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 چکیده

انجام  ییایط جغرافیت انسان همواره در بسرت محیفعال

در فرهنگ  یراتییباعث تغ ییایسو، بسرت جغرافشود. از یکیم

خود  یگر انسان با فرهنگ و فناور ید یو کنش انسان و از سو 

جاد ی، به ایطیمح یهاتیمنظور انطباق و غلبه بر محدودبه

کند. در واقع انسان در طول اقدام می یعیط طبیدر مح یراتییتغ

منوده استقرارها و  یخود، سع یطیش شناخت محیزمان با افزا

برپا سازد که رشایط  یهایخود را معموالً در مکان یهاستگاهیز

انداز آن را از چشم یور ها مناسب باشد و بهرهمحیطی برای آن

ش دهد. مطالعه قرارگیری استقرارهای باستانی در یافزا

های محیطی و نحوه انداز طبیعی منجر به کشف ظرفیتچشم

شود. با توجه به ها میهای معیشتی ساکنان آنسیستم

های بوم منطقه شاهد گونهها زیستها و ظرفیتمحدودیت

انداز خواهیم بود. پرسش ها در چشممحوطهفضایی مختلفی از 

پژوهش حول ارتباط و نقش عوامل محیطی در الگوی اصلی 

یابی استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف در حاشیه مکان

تحلیلی -این پژوهش با روش توصیفیرشقی کویر لوت است. 

از  پراکنش ها و الگویگرفته است و برای تحلیل داده انجام

با  SPSSو  GISافزارهای سیستم اطالعات جغرافیایی نرم

ای استفاده ای تحلیل همبستگی و روش تحلیل خوشههروش

دهد که با توجه به فقدان می. نتایج پژوهش نشان شده است

منابع آب دائم در منطقه، دسرتسی به منابع آب پایدار )قنات( 

دوره بوده است.  گیری استقرارهای اینترین عامل در شکلمهم

وامل مهم در پس از منابع آب، درجه شیب و نوع خاک از دیگر ع

همچنین در تحلیل های اشکانی است. گیری محوطهشکل

بندی مشخص شد که دو الگو شامل یک مرکز محلی خوشه

ع و تعدادی روستای کوچک در اطراف آن ینسبتاً وس

 شناسایی است.قابل

های رشق ایران، خوسف، بررسیکلیدی: واژگان 

 شناسی، اشکانی، الگوهای استقراریباستان

 

Abstract 

Human activity are always carried out in the context of 

the geographical environment. On the one hand, the 

geographical context causes changes in human culture 

and action, and on the other hand, human beings make 

changes in the natural environment with their culture 

and technology in order to adapt and overcome 

environmental constraints. In fact, over time, human 

beings, by increasing their knowledge of the 

environment, try to establish their settlements in the 

places that environmental conditions are suitable and 

increase the productivity of its landscape. The study of 

the location of ancient settlements in the natural 

landscape leads to the discovery of environmental 

potentials and the way of life systems of their 

inhabitants. Due to the limitations and potentials of the 

region's ecology, we will see different spatial types of 

sites in the landscape. The main question of the research 

is about the relationship and role of environmental 

factors in the location of settlements pattern of Parthian 

sites in Khousf County in the eastern margin of Lut 

desert. This research have been done by descriptive-

analytical method and for data analysis and distribution 

pattern, GIS and SPSS software have been used with 

correlation and cluster analysis methods. The results 

show that due to the lack of permanent water resources 

in the region, access to sustainable water resources 

(Qanat) has been the most important factor in the 

formation of settlements in this period. After water 

sources, slope and soil type are other important factors 

in the formation of Parthian sites. Therefore, cluster 

analysis showed that two patterns, including a relatively 

large local center and a number of small villages around 

it, can be identified. 

Keywords: East of Iran, Khousf, Archaeological Surveys, 

Parthian, Settlement Patterns. 
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 مقدمه

شنايس و جغرافيا با افزايش ارتباط ميان دو رشته باستان

آگاهي از مفاهيم زمان و مکان در اواخر قرن نوزدهم ميالدي 

شناسی با ظهور باستان(. Robert, 2017پديدار گرديد )

توجه به (، Binford, 1962: 218) م1960 جدید در دهه

مطالعه فرایندهای فرهنگی در بسرت محیطی اهمیت یافت 

(Blanton, 1980: 146; Sutton and Anderson, 

هوایی طی جنگ  یبردار پیرشفِت عکس (.1-3 :2010

را داد که مناطق شناسان اين اجازه به باستانجهانی دوم 

قرار  اي که سابقاً امکان برريس نداشتند را موردبررسیگسرتده

منجر به توسعه مطالعه الگوهای استقراری و این امر  دهند

 ,Yesner, 2008: 25; Renfrew and Bahnشد )

 های پیرشو ویلی در مکزیکبا توجه به فعالیت (.36 :2000

(Willey, 1956) زیستگاهی ، مطالعات تحلیل

 اصيل استقرارهای باستانی، یکی از رویکردهای

-گیری محوطهکه به بررسی دالیل شکل گرديد شناسیباستان

پردازند. تحلیل های باستانی در بسرتهای محیطی خاص می

های زیستگاهی با تعداد، اندازه، فواصل و ویژگی

ها در ارتباط با یکدیگر و ارتباط این فیزیکی/فضایی محوطه

ها و ها، رودخانهها با عوامل جغرافیایی همچون راهوطهمح

 ,Hole) کیفیت خاک یا پوشش گیاهی رس و کار دارد

در واقع تحلیل الگوی استقرار بر این فرض استوار  (21 :1980

 گیری استقرارهای انسانی تصادفی نبودهاست که شکل

چراکه رفتارهای انسانی همواره هنجارمند و الگوپذیر  است،

شناسایی شناسی قابلاین الگو از طریق مطالعات باستان و

 Warren  and Asch, 2000: 6; Conolly andاست )

Lake, 2006: 3.)  م استفاده از ابزارهاي 1970از دهه

های شنايس با رهیافتتحقيقي دانش جغرافيا در باستان

هاي شهري متحول شد. هاي فضايي و تحليلتحليل

های تحليل فضايي ور خاص بر روشطشناسان بهباستان

همچون الگوي استقرار، حوزه گريش محوطه، تئوري مکان 

های جاذبه و غیره متمرکز شدند و در اوايل دهه مرکزی، مدل

ها اين روش GISم با توسعه ابزارهاي جديد همچون 1990

 .(Robert, 2017به اوج رسيد )

