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Abstract
Cultural landscape for the first time in 1920 has been used in many sciences. In archeology, this
approach is called landscape archeology, which deals with human interaction and its cultural and
environmental domain. Kashfarud River is the main vital artery and water source of Mashhad plain,
therefore, Kashfarud Basin has always been considered by researchers as the oldest basin and cultural
landscape of Iran due to the works of the ancient Paleolithic period. Ecology is the study of the
relationship between man and the nature around him. Human impact of this natural environment has
always caused spatial differentiation in terms of population density and habitation and has led to the
formation of specific patterns of habitation in different ancient periods. In the present study,
environmental factors and their role in shaping space human habitats in the prehistoric period (from
Neolithic to Middle Bronze Age). Mashhad City have been surveyed and studied and their distribution
model has been identified. The present research is aim to study the Kashfarud catchment as the main
artery within the political boundaries of Mashhad City (Mashhad plain).
Importance and necessity of research
Due to its location between three cultural basins of Southwest Central Asia, Central Plateau of Iran
and Northeast of Iran, this region has a special strategic position in terms of culture that most of
the cultural periods of this region, except Paleolithic, have been unknown until the last decade.
Therefore, it is necessary to study the effective factors in the formation and emergence of
prehistoric settlements in the region and also to examine its perspective to explain the chronological
table and cultural characteristics of the region.
Research questions
However, understanding the distribution model and effective factors in the formation of prehistoric
settlements of Kashfarud Basin (Mashhad plain) as well as what are the cultural characteristics of
the region and finally the main research questions are explaining the common components with
adjacent areas in neighboring lands.
Research method
The method of the present study is descriptive-analytical. Therefore, in evaluating and studying the
studied settlements after the formation of the database, natural factors were considered and finally
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analyzed with the help of ArcGIS software.
Research background
Khorasan has been repeatedly studied by various Iranian archaeologist and some non-Iranian
researchers from foreign universities. In the meantime, the studies of Kashfarud catchment area
(Mashhad plain) are limited to only two prehistorically surveys and identification and recording
sites, which include surveys along the Kashfarud River by a joint Irano-France group headed by Ali
Ariaei and Claude Thibaut and survey and identification the city of Mashhad was carried out by
Mahmoud Bakhtiari in 1998. In addition, in recent years, heterogeneous and elusive studies related
to the prehistoric cultures of Kashfarud region have been published in the form of several articles.
Koroush Roustai as an archaeologist, he himself has studied the surface materials of some
settlements, including Qara Tapeh, Tapeh Ghaderabad and Tapeh Ghiasabad of Mashhad. The
result has been published in the journal of archaeological studies in Tehran University and is very
useful for this study. “Analysis of cultural landscape and settlement patterns of the Iron Age of
Kashfarud catchment (Mashhad city)” was another unpublished work carried out by Mazari
Moghadam as master thesis in University of Neyshabur.
Theoretical Foundations
In general, archeology studies the human landscape in a broad sense. In this sense, man and the
environment are in interaction, that is, they constantly influence each other. Theories of collection
strategy, spatial organization, size, shape and structure of social and political groups, methods of
sexual intercourse and reproduction, biological names and structure of societies' behaviors in
relation to the environment are biological approaches used to interpret cultural evolution in
archeology. The ancient purpose of ecology is to recognize the connection and interaction of the
ancient and ecological communities in which they lived.
Research Findings
The purpose of the basin in the present study is the catchment area of the Kashfarud River and not
even its tributaries. Archaeological surveys in the city of Mashhad (Mashhad plain) have identified a
total of 14 prehistoric settlements in the Kashfarud catchment.
Result
Suitable environmental conditions including climate, important rich water resources, especially
Kashfarud River, easy access to plant and animal food resources and ecological structure of the
region for intra-regional and extra-regional communications, cause the formation and emergence of
habitat systems to use resources. An environment from the Paleolithic period to the present day has
been studied in the study area. The formation of settlements from the Early Paleolithic period on
the outskirts of Kashfarud and the existing fertile ecosystem has caused the evolution and sequence
of human settlements in Kashfarud basin. These environmental resources are the main factor in the
formation and growth and cultural development of settlements in the prehistoric period of the
region, which with changes in climate and reduced capacity of environmental resources as well as
sedimentation level of the study area due to location between mountains and mountain ranges,
causes changes. In the distribution pattern of settlements, the Late Bronze Age has been included
in the region. The archeological sites of the region have components of the cultures of southern
Turkmenistan and the central plateau of Iran. The distribution of ancient sites along the river and
their cultural sequence and evolution indicate the continuity and gradual growth of human
settlements in the region. In recent periods, with the gradual growth of these settlements, their
distribution in the Kashfarud basin has increased and according to their cultural periods, has
formed several settlement centers. In a way that in the Bronze Age, especially the Middle Bronze
Age, has created several urban centers. Along with emerging cultural components, they have
formed the prehistoric landscape of Kashfarud basin and overlap with prehistoric cultures in the
northeastern region of Iran, especially Shahroud and Damghan, Gorgan plain, Dargaz and Atrak
basins, as well as prehistoric cultures of southern Turkmenistan, including the Neolithic culture of
the Jaitun and Anu IA, the Namazga I to VI, and the BMAC culture
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منظر فرهنگی برای اولین بار در سال  1920م .در علوم بسیاری به کار رفت .در علم باستانشناسی این رویکررد را باسرتانشناسری
چشمانداز مینامند که به تعامل انسان و پهنۀ فرهنگی و محیطی آن میپردازد .رودخانۀ کشفرود اصلیترین شریان حیاتی و منبر
آب دشت مشهد محسوب میشود ،ازاینرو حوضۀ کشفرود به دلیل وجود آثاری از دورۀ پارینهسنگی قدیم ،بهعنروان قردیییتررین
حوضه و چشمانداز فرهنگی ایران ،هیواره موردتوجه پژوهشگران بوده است .این منطقه ،بره دلیرل قرارگیرری در میران سره حروزۀ
فرهنگی جنوب غرب آسیای مرکزی ،فالت مرکزی ایران و شیال شرق ایران ،دارای موقعیت استراتژیک خاصری ازنظرر فرهنگری
است که اغلب دورههای فرهنگی این منطقه بهجز دورۀ پارینهسنگی ،تا دهۀ اخیر ناشناخته بوده است .به هیین جهت مطالعۀ عوامل
مؤثر در شکلگیری و ظهور استقرارهای پیشازتاریخ منطقه و هیچنین بررسی چشرمانرداز آن جهرت تبیرین جردول گاهنگراری و
شاخصههای فرهنگی منطقه ،ضروری است .بااینحال درک مدل پراکنش و عوامل مؤثر در شکلگیری اسرتقرارهای پریشازتراریخ
حوضۀ کشفرود) دشت مشهد( هیچنین چیستی شاخصههای فرهنگی منطقه و درنهایت تبیین مؤلفههای مشترک با محوطههرای
همافق در سرزمینهای هیجوار ،اصلیترین پرسشهای پژوهش هستند .بنیران پرژوهش حاضرر ،بررسری چشرمانرداز فرهنگری و
جغرافیایی ادوار پیشازتاریخ حوضۀ کشفرود در محدودۀ دشت مشهد ،از دورۀ نوسنگی تا مفرغ میانی با تأکید بر وابستگی استقرارها
به رودخانۀ کشفرود است که با ایجاد اکوسیستیی بارور و بستری حاصلخیز ،استقرارهای بشری را در حاشیۀ خود جذب کرده اسرت.
نتایج پژوهش نشان میدهد شرایط زیستمحیطی مناسب و ساختار اکولوژیک منطقه جهت ارتباطات درون و برون منطقهای ،سبب
شکلگیری و ظهور سیستمهای زیستگاهی باهدف استفاده از مناب محیطی ،از دورۀ پارینهسرنگی ترا بره امرروز در منطقره شرده و
مؤلفههای فرهنگی مشترکی با حوزههای جنوب ترکینستان ،شیال شرق ایران و فالت مرکزی ایران دارد.
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رهیافت باستانشناسی چشمانداز بهمنظور تبیین الگوی
استقراری و فرهنگی حوضۀ کشفرود )دشت مشهد( از دورۀ
نوسنگی تا مفرغ میانی
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 .1مقدمه
انسان و محیط دو عامل اصلی پریشبرنردۀ فراینردهای
فرهنگی به شیار میروند و مطالعۀ ارتباط متقابل این دو
عامل ،ابزار مناسبی را برای بازسازی سرگذشرت انسران
فرراهم مریآورد ] .[1زیسرتبروم ،مجیوعرهای شرامل
مؤلفههای طبیعی از جیلره ،وضرعیت اقلییری ،آبوهروا،
عوارض سطحی و مؤلفرههرای زیسرتی ماننرد پوشرش
گیاهی ،جرانوری و بره احتیرال زیراد ،انسرانی در یرک
محدودۀ مشخص جغرافیایی یا زیستشناختی اسرت ].[2
زیستبوم شناسی مطالعۀ ارتباط برین انسران و طبیعرت
اطرراف او اسرت .عروارض و پدیردههرای طبیعری در
مکانگزینری ،پرراکنش ،حروزۀ نفرو ،،توسرعۀ فیزیکری،
ارتباطات و ظهور سکونتگاههای انسانی تأثیر زیادی دارند
] .[3البته باید به این نکته نیز توجه کرد کره هرکردام از
عوامل طبیعی در بُعد خاصی از سرکونتگاههرای انسرانی
مؤثر واق میشوند .اما در کل ،گفته میشود که «تیدن
واقعری بشرر در بخرشهرایی از نرواحی جغرافیرایی کره
آبوهوای مساعد و خاک حاصرلخیز داشرته ،ظاهرشرده
اسررت .بررر اسرراس نظریرۀ هیرردرولیک در پیرردایش

