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مکرانجنوبی-بلوچستان)
سید رسول موسوی حاجی ، 1سامان فرزین
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تاریخ دریافت92/5/16 :
تاریخ پذیرش92/8/1 :
چکیده:
اســتقرار ،توســعه فضایی و الگوی پراکنش محوطههای باســتانی در درجه اول تابع شــرایط محیطی و
جغرافیایی آنهاست و عوامل مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا ،آب و هوا ،خاک ،پوشش
گیاهی و همجواری آنها با عوارض طبیعی مانند کوه ،دشــت ،رودخانه ،جلگــه و غیره نقش تعیین کنندهای
در پیدایش و شکلگیری محوطهها و رونق و شکوفایی آنها داشــته است و همچنین هر یک از آنها به نحوی
در وسعت و گسترش و توسعه و تعیین نقش آنها سهم بسزایی داشته اســت .برای مثال ،رودخانهها که منابع
عمده تامین آب بشمار میرفتند در نواحی مختلف و در ارتباط با شــرایط جغرافیایی حاکم با روشهای مختلف
مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند .همچنین نقش و تاثیر محیط جغرافیایی از زمانهای دیرین در شــکلگیری و
پیدایش تمدنها نقش اساسی داشته اســت بطوری که اگر در تمدنهای بزرگی همچون ایران ،بین النهرین و
مصر دقت کنیم متوجه نقش و تاثیر طبیعت در پیدایش این تمدنهای بزرگ میشویم.
پژوهش حاضر میکوشد تا تاثیر عوامل زيست محيطي و نقش آنها را در شكلدهي فضاي استقراری قبور
در دوره اشــکانیان در حوزه مکران جنوبی(شهرستانهای نیکشــهر و چابهار) در استان سیستان و بلوچستان
مورد بررسي و مطالعه قرار دهد .براي دستيابي به اين مهم ،ابتدا منطقه مورد مطالعه ،مورد بازدید قرارگرفت.
نتيجه این بازدید ،مشاهدهی تعداد کثیری از محوطه های باســتاني دارای گورستان ،مربوط به دوره پارتیان
(اشکانیان) بوده است كه اساس و زیربنای این تحقيق را تشكيل ميدهند .نتیجه مشاهدات عینی و مطالعات
انجام شده نشان میدهد که عمدت ًا گورستانهای ســنگی متعلق به دوره اشکانی ،در مجاورت یا نزدیکی منابع
آب قرار دارند و در دامنه صخرهها قرار گرفتهاند و نشان از یک استقرار کوچرو دارند .با توجه به اینکه مجموع
قبور در شرایط زیست محیطی تقریبا یکســانی قرار دارند ،میتوان نتیجه گرفت که اقلیم و زیست بوم در این
شیوه تدفین نقش بسزایی داشته است.
واژگان کلیدی:
شرایط زیستی ،الگوی پراکنش ،تدفین ،اشکانی ،مکران

 .1نویسنده مسئول دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران ایمیلseyyed_rasool@yahoo.com :

 .2دانشجوی دکترای باستانشناسی دانشگاه مازندران
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مقدمه:
مکران (بلوچستان) ســرزمینی است که از لحاظ محیطی و
جغرافیایی بسیار متنوع است و این تنوع محیطی باعث تنوع
رفتاری جوامع انسانی در گذشــته و حال در آن شده است .به
همین دلیل ،توجه به شرایط جغرافیایی و عوارض گونهگون
موجود در آن ،از نظر باستانشناســی بســیار مهم میباشد .در
منابع و نوشــتههای قدیمی و جدید ،در مورد خشونت محیط
جغرافیایی بلوچستان صحبت به میان آمده است .ولی با اینکه
غالب بلوچستان در مقایســه با اکثر نقاط ایران اینگونه است،
نمیتوان این ادعا را به تمام نقاط بلوچســتان تعمیم داد ،کما
اینکه در این سرزمین هزاران سال اســت که جوامع انسانی
زندگی و رفت آمد میکنند .از ســویی باید توجه داشــت که
قرارگیری بلوچســتان در نزدیکی خط اســتوا ،همجواری با
کویر ،کمی پوشــش گیاهی و همچنین انــدک بودن میزان
بارندگی و دالیل دیگــر ،باعث شــکلگیری چنین محیط
جغرافیایی در این نقطه از زمین شده اســت .اما با وجود تمام
این دشــواریهای محیطی زندگی از چندین هزار سال قبل تا
کنون در آن جریان دارد و این خود مؤید این موضوع است که
در میان تمام این دشواریهای زیستی ،مناطقی در بلوچستان
وجود دارد که امکان زیست مناسب را برای ساکنان آن فراهم
میکند .از ســویی میتوان به این نتیجه رسید که انسان با تنوع
رفتاری که از خود نشــان میدهد و انطباق خود با زیستگاه و
شرایط محیطی ،روشــهایی را بر میگزیند که از دشواریهای
محیطی کاســته و از تمام امکاناتی که محیــط در اختیار او
قرار میدهد ،در جهت زیســت مناسب اســتفاده میکند .باید
توجه داشــت که چگونگی محیط بر چگونگی زیستگاههای
باستانی تاثیر میگذارد و از نظر باستانشناسان یکی از مواردی
که در تحلیل عوامل رخدادها و چگونگی رفتارهای انسانی و
جوامع باستان مد نظر قرار میگیرد؛ محیط و شرایط جغرافیایی
اســت و دیگر اینکه ،محیط باعث شــکلگیری ،گسترش و
گاه ویرانی استقراگاهها میشود .بلوچســتان و اقوامی که در
طول هزارههــا در آن زندگی کرده و میکننــد ،از نمونههایی
هستند که توانستند با تطبیق خود با شرایط محیطی و انتخاب
راهکارهای مختلف ،به زندگی در این شــرایط دشــوار ادامه
دهند و آثار باستانی قابل توجهی نیز از آنها بر جای مانده است
که در مقاالت و کتب بسیاری به آنها اشاره شده است.
دوران تاریخی در بلوچستان بویژه در منطقه مکران جنوبی
(نیکشهر و چابهار) ،در بر گیرنده نکات بسیاری از پدیدههای
باســتانی و آب و هوایــی و جامعه شناســی اســت که خود
حوزههای گستردهتری را پیش روی پژوهشگران میگشاید.
آنچه که برای بسیاری از باستان شناسان جالب توجه میباشد
این است که بلوچســتان چگونه مورد استقرار و سکونت واقع

شده است و به راســتی چه موج مهاجرت و از کجا و چگونه به
این منطقه در دوران تاریخی و بویژه در دوره پارتیان رخ داده
است .بررسیهای باستان شناسی و پژوهشهای میان رشتهای
چندی در این باره صورت گرفته اســت که عمدت ًا مربوط به
سالهای بسیار دور است .امروزه در دنیای باستانشناسی جای
خالی چنین مطالعاتی بســیار احساس میشــود و نیاز و انجام
چنین پژوهشهایی در سطوح مختلف علمی احساس میگردد.
