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 چکیده
ی شناسانداز با این دیدگاه وارد ادبیات باستاناساساً مفهوم چشم

شد که در قالب مطالعات محیطی، بافتی و فضایی به نحوه 
گیری الگوهای استقراری انسانی و میزان شناخت انسان از شکل

ر انداِز طبیعی را بتأثیرگذار محیطی بپردازد و تغییرات چشمعوامل 
گذارد. این نوشتار به روش میدانی،  یش@اانداِز فرهنگی بهچشم
 ،یشناسباستان هاییهای فرهنگی و طبیعی حاصل از بررسداده

 یریگای استفاده از منابع تاریخی و همچنین بهرهجغرافیایی و کتابخانه
جغرافیایی استوار است. هدف از مقالٔه حارض  از سیستم اطالعات

و  های دوران اسالمیپاسخ به چگونگی تأثیر عوامل طبیعی بر محوطه
شناسی، . در بررسی باستانباشدیانداز فرهنگی منطقه متبیین چشم

ی گذاری نسبی براتاریخمحوطٔه دوران اسالمی شناسایی گردیده و  ۵۷
های مربوط این صورت که محوطه ها ارائه شده است، بهاین محوطه

از مجموع  %٢٧است و  %٣١، قرون میانی نیز %٣١به قرون اولیه با 
گیرند. در های دوران اسالمی در بازٔه زمانی قرون متأخر قرار میمحوطه

وجه با ت نسبی نیستند. گذارییخها قابل تاراز محوطه %١١این میان 
مراکِز جمعیتی دوران  GISهای صورت گرفته مبتنی بر به تحلیل

اسالمی شهرستان بردسکن تحت تأثیر رشایط محیطی خاص خود 
اند، با این ویژگی که تأثیر متغیرهای طبیعی بر عوامل شکل گرفته

، انداز منطقهانسانی مختلف یکسان نبوده است. با توجه به چشم
متغیرهای مهمی از جمله: شیب زمین و نوع خاک بر تراکم و مساحت 

ها تأثیر قابل توجهی داشته است و در عین حال پراکندگی و محوطه
انداز های سطحی گویای واکنش چشمها از آبفاصله زیاد محوطه

های متغیر محیطی بوده است و در عین فرهنگی منطقه به محدودیت
 های سطحیهای تاریخی ارتباط تنگاتنگی با آبحال برخی از سازه

  دارند.
ـــانواژ   ـــدی گـ  انـــــــداز فرهنگی، مـــــــدلســــــــــــــــــــازیبردســــــــــــــکن، چشــــــــــــــم :کلیــ

 شناسی خراسانباستانشناسی، باستان

Abstract 
Basically, the concept of landscape entered the 
archeological literature to study human settlement 
patters and the extent of human recognition of 
effective environmental elements, in the format of 
environmental and spatial studies. In this research, 
the abovementioned approach has been used to study 
the archeology of the cultural landscape of Bardaskan 
County. This research is based on the data derived 
from archaeological and geographical studies and the 
use of geographic information systems. In the new 
archaeological survey, 57 benchmark sites of the 
Islamic era have been identified.The majority of the 
sites date back to the early centuries (31%) and the 
middle ages (31%) and also 27% of the total Islamic 
era sites belong to the late centuries. Meanwhile, 
some sites have been determined as unknown, of 
which 11% are included in this set. According to GIS-
based analyses, population centers of Islamic era in 
Bardaskan County have been influenced by their 
special environmental conditions and natural 
variables. It was also found that the effects of natural 
variables on different human factors were not 
identical. Considering the landscape of the area 
under the study, important variables such as the slope 
of the earth and soil type have been effective on the 
density and area of the sites. Furthermore, the 
sparseness and distances of the sites from surface 
waters have been indicative of the reaction of the 
cultural landscapes of the region to the constraints of 
environmental variables. At the same time, some of 
the historical structures are closely related to surface 
waters. 
Keywords: Bardeskan in Islamic era, Cultural 
landscape, Torshiz, Archaeological Modeling, 
Archeology of Khorasan 
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  مقدمه
گی فرهن اندازچشمشناسی با رویکرد مطالعات باستان امروزه

های بر تأثیر عوامل محیطی، بافتی و فضایی بر فرهنگ
م های مربوط به سیستانسانی تأکید دارد، با توسعه فناوری

کارگیری این رویکرد در  به) GISاطالعات جغرافیایی (
شناختی افزایش یافته است. با بدست مطالعات باستان

شناسی شهرستان باستان ینهٔ درزمآمدن اطالعات جدید 
رای ب اندازچشمشناسی بردسکن، بکار گیری روش باستان

 گونه یناو درک بهرت کارایی  آمدهدستبههای تحلیل داده
اولیّه چشم انداز  توسعهٔ  .@ودیمرویکردها اجتناب ناپذیر 

توان با کار جغرافیدان دانشگاه کالیفرنیا در فرهنگی را می
 تحت عنوان، برکلی کارل سائر دنبال کرد، مقاله اصلی او

ای را به اصول پیرشفته» مورفولوژی چشم انداز«
ارائه کرده  اندازچشمبرای درک  شناسان معارصباستان

 منطقهٔ عامل،  عنوانبهاست. در تعریف سائر، فرهنگ 
فرهنگی نتیجه این دو  اندازچشمو  واسطه عنوانبهطبیعی 
). برای سائر، چشم انداز فرهنگی Sauer,1925:46است (

 کییزیفهای فرهنگی انسان روی چشم انداز انطباق فعالیت-
طبیعی) پهنه اصلی مطالعات جغرافیایی است. بنابراین (

یک اصل  اندازچشمانسان و استفاده از  یجزئپیرایش 
 ;Sauer,1925:29-37اساسی بوده است (

Sauer,1963:360.( ازی اظهار داشت که بازس سائر
فرهنگی معارص و گذشته مستلزم درک زمینی  یاندازهاچشم

اند است که گروهی فرهنگی در آن اقامت داشته
)Sauer,1925:44–46; Sauer,1963:362 این درک از .(

اسان و شنتوسط باستان ازآنپسفرهنگی  اندازچشم بازسازی
شناسان بیان شد. نکته مهمی که سائر از آن طرفداری انسان

هایی که یک چشم انداز فرهنگی را کرد این است که: پدیده
شوند اما این @ی یبنددسته یسادگبهکنند ایجاد می

های انداز اند. چشمها پیوستگی دارند و به هم وابستهپدیده
اند، متغیرهای مستقلی تشکیل نشده ها وفرهنگی، از ویژگی
های به هم مرتبط و ویژگی ای از تعاملبلکه ترجیحاً آرایه

 ,Sauerاند (هستند که در یک نهاد جامع یکپارچه شده
ها مربوط به این جریان فکری در ایران ). بررسی22 :1925

ها ای علمی در دانشگاهمکتبی و فکری و یا رشته صورتبه
هایی محدود به قرار نگرفت و تنها بررسیمورد استقبال 

ترجمه، تعاریف و تبیین مفاهیم، عوامل یا عنارص چشم انداز 
) و ١٣٧٥)، شکویی (١٣٧٥توسط محققانی همچون توالیی (

علم جغرافیا مورد بحث  ینهٔ زم درشود، که دیگران دیده می
  قرار گرفته است.