سکونتگاهها ،آبیاری زمرینهرای قابرلکشرت ،افرزایش
جیعیت و تراکم آن در نواحی مساعد طبیعی ،عامل اصلی
بوده است» ] .[4عوامل مؤثر در شرکلگیرری و توسرعۀ
سکونتگاههای انسرانی مختصرات جغرافیرایی ،موقعیرت
جغرافیایی ،زمینشناسی ،توپوگرافی ،آبوهوا ،مناب آب،
خاک ،پوشش گیاهی و دیگر پدیدههای طبیعی است که
بررسری آنهرا ،در طرر هرای مطالعرات مررتبط برا
سکونتگاهها ضروری است ] .[5تأثیرپذیری انسان از این
محیط طبیعی هیواره موجبات تیایز فضایی ازنظر تراکم
جیعیت و سکونت را فراهم آورده و سربب شرکلگیرری
الگوهای خاص سکونت در دورههرای باسرتانی مختلرف
شده است .در پژوهش حاضر ،سعی بر آن است تا عوامل
زیستمحیطری و نقرش آنهرا در شرکلدهری فضرای
زیسرتگاههرای انسرانی در دورۀ پریشازتراریخ )از دورۀ
نوسنگی تا مفرغ میانی) شهرستان مشهد ،موردبررسی و
مطالعه قرار گیرد و مدل توزی آنها نیز شناسرایی شرود
.محدودۀ مطالعۀ حاضر ،حوضۀ آبریز کشفرود برهعنروان
شریان اصلی در محردودۀ مرزهرای سیاسری شهرسرتان
مشهد )دشت مشهد( است.

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.11.7

Fig. 1: Geographical location of Mashhad plain and the study area (Kashfarud catchment area in the political borders of
)Mashhad city
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 .3روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی تحلیلی است که ابتردا بره
شیوۀ کتابخانهای ،اطالعاتپایه ،از آرشیو ادارۀ کل میررا
فرهنگی خراسران رضروی جهرت شناسرایی مکرانهرای
پیشازتاریخ و گردآوری اطالعات هر یک از مکانها برای
ایجاد بانک اطالعاتی ،گردآوری شد .ازاینرو در ارزیرابی و
مطالعۀ استقرارهای موردبررسری ،بعرد از تشرکیل پایگراه
دادهها ،چند متغیر مدنظر قرار گرفت .این متغیرهرا شرامل
ارتفاع از سطح دریا و شریب زمرین ،دوری و نزدیکری بره
مناب آب و زمینهرای کشراورزی ،منراطق کوهسرتانی و
دشت ،وسعت محوطهها و هیچنین توالی گاهنگاری آنها
است .تیامی ایرن فاکتورهرا در کنرار یکردیگر برهعنروان
شاخصهایی برای شناخت الگوهرای اسرتقراری ،مردنظر

