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Abstract
Due to the Parthian origin in northeastern Iran, Sarakhs plain (Fig. 1) was the subject of a
methodical field study to gain an understanding of the process and how to establish and influence
both nature and man in the region. The result of this study was the identification of fourteen
settlement sites from this period, which can be considered and evaluated from the perspective of
environmental factors and the size of the sites.
Keywords: Sarakhs plain, archaeology, Parthian settlement pattern, environmental factors.
Introduction
In the studies of the Parthian period of Khorasan, this period can be divided into two sub-periods:
A: the period of formation of the Parthian empire and B: the period of the Parthian empire. The
first period (formation of the Parthian empire) after the last phase of the Iron Age of the region
called Yaz III (includes the end of the Achaemenid period) which covers from 300 BC until the
reign of First Mehrdad. The second stage of Parthian empire after the formation and recognition of
the Parthian dynasty coincides with the reign of Mithridates I (also Mithradates I or Mihrdad I),
which continued until the end of the decline of Parthian rule by Ardeshir Babakan [4].
Materials and Methods
The basis of dating is the typical pottery sherds and coins obtained from the surface of the sites,
which in terms of typological traits are comparable with the pottery samples from Bandian Dargaz
[8,9], Nesa [10], Merv in Turkmenistan [11] and other regions in western. The extent and continuity
of settlements showed that this plain has a direct relationship with the facilities and environmental
conditions; in such a way that the quantity and quality of settlements have increased with the
increase of settlements compared to the previous period. Evidence of Parthian settlements in the
present study was analyzed in the context of various natural factors such as distance from the river,
land shape, altitude, communication roads, climate, vegetation and soil type.
One of the most important factors in the formation and distribution of the sites is height and
roughness. Of the 14 Parthian sites of Sarakhs, three sites with a height of more than 900 to 1100
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meters and three others at a relatively high altitude of almost foothills with a height of 600 to 800
meters and eight sites are located and formed in the plain at a height of less than 600 meters (Fig.
3). Another environmental component is water resources and rivers. It is expected that the Parthian
sites of Sarakhs plain are often formed and scattered due to the water resources of the plain.
Among the water resources of Sarakhs plain, the Parthian sites of this region were studied from the
perspective of proximity to rivers. The most important rivers of Sarakhs plain are: 1- Harirood river
2- Shorlugh river 3- Tajan river [6.] Of the fourteen Parthian sites in the Sarakhs plain, eight sites
are located less than 400 meters from the rivers. One site is situated between 2500 and 3000 meters
of river (4%) and the other five sites (36%) are more than 3000 meters away from permanent rivers
(Fig. 4). In the discussion of effective factors in the formation and dispersal of Parthian sites of
Sarakhs plain, communication routes are another effective factor in their formation, expansion and
dispersion. In terms of location, it is quite clear that this plain has always been of great importance
along important ancient roads such as the Silk Road for cultural, commercial and economic
relations between East and West. Ten of the fourteen Parthian settlements of Sarakhs plain are
located between 400 and 1000 meters, two between 1000 and 2000 meters and the other two sites
are located between 2000 and 2500 meters from the main communication roads. This factor shows
the prominent role of communication roads in the formation and distribution of Parthian site of
the Sarakhs plain (Fig. 5). Other factors include the shape of the land or the geomorphological
structure of the natural environment of the region. Sarakhs plain consist of relatively flat lands with
low wrinkle and short altitudes are formed and the elevations in this area do not have significant
climatic stratification. Accordingly, the distribution of Sarakhs plain settlements are represented in
the form of land shape (mountainous and plain) (Fig. 6). Another influential factor in the formation
of settlements is climatic classes. In general, Sarakhs plain has a hot and dry climate in the plain, as
well as temperate and mountainous in the highlands. The southern parts of the plain are temperate
and mountainous, with cold and snowy winters but mild summers. Based on the obtained data, the
highest climatic range in the plain is hot and dry climate, then temperate and humid in Bazangan
region and then mountainous in the heights of Mozdooran (Table 2) and the highest distribution of
residential settlements formed in the plain and then in two temperate and mountainous climates
(Fig. 7). Another potential factor influencing the distribution of Parthian settlements in the Sarakhs
plain is soil. The soil in each region has different capabilities for different agricultural products, thus
affecting the livelihood structure of the region. In the analysis of the dispersion of the settlements
in the study area, the location pattern of these settlements in terms of soil type has been considered.
Accordingly, the effect of soil type on the formation of Sarakhs plain settlements has been shown
(Fig. 8). Another effective component in the formation and distribution of ancient sites is the type
of land use. Due to the location of most of the Sarakhs Parthian sites in the plains and due to the
permanent rivers, the economy of most of these sites is probably based on agriculture.
Results
One of the most important results of the present study is identifying fourteen settlements with rich
evidences from the Parthian period and analyzing their formation based on environmental factors
and components, as well as reconstruction of part of the Parthian culture in northeastern Khorasan
and establishing a relative chronology of the Sarakhs plain, in the framework of classification and
typology as well as typology of pottery samples.
Discussion
Using the analytic hierarchy process technique, the environmental factors affecting the distribution of
settlements have been analyzed and ranked. Calculate the average of settlements and divide the points
by seven (number of environmental factors). These averages provide comparable criteria in which
access to water resources and distance from streams, altitude and communication roads have the
highest score, and the other components mentioned have the lowest score and amount (Fig. 10).
Conclusion
The output of maps and data of Parthian settlements in the region showed that among the
environmental factors affecting the formation of settlements, the distance and proximity or location
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of settlements along rivers (linear settlement pattern), communication roads (Nessa and Silk Road),
altitude and roughness in locating settlements in the altitude range between 300 to 1100 meters
above sea level and how they are distributed in the Sarakhs plain and also altitudes in the formation
of settlements has been more influential than other environmental factors. Other variables, namely
climate, land use and soil type, have had a direct importance and impact on the distribution of
Sarakhs plain settlements, respectively.
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دورۀ اشکانی در خراسان بیشتر از ادوار تاریخی ایران شناختهشده است؛ اما نیازمند کاوشهای باستتانشناستی متدون و هدفمنتدی
است تا اطالعات و دادههای باستانشناختی محکم و استواری را در اختیار باستانشناسان قرار دهد .با توجه به خاستگاه اشکانیان در
شمال شرق ایران ،دشت سرخس هدف یک بررسی روشمند میدانی قرار گرفت تا از روند و چگونگی استقرار و تأثیرگذاری دوستوی
طبیعت و انسان در منطقه ،درک درستی حاصل شود .نتیج این بررسی ،شناسایی چهارده محوط استقراری از این دوره بود که این
تعداد ،از منظر عوامل محیطی و وسعت محوطهها ،قابلتأمل و ارزیابی است .هم چنانکه گفته شد ،هدف و ضرورت ایتن پتژوه
بررسی و شناخت استقرارهای دوران اشکانی در این منطقه و مطالعه پیرامون مؤلفتههتا و عوامتل متؤثر در شتکلگیتری و الگتوی
پراکندگی محوطهها در این حوزۀ جغرافیایی است .ازاینرو ،محوطههای شناستاییشتدۀ اشتکانی دشتت سترخس از منظتر عوامتل
محیطی و شاخصههای مؤثر جغرافیایی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .در تحلیل دادهها ،عالوه بر استفاده از روشهای مرستوم در
بررسیهای میدانی و الگوهای استقراری ،از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده شد .خروجی نقشهها و دادههای استقرارهای
اشکانی منطقه نشان داد که از میان عوامل محیطی مؤثر در شکلگیری استقرارها ،دوری و نزدیکی یتا قترار گترفتن استتقرارها در
امتداد مسیر رودخانهها (الگوی استقرار خطی) ،راههای ارتباطی (نسا و جاده ابریشم) ،ارتفاع و ناهمواری در مکان گزینتی استتقرارها
در محدودۀ ارتفاعی بین  300تا  1100متر از سطح دریا و چگونگی پتراکن آنهتا در دشتت سترخس و همننتین ارتفاعتات ،در
شکلگیری استقرارها بیشتر از سایر عوامل محیطی تأثیرگتذار بتودهانتد .از مهتمتترین نتتایب بررستی حاضتر ،شناستایی و کشت
استقرارهایی با آثاری غنی از دورۀ اشکانی و تحلیل شکلگیری آنها بر مبنای عوامل و مؤلفههای محیطی و نیز بازسازی بخشی از
فرهنگ اشکانی در شمال شرق خراسان و تأسیس گاهنگاری نسبی پارتیان دشت سرخس در چارچوب طبقهبنتدی ،گونتهشناستی و
گونهشناختی نمونههای سفالین بهدستآمده است.
واژگان کلیدی :دشت سرخس ،بررسی باستانشناختی ،استقرار اشکانی ،عوامل محیطی
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 .1مقدمه
هرینگ معتقد استت تتا چنتد دهت گذشتته ،بتهاستتننای
اطالعات مبهم تاریخی ،شناخت دورۀ اشکانی منحصر بته
چند بنای ویران بتهجامانتده اعتم از مسجدستلیمان ،بترد
نشانده ،قلعه یزدگرد ،کنگاور ،خورهه ،شتهر قتومس ،کتوه
خواجه و نق برجستههای الیمایی در جنوب غرب ایتران
بوده است و پسازآن ،اغلب پژوهشتگران بته دلیتل نبتود
منابع و مدارک کافی ،مطالعات تخصصی ایتن دوره را نیتز
همننان بر روی این مکانها متمرکتز کتردهانتد ] .[1بته
گفت محققتان از جملته استترابو ،یوستتینوس و ژوستتین،
ارشک یا اشکنامی در زمان درگیریهای دولتت ستلوکیه
با شورشیان غربی ،بر ساتراپ پرثوه هخامنشتی شتورید و
حکومتتت مستتتقل پتتارتی را شتتکل داد و خانتتدان پتتارتی
رفتهرفته با تنبیتت سلستل خودشتان در ستال  24۷ق.م،
شهر نسا در عشق آباد ترکمنستتان را بتهعنتوان پایتختت
سیاسی و استقرارهای کوچتکتتری را در سترزمین اولیت
خود که محدود به شمال شرق ایران میشد ،ایجاد کردنتد
] .[2دشت سرخس در شتمال شترق ایتران بته دلیتل دارا
بودن پتانسیلهای طبیعی و شرایط زیستمحیطتی بهینته
ازجمله ارتفاعتات ،ختاک مناستب و اوضتاع جتوی نستبتا
مساعد ،زیستگاه مطلتوبی بترای شتکلگیتری اجتماعتات
مختل انسانی بوده است ،ازاینرو منطق مذکور از بهترین
منتتاطق خراستتان جهتتت انجتتام فعالیتتتهتتای علمتتی
باستانشناسی است ] .[3دانستههای ما از ایتن منطقته در
دوران تتتاریخی ،خصوصتتا اشتتکانیان بستتیار انتتدک و در
بسیاری موارد فاقد هرگونه مدارک باستانشتناختی استت.
شتتاید دلیتتل آن را بتتتوان فقتتدان کتتاوشهتتا ،مطالعتتات
باستتتانشناستتی و مطالعتتات تتتاریخی هدفمنتتد دانستتت.
محققان در متون جغرافیای تاریخی ،خاستگاه اشتکانیان را
مناطق شمال شرق ایران ،بهویژه خراسان و پایتخت آنها
را نسا در ترکمنستان بیان میکنند .بتا توجته بته ایتنکته
خراستتان بتتزرت بستتتر بختت عمتتدهای از رویتتدادهای
شکلگیری و اوایل حکومت اشکانیان بوده است ،پس باید
در مطالعات دورۀ اشکانی ،سرزمین خراسان این دوره را به
دو زیر دوره ال  :دورۀ شکلگیتری حکومتت اشتکانیان و
ب :دورۀ حکومت اشتکانیان ،تقستیم کترد ] .[4دورۀ اول

