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چكیده
ــه ی  ــه حوض ــان س ــري در می ــل قرارگی ــز، به دلی ــت درگ ــژه دش ــان و به وی ــتان خراس اس
شمال شــرق  ترکمنســتان(،  )کوه پایه هــای  مرکــزی  آســیای  جنوب غــرب  فرهنگــی؛ 
ــناخته در  ــا ناش ــم، ام ــق مه ــي از مناط ــران یك ــرق ای ــران و شمال ش ــزی ای فالت مرک
ــاص  ــگاه خ ــي، جای ــاي اقلیم ــي رود. ویژگي ه ــمار م ــي به ش ــاي باستان شناس پژوهش ه
ــاز مــورد توجــه گروه هــاي  ــه باعــث شــده کــه از دیرب ــي و موقعیــت مهــم منطق جغرافیای
ــاره ی تحــوالت منطقــه در دوران  ــا درب ــن وجــود اطالعــات م ــا ای ــع گــردد. ب انســاني واق
ــا ســایر حوضه هــاي فرهنگــي  ــه ب ــن منطق ــاط ای ــت ارتب ــخ و کیفی ــف پیــش از تاری مختل
بســیار ناقــص اســت. از ایــن رو انجــام پژوهش هــاي باستان شــناختي و به ویــژه کاوش هــای 
ــوي  ــل الگ ــی و تحلی ــی هاي باستان شناس ــت. بررس ــروري اس ــیار ض ــی بس باستان شناس
اســتقراري، از روش هــاي شــناخته شــده در باستان شناســی بــراي کمــک بــه شــناخت روابــط 
فرهنگــی در دوران پیــش از تاریــخ می باشــد. اطــالع و آگاهــي از الگوهــاي اســتقراري ایــن 
ــته،  ــد. در گذش ــود بخش ــی آن بهب ــداز فرهنگ ــم ان ــا را از چش ــد درك و م ــه مي توان منطق
ایــن نــوع تحلیــل بــا روش هــای ســنتی انجــام می گردیــد امــا امــروزه، تحلیــل الگوهــای 
ــه  ــه ب ــردد ک ــد؛ ARC GIS انجــام می گ ــی به مانن ــای متفاوت ــرم افزاره ــا ن ــتقراری ب اس

ــردد. ــر می گ ــری منج ــر و واقعی ت ــات واضح ت اطالع
 در ایــن مقالــه به نتایــج حاصــل از بررســي هاي باستان شــناختي دشــت درگــز و 
تحلیــل آن هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار Arc GIS پرداختــه شــده اســت. در ایــن مطالعــه 
مشــخص گردیــد کــه تاثیرپذیــری از آب و خــاك و هم چنیــن طیــف ارتفاعــی مشــخصی 

ــردد. ــخصی می گ ــتقراری مش ــوی اس ــدن الگ ــود آم ــث به وج باع
واژگان کلیدي: 

Arc GIS دشت درگز، بررسي باستان شناختي، الگوي استقراری، نرم افزار
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مقدمه
ــر و  ــا 55 کیلومت ــول 50 ت ــه ط ــرب، ب ــه غ ــرق ب ــز( از ش ــان گ ــز )دره درخت ــت درگ دش
ــات  ــله ارتفاع ــیله سلس ــده و به وس ــترده ش ــر گس ــا 35 کیلومت ــوب 30 ت ــه جن ــمال ب از ش
ــان  ــه بیاب ــا اتــک و پهن ــه داغ ی ــه ای کپ ــد کوه پای ــه زریــن کــوه از کمربن ــاه منتهــی ب کوت
ــرار دارد و  ــه داغ ق ــی کپ ــن دشــت در شــمال دامنه هــای اصل ــوم جــدا می شــود. ای ــره ق ق
ــه دایمــی درونگــر آن  ــه ای جنــوب ترکمنســتان اســت. رودخان ــر منطقــه کوه پای مشــرف ب
ــًا منــزل گاه کردهایــی اســت کــه در اواخــر قــرن شــانزدهم و  را مشــروب می کنــد و عمدت
اوایــل قــرن هفدهــم میــالدی، شــاه عبــاس صفــوی آنــان را در ایــن ناحیــه ناامــن اســكان 
ــا مناطــق جنوب غــرب ترکمنســتان و صحــرای  داد. منطقــه درگــز بــه علــت همجــواری ب
قــره قــوم بارهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بررســی اولیــه ایــن منطقــه در ســال 
ــی زاده، 1391: 61( و بررســی  ــان )باق ــه سرپرســتی نگهب ــی ب 1345 شمســی توســط هیئت
دوبــاره منطقــه در ســال 1978 میــالدی توســط فیلیــپ کوهــل و دنیــس هســكل در ارتبــاط 
ــن  ــان: 62(. ای ــزد می کند)هم ــه را گوش ــن منطق ــت ای ــتان، اهمی ــرب ترکمنس ــا جنوب غ ب
منطقــه در ســال 1375 شمســی توســط هیئتــی به سرپرســتی محمــود بختیــاری و عمــران 
گاراژیــان مــورد بررســی قــرار گرفت)گاراژیــان، 1377: 2(. مســئله پژوهــش حاضــر تحلیــل 
ــن IV )دوران  ــر آه ــان عص ــا پای ــنگی ت ــه از دوران نوس ــن منطق ــتقراری ای ــوی اس الگ
ــه  ــن مقال ــد. ای ــی )GIS( می باش ــات جغرافیای ــتم اطالع ــتفاده از سیس ــا اس ــی( ب هخامنش
ــه  ــا تكی ــه ب ــت بلك ــه نیس ــن منطق ــی در ای ــور فرهنگ ــگاری و تط ــن گاهن ــدد تعیی درص
ــه  ــن منطق ــتانی ای ــای باس ــق محوطه ه ــل دقی ــدف تحلی ــین، ه ــای پیش ــر پژوهش ه ب
ــناختی  ــای زیست بوم ش ــردن به ویژگی ه ــی ب ــرای پ ــان ب ــط اطرافش ــا محی ــاط ب در ارتب
ــع  ــا مناب ــر و ب ــا یک دیگ ــا ب ــی آن ه ــاط مكان ــر دوره و ارتب ــتانی در ه ــای باس محوطه ه

طبیعــی اســت.
جغرافیا و زیست بوم دشت درگز

دشــت درگــز بیــن 37’11 تــا 37’33 عــرض شــمالی و 58’38 تــا 59’11 طــول شــرقی در 
ــران واقــع شــده اســت. بیشــترین طــول  شــمال اســتان خراســان و شمال شــرق کشــور ای
ــه درونگــر  ــا محــل خــروج رودخان دشــت از روســتای »حســن کدخــدا« در شــمال غرب ت
از ایــران در جنوب شــرق، تقریبــًا 62 کیلومتــر و بیشــترین عــرض آن از کوه پایه هــای 
ــتان در  ــران و ترکمنس ــرز ای ــا م ــوب ت ــجد در جن ــزار مس ــر و ه ــات اهلل اکب ــمالی ارتفاع ش
شــمال تقریبــًا 30 کیلومتــر اســت. شــهر درگــز مرکــز دشــت درگــز اســت و دو شــهر دیگــر 
ــده اند.  ــع ش ــه واق ــرق منطق ــمال غرب و جنوب ش ــب در ش ــه ترتی ــاد ب ــدان و لطف آب نوخن
منطقــه در تقســیمات کشــوری بــه چهــار بخــش: نوخنــدان، مرکــزی، لطف آبــاد و چاپشــلو 
ــر  ــز، 1365: 1(. از نظ ــور، درگ ــای کش ــگ آبادی ه ــه 1(، )فرهن ــده است)نقش ــیم ش تقس
ــه ای  ــه داغ منطق ــت. »کپ ــه داغ اس ــوبی کپ ــه رس ــز در حوض ــت درگ ــی دش زمین شناس
کوهســتانی اســت کــه در اثــر آخریــن فازهــای چیــن خوردگــی آلــپ و فرســایش پی آمــد 
آن ســیمای فعلــی را به خــود گرفتــه اســت. مورفولــوژی منطقــه در مراحــل جوانــی بــوده و 
توپوگرافــی رابطــه مســتقیم بــا ســاختمان های زمین شناســی دارد. تاقدیــس هــا، ارتفاعــات 
تشــكیل  را  میان کوهــی  دشــت های  اغلــب  ناودیس هــا  و  می ســازند  را  کوه هــا  و 
ــی  ــه ویژگ ــز س ــت درگ ــی دش ــاظ ریخت شناس ــه لح ــارحرب، 1373: 9(. ب داده اند«)افش
شــاخص و خوانــا دارد: کوه پایه هــا کــه بــا شــیب مالیــم از همــه طــرف دشــت را محاصــره 
ــمه ها  ــه آب چش ــی ک ــا جاهای ــه و ی ــی رودخان ــاخه های فصل ــار ش ــا در کن ــد و تنه کرده ان
ــه ای  ــای رودخان ــل دره ه ــر عام ــتند. دیگ ــاورزی هس ــل کش ــد قاب ــت می رس ــطح دش به س
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 نقشه 1: وضعیت جغرافیایی-
سیاسی دشت درگز.