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.141

 .2پیشینۀ پژوهش
در اولین بررسیهای باستانشناسی خراسان که در حوزۀ
اترک شرقی از قوچان تا شیروان در حدود سال 1976م.
توسط انستیتو باستانشناسی دانشگاه تورین انجام شد ،با
به دست آمدن مواد فرهنگی پیشازتاریخی (نوسنگی ترا
آهن) مشابهتهرای فرهنگری بخرشهرایی از خراسران
خییرمایۀ بحث شباهت الگوهای اسرتقراری و معیشرتی
شد ] .[6در بررسیهرای دشرت درگرز در سرال 1980م.
توسط ونکو ریکراردی ،مرواد مشرابهی از فرهنر هرای
پیشازتاریخی )نوسنگی تا مفرغ) منطقه گزارش شد ].[7
تنها مواد فرهنگی دورۀ آهن شناسایی نشده بود کره بره
عقیدۀ کوهل ،این امر ناشی از بررسی شتابزدۀ این منطقه
بوده است ] .[8این درحالی است که در سالهای اخیر با
بررسیهای مجدد باسرتانشناسری در منطقرۀ درگرز ][9
مواد هیگون دورۀ آهن نیز )فرهن یاز( در این منطقره
گزارششده اسرت .پر ازآن کراوشهرای گرروه مروزۀ
متروپولیتن هنگامیکه به دنبرال عتیقرهجرویی در شرهر
دوران اسالمی نیشابور بودند ،با گیانهزنی در اسرتقراری
موسوم به نیشابور  Pکه در بخش باختری دشت نیشابور
واقر اسررت ،نشرران داده شررد کره مررواد فرهنگرری
پیشازتاریخی از دورۀ نوسنگی تا دورۀ آهرن در محوطرۀ
مذکور وجود داشته و پ ازآن استقرار کامالً متروک شده
است ] .[10خراسان بارهرا توسرط هیئرتهرای مختلرف
ایرانی و هیئتهای اعزامی از دانشگاههای خارج از کشور
موردبررسی قرارگرفته است .دراینبین ،مطالعات حوضرۀ
آبریز کشفرود )دشت مشهد( تنها محدود بره دو پرروژۀ
بررسی و شناسایی مربوط به دورۀ پیشازتاریخ است کره
یکی از این پروژهها بررسیهای کنارۀ کشف رود توسرط
هیئت مشترک ایران و فرانسه به سرپرستی علی آریایی و
کلود تیبو ] [11و دیگری بررسی و شناسایی شهرسرتان
مشهد توسط محیود بختیاری در سرال 1377ش .اسرت
که گزارش آنها منتشرشده است ] .[12عالوه براین ،در
چند سال اخیرر ،مطالعراتی نراهیگون و جسرتهگریختره
مربوط به فرهن های پیشازتاریخ منطقۀ کشرفرود در
قالب چنرد مقالره منتشرشرده اسرت ] .[13,14کروروش
روستایی نیز در رسالۀ دکتری خود ،مواد سطحی برخی از

استقرارها از جیله ،قرهتپه ،تپه قادرآباد و تپه قیراسآبراد
مشهد را موردمطالعه قرار داده است .مقالهای نیز با عنوان
«ارزیابی نظامهای فرهنگی و تبیین چشمانداز فرهنگری
حوضۀ کشفرود از دورۀ نوسنگی ترا مفررغ میرانی» در
مجلۀ مطالعات باستانشناسی دانشگاه تهران منتشرشده
است که به نحروی مکیرل پرژوهش حاضرر محسروب
میشود ] .[15مزاریمقدم نیز پایاننامۀ کارشناسی ارشد
خود را با عنوان «تحلیل چشمانداز فرهنگی و الگوهرای
استقراری عصر آهنی حوزۀ آبریز کشف رود( شهرسرتان
مشهد» در دانشگاه نیشابور نگاشته است ].[16
نگارنده ،نیز در سرال 1395ه.ش ][17جهرت تردوین
پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان «تبیین گاهنگاری
نسبی و مطالعرات سرنجش از راه دور ،برهمنظرور تحلیرل
چشمانداز فرهنگی و جغرافیایی محوطههای پیشازتراریخ
حوضۀ کشفرود )شهرستان مشرهد) از دورۀ نوسرنگی ترا
مفررغ پایرانی» بره مطالعرۀ ایرن منطقره پرداختره اسرت.
پ ازاین در سال 1397ش .رساله دکتری آقای حبیبی نیز
در دانشررگاه اصررفهان بررا عنرروان مشررابه «بررسرری
باسرتانشرناختی اسرتقرارهای پریشازتراریخی حوضرۀ
کشفرود (دشت مشهد) از دورۀ نوسنگی ترا پایران عصرر
مفرغ» تصویب و نگاشته شد که امید است برخالف عنوان
آن ،محتوا حاوی اطالعات ارزشیند و جدیدی باشد.
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قرارگرفته شد و پ ازآن با توجه بره ملزومرات پرژوهش،
تحلیل دادههای بانک اطالعاتی با کیک نرمافزار سیسرتم
اطالعات جغرافیایی) (GISانجرام شرد و درنهایرت مرورد
تحلیل قرار گرفت.
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شکل :2پراکنش استقرارهای موردمطالعه در محدوده دشت مشهد ][17
]Fig. 2: Distribution of the studied settlements in the Mashhad plain [17

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.11.7

 .4مبانی نظری
بهطورکلی آنچه از لغت باستانشناسی چشمانداز برداشت
میشود ،جی دو علم ،یعنری باسرتانشناسری و جغرافیرا
است ] .[18باستانشناسان در باستانشناسی چشمانرداز،
به تجزیهوتحلیل چشماندازهای گذشته و انتخرابهرایی
که توسط مردمان گذشته در این چشمانداز صورت گرفته
است ،میپردازند .بهطورکلی باستانشناسری چشرمانرداز،
انسان را در یک مفهوم وسی موردمطالعه قرار مریدهرد.
در این مفهوم ،انسان و محیط درکرنش متقابرل هسرتند
یعنی مدام بر یکدیگر تأثیر میگذارند و از هم دیگر تأثیر
میپذیرند .نظریههای استراتژی گردآوری ،سازماندهری
فضایی ،اندازه ،شکل و سراختار گرروههرای اجتیراعی و
سیاسی ،روشهای آمیزش جنسی و تولیدمثل ،کنامهای
زیسرتی و سراختار رفتارهرای جوامر در رابطره برا
محیطزیست ،از رویکردهای زیستبومشرناختی هسرتند
که در تفسیر تحوّل فرهنگی در باستانشناسری اسرتفاده
میشوند ] .[19هدف باستان زیستبوم شناسی ،شناخت
ارتباط و برهمکنش جوام باستانی و زیست بومی اسرت
که در آن زندگی میکردند ].[2