  پیشینه پژوهش
 شناسان در قالبباستانشناسی چشم انداز در میان باستان

) و ١٣٨٥ و نیکنامی، ١٣٩١ تبیین مفاهیم (لباف خانیکی،
ر شناسان دهای این رویکرد توسط باستانبکارگیری روش

 های اخیر سبب عالقه به این رویکرد شده است. دردهه
شناسی و محیط باستان«ای تحت عنوان رساله ١٣٨٠سال 

سی شنادیدگاه باستانزیست تپه گزنک صدرآباد ساوه از 
شناسی چشم موجب شد رویکرد جدید باستان» چشم انداز

 :١٣٨٠ انداز فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد (رضالو،
 ینترمهمشناسی چشم انداز یکی از چکیده). باستان

توان آن را یکی از ای است و میهای مطالعه منطقهروش
ناسی شباستان ها دانست. با توجه به اینکهترین روشکامل
ای است تعاریف و مفاهیم آن یک روش منطقه اندازچشم

نیز باید با توجه به منطقه مورد مطالعه تبیین شود. این مفهوم 
با سیستم اطالعات جغرافیایی، این امکان را فراهم  راستاهم

های انسانی در مواجهه با محیط زیست خود را کرد تا واکنش
¼ در اک اندازچشمشناسی تانباس پسینا ازتبیین کند. 

مطالعات برای باز شناسی نسبی چشم اندازهای فرهنگِی 
باستانی مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعات 

شناسی خراسان نیز این دست مطالعات از دوران باستان
پیش از تاریخ در قالب الگوی استقراری و چشم انداز فرهنگی 

و آهن دشت درگز سنگی، مفرغ -های نوسنگی، مسمحوطه
)، ١٣٩١ زاده،زشک و باقیصورت گرفته است (یوسفی

شناسی چشم انداز و متغیر همچنین مطالعه باستان
ر شهرک فیروزه د محوطهٔ گیری هیدرولوژی و تأثیر آن بر شکل

) از مطالعات ١٣٩٣دشت نیشابور (باصفا و همکاران، 
ران و فرهنگی خراسان در د اندازچشم یشناسباستانبرجسته 

باشند. از دیگر مطالعات مربوط به رویکرد پیش از تاریخ می
 اندازچشمهای توان به پژوهشمدنظر در دوران تاریخی می

 نظامی ش�ل رشق ایران در دوره ساسانی (لباف خانیکی،
های اشکانی الگوهای استقراری محوطه ینهمچن) و ١٣٩١

 ) اشاره کرد.١٣٩٤ فر و فالح مهنه،درگز (محمدی
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فرهنگی دوران اسالمی خراسان  اندازچشمشناسی باستان
، مطالعه حالینباامحدودی صورت گرفته است.  صورتبه

 یمنظر فرهنگی توس در دوران اسالمی بر مبنا
ل یتحل یهافرهنگی و روش اندازچشم یشناسباستان

ز ک، به مطالعه مراییایستم اطالعات جغرافیدر س ییفضا
ز یز خردتر و نکبا مرا یز اصلکن مرایرابطه بالن و نوع کخرد و 

ز کن مرایا یابیانکدر م مؤثر یعیو طب یسنجش عوامل انسان
دشت جنوبی رسایان  مطالعهٔ ). ١٣٨٧ پرداخته است (لرزاده،

 یندگکپرا نحوهٔ در دوران اسالمی نیز نشان داده است که؛ 
 کت یهامحوطهدر  یاسالم یانیدوران م یÄام استقرارها

 صورتهبسان و یک یباً تقر یان الگو یرسا یدشت جنوب یادوره
ا ی یداÅ یرودخانه و وابسته به مجار  یهٔ حاشدر  یاخوشه

). ١٣٩٧آب است (نظری قهفرخی و همکاران،  یفصل
خراسان بزرگ  محدودهٔ افزایش این دست از مطالعات در 

تأثیر متغیرهای محیطی بر  نحوهٔ منجر به شناسایی میزان و 
انسانی و تقابل و سازگاری محیط و انسان  یهاهنگفر 

خواهد شد. نخستین مطالعات مربوط به تاریخ شهرستان 
ا تاریخ بردسکن ب«بردسکن در قالب دو کتاب تحت عنوان 

) و همچنین ١٣٨٣(حسینی، » نگاهی ویژه به ترشیز قدیم
اند. ) به نگارش درآمده١٣٧٦(خرسوی، » تاریخ کاشمر«

 شهرستان را نیز آقای دکرت یشناساستانبنخستین بررسی 
 بختیاریاند (شمسی انجام داده ٧٠شهری در دهه بختیاری
شناسی در ). در ادامه، برنامه بررسی باستان١٣٧٦ شهری:

نخست مقاله  نگارندهٔ توسط  ١٣٩٥مرداد و شهریور ماه سال 

-ثبت آثار، در فهرست ملی آثار تاریخی منظوربهحارض 
فرهنگی انجام گرفت که اطالعات مربوط به دوران اسالمی 

نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در قالب پایان
 در دانشگاه تهران دفاع گردید (حیدری، یشناسباستان
١٣٩٦.(  

  روش پژوهش
گیری و پراکنش شکل نحوهٔ مطالعه  باهدفپژوهش حارض 

ی دوران اسالمی در قالب بررسی و مطالعه هامحوطه
ها در شهرستان بردسکن متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر آن

شکل گرفته است، پژوهشی که با کمک گرفË از سیستم 
شناختی های باستان) دادهGISاطالعات جغرافیایی (

  شهرستان بردسکن را مورد تحلیل قرار خواهد داد.

  مورد مطالعه محدودهٔ 
 یجزئو  یدجد یشهرستان عنوانبه ش ١٣٧٤بردسکن در سال 

شهرستان در جنوب  یناز استان خراسان از کاشمر جدا شد. ا
 یجنوب غرب یلومرتیک ٢٧٥و  یاستان خراسان رضو  یغرب

 یهشهرستان در حاش ینشهر مشهد واقع شده است. ا
درجه و  ۵۸تا  یقهدق ۱۴درجه و  ۵۶ ین@ک، ب یرکو یش�ل

 یائیعرض جغراف یقهدق ۴۲درجه و  ۳۴طول و  یقهدق ۱۵
تا  ٨٤٠از  یآن در ارتفاع یاییجغراف گسرتهٔ دارد و  یگسرتدگ

 )١٣: ١٣٨٣ قرار دارد (حسینی، یامرت از سطح در ٢٣٠٠
). ١(نقشه 
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  MODIS ایتصویر ماهواره، موقعیت شهرستان بردسکن در ش�ل رشق ایران. ۱نقشه 

۱۳۹۵ ،نگارندگان :مأخذ

  جغرافیای طبیعی
های ریخت شناسی به ویژگی واسطهٔ شهرستان بردسکن به 
بر  بندییمتقس). این ٢است (نقشه سه ناحیه قابل تقسیم 

شناسی، میزان هایی چون سازندهای زمیناساس ویژگی
ارتفاع و با توجه به نوع مطالعه صورت گرفته در این منطقه و 

های فضایی هر محوطه تعیین شده است تا تعیین محدوده
طالعات جغرافیایی بر اساس سازی در سیستم اقابلیت مدل

  های یکسان چشم اندازی هر محوطه ممکن گردد.ویژگی

ن ها کمرتیاین منطقه نسبت به دیگر قسمت :Aچشم انداز 
ارتفاع را از سطح دریا داراست که عمدتاً در طیف ارتفاعی 

های اصلی این . از ویژگیگیردیممرتی قرار  ۸۴۵تا  ۸۰۰
بخش، موقعیت نسبی آن در جنوب و غرب دشت بردسکن 

های آُغل کفتار، دل کن، کمر کاسه (یا کرم کَسه)، کوهاست. 
 ٢١٣١الخ برقشی (برغشی)، قره سیاه چو (بلندترین قله 

مرت)، رسهنگی و سفید در جنوب و کوه یخاب (بلندترین قله 
رد. این بخش به دلیل قرارگیری مرت) در مغرب آن قرار دا ١٦٥٠

مستقل زیرحوضه  یهارودخانهبسرت کال شور درونه که از 
کویر مرکزی است، محیطی کویری با خاک شور ایجاد کرده 

). به ١٦٩: ١٣٨٣ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،است (

ای دلیل نبود منابع آب کافی و شور بودن منابع آبی، منطقه
ی کشاورزی نیست و تراکم جمعیتی هامناسب برای فعالیت