اســت کــه طوالنی تریــن آن هــا دره شــاخه اصلــی رودخانــه درونگــر به خصــوص در مرکــز 
ــًا  دشــت و حاشــیه شــهر درگــز می باشــد. ویژگــی ســوم، ســطح دشــت اســت کــه عموم
ــان  ــا شــیب کوه پایه هــا را پوشــانده اســت. جری ــه ای ت ــه کناره هــای دره هــای رودخان فاصل
آب هــای ســطحی اگــر دایمــی و در دســترس باشــند و به ویــژه خیلــی تغییــر مســیر و بســتر 
ــر  ــرا اکث ــرای شناســایی محل هــای باســتانی هســتند، زی ــی ب ــداده باشــند راهنمــای خوب ن
محل هــای باســتانی در مناطقــی ماننــد: شــرق ایــران و آســیای مرکــزی کــه دارای اقلیمــی 
خشــک و صحرایــی بــا مقــدار کــم نــزوالت جــوی هســتند در کنــار رودخانه هــای کــم آب 
ولــی دایمــی و عمومــًا رودخانه هــای کوهســتانی کــه می تواننــد آب مــورد نیــاز کشــاورزان 
را بــرای ادامــه حیــات فراهــم نماینــد، شــكل گرفته اند)ماســون، 1374: 137(. دشــت درگــز 
ــه  ــن رودخان ــند. مهم تری ــوم می باش ــی قره ق ــع آب ــه ای از مناب ــر حوض ــی آن زی ــع آب و مناب
اصلــی ایــن دشــت شــاخه اصلــی رودخانــه درونگــر می باشــد کــه آبــش شــیرین اســت و از 
ارتفاعــات آهكــی جنــوب دشــت »قله اهلل اکبــر« سرچشــمه گرفتــه و به ســوی شــمال غرب 
به مــوازات جــاده قوچان-درگــز ادامــه می یابد)نقشــه 2(. منبــع دیگــر، قنــات می باشــد کــه 
نقــش آن در اســتحصال آب در دشــت درگــز بســیار می باشــد. قرارگیــری محــل قنات هــا 
بیشــتر در شــمال غربی در نزدیكــی جشــن آباد و جنوب شــرقی در حســین آباد بیشــتر 
ــت  ــر در جه ــوازات یک دیگ ــور به م ــوات مزب ــه قن ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای می باش
شمال شــرق کشــیده شــده اســت کــه ایــن امــر نشــانگر شــرایط هیدروژئولوژیكــی ناحیــه 
ــه  ــر ک ــه درونگ ــیر رودخان ــی مس ــفره های آب زیرزمین ــد)والیتی، 1370: 105(. س می باش
ــل  ــت قاب ــت و کمی ــده دارای کیفی ــز کشــیده ش ــهر درگ ــا ش ــمال غرب ت ــو در ش از پالكانل
ــدل 30  ــكری مع ــای لش ــیله آق ــده به وس ــه ش ــات ارای ــاس اطالع ــر اس ــت. ب ــی اس توجه
ــر اســت.  ــر 300 میلی مت ــه درونگ ــز رودخان ــز و حوضــه آب ری ــی دشــت درگ ــاله بارندگ س
ــه  ــد. درج ــش می یاب ــرق کاه ــه ش ــرب ب ــه از غ ــات منطق ــروی از ارتفاع ــه پی ــی ب بارندگ
حــرارت هــم از غــرب بــه شــرق افزایــش می یابد)والیتــی، 1370: 97(. محصــوالت عمــده 
ــادی از دشــت درگــز کــه به عنــوان زمیــن مزروعــی مــورد اســتفاده  کشــاورزی بخــش زی
ــد و  ــات، ذرت، کنج ــیب زمینی، حبوب ــه، س ــه، پنب ــد از: غل ــه عبارتن ــرار گرفت ــاورزان ق کش
صیفی جــات، طالبــی، خربــزه، و هندوانــه و انگــور کــه تنــوع گونه هــای آن در دشــت درگــز 

حایــز اهمیــت می باشــد)قهرمانی ابیوردی، 1335: 34،35(.
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پیشینه پژوهش های تاریخی و باستان شناسی دشت درگز
بــر اســاس نوشــته های میخــی کتیبــه بیســتون، شــمال خراســان بــا نــام »پرثــوه« شــناخته 
می شــود و ســاتراپ اینجــا در دوران هخامنشــی از میــان نزدیــكان دربــار انتخــاب می شــده 
اســت. کاوش هــای مهــدی رهبــر در محوطــه باســتانی بندیــان درگــز منجــر بــه شناســایی 
ــز  ــک مرک ــد ی ــه نشــان می ده ــد ک ــانی ش ــاخصی از دوران ساس ــری بســیار ش ــار گچ ب آث
ــی، 1383:  ــود دارد )معصوم ــه وج ــن منطق ــانی در ای ــم از دوران ساس ــیار مه ــی بس سیاس
ــون  ــاد در مت ــا همــان محمدآب ــه و به خصــوص شــهر درگــز ی ــن منطق ــن ای 492(. همچنی
ــا  ــكانی بن ــله اش ــک اول از سلس ــه در دوران اش ــا ک ــهر نس ــا ش ــن ب ــیاری از مورخی بس
گردیــده، یكســان انگاشــته شــده اســت)معصومی، 1383: 493(. چندیــن مســافر و جهانگــرد 
طــی قــرن نوزدهــم میــالدی از دشــت درگــز عبــور کرده انــد و توصیــف جغرافیایــی از ایــن 
دشــت را ارایــه داده انــد. »کاپیتــان ناپیــر یكــی از ایــن جهانگــردان و ســیاحان بریتانیایــی 
ــی را  ــبتًا مفصل ــی نس ــف جغرافیای ــرده و توصی ــور ک ــه عب ــن منطق ــه از ای ــد ک می باش
دربــاره دشــت درگــز نوشــته اســت)گاراژیان، 1377: 1(. همچنیــن ســر هنــری راولینســون 
ــای  ــاره اهمیت ه ــش 10 درب ــرو1« در بخ ــه م ــا ب ــود »راه ه ــاب خ ــل در کت ــور مفص به ط
 .)Kohl and Heskel, 1980: 171(ــت ــرده اس ــت ک ــه صحب ــن منطق ــتراتژیكی ای اس
اولیــن باستان شناســی کــه دربــاره آثــار باســتانی دشــت درگــز نوشــته هنــری فرانكفــورت 
ــرده  ــد ک ــز بازدی ــت درگ ــی( از دش ــالدی )1303 شمس ــال 1924 می ــه در س ــد ک می باش
ــی  ــورد بررس ــی( را م ــز کنون ــاد )درگ ــده از محمدآب ــع آوری ش ــی جم ــواد باستان شناس و م
قــرار داده اســت. وی یــک صنعــت مشــترك ســفالگری بیــن ســفال های ایــن منطقــه بــا 
ــن  ــو تشــخیص داده اســت)Kohl and Heskel, 1980: 163(. اولی ــه آن ســفال های تپ
ــتان  ــت باس ــط هیئ ــی توس ــال 1345 شمس ــه در س ــن منطق ــانه ای ــی باستان شناس بررس
شناســی شمال شــرق به سرپرســتی نگهبــان انجــام گرفت)لباف خانیكــی، 1387: 100(. 
ــالدی(  ــر 1978 می ــپتامبر و نوامب ــی )س ــال 1357 شمس ــاه س ــان م ــاه و آب ــهریور م در ش
ــس  ــل و دنی ــپ کوه ــای فیلی ــی به نام ه ــناس خارج ــط دو باستان ش ــه توس ــن منطق ای
 .)Kohl and Heskel, 1980: 160-172(هســكل مــورد بازدیــد مقدماتــی قــرار گرفــت
همچنیــن در ایــن منطقــه پــس از انقــالب اســالمی ایــران مهــدی رهبــر طــی ســال های 
1373 تاکنــون چندیــن فصــل حفــاری را در مجموعــه بندیان درگــز کــه یــک محــل متعلــق 
ــال 1375ه.ش  ــت)گاراژیان، 1377: 2(. در س ــام داده اس ــد، انج ــانی می باش ــه دوره ساس ب
هیئتــی از میــراث فرهنگــی اســتان خراســان به سرپرســتی محمــد بختیــاری منطقــه دشــت 
ــن  ــی ای ــال 1376 شمس ــان در س ــران گاراژی ــن عم ــد. همچنی ــی نموده ان ــز را بررس درگ
منطقــه را دوبــاره بــا عنــوان بررســی شناســایی تكمیلــی دشــت درگــز)دوره پیــش از تاریــخ( 