(شکلگیری حکومت اشکانیان) پتس از آخترین فتاز دورۀ
آهن منطقه ،موسوم بته یتاز ( IIIدربرگیرنتدۀ پایتان دورۀ
زمانی هخامنشی) است که از تاریخ  300قبتل از متیالد و
تا زمتان قبتل از بته ستلطنت رستیدن مهترداد اول را در
برمیگیرد .دورۀ دوم حکومت اشکانیان پس از شکلگیری
و به رسمیت شناخته شتدن سلستل اشتکانیان مقتارن بتا
سلطنت مهترداد اول استت کته تتا پایتان زوال حکومتت
اشکانیان توسط اردشیر بابکان ادامه داشتته استت .انجتام
مطالعات باستانشتناختی بتا تمرکتز بتر دوران متذکور در
خراسان میتواند گشتایندۀ درینتهای نتوین در مطالعتات
باستانشناستان ایتن دورۀ فرهنگتی محستوب شتود ].[5
عالوه بر آننه گفته شد ،میتوان هویت مشترک تاریخی،
فرهنگتتی و زبتتانی برختتی از کشتتورهای آستتیای میانتته،
خصوصا ترکمنستان بتا کشتور ایتران ،ارتباطتات تتاریخی
ستترزمینهتتای خراستتان بتتزرت بتتا ترکمنستتتان در دورۀ
اشکانیان و ارتباط و پیوند تمدنی در ابعاد مختل معمتاری
و شهرسازی ،سفالگری ،خط و نقاشی با تمتدن اشتکانی
مستقر در سرزمین ایران و پیوندهای فرهنگ شمال شرق
ایران با شمال و فالت ایران مانند تورنتگ تهته گرگتان از
طریق مسیر ارتباطی دشتت سترخس و درگتز و فرهنتگ
سفال اشکانیان که در شمال شرق ایران گسترش یافت را
نیز اضتافه کترد .شتناخت محوطتههتای اشتکانی و درک
باستانشتناختی آنهتا ،عتالوه بتر جمتع آوری اطالعتات
ضروری در ترسیم سیمای فرهنگی منطقه ،به ارائ نقشت
باستانشناسی خراسان و کشور و همننین به شتناخت متا
در میزان و نحوۀ روابتط فرهنگتی و اقتصتادی در گستترۀ
زمان ،منجر خواهد شد .ازنظر جغرافیایی دشت سترخس از
سمت جنوب غرب به مشهد راه ارتباطی و مواصالتی دارد
و از سمت شمال و شرق محتدود بته دشتت قتره قتوم و
کوههای کهه داغ و همجتوار بتا کشتور ترکمنستتان و رود
تجن مرز مشتترک میتان ایتران و ترکمنستتان استت .در
یکفصل بررسی میدانی باستانشناسی در دشت سترخس
و مطالع آثار گتردآوریشتده ،مطالعتات کتابخانتهای ،بته
دست آمد که وسعت و تداوم فرهنگی در محل ،نزدیکی و
قرار گرفتن استقرارگاهها در کنار رودهای تجتن ،هریترود،
کش رود و شورلوق در تمام جهات جغرافیایی موردمطالعه
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 .2موقعیت دشت سرخس
شهرستان سرخس در شمال شرق ایران به وسعت تقریبی
 ۶100کیلومترمربع و دشت سترخس بته مستاحت 3۵8۵
کیلومترمربع در منتهیالیه شمال شترقی استتان خراستان
رضوی قرارگرفته و مرکتز آن در فاصتله  199کیلتومتری
شرق مشهد در کنار مرز ایران و ترکمنستتان واقتع استت
(شکل  .)1این شهرستان بین  ۶0درجه و  32دقیقه تتا ۶1
درجه و  12دقیقه و عرض جغرافیایی بین  3۵درجته و ۵9
دقیقه تا  3۶درجه و  3۵دقیقه واقعشده و از طرف شمال و
مشرق به کشور ترکمنستان و از جنوب غرب به شهرستان
مشهد محدود است (شکل  )2و دارای دو بخ بهنامهای