های ، در سالوجودینباا در این بخش بسیار محدود است.
آید. بارانی منطقه مناسبی برای چرای دام به وجود می

کیلومرت  ٦٠٠طبیعی به طور تقریبی  اندازچشماین  درمجموع
  .گیردیمهرستان بردسکن را در بر مربع از ش

 Aاین منطقه در بین چشم اندازهای طبیعی  :Bچشم انداز 
در ش�ل قرار دارد و در مرکز دشت و در طیف  Cدر جنوب و 

مرت از سطح دریا قرار گرفته است.  ۹۵۰تا  ۸۴۵ارتفاعی بین 
فصلی چون؛  یهارودخانهاز آبرفت و دلتای خشک  Bبخش 

خر در قلعه و کال بارانداز و کال برق در غرب، کال پنجهدهن
، کال آسیاب در مرکز این ناحیه تشکیل شده است. رشق

تراز کندر و آباد و نوبهار و کال ششهمچنین رودهای ابراهیم
سازمان جغرافیایی نیروهای کال سیر در ش�ل شهر بردسکن (

های ش�لی دشت جاری ) از کوه۱۵۹-۱۶۹: ١٣٨٣ مسلح،
شوند، و مناطق مناسب کشاورزی را در پایین دست می

با توجه به حاصلخیزی خاک و وجود آب کافی  کنند.میایجاد 
ها در گذشته تأمین که از طریق رودهای فصلی یا قنات

ها در این شده است. امروزه نیز بیشرتین فعالیتمی



 

 ����1397      
����30  

101  

��
��

�
 �

��
�

�� 
�

��
�

�
� 

...
 

 

گیرد. این چشم انداز طبیعی بهرتین انداز صورت میچشم
گیری استقرارهای انسانی در دشت بسرت را برای شکل

 ۹۸۰ ای تقریبی که@وده است، محدودهبردسکن فراهم 
گیرد و امروزه نیز این بخش با وجود کیلومرت مربع را در بر می

قرار داشË گسل درونه در آن بیشرتین جمعیت دشت را در 
  ).۱۳۸۷:۲۰۰ خود قرار داده است (عنابستانی،

این منطقه در قسمت ش�لی دشت و : Cچشم انداز 
در  Cانداز چشم گسرتهٔ شهرستان بردسکن قرار گرفته است. 

مرت از سطح دریا قرار دارد.  ۲۳۰۰تا  ۹۵۰ارتفاعی بین 
های بیژورد در هایی چون آهوبم در ش�ل رشقی، کوهکوه

ش�ل، ارتفاعات تکنار و کوه زرد در ش�ل غربی شهرستان 
 بردسکن قرار دارند (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،

ای مرتفع را به ). ارتفاعات نامربده منطقه۵۱و  ۳۱-۴۳: ۱۳۷۹
ند. اعنوان مرزی طبیعی بین سبزوار و بردسکن ایجاد کرده

امروزه این بخش فاقد مناطق مسکونی گسرتده بوده و فقط 
آن استقرارهای انسانی  یوهواآبهای خوش در دره

 یژهوبهمحدودی وجود دارد. بخش اعظم این ناحیه، 
است  زارهایییگرها دارای رسوبات دانه درشت و کوهپایه

که فاقد قابلیت کشاورزی بوده، چنانکه امروزه نیز 
صورت  B اندازچشمکشاورزی در  گسرتدهٔ های فعالیت

گیرد.می

   

  
  Google earth، تصویر شهرستان بردسکن گسرتهٔ طبیعی در  یاندازهاچشم .۲نقشه 

  ۱۳۹۵ نگارندگان، :مأخذ
  

  شناسیمطالعات باستان
 ییشــناســا ١٣٩٥ســال  باســتانی در بررســی محوطهٔ  ٦٠تعداد 

ســـــــــــــنگی ها مربوط به دوره مسشـــــــــــــده اســـــــــــــت که دیرینگی آن
جــــــدیــــــد و دوره قــــــاجــــــاریــــــه اســــــــــــــــــــت. در این پژوهش تنهــــــا از 

هـــای دوران اســــــــــــــالمی بـــا توجـــه بـــه موضــــــــــــــوع پژوهش محوطـــه
ترین محوطه شـــــناســـــایی شـــــده اســـــتفاده شـــــده اســـــت. وســـــیع

مرت مربع  ٤٥٠آن  ینترکوچــــکهکتــــار و  ٤٨دوران اســــــــــــــالمی 
است. شیوه بررسی بر اساس پی�یش فرشده سطح زمین در 
مناطق با احت�ل باال برای شـــناســـایی آثار تاریخی بوده اســـت 

از  وجوپرسهای محلی و ها بر اساس ناممحوطه یگذار نامو 
ها بر اســـاس دو ها صـــورت گرفته اســـت و کدگذاری آنمحلی

 ســت و بر اســاس ترتیبحرف بردســکن در نوشــتار انگلیســی ا
کدگذاری  BR01 صـــــــــورتبه ۶۰ تا ٠١شـــــــــناســـــــــایی محوطه از 

 GPSو بعد از شناسایی هر محوطه مختصات آن با  اندشده
  ).١٣٩٦گردید (حیدری،ثبت می

با توجه به تقسیم منطقه مورد مطالعه به سه منطقه 
از این نواحی که در هر یک  اییفرهنگجغرافیایی، آثار 

شناسایی شده است مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. با 
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در این  A اندازچشمهای ارائه شده برای عنایت به ویژگی
ای شناسایی نگردید. در تاریخی-منطقه هیچ اثر فرهنگی

محوطه شناسایی و  ۳۶منطقه مورد مطالعه،  B اندازچشم
های قابل توجه در این ناحیه بررسی شد. یکی از محوطه

آباد است. در این محوطه مجموعه بقایای عباس محوطهٔ 
اثر  ینترمهممع�ری تخریب شده شناسایی شده است. 

اتاق مورد  ١٩در این کاروانرسا  مع�ری آن، کاروانرسا است.
مرت است.  ٥/٣×٤های آن فت و ابعاد اتاقشناسایی قرار گر 

ها چهار طاقچه وجود دارد. اتاق همهٔ مشرتک درون  طوربه
ها قرار های رشقی و غربی اتاقها عموماً در ضلعطاقچه

در اضالع ش�لی و جنوبی هر  یتر کوچکهای دارند. محل
اتاق تعبیه شده است که با توجه به سیاه بودن دیواره اتاق، 

 ها درسوزها بوده باشد. اتاقممکن است برای قرار دادن پی
یک ردیف و هر دو اتاق با راهرویی که به نظر مسقف نیز بوده 

اند و این راهرو برای ارتباط با شدههای دیگر جدا میاز اتاق
با توجه به مطالعات ون کاروانرسا طراحی شده بود. بیر 

 های سفالی، تاریخ نسبی اینتطبیقی انجام شده بر روی داده
و  ۱ یرتصو(شود محوطه به قرون اولیه اسالمی پیشنهاد می

).۱جدول 

  

  
  آبادعباس محوطهٔ های شاخص سفالی @ونه. ۱ یرتصو

۱۳۹۶ حیدری،: مأخذ
  

  ۱ یرتصوهای سفالینه یژگیو. ۱جدول 
 دوره

 )ق(
  

 مقایسه با:
   رنگ پوشش

�ره  توصیف
ش

  

 داخل خارج

 چسباننده کانی خمیره قرمز، پخت کافی،  اییروزهف  تخودی تیره - -
 کف چرخ ساز، درشت،

١ 

و اوایل  یاواخر ساسان
 اسالمی

 خاکسرتی،خمیره  پخت کافی، خاکسرتی خاکسرتی )١٣٨٩:٣١ (وحدتی،
 کف ،سازچرخ چسباننده کانی،

٢ 

 نارنجی،-خمیره قرمز پخت کافی،  سفید سفید )٥٩: ١٣٦٤ (قوچانی، ٢-٤
 کف ،سازچرخ چسباننده کانی،

