شده و انباشت برف باعث الداغ و هزاربه خصوص در مناطق کوهستانی آ ،باعث افزایش ضریب برفی

رود در  ای اترک و کشفه ای رودخانه مین جریان پایهی زیرزمینی و همچنین تأنفوذ مناسب و تغذیه منابع آب

ثیرات گردد و این امر تأ یر در منطقه میباعث کاهش تبخ سرمای هوا ،گردد. از طرف دیگر فصل گرما می

مورد مطالعه دارد. همچنین فصل بهار دومین فصل پر بارش منطقه بوده که نقش  ۀی منطقمثبتی بر منابع آب

 باغداری و دامپروری منطقه دارد. مهمی در کشاورزی،

 آبی  منابع -4-5

دسترسی  ،اسر تاریخ بشرتدر سرد. باشن توسعه در هر ناحیه میریزی  منابع آبی رکن اصلی و اساسی در برنامه

 مطمئن به آب، یک شرط اولیه و اساسی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و عامل پایداریِ فرهنگ و تمدن بوده

مناطق  ءجز ،مورد مطالعه رود در محدوده های اترک و کشفرودخانه یحوضه(. 3: 1389بزی و همکاران، است )

های بیشتری را دریافت نموده و نسبت  مسیر، سرشاخه ی باالدستی و سرچشمه به حساب آمده و در ادامه

رود و اترک نشان  های کشف دهی متوسط رودخانه گردد. بررسی میزان آب آبدهی آنها به سمت پایاب بیشتر می

 گیرند ص استقرار مورد توجه قرار مینوان شاخهای سطحی زمانی به ع دائمی بودن آنها است. رودخانه دهندۀ

ام طول تم جوامع انسانی اطراف خود را در مین آب مصرفیدرولوژیکی دائمی بوده و قابلیت تأکه از نظر هی

خشک،  نیمه در یک منطقۀ های دائمیرود به علت وجود جریان های اترک و کشف سال داشته باشند. رودخانه

مین آب ، دامپروری و شرب نیازمند منبعِ تأورد نیاز کشاورزیمین آب مکه در فصل گرم سال برای تأ

علیرغم میانگین دمای ساالنۀ  این منطقهعالوه، بهستند. در منطقه حائز ویژگی شاخص استقرار  باشند؛ می

 خشک، جزو مناطق نیمهو تبخیر باالمیلیمتری، وجود فصول خشک طوالنی  300پایین، به دلیل بارش ساالنه 

با توجه به اقلیم خشک منطقه، جوامع انسانی مستقر در این محدوده در طول  ،. بنابراینگرددمحسوب می

مورد مطالعه  ، شاخص استقراری مهمی در دشتیمنابع آب ،اند. به عبارت دیگر بوده یتاریخ، وابسته به منابع آب
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های  کشی رودخانهپرآب منطقه و شبکه زههای  .بررسی نقشۀ پراکنش چشمهدر شمال خراسان بوده است

اشکانی عمدتاً در  محوطۀ 1۷تعداد دهد که  ( نشان می9و  8تصاویر ) های اشکانیرود با محوطه اترک و کشف

قرار  گردد، ها تأمین می که آب آنها از چشمه رود های اترک و کشفرودخانهدرونریز به های  امتداد سرشاخه

های در ردۀ آبها از نظر شرب دارای کیفیت خوب و سبک بوده و از نظر کشاورزی  دارند. آب این چشمه

شرقی شهر شیروان و  محوطه در شمال ۲تعداد تنها در این بین . گردد خیلی خوب برای کشاورزی محسوب می

کیلومتر  ای بیش از پنج ای منطقه فاصله شهر قوچان از شبکه زهکشی رودخانهدیگر در جنوب  محوطۀ 1

آمار بر اساس (.۴)جدولها قرار دارند  ها یا قنات ها، غالباً در نزدیکی چشمه های دور از رودخانهمحوطهدارند. 