 .5یافتههای پژوهش
منظور از حوضه در پژوهش حاضر ،حوضۀ آبریز رودخانره
کشرفرود و نره حتری سرشراخههرای آن اسرت .طری
بررسیهای باستانشناختی در محدودۀ شهرستان مشرهد
)دشت مشهد( در کل ،چهارده استقرار پیشازتراریخی در
حوضۀ آبریز کشفرود شناساییشده کره از ایرن تعرداد،
چهار استقرار برای اولین بار در دورۀ آهن پدیدار شدهانرد
که از بحث فعلی خارج است .با استناد به مواد سرطحی،
دَه استقرار دیگر توالی فرهنگی از دورۀ نوسنگی ترا دورۀ
مفررغ و آهرن دارنرد .از ایرن دَه اسرتقرار ،سره اسرتقرار
)قادرآباد ،قرهتپه و ابرغن( دارای توالی از دورۀ نوسنگی تا
دوره مفرغ هستند که در ایرن پرژوهش ،منظرور از دورۀ
مفرغ تنها دو فاز قدیم و میانۀ آن است .درایرنبرین ،دو
استقرار مرغانو و نادری ،بر اساس مواد سطحی موجود در
آرشیو موزۀ خراسان و مواد موجود بر سطح ،برای اولرین
بار در دورۀ گذر از نوسنگی به م سنگی مسکون شدند
و تپه مرغانو تا دورۀ مفرغ و تپه نادری طرق تا دورۀ آهن
دارای توالی فرهنگی هستند .عالوه براین محوطۀ ترو
درخت نیز بر اساس شواهد برای اولین بار در فراز پایرانی
)جدید( م و سن  ،مسکون بوده و تا دورۀ آهن دارای
توالی است .وسعت هشت هکتاری محوطۀ تو درخت،
تا حدی بیانگر رشد روند شهریگری منطقه کشفرود در
اواخر هزارۀ چهارم و اوایل هرزارۀ سروم ق.م اسرت کره
هیبودگی مشابهی با روند شهریگری تپه حصار دامغان
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جدول  :1مشخصات و ویژگیهای فرهنگی و طبیعی استقرارهای موردمطالعه ][15
]Table. 1: Cultural and natural characteristics of the studied settlements [15
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ازآنجاکه ارتباط نزدیکی میان میزان بارش ،نوع و میزان
پوشش گیاهی و وجود گونرههرای مختلرف جرانوری برا
ارتفاع از سطح دریا در مناطق مختلف وجود دارد؛ بررسی
توزی استقرارها در سطو ارتفراعی مختلرف ،مریتوانرد
دربارۀ شناخت مکانهای باستانی جدید و هیچنین نحوۀ
استقرار مکانها درگذشرته ،اطالعرات ارزشریندی را در
اختیار محققان قرار دهرد .هیچنرین ارزیرابی چگرونگی
جرایگزینی اسرتقرارهای بشرری گذشرته در منراطق
زمینریختی از جیله کوه و دشت ،بیانگر نحروۀ اقتصراد

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.11.7

دارد .چهار استقرار دوین تپه ،تپه قلئورخانه ،گاش تپره و
تپههای جونو نیز برای اولرین برار در دورۀ مفررغ قردیم
پدیدار شدهاند (جدول.)1

معیشی و وابستگی آنها به منراب و هیچنرین درصرد و
نوع تالش برای رف نیازهای معیشی است .از طرفی نیز
برای درک فرایند جابهجرایی محوطرههرای باسرتانی در
دورههای مختلف ،با توجه به رویدادهای تاریخی متعدد،
عالوه بر پراکنش محوطههای باستانی نسبت به ارتفاع از
سطح دریا ،درصد شیب نیز موردبررسی قرار میگیرد .نیاز
به آب ،عنصری بسیار مهم در توزی جغرافیایی و سکونت
گزینی انسانها است و زندگی جوام بشری حول منراب
آبی شکلگرفته است .دسترسی بره منراب آبری ازجیلره
مهمترین فاکتورهرای شرکلگیرری اسرتقرارها و نحروۀ
پراکنش آنها است .یکی دیگر از شاخصههای مهم برای
ارزیابی وسعت استقرارها در گذشته دوری و نزدیکی بره
اراضی مستعد کشاورزی است .مطالعرۀ نحروۀ پرراکنش
دورههای استقراری نسبت به کاربری اراضی به این دلیل
درخور توجه است که بهاحتیالزیاد منطقهای که امرروزه
دارای کاربری مرات با زمینهرای کشراورزی اسرت ،در

باصفا و داوری  /معرفی ،طبقهبندی و ساختارشناسی کاشیهای زرینفام یافتشده از قلعه دختر شهر کرمان

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10
] 2022-03-17

 │ 146سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1399

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.141

شکل  :3پراکنش استقرارهای موردمطالعه در کدهای ارتفاعی منطقه
Fig.3: Distribution of the studied settlements in the elevation codes of the region

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.11.7

گذشته نیز دارای زمینهای مساعد جهت کشت و کرار و
استفاده از مرات بوده است که یکی از فاکتورهرای مهرم
بررسی الگوهای استقراری محسوب میشود .در تحلیرل
استقرارها سنجش میزان وسعت استقرارها نیز مهم است
.ازآنجاکه وسعت هر استقرار باستانی مریتوانرد نشرانگر
جیعیرت سراکن در آن منطقره باشرد ،بره هیرین دلیرل
استقرارهای وسی معرّف جنبههای گوناگونی از فرهنر
ساکنان آن است ].[17
برا توجره بره نقشرههرای خروجری  GISعوامرل
زیستمحیطی در چندطبقره ،از جیلره ارتفراع از سرطح
آبهای آزاد ،نوع وضعیت زیستمحیطی اعم از دشت و
کوهستان ،درجه و جهت شیب ،فاصله ترا منراب آبری و
عالوه برآن ،وسعت و فاصلۀ استقرارها نسبت به یکدیگر،
در شکلگیری و ظهور استقرارهای منطقرۀ موردمطالعره
مؤثر بودهاند و نحوۀ پراکنش یا مدل توزیر آن ،بیرانگر
پراکنش استقرارهای دورۀ نوسنگی ترا مفررغ میرانی برا
مدلی خطی است که تیاماً در حاشیۀ رودخانه کشفرود و
چند مورد در حاشیۀ سرشاخههای آن واق شدهاند .تیامی
استقرارهای دورههای مختلف در پایینترین کد ارتفاعی
نسبت به سطح آبهرای آزاد و در ارتفاعرات 1300-366
متری واق شدهانرد؛ برهنحرویکره تیرامی اسرتقرارهای
نوسنگی در کد ارتفاعی  966تا  1300متری ،استقرارهای
دورۀ م و سن در هیین کرد ارتفراعی و تنهرا یرک
استقرارِ این دوره در کد ارتفاعی پایینتر یعنی 966-366
متری از سطح آبهای آزاد واقر شرده اسرت (شرکل .)3