٣ 

 نارنجی،-خمیره قرمز پخت کافی، سفید سفید (ه�ن) ٢-٤
 بدنه ،سازچرخ چسباننده کانی،

٤ 

 نارنجی،-خمیره قرمز پخت کافی، سفید سفید )٨٨: ١٣٨٤(گروبه، ٢-٤
 ، بدنهسازچرخ چسباننده کانی،

٥ 

١٣٩٦ حیدری، :مأخذ
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مورد محوطه  ٢١تعداد نیز  C اندازچشم محدودهٔ در  
های مهم این شناسایی و مطالعه قرار گرفت. یکی از محوطه

کوهی در بر قلّه تکقلعه است که محدوده، قلعه دهن
قلعه قرار دارد. قلّه کوه به شکلی سمت رشقی رود دهن

درجه است و از  ٦٠است که تا نیمه قله شیب دامنه حدود 
قائم بوده و  صورتبهمرت  ٢٠الی  ١٥نیمه کوه تا قله به ارتفاع 

کند. با توجه به وضعیت راه صعود به قله را بسیار دشوار می
ر زمان گذشته جایگاه امنی برای توپوگرافی این قلعه د

نشینان بوده است. با عنایت به مطالعات تطبیقی قلعه
هجری  ٥-٨های سفالی، قدمت قرون انجام شده بر داده

و  ٢و  ٣تصویر برای این محوطه تعیین شده است (قمری 
).٢جدول 

  

   
  قلعههای سفالی دهن@ونه .۲ یرتصو

  ١٣٩٦ حیدری،: مأخذ
  قلعههای سفالی دهن@ونهطرح . ۳ یرتصو

  ۱۳۹۶حیدری، : مأخذ
  ۲ های تصویرویژگی سفالینه .۲جدول 

  دوره
 )ق(

 

  
 مقایسه با:

   رنگ پوشش
�ره  توصیف

ش
  

 داخل خارج

 چسباننده کانی، خمیره نخودی، پخت کافی، نخودی نخودی  -
  لبه ،سازچرخ

١ 

 چسباننده کانی، خمیره نخودی، کافی،پخت   اییروزهف  اییروزهف )٢٧١: ١٣٨٤(گروبه، ٥-٦
  لبه ،سازچرخ

٢  

 چسباننده کانی، خمیره نخودی، پخت کافی، اییروزهف اییروزهف )١٦٠: ١٣٦٤ :یانیک (کریمی، ٧
 لبه ،سازچرخ

٣ 

 چسباننده کانی، خمیره نخودی، پخت کافی، نخودی نخودی  -
  کف ،سازچرخ

٤ 

نخودی   -
 تیره

نخودی 
 تیره

چسباننده  خمیره خاکسرتی، ،ازحدیشبپخت 
  کف ،سازچرخ کانی درشت،

٥ 

بانک سفال موزه ملی  شاخص، یهاسفال( ٨
 اسالمی) بخش ایران،

آجری 
  روشن

فیروزه یا 
  سبز

چسباننده کانی،  ،خمیره آجری پخت کافی،
  ، کفسازچرخ

٦ 

چسباننده کانی  خمیره نخودی تیره، کافی پخت،  نخودی  نخودی  -
 بدنه ،سازچرخ درشت،

٧ 

چسباننده کانی  خمیره نخودی تیره، کافی پخت،  اییروزهف  اییروزهف )٢٥١: ١٣٨٤ (گروبه، ٨
 بدنه ،سازچرخ درشت،

٨ 

  ١٣٩٦رضا حیدری،  :مأخذ



  

 

 ����1397      
����30  

104  

��
��

�
 �

��
�

�� 
�

��
�

�
� 

...
 

های سفالی بررسی داده مجموعهٔ تاریخ نسبی  مطالعهٔ 
های شناسی شهرستان بردسکن با جستجوی @ونهباستان

فرم و تکنیک تزئینی بوده  ازنظرمشابه از مناطق پیرامونی 
است. بر این اساس تاریخ هر محوطه با توجه به مجموعه 

نسبی برای  یختارسفالی آن محوطه سنجیده شده است و 
ها مربوط به حوطههر محوطه ارائه گردید. قدمت بیشرت م

 %٢٧است و همچنین  %٣١و میانی نیز  %٣١قرون اولیه با 
های دوران اسالمی در بازه زمانی قرون از مجموع محوطه

هایی به دلیل گیرند. در این میان، محوطهقرار می متأخر
ند، اتعیین شده نامشخصگذاری، فقدان مدرک قابل تاریخ

شوند را شامل میها از محوطه %١١که در این مجموعه 
).١@ودار ( )٢٦٢: ١٣٩٦(حیدری،

  

  
های دوران اسالمی شهرستان بردسکنگذاری نسبی محوطهتاریخ. ۱@ودار   

۱۳۹۶ حیدری، :مأخذ

 بررسی استقرارها بر اساس متغیرهای محیطی
گی بر فرهن اندازچشمطبیعی بر  اندازچشمدر این بخش تأثیر 

های فضایی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. اساس تحلیل
ها و مطالعه متغیرهایی چون: رودها، شیب زمین، خاک

ها برای شناخت میزان همچنین عواملی انسانی چون: راه
ها انجام خواهد شد. در تجزیه و تأثیر این عوامل بر محوطه

تفاده شده اس ArcGIS10.4 افزارنرمهای آماری از تحلیل
  است.

  از رودها هافاصله محوطه
ها از به منظور شناخت تأثیر رودها و میزان فاصله محوطه

این دو متغیر مورد پردازش  ArcGIS افزارنرمها در محیط آن

). مردم ساکن در خراسان عمدتاً کشاورز ٣نقشه قرار گرفتند (
های هستند و به دلیل کم بودن نزوالت جوی، کشاورزی با آب

شود. با توجه به اینکه رژیم بارندگی نیز زیرزمینی انجام می
بهاره است؛ در فصل کشت از آب -عمده زمستانه طوربه

 شود. در نتیجهمی برداریبهرهها سطحی کمرت باران و جریان
جبار باید از آب زیر زمینی برای کشت محصوالت به ا

). بر این اساس، ٢١٤: ١٣٨٥کشاورزی استفاده کرد (والیتی، 
های دوران اسالمی تأثیر باالیی از این متغیر محوطه
مرتی  ٢٠٠ محدودهٔ محوطه در  ١٠اند. به عبارتی تنها نگرفته

 مرت و ٦٠٠تا  ٢٠٠محوطه در محدوده  ٢٤رودها قرار دارد، و 
 پراکندهمرتی رودها  ٢٠٠٠ محدودهٔ های دیگر تا محوطه

  ).٣جدول هستند (
  ها از رودهای فصلیگزارش آماری از میزان فاصله محوطه. ٣جدول 

  مرت)رود (فاصله از  هامحوطهتعداد  هادرصد محوطه
١-٢٠٠ ١٠ ١٧ 
٢٠٠-٤٠٠ ١٢ ٢١ 
٤٠٠-٦٠٠ ١٢ ٢١ 
٦٠٠-٨٠٠  ٨ ١٥  
٨٠٠-٢٠٠٠  ١٥ ٢٦  

٥٧ ١٠٠    
  )١٣٩٦حیدری، (: مأخذ
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  رودهای شهرستان بردسکن محدودهٔ های دوران اسالمی در پراکندگی محوطه. ٣نقشه 

 ١٣٩٦حیدری،  :مأخذ

ها در دوران اسالمی ، برخی ساختارها و کاربریوجودبااین
شهرستان بردسکن تأثیر بیشرتی را از منابع آب سطحی نشان 

: گونهٔ های تاریخی در این پژوهش در سه دهند. سازهمی
های استقراری ها و محوطهانبارها، قلعهکاروانرساها و آب

 تر صو بههای آماری بر روی هر سه گونه قرار گرفتند. تحلیل
های سطحی آب بر هر یک از مجزا نشان داد که تأثیر جریان