 

 

 پیشینه پژوهش

ن خراسان جنوبی در شهرستان خوسف در جنوب غرب استا

شناسی بررسی باستان ش مورد1393حاشیه کویر لوت در 

(. تا پیش از 1: 1393زاد، قرار گرفت )صدیقیان و نیک

ش عمده مطالعات در این شهرستان محدود به 1393بررسی 

( و محوطه 1383های قلعه گیو )زعفرانلو، زنی محوطهگامنه

تاریخی شهر ( و ثبت بناهای 1391دوکوهه )یوسفی، 

خوسف و روستای خور در فهرست آثار تاریخی کشور )زارعی 

( و مطالعاتی 1393زاد، ؛ صدیقیان و نیک1391و همکاران، 

( و قلعه زری Frye, 1966درباره کتیبه و نقوش کال جنگال )

(Hallier, 1973بود. بااین ) حال، به دلیل عدم انجام

در این  شناسی منسجم و هدفمندهای باستانبررسی

های شهرستان، شناخت مناسبی از آثار باستانی و محوطه

کمرت  مناطق جزو حیث این تاریخی آن وجود نداشت و از

شود. می محسوب ناشناخته منطقه بعضاً  یا و شدهشناخته

ای کال جنگال در نزدیکی شهر که حضور نقوش صخرهدرحالی

ریخی امروزی خوسف، خود بیانگر اهمیت منطقه در دورۀ تا

 قرارگرفتهشناختی موردتوجه است که کمرت از منظر باستان

 است. 

 روش پژوهش

به سبب ناشناخته بودن منطقه رشق ایران، آگاهی از الگوی 

پراکنش استقرارهای دورۀ تاریخی منطقه وجود ندارد. 

بنابراین، رضورت پژوهش در این نکته نهفته است که عالوه بر 

تاریخی در منطقه خوسف، الگوی معرفی استقرارهای دوران 

ها نیز مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار پراکنش این محوطه

تحلیلی -گیرد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفیمی

است و متکی بر گرداوری مواد پژوهش در بررسی میدانی و 

سپس تجزیه و تحلیل استقرارهای اشکانی منطقه بر اساس 

ش، 1393ست. طی بررسی ا SPSSو  GISافزار نرم

محوطه اشکانی  18های سفالی درمجموع بر اساس یافته

ها نسبت به شناسایی شد. سپس وضعیت محوطه

ازجمله ارتفاع از سطح دریا، فاصله  یمحيطهای متغیر

از مسیرهای اصلی،  هامحوطهاز منابع آب، فاصله  هامحوطه

ضی و ، نوع کاربری اراهامحوطهدرجه شیب محل قرارگیری 

 نوع خاک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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 محدوده پژوهش

کیلومرتمربع  13144شهرستان خوسف با مساحتی در حدود 

در جنوب غرب استان خراسان جنوبی و در حاشیۀ رشقی کویر 

(. شهرستان خوسف از شامل 1لوت قرارگرفته است )تصویر 

های های بیرجند و رسایان، از رشق با شهرستانبا شهرستان

رسبیشه و نهبندان، از غرب با شهرستان طبس و از جنوب با 

مرز است. این شهرستان شهرستان راور استان کرمان هم

همچنین از دو بخش مرکزی و جلگه ماژان و چهار دهستان به 

های خوسف، قلعه زری، جلگه ماژان و براکوه تشکیل نام

منطقه بررسی از نظر طبیعی شامل سه بخش  شده است.

های ، کوهپایه)دهستان خوسف( های پای کوهیدشت

 های براکوه و بخشی از جلگه ماژان(رشقی )دهستانحاشیه 

غربی و جنوبی )دهستان قلعه در نیمه  و صحراهای خشک

مرت از سطح دریا ارتفاع  2500تا  1100بین  و گرددمی زری(

(. عمده 1391استان خراسان جنوبی،  دارد )سالنامه آماری

های منطقه نسبتاً خشک و بایر است و منابع آب بخش

-اما بخش پایدار همچون رودخانه دامئی در آن جریان ندارد،

ویژه محدودۀ دهستان های غربی و تا حدودی شاملی آن، به

ای و پایهای کوهگیری در منطقهبراکوه، به دلیل قرار

-تری نسبت به دیگر بخشی معتدلکوهستانی، آب و هوا

های منطقه دارد. همین وضعیت باعث شده که بیشرت 

ها استقرارهای انسانی این شهرستان نیز در همین بخش

(. 3-5 /1 :1393زاد، شکل بگیرند )صدیقیان و نیک

شهرستان خوسف فاقد رودخانۀ دامئی است و عمدۀ منابع 

شود. بارها میانها و آبتأمین آب در منطقه شامل قنات

تراکم  های شهرستان خوسف کمپوشش گیاهی در اکرث بخش

شود.های کوتاه تاغ میو شامل بوته

 
نگارندگان(: )مأخذ: موقعیت شهرستان خوسف 1تصویر 

 استقرارهای اشکانی شهرستان خوسف

ش 1393استقرار از دورۀ تاریخی از بررسی  18در مجموع  

 11این آثار شامل  شهرستان خوسف شناسایی گردید.

