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 حوضۀ رودخانۀ چهل چای مینودشت

The Impact of Geographical Factors in the Distribution Pattern on Parthian Sites in the 
Chehel-Chay River Basin, Minoudasht

Reza Mehrafarin and Elham Vosouq-Babayi

حوضۀ رودخانۀ چهل چای مینودشت، در حاشیۀ شرقی دشت گرگان، بر اساس منابع مکتوب تاریخی و داده های باستان شناختی، یکی از 
مناطق استراتژیک در دوران تاریخی، به ویژه دورۀ اشکانی، بوده است . در بررسی های روشمند باستان شناختی که با هدف شناسایی الگوی 
پراکندگی استقرارگاه های اشکانی در منطقه انجام گرفت، 110 محوطه شناسایی شد که از آن میان، 80 مورد به دورۀ اشکانی مربوط است. 
یکی از رویکردهای نوین در باستان شناسی جدید، باستان شناسی منظر است که به بررسی رابطۀ بین محیط زیست و استقرارگاه ها می پردازد. 
در این مقاله نیز تالش شده با استفاده از داده های حاصل از بررسی های باستان شناختی و با به کارگیری مؤلفه های باستان شناسی منظر، 
متغّیرهای زیست محیطی مؤثر در پراکندگی محوطه ها شناسایی و الگوهای استقراری منطقه در دورۀ اشکانی بازسازی شود. در این راستا، 
با استفاده از نرم افزار GIS و بر اساس روش تحلیل خوشه ای، اطالعات باستان شناختی مینودشت در بافت زیست محیطی قرار گرفت و 
خروجی نقشه ها نشان داد که رودخانۀ چهل چای، ارتفاع و راه های ارتباطی، از مهم ترین عوامل مؤثر بر الگوی پراکندگی محوطه هاست. 
استقرارگاه ها در بخش دّره های میانکوهی به صورت خّطی و در امتداد رودخانه بوده که اغلب چون زیستگاه های موقت مورداستفاده قرار 
می گرفتند. در قسمت دشت، محوطه ها با توجه به وسعت زیاد، ارتفاع تپه و فاصله کم استقرارگاه ها نسبت به یکدیگر سکونتگاه های دائمی 

بوده و همگی گرداگرد شهر بزرگ دشت حلقه ایجاد شده بودند.
کلیدواژگان : باستان شناسی منظر، بررسی باستان شناختی، مدل خوشه ای، مینودشت، دورۀ اشکانی

The  Chehel-Chay River Basin, Minoudast, located to the east of Gorgan Plain, was according to historical sources and 
archaeological data, a strategic thoroughway during the historical, especially the Parthian period. Systematic archaeological 
surveys aimed at discerning the distribution pattern of the Parthian period, lead to the discovery of 110 sites, of which 80 date to 
the Parthian period. Using a landscape archaeology approach we explored the relationship between the environmental conditions 
and site distribution, especially the role environmental patterns played in site locations. Accordingly we used GIS softwares to 
carry out cluster analyses on the sites. The outcome suggested that the river, its surrounding heights and the communication 
routes were among the important factors in site distribution. Within the long intermountain valleys site distribution shows a lines 
pattern along the rivers whereas in the plains sites, are distributed with short distance between them clustered around a single 
large town.  

 Keywords: Landscape archaeology, archaeological survey, Minoudasht, Parthian period. 
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مقدمه
از یک   که  راهبردی  موقعیت جغرافیایی  به دلیل  ایران  شمال شرق فالت 
متصل  ایران  مرکزی  فالت  به  دیگر  طرف  از  و  مرکزی  آسیای  به  طرف 
در  چای  چهل  رودخانۀ  حوزۀ  است.  بوده  مهم  منطقه ای  همیشه  است، 
شهرستان مینودشت به واسطۀ پدیدارهای زیست محیطی چون رودهای 
آبریز گرگان رود و همچنین  مهم و پرآب چهل چای و نرم آب در حوضۀ 
گرگان(  وسیع  دشت  از  )بخشی  دشت  قسمت  دو  از  ویژه اش  چشم انداز 
و کوهستان جنگلی تشکیل شده که موجبات شکل گیری استقرارهای و 

مراکز شهری مهم فراهم آورده است.