 ٢ار @ودها یکسان نبوده است. در این میان با توجه به گونه
ها و کاروانرساها و آب انبارها بیشرتین تراکم را در نزدیک قلعه

های استقراری این منابع آبی سطحی دارند و در مورد محوطه
های این بررسی در حوطهتراکم کمرت قابل مشاهده است. م

اند، نزدیکی های اصلی ایجاد شدهمجاورت رودها یا شاخه
به رودها باعث افزایش وسعت  C اندازچشمها در محوطه

نشده است،  اندازچشمهای این ها نسبت به دیگر محوطهآن
، مانند: فیروزآباد و B اندازچشمها در اما برخی از محوطه

ه در مجاورت رودها (فصلی) قرار مسیح آباد و عباس آباد ک
ها وسعت بیشرتی دارند. دارند نسبت به دیگر محوطه

  
  های آب سطحیتراکم آثار تاریخی شهرستان بردسکن در محدوده جریان. ٢@ودار 

  ١٣٩٦حیدری،  :مأخذ
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 هامحوطهتأثیر نوع خاک بر مساحت 
بررسی بیشرت بر روی دو  های شناسایی شده در اینمحوطه

های خاک، آریدی اند، یکی از این ردهرده خاکی قرار گرفته
هستند؛ این نوع، خاکی است که در آن برای  ١سول ها

های طوالنی ) برای دورهMesophyticگیاهان میانه رست (
آب در دسرتس نیست شور شدن خاک و @ک زایی 

خطرناک، هنگام آبیاری در کشاورزی در این خاک  صورتبه
ای علمی )، مطالعهUSDA,1999:329( آیدمی به وجود

های خاکی شهرستان انجام نگرفته است اما، با درباره رده
موسسه  هاینقشههای این رده خاکی و توجه به ویژگی

 تحقیقات خاک و آب (موسسه تحقیقات خاک و آب،
را در رسوبات سطح پایین مخروط ) این نوع خاک ٣٤: ١٣٩٤
  توان مشاهده کرد.ها در شهرستان میافکنه

موردمطالعه وجود دارد  محدودهٔ نوع دیگری از خاک که در 
هایی که توسعه و تکامل ناچیزی هستند. خاک ٢سول هاانتی

های اند و هیچ گونه شواهدی از توسعه افقپیدا کرده
ها این خاک). USDA,1999:389ندارند ( زاییخاک

های غرقابی و تپه هایدشتمربوط به مناطق پر شیب، 
های محکم و رسوبات شنی به روی صخره شوند کهمیشنی 

 هایاز خاک %٢٩شوند، این رده خاک حدود تشکیل می
ن های رده خاکی، ایدهد و با توجه به نقشهایران را تشکیل می

 یخاک نیز در شهرستان بردسکن در رسوبات سطح باال 
شود (موسسه تحقیقات های خشک دیده میمخروط افکنه

). دو رده خاکی مورد بررسی در ٣٣-٣٤: ١٣٩٤ ،و آبخاک 
آریدی سولها  این منطقه شامل آریدی سولها و انتی سولها و

بیشرتین اهمیت را در تحلیل این پژوهش دارند چرا که حدود 

طور �ناند. هها در این دو رده قرار گرفتهدرصد محوطه ٩٦
 ٦٩ها بیان شد، حدود سولخاکی آریدی ردهٔ که درباره گسرته 

. همچنین اندگرفتهها در این رده خاکی قرار درصد محوطه
ها در محدوده رده ترکیبی انتی درصد محوطه ٢٧حدود 

 اند.سولها و آریدی سولها قرار گرفته
توان نتایج مهمی را در مورد در بررسی مساحت هر محوطه می

خاکی بیان کرد.  ردهٔ ها در دو هر دو گروه از محوطه
شوند یک بسرت سولها که در مناطق خشک ایجاد میآریدی

هستند.  انسانیهای فعالیت گیریشکلمناسب برای 
مشخصه اصلی معیشتی در این منطقه که تا حدود زیادی 

است، کشاورزی از نوع آبیاری  B اندازچشمعریف منطبق با ت
های این رده خاکی بهرتین نوع برای انجام است. زمین

هستند و انجام  مطالعهمورد  محدودهٔ فعالیت کشاورزی در 
د و گیر گسرتده در این بخش صورت می طوربهاین فعالیت 

های گسرتده برای انجام کشاورزی نیست. نیاز به زهکشی
که در این رده قرار دارند رشایط مناسبی برای  هاییمحوطه

فعالیت کشاورزی دارند و در این رشایط است که منابع 
ای مهم برای منطقه عنوانبهجغرافیای تاریخی نیز از ترشیز 

 ١٧٥: ١٣٦٢به: مستوفی، نگاه کنیدکنند (کشاورزی یاد می
). ٣١: ١٣٧٠ و حافظ ابرو، ٤٦٤ و ٤٧١: ١٣٦١ مقدسی، و

کشاورزی و بعد دامداری  عمدهٔ که امروزه نیز فعالیت  چنانچه
های صورت گرفته متوسط مساحت است. بر اساس بررسی

های شناسایی شده در این رده خاکی بیشرت از رده محوطه
ها متوسط مساحت محوطه طوربهسول است. خاکی انتی

هکتار  ٤٩در این گروه قابل توجه و بیشرتین مساحت حدود 
).٣ر @ودا( است

  

                                                             

1. Aridisols 2.Entisols 
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  های دوران اسالمی شهرستان بردسکنسول و میزان مساحت محوطهخاک آریدی ردهٔ . ۳@ودار 

  ۱۳۹۶ : حیدری،مأخذ

و  سولیانت یبیخاک ترک ردهٔ  یهامحوطه یبرا یطرشا
 دهٔ ر  یناستقرار در ا یبرا یطمتفاوت است. رشا سولیدیآر

ه گرو  یندر ا یشتیمع مشخصهٔ متفاوت است. امروزه  یخاک
ه گسرت  یندر ا یاست. کشاورز  یبعد کشاورز  یابتدا دامدار 

 هایینو محدود به زم گیردیصورت @ یعدر سطح وس
رته گس ینخود کشاورز است. ا یازبرآورده کردن ن یکوچک برا

 اتییوانکرده است ح یجادپرورش دام ا یرا برا یمناسب یطمح
. ودشیمنطقه پرورش داده م ینچون بز و گوسفند و شرت در ا

گسرته  یندر ا یدانیم هاییبا توجه به بررس ینهمچن
شده است؛ تنها در  ییشناسا یادیز یابآس یاییجغراف

 دهندهنشان یابباب آس ٦ یش�ل آبادیمابراه محوطهٔ 
است. مساحت  یمرتبط با کشاورز  یصنعت هاییتفعال

محدود است.  یخاک ردهٔ  یندر ا یمحسوس طوربهها محوطه
 محوطهٔ گروه مربوط به  یندر ا هامحوطهمساحت  یشرتینب

است و متوسط  یش�ل آبادیمابراه با نام یهکتار  ١٨
).٤@ودار هکتار است ( یکها حدود مساحت محوطه

  

  
  هاسول و میزان مساحت محوطهخاک انتی ردهٔ  .۴@ودار 

  ۱۳۹۶ : حیدری،مأخذ

  هاشیب زمین و پراکنش محوطه
های مهم فرسایش است. شیب باال شیب یکی از شاخص

جغرافیایی باعث افزایش رسعت فرسایش خاک  گسرتهٔ در 
های ای از آن به دلیل رسعت جریانشود و بخش عمدهمی

). در ٨٠: ١٣٩٠ زاده،یعلماست (آبی در محیط پر شیب 
این نواحی رسوبات ریز به رسعت به سطوح پایانی حمل 

شوند و سطح غنای خاک در مناطق با شیب باال کمرت می
 هاحوطهمتوان استنباط کرد که تعداد است. با این رشایط می
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، همچنین محدوده و یابدمیبا افزایش شیب کاهش 
اهش غنای خاک تواند به دلیل کها نیز میمساحت محوطه