ها در نواحی  که بیشتر قنات مورد مطالعه موجود است رشته قنات در محدوده ۴۲1وزارت نیرو حدود 

ای قطعی  توان رابطه و نمی ها نامشخص است این قنات تاریخ احداث اند. حفر گردیدهای و سطح دشت  کوهپایه

 های باستانی دوره اشکانی در منطقه پیدا کرد. ها و محوطه قنات تاریخ ایجاد بین
های اشکانی از منابع آبی : فاصله محوطه4جدول   

Table 4: Distance of Parthian sites from water sources 

 

فاصله از  شماره محوطه
 رودخانه

فاصله از 
چشمه با دبی 

 لیتر 5تا  ۲

فاصله از 
چشمه با 

 10تا 5دبی
 لیتر

فاصله از 
چشمه 

 ۲0تا11بادبی
 لیتر

فاصله از چشمه 
تا  ۲0با دبی 

 لیتر 50

فاصله از چشمه 
تا  50با دبی

 لیتر ۲۲0

فاصله از مظهر 
 قنات

GH.0066 83 متر 160 متر 18000 متر ۲8000 متر ۲3500 متر 11۴00 متر 1۷000 متر 

GH.0067 800 متر ۴۲00 متر ۲5۷00 متر 3۲000 متر 16800 متر 19۷00 متر 19100 متر 

GH.0068 ۴00 متر 5600 متر ۲6800 متر ۲5800 متر 13300 متر 15500 متر 11۷00 متر 

GH.0085 3۲00 متر ۲00 متر 1۴۴00 متر ۲1800 متر 18۲00 متر 18300 متر ۴100 متر 
GH.0119 ۴3 متر 130 متر 9800 متر 16800 متر 11۴00 متر 11800 متر ۴300 متر 
GH.0110 35 متر 900 متر 13۲50 متر  16500 متر  9800 متر 1۴600 متر 3۲00 متر 

GH.0086 ۴8 متر 800 متر 1۲500 متر 16۲99 متر  1۴300 متر 1۷300 متر 6300 متر 
GH.0109 51 متر 500 متر 10۷00 متر 1۴800 متر 15۲00 متر 1۴300 متر 100 متر 
GH.0152 3۴0 متر 300 متر 1۲۷00 متر 19۲00 متر 18500 متر 15100 متر ۴00 متر 
GH0016 ۲6 متر ۲800 متر 6۷00 متر 16۴00 متر 16500 متر 9۲00 متر 11۲00 متر 
GH.0158 8۷00 متر 300 متر 16۴00 متر 11300 متر ۴۲00 متر ۲300 متر 1۲00 متر 
GH.0036 ۲600 متر 100 متر 16300 متر 1۴۴30 متر 1۲00 متر 600 متر 900 متر 

F.0026 13500 متر 1۴00 متر 13۴00 متر 16100 متر 19100 متر 1۷00 متر 9000 متر 
F.0036 ۴50  متر  ۲00 متر 1۴۴00 متر ۲1800 متر ۲3500 متر ۴300 متر 5۷00 متر 
F.0031 ۲30  متر  100 متر 13300 متر 11۲00 متر 16100 متر 5100 متر 9800 متر 
F.0060 ۲0 متر ۲0 متر 1۲۴00 متر 10300 متر 8000 متر  10۲00 متر 11۷00 متر 

SH.0140 9500 متر 80 متر 1۴000 متر ۷500 متر ۴0 متر 9500 متر ۲0 متر 
SH.0141 9۴00 متر ۲00 متر 15100 متر ۷800 متر 30 متر 10000 متر 30 متر 
SH.0003 ۲50 متر 150 متر 30000 متر 15000 متر 8000 متر 15900 متر 10۲00 متر 
SH.0143 ۲0 متر ۲000 متر 18600 متر ۴100 متر ۷0 متر ۴۷00 متر ۲۷00 متر 
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 شناسی  خاک -4-6

ها،  که برای تولید غذا و همچنین توازن جهانی اکوسیستم ناپذیر است بع زنده، پویا و تجدیدخاک یک من

 و و بلندی ستی پَماهیت خاک از روی موقعیت اقلیمی،  ..(Bracken et al, 2005:185) ضروری و حیاتی است

 کیفیت و میت. کَگردد تعیین میآن برای رویاندن گیاه  با سنجش قابلیت آن تعیین و شناسی آبوضعیت 

 دهنده تشکیل های کانی به دگرگونی و رسوبی آذرین، های سنگ از اعم مختلف های سنگ از حاصل های خاک

 .دارد بستگی دیگر عوامل و اقلیم سنگ،

دهد.  یمورد مطالعه نشان م ۀرا در طبقات مختلف خاک منطق های اشکانی پراکنش محوطه (5)جدول