بنابراین با توجه به توالی فرهنگی اسرتقرارهای فروق ترا
دورۀ مفرغ ،استقرارهای دورۀ مفرغ که از دورۀ قبل توالی
دارند نیز در کد ارتفراعی ،کرشرده ،قررار دارنرد و چهرار
استقرار نوظهور دورۀ مفرغ که برای اولین بار در این دوره
مسکون شدهاند ،در کد ارتفاعی پایینتر یعنی در ارتفراع
 966-366متر قرار دارند (شرکل .)3کلیرۀ اسرتقرارهای
موردمطالعه در یک فاز نسبت به شیب زمین واق شدهانرد
(شکل  .)5از دَه استقرار موردمطالعه ،فاصلۀ نُه استقرار تا
رودخانه و مناب آبی کیتر از  500ترا  600مترر بره نظرر
میرسد و تنها فاصلۀ یک استقرار )تپه نادری طررق) ترا
رودخانره  1700مترر اسرت (شرکل  .)6هیچنرین کلیرۀ
استقرارها در منطقۀ پاییندست و در اراضی برا کراربری
کشاورزی واق شدهاند (شکل .)7فاصله بین استقرارها نیز
نسبت بره یکردیگر و اسرتقرارهای هیجروار از  6ترا 10
کیلومتر تجاوز نییکند (شکل )9که این موضوع بیرانگر
ارتباطات مستقیم بین استقرارهایی با فاصرلۀ کیترر از 5
کیلررومتر و ارتبرراط غیرمسررتقیم و چنررد ایسررتگاهه بررین
استقرارهایی با فاصله بیش از  5کیلومتر و هیچنین روابط
درون منطقرهای آنهرا اسرت .کلیرۀ فاکتورهرا و عوامرل
طبیعی ،به یک نسبت برابر در توزی مکرانی اسرتقرارهای
پیشازتاریخ حوضۀ کشفرود از دورۀ نوسرنگی ترا مفررغ
پایانی نقش داشتهانرد؛ امرا مهرمتررین عامرل اساسری در
شکلگیری و استیرار استقرار در حوضۀ موردمطالعه ،وجود
رودخانۀ کشفرود و سرشاخههای آن است که حیاتیترین
شریان تحتاالرضی منطقه محسوب میشود.
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 پراکنش استقرارهای موردمطالعه نسبت به منطقۀ کوه و دشت:4 شکل

[ DOI: 10.52547/jra.6.2.141 ]
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Fig. 4: Distribution of the studied settlements in relation to the mountain and plain area

 پراکنش استقرارهای موردمطالعه نسبت به شیب منطقه:5 شکل
Fig. 5: Distribution of the studied settlements in relation to the slope of the area

 فاصله استقرارهای موردمطالعه نسبت به رودخانه:6 شکل

Fig. 6: Distance of the studied settlements to the river
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Fig. 7: Distribution of studied settlements in various lands

با این تفاسیر ،الگوی پراکنش استقرارها با مدلی خطی کره
در حاشیۀ کشفرود با دو خوشۀ شیال غربی برا مرکزیرت
تو درخت و خوشۀ جنوب شرقی با محوریت و مرکزیرت
تپه نادری واق شدهاند ،هیچنین پراکنش در ارتفاعات کم،
اغلب بین کد ارتفاعی  1300-633مترر ،واقر در اراضری
وسی با کاربری کشاورزی و در منطرق فرازی شریب کرم
درجه که در چهارچوب منطقۀ دشت با میزان بارش براال و
مناسبترین منطقه بررای فعالیرتهرای کشراورزی قررار
میگیرد ،بیانگر استقرارهایی با اقتصاد معیشتی مبتنری برر

کشاورزی است .وجود منب غنی آبی رودخانۀ کشرفرود و
سرشاخههای آن ،ارتفاعات مناسب برای انجام فعالیتهای
کشراورزی ،اراضری وسری کشراورزی ،پوشرش خراک
حاصلخیز منطقه ،دما و میزان بارش و شریب کرم منطقره
هیگی ،زمینهساز ظهور استقرارهایی یکجانشرین هسرتند
.در دورۀ مر و سرن برا رشرد و افرزایش جیعیرت
استقرارهای منطقه و شکلگیری پایههرای اولیرۀ جوامر
پیچیده با پیشههرای تخصصریترر ،عرالوه برر اسرتیرار،
استقرارها نیز بهتدریج رشد کردهاند و استقرارهای جدیدی
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شکل  :7پراکنش استقرارهای موردمطالعه در اراضی با کاربری مختلف
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Fig. 8: Extent of the studied settlements
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شکل  :8نقشۀ توزی مکانی و وسعت استقرارهای موردمطالعه
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 .2-6چشمانداز فرهنگی
کهنترین فرهن های انسانی در منطقۀ خراسان ،بهویرژه

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.11.7

نیز پدیدار شدهاند .برحسب تعرداد و وسرعت محوطرههرا
میتوان افزایش دو برابری جیعیت را در این دوره نسبت
به دورۀ نوسنگی تخیرین زد .اسرتقرارهای دورۀ مر و
سن با مدلی واگرا نسبت به الگوی پراکنش و اقتصادی
معیشتی دورۀ نوسنگی در منطقره رشرد و اسرتیرار پیردا
کردند .یک چنین الگوی مشابهی نیز در دورۀ مفرغ قدیم
و میانی در منطقه ،اتفاق افتاده و تنها ،افرزایش جیعیرت
این دوره نسبت به دورۀ م و سن % 66درصد رشرد
داشته که بیانگر نرخ رشد جیعیت کیتری ،نسبت به دورۀ
م و سن است .در دورۀ مفرغ ،برهویرژه دورۀ مفررغ
میانی که اقتصاد کامالً تخصصی و در قالب فعالیتهرای
تجاری درون منطقهای و دوردست بوده ،هیچنان اساس
معیشت جوام استقرار ایرن دوره در حوضرۀ کشرفرود،
مبتنی بر کشاورزی در کنار صرنعتگری و تجرارت بروده
است .استیرار و رشد تدریجی استقرارها از دورۀ نوسنگی
تا مفرغ میانی با الگویی کامالً مشرابه ،بیرانگر واگرایری
الگوی استقراری و اقتصاد معیشرتی جوامر نسربت بره
دورههای قبلتر تا عصر حاضر است.