 2محوطه با کاربري احتاميل دفاعي و  5محوطۀ باستانی، 

 6های سطحی (. بر اساس یافته2شود )تصویر قربستان می

و تک  قرارگرفتهمحوطه رصفاً در دوره اشکانی مورد استفاده 

های محوطه شواهدی از استقرار 12اند، اما در ای بودههدور 

یش یا پس از اشکانی )عمدتاً اسالمی( نیز پبهمربوط 

محوطه کمرت از یک  14آمده است. از نظر مساحت دستبه

 40هکتار و یک محوطه بیش از  3تا  1محوطه بین  3هکتار، 

. (1هکتار مساحت )احتامالً يک مرکز محيل( دارد )منودار 

در مناطق کوهستانی و بر فراز ارتفاعات  محوطه 5 تعداد

که با توجه به موقعيت مکاين آنان احتامالً  اندگرفتهشکل

اند. چهار مورد از این آثار روی کاربري دفاعي/نظامي داشته

-های منفرد نیمه مرتفع یا کم ارتفاع و یک مورد روی کوهکوه

رسد که چنین به نظر می رو،. از ایناندگرفتهشکلهای مرتفع 

های با ماهیت نظامی/دفاعی ها در اصل قلعهاین محوطه

ها ایجاد شده بودند. اند که در ارتفاعات و روی کوهبوده

گونه شواهدی از بقایای متأسفانه در حال حارض هیچ

معامری، به دلیل گذشت زمان، به دست نیامده است، اما 
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-گ در سطح این محوطهسنبا توجه به پراکنش گسرتده الشه

ترین مصالح معامری مورد رسد که مهمها، چنین به نظر می

سنگ و مالط گل بوده ها، الشهاستفاده برای ساخت آن

هاي، محوطۀ ترین منونه از چنني محوطهاست. یکی از مهم

هاي در روستای گولگ است که نسبت به محوطه گوگدژ

دارد.ديگر از اين نوع وسعت بیشرتی نیز 

 
نگارندگان(: )مأخذهای اشکانی خوسف بر اساس وسعت : فراوانی استقرار1منودار 

ها گذاری نسبی این محوطهترین یافته سطحی برای تاریخمهم

های سفالی است. سابق بر این، بر اساس مطالعات یافته

عنوان بخشی از منطقه نطقه رشق ایران بهارنی هرینک م

سیستان قلمداد شده بود. هرینک سفال نخودی منقوش به 

های نوارهای عمودی و افقی، خطوط موازی افقی، مایهنقش

ها، خطوط دالربی مواج، نقوش های متقابل، نقطهمثلث

صلیبی و همچنین نقوش تیغ و خار ماهی و گیاهان مسبک 

می منطقه معرفی کرده و آن را به نام سفال عنوان سفال بو را به

(. 233: 1376گذاری کرده بود )هرینک منقوش سیستان نام

عنوان سفال شاخص اشکانی گونه دیگر سفالی که هرینک به

منطقه معرفی منوده سفال موسوم به لوندو است. سفال 

با دقت ساخت اندک، به دلیل ذرات خمیرمایۀ »لوندو 

و به  شدهپختهد، خمیر آن خوب درشت، بافت خشنی دار 

ساز است. تزیین رنگ صورت تا قرمز است. غالباً دست

ای تیره، قرمز یا کرم روی یک پوشش شامل نقوش سیاه، قهوه

                                                                 

منقوش مزین به نقش . شایان ذکر است، اخیراً دانا سفال نخودی  1

عنوان سفال پرنده را در سه محوطه تخچرآباد، قلعه ارسار و دوکوهه به

و اوایل هخامنشی منطقه رشق ایران  3شاخص اواخر عرص آهن 

(. با توجه به اینکه محوطه دوکوهه 1398معرفی منوده است )دانا، 

های موردمطالعه در در شهرستان خوسف قرار دارد و ازجمله محوطه

ای روشن یا کرم. اغلب روی آنان صیقل خشن قهوه-گلی قرمز

های اشکانی (. در محوطه244)هامن: « شودو زبر دیده می

لوندو شناسایی نشده، گرچه در  خوسف تاکنون سفال نوع

تپه گربی مود، تپه قلعه گیو همچون هایی زنی محوطهگامنه

 در خوسف و قلعه نهبندان و کالته شاهپوری در نهبندان

. سفال اشکانی (6-9: 1392، )فرجامی آمده استدستبه

توان به دو گروه ساده و منقوش تقسیم منود. خوسف را می

ارنی هرینک برای منطقه معرفی  آنچهسفال نخودی مشابه 

، 2، خوانند 1های دوکوهه، خوانند منوده از سطح محوطه

(. سفال 4)تصویر  1آمده استدستکمربیک و الخ آتش به

های بدون لعاب با خمیرۀ نخودی مایل به ساده شامل سفال

سازند. برخی از بادی است که عمدتاً چرخقرمز با آمیزه ماسه

دار افقی نقوش کنده، افزوده و برجسته چینها با این سفال

ها متاماً فرم دهانه بسته داشته و اند. این سفالشدهیینتز

شامل انواع ظروف آذوقه مانند خمره و ظروف دیگری همچون 

های نخودی ین پژوهش است، احتامل دارد که برخی از سفالا

عنوان اشکانی قلمداد شده، مربوط به منقوش که در این مقاله به

-باشد. این ضعف به سبب فقدان مواد با جایگاه الیه 3عرص آهن 

توان چندان شناختی مطمنئ از منطقه است و در حال حارض منی

 بحثی در این زمینه مطرح منود.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

کمتر از یک هکتار بین یک تا سه هکتار هکتار۴۰بیش از 

کمتر از یک هکتار بین یک تا سه هکتار هکتار۴۰بیش از 



 

 ۴۲شماره    ۱۴۰۰ بهار

 ۱۱۱ 

ياب
رز

ا
 ی

ح
ل م

وام
 ع

ش
نق

طی
ی

... 

ها و قرابتها طورکلی این گروه از سفالشوند. بهکوزه، می

در  گری دشت سیستانهای نزدیکی با سنن سفالشباهت

؛ جوزی و 1393علیزاده و همکاران، ) اشکانی دارد دورۀ

ترین قطعات سفالی در (. از مهم3)تصویر  (1392مهرآفرین، 

صورت این گروه یک قطعه سفال با کتیبه پهلوی اشکانی به

احتامل نام یک نقش کنده از محوطه دژگوگ است که به

روی آن حک شده است. در کنار این سفال دو   1شخص

آمده دستعالمت سفالگر نیز این محوطه به قطعه سفال با

(.3است )تصویر 

 
 نگارندگان(: )مأخذ: منای جنوبی محوطه دوکوهه 2تصویر 

 
 نگارندگان(: مأخذآن )شده در ییشناسادار و سفال با عالمت سفالگر : سمت راست منایی از محوطه دژ گوگ و سمت چپ سفال کتیبه3تصویر 

                                                                 