دیوار  این گسترۀ جغرافیایی،  در  باستان شناختی  آثار  از مهم ترین  یکی 
دفاعی گرگان است که عمده کاوش ها محدوده به آن و در یک بازۀ زمانی 
)دورۀ ساسانی( متمرکز بوده است )Sauer et al. 2012(. لذا مینودشت 
بررسی های  است.  نشده  بررسی  اشکانی  دورۀ  مهم  کانون  یک  مقام  در 
مقدماتی باستان شناختی نیز به قسمت دشت محدود بوده است )برهانی 
چون  مهمی  موضوعات  همچنین  و  کوهستانی  مناطق  و   )1384
ناشناخته  الگوهای استقراری همچنان  و  نفوذ  کانون های شهری، حوزه 

باقی مانده است. 
نحوۀ شکل گیری و پراکنش استقرارگاه ها، عوامل مؤثر در مکان گزینی 
به کمک  پژوهش  این  که  است  از سؤاالتی  استقراری  الگوی  و شناخت 
از  استفاده  و  آماری  به کارگیری روش های  و  باستان شناختی  بررسی های 

سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( درصدد پاسخگویی به آنها است.

مواد باستانی و روش پژوهش
محّوطه های  پراکندگی  و  شکل گیری  در  مؤثر  الگوهای  بازسازی  در 
باستان شناختی،  بررسی  یافته های  شده:  استفاده  منبع  سه  از  اشکانی 
و  بررسی  برنامۀ هیئت  پیشتر  تاریخی.  منابع  و  اطالعات زیست محیطی 
کوشش  به  چهل چای  رودخانۀ  حوضۀ  تاریخی  محّوطه های  شناسایی 
و  دلیل جامع  به  انجام شد.1  ماه  به مدت یک  پاییز 1395  در  نگارندگان 
فراگیر نبودن بررسی های پیشین در مینودشت و همچنین برای دستیابی 
پایه ای برخی  توان  الگوی استقراری دقیق منطقه در گسترۀ بررسی و  به 
نواحی )بخش دشت حوزه چهل چای( تصمیم گرفته شد که بار دیگر کل 
توانایی های  از  با استفاده  شهرستان مینودشت بررسی شود. بدین منظور 

1. با مجوز 953141/00/4259  از پژوهشکدۀ باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی ، از   2 
مهرماه  تا 2 آبان ماه 1395

نقشه شماره 1.موقعیت 
شهرستان مینودشت در 

استان گلستان
 

تصویر شماره 1.موقعیت 
رودخانه های مینودشت بر 

روی تصویر ماهواره ای
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بازدید  روش بررسی فشرده )Intensive( کل شهرستان مینودشت مورد 
باستانی  محّوطۀ   110 درمجموع،  بررسی،  این  در  گرفت.  قرار  بررسی  و 
شناسایی شد که 80 محّوطۀ آثار اشکانی دارند )نمودار شماره 1(. هدف 
از این بررسی، شناسایی و تعیین موقعیت محّوطه های باستانی در منطقه، 
بررسی ارتباط فضایی آنها با یکدیگر، و شناسایی ویژگی های آنها بر اساس 
مشاهده و نمونه برداری سفال، و سرانجام گاه نگاری نسبی هر یک از آنها 
بود. گاه نگاری محّوطه ها بر اساس گونه شناسی نمونه های سفال و مقایسۀ 
گونه شناختی آنها با محّوطه های شاخص دشت گرگان همچون تورنگ تپه 
)Boucharlat and Lecomte 1987(، شاه تپه )Arne 1945(، بازگیر 
و دیوار دفاعی )Sauer et al. 2012( صورت گرفته است )تصویر شماره 
2(. به دلیل شباهت سفال های اشکانی و ساسانی، امکان تفکیک مشکل 

بود و این کار به کاوش دقیق و الیه نگاری برخی از آنها نیاز داشت.

جغرافیا و زیست بوم مینودشت
شهرستان مینودشت، با وسعتی برابر با 658 کیلومترمربع، در شرق استان 
گلستان و شمال شرق کشور ایران جای دارد )تصویر 1(. شهر مینودشت، 
از جانب غرب، با فاصلۀ 5 کیلومتر به شهر باستانی گرگان )گنبد قابوس 
فعلی(، از جانب شمال و شرق به شهر گالیکش و از جنوب با استان سمنان 

محدود می شود )تصویر 3(.
 )1 می شود:  تقسیم  منطقه  سه  به  مینودشت  توپوگرافی  ازنظر 
کوهستانی: در جنوب و جنوب شرق در امتداد رشته کوه البرز مرکزی ؛ 2( 
دّره های میانکوهی: که طوالنی ترین و مهم ترین آن به تنگۀ چهل چای 
معروف است و شاخۀ اصلی رودخانه در آن جریان دارد؛ و 3( جلگه ای: 
از حاشیۀ شرقی دشت بزرگ  در قسمت دشت )شمال غرب( که بخشی 
بخشی  محدوده  این  زمین شناسی،  دیدگاه  از  می شود.  شامل  را  گرگان 
و  رودخانه ای  رسوبات  را  آن  اعظم  بخش  که  است  گرگان-رشت  زون  از 

ساحلی پوشانده و مرز شرقی آن )زون هزار مسجد-کپه داغ( نیز با الیه هایی 
ضخیمی از خاک رسی پوشیده شده است )پاشایی 1375: 28(. 

