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 چکیده

هایی که در دلتاهای بار آثار متدن خراسان بزرگ از محوطهنخستین

 آن راشناسان آمد و باستان به دسترسوبی بلخ و مرو قرار دارند، 

مروی نام نهادند و معتقدند این -شناختی بلخیباستان ه  مجموع

بار در آنجا شکل گرفته است، اما برخی از پژوهشگران متدن نخستین

پژوهش این هدف اصلی دانند. منشأ این متدن را در خراسان ایران می

ود ر آبریز کشف ه  بزرگ در حوض مشخص منودن بقایای متدن خراسان

 بلخ ه  طقمن و جنوب ترکمنستان آبریز، ه  ضو روابط فرهنگی بین این حو 

با رویکرد  در این مطالعهپژوهش جیحون است. روش  ه  رودخان و

 ی است.ای و میدانتکیه به اطالعات کتابخانه تحلیلی و با-توصیفی

در  نمتدهای این گرفته، یافتههای صورتها و کاوشبررسی اساس بر

، شامل رودیز کشفآبر ه  حوضدر وسیع جغرافیایی  ه  یک گست 

ترکمنستان،  رشقو جنوب داغ(، جنوب)کپه های هزارمسجدکوهرشته

جهان و بینالود )در های شاهکوهافغانستان، جنوب رشته شامل

ی در درمیان، شهرهای جاجرم، سبزوار و نیشابور(، خراسان جنوب

در  بزرگ خراسان متدن آثاراست.  آمدهدست به و طبس فردوس

این موضوع  .دست آمد رود از هشت محوطه بهآبریز کشف ه  حوض

های گروهجذب قابلیت خوبی برای  آبریز ه  این حوضدهد که نشان می

بر  گرفتهاساس مطالعات صورت برانسانی در این دوره داشته است. 

رود به این مهم پی برده شد کشف ه  های حوضها و محوطهروی سفال

مرو در  ه  ابتدا در منطق در بزرگن متدن خراساسنت سفالگری که 

 بلخ در شامل ه  منطقو از آنجا به کشور ترکمنستان شکل گرفت 

افته آبریز انتشار ی ه  سوی این حوضو بهجنوب ازبکستان  ،افغانستان

 است.

رود، کشف ه  حوضبزرگ،  خراسان متدن: واژگان کلیدی

فرغ م عرص مرو،-شناختی باختباستان ه  مشهد، مجموعدشت 

 جدیدمفرغ  ، عرصمیانی

 

Abstract 

The civilization of the Great Khorasan developed in the 

second half of the third millennium BC. For the first 

time, cultural materials of the great Khorasan 

civilization were obtained from the sites which are in the 

sedimentary deltas of the Merv and Tajan, so 

archeologists called it Bacteria-Margina Archaeological 

Complex and believe that this civilization was formed 

there for the first time, some of the researchers believe 

that the origin of it is in Khorasan of Iran. The primary 

purpose of writing this article is to identify and introduce 

the cultural sites of the Great Khorasan culture in the 

watershed of Kashafrood and to identify the relationship 

between this cultural area and southern Turkmenistan, 

the zone of Balkh and Oxus River. The present research 

has been done with a descriptive-analytical approach 

and relying on library and fieldwork. Based on the 

surveys and excavations, the findings of this civilization 

in a wide geographical area in the watershed of 

Kashafrood, north of Hezar Masjed mountain range, 

south and southeast of Turkmenistan, north of 

Afghanistan, south of Shahjahan and Binalood 

mountain range (in the cities Jajarm, Sabzevar, and 

Nishaboor), in South Khorasan province in the cities 

Dermiyan, Ferdows, and Tabas have been obtained. 

The cultural materials of the great Khorasan civilization 

in the watershed of Kashafrood were obtained from 

eight sites. This shows that this basin has an excellent 

ability to attract human groups in this period. Based on 

the studies over the wares and places of the watershed of 

Kashafrood, it was recognized that the pottery tradition 

of the great Khorasan civilization for the of Uzbekistan 

and this watershed.    

Keywords: The great Khorasan Civilization, The 

watershed of Kashafrood, Mashhad plain, Bacteria-

Margiana Archaeological complex, Middle Bronze age, 

Late Bronze age.    
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 مقدمه

فرهنگی و فراتر از مرزهای  ه  بزرگ، یک گست اصطالح خراسان 

اکنون بین کشورهای مختلفی ای که سیاسی است. گسته

و ، ازبکستان افغانستان، تاجیکستانهمچون ایران، 

زمانی موردنظر این  ه  باز ترکمنستان تقسیم شده است. 

 .1است VIو  V مفرغ است که معادل منازگاه پژوهش عرص

مفرغ از داشلی افغانستان  بار آثار کامل عرصبرای نخستین 

-Sarianidi, 1977: 138صورت کامل انتشار یافت )به

یژه وهای جنوب ترکمنستان بهاز محوطه متدن(. آثار این 141

(. Hiebert, 1994: 165دست آمد ) مرو نیز به ه  در واح

شباهت آثار این دوره باعث شد که برخی پژوهشگران باخت 

گیری این متدن در نظر گیرند های شکلعنوان هستهو مرو را به

(Hiebert, 1994: 136 ؛Sarianidi, 1998: 134  و )

 ,Francfortاند )بردهعنوان متدن جیحون نامهگروهی از آن ب

(. آثار Lamberg-Karlovsky, 1994: 353؛ 711 :2005

(، Sarianidi, 1998: 52-4) گنور ه  محوطاین متدن از 

-Askarov, 1981: 269شامل آمودریا ) در ساپالی ه  محوط

جنوب آمودریا  در داشلی (، )جنوب ازبکستان( و270

 (، درSarianidi, 1977: 138-9)شامل افغانستان( )

(، سيربي Stein, 1931: 45سند ) رود ه  حوز  از جنوب

(Santoni, 1984: 56-7( كويته ،)Jarrige & Hassan, 

( نیز یافت Jarrige, 1985: 43( و ِمهرگَره )156 :1989

 :Stein, 1937رشقی ایران از خوراب )اند. از جنوبشده

( Hakemi and Sajjadi 1989: 152( و شهداد )121

حصار  اند و از فالت مرکزی ایران از تپهیافت شده

(Schmidt, 1937: 218-219و ترنگ )( تپهDeshayes, 

 ,Potts( و جنوب ایران از مرودشت فارس )528 :1975

( نیز Amiet, 1989: 132( و شوش )173-4 :2008

خراسان نیز آثاری از متدن  در تازگیاند. بهآمدهدستبه

چلو در  ه  ن بزرگ از استان خراسان شاملی از محوطخراسا

(، تپه عشق و تپه یاور Vahdati, 2019: 179سنخواست )

(، تپه ریگ و تپه رفته Vahdati, 2014: 19-27در بجنورد )

                                                                    

فرهنگی  یها( با حفاری در محوطه منازگاه دورهم1956) ینکوفت 1.

تقسیم  VIیک تا  Iتا عرص آهن را با نام منازگاه  یسنگاز دوره مس

 کرده است.