 .زادهاللهوگوی شخصی با دکرت سیروس نرصگفت.  1
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نگارندگان(: )مأخذهای شاخص اشکانی منطقه خوسف : سفال4تصویر 

 ارتباط عوامل محیطی در ایجاد استقرارهای اشکانی خوسف

ازجمله ارتفاع از سطح  ی، عوامل محيطبرای تحلیل همبستگی

از  هامحوطهاز منابع آب، فاصله  هامحوطهدریا، فاصله 

، نوع هامحوطهمسیرهای اصلی، درجه شیب محل قرارگیری 

 مستقل و یعنوان متغريهابهکاربری اراضی و نوع خاک 

عنوان متغري وابسته در به هاو نوع محوطه هامحوطه مساحت

 ،یهمبستگ بیدر رض (.1جدول نظر گرفته شده است )

، هر چه شودمیدر نظر گرفته  -1تا + 1 نیب رهایمتغ نیرابطه ب

 ینشان از همبستگ ،باشد ترکی+ نزد1به  رهایکه رابطه متغ

کمرت و اگر  یهمبستگ ،باشد ترکیهر چه به صفر نزد شرت،یب

 ،و همکاران آن عکس است )نک؛ مورگان جهیباشد، نت یمنف

در ادامه با استفاده از تحلیل همبستگی،  (.196: 1391

های باستانی ارتباط هر یک از عوامل محیطی با محوطه

سنجیده شده و سپس عوامل محیطی که در ایجاد 

اند، ترشیح و های باستانی نقش داشتهمحوطه

اند.شدهیلتحل

 دگان(نگارن: مأخذ) یطیمحهای دوره اشکانی با عوامل : میزان همبستگی محوطه1جدول 

Elevation Slope Soil 

Type 

Landuse Village 

Distance 

Road 

Distance 

River 

Distance 

Area  

-.128 .650 ⃰ ⃰ .041 .289 .292 -.200 .623 ⃰ ⃰ 1 Area Pearson 

Correlation 

18 18 18 18 18 18 18 18 Sig.(2-tailed) 

 با ارتفاع از سطح دریا هامحوطهمساحت ارتباط بین 

در سطح  هاتیها و فعالنظام استقرار سکونتگاه نییدر تب

 عامل نیعنوان اولبه یعامل توپوگراف ،ییایجغراف یفضا

از عوامل  یكینامناسب  یاست. توپوگراف مطرح

. این هاستو توسعه سکونتگاه شیدایدر پ محدودکننده

عامل بر روی عوامل اقلیمی مانند دما، میزان بارش و تبخیر 

-می هاسکونتگاهمستقیم بر روی استقرار  طوربهداشته و  تأثیر

با (. 112: 1393و همکاران،  ایباشد )فاضل ن رگذاریتأثتواند 

درصد مساحت و درصد نقاط، مشخص  ریمقاد ۀمقایس

 بین در ارتفاع اشکانی ۀهای دور محوطه که اكرث شودمی

 1634و میانگین ارتفاعی  ایاز سطح در یمرت  2024تا  1200

در ارتفاع  (%22محوطه ) 4 کهطوری. بهاندشدهمرتی واقع

در ارتفاع ها ( محوطه%28) محوطه 5 و یمرت  1400تا  1200

( در %28محوطه ) 5و  ایاز سطح در یمرت  1600تا  1400

( %22) محوطه 4مرتی از سطح دریا و  1800 تا 1600ارتفاع 

اند. وسعت شدهمرت واقع 1800نیز در ارتفاع بیش از 
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هکتار  42 هاآن نیتربزرگ مرتمربع و 154محوطه  نیترکوچک

میزان  در مورد رسونیپ یهمبستگ بیرضاست. بررسی 

 (،5تصویر ) ایدرها با عامل ارتفاع از سطح مساحت محوطه

، همبستگی رقم نی( که ا1دهد )جدول می را نشان -./128

کند و این شاید به دلیل منفی اما بسیار ضعیف را بیان می

ها در این منطقه بر اساس مساحت توزیع نامناسب محوطه

، شودمیهرچه ارتفاع از سطح دریا بیشرت  معموالًباشد، 

به دلیل  هامحوطهکه از وسعت  رودیمانتظار 

 در قضیه عی کاسته شود، اما اینی عوامل طبیهاتیمحدود

 که معنی بدین شود،صورت ضعیف دیده میبه منطقه این

های بزرگ وجود داشته در ارتفاعات پایین که باید محوطه

هایی با وسعت اندک نیز وجود دارند و این باشد، محوطه

شود که میزان همبستگی عدد ضعیفی را نشان باعث می

.دهد

 
(نگارندگان: )مأخذهای اشکانی بر اساس ارتفاع از سطح دریا و مسیرهای ارتباطی : موقعیت محوطه5تصویر 

 منابع دامئی آبفاصله از  با هامحوطه مساحتارتباط بین 

 دسرتسی استقرارها و روستاها گیریشکل عوامل ترینمهم از

و  روستا پیدایش در عامل ترینمهم آب است. آب به منابع

 این بر. است هازیستگاه توسعۀ و رشد در عامل ترینمهم

 برای کافی آب که شوندمی برپا مکانی در روستاها اساس

(. 58: 1395مرتجم و سیارس، باشد ) داشته برپایی استقرار

 یها به نحو بارز شبکه آب ینحوه پراکندگدیگر بیانبه

کنند ص میخها را مشالگو و شکل سکونتگاه ت،یموقع

های محوطه یپراکندگ بررسی در(. 44: 1376سعیدی، )