پژوهش حاضر میکوشد تا با بررســی الگوی استقرار قبور
ســنگی متعلق به دوره پارتیان ،به این پرسش کلیدی پاسخ
دهد کــه محیط جغرافیایی چــه تاثیری بر الگوی اســتقرار
محوطههای باستانی در منطقه مکران داشته است؟
روش تحقیق:
تحقیق حاضر بر اســاس هدف از نــوع تحقیقات بنیادی و
بر اســاس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی اســت و
جمعآوری اطالعات مورد نیاز آن نیز به شــیوههای میدانی
(بصورت بازدید از محوطهها و گورستانهای باستانی موجود
و شناســایی شــده در حوزه مکران جنوبی :شهرســتانهای
نیکشهر و چابهار) و اســنادی (بصورت فیشبرداری از تمامی
منابع و مآخذ مربوط بــه موضوع مورد بحــث) انجام گرفته
است.
موقعیت جغرافیایی حوزهی مورد مطالعه:
تمرکز این پژوهش بــر منطقه مکران جنوبی در اســتان
سیستان و بلوچستان میباشد .این حوزه شامل شهرستانهای
نیکشهر و چابهار است:
شهرســتان نیکشــهر :این شهرســتان در جنــوب غربی
بلوچســتان بین  25درجه و  45دقیقه تــا  27درجه و  2دقیقه
عرض شمالی و  58درجه و  55دقیقه تا  61درجه و  15دقیقه
طول شرقی واقع شده است .شهرستان نیکشهر در منتهیالیه
دارای ریگزارهای اســپکه ،در قســمت جنوبی آن دشتهای
منتهی به دریای عمان و بقیه اراضیاش کوهستانی میباشد.
شهرستان چابهار :این شهرستان با مساحت تقریبی 17100
کیلومتر مربع در جنوب شــرقیترین نقطه ایران در فاصله 60
تا  61درجه طول شــرقی و  25تا  26درجه عرض شمالی قرار
گرفته است  .شهرســتان چابهار از سمت شمال به شهرستان
سرباز و نیکشهر ،از شــرق به کشور پاکســتان ،از جنوب به
دریای عمان و از غرب به شهرســتان کنارک محدود است.
از نظر آب و هوایــی این شهرســتان دارای آب و هوای گرم
و مرطوب است و دارای زمســتان مالیم و معتدل و تابستان
نسبتا گرم است .هر چند که در طول تابستان بادهای مونسون
باعث تعدیل هوای منطقــه میگردد .ســه رودخانه گرگرو،
کاجو و باهو کالت از منابع عمده تامین آب این شهرســتان
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میباشــند که نقش عمدهای را در جذب استقرارهای انسانی
ایفا نمودهاند(خسروی.)67:1374 ،
جغرافیای طبیعی منطقه مکران (بلوچستان):
زمینشناسی منطقه:
از نظر زمینشناسی شــرق و جنوب شرق ایران به سه حوزه،
نهبندان -خاش ،لوت و مکران تقســیمبندی میشود .بخش
وسیعی از شــرق ایران به وســیله شن ،ماســه و سنگهای
آتشفشانی پوشیده شــده اســت و در جنوب آن کویر وسیع
لوت قرار دارد که عبور از آن به علت وجود کلوتو ماسه بیابانی
مشــکل اســت .آنچه در شــرق ایران اهمیت دارد ،فراوانی
کانسارهای فلزی (مس ،ســرب ،روی ،قلع ،کرم و تنگستن)
و غیر فلزی (پنبه نسوز ،منیزیت) است .زون مکران در جنوب
گودال جازموریان قرار دارد .مرز غربی آن گسل میناب است و
از جنوب به دریای عمان و در مشرق به مرز پاکستان محدود
میشــود ولی از نظر ویژگیهای زمینشناســی با سن و جنس
مشابه در پاکستان امتداد دارد .در حد شمالی این زون گسلها
و راندگیهایی با روند شــرقی– غربی وجود دارد که گســل
بشــاگرد و فنوج از مهمترین آنها است (درویش زاده:1383 ،
.)133-127
کوههــای بلوچســتان از نظــر زمینشناســی متعلق به
دورانهای دوم و سوم زمینشناســی است و از سنگهای گچی
و آهکی توام با ســنگهای سیاه آتشفشــانی تشکیل شده و
مناظر زیبــا و در عین حال وحشــتناک کوهســتانی بوجود
آورده اســت .بلندترین نقطه بلوچســتان قله آتشفشــانی
نیمه فعال تفتــان با ارتفاع  4042متر از ســطح دریا اســت
(گنجی .)152:1353 ،منطقه نیکشــهر واقع در زون مکران
از جمله مناطق کوهســتانی با درههای تنگ است که بر اثر
فعالیتهای زمینشناســی بوجود آمدهاند .ایــن درهها محل
عبور رودخانههای فصلی و دائمی هســتند که در طی مسیر
خود با رسوبگذاری در حاشیهها ،زمینهای مناسب کشاورزی
را بوجود آوردهانــد .کاجو را نیز باید از جملــه این رودخانهها
دانســت که در میان درههای فرو رفته و کوههای تیرهرنگ
و فشــردهای جریــان دارد .کوههای اطــراف کاجو دارای
چینخوردهگیهای بسیار زیبا و متنوعی است (فورون:1364 ،
.)184
ناهمواریها:
یک نظر اجمالی به نقشــه ایران به خوبی نشان میدهد که
بلوچستان منطقه کوهستانی و مرتفعی است ،ولی ارتفاعات
و برجستگیهای آن در همه جا به هم پیوســته نیستند ،بلکه
حفرهها و حوضههای پســت داخلی ،ارتفاعات و کوهها را از
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همدیگر جدا میکند .مهمتریــن این حفرهها عبارتند از :حفره
کویر لوت در شمال ،حفره جازموریان در مرکز و حفره هامون
در شــمال شــرقی .کوههای مرکزی و جنوبی ایران که در
استان کرمان به صورت رشتههای مرتفع و معتبری درآمده و
مخصوص ًا در مثلثی که میان کرمان و جیرفت و سیرجان قرار
دارد ،توده عظیم و دامنهداری را بوجود میآورند .ولی در شمال
غربی جیرفت یا ســبزواران این کوهها به دو رشــته شرقی-
غربی و شمالی -جنوبی تقسیم میشوند .رشته اول که از حدود
جبال بازر شروع میشود ،مانند دیواری به سمت شرق کشیده
شده و در حقیقت کوهستانهای شــمال بلوچستان را بوجود
میآورد .این دیوار کوهســتانی ،حفرههای جازموریان و لوت
را از هم جدا میکند و خطرأس تقســیم کننده آبهای شمالی
بلوچستان به شمار میرود( .)1968 ,Fisherرشته کوه دیگر
پس از آنکه تا امتداد مشرق میناب در جهت شمالی – جنوبی
پیش رفت ،تغییر مســیر داده و به موازات رشــته اول یعنی با
امتداد شرقی -غربی به طرف شــرق بلوچستان پیش میرود.