 Biscione andدر جاجرم، تپه جنگی در اسفراین )

Vahdati, 2020: 532شهرک  ( از استان خراسان رضوی از

( تپه 309-329: 0931)باصفا و رحمتی ، نیشابور ه  فیروز 

(، تپه 01-93: 0933دامغانِی سبزوار )وحدتی و فرانکفورت، 

(، Biscione and Vahdati, 2020: 532آباد جوین )یعشف

(، تپه 03: 0930و باقی زاده،  زشک یوسفدشت درگز )ی

(، تپه نادری 30-000: 0939فریزی )صبوری و همکاران، 

(، شهرستان رشتخوار 3: 0931، همکاران و یبیحبمشهد )

(، شهرستان Rezaei, et al, 2018: 7یدریه )حتربت

(، در استان خراسان 3: 0931بردسکن از تپه چوپان )حیدری، 

-210: 0939َرزه درمیان )رسوش و یوسفی،  ه  جنوبی از محوط

گوند باغستان فردوس و گورستان بکندای  ه  (، محوط219

  است. آمدهدستبه( 20: 0931طبس )فرجامی، 

از: عصای  اندعبارت متدنمجموعه اشیاء مربوط به این 

های ها، پیکرکهای مینیاتوری، سنگ وزنهقدرت، ستون

ای و طالیی با نقوش سنگی زنانه، ظروف مرمری و ظروف نقره

برجسته ویژه که همگی دال بر صنعت تخصص و اقتصاد 

-19الف: 0931)وحدتی،  تی در این فرهنگ استمبادل 

گاهنگاری این متدن وجود دارد  ه  یی دربار نظرهااختالف(. 12

این فرهنگ را  .م.ق0111 تا ق.م0311محققان روسی از 

(، ولی Sarianidi, 1990: 5اند )گذاری کردهتاریخ

 م..ق 0111 تا 2911 شناسان غربی تاریخ آن را بینباستان

 :Hiebert, 1994؛ Francfort, 1989: 242) اندپذیرفته

های عرص مفرغ های اخیر محوطه(، اما گاهنگاری174-175

گذاری ق.م. تاریخ0911تا  2111مارگیانا و منطقه بلخ بین 

تا  2911را بین آن ( و لونو Cattani, 2008: 43اند )شده

 :Luneau, 2015کند )گذاری میق.م. تاریخ 0111/0111

نخستین بار وحدتی و بیشونه در سخرنانی خود  (. برای303

شناسی ایران باستان ه  در چهاردهمین گردهامیی سالن

پیشنهاد  BMACاصطالح متدن خراسان بزرگ را معادل 

تازگی دلیل (. آن دو به11: 0931، شونهیب و یوحدتکردند )
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ای را در مقاله« بزرگ متدن خراسان»کارگیری اصطالح به

 :Biscione and Vahdati, 2020اند )کرده تفضیلی تبیین

(. دانا نیز به پیروی از ایشان با ارائه مدارکی این فرهنگ 529

(، 13: 0933بزرگ معرفی کرده است )دانا،  را به نام خراسان

 (، به9: 0931هرچند ایروانی و همکاران )ایروانی و همکاران، 

اسب دلیل نبودن خط، اصطالح متدن را برای این دوره من

ش، با مجوز پژوهشکده 0933در تابستان دانند. منی

به تاریخ  33010012شناسی کشور به شامره باستان

 رود بهکشف ه  بررسی حوض 11به مدت  0/1/0933

. آثار این (0-2 یهانقشه) شدانجام ، ه اولرسپرستی نگارند

قلئورخانه، نادری، ) باستانی ه  محوط هشتدر  متدن

ر د شورچه( دیزآب و ،آبادکبیر، قاسم کمر،درخت، پستوپ

 هشتاز این . (0 نقشه) آمد دست رود بهآبریز کشف ه  حوض

ولین رای ابدیزآب(  آباد وقاسممحوطه )تپه کبیر،  سهمحوطه 

محوطه مسکونی، که دو خراسان بزرگ متدن  ه  بار در دور 

ط آبریز و فق ه  این حوضدیزآب( در قسمت رشقی  و آباد)قاسم

رد آبریز قرار دا ه  طه )کبیر( در قسمت غربی این حوضیک محو 

 ه  استقراری این دوره محوط ه  ترین محوطبزرگ(. 2 قشه)ن

ود ر آبریز کشف ه  در قسمت غربی حوضدرخت است که توپ

هدف از نگارش این مقاله شناسایی و معرفی  .قرار دارد

رود آبریز کشف ه  بزرگ در حوض های متدن خراسانمحوطه

 هایفرهنگی با محوطه ه  شناسایی ارتباط این حوز است و 

 ، ازبکستان،افغانستان، تاجیکستانواقع در کشورهای 

های پژوهش حارض ترین پرسشاساســیاست.  ترکمنستان

 سنت سفالگریتشابهات سفالی بین است از: آیا  تعبار 

رود، آبریز کشف ه  حوض هایمحوطــهدر  بزرگمتدن خراسان 

ان و شامل و جنوب خراسان وجود داشته جنوب ترکمنست

 ه  های حوضگیری محوطهشکلو پرسش دوم اینکه، است؟ 

رود بر چه اساسی صورت گرفته است، یا آبریز کشف

رواج متدن خراسان  ه  ها در دور گزینی آندیگر مکانعبارتبه

 های سفالیبه داده توجه بزرگ به چه صورت بوده است؟ با

و مطالعات  رودکشف ه  حوض هایهاز محوط آمدهدستبه

خ داده پاس ،شدهمطرح هایپرسشطور نسبی به هب ،تطبیقی

. دشخواهد 

 
 : حوضه آبریز کشف رود )مأخذ: نگارندگان(0نقشه 
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 : ارتفاع محوطه ها از سطح دریا در حوضه آبریز کشف رود )مأخذ: نگارندگان(2نقشه 

 پژوهشپیشینه 

 خراسان بزرگمتدن های ها و یافتهرشق ایران دادهشامل در

شناسی از استان های باستانها و کاوشاز  طریق بررسی

 ,Vahdati 2019)چلو جاجرم  ه  خراسان شاملی از محوط

، از (Vahdati 2014, 19-27)، تپه عشق بجنورد (179

اترک میانی)قوچان، فاروج و شیروان( )گفتگوی  ه  حوض

شخصی با خانم آزیتا میرزایی(،  از استان خراسان رضوی از 

،  شهرک (Habibi, et al 2015, 831) تپه نادری مشهد

، تپه (329-309, 0931)باصفا و رحمتی  نیشابور ه  فیروز 

، دشت درگز (93-01, 0933)وحدتی و فرانکفورت  دامغانی

)صبوری ، تپه فریزی (03, 0930 زاده یباق و زشک یوسفی)

ه حیدری، شهرستان رشتخوار تربت (000-30, 0939و دیگران 

(Rezaei, et al 2018, 7) شهرستان تایباد، باخرز و برخی ،

جام از مناطقی که جزء تقسیامت سیاسی تربت

هستند)گفتگوی شخصی با جواد خدادوست(، شهرستان 

، در استان خراسان (3, 0931)حیدری  بردسکن از تپه چوپان

-210, 0939 یوسفی و)رسوش  َرزه درمیان ه  جنوبی از محوط

گوند باغستان فردوس و گورستان بکندای  ه  ، محوط(219

 بدست آمده است. (20, 0931)فرجامی طبس 

 روش پژوهش

به  تکیه تحلیلی و با-پژوهش حارض با رویکرد توصیفی

رح در طای و میدانی صورت گرفته است. اطالعات کتابخانه

رود در دشت مشهد سعی شده آبریز کشف ه  بررسی حوض

ها و مواد فرهنگی حاصل از است با استفاده از گزارش

های ثبتی و ندهمنطقه، پرو  گرفته در های صورتبررسی

ار آث ه  گیری از نقشه به مطالعبررسی مجدد میدانی با بهره

 متدنهای این بزرگ پرداخته شود تا محوطه متدن خراسان

 مورد شناسایی قرار گیرند.