ــان، 1377: 2(. بررســی نمود)گاراژی
روش پژوهش

ــر در  ــای موردنظ ــد و محوطه ه ــاز ش ــه ای آغ ــش کتابخان ــا پژوه ــدا ب ــش ابت ــن پژوه ای
چهارچــوب زمانــی از منابــع در دســترس اســتخراج گردیــد. در مرحلــه بعــدی بــرای تهیــه 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــا ب ــاط آن ه ــت نق ــا و ثب ــی محوطه ه ــه به بررس ــه GIS منطق نقش
 )GIS( و ســپس با اســتفاده از سیســتم اطالعــات جغرافیایی )پرداختــه شــد )جــدول 1 GPS
بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا؛ هــم بــر پایــه بررســی کنونــی و هــم بــر پایــه بررســی های 
گذشــته پرداختــه شــد. امــروزه بررســی های باستان شناســی بــرای اهــداف گوناگونــی مطــرح 
می گــردد. تــا دهه هــای قبــل بررســی تنهــا ابــزاری بــرای تعییــن محــل کاوش محســوب 
1. The Road To Marv
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ــال می شــوند شــامل  ــی دنب ــی کــه در بررســی های میدان ــروزه هدف های ــا ام ــد ام می گردی
ــای  ــاط مكان ه ــدت، ارتب ــی آن در دراز م ــه، دگرگون ــی منطق ــان های جمعیت ــرآورد نوس ب
ــا محیــط زیســت و منابــع طبیعــی، تعییــن مرزهــای فرهنگــی بیــن منطقــه ای  باســتانی ب
ــت)زیدی، 1383: 22(.  ــی آن هاس ــاط فضای ــتانی و ارتب ــای باس ــب مكان ه ــله مرات و سلس
ــه در آن انســان  ــف می شــود ک ــوان روشــی توصی ــا به عن واژه الگــوی اســتقراری در این ج
 Parsons,(ــد ــور می کن ــد، تص ــی می نمای ــه در آن زندگ ــم اندازی ک ــرروی چش ــود را ب خ
ــه  ــتقراری ب ــای اس ــای اقتصــادی الگوه ــی و جغرافی ــای فضای 129 :1972(. در تئوری ه
ــد  ــتقرارها می باش ــی اس ــاختار فضای ــی آن س ــن ویژگ ــه دارد. اولی ــادی توج ــی بنی دو ویژگ
ــات  ــتم های اطالع ــد. سیس ــتقرارها می باش ــن اس ــی بی ــه فضای ــی رابط ــن ویژگ و دومی
ــردازش اطالعــات  ــه کار پ جغرافیایی)ســاج = GIS( یــک سیســتم اطالعاتــی اســت کــه ب
مــكان مرجــع یــا اطالعــات جغرافیایــی می پــردازد و در واقــع نرم افــزاری رایانــه ای اســت 
کــه بــرای مدیریــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات فضایــی بــه کار می رود)قرخلــو و امیریــان، 
1382: 168(. ماهیــت باستان شناســی به گونــه ای اســت کــه بــا موضوعاتــی از قبیــل جمــع 
ــاط  ــا دیگــر رشــته ها ارتب ــردازش و تفســیر داده هــای باستان شناســی ب آوری، نگهــداری، پ
ــرای  ــی ب ــات جغرافیای ــا سیســتم های اطالع ــتفاده از GIS ی ــد. اس ــرار می کن ــک برق نزدی
ذخیــره، نمایــش، تجزیــه و تحلیــل، تهیــه نقشــه های دقیــق، درك روابــط فضایــی انســان و 
محیــط زندگــی اطــراف آن در باستان شناســی جدیــد کامــاًل مرســوم شــده اســت. در واقــع 
اســتفاده از GIS و فنــاوری فضایــی در باستان شناســی موجــب دگرگــون شــدن نگرش هــا 
ــرج زاده، 1383: 114(.  ــت)کریمی و ف ــده اس ــی ش ــای باستان شناس ــرفت تحلیل ه و پیش
سیســتم های اطالعــات جغرافیایــی در مطالعــات ناحیــه ای در باستان شناســی بــرای بررســی 
ــل  ــا عوام ــا و هم ســازی ب ــرای کشــف الگوه نمونه هــای محوطه هــای باستان شناســی و ب
ــد: ارتفاعــات، دامنه هــا، جهــات شــیب، برجســتگی ها، زمین شناســی و  زیســت محیطی مانن
یــا فواصــل مختلــف دسترســی بــه آب بــه کار رفتــه اســت. مبانــی تئوریــک تحلیــل الگــوی 
ــتگاه های  ــاد زیس ــه ایج ــد ک ــتوار می باش ــرض اس ــن ف ــر ای ــط GIS ب ــتقراری در محی اس
ــار  ــر اســاس یــک مــدل توزیــع تصادفــی نمی باشــد چــون رفت دایمــی توســط انســان ها ب
انســان ها همیشــه الگوپذیــر بــوده اســت و بنابــر رفتــار مــكان گرایانــه آن هــا، اســتقرارها بــا 
توجــه بــه الگــوی شــكل زمیــن، خــاك، پوشــش گیاهــی، منابــع آبــی و دیگــر ویژگی هــا 
ــزار  ــرم اف ــن اســاس در ن ــر ای ــد )Warren and Asch, 2000: 6(. ب انتخــاب می گردن
ــط  ــی محی ــای اصل ــه متغیره ــه ها نســبت ب ــا و خوش ــک از محوطه ه ــر ی GIS، رابطــه ه
ــا، ارتفــاع مــكان اســتقرار از  ــوع خــاك پیرامونــی، ارتفــاع از ســطح دری ــع آب، ن مثــل مناب
ــی و  ــای طبیع ــا و گذرگاه ه ــه شــیب، راه ه ــا، زاوی ــن دم ــم و میانگی ــون، اقلی ــط پیرام محی

اســتراتژیک، مراکــز عمــده جمعیتــی و معــادن و ذخایــر طبیعــی بررســی می گــردد.
الگوی استقراری دشت درگز

محوطه هــای ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه چندیــن عامــل مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. ایــن 
عوامــل شــامل دوری و نزدیكــی بــه منابــع آبــی، خــاك منطقــه مــورد نظــر، شــیب ارتفاعــی 
ــر دوره  ــا ه ــاط ب ــی در ارتب ــف کل ــا توصی ــود. در این ج ــا می ش ــن محوطه ه ــاط بی و ارتب