این رشته که به نام کوههای بم و بشــاگرد شناخته شده ،حد
فاصل بین حفره جازموریان در شــمال و جلگه ساحلی عمان
در جنوب است .در مشرق کوههای سعید و سرباز و بم پشت را
دنباله این رشته میتوان محسوب داشت .مهمترین کوههای
موجود در این منطقه کوهســتانی عبارت هســتند از؛ تفتان،
بزمان ،بیرک ،ملک سیاه ،بم پشت و آهوران( گنجی:1353 ،
 .)151بــه غیر از ارتفاعات ذکر شــده (شــکل  ،)1میتوان از
ارتفاعات دیگری به موازات خط ساحلی نام برد که اصطالح ًا
به آنها کوههای «مینیاتــوری» یا «مریخی» میگویند ( ادراه
کل حفاظت محیط زیست.)19 :1386 ،
منابع آبی مکران:
در بلوچســتان آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد منابع آبی
هســتند که به همراه حوضه جغرافیایی ،بزرگترین عوامل در
شکلدهی به استقرارهای انسانی و زیســت بومها در منطقه
شدهاند .بطور کلی بلوچستان یکی از مناطق کم آب ایران به
شمار میآید و به همین دلیل ،جز در بخشهایی از این منطقه،
دیگر در هیچ قسمتی کشــاورزی گسترش نیافته و تنها نخل
و تولید خرما عمدهترین گونه کشــاورزی را تشکیل میدهد
(مرکز آمار ایران .)4 :1356 ،در دوره پیش از تاریخ در منطقه
بلوچســتان ،به علت عدم دسترســی به منابع آبی مطمئن،
اســتقرارها به گونهای محــدود تنها در کنــار رودخانههای
دائمی و با فصلی و به شــکلی محدود شــکل گرفتهاند .ولی
در دوران تاریخــی وضع اندکــی متفاوت میشــود وبه نظر
میرســد با ابداع قنات و دسترســی به منابــع آبی مطمئن
( )1975:55 ,Falconوضع استقرارها در این منطقه بویژه
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در دوره پارتیان بهبود یافته و با یک افزایش کمی در شــمار
محوطههای تاریخی در این دوره روبرو هستیم که این وضع
تا دوران اسالمی به ویژه تا دوره معاصر ادامه مییابد.
 -1 -3حوضههای آبریــز :به طور کلی در نواحی خشــک
اشــکال ناهمواری ویژهای مالحظه میشــود که اغلب آنها
خاص این نواحی است ،مانند حوضههای انتهایی که مسیلها
به آنها ختم میشــوند ،چالههای بسته شور ،دریاچههای شور،
زمینهای شــورهزار ،تپههای صحاری ماســهای ،صحاری
ســنگی و فالتهای ســنگالخی (تریکار .)126 :1369 ،در
سیستان و بلوچســتان نیز این عوارض به چشم میخورد و بر
همین اســاس پنج حوضه آبریز در استان وجود دارد که از این
میان تنها حوضه آبریز هامون هیرمند در سیستان قرار دارد و
بقیه در بلوچستان واقع شدهاند(شکل  .)2چهار حوضه آبریز
بلوچستان شــامل؛ حوضه دریای عمان با آبگیر کلیه مناطق
ســاحلی ،حوضه آبریز جازموریان که آبگیر دو رودخانه مهم
بمپور و هلیل رود اســت .رود اولی از مشرق به مغرب و دومی
در جهت مخالــف جریــان دارد و هر دو بــه دریاچه هامون
جازموریان منتهی میگردند .دیگری حوضه دشت لوت است
که در آن سیالبهای بهاری از همه طرف جمع شده و به علت
تبخیر شــدید به نمک تبدیل میشــوند و چهارمین حوضه،
هامون ماشکید است ( گنجی.)154 :1353 ،
 -2 -3رودخانهها :رودخانه از مهمترین عارضههای طبیعی
است که همواره برای باستانشناســانی که به بررسی مناطق
مختلف میپردازند ،حاشــیه آنها گزینه خوبی برای جستجوی
استقرارگاههای باستانی است .رودها در بسیاری از مواقع در
گذر زمان تغییر مسیر میدهند .تغییر مسیر این رودها متناسب
با بستری که در آن جریان دارند ،متفاوت است .به همین دلیل
گاهی در کنار بسیاری از رودخانهها شاهد وجود استقرارهای
باستانی و معاصر در کنار هم میباشــیم ،ولی در کنار برخی از
رودها تنها استقراگاههای جدید شکل گرفتهاند .حیاتی بودن
رودخانهها برای شــکلگیری ،جابجایی ،گســترش و حتی
نابودی زیستگاهها ،امر مسلمی است و مطالعه این رودخانهها
و دنبال کردن جریان نوســانات آنها در طــول زمان و دالیل
آنها میتواند در تحلیل رخدادهای باســتانی به ما بسیار کمک
کند .در بلوچستان رودهایی مانند ســرباز ،کاجو ،باهوکالت،
کهیر (نیکشهر) ،ماشکید ،راپچ ،سیانچان(تلخ آب) ،کارواندر
و دشتیاری وجود دارند (لشکری پور و دیگران-114 :1383 ،
.)126
 -1 -2 -3رودخانه ماشکید :این رودخانه از ارتفاعات بیرک
در  98کیلومتری غرب ســراوان سرچشمه میگیرد و از مسیر
دهستان زابلی به طرف جنوب شــرق روان میشود .در طول
مســیر رودهای دیگری به آن میپیوندد و در پنج کیلومتری

جنوب روستای کوهک به مرز ایران و پاکستان وارد میشود.
رودخانه ماشــکید در نزدیکی کوهک از مرز سیاســی کشور
خارج شده و وارد کشور پاکستان میگردد.
 -2 -2 -3رودخانه کاجو  :از ارتفاعات چانف و الشار در شمال
قصرقند سرچشــمه میگیرد و پس از وارد شدن به قصرقند به
طرف مناطق جنوبی امتداد مســیر میدهد .طول این رودخانه
 220کیلومتر اســت و در سالهای اخیر ســدی بر روی آن در
جنوب بخش قصرقند در حال احداث است به نام سد زیردان.