آبریز  ه  خراسان بزرگ در حوض متدنهای معرفی محوطه

 رودکشف

 و بقایای متدن آثار که دارای آبریز ه  این حوضهای محوطه

-عبارت ندشو معرفی می پژوهشدر  هستند و بزرگ خراسان

، درختکمر، توپنادری، قلئورخانه، کبیر، پس: تپهاند از

  .(0-2 هایشورچه )نقشه و دیزاب ،آبادقاسم

و عرض  93˚/01'11/3'با طول جغرافیایی  تپه نیا :نادری تپه

رشقی کیلومتی جنوب 1 در 13˚/91'/99'جغرافیایی 

قدیم مشهد به نیشابور  ه  جاد ه  شهرستان مشهد و در حاشی

 0113(. ارتفاع این محوطه از سطح دریا 0 ری)تصو قرار دارد

باشد. تپه مت می 21اطراف حدود  هایزمینمت و از سطح 

هایی از جنس به کوه رشقنادری از شامل به دشت مشهد، 

از  کوه بینالود وکوهی رشتهپای گرانیت، از جنوب به مناطق

 فصلی ه  قدیم مشهد به نیشابور و رودخان ه  غرب نیز به جاد

شود. از سطح محوطه متام دشت مشهد بهاری محدود می

 0939در خردادماه ه این محوط باشد.قابل رسد کردن می

روشمند میدانی قرار گرفت. بعد  موردبررسیتوسط نگارنده 

های فرهنگی این ، دورههاسفالناسی شبندی و گونهاز طبقه
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فرهنگی،  ۀترین دور محوطه شناسایی شدند که قدیمی

و جدیدترین دوره  سنگی جدیدسنگی میانی؟ مسمس

: 0931)حبیبی و همکاران،  باشدتاریخی می ه  مربوط به دور 

 دستبهخراسان بزرگ نیز از این محوطه  متدن هایسفال (3

 (.0 طرحاست ) آمده

  

 های تپه نادری )مأخذ: نگارندگان(: سفال0طرح  : تپه نادری )مأخذ نگارندگان(0تصویر 

 93˚/90'/13'محوطه با طول جغرافیایی  این: رمَ کَ سپَ  ه  محوط

-کیلومتی شامل 23در  13˚/91'/11'و عرض جغرافیایی 

رشق شهر تاریخی توس و در کیلومتی شامل 1 -غرب مشهد

(. ارتفاع این 2 کمر قرار دارد )تصویرمجاورت روستای پس

اطراف  هایزمینمت و از سطح  0120محوطه از سطح دریا 

ای که به نام کمر ای صخره. بر فراز تپهاستمت  91حدود 

شود با مساحت حدود یک هکتار وجود دارد. در نامیده می

ای آثار سفالی پراکنده است. در غرب تپه صخرهسطح این 

محوطه رودخانه فصلی وجود دارد. توسط اداره کل میراث 

به شامره  21/1/0932 تاریخفرهنگی استان خراسان در 

ثبت شده است. قدمت هزاره در فهرست آثار ملی  3210

هجری در پرونده ثبتی این محوطه  3و  1دوم و اول ق.م و قرون 

در این محوطه آثار  شدهانجام. با بررسی است قید شده

 ه  اولین دور رشوع آمد و  دست بهخراسان بزرگ  متدنسفالی 

 .(2 طرح) است مفرغ قدیم ه  محوطه دور استقراری این 

  

 های محوطه پس کمر  )مأخذ: نگارندگان(: سفال2طرح  : محوطه پس کمر )مأخذ نگارندگان(2تصویر 

 

و  93˚/1'/29'محوطه با طول جغرافیایی  این: دیزآب ه  محوط

ب از توابع آ در کنار اراضی دیز  13˚/13'/09'عرض جغرافیایی 

آباد قرار دارد. ارتفاع این محوطه از سطح دریا روستای تقی

-مت می 01اطراف حدود  هایزمینمت و از سطح  0113

کوتاهی با ارتفاع حدود  ه  باشد. این محوطه در شیب یک تپ

های کشاورزی آبادی دیزآب قرار دارد متی در کنار زمین 011

آباد از جنوب (. این محوطه از شامل به روستای تقی9)تصویر 

های بست از غرب به رودخانه فصلی و زمینبه سنگ

شود. طول این محدود می ماهورهاتپهکشاورزی و از غرب به 

تا شعاع  هاسفالاما  ،مت است 11مت و عرض آن  31محوطه 

طر ای شکلی به ق. یک گودی دایرهاندشده پراکندهمتی  011

مت در شیب تپه قرار دارد و همچنین یک دیوار سنگی  91-21

در قسمت جنوبی این گودی وجود دارد که دال بر معامری 

است  چهارگوشیک  صورتبهار معامری که آث بوده است.

شود. آب مورد ای این محوطه مشاهده میدر تصاویر ماهواره

های کوچک که تپه ه  استفاده کشاورزان از یک چشمه از دامن
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شود. آبی که به سطح آمده توسط می تأمینارتفاعی ندارند 

و از آنجا به  شدههدایتکشاورزان به داخل یک استخر 

ثبت نشده  تاکنونرسد. این محوطه زان میمرصف کشاور

است و پرونده ثبتی از این محوطه وجود ندارد. این محوطه 

اکرب عشقی و توسط علی 0931برای اولین بار در سال 

خراسان بزرگ  رواج متدن ه  نگارنده شناسایی شد. در دور 

 آمد دست به متدنمسکونی شده و قطعات سفالی از این 

.(9 طرح)

  
 های محوطه دیزاب )مأخذ: نگارندگان(: سفال9طرح  : محوطه دیزاب )مأخذ نگارندگان(9تصویر 

این محوطه با طول جغرافیایی : 1قلئورخانه ه  محوط

، بار ارتفاع با 13˚/13'/19'و عرض جغرافیایی  93˚/00'/93'