آورده می شــود.
دوره نوســنگی: فرهنــگ نوســنگی ایــن دوران بــا نــام جیتــون مشــخص می گــردد 
ــات و  ــازی حیوان ــدن، اهلی س ــكون ش ــده از مس ــناخته ش ــواهد ش ــن ش ــه قدیمی تری ک
ــهمیرزادی، 1374:  ــک ش ــر می گیرد)مل ــاده را در ب ــفال های س ــاورزی و س ــان و کش گیاه
137(. نزدیک تریــن یافته هــای مشــابه بــه ایــن فرهنــگ در تپــه شــرقی ســنگ چخمــاق 
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 ، جدول گاهنگاري محوطه هاي مورد مطالعه1جدول شماره 

شمار
 ه

 نام محوطه
طول 

 جغرافيايي
عرض 

 جغرافيايي

ارتفاع از 
سطح 
 دريا

ارتفاع از 
سطح 
 دشت

 N EC MC LC EB MB LB Y A مساحت

 *         349m 13.5m 1 56.70’8’59 11.64’23’37 تپه تقي 1

  *        447m 10m 6.28 49.14’6’59 12.60’27’37 صاحب جان 2

  * * * * * * * * 578m 36m 9.56 52.50’5’59 0.48’28’37 ياريم تپه 3

   *       557m 7.5m 5.98 39.42’2’59 20.70’29’37 تپه خاخيان 4

5 
قره  يوخارقلعه
 قويونلو

37’26’42.30 58’59’11.52 656m 11.5m 4.46 * * * * * * *   

   * * * * * * * 667m 11.5m 0.93 26.88’3’59 56.58’21’37 نوروز تپه 6

     *     615m 20m 1.5 14.22’3’59 7.68’24’37 تپه پركن 7

  * * * * * *   469m 18m 1.3 47.76’7’59 42.42’20’37 تپه ليك 8

   *       641m 2m 0.5 31.86’5’59 34.80’20’37 2تپه اولياء  9

10 
تپه كال  

 كليسا
37’31’1.60 58’55’37.90 618m 5.5m 0.6     *     

   * *      657m 9m 0.5 47.28’3’59 5.94’21’37 شهرتپه 11

   * * * * *   632m 6.5m 1.67 20.64’59’58 16.26’31’37 تپه نوخندان 12

13 
كهنه قلعه 

 ميرقلعه
37’30’32.88 59’16’52.26 297m 16m 1.58      * * *  

   *       322m 6m 0.22 32.82‘14’59 44.52’30’37 ياستهتپه  14

15 
تپه مري 
 پالكانلو

37’33’54.00 58’52’44.76 740m 16m 1.3       *   

16 
يوخارقلعه 

 سعدآباد
37’26’40.32 59’0’20.64 691m 8m 1       *   

     * * * *  550m 16m 2.86 34.44’9’59 31.32’21’37 ايالن جوق 17

   *       316m 20m 5.68 11.94’15’59 51.24’30’37 تپه قراول 18

   *       764m 9m 0.54 55.62’53’58 48.36’28’37 تپه جشن آباد 19

   *       480m 9.5m 0.7 17.70’5’59 43.38’27’37 تپه نصير 20

  *        840m 17.5m 2.06 35.58’48’58 41.04’35’37 تپه نظر 21

 : دوره نوسنگيN* مساحت: هكتار                      * 
 *EC *     دوره مس سنگي آغازين :MC *     دوره مس سنگي مياني :LCدوره مس سنگي متاخر : 
 *EB *              دوره برنز آغازين :MB *               دوره برنز مياني :LCدوره برنز متاخر : 
 *Y دوره ياز :IوII                      *Aدوره هخامنشي : 

ــران اســت)همان: 134(. حوضــه دشــت درگــز به دلیــل نزدیكــی بیــش  در شمال شــرقی ای
ــن  ــگ ای ــر فرهن ــت تاثی ــدت تح ــتان به ش ــرب ترکمنس ــای جنوب غ ــه فرهنگ ه ــد ب از ح
ــد. فرهنــگ نوســنگی حوضــه دشــت  ــه می یاب ــان ادام ــا پای ــد ت ــن رون ــه اســت و ای منطق
ــه )عكــس 1، عكــس  ــه و یاریم تپ ــده می شــود؛ نوروزتپ ــز در دو محوطــه شــاخص دی درگ
و طــرح A(. محوطــه یاریم تپــه در کنــار رودخانــه درونگــر قــرار دارد و نوروزتپــه در کنــار 
ــری و  ــوع کواترن ــت از ن ــاك دش ــاك، خ ــوع خ ــر ن ــی. از نظ ــای فرع ــی از آبراهه ه یك
خــاك مناســب بــرای کشــاورزی آبیــاری اســت. به لحــاظ درجــه ارتفــاع هــر دو محوطــه در 
منطقــه میانــی ســطح دشــت و یــک ســطح ارتفــاع قــرار دارنــد. یاریم تپــه در ارتفــاع 534 

متــری از ســطح دریــا و نوروزتپــه در ارتفــاع 667 متــری از ســطح دریــا قــرار دارد.

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



13

13
91

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

دو
ره 

دو
 ،2

ره 
ما

 ش

دوره مــس ســنگی قدیــم: ایــن دوره بــا ســفال های ســاده و منقــوش دوره آنــوی 
ــردد  ــخص می گ ــز مش ــت درگ ــتان و دش ــرب ترکمنس ــازگا I در جنوب غ IA و IB و نم
)عكــس 1، عكــس و طــرح B(، )گاراژیــان، 1377: 249(. ســفال های شــاخص ایــن 
ــازگاه  ــته ای از نم ــور برجس ــه به ط ــت ک ــزوده ی کاه اس ــاده اف ــا م ــرم ب ــفال های ن دوره س
ــی  ــوط زیگزاگ ــی و خط ــث افق ــای مثل ــفال ها از ردیف ه ــات س ــد و تزیین ــت آمده ان به دس
ــن دوره دو  ــز و گیاهــان تشــكیل شــده اســت)همان: 249(. در ای و موجــدار و طرح هــای ب
ــاط  ــد و در ارتب ــق جدی ــه در مناط ــوق و یوخاری قلع ــای: ایالن ج ــد به نام ه ــه جدی محوط
ــه  ــار محوط ــر چه ــد. ه ــود می آین ــه به وج ــه و یاریم تپ ــای نوروزتپ ــا محوطه ه ــک ب نزدی
ــر  ــد و از نظ ــرار دارن ــان آب ق ــبت به جری ــری2 نس ــر از 500 مت ــه کمت ــن دوره در فاصل ای
بــارش همگــی در مقــدار بیــن 50 تــا 250میلی متــری هســتند. از نظــر نــوع خــاك همــان 
الگــوی دوره قبــل یعنــی خــاك مناســب بــرای کشــاورزی آبیــاری حاکــم اســت. هــر چهــار 
اســتقرار ایــن دوره در منطقــه میانــی دشــت قــرار دارنــد و از نظــر طیــف ارتفــاع در یــک 

طیــف قــرار دارنــد.
ــا  ــن دو دوره ب ــزی، ای ــیای مرک ــد: در آس ــی و جدی ــنگی میان ــس س دوره م
فرهنگ هــای شــاخص نمــازگاه II و III مشــخص می گردنــد و اســتقرارها در تعــداد 
 Hiebert and Kurbansakhatov, 2003: افزایــش می یابند)گاراژیــان، 1377: 62 و
ــون  ــد و چ ــه می رس ــه 6 محوط ــتقرارها ب ــداد اس ــز تع ــت درگ ــن دوره در دش 21(. در ای
تعــداد محوطه هــا در هــر دو دوره تغییــری نمی کنــد تحلیــل هــر دو دوره در یک جــا 
ــه و  ــه، نوروزتپ ــوق، یوخاری قلع ــی ایالن ج ــل یعن ــه از دوران قب ــود. 4 محوط آورده می ش
ــرای  ــه لیــک ب ــدان و تپ ــه نوخن ــی تپ ــد یعن ــد و دو محوطــه جدی ــداوم می یابن ــه ت یاریم تپ
اولین بــار در ایــن دوره مســكون می گردند)عكــس 1، عكــس و طرح هــای C-I(. نوخنــدان 
در بخــش شــمالی دشــت و تپــه لیــک در جنــوب دشــت در نزدیكــی اســتقرار ایالن جــوق 
قــرار می گیــرد. از نظــر نزدیكــی و دوری بــه منابــع آب، تنهــا تپــه لیــک اســت کــه فاصلــه 
ــا نزدیک تریــن رودخانــه را دارد ولــی تپــه نوخنــدان در محــدوده  در حــدود 1 کیلومتــری ب
500 متــری رودخانــه درونگــر قــرار دارد. از لحــاظ نــوع خــاك، تنهــا تپــه لیــک اســت کــه 
ــا  ــه محوطه ه ــی بقی ــت ول ــب اس ــم مناس ــاورزی دی ــرای کش ــه ب ــد ک ــی می باش در جای
ــن  ــای ای ــی محوطه ه ــند. تمام ــاری می باش ــاورزی آبی ــاك، کش ــوع خ ــر ن ــی از نظ همگ
دوره در شــیب ارتفاعــی 542 تــا 725 متــری قــرار دارنــد و ایــن نشــان از موقعیــت مناســب 