). با توجه به نتایج خروجی از ٤نقشه تحت تأثیر قرار گیرد (
این موضوع را توضیح داد که با  توانمی، SPSS افزارنرم

تغییرات تدریجی میزان شیب در محدوده مورد مطالعه، 
ها نیز متغیر خواهد بود. بر این مساحت و پراکنش محوطه

ها از تراکم محوطه تنهانهاساس، با افزایش میزان شیب زمین 
 طوربهنیز  هاآنشود بلکه میزان مساحت کاسته می

). در این پژوهش ٥@ودار یابد (چشمگیری کاهش می
شیب صفر تا سه درصد  محدودهٔ ها در بیشرتین محوطه

های انسانی اند، این مناطق مناسب فعالیتایجاد شده

ا ایش شیب ر توان افز کشاورزی هستند. همچنین می ویژهبه
در مورد روستاهای کنونی شهرستان بردسکن نیز مشاهده کرد 
به این صورت که با افزایش شیب زمین، شاهد تراکم پایین 

هایی که در شیب کمرت ). محوطه٦@ودار ( روستاها هستیم
و مناطق  اندشدهدرصد قرار دارند در کف دشت ایجاد  ٣از 

اری هستند. در های آبیمناسب کشاورزی و ایجاد کانال
درصد با تراکم پایین  ٣های با شیب بیشرت از مقابل، محوطه

ه به اند. با توجشهرستان بردسکن قرار گرفته C اندازچشمدر 
اند در هکتار بوده ١٠هایی که بیشرت از ، محوطه٥@ودار 

اند. محدوده شیب صفر تا سه درجه ایجاد شده

  

 
  دوران اسالمی شهرستان بردسکن با توجه به شیب زمین یهامحوطهپراکندگی  .۴نقشه 

  ۱۳۹۶حیدری، : مأخذ

  
  هانسبت میزان شیب بر وسعت محوطه. ۵@ودار 

  )۱۳۹۶(حیدری،  ماخذ:
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  نسبت میزان شیب بر تعداد روستاها. ۶@ودار 

  ۱۳۹۶حیدری،  :مأخذ

  
  اندازهای فرهنگیپوشش گیاهی زمین و تأثیر آن بر چشم 

 یشتیمع یوهبر ش تواندیمنطقه م یاهینوع پوشش گ
 ینا ینگذار باشد، همچن یرساکن در آن منطقه تأث یهاانسان

 عییطب اندازچشمدر  ییراتتغ یایگو تواندیها منوع نقشه
). ٢٤-٢٥: ١٣٩٣ و همکاران، یاریمنطقه باشند (محمد یک

 یک عنوانبهکه امروزه  یاها در محدودهاک¼ محوطهپراکنش 
 ،شودیمشناخته  یعیطب یرهایاز نظر متغ یرمنطقه فق

باشد. با توجه به  یمیاقل ییراتنشان دهنده تغ تواندیم
دوران در  ینمحوطه شاخص ا ١٧، تعداد ٤و جدول  ٥نقشه 

که در گذشته  یانداز چشمقرار دارند  یرمحدوده کو
 یناستقرار در ا یبرا یمناسب یعیطب یهاجاذبه توانستهیم

بخش، مانند:  ینا یهامحدوده داشته باشد، محوطه
 یفرهنگ یهاآباد با توجه به دادهو ملک یروزآبادخوشاب، ف

 یهاو وسعت از @ونه یگاهنگار  یدگاهسطح محوطه از د
 اند. امروزهشده یجادبخش ا ینهستند که در ا یتیقابل اهم

روان از سمت جنوب  یهاحرکت شن یربخش تحت تأث ینا
 ینقرار دارند ا یدر بخش مراتع کوهستان محوطه ١٤است. 

ر را د یمتعدد یفصل یرودها یر،منطقه با وجود پوشش فق
مشخص قلعه  یبا کاربر  یهاداده است. محوطه یخود جا

 ینهمچن اندشدهرودها ساخته  یکبخش در نزد یندر ا
 و آبادیمچون ابراه یمرتبط با کشاورز  یصنعت یهامحوطه

ار بخش قر  یندر ا یبهرت به منابع آب یدسرتس یدرونه برا
 یامنطقهمحوطه،  ٢٥با  یکشاورز  ی. منطقه اراضاندگرفته

منطقه  یندر ا یکشاورز  عمدهٔ  یتفعال یزاست که امروزه ن
.گیردیمصورت 
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  دوران اسالمی در انواع پوشش گیاهی شهرستان بردسکن یهامحوطهپراکندگی . ۵نقشه 

١٣٩٦ حیدری،: مأخذ

(اراضی کشاورزی)  B اندازچشمهای دوران اسالمی محوطه
اند که امروزه نیز از فضاهای مهم در فضاهایی قرار گرفته

با توجه به وسعت  B اندازچشمهای انسانی است. فعالیت
محدود خود بهرتین مکان از گذشته تا به امروز برای ایجاد 
استقرارهای انسانی بوده است. استفاده طوالنی مدت از 

های شهرستان بردسکن در طول دوران اسالمی نشان زمین

دهنده این نکته مهم در پهنه کشاورزی منطقه است که شیوه 
ا مند و به از زمین قانوناستفاد درپیپیهای آبیاری و سال

شده است. در این رشایط توجه به توانایی زمین تعیین می
 صورتبهاست که استفاده از زمین در طول دوران اسالمی 

مداوم تا به امروز ادامه داشته است.

  
  در انواع پوشش گیاهی هامحوطهگزارش آماری از پراکندگی . ۴جدول 

  نوع پوشش گیاهی هامحوطهتعداد  هامحوطهدرصد 

 ارزشمند) یاهیر (فاقد پوشش گیوک ١٧ ٢٠

 )نسبتاً رسد( هاکوهستانمراتع متوسط در  ١٤ ٢٤

 یآب یشاورز ک یاراض ٢٥ ٤٤

  شن یهاتپهشور و  یهادشتژه یو یاهیپوشش گ  ١ ٢

٥٧ ١٠٠    

  ١٣٩٦حیدری،  :مأخذ

  
  ارتفاع از سطح دریا
 یرمطالعه تأث یمهم برا یرهایاز متغ یکی یاارتفاع از سطح در

آن،  در ییرکه تغ یریاست. متغ یفرهنگ یاندازهاچشمآن بر 
در  ییرتغ ینخواهد داشت. همچن یرا در پ یمدر اقل ییرتغ

(خرسو زاده و  یشتیمع یوهدر ش ییراتیباعث تغ ارتفاع
ا همحوطه یبرا هایکاربر  یینتع ی) و حت١٠٩: ١٣٩٤ یبی،حب

.شودیم
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  های مختلف ارتفاعی شهرستان بردسکندوران اسالمی در طیف یهامحوطهپراکندگی  .۶نقشه 

١٣٩٦حیدری، : مأخذ
 یفشهرستان بردسکن در ط یدوران اسالم یهامحوطه

نقشه قرار دارند ( یااز سطح در یمرت  ١٤٥٧ یال ٨٤٠ یارتفاع
 ٨٨٠ یال ٨٤٠ ینب یدر ارتفاع هامحوطه یشرت). ب٥و جدول  ٦

محوطه در  ٢٥محوطه مورد مطالعه  ٥٧قرار دارند؛ از  یمرت 
مطالعه مشخص  ینشده قرار دارند. در ا یانب یارتفاع یفط

 یزن اهمحوطهمساحت  یاارتفاع از سطح در یششد که با افزا
نوشتار در  ینمورد مطالعه در ا یهامحوطه. یابدیمکاهش 

ه شناخت یکوهستان یهاقلعه عنوانبهباال،  یارتفاع یفط
 بانییدهد یا ینظام یکه با کاربر  ییهاقلعه شوند،یم
و شناخت  یدانیم هایی. با توجه به بررساندیجادشدها