 .3روش پژوهش
پژوه حاضر بر اساس هدف ،از نوع تحقیقات بنیتادی و
بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی
استتت .مبنتتای پتتژوه  ،مطالعتت عوامتتل محیطتتی در
شکلگیری استقرارهای دورۀ اشتکانی ،گستترش و تترک
استقرار در کنار مطالعات کتابخانتهای استت .روش و ابتزار
گردآوری دادهها در این پژوه  ،بته دو شتیوۀ استنادی و
فعالیتهای میدانی صورت گرفته است .در مرحل استنادی
ابتدا کلی منابع مکتوب ،تصاویر و نقشتههتا جمتعآوری و
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در مطالعات میدانی ضمن
پیمای دشت در منطقه و شناسایی استقرارها ،اطالعات و
شتتواهد باستتتانشناستتی موردنیتتاز (ستتفال ،ستتکه و ستتایر
مانتتدههتتای منقتتول باستتتانی) از محوطتتههتتای متتذکور
جمتتعآوری و در بانتتک اطالعتتاتی ثبتتت شتتدند .در ای تن
پژوه  ،برای دستیابی به پاسخهای علمی ،از روشهتای
مرسوم در الگوی استقراری و تحلیل  GISاستتفاده شتد و
پس از تهی خروجیها و نقشهها برای تحلیل سؤالها بته
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در دشت سرخس ،حاکی از این است که این منطقه یتک
منطق فرهنگی کلیتدی در حتوزۀ شتمال شترق ایتران و
خراسان بزرت بهعنوان حلق مفقوده و رابط در مطالعات و
پژوه های باستانشناسی محسوب میشود و از اهمیتت
فراوانی برختوردار استت .بتههرحتال پتژوه حاضتر ،در
نخستین گام در جهتت شناستایی استتقرارهای اشتکانی و
سهس در راستای شناخت مؤلفههای زیست محیطتی دوره
اشکانیان در منطقه موسوم به حوضه دشت سرخس انجام
شدهاست .ازاینرو پژوه حاضتر را متیتتوان بتهعنتوان
نخستین گام مطالعتاتی دورۀ اشتکانی در دشتت سترخس
دانست که عالوه بر معرفی ،به تحلیل عوامل محیطتی در
شکلگیری استقرارها و گسترش آنها میپردازد .بتا ایتن
پی زمین تاریخی ،به نحو بهتری میتوان اهمیت دشتت
ستترخس و جایگتتاه ایتتن حتتوزۀ جغرافیتتایی را در تتتاریخ
اشکانیان ،بتاخخ در اوایتل ستالهتای شتکلگیتری و
گسترش این سلسله ،درک کرد .بتا توجته بته یتکفصتل
بررسی باستتانشتناختی ،چهتارده استتقرار دورۀ اشتکانی،
تاکنون در این منطقه شناسایی شده استت .محوطتههتای
اشکانی در این محدودۀ جغرافیایی (مزدوران ،ختانگیتران،
تجن ،کل بیبی ،سرخس و پل ختاتون) بتهختوبی نشتان
میدهد که دشت سترخس در دورۀ اشتکانی از شتکوفایی
نسبی برخوردار بوده است .در نوشتار حاضتر تتالش شتده
است با قرار دادن محوطههای اشکانی سترخس در بافتت
محیطتتی آنهتتا ،الگتتویی از عوامتتل محیطتتی متتؤثر در
شکلگیری و پراکندگی محوطههای اشکانی به دست آید.