ارتفاع  با واطراف  هایزمینمتی از سطح  91ارتفاع حدود 

رود قرار از سطح دریا در حاشیه جنوبی کشف متی 311

مت طول  911با مساحت  شکلبیضیای است دارد. محوطه

مت که در دهستان میامی واقع در بخش رضویه  021و عرض 

 )تصویر قرار داردنایب کیلومتی شامل روستای خان 1در 

ن کنند. ایخانه یاد می(. مردم منطقه از این تپه به نام قراول1

در فهرست  02313به شامره  03/1/0931 تاریخمحوطه در 

توسط هیئت  ش0931در است. ثبت شده آثار ملی 

شناسی میراث فرهنگی خراسان به رسپرستی بختیاری باستان

آرامی، )شکوهی و دل گرفته است مورد شناسایی قرار

 ه  دوم تا دور  ه  قدمت در اسناد ثبتی اواخر هزار (. 0939

های این محوطه تاریخی قید شده است. با بررسی سفال

 حوطهمترین آثاری فرهنگی که از این توسط نگارنده، قدیمی

، و جدیدترن دوره از یممفرغ قد ه  ، مربوط به دور آمدهدستبه

 متدنمحوطه قطعات سفالی از در این  تاریخی است. ه  ر دو 

.(1 طرح) ت آمددس به زنیخراسان 

  
 های محوطه دیزاب )مأخذ: نگارندگان(: سفال1طرح  : محوطه قلئورخانه )مأخذ نگارندگان(1تصویر 

و  93˚/11'/09'این محوطه با طول جغرافیایی : کبیر ه  محوط

های اطراف سطح با زمین، هم13˚/3'/21'عرض جغرافیایی 

-کیلومتی شامل 1/2متی از سطح دریا در  0012و با ارتفاع 

-(. این محوطه در بین زمین1)تصویر  داردرشق چناران قرار 

هوایی که از این  هایعکسهای کشاورزی چناران قرار دارد. 

                                                                    

1. Ghlaourkhana 

دهند که این نشان میگذشته وجود دارد  هایسالمحوطه از 

مت بوده، اما اکنون  2ای با ارتفاع حدود تپه صورتبهمحوطه 

 تخریب کامالًهیچ اثری از آن وجود ندارد و توسط کشاورزان 

متی در  11ها تا شعاع حدود شده است. پراکنش سفال

در . این محوطه اندشدهپراکندههای کشاورزی سطح زمین
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ثبت در فهرست آثار ملی  010به شامره  2/1/0933تاریخ 

های این محوطه سفال ه  با بررسی و مطالعاست. شده 

ج روا ه  استقراری در این محوطه از دور  ه  دور  ،گانتوسط نگارند 

و قطعات سفالی دوره اسالمی نیز  آغازخراسان بزرگ  متدن

 ه  سفالی از دور  قطعاتاین محوطه در خورد. به چشم می

.(1 طرح) آمد دست بهخراسان بزرگ  رونق متدن

  

 های محوطه کبیر  )مأخذ: نگارندگان(: سفال1طرح  : محوطه کبیر )مأخذ نگارندگان(1تصویر 

این محوطه با طول جغرافیایی : درختتوپ ه  محوط

بار ارتفاع این  13˚/21'/19'و عرض جغرافیایی  93˚/92'/19'

درخت، این محوطه از تپه توپ 0113مت و با ارتفاع  3حدود 

و طول جغرافیایی  93˚/92'/13'به عرض جغرافیایی 

 01مت و با ارتفاع  211و عرض  111و با طول  13˚/20'/1'

رود واقع شده های اطراف در کنار کشفمتی از سطح زمین

-ومتی شاملکیل 93(. این محوطه به فاصله 3)تصویر  است

درخت و در غرب مشهد و یک کیلومتی غرب روستای توپ

درخت توپ .رود قرار داردهای کشفکنار یکی از رسشاخه

کوتاه و بلند  ماهورهاییتپهای است وسیع که از محوطه

قرار  رودای طبیعی از رسوبات کشفو بر تپه شدهتشکیل

در تاریخ  1123گرفته است. این محوطه به شامره 

در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است. در  01/1/0931

 پنجم تا اول ق.م ه  ثبتی استقرار در این محوطه از هزار  ه  پروند

بر روی  گانای که نگارند اما با مطالعه ،قید شده است

های استقراری دوره ،است های این محوطه انجام دادهسفال

 ه  ر تا دور و استقرا آغازمفرغ قدیم  ه  در این محوطه از دور 

بر اساس پراکنش تاریخی ادامه داشته است. این محوطه 

بزرگ در سطح وسیعی از آن، خراسان  های متدنسفال

و آثار سفالی از آبریز است  ه  این حوضمحوطه در  ترینبزرگ

.(3 طرح) آمد دست بهدر اینجا  متدناین 

 
 

 های توپ درخت )مأخذ: نگارندگان(: سفال3طرح  : محوطه توپ درخت )مأخذ نگارندگان(3تصویر 

این محوطه با طول جغرافیایی : آبادقاسم ه  محوط

این بار ارتفاع  13˚/12'/09'و عرض جغرافیایی  93˚/01'/03'

از این محوطه با طول جغرافیایی و  329و با ارتفاع  21حدود 

-های کشاورزی روستای قاسمفیایی در میان زمینعرض جغرا

 آباد قرار دارد. اندازه محوطه به طول و عرض است )تصویر

در قسمت رشقی مشهد واقع شده  آبادقاسم(. روستای 1

به استقرار  خراسان بزرگ متدناست. این محوطه در دوره 
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های انسانی درآمده است. منابع کنونی آب مورد گروه

نسا کوه ماه ه  ای واقع در دهانروستا از چشمهاستفاده این 

ه کشی که توسط اهالی صورت گرفتشود که با کانالمی تأمین

از این چشمه  هاآنهای کشاورزی آب رشب روستا و زمین

 ه  گردد. این محوطه تاکنون ثبت نشده است و پروندمی تأمین

ثبتی از این محوطه وجود ندارد. این محوطه در بررسی 

شناسایی اول عشقی و نگارنده  اکربعلیتوسط  ش0931

خراسان  رواج متدن ه  شد. این محوطه برای اولین بار در دور 

 ستد به متدنسفالی این  هاییافتهبزرگ مسکونی شد و 

.(1 طرح) آمد

 

  
 های توپ درخت )مأخذ: نگارندگان(: سفال1طرح  آباد )مأخذ نگارندگان: محوطه قاسم1تصویر 

و  93˚/13'/12''این محوطه به عرض جغرافیایی ه شورچه: تپ

 011×011و با طول و عرض  31˚/12'/91''طول جغرافیایی 

متی شامل روستای شورچه واقع شده است.  191در  مت

دارد و کیلومتی رشق قوچان قرار  21این محوطه در حدود 

گذرد. اطراف متی جنوب آن می 11کشف از حدود  ه  رودخان

یر است )تصو فراگرفتههای کشاورزی دیم این محوطه را زمین

 ه  نوسنگی تا دور  ه  های سفالی از دور . در این محوطه یافته(3

گ خراسان بزر  متدن ه  دور از آثار سفالی دست آمد.  تاریخی به

در تاریخ این محوطه (. 3دست آمد )طرح  محوطه به از این

ثبت در فهرست آثار ملی  91230به شامره  01/3/0933

است.شده 

 
 