 ینسبت به منابع آب هامحوطهی ر یقرارگ ی، الگو اشکانیدورة 

-الزم به اشاره است که عمده موردتوجه بوده است. یاصل

، فاصلة ساسا نیبر اها است. ترین منبع آب در منطقه قنات

سته چهار د کیشد و به تفک دهیسنج یمنابع آب زا هامحوطه

تا  1000 ،یمرت  1000های صفر تا شد: در فاصله میتقس

 یمرت  3000 یو باال ی مرت  3000تا  2000 ،یمرت  2000

های منطقه از منابع آب منابع آب. فاصله محوطهنسبت به 

تا  65ای بین ها، در گسرتههای فصلی و قناتازجمله مسیل

مرت است. در فاصله  1065ها مرت و میانگین فاصله آن 3445

(، در %56محوطه ) 10مرتی از منابع آب  1000صفر تا 

(، در فاصله %34) محوطه 6مرتی  2000تا  1000فاصله 

( و در فاصله بیشرت %5مرتی یک محوطه ) 3000تا  2000

 (.6 تصویردارند )( قرار %5مرت یک محوطه ) 3000از 

 کندمی بیان( 1 جدول) را 623/0 پیرسون همبستگی رضیب

 بین باال، قوی و مثبت را یدار یمعن سطح رابطه رقم، این که

 را آب منابع از فاصله عامل با منطقه هایمحوطه مساحت

 انتظار باید شویم دور آب منابع از هرچه یعنی دهد،می نشان

 هر و شود ترکوچک همها محوطه مساحت که باشیم داشته

 هامحوطه مساحت شویم،می ترنزدیک آب منابع به چه

.شودشوند که جریان مذکور در این منطقه دیده می تربزرگ
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نگارندگان(: مأخذ) های اشکانی نسبت به منابع آب: موقعیت محوطه6تصویر 

مسیرهای ارتباطی  فاصله از با هامساحت محوطهرابطه بین 

 اصلی

در  یعیطب یهااز گذرگاه یبردار ها و بهرهجاده یبررس

توجه دارد؛ قابل یتیشناختی اهمباستان یهاپژوهش

ارتباطي در زندگي جمعي برش  یرهایها و مساهميت راه

ها امري بديهي است و رشد و تعايل متدن برشي با جاده

ها تا بدان حد يم داشته است. اهميت راهارتباط مستق

است كه سطح فرهنگي هر منطقه و ميزان توسعه آن را 

ها تعيني كرد. با توجه به دوري يا نزدييك آن به جاده توانیم

 یهاتیها تنها مسري آمد و شد و يا بسرتي كه فعالجاده

عنوان بلكه به ،اندها انجام گريد، نبودهتجاري بر روي آن

 ايانتقال دستاورده یهانهیجمعی، زمترین وسيله ارتباطمهم

 اندکردهیها به يكديگر را فراهم مفكري و فرهنگي انسان

در فاصله بین  منطقههای (. محوطه72: 1387 ،ی)رضو 

مرتی از مسیرهای ارتباطی اصلی و در  10500 تا 110

در این منطقه در  (.5تصویر ) اندشدهمرت واقع 4137میانگین 

 1500(، در فاصله %33) محوطه 6مرتی  1500تا  0فاصله 

 4500تا  3000(، در فاصله %23) محوطه 4مرتی  3000تا 

مرتی از  4500( و در فاصله بیش از %5مرتی یک محوطه )

 بیرض( قرار دارند. %39) محوطه 7مسیرهای اصلی 

 نیا (،1دهد )جدول را نشان می -/200 رسونیپ یهمبستگ

دیگر بیان، بهدهدمیارتباط متوسط و معکوس را نشان رقم 

شویم، باید انتظار هر چه از مسیرهای ارتباطی اصلی دور می

 ترکوچکها کاسته و داشته باشیم که از وسعت محوطه

اما این مسئله در این منطقه کمی ضعیف و برعکس  شوند،

سئله . این مکندیمنصدق  هامحوطهاست و برای همه 

ها در کنار مسیرهای ارتباطی دهد که همه محوطهنشان می

 قرار ندارند.

 پوشش گیاهی با هامساحت محوطهارتباط بین 

 یهاتیانسان و قابل تیفعال بیحاصل و ترک یاراض یکاربر 

واقع ماحصل  در یاراض یاست. اگرچه کاربر  محیط

بر وجود  لیدل یاما خود به نحو  است، تیجمع یهاتیفعال

 یعیطب طیمح یهاتیو امکان استفاده از قابل هاتیقابل

 و اندازه .(743: 1396ی و همکاران، است )صدر موسو 

 هایزمان با مستقیم طوربه گیاهی پوشش حاصلخیزی میزان

 ارتباط شیب، و خاک نوع دریا، سطح از ارتفاع و بارش

. (114: 1395 ساریخانی و همکاران،) دارد وجود مستقیم

 میزان خاک، قابلیت به بسته گیاهی پوشش و اراضی تیپ

 طبقه چند به شود،می هاآن از که ایاستفاده نوع و شیب

 بر گیاهی پوشش تیپ منطقه، این شوند. درمی تقسیم

 که شود؛می تقسیم شش طبقه به امروزی بندیطبقه اساس
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هایی با ی، زمینهای کم برخوردار از نظر کشاورز زمینشامل 

مخلوط ، کشت باغ تیقابل یدارا یاراضقابلیت کشاورزی، 

هستند. در این میان  مرتعی و ابانیهای بزمینی، باغ و کشاورز 

ی، های کم برخوردار از نظر کشاورز زمین( در %11محوطه ) 2

 7های کشاورزی، ها در زمین( محوطه%16.6سه محوطه )

و  کشت باغ تیبلقا یدارا یاراض( در %39محوطه )

های بیابانی و یک ( در زمین%22کشاورزی، چهار محوطه )

اند. بر های با قابلیت مرتع قرار گرفته( در زمین%5محوطه )