این رودخانه به دلیل اینکه ســیالبهای چانف و قصرقند را با
خود همراه میکند ،هنگام بارندگی بســیار خروشان میشود به
گونهای که در ایــن حالت اص ً
ال با مواقع عــادی قابل قیاس
نمیباشد و حتی باعث مسدود شــدن راههای ارتباطی اهالی
میگردد .بیشــترین میــزان میانگین دبی ایــن رودخانه در
ماههای دی و بهمن و اســفند ثبت شــده است (سازمان آب
منطقهای استان.)1384 ،
 -3 -2 -3رودخانــه باهوکالت:از پرآبتریــن رودخانههای
بلوچســتان محســوب میشــود .این رود در  38کیلومتری
شمال غربی سرباز سرچشــمه میگیرد و به نام رودخانه رگاپ
به طرف جنوب سرازیر میشــود .در ادامه با دریافت آب چند
رودخانه کوچکتر به نامهای مهجکا ( ،)Mahjakaســیاه
کئور ( )Seyah kaurو هیچــدر ( )Hichdorدر منطقه
سرباز با رودخانه قوامک یکی شده و از این نقطه به بعد تحت
عنوان رودخانه سرباز تا منطقه دشتیاری امتداد دارد .رودخانه
سرباز در منطقه دشــتیاری با نامهای «باهوکالت»« ،باهو»
و «مزنکور»شناخته میشــود و با دریافت آب رودخانه کاجو
به طرف دریا جریان پیــدا میکند .این رود در مســیر خود در
دشتهای رسوبی و هموار دشــتیاری مزارع و باغات بسیاری
را آبیاری میکند و در نهایت در خلیج گــوادر به دریای عمان
میریــزد .از مهمترین شــاخصههای این رودخانــه ،وجود
زیستگاه تنها تمساح بومی ایران اســت که در زبان محلی به
آن «گاندو» میگویند.
 -4 - 2-3رودخانــه کهیر  :این رودخانه را نیــز باید در زمره
رودهای مهم بلوچســتان محســوب کرد کــه از ارتفاعات
نیکشهر سرچشمه میگیرد و پس از گذشتن از اراضی پست و
رسوبی ُکنارک در کنار روستای گوردیم به دریا میریزد.
 -3 -3سایر منابع آبی:
به غیر از رودخانههــا که مهمترین منابع آبی بلوچســتان
میباشــند و مهمترین استقرارهای باســتانی بلوچستان را در
حاشــیه خود جای دادهاند ،میتوان از منابــع دیگری نام برد
که در درجه دوم اهمیت قرار دارند .ایــن منابع قناتها ،چاهها
و برکههای مصنوعی هســتند که اهمیت آنها در دورههای

نقش عوامل طبيعي در توزيع اکولوژیک زیستگاههاي...

جدیدتر مانند قرون اسالمی بیشتر از پیش است .در بسیاری
از مناطق بلوچستان مانند سراوان ،هیچان ،نیکشهر و چابهار
قناتهایی وجود دارند که مزارع و نخلستانها را مشروب میکنند
و منبع شــرب مردم نیز به حســاب میآیند .چاهها بیشتر در
مناطق ســاحلی دریا ایجاد شدهاند و بیشــترین حلقههای
چاه در مناطق زرآبــاد ،کنارک و چابهــار به خصوص بخش
پالن و دشتیاری مشــاهده میشــوند .قناتها عموم ًا از بستر
رودخانههای فصلی تغذیه میشــوند و طــول آنها از قناتهای
موجود در سایر نقاط ایران کمتر اســت .در هیچان 13تا 18
رشته قنات وجود دارد و یک چهارم روســتاها از نعمت قنات
برخوردارند ( بریمانی و دیگران،بی تا.)39-38 :
پوشش گیاهی:
کمی باران ســاالنه و کوتاه بودن فصل ریزش باعث شده
که منطقه سیستان و بلوچســتان از نظر نباتات طبیعی خیلی
فقیر به نظر برسد ،ولی گیاهان این ناحیه را طبیعت طوری با
محیط سازگار ساخته که دانهها یا پیازها ممکن است در مقابل
چندین سال خشــکی مقاومت کرده و زنده بمانند .چگونگی
پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان متناسب با شرایط
اقلیمی و نوع خاک اندکی متفاوت است و در این میان برخی
گونههای گیاهی در تمام استان پراکندهاند ولی برخی دیگر
تنها در نقاط خاصی قابل مشاهده میباشند .البته دخالت انسان
در کم و یا زیاد شــدن برخی گونهها را نباید از ذهن دور کرد؛
کما اینکه در مناطق ساحلی نوعی گونه غیر بومی کهیر وارد
منطقه شده است که با گونه اهلی آن متفاوت است و به دلیل
پراکندگی زیاد آنها تبدیل به یک معضل منطقهای شدهاند.
نبود پوشــش گیاهی در مناطق خشک به دلیل عدم کفایت
منابع آبی کمتر از حدی است که بتواند به نحو موثر سنگها را
از تخریب محافظت کند .همین موضوع یعنی کمی پوشــش
گیاهی خود در ضخامت خاکها نیز موثر است ( تریکار:1369 ،
 .)17در منطقه مورد نظر اغلب کوهها فاقد پوشــش گیاهی
میباشند و انبوهترین پوشش گیاهی را در بستر رودخانههای
فصلی ،آبراههها و همچنین دشــتهای رســوبی مشــاهده
میکنیم .برای نمونه در دشــتهای هموار و رســوبی مناطق
چابهار ،کنارک و دشــتیاری گاه بیشــههای انبوه درختان و
درختچهها وجود دارند که منبع مناسبی برای سوخت ،چرای
دام و  ...میباشند.
در استان سیســتان و بلوچســتان گیاهان بسیاری رویش
میکنند اما گونههای غالب شــامل گون ،درمنه ،گراســها،
جگن ،نی ،قیچ ،شــور ،خارشــتر ،اسفناج وحشــی و یونجه،
بوتهها و درختانی مانند آدور ،کلهگاه ،چهل فتوک ،شــمس
پنج انگشت ،شــمس گور ،چگرد ،کنار ،داز ،گز ،پیر ،کهور و
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بوتههای کوهســتانی نیز از جمله گونههــای گیاهی منطقه
اســت (قنواتی و دیگران )30 :1382 ،در این میان ،گز گونه
فراگیر در منطقه جنوب شــرق اســت .داز یا نخل وحشی با
اســم علمــی( ،)Ritchieana Nannorhopsنیز در
آبراههها و مناطق کوهســتانی بلوچســتان پراکنده است و
در اراضی ماسه ای -رســوبی و هموار ساحلی از آن مشاهده
نمیشود .این گیاه در صنایع دستی و ساخت وسایل حصیری
در بلوچستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است( .همانجا)
 -5اقلیم
استان سیستان و بلوچستان ،در نواحی شمال و شمال غرب
خود گرما و خشــکی بیترحم کویر را تجربه میکند و در غرب
متاثر از شرایط کوهســتانی و ارتفاعات آن نواحی است و در
جنوب از پهنه وســیع آبهای عمان تاثیر میپذیرد .در شــمال
و شمال شرق با کشورهای افغانســتان و پاکستان و اقلیم نه
چندان مســاعد آنها ناچار به همسایگی اســت ( سازمان هوا
شناسی کشــور .)9 :1380 ،با توجه به این عوامل تاثیرگذار،
برخی از پارامترهای اقلیمی را به طور مختصر میتوان به شرح
زیر بیان کرد:
 -1 -5بارندگی :بیشــترین میزان بارندگی استان در پاییز و
زمستان میباشــد ولی در ماههای گرم نیز تحت تاثیر سیستم
مرطوب مانســون هندوســتان بارندگیهای خوبی در استان
مشاهده میشود.