 های توپ درخت )مأخذ: نگارندگان(: سفال3طرح  : محوطه شورچه )مأخذ نگارندگان(3تصویر 

ز آبری ه  در حوضخراسان بزرگ  متدنهای شناسی سفالگونه

 رودکشف

از  بزرگ خراسان متدنیکصد قطعه از سنت سفالگری 

در این مطالعه موردبررسی رود کشفآبریز  ه  حوضهای محوطه

داراي مشخصات  این متدن واقع گردید که سنت سفالگری

رخی و ب بدون پوشش گِيلبرخی  ساز،کلی زير هستند: چرخ

خیلی  گِيل اندک است دارای پوشش هاآندیگر که تعداد 

 نقشخشن و بدون  ،متوسط ه  معدين، بدن ه  ، خمريمايرقیق

-یدیده مبا نقش کنده سفال منقوش  ه  ندرت گونبهالبته )

دار و ظروف ایهپهای بشقاب ،شکلظروف مخروطی (،شود

ویر تص) با پایه شاخص مقعر قالبی است سازیذخیره بزرگ

10B  ات بیشت برای مطالع (.0-9-1-1-3 ی شامرههاطرحو

 طورکلی( رجوع شود. به0و جدول شامره  3-01 ریتصاو) به

ود ر آبریز کشف ه  حوضدر  متدنهای این شناسی سفالگونه

افزودنی،  ه  ساخت، فرم، پوشش و رنگ، ماد ه  شیو به لحاظ 
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و سطح صاف و بسیار تزیین  ،مغز سفال، پخت ه  رنگ خمیر 

 .اندشدهیبنددستهنرم 

، ساز هستندها همگي چرخساخت: اين سفال ه  شیو  .0

دهی مناسب ظروف و تناسب فرم و دقت در اجرای شکل

ساخت و همچنین وجود رد چرخ بر روی سطح داخلی 

 ه  ها مؤید استفاده از چرخ سفالگری در تولید این گونسفال

په تآمده از گورستان گُنوردستهای بهسفالی است، سفال

و سفال  %33ساز حدود چرخ هایدهد سفالنشان می

 (Sarianidi, 2007: 53است ) %2قالبی 

کاسه، جام و برخی از ظروف  صورتبهها فرم: فرم سفال .2

ترين فرم در اين نوع ای هستند. رايجهای دکمهدارای کف

های سفالی نيز در باز است. پايه هایی با دهانهسفال، ظرف

 دار باهای پايهق به ظرفمجموعه وجود دارد كه احتاملً متعل  

ای در های تخت و دکمهباز است. همچنني كف ه  دهان

 .(3-01تصاویر ) داردمجموعه وجود 

اویر )تص بدون پوشش گيِلها برخی سفالپوشش و رنگ:  .9

اندک است دارای  هاآن( و برخی دیگر که تعداد 01-3

ها كه رنگ آن ( هستند10D)تصویر  خیلی رقیق گيِل پوشش

 و قرمز آجری است.نخودی روشن 

ها مواد معدنی ریز و اين سفال ه  افزودنی: خمريماي ه  ماد .1

سفالگر برای ساخت  ه  ، خاک مورد استفاداست رس خاک

یار کانی بس ه  افزود ه  سفالی باوجود استفاده از ماد ه  این گون

مشاهده با های متنوع قابلگیاهی در اندازه ه  ریز، با افزود

کشیدن بر سطح سلح همراه است هنگام دستچشم غیرم

شود که سفال احساس زبری زیر انگشتان درک می

ترين مهمها است. کانی سفال ه  افزود ه  ماد ه  دهندنشان

 ،رودکشفآبریز  ه  حوضآمده از دستهای بهسفال ه  مشخص

ها در دیگر نقاط سفال کهیدرحال ها استنخودی آن سطح

 .رنگ هستندبیشت به رنگ قرمز کم

ها به رنگ آجری اين سفال ه  رنگ خمیره و پخت: خمري  .1

اي ها پخت كايف داشته و درنتيجه خمريهاست. سفال

 ه  خمیر  دارند. بافت خمريه متاكم است قرمزرنگنخودی و 

 شده وسفالگر در حد قابل قبولی ورز داده ه  مورد استفاد

سفال از بافت پیوسته و مستحکمی برخوردار است و از 

رو قطعات از وزن نسبتاً بیشتی در مقایسه با سایر همین 

 های سفالی برخوردار هستند.گونه

 سفال منقوش دیده ه  ندرت گونبه هاني: در میان سفالئتز  .3

هاي شامل نقش یطورکلبههاي آن مايهشود. نقشمی

كه تنها بر  کنده هاي هنديساست. نقش کنده هنديس

 (.10cتصویر ) دارندبريوين قرار  ه  بدن

. سطح صاف و بسیار نرم: در میان قطعات سفالی تعدادی 1

رنگ خمیره و  سطح صاف و بسیار نرمی دارند که هااز سفال

این  ه  به یک رنگ درآمده، خمیر  هاآنسطح داخلی و خارجی 

ار ر بالیی برخوردبسیا پختها بسیار پاک است و از سفال

باشد سطح ها به رنگ آجری اين سفال ه  خمري هستند. اگر 

به  هاآن ه  خمري داخلی و خارجی هم آجری رنگ است و اگر 

باشد سطح داخلی و خارجی هم به رنگ نخودی  نخودیرنگ 

 ه  مورد استفاد ه  و خمیر متاكم خیلی . بافت خمريه است

سفالگر در حد قابل قبولی ورز داده شده است. اگر این 

 هاآنکنید که ها را با دست ملس کنید احساس میسفال

 ریوصت) اندصیقلی نشده هاآن کهیدرحالصیقلی هستند، 

10A.) 

گروه تقسیم کرده که معیاری  21ها را به اودمرادُف این سفال

ه ب خراسان بزرگژوهشگران درباره سفال متدن برای متام پ

تولید (. Udemuradov, 2002: 139آید )می شامر

اه در منازگ طورکلیبهپزی و فلزکاری های سفالسفال، کوره

 :Biscione, 1977) ششم هامنند یکدیگر است پنجم و

-سنت سفايل عرص مفرغ آسياي مركزي شامل سفال(. 115

با ظروف مخروطي شكل، هاي نخودي ظریف غريمنقوش 

شاخص مقعر  ه  با پای تربزرگدار و ظروف هاي پایهبشقاب

هاي ها هم در ساخت و هم در گونهقالبي است. شباهت

)مرحله کاللی( را نشان  V منازگاهسنت اواخر  ه  سفايل، ادام

 هايکوهپایهواقع در تپه دهد که از منازگاه، آلتین و الغمي

هاي در واحهمتدن خراسان بزرگ هاي به محوطه داغكوپه

صحراي مرو گستش یافته است. تغيريات لبه در ظروف، 

 های اواخر هزاره سوم/دار از محوطههای پایهمانند دیگچه

دهد تا .م ترکمنستان جنوبی، اجازه ميقاوایل هزاره دوم 

تر تشخيص دهيم )هیربت و گاهنگارانه را راحت هایتفاوت

(. ظروف نخودی ظریف و متوسط 3-3: 0933کارلوفسکی، 

باشند. اشکال و نوع ظروف است که دارای تزیینات منی

های داغ است. یافتهمنطقه کپه V- VIشاخص دوره منازگاه 

ز ابجنورد  متدن خراسان بزرگ ازشاخصی از  فرد بهمنحرص 
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تپه و تپه (، از اسفراین از جیرانVahdati, 2019تپه چلو )