هایی که در مراتع و ارتفاعات این اساس باید محوطه

هایی که اند وسعت کمرتی نسبت به دیگر محوطهشدهواقع

 اساس رضیب در دشت قرار دارند، داشته باشند. بر

 هایمحوطه مساحت همبستگی میزان پیرسون همبستگی

 ،(1 جدول) است ./289 گیاهی پوشش عامل این منطقه با

 مساحت و گیاهی پوشش بین متوسط رابطه به رقم این

ها دهد که محوطهاین قضیه نشان می دارد. اشاره هامحوطه

های مختلف این منطقه با وسعت متفاوت در بخش

 اند.شدهپراکنده

درجه شیب محل قرارگیری  با هامساحت محوطهارتباط بین 

 هاآن

عوامل تغییر و تحول  ترینمهمشیب زمین یکی از 

و برخی از  رودیمی سطح زمین به شامر هایناهموار 

انسانی مانند کشاورزی، دامداری و  هایگروهی هاتیفعال

 هادامنهو  هابیشانسانی بر روی  هایسکونتگاهحتی برخی 

 نقش (. میزان شیب25: 1374زمردیان، شود )میانجام 

 و چه گذشته چه در انسانی هایسکونتگاه توزیع در باالیی

ی هاتیمجاز جهت فعال بی. حداکرث شاست داشته امروزه

: 1396 ،ی و همکاراندرجه است )صدر موسو  15 ی تازراع

 در موجود هایدرجه شیب پیش رو اهداف به توجه (. با738

 طبقة آن کمرتین که ؛شدند بندیطبقه مجزا گروه 3 در منطقه

 با .است شده تعیین 3 طبقة آن بیشرتین و درجه 0-5 اول

 انسانی سکونتگاه برپایی جهت شیب بهرتین کهاین به توجه

 نظر در( Anabestani, 2011: 97) درجه 0-10 شیب

بر روی ها شده، به بررسی محل قرارگیری محوطه گرفته

 پردازیم.ها میشیب

های باستانی عامل مهمی درجه شیب محل قرارگیری محوطه

ها تأثیر است که با توجه به ماهیت اقتصادی بر مساحت آن

( %44.4) محوطه 8های منطقه، گذارد. از میان محوطهمی

نیز  ( %44.4محوطه ) 8درجه و  5-0یعنی  1در شیب گروه 

( نیز در شیب بیش %11) حوطهدرجه و دو م 10-5در شیب 

بین  رسونیپ یهمبستگ بیرضاند. درجه قرار گرفته 10از 

درجه شیب محل  عاملبا  منطقههای مساحت محوطه

. این رقم ارتباط (1 )جدول . است/650ها محوطه یر یقرارگ

ها و درجه شیب محل مثبت و قوی بین مساحت محوطه

وان این مطلب را ذکر هاست. شاید از دالیل آن بتقرارگیری آن

های بزرگ در های مذکور با مساحتکرد که بیشرت محوطه

درجه که مناسب استقرار  10تا  0های گروه بین شیب

 اند.شدههستند، واقع

 و نوع خاک هامساحت محوطهارتباط بین 

 عنوان بسرتي براي محل استقرار و رشد گياهان درخاك به

 اهميت زيادي برخوردار استشناختی از های بومارزیابی

 یا آلی ماده خاک .(36: 1392)خرسوشاهی و همکاران، 

 طوالنی بسیار سالیان طی در که است مرتاکمی غیر معدنی

 و پوشش گیاهی اقلیم، مانند مختلف عواملتأثیر  تحت

بنابراین نوع خاک ؛ است گردیده ایجاد بلندی و پستی

دهد می قرار تأثیرساختار معیشت ناحیه را تحت 

(. در این منطقه 126: 1384استعالجی و قدیری معصوم، )

 محوطه 4، ایهای صخرهزمین( در %44.4محوطه ) 8

( در %33محوطه ) 6و  سولی دیارهای ( در خاک22%)

 جدا شده از سنگ مادر زیهایی با بافت رسنگهایی از خاک

 مساحت بین پیرسون همبستگی اند. رضیبقرار گرفته

 محل قرارگیریخاک نوع  عامل با منطقه هایمحوطه

 و ضعیف رقم این(. 1 جدول) است 041/0 هامحوطه

 ضعیف و بسیار پایین بین دهنده ارتباطنشان و است اندک

بیشرت  است. نوع خاک عامل با هامحوطه مساحت میزان

خاک منطقه از نوع خاک اریدی سول است. این نوع خاک 

ت که در اس اندک یرطوبت میبا رژمناطق خشک مربوط به 

زار تبدیل های نامنظم به شورهمدت طوالنی بر اثر بارش

عمدتاً از این مناطق  یاهیپوشش گشوند. معموالً می

خاك  و این نوع است یابانیهای بهای پراکنده و علوفهبوته

بيشرت برای مرتع  و بوده خشك و ایقهوه-بياباين قرمز

 یک(. ی36: 1392همکاران،  مناسب است )خرسوشاهی و

 ق)اف میافق تجمع کربنات کلس دها وجو از مشخصات مهم آن
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( که هامن 201: 1389تبار، است )ریحانی( کیکلس

تعرق  نفوذپذیری ضعيف، تبخري و .ترکیبات آهکی است

ها موجب به شديد و مقدار كم پوشش گياهي در بیابان

های تجمع منك یههایی با مواد آيل پايني، الآمدن خاک وجود

، ظرفيت پايني تبادل یافتهتوسعههای كم رس در سطح،

 موجببههای خاك تريه و توسعه كم افق كاتيوين، رنگ قرمز

از خصوصیات این نوع خاک است  كمبود آب تراوش شده

(، وجود این افق 36: 1392)خرسوشاهی و همکاران، 

ها خصوصیات خاک را از نظر کشاورزی )آهک( در خاک

(. درنهایت با این 38: 1384دهد )نظری، تحت تأثیر قرار می

های نامناسب برای توصیف، در این محدوده با خاک

های بزرگ و کشاورزی نباید انتظار داشته باشیم که محوطه

 وسیع در آن شکل گرفته باشد.

 و فاصله از روستاها هامساحت محوطهارتباط بین 

 یهابافت کنار در زیادی در موارد هادهکده و روستاها

 یاگونهبه که رندیگیم شکل باستانی یهامحوطه و کهن

. هر دهندیم نشان را فرهنگی پهنه یک در استقرار تداوم

های باستانی چه تعداد روستاهای امروزی در کنار محوطه

دهد که رشایط محیطی گرفته باشند، نشان میبیشرتی شکل

أثیر فراوانی داشته است، گیری و تداوم زندگی تجهت شکل

انداز و محیط منطقه بسرت مناسبی را بدین معنی که چشم

های مختلف فراهم کرده برای استقرار جوامع انسانی در دوره

تا روستاهای این منطقه  ی اشکانیهامحوطهفاصله است. 