اند. این  ی واقع شدهلوم ـ یا و ماسه یا ماسه ـ یلومخاک  طبقهدر محوطه(  9) های اشکانی بیشترین محوطه

تر دشت و بر های مرتفعهمچنین این نوع خاک در قسمت .دارد قابلیت کشاورزیو  بودهحاصلخیز  ،نوع خاک

باشد. همچنین ها شکل گرفته و از خطرات سیل رودخانه اترک در مرکز دشت به دور میسطح مخروط افکنه

 6تعداد ی و رس یلتیس یها خاک. در (10)تصویربه حساب آمده است مناسب مراتع موجود در آن جزء مراتع 

قابلیت  حاصلخیزترین خاک منطقه بوده و عموماًترین و  عمیقاین نوع خاک  اند. گرفتهقرار اشکانی محوطۀ 

باشد. معایب استقرار  اترک دارا می ی رودخانه به علت قرار گرفتن در حاشیه کشاورزی آبی و باغات را

وجود آب گرفتگی و  اقع شدن در دشت سیالبی مستعدِتوان و های اشکانی در این نوع خاک را می محوطه

 های اشکانی محوطه ٪۷5به طور کلی د. زندگی حیوانات وحشی عنوان نموزارهای قدیمی به عنوان محل  بیشه

های نیمه عمیق مناطق  نیز در خاکها  محوطه مابقیاند.  در دو طبقه خاک حاصلخیز منطقه واقع شده

ثیر بر ها با تأ از این رو، نوع خاکاند.  ایجاد شده های چراگاهی گاهاستقرار ای با توان مناسب برای کوهپایه

 اند. داشته های اشکانی نقش معیشت و فعالیت اقتصادی مردمان گذشته بر الگوی پراکنش محوطه

 
 مورد مطالعه ۀهای باستانی در طبقات خاک منطق : پراکنش و درصد محوطه5 جدول

Table 5: Distribution and percentage of ancient sites in the studied regional soil classes 

 درصد تعداد سایت طبقات خاک
 %5 1 یرس ـ یلتیو س یلومـ  یکم عمق ماسه ا یلیخ یخاک ها ایاغلب بدون خاک و 

 %15 3 یرس ـ یلتیو س یلوم ـ یکم عمق ماسه ا یلیخ یخاک ها
 %30 6 یو رس یلتیس یخاک ها
 %۴5 9 یلوم ـ یو ماسه ا یماسه ا ـ یلوم یخاک ها
و  یلومـ  یرس ـ یلتیس ،یلوم ،یلوم ـ یلتیس ،یلوم ـ یماسه ا ،یماسه ا ـ یلوم یخاک ها

 یرس ـ یلتیس
- - 

 - - یلوم ـ یرسـ  یو ماسه ا یلوم ـ یماسه ا ،یلوم یخاک ها
ـ  یلتیو س یماسه اـ  یلوم ،یلوم ـ یماسه ا قیعم مهین یخاک ها یدارا ایفاقد خاک 

 یرس
1 5% 

 نتیجه گیریبحث و  -5

های  گیری محوطه در شکل ،منطقه هدفبومِ  یکی از اهداف اصلی این پژوهش، شناخت عوامل مؤثرِ زیست

آالداغ بود. نتایج  -داغ ی بخش میانی کریدور کپهها در بستر جغرافیای اشکانی و چگونگی توزیع این محوطه

رتباط تنگاتنگ و دهد که یک ا نشان می بوم بر استقرارهای انسانیی عوامل مؤثرِ زیستمطالعهحاصل از 

بخش میانی کریدور وجود دارد.  آنهای محیطی  های اشکانی و ویژگی گزینی استقرارگاه مستقیم بین مکان
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شناسی  ای مرتفع و محصور است. زمین ریخت منطقه ،داغ/هزارمسجد در شمال و آالداغ/ بینالود در جنوب کپه

بطور کلی در مناطق بخش اعظم این محدوده را با هوای سرد و خشک بخود اختصاص داده است.  ،کوهستانی

یر ارتفاع، هستند. زیرا متغ دارتری برخور مناسب یاستقرارهای کوهستانی از شرایط  ها و دره تانی، دامنهکوهس