مزدوران به مرکزیت روستای مزدوران شامل دهستانهای
پل خاتون ،کتل بتیبتی و بخت مرکتزی بته مرکزیتت
شهرستان سرخس شامل دهستانهای تجن و خان گیران
است .شهر سرخس بهطور میانگین سیصتد متتر از ستطح
دریا ارتفاع دارد .بلندترین نقط دشت در کوه بزنگان واقتع
است و از سطح دریا  19۵0متر ارتفتاع دارد و پتایینتترین
نقطه ،در بستر رودخان هریرود و از سطح دریتا  2۵0متتر
ارتفاع دارد ] .[6منطق سرخس ازنظر ویژگیهای طبیعتی،
درواقع بخشی از حوض رسوبی کهه داغ است و مهمتترین
ارتفاعات آن کوههای مزدوران و قره داغ و تههماهورهتای
شورلق و خانگیران استت .ارتفاعتات غترب آن عمتدتا از
سنگهای رسوبی دوران دوم و سوم زمینشناسی تشکیل
یافته است .حوض آبریز دشتت سترخس وستیع استت و
حدود  3۵8۵کیلومترمربع آن در خاک ایران قترار دارد و از
این مقتدار  1۷1۵کیلتومتر دشتت را تشتکیل متیدهتد و
مهمترین رودهای آن هریرود ،تجن ،کش رود و شتورلق
است .آبوهوای دشتت بته دلیتل تأثیرپتذیری از ریگتزار
قرهقوم دارای زمستانهای سترد و تابستتانهتای گترم و
خشک است ].[7
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شکل  :2محدودۀ ماهوارهای دشت سرخس ()Google Earth
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دو روش توصیفی و استنباطی عمل شد .درروش توصتیفی
به بررسی و تاریخگذاری استقرارها پرداخته شتد و درروش
استنباطی متغیرهتای مختلت محیطتی متورد ارزیتابی و
تحلیل قرار گرفتند .درنهایتت ،بررستی و تحلیتل عوامتل
محیطتتی در شتتکلگیتتری استتتقرارهای اشتتکانی دشتتت
ستترخس در چتتارچوب دادههتتای استتنادی و میتتدانی بتتا
بهرهگیری از خروجی نقشهها صورت پذیرفت.
 .4مؤلفههای محیطی در شکلگیری و
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پراکندگی استقرارهای دشت سرخس
نتیج یکفصل بررسی میدانی در دشت سرخس منجر به
شناسایی چهارده محوط اشکانی شد (شتکل  .)11مبنتای
تتتاریخگتتذاری ،قطعتتات ستتفالهتتای شتتاخ ستتطحی و
سکههای بهدستآمده از سطح محوطههتای معرفتیشتده
است (شکل  )13که ازنظر مقایس گونهشناختی بتا نمونته
سفالهای بهدستآمده از بندیان درگتز ] ،[8, 9نستا]، [10
متترو ترکمنستتتان ] [11و ستتایر منتتاطق در غتترب ایتتران
قابتتتلمقایستتته استتتت .از چهتتتارده محوطت ت اشتتتکانی
شناساییشده ،پنب محوطه در بخ سرخس ،سه محوطه
در بخ تجن ،دو محوطه در بخت کتل بتیبتی ،یتک
محوطه در بخ مزداوند و سه محوطه در قستمت ختان
گیران واقع شده است (شکل  .)12در این پژوه تتالش
شد با مبنا قرار دادن پراکنتدگی متواد فرهنگتی در ستطح
محوطهها و نقاط عرصه و حریم استقرارها ،وسعت تقریبی
هر یک از محوطهها در شرایط حاضر مشخ شتود .بتر
این اساس ،وسعت محوطههای اشکانی دشت سرخس بتر
اساس رتب استقراری به اینگونه تقسیم متیشتود :هفتت
محوطه کمتر از نیم هکتار ،سه محوطه بین نتیم تتا یتک
هکتار و چهار محوطه بتین یتک تتا یتک و نتیم هکتتار.
استقرارهای کوچتک ،بتهاحتمتال زیتاد ،روستتاهای خترد
اقماری بودهاند یا اینکه بخشی از آنهتا در زیتر رستوبات
منطقه دفن شده است .بین آنالیز ژئومورفولتوژیکی زمتین
ست تیما و راهبردهتتتای استتتتقراری و معیشتتتتی جوامتتتع
باستتتانشتتناختی و تغییتترات متتداوم ستتاختار آن روابتتط
معناداری وجود دارد .بتدین معنتی کته نتوعی از روابتط از
طریق زمین سیما و اکولوژی حاصل میشود کته شتناخت

ساختار زمینشناختی و بسترهای محیطی یک زمین سیما
و دادههتتای مح تیط زیستتتی کتته ای تن رفتتتار را متتنعکس
میکنند؛ ما را در درک بهتر انتخاب راهبردهای گونتاگون
توسط انسان گذشتته و در اکوسیستتمهتای متغیتر یتاری
میکند ] [12توانمندیهای محیطتی (طبیعتی و انستانی)
بستتر الگوهتتای استتتقرارگاههتتای انستتانی را در فضتتاهای
جغرافیایی فراهم متیآورد و ستاختار فضتایی هتر مکتان،
تجلی کن متقابل بین جامع انسانی و محتیط فیزیکتی
پیرامون آن است .محیط طبیعی ،ترکیبی از پستیوبلنتدی
ها ،اقلیم ،آبوهوا ،خاک ،ستاختار زمتینشناستی ،سیستتم
هیتتدرولوژی ،ژئومورفولتتوژی و ستتایر عناصتتر طبیعتتی و
شکلدهندۀ بستر اصلی هر نوع توسع انسانی است ].[13
ارتفااا  :یکتتی از مهتتمتتترین فاکتورهتتای متتؤثر در
شکلگیری و پراکندگی محوطتههتا ،ارتفتاع و نتاهمواری
است .محوطههای باستانی ،بسته به اهداف ساخت آنهتا،
در مناطق کوهستانی ،کوههایهها یا دشت شکل میگیرند.
با قترار دادن محوطتههتا در یتک پهتندشتت محیطتی،
میتوان عوامتل محیطتی حتاکم بتر پراکنتدگی آنهتا را
مشخ کرد .از چهارده محوطت اشتکانی سترخس ،سته
محوطه با ارتفاع بی از  900تا  1100متر و سه محوطته
در ارتفاع نسبتا مرتفع تقریبا کوههایهای با ارتفتاع  ۶00تتا
 800متر و هشت محوطه در دشت در ارتفاع کمتر از ۶00
متر واقع شده یا شتکلگرفتته استت (شتکل  .)3از نکتات
جالبتوجه در این مورد ،شکلگیری بخ عمدهای از این
محوطهها در دشت سرخس استت .دشتت سترخس یتک
دشت میان کوهی است؛ بنابراین انتظار وجود محوطههای
تاریخی در مناطق مرتفع ایتن شهرستتان ،خصوصتا تنهتا
دریاچ طبیعی بزنگان که در منطقه معروف بهکل بیبی و
در ارتباط با ایزد بانوی آناهیتا است ،دور از انتظتار نیستت.
این محوطهها نیز از منظر کتاربری قابتل ارزیتابی استت.
تمامی محوطههای شتکلگرفتته در منتاطق کوههایتهای،
محوطههایی با کاربری مسکونی هستند .بهجز یک متورد
نادر در بخ ارتفاعات مزداوند که بهاحتمالزیاد ،بهعنوان
قلع تدافعی استفاده میشده است .بهعبارتدیگر ،هیچیک
از محوطتتههتتای شتتکلگرفتتته در منتتاطق کوهستتتانی
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شهرستان سرخس کاربری نظامی نداشتهاند .این مورد
ازاینرو حائز اهمیت است که دشت سرخس در مجاورت
کوههای مزدوران و بیابان قره قوم واقعشده است و با
توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک آن ،انتظار وجود
این طی محوطهها ،منطقی به نظر میرسد.