مرت  704ها به مرت و میانگین فاصله آن 2200تا  50بین 

دسته تقسیم  3ا روستاها به ها ت. فاصله محوطهرسدیم

، 2000-1000، دسته دوم 1000 تا 0شود که شامل می

ها مرت هستند. تعداد محوطه 2000دسته سوم نیز باالتر از 

 13شود که و مشخص میشد نسبت به هر دسته سنجیده 

( %22محوطه ) 4مرتی،  1000( در فاصله %72محوطه )

( در فاصله %5)مرت و یک محوطه  2000تا  1000در فاصله 

 بیرضاند. شدهمرت از روستاها واقع 2000بیش از 

 عاملمنطقه با  یهامساحت محوطه نیب رسونیپ یهمبستگ

که این  (1 جدول) است ./292 فاصله از روستاهای امروزی

ی هامحوطهدیگر بیان. بهکندیمرقم رابطه متوسط را بیان 

ی با فاصله از هامحوطهکنار روستاها باید بزرگ باشند و 

که این قضیه  باشند ترکوچکروستاها باید دارای مساحت 

در این منطقه تا حدودی صادق است، اما ممکن است در 

 .شودی کوچک نیز دیده هامحوطهنزدیکی روستاها 

 های اشکانیالگوهای استقراری محوطه

 استقرارهای الگوی آوردن دست به برای پژوهش این در

 هایمحوطه پراکندگی بهرت درک و تحلیل منظوربه و منطقه

 متغیرهای با الگویی متناسب یافنت و منطقه شناختیباستان

. است شده استفاده ایخوشه تحلیل آماری روش از محیطی

 ازجمله ارتفاع از سطح دریا، محیطی عوامل که معنی بدین

آب، میزان شیب، نوع پوشش گیاهی منطقه،  فاصله از منابع

 متغیر عنوانبه فاصله از مسیرهای ارتباطینوع خاک و 

 متغیر عنوانبه نیز باستانی هایمحوطه مساحت و مستقل

 الگوی تعیین و بندیخوشه در. شد گرفته نظر در وابسته

 فاصله و همسایه تریننزدیک روش از هامحوطه استقراری

 شد. بر این اساس دو الگو به دست آمد استفاده اقلیدسی

 (.2جدول ، 2منودار )

 1الگوی استقراری 

است که بیشرتین  محوطه 17شامل  1 استقراری الگوی

 (. ارتفاع2، جدول 2نک: منودار ست )ا دارا راتعداد محوطه 

 مرت 2042 تا 1257 بین استقراری الگوی این دریای سطح از

آب  ابعمن از مرتی 1862 تا 65 بین فاصله در ( و7)تصویر 

 27429 تا 154 بین مساحتی و اندشدهواقع پایدار )قنات(

انداز و نوع دارند. از نظر قرارگیری در بافت چشم مرتمربع

های کم برخوردار زمینهای و پوشش پوشش گیاهی در بافت

مخلوط ، کشت باغ تیقابل یدارا یاراضی، از نظر کشاورز 

. فاصله اندشدهواقع مرتعی و ابانیهای بزمینی، باغ و کشاورز 

تا  110ها از مسیرهای ارتباطی اصلی بین این گروه از محوطه

و  شدهواقعدرجه  10-5و  5تا  0 یهابیشمرت و در  10500

اند. این درجه قرار گرفته 10های باالتر از دو محوطه در شیب

شناسی ها از نظر زمینگروه با توجه به موقعیت قرارگیری آن

های با سنگ، ایهای صخرهزمینبا بسرتهای هایی در زمین

و ارید سول هستند،  جدا شده از سنگ مادر زیبافت ر

انداز ها در چشماند. قرارگیری این نوع محوطهشدهواقع

دشت  سطح در هاسکونتگاه این پراکنش شیوۀ بر منطقه و بنا

که زیر سه هکتارند،  هاآن منطقه مرتفع، وسعت اندک و

 صورتبه را هازیستگاه این اقتصادي شیوۀ توانمی
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های گاههای روستایی کوچک به همراه اسکاناسکان

 مناطق منودن رها به توجه با .منود فرض موقت/فصلی

 ها،کوهپایه در سکونت و دشت داخل بسیار زیاِد هموارِ 

 داری اتکاپروری و گلهدام به دوره جوامع این زیاداحتاملبه

 الگوی یک از ها با پیرویوسعت اندک محوطه .اندداشته

 های کم بارور،زمین ویژگی با که منابع آب امتداد خطی در

 نشان از استقرارهای فصلی مرتعی، مناطق دسرتسی به

ها، پایهکوه کوچک حاشیۀ هایمحوطه درنتیجه، هست؛

 وابستگی معیشتی نظر ها ازماهوری و دامنه کوهنواحی تپه

از  هابرداری محوطهبهره شعاع و دارند مداری؟دا به بیشرتی

است. البته الزم به اشاره است که در میان  ترمحیط وسیع

محوطه بر اساس موقعیت قرارگیری  5های این گروه محوطه

عنوان قلعه در نظر گرفته شده بر فراز ارتفاعات منفرد به

هکتار  3تا  5/0های بین است. این قالع با مساحت

ای دشت فراخ ماژان قرار خطی در ارتفاعات حاشیهصورت به

اند.گرفته

 نگارندگان(: مأخذ) هاهای دوره اشکانی و الگوهای آن، محوطه2جدول 
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 نگارندگان(: مأخذ) های اشکانی، الگوهای استقراری محوطه2منودار 