 -2 -5دما و رطوبت :بلوچســتان به دلیــل نزدیکی به خط
اســتوا از گرمترین مناطق ایران به حساب میآید و در تابستان
تمام منطقه در معرض اشــعه عمودی آفتاب قرار میگیرد .در
فصل تابستان قسمتهای ســاحلی به علت رطوبت فراوان و
همچنین حوضه جازموریان در نتیجه پســتی زمین ،بیاندازه
گرم و طاقت فرسا اســت ولی کوهســتانها و نواحی مرتفع
مخصوص ًا اطــراف توده آتشفشــانی تفتان نســبت ًا خنک و
قابل تحمل اســت ( گنجی .)152 :1353 ،به غیر از ارتفاع و
همچنین موقعیت جغرافیایی ،تاثیر کم فشــارهای حرارتی
صحاری آفریقــا و عربســتان و کویر لوت ایــران در فصل
تابستان سبب باال بودن دمای هوا در اکثر ماههای گرم سال
در این مناطق میشــود ،طوری که در قصرقند در فصل بهار
و تابســتان با میانگین دمای  31/8و  32/5درجه سانتیگراد
گرمترین مناطق محســوب شــده و در پائیز و زمستان که از
شدت تابش خورشد کاسته میشــود میانگین هوا کاهش پیدا
میکند و به  23/1درجــه در پائیز و  19/6درجه ســانتی گراد
در زمستان تنزل میکند .مناطق ســاحلی بلوچستان به دلیل
نزدیکی به دریا دارای نم نسبی باالیی هستند .در این میان با
توجه به آمار و اطالعات ،بخش قصرقنــد نیز از نم دریا متاثر
میشــود به حدی که نم نســبی در ماههای دی  ،50بهمن و
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اسفند  45و فروردین ،اردیبهشت و خرداد بین  30تا  40درصد
بوده است ( سازمان هوا شناسی کشور.)146-147 :1380 ،
مسیرهای ارتباطی مکران (بلوچستان):
فالت بزرگ ایــران در موقعیت جغرافیایــی خاصی واقع
شده است و به این ســبب همواره در طول تاریخ طوالنیاش
همچون پلــی بین شــرق و غرب بــوده اســت .همچنین
باستانشناسان معتقدند که بلوچستان یک راهرو ارتباطی بین
هندوســتان و غرب ایران و میانرودان است (,Caldwell
 .)24 :1967ایــن نظریه بر اســاس یافتههای باســتانی و
محوطههای حفاری شده در سالهای گذشته تایید شده است.
با توجه به کوهســتانی بودن بلوچستان و وجود کویر ،مناطق
قابل تردد خاصــی در این ناحیه وجــود دارد که میتوان گفت
کماکان نیز از مسیرهای اصلی رفت و آمد محسوب میشوند.
سلســله کوههای اطراف بیابان مرکزی تاثیــر زیادی بر
وضعیت و مســیر راهها گذاشــته و رفت و آمد را به راههایی
در امتداد حواشــی بیابان و دامنه کوهها منحصر کرده است.
رفت و آمــد در مناطق کوهســتانی فقط از نقاط مشــخص
گذرگاههای طبیعی انجام میشود و ســپس به داخل دشتها
ادامه پیدا میکنــد  .اســتقرارگاهای قدیم انســانی در کنار
منابع آبی این دشــتها واقع اســت .موانع طبیعی تاثیر زیادی
در نگهــداری و حفــظ هویــت فرهنگی و تــداوم تاریخی
آنها در جوامع انســانی دارد و مشــاهده این نکته که چگونه
مســیر راههای زمینی در زمانهــای قدیم بــا زنجیره ای از
اســتقرارگاههای ارتباطی بــه یکدیگر اتصــال مییافتند و
چگونه این خطوط ارتباطی در زمانهای جدیدتر هم اســتفاده
میشدهاند ،شگفت آور است (سیدسجادی .)254 :1388،
در کل باید در بلوچستان از ســه گونه مسیر ارتباطی سخن
گفت؛ یکی راههای اصلی که با امتداد شــرقی -غربی خود از
بخشهای مناســب (از نظر موقعیت جغرافیایی) عبور میکرده
و باعث اتصال مناطقی مانند کرمان و ســرزمینهای شــرقی
بلوچستان و دره سند میشــدند .این راهها از گذشته تاکنون
معتبر ماندهاند و از مســیرهای اصلی ارتباطــات تجاری و
فرهنگی میان ایران و دره ســند از پیــش از تاریخ تاکنون به
شمار میروند .گذرگاههای طبیعی مانند خیبر ()Kheybar
بوالن ( )Bolanو گومال ( )Gomalدر پاکستان ،مناطق
دره ســند را به ایران و افغانســتان متصل میکنند .امتداد این
راهها در ایران تا مناطق شــرقی ایران و بخشــهای مرکزی
فالت امتــداد دارند .از مهمتریــن راههایی کــه از ایران به
گذرگاههــای مذکور متصل میشــود ،مســیری اســت که
ازکرمان به ایرانشهر و از کنار آبادیهایی میگذرد که در حاشیه
دو رود مهم هلیلرود و بمپور شــکل گرفتهانــد .پس از این،

مسیر به طرف شرق امتداد دارد و از ســراوان کنونی و فاصله
بین رشته کوههای سیاهان ( )Siahanو کوههای بم پشت
( )Bamposhtعبور میکند(سید سجادی.)213:1374 ،
گونه دوم ،مســیرهای ارتباطی اســت کــه دارای جهاتی
شمالی -جنوبی هســتند و مناطق مختلف شــرق و جنوب
شرق ایران را به هم متصل میکردند .این دسته از مسیرهای
ارتباطی نیز مانند دســته اول از گذرگاههــای طبیعی عبور
میکنند .دادههای باستانشناســی از جمله ســفالهای مشابه
میان مناطق باستانی بلوچستان و دشــت سیستان حاکی از
این ارتباطات درون منطقهای در هزارههای دوم و سوم قبل
از میالد است .تپههای شهرســوخته ،بمپور ،دامین و مناطق
بســیار زیاد دیگری که حفاری نشــدهاند ولی در بررسیهای
سطحی شناسایی شــدهاند ،از طریق این راهها با هم ارتباط
برقرار میکردند .شهرستان کنونی نیکشهر و درههای آن نیز
در مســیر این ارتباطات واقع شــدهاند .راه کنونی که از کنار
رودخانه دامین ،سرباز و در نهایت دشتهای هموار باهوکالت
میگذر ،به احتمال بســیار زیاد در دوران باســتان نیز مناطق
شمالی و جنوبی بلوچســتان را به هم متصل میکردند .در این
میان نیکشهر و راههای آن حالت واســطهای میان مناطق
ساحلی و شمالی بلوچستان دارند.