 نییدر ارتفاع پا یهادر منطقه، محوطه یامروز  یشتمع یوهش
قابل  یادو وسعت ز یکشاورز  یشت) با مع٨٨٠-٨٤٠(

ها ارتفاع از وسعت محوطه یشمطالعه هستند و با افزا
.گیردیمشکل  یرو و کوچ یدامدار  یهبر پا یشتیکاسته و مع

  
  در ارتفاعات مختلف هامحوطهگزارش آماری  .۵جدول 

  از سطح دریا های ارتفاعیطیف هامحوطهتعداد  هامحوطهدرصد 
٨٤٠-٨٨٠ ٢٥ ٤٤ 
٨٨٠-٩٣٠ ١٥ ٢٦ 

٩٣٠-١٤٥٧  ١٧ ٣٠ 
٥٧ ١٠٠    

۱۳۹۶ حیدری، :مأخذ

  هافاصله از راه
های موجود در شهرستان ای که از راهبا توجه به نقشه یکپارچه

مرت از  ٢٠٠در محدوده  هامحوطهاز  %٤٤بردسکن تهیه شد. 
مرت فاصله دارد  ٢٤٠٠قرار دارند و دورترین محوطه به راه  هاراه

ها از گذشته تا به امروز ). بر این اساس استفاده راه٦جدول (

ی ، تعداد زیادوجودبااینقوی قابل بررسی نیست.  طوریبه
ها قرار دارند. با توجه به ها در فاصله نزدیک به راهاز محوطه

به نسبت  B اندازچشمدر  هایمحوطهن پژوهش ای
است. ترنزدیکها به راه C اندازچشم هایمحوطه
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  هاها از راهگزارش آماری از فاصله محوطه .۶جدول 

  (مرت) هافاصله از راه هامحوطهتعداد  هامحوطهدرصد 
٢٥ ٤٤ ۲۰۰-۰  
٢٠٠-٤٠٠ ١٤ ٢٤ 

٤٠٠-٢٤٠٠  ١٨ ٣٢ 
٥٧ ١٠٠  -  

)۱۳۹۶ حیدری،( :مأخذ

 یزرشت یتوال گسرتهٔ در  یباستان یهاراه یشناخت نسب یبرا
ن با شهرستان بردسک یباستان یهاارتباط محوطه ییو شناسا

کاروانرساها مورد  یتدر گام نخست موقع یمی،قد یهاراه
باب کاروانرسا در شهرستان  ٦از  ).٧نقشه ( قرار گرفت یبررس

 یهبق است و یشهر  یمورد از گونه کاروانرساها ٢بردسکن، 
 زیخاص ترش یتموقع یلاند. به دلشده یجادها ادر کنار راه

قه، منط یو توپوگراف یاییجغراف یژگیخراسان و و محدودهٔ در 
 یقابل بررس یبه منطقه در چهار جهت اصل یورود یهاراه

 دکنیم ییدرا تأ هاآن یزن یشناسباستاند هستند و شواه
 ١٨٠: ١٣٤٨یل،؛ گابر٧٧-٨٢: ١٣٩٦یدری،به: ح یدرجوع کن(
بخش دوردست در غرب  یهامحوطه جزبه). ١٩٤-٢١٠ و

 کیها در فاصله کمرت از محوطه یهشهرستان بردسکن، بق
محوطه در  ٢١تنها  یانم ینکاروانرساها قرار دارند. از ا یمنزل

فاصله بر اساس وسعت  ین(ا یلومرتیک ٥فاصله کمرت از 

ها به محوطه ترینیکنزدمحدوده مورد مطالعه و سنجش 
کاروانرساها در نظر گرفته شده است) کاروانرساها قرار دارند، 

. یدکاروانرساها را به چشم د توانیفاصله م یندر ا
�ل در ش یبلعه به ترتقمانند کبودان و دهن ییکاروانرساها

تعداد  ینخود کمرت یمو غرب شهرستان بردسکن در حر
 یدگاهکاروانرساها از د ینا ین، همچندهندیممحوطه را نشان 

 ،یدری(ح هستند یگاهنگارانه مربوط به قرون متأخر اسالم
مرکز و جنوب  یکاروانرساها حالیندرع)، ٢٣٦ و ١٤٨: ١٣٩٦

 میدر حر یاستقرار  یهاطهبا محو  یکیشهرستان ارتباط نزد
آباد مربوط به و خرم یطهچون حط ییخود دارند. کاروانرساها

اد آبو عباس آبادیحمس یو کاروانرساها یاسالم یانیقرون م
 یز،ها نآن یمها در حرو محوطه یاسالم یهمربوط به قرون اول

.مشابه کاروانرساها دارند یگاهنگار 

  
  دوران اسالمی شهرستان بردسکن یهامحوطهموقعیت کاروانرساها نسبت به  .۷نقشه 

 ۱۳۹۶ حیدری، :مأخذ
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 گیرییجهنت
، توزیع GIS یریکارگبهبا توجه به پژوهش انجام شده و 

ها در شهرستان بردسکن گویای این مطلب است که محوطه
در  اند وها در بخش رشقی شهرستان قرار گرفتهاک¼ محوطه

 یکسان پراکنده نیستند. دلیل این صورتبهسطح شهرستان 
رشقی  محدودهٔ طبیعی در  یهاجاذبهها وجود توزیع محوطه

 که امروزه نیز این بخش یاگونهبهشهرستان بردسکن است، 
ر ها ددارای بیشرتین تراکم جمعیتی است. وسعت محوطه

این بخش نیز گواهی بر وجود متغیرهای طبیعی مناسب برای 
ها است. با توجه به پژوهش ایجاد و رشد و دوام محوطه

قرار  B اندازچشمانجام شده این بخش از شهرستان در 
شد که عوامل  گیرد. در بررسی صورت گرفته مشخصمی

فرهنگی و متغیرهای محیطی هر کدام به چه صورت و با چه 
گزینی و نظم الگوی استقراری میزان تأثیری بر مکان

 مؤثرهای دوران اسالمی شهرستان بردسکن محوطه
. هر کدام از عوامل مورد بررسی از قبیل: رودها، باشندیم

ها، شیب زمین، پوشش گیاهی، ارتفاع، اراضی خاک
مختلفی بر الگوی استقراری دشت  یراتتأثها ورزی و راهکشا

بردسکن دارند. در نظر گرفË مطالعات بر اساس دو 
نتایج منحرص به فردی را به همراه  Cو  Bمتفاوت  اندازچشم

 صورتبه اندازچشمداشت. تأثیرات زیست محیطی در دو 
 هاییژگیواند و با این رشایط، باعث خلق یکسان عمل نکرده

رشایط  اندازچشماند. در این دو زیستی مختلفی شده
معیشتی و زندگی متفاوتی شکل گرفته است. آنچه که امروزه 

های عمده کشاورزی ، فعالیتباشدیمهم قابل مشاهده 
محدود کشاورزی در  هاییتفعالو  Bدر چشم انداز 

تر مطرح شد، نحو که پیش گونهه�ناست.  C اندازچشم
از منابع آبِی موقِت  هاآنها و میزان فاصله پراکنش محوطه

ر متغیر ب گونهیناتأثیرگذاری پایین  دهندهٔ نشانسطحی 
های دوران اسالمی شهرستان بردسکن گزینی محوطهمکان

 های منابعتوان با توجه به محدودیتدارد و این نتیجه را می
، حالینبااآبی در بخش ش�ل رشقی ایران توضیح داد. 