 (، از خراسان جنوبی ازVahdati, 2015: 267جنگی )

( و از سایر 0939درمیان )روش و یوسفی،  َرزه ه  محوط

ها و آمده است. یافتهدستهای خراسان بزرگ بهمحوطه

و جنوب  شامل خراسان آمده ازدستهای سفالی بهداده

متدن اشاره به این موضوع دارد که در طول دوره  خراسان

خراسان تعامالتی وجود جنوب -شامل خراسان بزرگ در

د ان. همچنین هیربت و دایسون نیز عنوان کردهداشته است

 در VI و متعاقب آن دوره منازگاه Vدر طول دوره منازگاه که 

 جنوب خراسان تعامالتی وجود داشته است-شامل

(Hiebert and Dyson, 2002: 122 در این مطالعه .)

-که از محوطه بزرگ خراسان متدنهای یکصد قطعه از سفال

آمد بر اساس پوشش  دست به رودکشفآبریز  ه  حوضهای 

ی قرار گرفتند. بر اساس این مطالعه، موردبررس هاآنسطح 

ها ./. سفال3ها دارای پوشش بسیار رقیق، ./. سفال00

ها بدون پوشش بودند. ./. سفال39تر و دارای پوشش غلیظ

دون های ببنابراین، بیشتین تعداد قطعات سفالی سفال

پوشش بودند.

 
 های متدن خراسان بزرگ )مأخذ: نگارندگان(: سفال3تصویر 
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 های متدن خراسان بزرگ )مأخذ: نگارندگان(: سفال01تصویر 

 )مأخذ: نگارندگان( خراسان بزرگ متدنهای گاهنگاری سفال 0جدول: 

 ارجاعات فرم شامره گروه سفالی طرحشامره  ردیف

0 

 

1 C 2 پایه (Cattani 2008, 144, Fig. 10-11) 

(Kohl 1984, PL. 22, XIV, 1-2) 

(Rouse and Cerasetti 2014, 43, Fig. 8,N. C-D) 

(Sarianidi 1977, 137, Fig. 1) 

2 1 C 1 آبریز (Hiebert 1992, 249, Fig. 6.11, N. 13) 
(Hiebert 1994, 116, Fig. 10-11) 

(Cattani 2008, 144, Fig. 10-11) 

(Sarianidi 1977, 137, Fig. 1) 

(Sarianidi 1990, 205, Fig. 1, N. 5 ; 207, Fig. 2, N. 3-13) 

9 3  A 0-9  

 کف

(Hiebert 1992, 249, Fig. 6.11, N. 12) 
(Sarianidi 1987, 8, Fig. 8, N. 5) 

1 B 
 

0 

0 A 0- 2 

1 9 A 1  

 پایه

(Hiebert 1992, 259, Fig. 6.15, N. 9)  

1  B 9 

1 C 2 

1 2  B 0-2  

 لبه

(Hiebert 1992, 262, Fig. 6.17)  
(Hiebert 1994, 99, Fig. 6.13) 
(Hiebert 1994, 64. Fig. 4.35) 

(Markofsky 2015, 79, Fig. 11, Area 5) 

(Sarianidi 1987, 10, Fig. 17, N. 6) 

1 C 9 

3  B 0 

3 3 B 2 لبه (Vahdati 2015, 267, Fig. 5, N. 19) 

1 3 A 1 لبه (Vahdati 2015, 267, Fig. 5, N. 12) 
(Hiebert 1994, 99, Fig. 6.13) 

3 3 A 

 
 (Sarianidi 2008, 204, Vol. 2, Fig. 5) لبه 2

(Sarianidi 1993, 30, Fig. 5)  

  (1، شکل 91, 0931)لباف 

3 9 A 0-2-9  

 لبه 

 

 (Hiebert 1992, 249, Fig. 6.11, N. 18-19) 

1  B 0-2 
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 بزرگ خراسان متدنزوال  ایانحطاط  ه  دور 

. مهمی صورت گرفت تغییرات Vمنازگاه  ه  در اواخر دور  

رشوع  Vشهرنشینی در اواخر منازگاه  ه  فروپاشی دور  فرایند

های شهرنشینی اتفاق افتاد. نشانه VIمنازگاه در اواخر و شد 

 Masson and) شودبیشت در نیمه دوم هزاره سوم ظاهر می

Sarianidi, 1972: 112-120 .)های الگوی ترین ویژگیمهم

متام  .0ه از این قرار هستند: استقراری دوره ششم منازگا

 .2ای هستند خوشه صورتبهها کوچک هستند و محوطه

ها وهداغ به دور از کو اکرثیت استقرارها در رشق کپه ترینبزرگ

هیچ  .9اند های بزرگ واقع شدهبرداری از رودخانهو بهره

 ,Biscione) سلسله مراتبی بین استقرارها وجود ندارد

 الگوی استقراریتأیید شده های ویژگیه (. البت125 :1977

در جنوب ترکمنستان ممکن است به ششم منازگاه  ه  دور 

 در هزاره دومتعمیم نباشد. مناطق کوهستانی خراسان قابل

ق.م در بخش بزرگی از آسیای مرکزی تحولت اجتامعی دچار 

 ردتغییر پیدا ک کامالًدگرگونی مهمی گردید و شکل فرهنگ 

مراکز قبلی فرهنگی یکجانشینی  (.011 :0911)ماسون، 

 پراکنده و متفرق درآمدند صورتبهافول پیدا کرد و آن مراکز 

(Masson, 1999: 377 ًتقریبا .)  در هامن زمان تپه حصار و

رشق ایران خالی از سکنه شدند و همین تورنگ تپه در شامل

ه تپه در دامنتپه و آلتینای منازگاهرویداد در دو مرکز منطقه

تغییراتی به (. 011: 0911)ماسون،  داغ رخ دادارتفاعات کپه

 پیوست وقوع به همین مهمی در ناحیه استپی آسیای مرکز

هایی رودخانه تجن، مرغاب، جیحون و شاخه (.011)هامن: 