ــرای شــكل گیری اســتقرار در آن اســت. ــف شــیب ب ــن طی ای
دوره مفــرغ قدیــم: فرهنــگ دوره قدیــم بــا ســفال های شــاخص و زیبــای منقــوش 
ــان،  ــردد )گاراژی ــخص می گ ــرح J-K( مش ــس و ط ــس 2، عك ــازگاه IV )عك دوره نم
1377: 68(. یكــی از ویژگی هــای مهــم ایــن دوره ســاخت ســفال اســت کــه بــا اســتفاده و 
رواج چــرخ ســفال گری در ایــن دوره اســت)طالیی، 1385: 43(. در ایــن دوره، ایــن فرهنــگ 
ــای  ــداد محوطه ه ــتقرار به تع ــود. 2 اس ــده می ش ــم دی ــز ه ــت درگ ــای دش در محوطه ه
ــه  ــه، تپ ــه، یاریم تپ ــه، نوروزتپ ــوق، یوخاری قلع ــامل ایالن ج ــه ش ــز ک ــی در دشــت درگ قبل
ــام دارد.  ــا ن ــه کال کلیس ــن و تپ ــه پرک ــه تپ ــود ک ــزوده می ش ــک اف ــه لی ــدان و تپ نوخن
ــر  ــه را پ ــه و یاریم تپ ــن نوروزتپ ــه بی ــز فاصل ــت درگ ــی دش ــش میان ــن در بخ ــه پرک تپ
ــدان  ــه نوخن ــی تپ ــز در نزدیك ــت درگ ــمالی دش ــش ش ــا در بخ ــه کال کلیس ــد و تپ می کن
ــن دوره، محوطــه پرکــن  ــازه تاســیس در ای ــای ت ــان محوطه ه ــه اســت. در می ــرار گرفت ق
در حاشــیه شــاخه فصلــی رودخانــه قــرار گرفتــه اســت. امــا محوطــه کال کلیســا در بخشــی 

2. در این پژوهش معیار نزدیكی به آب فاصله کمتر از 500 متر و معیار دوری فاصله بیشتر از 500 متری می باشد.
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ــنگی  ــفال های نوس ــس 1: س  عك
تــا پایــان دوران مس ســنگی جدیــد.
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 ، مشخصات فني سفال هاي دوره نوسنگي تا پايان دوران مس سنگي جديد2جدول شماره 

گاهنگاري  ارجاعات
 پيشنهادي

شماره  توصيفات فني
 سفال

نام 
محوطه

شماره 
 عكس

Coolidge, 
2005; 145 

 نوسنگي
سفال نخودي رنگ، لبه، ماده افزوده كاه درشت، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و داخلي 

 )7.5YR, 7/4صورتي (
02 نوروزتپه A 

Pumpelly, 
1908: plate 20

مس سنگي 
قديم

سفال نخودي رنگ، لبه ساده، ماده افزوده كاه، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و 
)، نقش هندسي مثلثي زير لبه، رنگ 10YR, 7/4داخلي قهوه اي خيلي كمرنگ (

 سانتيمتر 38)، قطر 2.5YR, 6/6نقوش قرمز روشن (
نوروزتپه 11

 
B

Pumpelly, 
1908; plate 32

مس سنگي 
 مياني

سفال قرمز رنگ ، بدنه نقش دار ، ماده افزوده ماسه ريز ، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و 
نقوش خطوط مستقيم عمودي با خطوط مورب در ميان ) ،10R,  4/8داخلي قرمز (

 )10R, 4/1خطوط ، رنگ نقوش خاكستري متمايل به سياه (
18 تپه ليك C

Pumpelly, 
1908; plate 32

مس سنگي 
مياني

سفال قرمز رنگ ، بدنه ، ماده افزوده كاه ، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و داخلي قرمز 
) ، نقوش خطوط تيره ريز و باريك ، رنگ نقش خاكستري خيلي تيره 2.5YR, 3/6تيره (

)5YR,  3/1( 
02 

تپه 
نوخندان D

61: 1377گاراژيان، 
سنگي مس 

مياني

سفال نخودي رنگ، لبه، ماده افزوده ماسه، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و داخلي قهوه 
)، نقوش خطوط موري لوزي گونه با زايده هايي بر روي 10YR, 8/2اي خيلي كمرنگ (

 سانتيمتر 14)، قطر 10R, 3/3اين خطوط، رنگ نقوش هندسي قرمز كدر (
17 ياريم تپه E

Pumpelly, 
1908; plate 29

مس سنگي 
 جديد

سفال قرمز رنگ، لبه، با ماده افزوده ماسه، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و داخلي قرمز 
)2.5Y, 5/6 32)، نقش نوار دور لبه و خطوط مورب زايده دار متصل به زير لبه، قطر 

 سانتيمتر
04 

تپه 
نوخندان F 

Mason, 1989; 
p. 72 

 

مس سنگي 
 جديد

ساده، ماده افزوده كاه، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و داخلي  سفال نخودي رنگ، لبه
)، نقوش نوارهاي زيرلبه خطوط عمودي مستقيم و خطوط 2.5Y, 7/2خاكستري روشن (

 11)، قطر 5YR, 3/3مورب و مواج، رنگ نقوش هندسي قهوه اي متمايل به قرمز تيره (
 سانتيمتر

14 ياريم تپه G

Mason, 1981; 
Plate XXV

گي مس سن
جديد

سفال نخودي رنگ، لبه، ماده افزوده كاه، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و داخلي زرد 
)، نقوش لوزي هاي پر، رنگ نقوش هندسي قرمز خيلي كدر 5Y, 8/3كمرنگ (

)2.5YR, 2.5/2 سانتيمتر 16)، قطر 
ياريم تپه 12 H

: ص 1377گاراژيان، 
104 

(طرح مشابه سفال 
 تپه ليك)

مس سنگي 
جديد

سفال نخودي رنگ، بخشي از بدنه، ماده افزوده كاه، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و 
)،  نقوش مثلث هاي توپر در ميان نقوش لوزي گونه، 2.5Y, 3/2داخلي زرد كمرنگ (

 )5YR, 2.5/2رنگ نقوش هندسي قهوه اي متمايل به قرمز تيره (
06 ياريم تپه I

ــی دو  ــاظ خاك شناس ــه لح ــه دوری دارد. ب ــع آب فاصل ــا منب ــه ب ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق
ــد کــه  ــرار دارن ــی ق ــازه تاســیس کال  کلیســا در خاك های ــه لیــک و محوطــه ت محوطــه تپ
ــه  ــن ک ــه پرک ــژه تپ ــا به وی ــه محوطه ه ــتند و بقی ــب هس ــی مناس ــاورزی دیم ــرای کش ب
ــرار  ــاری ق ــرای کشــاورزی آبی تنهــا در ایــن دوره مســكون شــده در خاك هــای مناســب ب
گرفته انــد. تمامــی محوطه هــای ایــن دوره در همــان ارتفــاع بیــن 542 تــا 725 متــری در 