حوضرۀ کشررفرود را مرریترروان بررر اسرراس شررواهد
باستانشناختی ،متعلق به دورۀ پارینهسنگی قدیم در بسرتر
و حاشیۀ رودخانۀ کشفرود دانسرت ] [11,20-21کره برر
اساس مطالعۀ حاضر ،شاهد ترداوم بریوقفرۀ اسرتقرارهای
انسانی در منطقه تا بره امرروز هسرتیم .بره دلیرل کیبرود
مطالعات این بخش از فالت ایران اطالعات جام و کاملی
از دورههرای مترأخرتر پارینرهسرنگی )میرانی و جدیرد یرا
فراپارینهسنگی) در دست نیست.
پر از دورۀ یخچرالی پلیستوسرن و در اوایرل دورۀ
پربارش هلوسن ،بر اساس شواهد دیرین اقلیمشناسی پ
از دومین دورۀ پ رفت دریای کاسرپی در هرزارۀ هشرتم
ق.م .به دلیل رطوبت باال و مساعد شدن بسترهای زمین،
مناطق صحرایی و اسرت هرای خشرک از جیلره حوضرۀ
کشف رود ،به مناطقی پوشیده از گیاهان مختلف و غرالت
تبدیل شد ] .[22-23این تغییرات بنیادین در زنردگی بشرر
دورۀ فراپارینهسنگی ،سبب یکجانشینی در مناطق پسرت،
پیشرفت تکنولوژیکی و در نهایت منجر بره فعالیرتهرای
معیشتی از جیله کشاورزی ،دامداری و گسرتردگی جوامر
انسانی در بخش وسیعی از فالت ایران و آسیای غربی شد؛
اما از اینکه ،ساکنان اولیۀ حوضۀ کشفرود پر از پایران
پلیستوسن از کجا آمدند و به چه طریقی در منطقه سراکن
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Fig. 9: Distance map of the studied settlements of settlement clusters with central location model
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شدند ،هنوز اطالعراتی در دسرت نیسرت .یکجانشرینی در
خاورمیانه و خاور نزدیرک در دورۀ هلوسرن ،سربب اهلری
کردن تدریجی بز و گوسفند و کشت تضیینی گندم و جرو
شد که طری اسرتیرار آن ،نیراز بررای ،خیررهسرازی ایرن
محصوالت منجر به تولید ظروف گلری برهجرای ظرروف
سنگی شد .فرایند تولید ظروف گلری را در منطقرۀ شریال
شرق ایران و نییه شریالی ایرران برهخروبی مریتروان در
مطالعات باستانشناسری غارهرا و پناهگراههرای واقر در
ارتفاعات حاشیۀ دریای کاسرپی پیگیرری و مشراهده کررد
] .[22,24-25نیونۀ دیگری از پیشرفت تکنولروژیکی دورۀ
هلوسن را میتوان بر اساس مطالعات تپه غربری و شررقی
سن چخیاق در دشت شراهرود پیگیرری کررد ] .[26در
حوضۀ کشفرود ،مواد سرطحی تپره قادرآبراد نیرز بیرانگر
پیشرفتهای تکنولوژیکی است که منجر به تولید ظرروف
سرفالی برهجرای ظرروف سرنگی و هیچنرین اسرتفاده از
ابزارهای پیشرفته شده است .در ایرن اسرتقرار ،رفترهرفتره
پیشرفتهایی در فرایند تولید ظرف سفالی ایجاد شد و طی
ارتباطات محدودی که بین جوام انسانی مستقر در مناطق
مختلف پدید آمد ،عالوه بر تکنیکهرای سراخت ظرروف
سفالی ،تکنیک و طیفهای تزیینی نیز در منطقۀ وسریعی،
بهصورت فراگیر مورداستفاده قرار گرفت .سراریانیدی ][22
معتقد است که تغییر اقتصاد جی آوری به اقتصاد تولیردی
بر اساس مطالعات دورۀ فراپارینهسنگی در حاشیۀ خزر ،در
غارهای کیربند ،هوتو ،دم دم چشیه ،جبل و در دیگر نقاط
فالت ایران در هزارۀ هفتم و یا حداقل در هزارۀ ششم ق.م
رخداده است .هیانطور که اشاره شد در دشت شاهرود در
تپههای سن چخیراق ،برر اسراس مطالعرات کرربن14
میتوان دگرگونی و تحول این فرایند را متعلق بره هرزاره
هفتم ق.م دانست ] .[6البته فیلی کوهل ،معتقد است که
نتایج این تاریخها نیاز به کالیبره شدن و برازنگری دارنرد؛
بااینحال وی بر اساس مطالعات باستانشناختی تپه سن
چخیاق ،دو مرحلۀ قدیییتر بررای دورۀ نوسرنگی شریال
شرق ایران و آسیای مرکزی پیشنهاد میکنرد .وی تراریخ
پیش از  6500ق.م .را بر اساس مواد فرهنگی مربروط بره
دورۀ نوسنگی بدون سفال در تپه غربی سرن چخیراق و
تاریخ  6500-6200ق.م .را با استناد به مواد فرهنگی تپره

شرقی سن چخیاق بهعنوان مرحلۀ آغازین نوسرنگی برا
سفال در ایران و نوار کوهپایهای کپه داغ ) به احتیال زیاد،
کوهپایههای جنوبی کپهداغ در مرزهای خراسان( پیشنهاد
میکند ] .[6به دلیل پیشینۀ کاوشهای باسرتانشناسری و
حجم مطالعات در نواحی شیالی کپهداغ ،بررای اولرین برار
فرهن نوسنگی در تپه جیتون و بعدها الیههای تحترانی
تپه آنو شناسایی شرد ] .[27گسرترش و ترداوم مطالعرات
باستانشناسی در خصوص فرهن جیتون ،نشان داد کره
پ از نییۀ هزارۀ ششم ق.م روستاهایی با فرهن کهرن
کشاورزی متعلق به دورۀ نوسنگی در نوار شیالی کپره داغ
پدیدار شدند ] .[28پ ازاین توالی ،دورۀ گذر از نوسنگی به
م سنگی در آسیای مرکزی و جنوب ترکینستان شرکل
گرفت که اساس آن را مطالعات باستانشناختی تپه آنرو و
مدارک و یافتههای طبقۀ آنو  IAشکل داد .پژوهشگرانی،
سنتهای سفالی ایرن فرهنر را برا سرنتهرای سرفال
چشیهعلی در فالت مرکزی ایران مشابه دانستهاند ] .[6بر
اساس آنچه در باال ،کر شد ،ظهور جوام روستایی کهن با
اقتصراد مبتنری برر کشراورزی دورۀ نوسرنگی در آسریای
مرکزی ،بهویژه جنوب ترکینستان ،یرک هرزاره دیرترر از
مناطق شیال شرقی ایران ظهور کرده است کره برخری از
پژوهشگران معتقد هستند که این جوام  ،ریشههای ایرانی
دارند که از سوی مناطق غربی )منظور غرب ترکینستان و
مناطق شیال شرق ایرران( بره منطقرۀ آسریای مرکرزی
واردشدهاند ] .[6اما امروزه بره دلیرل حجرم کرم و فقردان
مطالعات باستانشناسی پیشازتاریخ در منطقرۀ خراسران،
هیچنان طبقهبندیهای فرهنگی و گاهنگاریهای مربوط
به آسیای مرکزی ،برای مطالعات منطقۀ شیال شرق مبنرا
قررار مریگیرنرد؛ برهنحرویکره فرهنر هرای قردییی
شناساییشده در منطقۀ شاهرود و تپه سن چخیراق کره
تقریباً هزارسال قردیییترر از فرهنر نوسرنگی آسریای
مرکزی است ،بر مبنای مطالعات و گاهنگاریهای آسریای
مرکزی شناخته میشوند و در توصیف و بررسی این دادهها
از اصطال شبه جیتونی نامبرده میشود )رک .هیان( .این
فرایند عرالوه برر دورۀ نوسرنگی ،بررای دیگرر دورههرای
فرهنگی پیشازتاریخ مناطق شیال شرق ایرران ،برهویرژه
خراسان نیز صدق میکند .با انجام مطالعات الیرهنگراری