خیر منابع آبی شده و تبدهد. کاهش دما در فصول گرم منجر به کاهش  ما را کاهش و رطوبت را افزایش مید

به بنابراین، انتخاب ارتفاع مناسب سازد.  یپذیر م تر به منابع آبی را در تمام فصول سال امکان دسترسی آسان

های مشرف  های اشکانی در دامنه استقرارگاه گیری شکلهای انسانی، منجر به  عنوان یک عامل مؤثر در فعالیت

دشت آبرفتی و  ها جهت استقرار، عالوه بر استفاده از انتخاب دامنه بااین منطقه بر دشت شده است. ساکنان 

و به  توجه است مورداین موضوع هم اکنون نیز ای نیز دسترسی داشتند.  به مراتع مناطق کوهپایهحاصلخیز، 

اند.  های مشرف بر دشت ایجاد شده اند؛ غالبِ روستاها در دامنه فتهشهرها که در بستر دشت شکل گر ءاستثنا

های  سایر محوطه، F 0026 ۀکه به استثناء محوط دهد ها نسبت به شیب و جهت آن نشان می پراکنش محوطه

ری و و جهت شیب غالب آنها نشانگر بهره اند ی ایجاد شدهضریب همواری و شیب توپوگرافی مناسباشکانی در 

دات کشاورزی و مراتع در امر تولی نکارآمد آدر اسکان منطقۀ سردسیر و تأثیرات خورشید  حداکثری از گرمای

عمدتاً در امتداد  ،ها اند، به علت قرارگیری در دامنه  های اشکانی که تاکنون شناسایی شده محوطه است.بوده 

ن در حاشیۀ اترک گردد، ایجاد شده و تاکنو ها تأمین می نریز به اترک که آب آنها از چشمههای درو رودخانه

است. بر اساس نتایج مطالعات محیطی، عوامل ارتفاع از سطح دریا، شیب  ای شناسایی نگردیده محوطه

های  عوامل تأثیر گذار بر توزیع محوطهمهمترین  ،حاصلخیز توپوگرافی، دسترسی مناسب به منابع آبی و خاکِ

 است.یم بر معیشت آنان تأثیرگذار بوده زیرا تمام عوامل بطور مستق ؛اند اشکانی منطقه بوده

مورد مطالعه متعلق  یهمطالعات محیطی انجام شده در محدودگرچه حائز اهمیت است که نیز نکته این بیان 

محوطه از دوران  500 ، حدود محدودهاین شناختی گسترده در  ی باستانانجام بررسبا به زمان حال است. اما 

ی باستانی در طول این ها محوطه . حضور این میزان گسترده از(1۲)است مس و سنگ تا اسالمی شناسایی شده

 ۲0از تعداد باشد.  جوامع انسانی میاستقرار  محیطی جهتشاهدی بر وجود شرایط مساعد  ، خودزمانی ی بازه

محوطه در  ۴تعداد داغ و  در دامنۀ جنوبی کپه محوطه 16تعداد  ،مورد مطالعه ۀاشکانی در محدود محوطۀ

داغ/هزارمسجد عالوه بر  امنۀ شمالی کپهی اشکانی در دها محوطهاکثر  وجوداند.  قرار گرفته دامنۀ شمالی آالداغ

درون و  توانسته متاثر از دالیل دیگری چون مسیرهای دسترسیِ می ،های محیطی وری بیشتر از مولفه بهره

فواصل زیادی از  جنوبی کامالً پراکنده و در محوطۀ ۴تعداد  .ای در این بخش از دشت نیز باشد برون منطقه

 اند. واقع شدهیکدیگر 
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 )نگارنده( هاي اشكانينمودار ورووني از پراكندگي محوطه -11تصویر 
Figure 11. Voronoi diagram of the distribution of Parthian 

sites 

بهتر نحوۀ توزیع برای شناخت 

ها در محدوده مورد مطالعه، یک  محوطه

های  رونی از محوطهوِ نمودار دیاگرام

 . این نمودار(11تصویر) شداشکانی ترسیم 

 ارتباطات داخلی چند عالوه بر نمایش

ها  نوع پراکنش محوطه ،ها محوطهسلولی 

 الیه بخش منتهی از .دهد مینیز نمایش را 

ردیفی از  ،شرقی محدودۀ مورد مطالعه

تا نسبتاً منظم  ها به شکل خطی محوطه

ش غربی شهرستان قوچان امتداد بخ

ین تان قوچان ادر شمال شهرس اند. یافته

کند.  شکل خطی تراکم بیشتری پیدا می

وجود منابع آب  ،تراکماین یل دلشاید 

در این دایمی، خاک آبرفتی و حاصلخیز 

گرفته و به اترک شکل  خانه، رودو عمارت کتبارَاتصال دو رود  باخش ب همیندر  خصوصاً کهباشد. بخش 