دشت گرگان، به علت وضع ویژۀ طبیعی و اقلیمی، از مناطق مرطوب 
و پرباران ایران است و مینودشت، از آنجا که در دامنۀ رشته کوه البرز جای 
آبی  از رودخانه ها و چشمه هاست و منابع  دارد، دارای شبکه ای گسترده  
آن زیـر حوضۀ گرگان رود است. با توجه به ریخت شناسی منطقه، دو اقلیم 
به میزان گرما  توجه  با  ارتفاعات،  در  در مینودشت حاکم است:  متفاوت 
چه  هر  و  کوهستانی حکم فرماست  معتدل  آب وهوای  بارندگی،  میزان  و 
گنبد  شهر  مجاورت  در  قرارگیری  دلیل  به  می رویم،  پیش  دشت  به سوی 
افزوده می شود  هوا  دمای  بر  و  کاسته  بارندگی  میزان  از  ترکمن صحرا،  و 

)زنده دل 1379: 46(.
طول  با  که  است  چهل چای  رودخانۀ  منطقه،  این  رودخانۀ  مهم ترین 
65 کیلومتر، یکی از طوالنی ترین و پرآب ترین رودخانه های شرق استان 
گلستان به شمار می رود. این رودخانه از کوه خواجه قنبر سرچشمه می گیرد 
و پس از طی دّره های میانکوهی و اتصال رودخانه ای دیگر به نام نرمآب به 
سمت شرق و دشت گرگان سرازیر می شود و در پایان، در غرِب شهر گنبد، 

به رودخانۀ گرگان رود می پیوندد ) نقشه شماره 1(. 

پیشینۀ تاریخی مینودشت 
قدیم ترین متن تاریخی که از شهر مینودشت نام برده، نزهه القلوب حمدالله 
مستوفی در قرن هشتم هجری است که از آن به نام کبودجامه نام برده و 
چنین می گوید: "والیتی است که اکنون چون جرجان خراب و محصولش 
زمان شاه عباس  از   )199 )مستوفی 1381:  ابریشم است"  و  انگور  غله، 
اول صفوی نیز به دلیل مهاجرت گروهی از اقوام ترک قزلباش این منطقه 
حاجیلر نام گرفت )رابینو 1365: 132(. با توجه به فاصلۀ نزدیک مینودشت 
به گرگان قدیم )گنبدکاووس فعلی( در دوران اشکانی و ساسانی، مینودشت 

تصویر شماره 2. نمای 
هوایی از شهر دشت حلقه 

مینودشت

ازبینی
جهت ب
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بخشی از ایالت بزرگ گرگان محسوب می شد و تا دهه 1360 خورشیدی 
نیز جزو شهرستان گنبدکاووس به شمار می رقت )معینی 1344: 222(. در 
دوره ها ی اشکانی و ساسانی به این منطقه هیرکان یا هورکان می گفتند و 
بارتولد معتقد است که کلمه هیرکانی در اصل از واژۀ َورکانه )به معنی گرگ( 

گرفته شده است و واژه ای آریایی است )بارتولد 1386: 118(. 

پژوهش های باستان شناختی در مینودشت
را  فعلی  مینودشت  محدودۀ  در  باستان شناختی  فعالیت  مهم ترین 
به شناسایی  انجام داد که  محمدیوسف کیانی در دهۀ 1350 خورشیدی 
)کیانی1354(  شد  دفاعی  دیوار  به  وابسته  باستانی  قلعۀ   32 بررسی  و 
است  برنامه  این  پژوهشی  در محدودۀ  نام دشت حلقه  به  آنها  از  یکی  که 
)تصویر1(. پس از بررسی های محمدیوسف کیانی، توجه باستان شناسان، 
بیشتر به دیوار دفاعی گرگان و به محّوطه های پیرامون دیوار معطوف شده 
است )Sauer et al. 2012(. از این رو، به مینودشت، در حکم یکی از 