هیدرولوژی :از چهارده استقرار اشکانی دشت سترخس،
هشت محوطه در دشت واقعشدهاند که به دلیل وستعت و
تداوم آثتار و در امتتداد قترار گترفتن استتقرارهتا در کنتار
رودهای تجتن ،هریترود ،کشت رود و شتورلوق در تمتام
جهات جغرافیایی موردمطالع دشت سرخس شکلگرفته و

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.2.8

شکل  :3تغییرات ارتفاعی دشت سرخس و مکان محوطهها نسبت به آن ][14
]Fig. 3: Elevation changes of Sarakhs plain and the location of yards relative to it [14
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گسترشیافتهاند .با توجه به نقت آب در شتکلدهتی بته
سکونتگاههای انسانی ،انتظار میرود محوطههای اشتکانی
دشت سرخس نیز اغلب متتأثر از منتابع آبهتای دشتت،
شکلگرفته و پراکندهشدهانتد .از میتان منتابع آبتی دشتت
سرخس ،محوطههای اشکانی این منطقه از منظر نزدیکی
به رودخانهها موردبررسی قرار گرفتند .مهمترین رودهتای
دشت سرخس به شرح زیر استت-1 :رودخانت هریترود :از
کوههای افغانستان سرچشمه میگیرد و از شتمال شترق و
تایباد وارد ایران میشتود .ایتن رودخانته پتس از پیوستتن
بهجامرود و کش رود به نام رودخان تجن در مرز مشترک
ایران و ترکمنستان بتهطترف صتحرای قترهقتوم جریتان
مییابد .این رودخانه که از میان دشت سرخس متیگتذرد،
در تغذی ت ستتفرۀ آب زیرزمین تی آن نق ت متتؤثر دارد-2 .
رودخان شتورلق :از ارتفاعتات کتوه شتورلق و بزنگتان در
جنوب غربی منطقه سرچشمه متیگیترد و ستیالب آن در
سطح دشت پخ میشود و آن را تغذیه میکند .وستعت
حوضه تا ابتدای دشت حدود  314کیلومترمربع استت ].[6
 -3رودخان تجن :تجتن قبتل از استالم بته نتام شتهد و
رودخان تجن به نام رودخان شهدرود معروف بتوده استت.
از چهارده محوط اشکانی دشت سرخس ،هشت محوطته
( )%۵8در فاصتتتل کمتتتتر از  400متتتتری رودخانتتتههتتتا
شکلگرفتهاند .این مورد ،نق رودخانهها را در شکلدهی
الگوهای استقرار و پراکندگی محوطتههتای متوردپژوه
نشان میدهد .یک محوطته بتین  2۵00تتا  3000متتری
رودخانه ( )%4و پنب محوط دیگر ( )%3۶در فاصل بتی
از  3000متری رودخانههای دائمی قرار دارند (شکل  .)4با
استناد به متوارد فتوق ،رودخانتههتای دشتت سترخس در
شکلگیری و نحوۀ پراکندگی محوطههتای اشتکانی ایتن
منطقه عامل مهمی محسوب میشوند ،بهنحویکه بتی
از نیمی از استقرارهای اشکانی این منطقه ،در فاصل کمتر
از حتی  400متری رودخانههتا ایجادشتدهانتد .البتته بایتد
یادآوری کرد که درک فعلی متا از ایتن موضتوع ،شترایط
جاری منطقه است و چهبستا باگذشتت زمتان بستیاری از
رودخانهها تغییر مسیر دادهاند یا اینکه برخی از رودخانهها
خشک و یا رودخانتههتای جدیتدی در منطقته بته وجتود
آمتتدهانتتد .ایتتن موضتتوع بتترای چشتتمههتتای آب و دیگتتر
مؤلفههای هیدرولوژی نیز صادق است.

راههای ارتباطی :در مبحث عوامل مؤثر در شکلگیتری
و پراکندگی محوطههای اشکانی دشت سترخس ،راههتای
ارتبتتاطی یک تی دیگتتر از عوامتتل متتؤثر در شتتکلگی تری،
گسترش و پراکندگی آنها به شمار میرود .در بستیاری از
موارد ،محوطههای تاریخی در مجاورت راههتای ارتبتاطی
اصلی شکلگرفتهاند .با نگتاهی بته تتاریخ سیاستی دوران
اشکانی ،نق خراسان بهعنوان یک پل ارتباطی مهم بین
آسیای میانه و فالت ایران در شتکلگیتری ،رشتد و نمتو
حکومت اشکانیان بهخوبی قابلفهم است .بهنحویکته بتا
اطمینان میتوان خراسان بزرت را بستر بخ عمدهای از
رویدادهای اوایل حکومت اشتکانیان قلمتداد کترد کته در
رویدادهای سیاسی بعد از حکومت مهرداد اول تا زوال این
سلسله به دست اردشیر بابکتان ،نقت مهتم و حیتاتی در
تاریخ این حکومتها داشته است ] [4و پس از شکلگیری
حکومت اشکانیان مهمتترین شتهرها و استتقرارهای ایتن
دوره در من تاطق دشتتت ستترخس ،درگتتز ،متترو و نستتا در
عشقآباد ترکمنستان بهعنتوان حیتاتیتترین پایگتاههتای
حکومتی سلسله اشتکانیان شتکلگرفتته استت .در تتاریخ
ایران باستان و در دوران اشکانی پیوسته از سرخس سخن
به میان آمده است و اگر بنتا بته ااهارنظرهتای مورّختان
معتقد باشیم که فردوسی ،مآخذی از تاریخ ایران شرقی در
اختیار داشته که بعدها ازدسترفتهاند؛ معلوم متیشتود کته
نام سرخس از دورترین روزگاران تتاریخ متا کته هنتوز در
نقاب تاریکی مانده ،وجود داشته است ] .[16ازنظر موقعیت
مکانی نیز بر ما روشن است کته ایتن دشتت ،همتواره در
مسیر جادههای مهم باستانی مانند جتادۀ ابریشتم بتوده و
به منظور مراودات فرهنگی ،تجاری و اقتصادی بین شترق
و غرب اهمیت زیادی داشته است .راههای ارتباطی شمال
به جنوب این منطقه را نباید از یاد برد که شمال خراستان
تا سیستان و شبهقارۀ هند را به یکدیگر متصتل متیکترد.
طی تحقیقات باستانشناسی در سرزمین ترکمنستتان نیتز
استقرارهای تاریخی گسترده و مهمی از محوطههتا ماننتد
مرو و نسا با آثار فرهنگتی گونتاگون معرفتیشتده استت؛
درحالیکه منابع ،غالبا اهتور اشتکانیان را از ایتن منطقته
قلمداد میکنند ] [17و نیز متیدانتیم کته آستاک (حتوالی
شهرستان قوچان امروزی) شهر تاجگذاری ارشک در پرثوه
و در نزدیکی استائنه و نستا قترار داشتته استت .موقعیتت
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جغرافیایی ویژۀ دشت سرخس ،به خصوص واقعشتدن آن
در بین حوزههای فرهنگی فالت ایران و آسیای مرکتزی،
خصوصتتا ترکمنستتتان ازی تکطتترف و دارا بتتودن شتترایط
زیستمحیطی مطلوب برای زندگی انسان از طرف دیگر و
نیز روی آوردن و انجام مطالعات باستانشناسی بتهوستیل