گردد.  قطع میGh0016 آباد  تا تپه حکم Gh0152 ۀاز محوط خطی . این ارتباطیابد سمت غرب جریان می

ها  مدفون شدن محوطه ،احتماالً نبود محوطۀ اشکانی در این محدوده به علت تخریب آثار و در احتمال کمتر

، F0036بی بی  زِلقهای  با تپهبا یک فاصله کمتر  Gh0016آباد  کماثر انباشت رسوبات باشد. تپه حُدر 

. سایر اند، مرتبط است ایجاد شدهمثلثی  شکلکه به  F 0026قلعه سنگر  ۀو محوط F 0031لور /گُیحیی

 ها پراکنده از یکدیگر و بدون ارتباط سلولی هستند. محوطه

هکتار آن در پهنه  ۲58.5های اشکانی در محدودۀ مورد مطالعه،  هکتار وسعت محوطه ۲81.3از مجموع 

خطی پراکنش  عالوه بردارد. رستان فاروج و شیروان قرار جغرافیایی شهرستان قوچان و مابقی در دو شه

ها با یکدیگر  محوطه برخیتراکم و ارتباط  (زیر به شرح ) سه بخشدر  ،ها در این بستر جغرافیایی محوطه

  :است بیشتر

 )شرق شهر آالداغ -داغ کپه ی بخش میانی کریدورشرقمنتهی الیه در  ها محوطهتراکم با  بخش اول:

این بخش  ۀبزرگترین محوطتپه است. رَش و تاستپه ، ره تپهقَ محوطۀ 3تعداد  برگیرنده خود درکه  (قوچان

 هکتار وسعت دارد.  80تپه،  تاس

نجاق تپه، تپه های مِ محوطه و در برگیرنده شمال شهرستان قوچاندر  ها محوطهبا تراکم در   :بخش دوم

داغیان تپه ، این بخشبزرگترین محوطۀ  خرآباد هستند.فَ ۀتپداغیان و  هتپرخان، فَ هتپقه، ره جِقَتپۀ  چاالک،

  است.هکتار  1۴0حدود وسعتی  دارای

تپه یحیی/ تپه آباد،  کمحُتپۀ های  محوطهو شامل  فاروج  شمال شهردر  ها محوطهبا تراکم در  بخش سوم:

هکتار  5/5 بی دارای تپۀ قِزل بی ،بخشاین که بزرگترین محوطۀ  می باشدبی  بی لزقِتپۀ و  ، قلعه سنگرلورگُ

 وسعت است. 
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هکتار وسعت و تپه مایوان با وسعتی  ۲الیه غربی منطقه مورد مطالعه با  دو محوطۀ تپه بِیگان در منتهی

 یوسعتدارای غالبا در ارتفاعات و اشکانی  های محوطه دیگرباشند.  ها می هکتار، بزرگترین این محوطه 5حدود 

دالیل عمده از  ایران و جغرافیای طبیعیِنگاری  وضعیت آبباید گفت  پایاندر  یک هکتار هستند. کمتر از

های سطحی و  فراوانی آببوده است. اگر چه سرزمین این های  های باستانی در اکثر بخش توزیع خطی محوطه

های  کوه واسطۀب نواحیاما این  است؛ های زیرزمینی قابل دسترس، نواحی وسیعی را قابل سکونت ساخته آب

و از یکدیگر  پراکندهبسیار  یآبمنابع  اند. بنابراین شدهاز یکدیگر جدا  العبور صعبها یا کویرهای  بلند، بیابان

 ،رودهای غیر قابل کشتیرانی .اند گرفتهکشور قرار نواحی مرزی در  ،دبی آبمیزان مهمترین آنها از لحاظ 

است. این  هودمجاور با یکدیگر بمناطق  جمعیت مستمر مانع از تماس نیز قابل عبورهای غیر ها و دره تنگه

و جغرافیایی موجب . این شرایط خاص آبی کرده است میرا تقویت ای  یا طایفهای  قبیله نظام زندگی در موارد

در امتداد مسیر رودها و به شکل  ،های میانکوهی ها، بخصوص در مناطق دشت غالب محوطه گردیده است که

وسیع تحت انقیاد  سرزمینباعث تعجب است که چگونه این  ،یشرایط چنینبا توجه به  خطی ایجاد شوند.