های مختلف در تر نشان داد که کاربریهای دقیقتحلیل
أثیر یکسان تحت ت طوربههای تاریخی شهرستان بردسکن سازه

ها در از محوطه %٦٩آب سطحی نبودند. حدود  هاییانجر
 نسبت هامحوطهاند؛ این سولها قرار گرفتهخاکی آریدی ردهٔ 

ها از وسعت بیشرتی برخوردارند، از به دیگر محوطه
خاکی شور شدن رسیع خاک است. با  ردهٔ های این ویژگی

زمین  یکاربر ها در نوع خاصی از توجه به قرارگیری محوطه
ها در محوطه یریقرارگ(قابل کشاورزی) و همچنین مکان 

که در طی دوران  شودیماستنباط  گونهینا، B اندازچشم
ی بردار های کشاورزی به بهرتین شکل بهرهی از زمیناسالم

گردیده، چرا که باعث جلوگیری از شور شدن خاک شده 
با  یامنطقهمحوطه وسیع و شاخص در  ١٧است. وجود 

پوشش گیاهی فقیر (کویر) نشان دهنده تغییرات در 
طبیعی شهرستان بردسکن در طی دوران اسالمی  اندازچشم

طبیعی مناسبی  یهاجاذبهش از این که پی یامحدودهاست، 
محوطه وسیع را در خود داشته است.  ١٧برای شکل گیری 

 هاآنهای این محدوده وسعت زیاد ویژگی محوطه ینترمهم
های مختلف ارتفاعی از سطح دریا . طیفگرددیممحسوب 

ها تأثیر و کاربری آن هامحوطهمساحت  یژهوبه هامحوطهبر 
مرت  ١٢٠٠هایی که در ارتفاع بیشرت از داشته است. محوطه

 و شوندیمهای کوهستانی شناخته قلعه عنوانبهقرار دارند 
ها در این ارتفاع ها پاسخی بر چرایی ساخت آننوع کاربری آن

است. با افزایش ارتفاع در شهرستان بردسکن از مساحت 
د، این نتیجه در مدل شیب زمین نیز شو ها کاسته میمحوطه

ها وجود داشت و با افزایش شیب زمین، مساحت محوطه
ود. شها نیز کاسته میو از تراکم محوطه کندیمکاهش پیدا 

کاروانرسای شناسایی شده در شهرستان بردسکن  ٦از میان 
قرار دارند. بر خالف کاروانرساهای  Bمورد در چشم انداز  ٤

 ٥در حریم  هامحوطهتراکم  B اندازچشم ، درC اندازچشم
در نزدیک کاروانرساها  هامحوطهکیلومرتی بیشرت بوده و 

و  شودی@ها ، شامل Äام محوطهوجودینباا، اندشدهایجاد 
  .اندیدهگردمحوطه در حریم کاروانرساها ایجاد  ٢١تنها 

  یتشکر و قدردان
که از آقای دکرت بختیاری  دانندیمنگارندگان بر خود واجب  

سازمان میراث فرهنگی،  علمییئتهشهری، عضو 
ارع، ز و گردشگری خراسان رضوی، آقای صابری دستییعصنا

شناسی اداره میراث رئیس و آقای علیزاده کارشناس باستان
فرهنگی شهرستان بردسکن و آقای هåور، شهردار شهر 

ان ن بزرگوار بردسکن صمی�نه سپاسگزاری کرده و برای ای
 موفقیت و سالمتی را آرزو @ایند.



  

 

 ����1397      
����30  

114  

��
��

�
 �

��
�

�� 
�

��
�

�
� 

...
 

  فهرست منابع
شناسایی و بررسی آثار  ).١٣٧٦( محمود. بختیاری شهری، .١

. کتابخانه و مرکز اسناد موزه بزرگ تاریخی شهرستان بردسکن
  (منترش نشده).خراسان. مشهد. 

درآمدی بر مبانی جغرافیای ). ۱۳۷۵( توالئی، سیمین. .۲
  .جهاد دانشگاهی تربیت معلم. تهران. اقتصادی

جغرافیای تاریخی ). ١٣٧٠( حافظ ابرو، شهاب الدین. .٣
تهران.  . مصحح: غالمرضا ورهرام،خراسان در تاریخ حافظ ابرو

  اطالعات.
تاریخ بردسکن با نگاه ویژه به ترشیز ). ١٣٨٣( احمد. حسینی، .٤

  سبزوار. امید مهر. .قدیم
 یشناختباستان اندازچشمبررسی ). «١٣٩٦( رضا. حیدری، .۵

هجری  ۱۳شهرستان بردسکن در دوران اسالمی (از ابتدا تا قرن 
 اندازچشمبرای تفسیر  GISقمری)، ارزیابی کارایی تحلیل 

. رشته کارشناسی ارشد نامهیانپا». فرهنگی بومی
. دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم یشناسباستان

  انسانی.
مطالعه « ).۱۳۹۴( حسین.خرسو زاده، علیرضا و حبیبی،  .۶

الگوی استقراری دوره ساسانی دشت میان کوهی فارسان در 
 ،رانای یشناسباستان یهاپژوهش». استان چهارمحال بختیاری

 .۹۹-۱۱۸، ۸. ش�ره ۵دوره 
. مشهد. بنیاد تاریخ کاشمر). ١٣٧٦( .محمدرضا خرسوی، .٧

  اسالمی. یهاپژوهش
فرهنگ ). ۱۳۷۹سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. ( .۸

. تهران. سازمان جغرافیایی ۳ج . ایران یهاکوهجغرافیایی 
  نیروهای مسلح.

فرهنگ ). ۱۳۸۳سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. ( .۹
. تهران. ۳ج . جغرافیایی رودهای ایران، حوضه آبریز ایران مرکزی

  روهای مسلح.یسازمان جغرافیایی ن
 بخش شاخص بانک سفال موزه ملی ایران. یهاسفال .١٠

  اسالمی. تهران
نو در فلسفه  هاییشهاند). ۱۳۷۵( شکوئی، حسن. .۱۱

 .یتاشناسیگ. تهران. ۱ج . جغرافیا
تحلیل مورفولوژی و شیب در ). «١٣٩٠( زاده، هیوا.علمی .١٢

 . دورهسپهر». نچی) حوضهارتباط با فرسایش (@ونه موردی 
  .٧٩-٨٣ ،.٨٠. ش�ره ٢٠

گسل درونه و استقرار ). «۱۳۸۷( .اکربیعلعنابستانی،  .۱۳
 یهاپژوهش». در منطقه کاشمر یانسان یهاسکونتگاه

  .١٩٣-٢٠٢ ،٦٣. ش�ره جغرافیایی
 سفال نیشابور. هاییبهکت). ۱۳۶۴( قوچانی، عبدالله. .۱۴

. تهران. موزه رضا هاموزهوزارت ارشاد اسالمی. اداره کل 
  عباسی.

هå ). ١٣٦٤. (یوسفمحمد کریمی، فاطمه و کیانی،  .١٥
  ایران. یشناسباستان. تهران. مرکز سفالگری دوره اسالمی ایران

تحقیقات جغرافیایی راجع به  ).١٣٤٨( آلفونس. گابریل، .١٦
  فتحعلی خواجه نوری. تهران. ابن سینا. ترجمهٔ . ایران

. ترجمه: فرناز سفال اسالمی). ۱۳۸۴گروبه، ارنست. ( .۱۷
  حائری. تهران. کارنگ.

زمین سی�ی نظامی ). «۱۳۹۱( لباف خانیکی، میثم. .۱۸
ش�ل رشق ایران در دوره ساسانی بر اساس مطالعات 

رشته  کارشناسی ارشد. نامهیانپا». یشناسباستان
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم  یشناسباستان

  انسانی.
دوره . «)۱۳۹۴( یعقوب و مهدی فالح مهنه. ،محمدی فر .۱۹

. »نویافته دشت درگز یهامحوطهاشکانی در ش�ل رشق ایران؛ 
. مشهد. دبیرخانه ایران یشناسباستاندومین ه�یش ملی 

  ایران، دانشگاه بیرجند. یشناسباستانداÅی ه�یش ملی 
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اثر هیدرولوژی بر ). «۱۳۹۳( باصفا، حسن و همکاران. .۲۵
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