گونه سوم ،مســیرهای ارتباطی دریایی است که بر اساس
نظر باستانشناســان ،در هزاره دوم قبل از میالد رونقی بیش
از راههــای زمینی پیدا میکننــد .تجارتهــای دریایی میان
محوطههای باســتانی ایران و مناطق جنوبی خلیج فارس و
دریای عمان و همچنین میان ایران و شــبه قاره هند از دیرباز
رونق داشــته و در این میان ســواحل مکــران از مهمترین
ایستگاههای کشتیها محســوب میشدند (:1982, Alden
 .)640-613در تجــارت دریایی ،گذرگاههای شهرســتان
نیکشهر و در کل مسیرهای شــمالی –جنوبی بلوچستان از
اهمیت خاصی برخوردار بودند چراکه احتما ًال در مســیرهایی
قرار گرفتهاند کــه کاالهای تجارتی از طریق آنها تا ســاحل
انتقال داده میشد.
مختصری درباره جغرافیای تاریخی مکران در دوران باستان:
بخشهای اصلی بلوچســتان فعلی خصوص ًا نواحی ساحلی
دریای عمان در دوره هخامنشــی با عناوین (مک ،مکا ،مکیا
و مچی) یاد شده است .داریوش در کتیبه بیستون کشورهای
زیر سلطهاش را که بیست و ســه مورد هستند ،از مرکز یعنی
پارس شروع کرده ،ابتدا ایالتهای غربی ،سپس مناطق شرقی
را ذکر کرده است .آخرین ایالتی که نام برده «مکا» است که
پس از «رخج» آمده اســت (رالف .)33 :1384 ،ایالت «مکا»
در کتیبههای هخامنشی از لحاظ ترتیب ســاتراپیها جایگاه
ثابتی ندارد .اغلب در شمار آخرین ایاالت و در کنار ساتراپهای
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شرقی امپراطوری هخامنشیان آمده اســت( پیرنیا،1381 ،
 .)1301در مورد ساتراپی «رخج» اتفاق نظر وجود دارد که به
محدودهی بلوچستان شــمالی و قندهار فعلی اطالق میشده
است ( رالف ،پیشین .)33 :با توجه به اینکه ایالت «مکا» [ در
کتیبه بیستون] ،آخرین ایالت ذکر شده در کتیبه است و بعد از
«رخج» آمده ،چنین استنباط میشود که قلمرو جغرافیایی آن
مطابق مرزهای جنوب شرقی امپراطوری هخامنشی بوده و
در دورههای بعد از آن ،مکران و امروزه بلوچستان نامیده شد.
مؤید این مطلب کتیبهی دیگری از داریوش در تخت جمشید
اســت که از ایالت «مکا» به عنوان آخرین ایالت و در ردیف
کشورهای شــرقی بعد از «هند»« ،گندار» و «سکائیها» یاد
کرده است (همان.)83 :
در زمان ســلوکیها به منطقه بلوچســتان «گدروزیا» گفته
میشد .اســکندر مقدونی پس از تصرف ســاتراپیهای شرقی
امپراتوری هخامنشــی راهی هند گردید ولی نتوانست فراتر
از سند برود ،از اینرو تصمیم گرفت تا پس از یک سفر طوالنی
که ســپاهیانش فرسوده شده بودند ،از شــرق به جانب غرب
بازگردد .وی در بازگشــت ســپاهیان خود را به سه قسمت
تقسیم کرد و بخش اصلی سپاه به فرماندهی شخص وی راه
گدروزیا را در پیش گرفت .همراه سپاه اسکندر جغرافیدانانی
بودند که در نوشــتههای خود از کیفیت این ســرزمین خبر
میدهد .جغرافیانگاران یونانی ،بلوچســتان را به ســه بخش
تقســیم کرده بودند :بخش شــرقی آن که به رود هینگول
( )Hingolختم میشــد ،ســرزمین اوریتایی بود .سرزمین
«ایختیوفاگی» یــا «ماهیخواران» در ســواحل مکران قرار
داشــت و ســرانجام «گدروزیا» که نواحی داخلی بلوچستان
ایران و پاکســتان را در بر میگرفت (مهرآفرین و موســوی
حاجی.)66-55 :1388 ،
در دوره ساســانی بــرای اولین بار از بلوچســتان با عنوان
«مکران» یاد شده اســت .شاپور اول ساســانی در کتیبهی
کعبه زرتشــت دربارهی شــهرها و ایاالت زیــر فرمان خود
چنین نوشته است " :خداوندگار ایران شــهرم و این شهرها
(کشور) را دارم :پارس ،پارت ،خوزستان ... ،کرمان ،سکستان،
توران ،مکران ،پارتیان ،هندوستان ،کوشــان شهر تا فراز به
بیشــاپور( "...،اکبر زاده .)42 :1382 ،به نظر میرسد که این
«مکران /مکوران» همان «مکا»ی دوره هخامنشی باشد که
به تدریج به «مکران» تبدیل شده است.
الگوی استقرار جوامع در مکران از گذشته تاکنون:
یکجانشینی و معیشــت مبتنی بر کشــاورزی و باغداری
در اکثر نقاط بلوچســتان به خصوص در امتــداد رودخانهها
جریان دارد .کشــاورزی در مناطق جنوبی بلوچستان که در
متون تحت عنوان «مکران» شــناخته میشــود ،بیشــتر از
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دامپروری و کوچگردی رواج دارد .کشــاورزی در بســیاری
از نقاط بلوچستان از جمله ســراوان ،دزک ،بمپور ،ایرانشهر،
قصرقند ،نیکشــهر ،الشــار و دشــتیاری رونق دارد .درآمد
حاصل از کشاورزی بیشــتر از دامپروری است و حتی این دو
گونه زندگی باعث بوجود آمدن تفاوتهایی در نظام اجتماعی-
اقتصادی اقوام بلوچ نیز شده است
در تمام نقاط بلوچســتان میتوان قبایلی که در طول ســال
جابجا میشوند را مشــاهده کرد .کوچگردی موضوع تازهای
در این منطقه نیســت و باید پیشــینه آن را تــا هزارههای
گذشــته به عقب برد .با توجه به بررســیهای باستانشناسی
انجام گرفته در منطقه ســرحد و خاش ،میتوان به این نتیجه
رســید که این منطقه برای زندگی شــبانی از پیش از تاریخ
(هزارههای سوم و دوم ق.م) تا سده معاصر مناسب بوده است
(.)283-1975:272,Marucheck
از آنجا که اساس و ریشه کوچ نشینی با وضعیت جغرافیایی
رابطه مســتقیمی دارد ،باید کوچنشــینی و کوچ را از دیدگاه
جغرافیا به عنوان نوعی شیوه معیشت بررسی کرد؛ زیرا نشان
دهنده حاکمیت جبر محیطی و هماهنگی انسان با آن است.