سیونی در نظام اداری یفی یا کنفدراالطوا است. شاید انتخاب نظام ملوک هشد حکومت مرکزی اداره مییک 

 است. طبیعی نبودهز این بستر جغرافیای ثیر اتأ اشکانیان بی

 تقدیر و تشکر

در ما را  ،خودعلمی  ۀمشاوره با کدکتر محسن دانا  و دکتر یوسف مرادی ،انیکیخ از آقایان دکتر میثم لباف

 گردد. می نگارش هرچه بهتر این مقاله یاری نمودند، تشکر 

 پی نوشت
( 13۴۲دارد. برخی آنان را امپراتوری )دبواز، ـ در خصوص نوع ساختار سیاسی اشکانیان در بین محققین اختالف نظر وجود1

از آنجا که هنوز اجماعی در این  . لذا(HAUSER,2013 , Keall, 1994)دانند  شاهی و برخی دیگر کنفدراسیونی میبرخی شاهن

  خصوص وجود ندارد، در این مقاله از عبارت حکومت اشکانیان استفاده شده است.

باستانی شده است. نتایج منتشره در دو  ۀتپه و محوط 180یی، منجر به شناسایی ایتالیا تیاهبررسی دشت اترک باال توسط  ـ۲

های منطقه از لحاظ توالی  م که از مهمترین تپهمقاله کوتاه تنها به بیان کلیات بسنده شده است. در طول فصل بررسی، تپه یا

گزارشی از این الیه نگاری منتشر نگردیده است. از سویی آنها نگاری شد؛ اما تاکنون  ی است، توسط هیات ایتالیایی الیهاستقرار

ها که پیش  ز محوطهاند. در بررسی که مجدد انجام شده در برخی ا شده، گاهنگاری نسبی اعالم ننمودهشناسایی  ۀمحوط 63برای 

-بودند، نشان داد که این محوطه هو یا اشکانی و ساسانی اعالم شد از این توسط هیئت ایتالیایی بررسی و بعنوان تک دورۀ اشکانی

، بنابراین، معرفی برخی از های قدیمی یا جدیدتر نیز هستند های فرهنگی از دوره ها تک دوره نبوده و دارای شواهد و الیه

 باشد. ایتالیایی صحیح نمی هیاتها بعنوان تک دوره توسط  محوطه

بندی خود  شود. هرینگ در تقسیم گونی از سوی محققین ارائه میگوناشرق ایران تعاریف  ـ در خصوص محدودۀ جغرافیایی شمال3

جزو  VIمنطقۀ مازندران، گرگان تا مرز سیستان و حاشیۀ شمالی دشت کویر لوت را با شمارۀ در کتاب سفال دوران اشکانی، 

های  با اقلیم بندی هرینگ شامل شش منطقۀ جغرافیایی (. تقسیم۲۴: 13۷6شرق محسوب نموده است )هرینگ،  منطقۀ شمال

های فرهنگی نبوده است؛ گرچه  یری و تداوم استقرارها و برهمکنشگ تأثیر در شکل گوناگون است که این تفاوت اقلیمی بی

های  ( در سایر بخش1396و مازندران )عزیزی و دیگران  (Sauer et al , 2012)مطالعات دیرین اقلیم شناسی جز در گرگان 

 های فرهنگی بخش  (. دانا به دلیل تفاوت138۷نامد )گاراژیان  اراژیان این منطقه را شرق شمالی میگ است. شرق انجام نشده شمال

  ،اعتقاد دارداین تعاریف، نگارنده میان (. ۴1: 139۲کند )دانا و دیگران،  شرق ایران محسوب می شمالی البرز شرقی را جزء شمال
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های فرهنگی، دارای اقلیم  ه عالوه بر تفاوتک استغ/ آالداغ دا کریدور کپهبا محوریت شکل نواری ای  محدوده کشور شرق شمال