ریزند نقش مهمی در توسعه فرهنگی ها میکه به این رودخانه

هی از توجاند. در جنوب ترکمنستان کاهش قابلداشته

 سال قبل از میالد اتفاق افتاد 0311جمعیت در حدود 

(Biscione, 1977: 114بسیاری از باستان .) شناسان پایان

ق.م(  0111دوم ) ه  اول هزار  ه  متدن خراسان بزرگ را نیم

های متدن های اخیر محوطهاند، اما گاهنگاریدانسته

ق.م.  0911تا  2111بلخ بین -مرو ه  خراسان بزرگ در منطق

  .(Cattani, 2008: 43اند )گذاری شدهتاریخ

های متدن خراسان بزرگ تحلیل موقعیت جغرافیایی محوطه

 رودکشفآبریز  ه  حوضدر 

رود از حدود پنج کیلومتی رشق کشف ه  آبریز رودخان ه  حوض

و بعد از گذشنت  رشوعاز حوالی روستای دیزاوند شهر قوچان 

رشقی دشت مشهد شهرهای چناران و مشهد در شامل از

 یهاکوهرسخس در کنار رشته-بعد از قطع کردن جاده مشهد

دربند شده و بعد از مزداوند ادامه یافته و وارد تنگه آق

کمر وارد دشت رسخس گذشنت از این تنگه در روستای پس

خاتون به رودخانه شود که رسانجام در محل پاسگاه پلمی

و از آنجا به بعد به نام رود تجن نامیده  پیونددرود میهریر

عنوان قسمت میانی در نظر شود. اگر شهر مشهد را بهمی

 ه  حوضقسمت غربی  بگیریم قسمت غرب شهر مشهد جزء

قسمت  و قسمت رشق شهر مشهد جزء رودکشفآبریز 

 ه  شود. محوطمحسوب می رودکشفآبریز  ه  حوضرشقی 

آباد، قلئورخانه و نادری در قسمت رشقی این دیزاب، قاسم

قرار دارند که از این چهار محوطه دو محوطه  آبریز ه  حوض

رواج متدن خراسان  ه  بار در دور آباد برای اولیندیزاب و قاسم

های انسانی درآمده است. در قسمت بزرگ به استقرار گروه

، تدرخکمر، توپنیز چهار محوطه پس آبریز ه  حوضغربی این 

ار بکبیر برای اولین ه  کبیر و شورچه وجود دارد که فقط محوط

های انسانی متدن خراسان بزرگ به استقرار گروه ه  در دور 

درآمده است. البته، محوطه کبیر در نزدیکی محوطه چناران 

-نوسنگی به استقرار گروه ه  قرار دارد و محوطه چناران از دور 

ه توسط نگارنده اول در کبررسی های انسانی درآمده بود. با 

ای هالگوی استقراری محوطه، صورت گرفتآبریز  ه  حوضاین 

سنگی و مفرغ با یکدیگر متفاوت هستند. نوسنگی، مس ه  دور 

ها در نزدیکی و یا محوطه سنگینوسنگی و مس ه  در دور 

های اند، اما محوطهرود شکل گرفتههای کشفرسشاخه

اند. رود شکل گرفتهکشف ه  عرص مفرغ اکرثاً در حاشی

در این  های متدن خراسان بزرگگزینی محوطههمچنین مکان

ل های ارتباطی شکدر کنار منابع آبی و مسیر راه آبریز ه  حوض

 ه  قسمت رشقی این حوضهای بیشتی در اند. محوطهگرفته

. دبو  آمدهانسانی در  هایگروهبه ترصف  آبریز در عرص مفرغ

 آبریز در این ه  رشقی این حوضدلیل این موضوع که قسمت 

واند تمیبود،  آمدهانسانی در  هایگروهبه ترصف بیشت دوره 

 هایبرخی از محوطههای ارتباطی باشد. تجارت و راه ناشی از

قرار  رودکشف ه  در حاشیفوق همچون محوطه قلئورخانه 

تواند بست میب در پنج کیلومتی سنگآ و محوطه دیز  گرفته

ب آ گستده در دوره مفرغ باشند. محوطه دیز  ناشی از تجارت

 تایباد،هایی که به سمت ای واقع شده که کارواندر منطقه
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اند از این در حرکت بودهجام و از آنجا به افغانستان تربت

از  وسمت نیشابور و برخی دیگر به اند تردد بوده قسمت در

اند از این قسمت در حرکت بودهآنجا به فالت مرکزی ایران 

-تپه نادری نیز در مسیر راه ارتباطی نیشابورند. کر میتردد 

 درخت، شورچه، توپقلئورخانه ،چنینهممشهد قرار دارد. 

دهد د که این موضوع نشان مینرود قرار دار در کنار کشف

 اهراهکردند و مسیر رود را دنبال میتجاری کشف هایکاروان

به دشت رسخس  رودکشفآبریز  ه  حوضرشق در این دوره از 

 ه  محوطرشق ترکمنستان بوده است. و از آنجا به جنوب

رود در است که آب کشف ای واقع شدهدر منطقهقلئورخانه 

تواند دلیلی بر این امر این قسمت شور است و تجارت می

به دلیل مسیر تجاری در این قسمت  باشد که این محوطه

  (.0-2 هایشهنق) است شکل گرفته

به استان خراسان  رودکشفآبریز  ه  حوضغرب  در هاراهمسیر 

شده است. شاملی و از آنجا به جاهای دیگر منتهی می

 قسمت رشقی ایندیگری باشد که  دلیلتواند میدامپروری 

 موردتوجههای قبلی بیشت نسبت به دورهآبریز  ه  حوض

-بهرهرشق مشهد پتانسیل است.  انسانی بوده هایگروه

که اکنون دامداران  بساچه، دارد برداری از دامداری خوبی

 اند. در این دوره فرهنگیزیادی در این قسمت سکنی گزیده

ه مورد استفادآبریز  ه  قسمت رشقی این حوض زیاداحتاملبه

برخی قطعات سفالی متدن خراسان  .دامداران قرار گرفته بود

( در میان 10Bیر تصو) های سفالی هستندصورت پایهکه به

 Rouse and) و نیز وجود داردآندرونو های فرهنگ سفال

Cerasetti 2014, 43, Fig. 8,N. C-D)  های در محوطه و

دامدار  آندرونوو دست آمد. مردمان آباد بهقلئورخانه و قاسم

دلتای مرغیانه های ها در محوطهبودند و سنت سفالگری آن

ی سفالی متدن خراسان هاآمده است. وجود پایهدست به

مبین این موضوع  آندرونووهای فرهنگ بزرگ در میان سفال

تعامالت فرهنگی بین جوامع کوچرو و یکجانشین که است 

های سفالی مشابه در دو وجود داشته است. وجود پایه

رود و همچنین آبریز کشف ه  قسمت رشقی حوضمحوطه در 

را ین امر اقسمت در این  برداری از دامداریپتانسیل بهره

ز آبری ه  حوضکه احتاملً قسمت رشقی این  کندتشدید می

های داده ه  باشد. با مطالع دامداران قرار گرفته موردتوجه

های رشقی این گیاهی و جانوری که از کاوش در محوطه

وان به این تدست بیاید با قطعیت بیشتی می آبریز به ه  حوض

طول هزاره دوم قبل از در موضوع پرداخت. از طرف دیگر، 

بیابانی به داخل دلتای مرغیانه پیرشفت  هایشنمیالد 

یک جایگزین  عنوانبهداری حیوانات داشت که این امر گله

 Bondioli) کردمثبت برای اقتصاد مرغیانه را تشدید می

and Tosi, 1998: XVIII )های اردوگاهی کوچک محوطه

( ICWشده ) های خشن حکاکیشامری با پخش سفالبی

های عرص برنز پیدا از سنت آندرونوو در اطراف متام محوطه

در پایان بایستی متذکر گردیم که با . (Ibid) شده است

توان موارد آبریز بهت می ه  حوضهای این حفاری در محوطه

فوق را تحلیل کرد، اما شواهد سفالی و همچنین موقعیت 

دهد که مکان را منیای این اها تا اندازهجغرافیایی محوطه

 موارد فوق را بررسی کرد.