 
 نگارندگان(: مأخذ) های اشکانیموقعیت الگوهای استقراری محوطه 7تصویر 

 2الگوی استقراری 

با )دوکوهه  نام هکتار با 42تر از بزرگ محوطه یک این الگو در

و دلیل  (7، تصویر 2منودار : دارد )نک قرار (Kh.064کد 

قرارگیری آن در یک خوشه یا الگوی مجزا وسعت بسیار زیاد 

محوطه  وسعت این ها است.آن نسبت به دیگر محوطه

 قرار دریا سطح از مرتی 1491مرتمربع و در ارتفاع  422284

 اصلی از منابع مرتی 3425فاصله  در ی مذکورمحوطه. دارد

 اینمنطقه  اندازچشم در قرارگیری نظر و از قرارگرفته آب

 1300بیابانی و در فاصله  کاربری با هاییزمین محوطه در

درجه  5کمرت از  بیشمرتی مسیر ارتباطی اصلی و در 

قرارگرفته است. همه این خصوصیات مخصوصاً قرارگیری در 

نزدیکی مسیرهای ارتباطی اصلی، قرارگیری در شیب پایین و 

دست و در کنار ارتفاعات و در کف دره، قرارگیری در پایین

حاشیه مخروط افکنه روستای چهکند گل نشان از موقعیت 

ت باال و موقعیت این دارد. در واقع وسع مهم و اسرتاتژیک

دهد که احتامالً با یک انداز منطقه نشان میمحوطه در چشم

صورت یک مرکز محلی شهر دوره اشکانی روبرو هستیم که به

 کرده است.ای عمل مییا منطقه

 بحث

در بررسی استقرارهای اشکانی آشکار گردید که با دو الگوی 

چک که با استقراری مواجهیم. یک الگو شامل روستاهای کو 

اند. پروریشان عمدتاً متکی بر دامتوجه به موقعیت قرارگیری

الگوی دیگر شامل یک محوطه )دوکوهه( در مقیاس یک مرکز 

هکتار مساحت دارد. گرچه بر  40محلی است که بیش از 
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تا دورۀ  3های سطحی محوطه مزبور از عرص آهن اساس یافته

توان چنین میاشکانی مورد سکونت قرارگرفته است، اما 

استنباط منود که طی دورۀ اشکانی در منطقه خوسف یک 

مرکز محلی در محوطه دوکوهه در مرکز دشت ماژان شکل 

احتامل با تعدادی محوطه با ماهیت گرفته بوده که این مرکز به

دفاعی بر روی ارتفاعات حاشیه دشت مورد محافظت قرار 

ها به محوطه گرفته است. در واقع الگوی قرارگیری اينمی

محوطه که بر  5اند. از میان توجهنسبت محوطه دوکوهه قابل

عنوان قلعه اساس موقعیت قرارگیری در این پژوهش به

غربی، -اند، سه مورد از آنان در جهت رشقیمدنظر قرارگرفته

کیلومرتی در شامل محوطۀ دوکوهه  20تا  15در فاصلۀ بین 

در نیمۀ جنوبی آن،  و دو عدد دیگر با هامن جهت و فاصله

اند. عالوه بر حضور قالع در اطراف محوطه مرکزی قرار گرفته

توان به حضور نقش برجسته کال جنگال و الخ دوکوهه، می

که  (Livshits 2002؛ 1373خانیکی و بشاش، مزار )لباف

دو مدرک بسیار مهم در منطقه رشق ایران از دورۀ اشکانی 

کیلومرتی شامل غرب  25است، اشاره منود که اولی در 

کیلومرتی شامل رشق آن  28محوطه دوکوهه و دیگری در 

به دستور یکی از حکام « كال جنگال»كتيبه  قرارگرفته است.

پرس اردشري )ارتخرش( « نخور»محلی دورۀ اشکانی به نام 

 :Henning, 1953؛44: 1320كنده شده است )رضایی، 

منطقه خوسف نشین بودن نوعی ماهیت حاکم( که به 132

بندی منود توان چنین جمع(. می8دهد )تصویر را نشان می

الجیشی محوطه دوکوهه در میان دشت که موقعیت سوق

های ارتباطی و قالع دفاعی و نقوش ماژان و نزدیکی آن به راه

احتامل بسیار دهد كه بهخوبی نشان ميای اشکانی بهصخره

دورۀ حکومت  زیاد این محوطه یکی از مراکز محلی در

 اشکانیان در رشق ایران بوده است.

از سوی دیگر، منطقه خوسف از فقدان منابع آب دائم رنج 

انبارها ها و آبترین منابع تأمین آب قناتبرد و عمدهمی

دهد که حداقل ها نشان میها دربارۀ قناتهستند. پژوهش

د ها در شامل رشق ایران در هزارۀ دوم پیش از میال این سازه

-( و در سدهFattahi, 2015ابداع و احداث شده بودند )

های نخستین هزارۀ اول ق.م سبب تحول در توانایی بقاء و 

سکونت جوامع انسانی در فالت ایران و مناطق خشک 

(. Manuel et al., 2017جزیرۀ عربستان گردید )شبه

حال در دورۀ تاریخی )هخامنشی و فرا هخامنشی( بااین

ی قنات سبب گردیده که در مناطق خشکی است که فناور 

( و Manuel et al., 2018همچون شامل مرکز فالت ایران )

تا( استقرارهای انسانی در دشت نیریز )مرادی و همکاران بی

شده و در اثر کمبود آب مجبور های دشت پراکندهمتام بخش

به ترک محل استقرار خود نباشند. با توجه به سطور فوق، الزم 

خوسف آثاری  1393اره است که گرچه در بررسی سال به اش

( و یکی دو Nikzad et al., 2015سنگی )های پارینهاز دوره

های احتاملی مس و سنگ و مفرغ شناسایی محوطه با سفال

(، اما نتایج بررسی نشان 1396زاد، گردید )صدیقیان و نیک

های مختلف منطقه دهد آغاز استقرار عمده در بخشمی

گردد که در پرتوی نتایج این به دورۀ اشکانی بازمی خوسف

توان این موضوع را در رابطه با احداث و گسرتش پژوهش می

 فناوری قنات قلمداد منود.
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نگارندگان(: )مأخذ ای الخ مزار و کال چنگالصخره( به نسبت قالع اشکانی و دو نقش Kh 065: موقعیت محوطه دوکوهه )8تصویر 

 گیرینتیجه

طی بررسی شهرستان خوسف در حاشیه رشقی کویر لوت 

محوطه بر اساس بقایای سطحی به دوران  18درمجموع 

گذاری شد. نتایج پژوهش نشان داد که اشکانی تاریخ

ای این دوره از دو الگوی استقراری متشکل از تعدادی محوطه

پروری و یک مرکز ی کوچک مبنی بر معیشت دامروستا

کنند. هکتار در مرکز منطقه پیروی می 40محلی با مساحت 

همچنین در تأثیر نقش عوامل محیطی این امر مسجل شد که 

فقدان منابع آب دائم عامل تأثیرگذاری بر الگوهای استقراری 
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ترین نتایج این مطالعه، سکونت قرارگرفته است. از مهم
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است. در واقع، محوطه دوکوهه در مرکز دشت ماژان با توجه 
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مؤید اهمیت و  -ای کال چنگال و الخ مزارنقوش صخره
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