محافل علمی دنیا در ترکمنستتان درعتینحتال وابستتگی
فرهنگی منطق مذکور به دشتت سترخس و بتالعکس ،در
دوران تاریخی اشکانی ،موجتب شتده استت تتا بررستی و
تحلیل باستانشناختی استقرارهای اشکانی دشت سترخس
خراسان نق کلیدی در مطالعات فرهنتگهتای تتاریخی

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.2.8

شکل  :4موقعیت قرارگاهها نسبت به فاصله از رودخانههای دشت سرخس ][15
]Fig. 4: Location of settlements relative to the distance from the rivers of Sarakhs plain [15
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بهطور عام ،شمال شرق ایران و ترکمنستان بهطور ختاص
داشته باشد .نکت مهم ،اینکه نسا مرکز سیاسی حکومتت
اشکانیان بوده است .سرخس تقریبا در مرکز خراسان بزرت
و در مسیر شاهراه بزرگی که از بغداد شتروع و بته مترو و
هرات ختم متیشتد ،قترار داشتته استت و در حقیقتت در
چهارراه اقوام مختل واقع شده بود و جادۀ معروف ابریشم
که از «سیانک» پایتخت چین قتدیم آغتاز و بته رم ختتم
میشد ،از مدخل سرخس وارد ایران کنونی میشد .شرایط
اقلیمی خراسان بزرت ایجاب میکرد که راههای شترقی و
غربی از ناحی سرخس بگذرد ][18؛ زیترا مرکتز خراستان
شمالی را بیابانهای خشتک فراگرفتته بتود ،درحتالیکته
بخ های آباد در شرق و غرب آن را از هم جدا میکترد.
سرخس ،در مدخل بخ غربی در حدّفاصل مرو و نیشابور
قرار داشت .با توجه به قرارگیری دشت سرخس در مستیر
راههای ارتباطی و کوچروها میتوان بتهضترورت توجته و
بررسی کلی باستانشناختی و راههای ارتباطی این منطقته
پی برد (نقشه  .)4ده محوطته ( )%۷2از مجمتوع چهتارده
استقرار اشکانی دشتت سترخس ،در فاصتل بتین  400تتا
 1000متری ،دو محوطه در فاصتل بتین  1000تتا 2000
متری ( )%24و دو محوط دیگر در فاصل بتین  2000تتا
 2۵00متری ( )%24جادههای اصلی ارتباطی قرارگرفتهاند.
این مورد ،نشان دهندۀ نق برجست جادههای ارتباطی در
شکلگیری و نحوۀ پراکندگی محوطههای اشکانی دشتت
سرخس است (شکل  .)۵جادههای ارتباطی این شهرستان
نیتز از دشتتت ستترخس عبتتور کتترده و در شتتکلگیتری و
پراکندگی این محوطهها نق قابلتتوجهی داشتته استت.
درمجموع ،از میان عوامل محیطی ،نزدیکی به منتابع آب،
جادههای ارتباطی ،ارتفاع و نتاهمواری ،بته نستبت دیگتر
عوامل محیطی در شکلگیتری و پراکنتدگی استتقرارهای
اشکانی دشتت سترخس تتأثیر بیشتتری داشتته استت .از
چهارده محوطت شناستاییشتدۀ دشتت سترخس ،هشتت
محوطه در فاصتل کمتتر از چهارصتد متتری رودخانتههتا
شکلگرفتهاند .بهعالوه ،ده محوطه در فاصل کمتر از هزار
متری جادههای اصلی واقعشدهانتد و بیشتتر استتقرارها در
بخ دشت سرخس و کمتر از ششصد متر از سطح دریتا
واقع شدهاند.

ژئومورفولوژی :از مؤلفههای دیگر میتتوان بته شتکل
زمین یا ساختار ژئومورفولوژی محیط طبیعی منطقه اشتاره
کرد .مرز دشت سرخس با کتوههتای متزدوران در ستطح
زمین وضتوح چنتدانی نتدارد .زیترا نحتوۀ برختورد آنهتا
تدریجی است و یک سری تهههایی که بهتدریب از مشرق
به مغرب بر ارتفاع آنها افزوده است ،دشت سرخس را بتا
دامنههای شرقی کوه های مزدوران ارتباط متیدهتد ولتی
مرز ساختمانی دشت سرخس با رشت چینخوردۀ مزدوران
(واحد هزار مسجد  -کهه داغ) را ختط گستلی عشتقآبتاد
تعیتتین متتیکنتتد .ستترخس دارای دشتتت نستتبتا بتتزرت و
همنن تین دارای واحتتد کوهستتتانی استتت .بخ ت نستتبتا
وستتیعی از منطقتت موردمطالعتته را واحتتد کوهستتتان در
برمیگیترد .ایتن واحتد بیشتتر در غترب و جنتوب غترب
گسترشیافته و شامل کوهستانهای متزدوران ،بزنگتان و
تنگ نیزار است .یکی از مهمتترین مشخصتههتای واحتد
کوهستانی ،شیب و ارتفاع آن است .میتزان شتیب در ایتن
واحد  24درصد به باال بوده ولی در بعضی مناطق به حدود
 ۵درصد نیز متیرستد .در واحتد دشتت سترخس ،اراضتی
نسبتا مسطح با پستیوبلندی اندک و ارتفاعات کم و کوتاه
تشکیل یافته و ارتفاعات موجتود در ایتن محتدوده ،فاقتد
اشکوببندی اقلیمی قابلتوجه است .واحد دشتت ،شتامل
دشتتت دامنتتهای و ختتاکهتتای عمیتتق استتت .در ایتتن
محدودهها ،زراعتهای آبی ،درختکاری و در برخی نقتاط
دیتتمکتتاری غتتالت بتتهطتتور گستتتردهای رواج دارد .در
دشتهای رسوبی رودخانهای نیز که خاک در آنها شوری
و قلیایی کم تتا متوستط دارد ،جالیزکتاری و زراعتت آبتی
مرسوم است (حاشی رودخانههای هریرود و تجن) .بر پای
دادههای بهدستآمتده متیتتوان پتی بترد کته بیشتترین
مساحت سرخس ،دشت است که بیشتر استقرارها در ایتن
ناحیه قرارگرفتهاند (جدول  .)1بر این استاس ،در شتکل،۶
توزیع استقرارهای دشت سرخس در رابطه با شکل زمتین
(کوهستانی و دشت) نشان دادهشده است (شکل )۶
اقلیم :از دیگر عوامل تأثیرگذار محیطی بتر شتکلگیتری
استقرارها ،طبقات اقلیمی است .اقلیم یا آبوهتوا از دیربتاز
تتتأثیر بستتزایی در زنتتدگی بشتتر داشتتته استتت .از منظتتر
باستانشناسی ،استقرارهای باستانی در هر منطقهای تحت