ــد. ــرار گرفته ان ــت ق ــی دش ــش میان بخ
دوره مفــرغ میانــی: فرهنــگ دوره برنــز میانــی در آســیای مرکــزی بــا ســفال های 
شــاخص دوره نمــازگا V )عكــس 2، عكــس و طــرح L( و رشــد روند شهرنشــینی مشــخص 
می گــردد )Biscione, 1377: 113(. در ایــن دوره اســتفاده از چــرخ ســفال گری ســریع و 
ــه درجــه کمــال و پیشــرفت خــود می رســند و کوره هــای دو قســمتی  فنــون ســفال گری ب
به طــور کامــل رواج می یابنــد. در ایــن دوره در دشــت درگــز، ســه محوطــه پرکــن، 
ــد و عــالوه  ــن می رون ــی مســكون شــده اند از بی کال کلیســا و ایالن جــوق کــه در دوره قبل
ــه دو  ــدان، و یوخاری قلع ــه نوخن ــه، تپ ــه، یاریم تپ ــک، نوروزتپ ــه لی ــای تپ ــر محوطه ه ب
ــهر  ــه ش ــد. محوط ــود می آین ــه به وج ــه میرقلع ــهرتپه و کهنه قلع ــام ش ــد به ن ــه جدی محوط
تپــه در کنــار محوطــه نوروزتپــه و محوطــه کهنه قلعــه در ابتــدای خروجــی دشــت به ســمت 
ــه  ــه فاصل ــا رودخان ــد. همچنــان تپــه لیــک اســت کــه ب مــرز ترکمنســتان به وجــود آمده ان
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دارد و بــه لحــاظ خــاك هــم در منطقــه مناســب بــرای کشــاورزی دیــم قــرار دارد. بــرای 
بقیــه محوطــه هــا همچنــان همــان الگــوی قبلــی وجــود دارد چــه از نظــر نزدیكــی بــه آب 
و چــه از نظــر نــوع خــاك. تمامــی محوطــه هــای ایــن دوره هــم تقریبــا در همــان ارتفــاع 
ــه در  ــه ک ــه کهنه قلع ــز محوط ــد به ج ــرار گرفته ان ــا ق ــطح دری ــری از س ــا 725 مت 542 ت

ــا قــرار دارد. ســطح پایین تــری در ارتفــاع 297 متــری از ســطح دری
ــاز  ــازگاه V و آغ ــگ نم ــان دوران شهرنشــینی، زوال فرهن ــد: پای ــرغ جدی دوره مف
فرهنــگ نمــازگاه VI نشــان دهنــده تحــوالت ویــژه ای در ایــن حوضــه اســت )گاراژیــان، 
1377: 75 ؛ Biscione, 1977: 114(. رواج ســفال های خاکســتری و حضــور آن هــا 
 .)M-N ــرح ــس و ط ــس 2، عك ــت )عك ــی اس ــرات فرهنگ ــده تغیی ــان دهن ــی نش به خوب
ــه  ــا تپ ــد و تنه ــش می یابن ــت افزای ــتقرارها در دش ــان اس ــن زم ــز و در ای ــت درگ در دش
ــد.  ــه می یاب ــل ادام ــتقرارهای دوره قب ــه اس ــكونت در بقی ــردد و س ــروك می گ ــک مت لی
اســتقرارهای جدیــد در حاشــیه و اطــراف اســتقرارهای قبلــی به وجــود می آیــد، اســتقرار در 
دو محوطــه جدیــد قــراول تپــه و تپــه یاســته در کنــار محوطــه کهنه قلعــه آغــاز می شــود. 
محوطه هــای جدیــد جشــن آباد و مری پالكانلــو در بخــش شــمالی دشــت به وجــود 
می آینــد. محوطــه امامزاده اولیــا شــماره2 در بخــش جنوبــی دشــت و در کنــار اســتقرارهای 
ــار محوطــه  ــه ســعدآباد در کن ــردد. محوطــه یوخاری قلع ــدار می گ ــه و شــهرتپه پدی نوروزتپ
ــتقرار  ــی اس ــر در نزدیك ــه نصی ــت و تپ ــو اس ــه قره قویونل ــی یوخاری قلع ــاخص و قدیم ش
یاریم تپــه و تپــه خاخیــان در فاصلــه مســاوی بیــن دو اســتقرار یاریم تپــه و نوخنــدان قــرار 
ــرار  ــه درونگــر ق ــی رودخان ــار شــاخه های فصل ــن دوره در کن دارد. تمامــی محوطه هــای ای
ــاء  ــزاده اولی ــته و امام ــه یاس ــه و تپ ــای کهنه قلع ــا محوطه ه ــان تنه ــن می ــد. در ای گرفته ان
به لحــاظ خــاك مناســب بــرای کشــاورزی در منطقــه کشــاورزی دیــم قــرار دارنــد و بقیــه 
ــان محوطه هــای  ــاری هســتند. در می ــرای کشــاورزی آبی ــه مناســب ب محوطه هــا در منطق
ــاع در  ــاظ ارتف ــه به لح ــتند ک ــن آباد هس ــو و جش ــه مری پالكانل ــا دو محوط ــن دوره، تنه ای
ــه در بخــش شــرقی دشــت هســتند در  ــی ک ــد. محوطه های ــرار گرفته ان ــری ق ــه باالت درج

ــد. ــرار دارن ــری ق ــی پایین ت ســطح ارتفاع
عصــر آهــن یــا فرهنــگ یــاز )I و II(: بــا پایــان دوران مفــرغ و از بیــن رفتــن 
ــام  ــه به ن ــرد ک ــر می گی ــزی را در ب ــدی آســیای مرک ــگ جدی ــگ شهرنشــینی، فرهن فرهن
 .)Ricciardi, 1980: 58(ــرد ــه وام می گی ــه یازتپ ــود را از محوط ــام خ ــت و ن ــاز اس ی
فرهنــگ مــادی ایــن دوران در اشــیای آهنــی و ســفال های منقوشــی )عكــس 2، عكــس 
ــا فرهنــگ ســفال های خاکســتری دوران مفــرغ میانــی  و طــرح O( تجلــی می یابــد کــه ب
ــر  ــه در سرتاس ــز، 5 محوط ــت درگ ــن دوره در دش ــت. در ای ــاوت اس ــاًل متف ــد کام و جدی
ــی در  ــل توجه ــت قاب ــن دوره اُف ــع در ای ــد. در واق ــرار می گیرن ــكونت ق ــورد س ــت م دش
تعــداد اســتقرارهای دوره مفــرغ جدیــد به وجــود می آیــد و پراکندگــی را در الگــوی مكانــی 
اســتقرارها نشــان می دهــد. اســتقرارها در ایــن دوره شــامل تپــه لیــک، تپــه صاحب جــان، 
ــه نظــر  ــه لیــک و تپ ــه می باشــد. دو محوطــه تپ ــه و کهنه قلع ــه نظــر، محوطــه یاریم تپ تپ
ــه در  ــک و کهنه قلع ــه لی ــد. تپ ــرار دارن ــه ق ــر از رودخان ــتر از 500 مت ــه ای بیش در فاصل
ــه  ــم و دو محوطــه دیگــر صاحب جــان و یاریم تپ ــرای کشــاورزی دی خاك هــای مناســب ب
ــاری  ــاورزی آبی ــرای کش ــب ب ــه مناس ــر و درون منطق ــه درونگ ــی رودخان ــًا در نزدیك دقیق
قــرار گرفته انــد. امــا تپــه نظــر در منطقــه ای از نــوع کوهســتانی قــرار دارد و دارای ســاختار 
زمین شناســی ســنگ های رســوبی می باشــد. در میــان محوطه هــای ایــن دوره تنهــا 
تپه لیــک و تپــه نظــر در موقعیتــی اقلیــت قــرار دارنــد. تپــه نظــر در باالتریــن درجــه ارتفــاع 
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ــرغ  ــای مف ــفال ه ــس 2: س  عك
ــی.  ــا دوره هخامنش ــم ت قدی
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ــر  ــا 725 مت ــن 524 ت ــک بی ــه لی ــا می باشــد. تپ ــر از ســطح دری ــا 1085 مت ــن 894 ت و بی
می باشــد و ســه محوطــه باقی مانــده یعنــی یاریم تپــه و کهنه قلعــه و صاحب جــان در 