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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علیی و آزمایشهای تاریخگذاری مطلق )که خوشربختانه
انجام آزمایشهای ترمولیینسران جهرت تبیرین جردول
گاهنگاری مطلق منطقه بر روی نیونههای سفالی منطقره
در حال انجام است( میتوان بازبینی بنیادینی در ایرن امرر
به وجود آورد کره بره نحرو مرؤثری مریتوانرد گشرایندۀ
دریچهای جدید برای مطالعات آتی چره در منطقرۀ شریال
شرق ایران و خراسان و چه مناطق آسیای مرکزی باشد و
برهنروعی گاهنگراریهرای آسریای مرکرزی و جنروب
ترکینستان را نیز تحتالشعاع قرار دهد.
در فالت ایران فرایندهای تولیدی در ادوار بعد از دوره
نوسنگی به دلیل افزایش جیعیت ،سبب شد تا پیشههرای
متفاوتی بهصورت تخصصی شکل بگیرند و رفتهرفته طی
روندهای درونی ،پیشرفتهای تکنولوژیکی ،برهکرارگیری
اندیشههای متفاوت ،شکلگیری مذهب و ایجاد ارتباطات
فرا منطقهای ،جوام با سرعتی متعرادل برهسروی مسریر
تکاملی خود هدایت شدند که در نییۀ هزارۀ سوم در آسیای
مرکزی ،این جوام به مرحلۀ شهرنشرینی برا سراختارهای
پیچیرده اجتیراعی ،اقتصرادی و سیاسری تبردیل شردند
.هیچنرین بره دلیرل ارتباطرات فرامنطقرهای و ایجراد
شبکههرای تجراری و مبرادالتی ،کرمکرم ،ویژگریهرای
فرهنگی جوامر مختلرف در یکردیگر انتشرار پیردا کررد،
مردمان و اندیشهها جابهجا شدند و تولیردات تخصصری و
انحصاری نیز مبادله شد ] .[29-30این فراینرد در منطقرۀ
شیال شرق ایران طی بازنگریهایی کره از سرال 1986م.
در تپه حصار انجام شد ،تفاوتی در گاهنگراری ظهرور ایرن
فرایند با آسیای مرکزی و جنوب ترکینستان نیایران کررد
.طبق مدارک باستانشناختی ،تاریخ شکلگیری و روند این
فرایند تا اواخر هزارۀ چهارم ق.م .و اوایل هزارۀ سروم ق.م
.عقب برده شد .یکی از اساسیترین شواهد و مردارک آن،
شکلگیری حداکثر استقرار حصار بود .در حوضۀ کشفرود
نیز بر اساس مطالعات انجامشده در این پژوهش و ثبرت و
تحلیل نحوۀ پراکنش دادههای سفالی در سرطح اسرتقرار،
میتوان شباهت تقریباً نزدیکی را با تپه حصار ازنظر توالی
فرهنگی و تاریخ شکلگیری فرایند شهرنشینی در محوطۀ
تو درخت مشاهده کرد.
استیرار این فرایند در دورۀ متأخرتر ،یعنی دورۀ مفرغ
میانی ،سبب ظهور جدید و گسترش وسعت محوطرههرای