[ DOI: 10.52547/jra.6.2.107 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.2.8 ]

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
2022-03-17 ]

 ارزیابی عوامل محیطی در شکلگیری استقرارهای اشکانی دشت سرخس/ بهروزیفر و همکاران

[14]  موقعیت استقرارها نسبت به فاصله از راههای ارتباطی:۵ شکل
Fig. 5: Position of deployments relative to distance from communication routes [14]

 جدول توزیع استقرارها در مناطق دشتی و کوهستانی:1 جدول
Table 1: Distribution table of settlements in plain and mountainous areas

درصد

تعداد استقرارها

درصد

)مساحت (کیلومترمربع

Percent

Number of
deployments

Percent

Area (square kilometers)

72

10

86

3090

28

4

14

490

شکل زمین

Earth shape

دشت
Plain

کوهستان

mountain
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تأثیر محیط و اقلیم آن منطقه قرار دارند .دشتت سترخس
به خاطر قرار گترفتن در عترض جغرافیتایی پتایین ،جتز
شهرستانهای گرم کشور به شمار میآید .ارتفاع کم ناحی
دشت سرخس با حدود میانگین  300متر بتاالتر از ستطح
آبهای آزاد و مجاورت منطقه با صحرای قرهقوم در پدید
آوردن آبوهتتوای آن متتؤثر استتت ] .[19ستترخس دارای

آبوهوایی خشک است که در تابستانها ،گرمتای آن بته
حدود  ۵0درجه سانتیگراد و در زمستانها به علتت وزش
بادهای خشک و سرد کویری گاهی به  12درجت ستانتی
گراد زیر صفر هم میرسد .دشت سرخس بهعنوان یکی از
محدودههای حرارتی کشور از میانگین نستبتا بتاالی دمتا
برخوردار استت و بترای مطالعت توزیتع زمتانی و مکتانی

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.2.8

شکل  :۶موقعیت استقرارها در مناطق کوهستان و دشت ][19
]Fig. 6: Location of settlements in mountainous and plain areas [19
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 توزیع استقرارها در طبقات اقلیمی مختل:2 جدول
Table 2: Distribution of settlements in different climatic classes

درصد

تعداد استقرارها

50

7

29

4

21

3

طبقات اقلیمی

Climate classes

گرم و خشک
Warm and dry

معتدل و مرطوب
mild and humid

سرد و کوهستانی

Cold and mountainous
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Percent

Number of
settlements

[14]  موقعیت استقرارها در طبقات اقلیمی:۷ شکل
Fig. 7: Location of settlements in climatic classes [14]
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نوع خاک

تعداد استقرارها

درصد

خاکهای رسوبی شور

4

29

1

7

2

14

خاکهای سیرزم

5

36

خاکهای برون

2

Saline sedimentary soils

خاکهای شور قلیایی

Alkaline saline soils

خاکهای نمکی و گنی
Salt and gypsum soils
Soil soils
Outer soils

14
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Soil type

Number of
deployments

Percent
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Table 3: Distribution of settlements by soil type
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درج حرارت در منطق مزبور ،از آمار ایستگاههای موجتود
استتتفادهشتتده استتت .میتتزان ایتتن عنصتتر اقلیمتتی در
ایستگاههای بزنگان ،گنبدلی و سرخس بته ترتیتب ،1۶/8
 1۶/3و  1۵درج سلیسیوس محاسبه شده است .بر اساس
اطالعات گرادیان حرارتی منطقه ] ،[20بته ازای هتر صتد
متر افتزای ارتفتاع 0/2 ،درجت سلستیوس کتاه دمتا
قابلمحاسبه استت .بتهطتورکلی دشتت سترخس از نتوع
آبوهوای گرم و خشک در دشت ،معتدل و کوهستانی در
ارتفاعات است .نواحی جنوبی دشت ،معتتدل و کوهستتانی
است و زمستان سرد و پربرف ،ولی تابستتانهتای معتتدل
دارد .بر پای دادههای بهدستآمتده ،بیشتترین گستترۀ آب
وهوایی در دشت ،اقلیم گترم و خشتک ،ستهس معتتدل و
مرطتتوب در ناحیتت بزنگتتان و پتتسازآن کوهستتتانی در
ارتفاعتات متتزدوران استتت (جتتدول  )2و بیشتتترین توزیتع
سکونتگاههای مسکونی نیتز در دشتت و ستهس دو اقلتیم
معتدل و کوهستانی است (شکل .)۷
خاک :از دیگر عوامتل بتالقوۀ متؤثر در نحتوۀ پراکنتدگی
استقرارهای اشکانی دشت سرخس ،خاک است .ختاک در
هر منطقهای قابلیتتهتای متفتاوتی بترای فترآوردههتای
گوناگون کشاورزی دارد ،درنتیجه ،ساختار معیشت منطقته
را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد .خاک ،عاملی است کته
گیاهان در آن رشد میکنند ،بنابراین ،یکی از ویژگیهتای
مهم و اساسی خاک ،عمق آن است .در توزیع استقرارهای
باستانی ،کیفیت و کمیت خاک ،برای بهرهبرداری بیشتر از
آن بسیار مهم استت .در تحلیتل پراکنتدگی استتقرارهای