 .متفاوت از مناطق همجوار خود است

 

 

 شود؛ اما در متون فارسی داغ نام برده می کوه آالداغ و کپهتنها از دو رشته های این منطقه  در معرفی کوهدر مقاالت التین  ـ۴

 های هزارمسجد و بینالود نیز وجود دارند. داخلی، تقسیمات کوچکتری چون کوه

در نظر گرفته شده است. زیرا دشت مشهد فراخ شده و با وجود مسیرهای در این پژوهش انتهای این دره ابتدای دشت مشهد ـ 5

 شود. د ارتباطی، از حالت بسته خارج میمتعد

 شود. سال دچار آبگرفتگی می 100بستر رودخانه اطالق شده و حداقل در هر ای، به محدوده اطراف  بستر دورهـ 6

های باشد. همچنین پارامترهای ثبت شده در ایستگاه بخش ساله می ۲0ی آماری قابل اعتماد برای مطالعات اقلیمی  دورهـ ۷

 باشد. ها قابل اطمینان می مختلف مطالعات اقلیمی را پوشش داده و صحت داده

 کنند. مارتن و آمبرژه بر اساس پارامترهای اقلیمی دما و بارش، نوع اقلیم یا آب و هوای یک منطقه را تعیین میروش دوـ 8

های منابع آب زیرزمینی دارای فسیل با سن چندین میلیون ساله بوده و ارتباط آنها با سیکل هیدرولوژی قطع شده و در بیابانـ 9

 های سرسبز در آنها شکل گرفته است. اند و واحه ایجاد نمودههایی را  خاورمیانه و آفریقا چشمه

 المللی و بین رودهای از یکی عنوان به و بلند ایران است رودخانه طول، پنجمین کیلومتر 669 داشتن با اترک ـ رودخانه10

 است. ک کامالً خشک شدهبا احداث سد تبارَ 138۲شود. این رود از سال  می محسوب سیالبی -دائمی

ها با یک کد عددی همراه با یک حرف انگلیسی که مخفف شهرستان آن اثر شناختی، هر یک از محوطه ـ در بررسی باستان11

 مخفف شهرستان شیروان است. SHفاروج و شهرستان مخفف  Fمخفف شهرستان قوچان،  GHاست، معرفی شده است. 

تاریخی و در دوران ها و بناهای شناسایی شده در مرحله اول متعلق به آثار دوران اسالمی، سپس تعداد بیشتر این محوطه -1۲

 نهایت دوران پیش از تاریخ است.
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 ها پیوست

 
 )نگارنده(نقشه محدوده مورد مطالعه در شمال خراسان  -1تصویر 

Figure 1. Map of the study area in northern Khorasan 
 

 
 )تصویر از علی اقرا( های اشکانی در بخش میانی آنآالداغ با جانمایی محوطه -داغ نقشه کریدور کپه -2صویر ت

Figure 2. Location of Parthian sites in the middle of the corridor of Kopeh Dagh-Aladagh 

  

شناسی منطقۀ مورد مطالعه نقشه زمین ریخت -3تصویر 

 اشکانی )نگارنده(های با جانمایی محوطه
Figure 3. Morphological land map with 

location of Parthian sites 

 باشناسی منطقۀ مورد مطالعه نقشه زمین -4تصویر 

 های اشکانی )نگارنده(جانمایی محوطه
Figure 4. Geological map with location of 

Parthian sites 
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 نقشه جهات شیب محدوده مورد مطالعه -7تصویر 
Figure 7. Slope directions map with the location 

of Parthian sites 

های هیدرومتری محدودۀ مورد هها و ایستگا نقشه رودخانه -8تصویر 

 رود در دو حوضه آبریز اترک و کشف مطالعه
Figure 8. Map of rivers and hydrometric stations in 

Atrak and Kashfarud river basin 

 

 مورد مطالعه ۀشناسی منطق نقشه خاک -10تصویر 

Figure 10. Soil map of the study area with the 

location of Parthian sites 

 ای های پر آب، شبکه رودخانه نقشه پراکنش چشمه -9تصویر 

 در محدوده مورد مطالعه

Figure 9. Distribution map of water springs, river 

network with the location of Parthian sites 
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 منابع
ها و خاورمیانه )چالشبحران آب در "(، 1389، )، جوادی، معصومه، حسین نژاد، مجتبیسمیه خسروی، ،رحم خدا بزی،