این حرکت و جابجایی بر اســاس نظریــه صاحب نظران به
دو شــیوه کوچ افقی و عمودی انجام میشود(ســید سجادی،
 .)179:1374در شــیوه کوچ افقی ،شــتر دام اصلی است که
همراه آن تعدادی بز نیز دیده میشود .در منطقهای که پوشش
گیاهی مثل خارشتر و سایر گیاهان خشــکزی از بین برود یا
کم شود ،کوچنشــین در پهنه صحرا به حرکت در میآیند .در
حقیقت این قبایل در پهنه صحرا به دنبــال منابع آب و علف
در گردشــند .در کوچ افقی جهت حرکــت و در نتیجه مکان
مورد نظر معمو ًال به طور دقیق مشــخص نیست و همچنین
زمان کوچ مشخص نبوده و هر گاه موقعیت ایجاب کند کوچ
صورت میپذیرد.
ویژگیهای طبیعی ساختاری و گونه شناسی قبور
سنگی مکران:
با انجام بررسی باستانشناختی در شهرستانهای نیکشهر و
چابهار ،تعداد  25محوطه دارای تدفینهای اشکانی شناسایی
گردید (شکل  .)4مطالعهی این قبور ،نشــان میدهد که فرم
قبور سنگی به دو دسته کلی :مربع (شــکل  )5و مدور (شکل
 )6تقســیم میشــوند .البته در موارد اندکی هم فرم این قبور
بیضی است و در ســاختمان آنها از سنگهای موجود در محل،
بدون هیچ مالتی اســتفاده شده اســت .این گورها بر روی
دامنه کوه پراکنده شدهاند (شــکلهای  7و  )8و تمامی آنها در
مجاورت منابع آبــی و دریا و رودخانه هــای فصلی و دائمی
(شــکلهای  9و  )10از قبیل :رودخانه باهــو کالت ،رودخانه
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کاجو ،رودخانه کهیر ،رودخانه بنت ،رودخانه توتان ،رودخانه
جسیس ،رودخانه شهریانچ ،رودخانه رامپک ،رودخانه اسپید
سر ،رودخانه ســرباز ،رودخانه ماشــکید و بعضی رودخانهها
که هم اکنون خشک شدهاند و بســتر آنان فقط بجای مانده
همچون رودخانه ســورمیچ و رودخانه توتــان قرارگرفتهاند.
پوشش گیاهی آن نیز شامل :کنار ،چگرد و بوتههای صحرایی
است (شــکل  .)11برخی از گورهای سنگی دارای دیوارهای
مستطیل است که با تخته سنگهای نامنطم پوشیده و بلندی
آنها به طور میانگین از ســطح زمینهای اطراف بین  1/20تا
 1/50متر است .ســقف قبور که با ورقههای نامنظم سنگی
درست شده با خاک پوشیده شده اســت .یک سوی دیوارها
معمو ًال دارای بخشی است که نیمه باز است و شبیه در ورودی
قبر است (شکل  .)7نکته دیگر آنگه در بلوچستان به این نوع از
تدفینها دمبی یا دامبی میگویند و وجه تسمیه آن هم به علت
محوطهای به همین نام در اطراف چابهار میباشــد که تعداد
فراوانی از این نوع قبور در آنجا کشف و ثبت گردیده است.
ســنگهای دیوارهای قبور محوطه دامب کوه بدون مالط
روی یکدیگر چیده شــده بودند و به همین ســبب امروز به
کلی خراب شده و از شــکل اصلی خود خارج شدهاند . .قطر
متوســط دمبیها بین  3تا  3/5متر در نوسان اســت و ارتفاع
باقی مانده آنها به طور تقریبی بین  50تا  70ســانتیمتر است.
ســنگهای این قبور به صورت خشــکه چین روی هم قرار
گرفتهاند و بر اثر فرسایش طبیعی و انســانی سنگهای آن از
جای اصلی خود جابجا شــده و در اطراف سازه اصلی پراکنده
شدهاند .این موضوع خود حاکی از بیشتر بودن ارتفاع واقعی
این گونه سازهها در دوره اشکانی است که نمونههای سالمتر
آن از مناطق باهوکالت به خصوص محوطهای به نام دمب
کوه بدست آمده است (شکل  )12و تصویر ماهواره ای از این
محوطه ،به وضوح نحوه قرارگیری آن را در مجاورت رودخانه
نشان میدهد (شکلهای 13و  .)14ســنگهای به کار رفته در
ساخت این دمبیها ،قلوه ســنگهای نسبت ًا بزرگ کف رودخانه
اســت که بر اثر مرور زمان به صورت ســیاه کدر درآمدهاند.
نحوه قرارگیری قبور متفاوت اســت و اکثر این دمبیها دارای
جهت شمالغربی– جنوبشرقی هستند(فرزین.)1390 ،
با توجه به آثار پیش از تاریخی و تاریخی شناســایی شده در
منطقه مکران که شامل محوطههای بسیار کوچک و پراکنده
میشوند ،بنظر میرسد اســتقرارهای منطقه بصورت موقت،
کوچرو و کپر نشــینی بوده است .قبور ســنگی یافت شده در
این منطقه ،گواهی مطمئن و سندی موثق در اثبات این مدعا
اســت زیرا تاکنون هیچ رد و نشــانی از محل زندگی دائم و
استقرارهای بزرگ اجتماعی که این قبرستانها متعلق به آنها
بوده باشند ،شناسایی نشده است.