محدودۀ موردمطالعته ،الگتوی قرارگیتری ایتن استتقرارها
ازلحاظ نوع خاک موردتوجته بتوده استت .در نگتاه کلتی،
خاکهای دشت سرخس به دو گروه تقسیم میشتوند کته
عبارت هستند از -1 :خاکهای اغلب رسوبی که بهوستیل
رودخانهها ،سیالبها و یا آبیاری بر جای گذاشته شدهانتد.
این خاکها بیشتر در امتداد درّۀ کش رود ،درۀ تجن و در
حوالی شهر سرخس وسعت فراوان و چشمگیتر دارنتد-2 .
خاکهای قهوهای کمرنتگ و زرد کته بتر روی ارتفاعتات
سرخس جای دارند و جنس آنها به تبعیت از مواد درونتی
زمین ،تغییر میکند .خاکهای گتروه اول از قتدیمیتترین
ادوار تتاریخی مورداستتتفادۀ زراعتتتی هستتتند ،درحتتالیکتته
ختتاکهتتای دستتت دوم بتترای امتتر کشتتاورزی کمتتتر
مورداستتتفاده قتترار متتیگیرنتتد .در ترکیتتب گتتروه اول،
خاکهای رسی ،لیمونی و شنی ،با عمق و شوری مختلت
دیده متیشتوند و متواد اصتلی ختاکهتای گتروه دوم را
خاکهای نمکی ،گنی به همراه خاکهای شنی تشتکیل
میدهند (جدول  .)3بر این اساس ،در شکل  ،8تتأثیر نتوع
خاک در شکلگیری استتقرارهای دشتت سترخس نشتان
دادهشده است (شکل .)8
کاربری زمین :از دیگر مؤلفههای مؤثر در شکلگیری و
پراکندگی محوطههای باستانی ،نوع کاربری زمینها است.
در ایتتن رابطتته ،قرارگیتتری محوطتتههتتا در کتتاربریهتتای
متفاوت ،میتوانتد بته متا در درک بهتتر عوامتل متؤثر در
شکلگیری و پراکندگی محوطتههتا کمتک کنتد .دشتت
سرخس تحت تأثیر آبوهتوای نیمته استتهی (علت هتای
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کوتاه) ،جنس خاک ،پستیوبلنتدی دارای پوشت گیتاهی
متنوع است؛ اما بهطورکلی میتوان پوشت گیتاهی آن را
به دو نوع تقسیم کرد -1 :جنگل :عمده درختتان جنگلتی
سرخس از دست پستته هستتند .غیتر از پستته متیتتوان،
بادامکوهی و درختنههای گز و قیچ را نام برد -2 .مرتتع:
مراتع به دودست زمستانی و بهاره تقسیم میشوند .مراتتع
زمستانی بهطورکلی از جامع استهی دامنه و گتوَن هستتند
که در محل به نام تریخ مشهور است؛ اما مهمترین علوف
بهاری سرخس ،نبات چهلروزه (نوعی خوراک دام) استت.
مراتع ،یکی از منابع مهم ثروت طبیعی سرخس بته شتمار
میروند و در حفظ خاک و جلوگیری از فرسای شدید آن
مؤثر هستند .اغلب محوطههای اشکانی سرخس در دشت،

در منتتاطق شتتهری ،جنگتتل ،متتزارع و مراتتتع بتتهختتوبی
شکل گرفته است (جدول  .)4این زمینهتا ،از زمتینهتای
مساعد با قابلیت کشاورزی در دشت سرخس هستتند .بتر
این استاس ،متیتتوان بااحتیتاط از مستاعد بتودن بستتر
زمینهای دشت سرخس بترای کشتاورزی ستخن گفتت.
هرچند این عامل باید در کنار منتابع آبتی و شتیب دشتت
سرخس ارزیابی و تحلیل شود ،به نظر متیرستد بتا توجته
بهقرار گرفتن بخت عمتدهای از محوطتههتای اشتکانی
سرخس در دشتت و بتا توجته بته رودخانتههتای دائمتی،
بهاحتمال زیاد ،اقتصاد بخ عمدهای از ایتن محوطتههتا
مبتنی بر کشاورزی بوده است .بنابراین متیتتوان احتمتال
داد اقتصتتاد محوطتتههتتای اشتتکانی ستترخس تتتا حتتد

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.2.8

شکل  :8موقعیت استقرارها نسبت به طبقات نوع خاک ][21
]Fig. 8: Position of settlements in relation to soil type classes [21
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جدول  :4توزیع استقرارها بر پای زمین و پوش

گیاهی

Table 4: Distribution of settlements based on land and vegetation
4

4

3
2
1

تعداد

تعداد استقرارها

درصد

Land use
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Percent

مناطق شهری

1

7

مزارع

3

21

4

29

4

29

2

14

Urban areas
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مراتع
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Fig. 9: Number of settlements by land type

و پراکندگی استقرارهای دشت سرخس
با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،عوامل
محیطی بررسیشده مؤثر در میزان توزیع استتقرارگاههتا،
تحلیتتل و رتبتتهبنتتدی شتتده استتت .محاستتب میتتانگین
استقرارها و تقستیم امتیتازات بتر هفتت (تعتداد عوامتل
محیطی) است .این میانگینها ،معیارهای مقایسه شونده
را ایجاد میکننتد کته در آن دسترستی بته منتابع آب و
فاصله از رودخانهها ،ارتفاع و جادههای ارتباطی بیشترین
امتیاز را به خود اختصاص داده است و سایر مؤلفهها کته
بیان شد کمترین میتزان را بته ختود اختصتاص دادهانتد
(شکل .)10
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قابلتوجهی مبتنی بر کشاورزی بوده است .مستاعد بتودن
زم تینهتتای دشتتت ستترخس ،بتته همتتراه غنتتای منتتاطق
کوههایهای و کوهستتانی ،بته نحتو ضتمنی نشتاندهنتدۀ
مساعد بودن بستر دامداری در این شهرستان استت ،پتس
میتتوان دامتداری و کشتاورزی را دو منبتع مهتم تتأمین
اقتصاد ساکنان اشتکانی دشتت سترخس بتهحستاب آورد.
بااینحال ،ااهارنظر صریح و دقیق در این رابطه ،تنهتا بتا
کاوشهای گسترده در محوطههای اشکانی این شهرستان
و دادههای باستتانشناستی مترتبط بتا ایتن نتوع اقتصتاد
امکانپذیر است .بر این اساس توزیع فضایی استتقرارها در
رابطه با نوع کاربری و پوش زمین در قالب جدول نشان
دادهشده است (شکل )9

 .۵رتبهبندی عوامل محیطی مؤثر در شکلگیری

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.2.8

شکل  :9تعداد استقرارها نسبت به نوع اراضی
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Fig. 10: Ranking of effective factors in the formation and dispersal of Parthian settlements in Sarakhs plain

[14]  پراکن جغرافیایی استقرارهای اشکانی دشت سرخس:11 شکل
Fig. 11: Geographical distribution of Parthian settlements in Sarakhs plain [14]
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Fig. 12: Frequency of Parthian settlements in Sarakhs plain
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Fig. 13: Picture of some pottery and coins of Parthian settlements in Sarakhs plain
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 .6نتیجهگیری
با توجه به خاستگاه اشکانیان در شمال شرق ایران دشت
سرخس هدف یک بررسی روشمند میدانی قرار گرفت تا
از روند و چگونگی استقرار و تأثیرگذاری دوسوی طبیعت
و انسان در منطقه ،درک درستی حاصل شود .نتیج این
بررسی ،شناسایی چهارده محوطه استقراری از ایتن دوره
بود که ایتن تعتداد از منظتر عوامتل محیطتی و وستعت
محوطهها ،قابلتأمل و ارزیابی است .در دشتت سترخس

میتتوان هنتر و مؤلفتههتای فرهنگتی دورۀ اشتکانیان،
خصوصا دورۀ اول را با توجه به سکه و سفالهای محلی
بهدستآمده ،درک کرد .دورهای که سفال لعابدار یکتی
از شاخصههای منحصتربه فترد آن استت و ایتنگونته از
سفال ،از استقرارهای اشکانی دشت سرخس بهدستآمده
است .همانطور که میدانیم استقرارهای دشتی ،گونهای
از مراکز زیستی است که مکتانگزینتی ،شتکلگیتری و
توزیع فضایی آنها بهشدت متأثر از ساختارهای طبیعی و

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.2.8
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