 .15-۲صص.  المللی جغرافیدانان جهان اسالم، مقاالت چهارمین کنگره بین مجموعه، "راهکارها(

 ،، تهرانشناسان جوانخالصه مقاالت دومین همایش باستان ،"ریوی تپه نگاریالیه نتایج"(. 139۴) ،محمدجواد جعفری،

 . و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی

 ۀساالن ییگردهما چهاردهمین گزارش، "نگاری و تعیین عرصه و حریم تپه دوین گمانه زنی به منظور الیه"(، 1391) محسن،دانا، 
 .و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی ،به کوشش حمیده چوبک، تهران ،کشور یشناس باستان

، "های بومی در شمال خراسان اشکانی با ویژگی کهنه کند بجنورد، محوطه"(، 139۷) ، رحمتی، مسعود،علیهژبری،  دانا، محسن،

پور و رضا  ، به کوشش محمد حسین عزیزی خرانقی، مرتضی خانیشناسان جوان المللی باستان مجموعه مقاالت همایش بین

 .83۴ -۷95 صص ،بنیاد ایرانشناسی، جلد دوم ،ناصری، تهران

 ابن سینا. ،اصغر حکمت، تهران ترجمه علی )اشکانیان(، تاریخ سیاسی پارت (،13۴۲) ،نیلسون دبواز،

 نشر و پژوهش فرزان روز. ،تهران ،چاپ اول، ترجمه هوشنگ صادقی، مبانی تاریخ پارتیان (،138۴) ،کالوس شیپمان،

، "تغییرات اقلیم و پوشش گیاهی هولوسن در ایران"(، 1396)ملکی، سحر، کریمی، مصطفی، رستمی، هما،  عزیزی، قاسم،

 .۲۲9 -۲05، پاییز، صص 3، شماره 3، دوره کواترنری ایرانفصلنامه 

 یشناس باستان پژوهشکده ،تهرانشناسی شهرستان مانه و سملقان،  (، بررسی باستان1388) زارع، شهرام، محمد تقی،عطایی، 

 [.نشده منتشر]و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی

 .سازمان زمین شناسی کشور، قوچانشه زمین شناسی یک صد هزار نق ،(1383) ،فرخ قاسمی،

رسالۀ دکترا، دکتر حسن  های مس و سنگی به دورۀ برنز در شرق شمالی ایران، فرایند گذار از فرهنگ(. 138۷) ،عمران گاراژیان،

 طالیی)استاد راهنما(، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی]منتشر نشده[.

منظور مستندسازی ساختارهای  ی بهشناس های باستان گزارش پژوهش"(، 1389)هژبری، علی،  ،جعفری، جواد ،گاراژیان، عمران

 صص تان،تابس و اربه ،3 ۀ مارش ،۲، سال شناسی مدرس باستان ایه پژوهش ،"تاریخی ۀر دورخان با تأکید ب ه قلعهمعماری تپ

161-۲00. 

پژوهشگاه  شناسی تهران: پژوهشکده باستان ،شناسایی شهرستان شیرواننتایج مقدماتی بررسی و  ،(1388) الف  آزیتا، میرزایی،

 .[منتشر نشده] و گردشگری میراث فرهنگی

پژوهشگاه میراث  شناسی پژوهشکده باستان ،تهران، نتایج مقدماتی بررسی و شناسایی شهرستان فاروج ،(1388)ب  آزیتا، میرزایی،

 [.منتشر نشده] و گردشگری فرهنگی

 ۀنگزارش شانزدهمین گردهمایی ساال ،"شناختی شهرستان قوچان گزارش مقدماتی بررسی باستان"(، 1395)میرزایی، آزیتا، 
و  فرهنگی گاه میراثپژوهش، د اول، تهرانشیرازی. جل اهلل روح شکوش به، (1395 کوتاه مقاالت شناسی )مجموعه باستان

 .۴۲1-۴16ص: ، صگردشگری

اه کوتمقاالت ه مجموع) شناسی باستان ساالنۀی مین گردهمایانزدهش زارشگ ،"هتپ تاس یتاریخ محوطۀ"(، 139۷)ا، میرزایی، آزیت
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