نتایج مطالعات نشــان میدهد که آب و هوای منطقه و وضع
جغرافیایی آن از هزاره چهارم پیش از میالد تا دوره معاصر کما
بیش یکسان بوده است (:1961 ,Raikes and Dyson
 )66-265و الگوی کوچروی و استفاده از مصالح بسیار ساده
و کم دوام محلی برای معماری امــری رایج در منطقه بوده و
کوچروی و دامداری به عنوان الگوی مورد پذیرش و سازگار
با شــرایط اقلیمی جغرافیایی منطقه طی هزاران سال مورد
پذیرش ساکنان منطقه درآمده اســت .تنها در دوره اسالمی
با افزایش توان مدیریتی محلی و به دنبــال آن حفر قناتها و
بکارگیری و بهره برداری از زمین با استفاده از فنون پیشرفته
کشاورزی همانند آبیاری و مدیریت منابع آبی و تقسیم آن که
توسط خوانین و اشخاص قدرتمند محلی اعمال میشده است
در بخشــهایی این الگو به زندگی یکجانشــینی و کشاورزی
تغییر یافته اســت اما در طــی این دوران همچنــان الگوی
رایج معیشــتی همان دامداری و کوچروی بوده و کانونهای
این گونه زندگی به طور برجســته در اطــراف همین مناطق
روستایی یکجانشین متمرکز است.
آنچــه دربــاره ســاختار محوطههــای دوران پارتی در
اطراف رودخانههای باهوکالت ،ماشــکید ،کاجو و ســرباز
در شهرســتانهای نیکشــهر و چابهار -بر پایه مشاهدات و
برداشتهای سطحی -میتوان اظهار داشت ،این است که اکثر
این محوطهها تک دورهای بــوده و فاقد الیهها و دورههای
مختلــف فرهنگی هســتند .بافــت ویژه خــاک و زمین در
بلوچستان به اســتثنای جلگه بمپور و حوزه آبریز جازموریان،
دارای سطحی سنگی و ســنگالخی است و زمینهای رسوبی
به ندرت دیده میشــوند و به همین دلیل خــاک دارای ارزش
فراوانی اســت .این مســئله در ســاختار ظاهری بسیاری از
استقرارهای باستانی منطقه نیز موثر و مهم بوده و درست به
همین دلیل است که بسیاری از محوطهها و تپههای بزرگ و
کوچک در بیشتر نقاط بلوچستان دارای یک الیه با یک دوره
سکونت هستند.
نتیجه:
بلوچســتان یکی از نقاطی اســت که بر ســر راه مهاجرت
نخستین گروههای انســانی از افریقا به ســوی شرق آسیا
قرار داشــته و از این رو یکی از مناطق مهــم و کلیدی برای
تحقیق در مورد شکلگیری نخستین جوامع انسانی به شمار
میرود .موقعیت خاص منطقه که بر ســر راه ارتباطی شرق به
غرب (هند به بینالنهرین و مصر) قرار گرفته اســت ،موجبات
شکوفایی تمدنهایی را فراهم کرده اســت که در برههای از
زمان به عنوان حلقهی ارتباطی بین مناطق فوق ایفای نقش
مینمودهاند .این محوطهها در محیط طبیعی تقریب ًا ناپایداری
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رشــد کرده بودند که به واســطهی حلقهی ارتباطی بزرگ و
بزرگتر شدند.
همانگونه که گفته شــد ،در بررســی الگوهــای مختلف
استقراری در بلوچستان بیش از هر چیز باید عامل محیطی را
در نظر داشت .دوام این الگو در حقیقت وابسته به واکنشهای
یکسانی بوده که مردم ســاکن در مکران(بلوچستان) در طی
زمان های مختلف به این مســئله بروز دادهاند .کمبود خاک
با کیفیت ،سنگالخی بودن منطقه و کمبود جریان دائمی آب،
سه عامل مهم در برقراری این شیوهها در طی دوران مختلف
تاریخی بوده است .اگر چه شواهد باستانشناسی در سدهها و
هزارههای پیش از میالد کمی با زندگی امروز متفاوت است
اما به نظر میرسد که سنت کوچنشینی و نبود استقرارهای دائم
در این منطقه باعث بوجود آمدن این شیوه زندگی شده است.
و این شــیوه زندگی (کوچروی) در ارتباط مستقیم با طبیعت
شکل میگیرد
زندگی یکجانشــینی که تابعی از شــیوه معیشت مبتنی بر
کشــاورزی اســت ،تنها در مناطقی بوجود آمده است که دو
ویژگی از سه ویژگی گفته شــده در باال یعنی آب دائم و خاک
مناســب در مناطق مربوط وجود داشته باشــد و این ویژگی
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خود تابعی از طبیعت و آب و هوا هســتند کــه در نقاط اندکی
از بلوچستان دیده میشــود .بنابراین و با توجه به موارد مطرح
شــده ،میتوان این گونه بیــان نمود که به طور کلی ،شــکل
ظاهری محوطهها نیز تابعی از شــرایط محیطی بلوچستان
بوده اســت و این شــرایط در همه زمینهها از جمله شــیوه
معیشت تاثیر خود را گذاشته است.
درباره شرایط زیست محیطی و تاثیر آن بر پراکندگی الگوی
اســتقرار قبور ،به طور قطع میتوان اذعان کرد که عامل آب و
وجود کوهستانهای صخرهای ،نقش عمدهای در پراکندگی
این نوع از شیوه تدفین داشته است .با بررسی باستانشناختی
و محیطی در اطراف این گورستانها ،این نظریه متصور میشود
که عمدت ًا گورستانهای متعلق به دوره اشکانی در مجاورت یا
نزدیکی منابع آب قرار دارند و نشــان از یک استقرار کوچرو
دارند .وجود رودخانه های بزرگی همچون کاجو ،باهوکالت
و رودخانه سرباز ،پتانســیل خوبی را برای استقرار گروههای
انسانی در ادوار مختلف تاریخی ایجاد کرده است .با توجه به
اینکه قبور در شرایط زیست محیطی تقریبا یکسانی هستند،
میتوان نتیجه گرفت که اقلیم و زیست بوم در این شیوه تدفین
نقش بسزایی داشته است.

شکل  -1موقعیت شهرستانهای نیکشهر و چابهار (مکران جنوبی)
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شکل  -2تصویر ماهوارهای از ایران و بلوچستان ،امتداد رشته کوههای مرکزی و جنوبی به طرف شرق

شکل -3نقشه حوضههای آبریز سیستان و بلوچستان (بدیعی)146: 1362،
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شکل  -4تصویر ماهوارهای از پراکندگی گورستانهای کشف شده در شهرستانهای نیکشهر و چابهار
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شکل  -5نمایی از قبور سنگی مربع شکل

شکل  -6نمایی از قبور سنگی دایرهای شکل
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شکلهای  7و  -8نمونهای از قبور سنگی مکشوفه در دامنه کوهها و صخرهها
شکلهای  9و  -10نمونهای از قبور سنگی در مجاورت رودخانههای فصلی و دائمی

شکل  -11پوشش گیاهی سطح گورستانها
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شکل  -12نمایی از محوطه دمب کوه

شکل  -13تصویر ماهوارهای از محوطه دمب کوه

شکل  -13نمایی از محوطه دمبی کوه
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