دورۀ قبرل شرده اسرت کره از آن برهعنروان دورۀ اوج
شهریگری نام برده میشود .در جنوب ترکینستان بهجرز
محوطۀ نیازگاه که وسعتی بسریار زیراد داشرته و در دورۀ
مفرغ میانی به بزرگترین استقرار جنوب ترکینستان تبدیل
شده ،آلتین تپه نیز چنین شرایطی داشته است ولری دیگرر
استقرارهای این دوره در منطقۀ آسیای مرکرزی و جنروب
ترکینستان ،وسعتهای کم داشرتهانرد و بره انردازههرای
تقریب سه هکتار 1/1 ،هکتار و حتی  6/0هکتار برودهانرد
که کوهل معتقد است با توجه به پیچیدگیها و نظراممنرد
شردن زنردگی ،جامعره ،اقتصراد و سیاسرت در ایرن دوره،
استقرارهای این دوره را تنها بر اساس وسعت آنهرا نبایرد
سنجید و نظریههای مدرن شهریگری را که برای جوام
معاصر و پ از قرن شانزدهم میالدی ،صدق مریکننرد،
نباید در تحلیل فرایندهای فرافرهنگی این جوام بهکار برد
.از طرفی وی معتقد است که هرچند وسرعت اسرتقرارهای
این دوره محدود و کم است اما درواق این استقرارها مراکز
مستقل و قدرتیندی بودهاند که نخبگران ایرن جوامر در
حومۀ این استقرارها و در حومه شهرها زندگی مریکردنرد
] .[8چنین فرایند مشابهی نیز در دورۀ مفرغ قدیم و میانی
در حوضرۀ کشرفرود قابرلرؤیرت اسرت .در ایرن دوره،
استقرارهای حوضۀ کشفرود عالوه بر استیرار ،گسرترش
تدریجی در تعداد نیز داشتهاند .استقرارهای مفرغ قردیم و
میانی این منطقه نیز عالوه بر تو درخت با وسعت هشت
هکتاری ،اغلب وسعتی برابر با سه تا دو هکتار ،یک هکتار
و حتی  0/05هکتراری داشرتند کره هیاننرد اسرتقرارهای
جنوب ترکینستان ،ازجیله مراکز قدرتیند و مسرتقل ایرن
دوره برودهانرد و مرواد سرطحی و سرنتهرای سرفالگری
شناساییشده از آنها دال بر این فرض است .درایرنبرین،
نباید نقش معیاریهای موقت و بومی (سست استحکام و
با مصالح تخریبپذیر مانند خانههایی با شالودهای از نروع
چوب و یا چادرنشرینی( را نیرز در وسرعت ایرن اسرتقرارها
نادیده انگاشت که اغلب متعلق به افراد طبقات کشاورز یرا
پیشهوران ساکن در حومۀ مرکز استقرار برودهانرد .ایرن در
حرالی اسرت کره اکثرر اسرتقرارهای موردمطالعره ،طری
فعالیرتهرای کشراورزی ،عیرانری و عیلیرات غیرمجراز
خاکبرداری ،اغلب تسطیح و کوچک شدهاند و بسیاری از
استقرارها که توسعه افقی داشرتهانرد نیرز بره دلیرل نررخ
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رسوبگذاری باالی منطقه ،مدفونشدهاند که از برارزترین
نیونۀ آن استقرار قادرآباد و تپه نرادری طررق و هیچنرین
استقرار شهرک فیروزه در دشت نیشابور است.
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 .7نتیجهگیری
درنتیجۀ شرایط زیستمحیطی مناسب از جیلره آبوهروا،
مناب مهم غنی آب بهویژه رودخانۀ کشف رود ،دسترسری
آسان به مناب غذایی نباتی و حیوانی و ساختار اکولوژیرک
منطقه جهت ارتباطات درون منطقهای و برون منطقرهای،
سیستمهرای زیسرتگاهی مختلرف در حوضرۀ کشرف رود
شکل گرفتهاند .شگلگیرری و ظهرور ایرن سیسرتمهرای
زیسرتگاهی برا هردف اسرتفاده از منراب محیطری از دورۀ
پارینهسنگی تا به امروز در منطقه موردمطالعه قرار گرفتره
است .شکلگیری استقرارهایی از دورۀ پارینهسنگی قردیم
در حاشیۀ کشفرود و اکوسیستم بارور موجود ،سبب تطوّر
و تسلسل استقرارهای انسانی در حوضرۀ کشرفرود شرده
است که با تغییر دورههای فرهنگی ،هیچنان بره زیسرت
خود ادامه دادهاند .با ابداع کشاورزی و تغییر در نوع معیشت
در دورۀ نوسنگی ،حوضۀ کشرفرود هیچنران برهعنروان
زیسرت برومی مرؤثر مورداسرتفاده جوامر دورۀ نوسرنگی
قرارگرفته است و پ ازآن تا دورۀ پایانی مفرغ این جوام
حتی با تغییر در سبک زندگی و نظامهای اجتیاعیشان به
حیات خود ادامه دادهاند .هیین مناب محیطی ،عیدهتررین
عامل در رونرد شرکلگیرری و رشرد و توسرعۀ فرهنگری
استقرارها در دوران پیشازتاریخ منطقه بودهاند که تغییرات
آبوهوایی و کاهش ظرفیتهای مناب محیطی ،هیچنین
سطح رسوبگذاری منطقۀ موردمطالعه به دلیل قرارگیری
بین کوهها و رشتهکوههای متعدد ،سبب تغییراتی در الگوی
پراکنش استقرارهای دورۀ مفرغ جدید منطقه شردهانرد .از
طرفی به دلیل قرارگیری ایرن حروزۀ فرهنگری مرابین دو
حوزۀ کپهداغ شیالی )جنوب ترکینستان( و فالت مرکزی
ایران ،همپوشانیهایی در آثار فرهنگی این مناطق از دورۀ

نوسنگی تا مفرغ پایانی دیده میشود .فرهن های موجود
در مکانهای باستانی منطقه ،مؤلفههایی از فرهن هرای
جنوب ترکینستان و فالت مرکزی ایران دارنرد .پرراکنش
مکانهای باستانی حاشریۀ کشرفرود و تسلسرل و تطروّر
فرهنگی مشخصشده بر اساس مرواد فرهنگری سرطحی
آنها نشانگر تداوم و رشد تدریجی استقرارگاههای انسانی
در منطقه است که در ادوار متأخرتر با رشد تردریجی ایرن
اسرتقرارها ،پرراکنش آنهرا نیرز در حوضرۀ کشرفرود
افزایشیافته و برحسب ادوار فرهنگریشران ،کرانونهرای
استقراری متعرددی را شرکل داده اسرت و در دورۀ مفررغ،
مخصوصاً مفرغ میانی ،کرانونهرای شرهری متعرددی را
ایجادکردهاست .درنتیجره ،رودخانرۀ کشرفرود برهعنروان
عاملی حیاتی و مؤثر در ایجراد اکوسیسرتیی برارور ،بسرتر
مناسبی را جهت گزینش مکانی و منطقهای جوام انسانی
از دورۀ پارینهسنگی تاکنون در حاشیۀ خرود فرراهم کررده
است .این جوام در طول تاریخ و ادوار مختلف فرهنگی
با توجه به تحول بسترهای فکری ،اقتصادی ،معیشتی و
اجتیاعیشان ،در سیر تکراملی و تطروری خرود شررایط
خاص منطقه را پذیرفتهاند و در کنار مؤلفههای فرهنگی
نوظهور در ادوار پیشازتاریخ ،از جیله ظهور کشراورزی،
پیشرفت تکنولوژی ،استفاده از فلز و ظهور شهرنشینی به
حیرات خرود ادامره دادهانرد و در راسرتای پدیردههرای
جغرافیایی مهم از جیله رودخانرۀ کشرفرود ،بسرترهای
حاصلخیز جهت کشاورزی ،مناب معدنی ،پوشش گیاهی
و جانوری ،چشمانداز پیشازتراریخ حوضرۀ کشرفرود را
شرکل دادهانرد کره در دو بُعرد مرادی و غیرمرادی برا
فرهن های پیشازتاریخ منطقه شیالشرق ایران بهویژه
منطقه شاهرود و دامغان ،دشت گرگان ،درگرز و حوضرۀ
اترک و هیچنین فرهن هرای پریشازتراریخی جنروب
ترکینستان ازجیله فرهن دوره نوسنگی جیتون و آنرو
 ،IAفرهن دوره نیازگاه  Iتا  VIو فرهنر ، BMAC
همپوشانی دارند.
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