 گیرینتیجه

های جنوب رادیوکربنی که از محوطه هایتاریخ اساس بر

خراسان  متدن آمدهدستو شامل خراسان به ترکمنستان

سوم  ه  دوم هزار  ه  در نیم و رشق ایران آسیای مرکزیدر بزرگ 

 ق.م توسعه یافت و تا آغاز عرص آهن ادامه داشته است.

ز ا آمدهدستبهسفالی های توان بر اساس یافتهفعالً منی

 غازآ دقیق  زمان رودآبریز کشف ه  حوضخراسان بزرگ در متدن 

این  یهانگاری در محوطه، زیرا لیهرا مشخص کرداین دوره 

 های سفالیاهتصورت نگرفته است. شبآبریز هنوز  ه  حوض

های یافت شده از آبریز، با منونه ه  این حوضهای بین محوطه

های و محوطهبلخ  ، منطقهدلتای رودخانه مروهای محوطه

این  دهدنشان میوجود دارد که خراسان شاملی و جنوبی 

 نکته داده است.را شکل میواحد فرهنگی  ه  ز منطقه یک حو 

ما با  (،مفرغ قدیم)قبل،  ه  در دور  کهحائز اهمیت این است 

با  الًکاممواجه هستیم که آبریز  ه  این حوضای از سفال در گونه

 خراسان بزرگ های متدنمحوطه. استاین دوره متفاوت 

-رود در کنار منابع آبی و مسیر راهآبریز کشف ه  واقع در حوض

های این اند. قرارگیری محوطههای ارتباطی شکل گرفته

)قلئورخانه و دیزاب( و چه قسمت رشقی  درحوضه آبریز چه 

درخت و کبیر( این حوضه آبریز بیانگر توپ) در قسمت غربی

های مواصالتی عرص مفرغ است. ها با راهارتباط موقعیت آن

های این حوضه آبریز بیانگر آن است الگوی پراکندگی محوطه

 .شدفاده میتراهی اسمراکز بین عنوانبه هاآناز  که احتاملً
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مفرغ قدیم رو به  ه  از دور  ایای و فرامنطقهتجارت منطقه

 دنمتتوسعه و گستش  گانفزونی نهاده است. به نظر نگارند 

وسیع زمینی ناشی از تبادلت و  ه  در یک گست  خراسان بزرگ

که برخی )موضوعی و نه از طریق مهاجرت است تجارت بوده 

ر . د(کنندیعنوان مجغرافیایی  ه  از پژوهشگران در این حوض

 ه  توسع ،به دلیل رشد شهرنشینیق.م سوم  ه  اواسط هزار 

ای و مبادله کالها باعث ای و فرامنطقهمنطقهتجارت بین

 از رشق مدیتانه متدنهای مادی این شد که تشابه بین داده

. این آیدبه دست  هند ه  شبه قار تا سواحل دریای عامن و 

ها تلقی مهاجرت گروهی از انسان عنوانبه نبایدموضوع را 

فرهنگی هر منطقه جستجو  ه  ز بایستی در حو  را آنبلکه  کرد،

روابط بین  ،که تاکنون مشخص شده است . هامنطوریکرد

ها وجود نوسنگی بین محوطه ه  استقرارهای انسانی از دور 

داشته است و این روابط نیز بین جوامع امروزی وجود دارد. 

با رشد تکنولوژی و افزایش جمعیت و  ق.مسوم  ه  در هزار 

شهرها، تجارت بین مناطق گستش یافت و تبادل  ایجاد

ها و شد تا اینکه امروزه با بررسی دستبهدستکالها 

اشیاء فرهنگی مشابهی در  ،گیردهایی که صورت میکاوش

 متدن، بنابراینآید. دست میهب ،فواصل جغرافیایی دور

ه وسیع جغرافیایی گستده و خراسان بزرگ در یک منطق

در  ،نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد شیوع پیدا کرده بود.

های و بلخ متام محوطه یانهمرغ ه  آسیای مرکزی در منطق

خراسان بزرگ در انتهای جویبارها  متدنمربوط به 

 11گنور است که حدود  ه  محوط ءتنها استثنااند و شدهواقع

ود ر آبریز کشف ه  حوض. در قرار داردخانه کیلومت دورتر از رود

. نداهای این دوره در کنار منابع آبی واقع شدهنیز متام محوطه

ای هگزینی محوطهدیگری است که برای مکان ه  داری نکتدام

رود بایستی به آن اشاره داشت. بر آبریز کشف ه  رشقی حوض

اساس قطعات سفالی یافت شده از متدن خراسان بزرگ در 

و قطعات سفالی در  آندرونووهای فرهنگ میان سفال

آباد و رود )قاسمآبریز کشف ه  حوض یرشقهای محوطه

این قسمت که  کندرا تشدید میین امر ا قلئورخانه(

باشد. قسمت رشقی این  دامداران قرار گرفته موردتوجه

 لاحتامو به برای دامداری دارد آبریز ظرفیت مطلوبی ه  حوض

ها بیشت به دامداری راد ساکن در این محوطهاف فراوان،

این از  آمدهدستبههای سفالی هیافتاند. مشغول بوده

چلو )در  ،بلخ ،های منطقه مرومشابه سفالآبریز  ه  حوض

 ه  ضاین حو هستند. به دلیل اینکه در استان خراسان شاملی( 

 یکل در سه استان خراسان دلتاهای رسوبی بزرگ طوربهو  آبریز

 سوایناین موضوع ما را به وجود ندارد،  و تجن مروانند م

خراسان بزرگ در  متدن ه  سازد که اصل و ریشرهنمون می

از طرف هزارمسجد شکل گرفته است.  هایکوهرشتهشامل 

 در آسیای مرکزی واقع و تجن دلتاهای رسوبی بزرگ مرودیگر، 

 عشده است و این منطقه به دلیل رشایط خوب زیستی )مناب

رسوبی مسطح(، توانایی جذب  هایزمینآب کافی و 

رود، فآبریز کش ه  حوضانسانی بیشتی را نسبت به  هایگروه

دلتای همچنین  داشته است.شامل و جنوب خراسان 

رسوبی تجن رسزمین پست و مسطحی را در برگرفته است که 

های رهدر دو  تپهتپه و آلتیناستقرارهای بزرگی همچون منازگاه

واج ر  ه  در دور اند. و مفرغ قدیم در آنجا شکل گرفتهسنگی مس

 تظرفیدلتای رسوبی مرورود به دلیل  ،خراسان بزرگ متدن

توانایی جذب  ،های کشاورزیبرداری از زمینبالی بهره

تپه و مرگیانه یا مرغیانا را در استقرارهای بزرگی هامنند گنور

ه ک ان داشتبیتوان شک میبیداشته است. پس  این دوره

رشق ترکمنستان خراسان بزرگ در جنوب متدناولیه  ۀهست

  است. شکل گرفته 
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