ــند. ــر می باش ــا 524 مت ــی 243 ت ــاع یعن ــه ارتف ــن درج پایین تری
ــود در  ــناخته می ش ــف ش ــای مختل ــه نام ه ــه ب ــن دوران ک ــی: ای دوره هخامنش
ــاز و در  ــگ ی ــام فرهن ــا ن ــزی ب ــیای مرک ــابق، آس ــوروی س ــان ش ــات باستان شناس مطالع
 Askarov,( ــردد ــناخته می گ ــن IV ش ــر آه ــگ عص ــام فرهن ــا ن ــران ب ــات ای مطالع
ــن دوران  ــه در ای ــن منطق ــاخص ای ــفال ش ــی، س ــون باستان شناس 452 :1996(. در مت
ظــروف مخروطــی اســتوانه ای اســت )Zadneprovsky, 1995: 158( کــه در مناطــق 
شمال شــرقی ایــران از دو محوطــه تورنگ تپــه )الیــه VA( و یاریم تپــه )الیه هــای 8 
ــه و چندیــن اســتقرار کوچــک در دره هــای اتــرك  ــداً اســتقرار شــاخص آق تپ ــا 6( و جدی ت
ــز از  ــای قرم ــامل گونه ه ــه ش ــفال های منطق ــت. س ــده اس ــناخته ش ــی ش ــی به خوب باالی
ــا نارنجــی- قهــوه ای کــه صیقــل شــده و چرخ ســاز هســتند می باشــند  قرمــز- نارنجــی ت
ــه  ــته اســت ک ــه برگش ــا و بشــقاب های لب ــه دار و جام ه ــه های زاوی ــامل: کاس ــا ش و فرم ه
بــا انــواع خــود در آســیای مرکــزی شــباهت بســیاری دارد)Ricciardi, 1980: 61(. ایــن 

 ، مشخصات سفال هاي مفرغ قديم تا دوره هخامنشي3جدول شماره 

گاهنگاري  ارجاعات
 پيشنهادي

شماره  توصيفات فني
 سفال

نام 
محوطه

شماره 
 عكس

 99: ص 1377گاراژيان، 
عصر مفرغ 

 قديم

سفال نخودي رنگ، بخشي از بدنه، ماده افزوده ماسه، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و 
)، نقوش هندسي چليپايي و لوزي هاي حاشيه دار، رنگ 5Y, 5/3داخلي زرد كمرنگ (

 سانتيمتر 11)، قطر: 2.5Y, 2.5/1نقوش سياه (
15

تپه ايالن 
جوق J

Kirco, 1988: p. 54
عصر مفرغ 

قديم

سفال نخودي رنگ، بدنه، ماده افزوده ماسه، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و داخلي 
موازي افقي و خطوط مورب و مارپيچ زايده )، نقوش خطوط 7.5YR, 7/4صورتي (

 سانتيمتر 16)، قطر 7.5YR, 3/8دار، رنگ نقوش هندسي قهوه اي تيره (
ياريم تپه 13 K

: تصوير 1387لباف خانيكي، 
7 

عصر مفرغ 
 مياني

سفال نخودي رنگ، لبه زاويه دار به خارج برگشته، ماده افزوده ماسه، رنگ پوشش 
 سانتيمتر 12)، قطر 2.5Y, 8/3بيروني زرد كمرنگ (

4
تپه كهنه 

قلعه L

Deshayes, 1973: 
Fig 7

عصر مفرغ 
جديد

سفال خاكستري رنگ، لبه به بيرون برگشته، ماده افزوده ماسه، رنگ پوشش بيروني 
 سانتيمتر 30)، قطر 5YR, 6/1خاكستري (

08 كهنه قلعه M

Deshayes, 1973: 
Fig 7

عصر مفرغ 
جديد

لبه ساده، ماده افزوده ماسه، رنگ پوشش گلي غليظ بيروني و سفال خاكستري رنگ، 
20 سانتيمتر 26)، قطر 7.5YR, 5/1داخلي خاكستري ( ياريم تپه N

Cattani & Genito, 
1998; p. 80

عصر آهن 
 )I(ياز

سفال نخودي رنگ، لبه زاويه دار به بيرون برگشته، ماده افزوده كاه، رنگ پوشش گلي 
)، نقوش نوارهاي زيرلبه خطوط 2.5Y, 8/2زرد كمرنگ ( غليظ بيروني و داخلي

عمودي مستقيم و خطوط مورب و مواج، رنگ نقوش هندسي قرمز بسيار تيره 
)2.5YR, 2.5/2 سانتيمتر 34)، قطر 

08 ياريم تپه O

 91: 1383عطايي، 
 4، طرح 1لوحه 

 

دوره 
هخامنشي

 

افزوده ماسه، رنگ پوشش  سفال نخودي رنگ، لبه (نوع الله اي هخامنشي)، با ماده
 04 سانتيمتر 12)، قطر 5Y, 8/2گلي غليظ بيروني و داخلي زرد كمرنگ (

تپه تقي 
كماج خور P 

ــه ای شــكل هخامنشــی  ــی شــكل و الل ــای شــاخص ســفال های زورق ــا نمونه ه ــا ب فرم ه
بســیار نزدیــک می باشــند)عكس 2، عكــس و طــرح P( )عطایــی و عباســی، 1387: 47(. از 
ایــن دوره تنهــا یــک محوطــه در دشــت درگــز شــناخته شــده و ایــن در حالــی اســت کــه 
احتمــال وجــود محوطه هــای بیشــتری در دشــت وجــود دارد. تنهــا محوطــه شــناخته شــده 
از ایــن دوره تپــه تقــی در روســتای کماج خــور اســت. تپــه تقــی در فاصلــه بســیاری نســبت 
بــه شــاخه فصلــی منشــعب شــده از رودخانــه درونگــر اســت. ایــن تپــه همچنیــن در منطقــه 
ــف  ــه در طی ــن تپ ــم مناســب اســت. ای ــرای کشــاورزی دی ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــری ق کواترن

ارتفــاع 213 تــا 541 متــری از ســطح دریــا قــرار دارد.
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 نقشه 2: الگوی استقراری دوره نوسنگی. ش

 نقشه 3، الگوی استقراری دوران مس سنگی.
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تحلیل الگوی استقراری 
در دشــت درگــز و در دوره نوســنگی تنهــا دو اســتقرار بــا مــواد فرهنگــی ایــن دوره شــناخته 
شــده کــه بــا توجــه به میــزان رســوبات موجــود در ســطح دشــت تعــداد آن هــا بایــد بیشــتر 
ــد و در  ــرار گرفته ان ــی ق ــع آب ــار مناب ــه در کن ــه و نوروزتپ ــه یاریم تپ ــر دو محوط ــد. ه باش
جایــی هســتند کــه خــاك آن بــرای کشــاورزی مناســب اســت اگرچــه از لحــاظ نــوع خــاك 
ــت و  ــه ای اس ــای رودخان ــش دره ه ــه در بخ ــد یاریم تپ ــاوت دارن ــر تف ــا یک دیگ ــی ب کم
ــان کوه پایه هــا و دره هــای  ــی دشــت کــه حــد فاصــل می ــه در بخــش ســطح میان نوروزتپ

ــه ای است)نقشــه 2(. رودخان
ــه 4 محوطــه می رســد و الگــوی  در آغــاز دوره مس ســنگی قدیــم، تعــداد اســتقرارها ب
ــا توجــه بــه منابــع آبــی و خــاك  اســتقراری نشــان از انتخــاب مراکــز جدیــد اســتقراری ب
اســت. خــاك قابلیــت کشــاورزی را داراســت و محوطه هــای جدیــد بــه محوطه هــای قبلــی 
ــه 6 محوطــه  ــد ب ــی و جدی ــا در دوران مس ســنگی میان ــداد محوطه ه وابســته هســتند. تع
افزایــش می یابــد و محوطه هــای جدیــد هم چنــان بــا توجــه بــا منابــع آبــی و خــاك مــورد 
ــه  ــه، تپ ــه و یاریم تپ ــد. به جــز محوطه هــای نوروزتپ ــرای کشــاورزی شــكل می گیرن نظــر ب
ــن دوران  ــدان در ای ــه نوخن ــک و تپ ــه لی ــو، تپ ــه قره قویونل ــه یوخاری قلع ــوق، تپ ایالن ج
ــه آب در  ــتگی ب ــه وابس ــد ک ــان می ده ــی نش ــای جغرافیای ــد. تحلیل ه ــكون می گردن مس
ــرار  ــه دوری ق ــه لیــک در فاصل ــان شــدید اســت اگرچــه کــه اســتقرار تپ ایــن دوره هم چن

دارد)نقشــه 3(.

 نقشه 4، الگوی استقراری دوران مفرغ.
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ــر  ــتقراری عص ــوی اس ــه 5، الگ  نقش
آهــن )یــاز I-III( و هخامنشــی.

ــه پرکــن در مناطقــی  ــم دو اســتقرار تــک دوره ای کال کلیســا و تپ  در دوره مفــرغ قدی
ــرغ  ــد. در دوره مف ــر کنن ــتقرارها را پ ــن اس ــود بی ــای موج ــه فضاه ــد ک ــود می آین به وج
ــی و  ــای قدیم ــه محوطه ه ــد ب ــای جدی ــتقرارها، محوطه ه ــداد اس ــش تع ــا افزای ــی ب میان
ــه  ــد ک ــان می دهن ــی را نش ــتند و حالت ــته هس ــدت وابس ــی به ش ــع محیط ــن مناب هم چنی
الگــوی فضایــی محوطه هــا رشــد داشــته اســت. دو محوطــه جدیــد شــهرتپه و کهنه قلعــه 
ــا تحــوالت آســیای  ــد همــگام ب ــرغ جدی ــازه تاســیس هســتند. در دوره مف محوطه هــای ت
مرکــزی، در تعــداد اســتقرارهای ایــن منطقــه رشــد به وجــود می آیــد و الگوهــای فضایــی 
ــع طبیعــی  ــه مناب ــرد کــه به شــدت ب ــه فضــای دشــت شــكل می گی ــا توجــه ب ــدی ب جدی

هــم وابســته هستند)نقشــه 4(.
ــا آســیای  ــگ یاز)عصــر آهــن( و همــگام ب ــاز فرهن ــد و آغ ــرغ جدی ــان دوره مف در پای
 ،I-III ــاز ــد. در دوره ی ــود می آی ــتقرارها به وج ــداد اس ــدیدی در تع ــش ش ــزی، کاه مرک
ــه نظــر و در  ــد تپ ــه لیــک و محوطــه جدی ــه، صاحب جــان، کهنه قلعــه میرقلعــه، تپ یاریم تپ
دوره هخامنشــی تنهــا محوطــه تپــه تقــی کمــاج خــور مســكون شــده اند. در ایــن دوره هــا، 
الگوهــای مــكان مرکــزی هماننــد بقیــه مناطــق آســیای مرکــزی از بیــن می رونــد. از دوره 
هخامنشــی تنهــا یــک محوطــه شــناخته شــده کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه منابــع تاریخــی 

بایــد اســتقرارهای بیشــتری از ایــن دوره شــناخته شود)نقشــه 5(.
ــر  ــر روی یک دیگ ــی ب ــای فرهنگ ــت، الیه ه ــن دش ــه در ای ــت ک ــد گف ــن بای همچنی
ــاد  ــیار زی ــت بس ــطح دش ــا از س ــاع محوطه ه ــل ارتف ــن دلی ــد و به همی ــكل می گیرن ش
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می باشــد. همچنیــن اســتقرارهای تــک دوره ای تنهــا در دوران هــای متاخرتــر عصــر مفــرغ 
ــه  ــی ک ــد. محوطه های ــن می رون ــر دوره از بی ــان ه ــم در پای ــد و ســپس ه ــود می آین به وج
در کنــار رودخانه هــا یــا در دره هــای رودخانــه ای قــرار گرفته انــد بــا توجــه به فاصلــه خوبــی 
ــا  ــد و محوطه ه ــاری بســیار مناســب بوده ان ــرای کشــاورزی آبی ــد ب ــع آب دارن ــا منب ــه ب ک
ــرای کشــاورزی  ــد و ب ــر می کن ــد، خــاك آن ا تغیی ــا می رون ــه ســمت کوهپایه ه هــر چــه ب

دیــم بیشــتر مناســب هســتند.
نتیجه گیری

ــود  ــطحی وج ــفال های س ــه س ــه در مطالع ــی ک ــه محدودیت ــه ب ــا توج ــش ب ــن پژوه ای
ــه  ــا توج ــوان ب ــه می ت ــرد ک ــات ک ــرا اثب ــد زی ــت می باش ــز اهمی ــان حای ــت هم چن داش
ــد:  ــد همانن ــای جدی ــه اســتفاده از روش ه ــا نظــر ب ــزارش بررســی های پیشــین، و ب ــه گ ب
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی )GIS( پژوهشــی را بــا نتایــج گفتــه شــده انجــام داد. نــرم 
ــر دوره، در  ــای ه ــتقراری محوطه ه ــوی اس ــد الگ ــی می توان ــادگی و راحت ــزار GIS به س اف
ــط نمایــش و  ــی محی ــا توجــه به خــود محوطه هــا و ویژگی هــای جغرافیای ــه را ب هــر منطق
تفســیر کنــد. در ایــن تحلیــل نشــان داده شــد کــه دوری و نزدیكــی بــه آب، خــاك مناســب، 
ــتگی  ــد. وابس ــت می باش ــن دش ــتقرارها در ای ــكل گیری اس ــل ش ــخص از دالی ــاع مش ارتف
ــرای کشــاورزی و ارتفــاع مناســب از  ــه ســه ویژگــی مهــم یعنــی؛ آب، خــاك مناســب ب ب
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــه را تح ــن منطق ــتقراری ای ــای اس ــد، الگوه ــی می باش ــن دالیل مهم تری
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــد به خوب ــات جدی ــد اطالع ــا تولی ــزار GIS ب ــرم اف ــد. ن می ده
رابطــه بیــن اســتقرارها بــا منابــع محیطــی و بــا خــود اســتقرارها چگونــه اســت. نقشــه های 
ــه  ــبت ب ــا را نس ــتگی محوطه ه ــی و وابس ــد پراکندگ ــوی( می توانن ــن )ورن پلی گونی تیس

ــد. ــان دهن ــی نش ــای محیط ــبت به ویژگی ه ــر و نس یک دیگ

سپاسگزاری
تهیــه  در  بی شائبه شــان  کمک هــای  بــرای  کاووســی  حمیــده  و  احمدپــور  امیــر  از 
ــه در  ــی ک ــد ضیغم ــن از مجی ــم و همچنی ــگزاری می کنی ــر سپاس ــورد نظ ــه های م نقش
طراحــی ســفال ها یــاری نمــود، تشــكر می کنیــم. همچنیــن از مهنــدس طغرایــی در میــراث 
فرهنگــی خراســان رضــوی و علــی اکبــر عشــقی و حمیــد کرمــی بــرای کمک هایشــان در 

ــم. ــكر می کنی ــر و تش ــه تقدی ــی صمیمان ــام کار میدان انج
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Abstract
Khorasan province and in particular Dargaz plain which is 
located among the cultural area of southwestern central Asia 
(Turkmenistan mountainous), northeastern of central plateau 
and northeastern Iran is one of the unexplored but important 
regions in archaeological investigation in Iran. Climate charac-
teristics of the region, its special geographical conditions and 
its important location caused this region to receive attention 
from human’s groups long time ago. Therefore, our records of 
the changes of the region in different periods of prehistory and 
its mode of relationship with other cultural area are incomplete.
So archaeological investigation and archaeological excavation 
is very necessary. Archaeological survey’s and settlement pat-
tern analysis is one certain method in archaeology for under-
standing cultural contacts at prehistoric periods. Information 
and awareness of settlement pattern of Dargaz plain could im-
prove the perception of its cultural landscapes. In the past, this 
kind of analysis was done through traditional methods but now-
adays analysis of settlement pattern is done by different soft-
ware like ArcGIS that results in real and accurate information. 
In this article, we are working with the results of archaeological 
surveys of Dargaz plain and analysis of them with ArcGIS. In 
this study, the influence of soil, water and also a certain height 
range created a specific pattern.
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