بررسی  در سال 1384، یک  است.  توجه شده  پیرامونی، کمتر  شهرهای 
که  گرفت  انجام  دشت(  بخش  )در  مینودشت2  شهرستان  در  مقدماتی 
منجر به شناسایی 86 محّوطۀ باستانی شد )برهانی، 1384(. در همۀ 43 
دهستان  و  فعلی  مینودشت  شهرستان  محدودۀ  در  که  باستانی  محّوطۀ 
چهل چای جای دارند آثاری از دوران تاریخی یافت شد که از اهمیت این 
منطقه در دوره های اشکانی و ساسانی حکایت می کند. در سال 1388، 
بررسی دیگری در حوضۀ رودخانه نرماب انجام گرفت که به شناسایی 32 
محّوطۀ باستانی منجر شد )حصار نوی، 1388(. درنهایت، در سال 1395، 
بررسی نگارندگان در حوضۀ رودخانۀ چهل چای صورت گرفت که شامل دّرۀ 
رودخانۀ چهل چای، دّرۀ نرماب )کوهستان( و بخش دشت در شهرستان 
در  که  شد  منجر  باستانی  محّوطۀ   110 شناسایی  به  و  است  مینودشت 

2.  الزم است یادآوری کنیم  که در سال 1384 شهرستان مینودشت از دو بخش مرکزی و گالیکش 
تشکیل شده بود، به همین دلیل، در بررسی آقای برهانی، گالیکش که امروزه  شهرستانی جدا محسوب 
بررسی  این  در  آمد.  به شمار  مینودشت  باستان شناسی شهرستان  بررسی  پروژۀ  از  بخشی  می شود،  
درمجموع 86 محّوطۀ باستانی شناسایی شد که از این تعداد، 43 محّوطۀ باستانی در بخش مرکزی و 

43 محّوطه در بخش گالیکش قرار داشتند )برهانی 1384: 21 تا 24(.
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نمونه تطبیقینوع تزئینکیفیت پختنوع ساختشاموترنگ پوششرنگ خمیرهنوع قطعه/ فرم نام محوطهشماره
هرینک 1376 :شکل 35شعله ایکافیچرخ سازکانیقرمزخاکستریکاسهخوردیماق1
عباسی 1394: شکل 90کندهکافیچرخ سازکانیخاکستریخاکستریقمقمهامالک2
Boucharlat & Lecomte 1987/pl :42شعله ایکافیچرخ سازکانیقهوه ای-قرمزخاکستریکاسهخرابه3
Boucharlat & Lecomte 1987/pl :44صیقلی و داغدارکافیچرخ سازکانیقرمزقرمزکاسهچشمه مین تخته4
Boucharlat & Lecomte 1987/pl :45-کافیچرخ سازکانیقهوه ای-قرمزاجریتنگخوردیماق5
هرینک 1376 :شکل 35شعله ایکافیچرخ سازکانیقرمزخاکستریکاسهامالک 6
Boucharlat & Lecomte 1987/pl:45 صیقلیکافیچرخ سازکانیقهوه ایاجریکاسهشغال تپه7
عباسی 1394: شکل 90-کافیچرخ سازکانیقهوه ایخاکستریتنگچمانی8
Boucharlat & Lecomte 1987/pl:42 -کافی؟کانینارنجیخاکستریکاسهبسکی9

Boucharlat & LLecomte 1987:pl. 43کافیچرخ سازکانیقهوه ایخاکستری؟دشت حلقه10

تصویر شماره 3 . گزیده ای 
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دارند  تداوم  دوران اسالمی  تا  با سفال  نوسنگی  دورۀ  میان  زمانی  بازه ای 
)مهرآفرین و وثوق بابایی 1395(.

مبانی نظری
تعامل  به  استقرار  الگوی  تحلیل  و  چشم انداز  باستان شناسی  رویکرد  در 
انسان با محیط پرداخته می شود و جوامع انسانی و جغرافیای طبیعی را از 
عوامل شکل گیری چشم انداز معرفی می کنند )Johnson 2007: 3(. به 
لحاظ نظری، الگوهای استقراری با تأثیر پذیرفتن از محیط طبیعی شکل 
استقرارها  میان  رابطۀ  مکانی،  تحلیل های  در  جهت  همین  به  می گیرد. 
دریا  سطح  از  ارتفاع  خاک،  نوع  همچون  زیست محیطی،  متغّیرهای  و 
)هیپسومتری3(، فاصله نسبت به منابع آبی، شیب زمین، پوشش گیاهی 
 Clarke1976:( و رژیم های اقلیمی و رطوبتی مورد توجه قرار می گیرند
محیطی  بسترهای  و  زمین شناختی  ساختار  شناخت  بنابراین   .)119
منعکس  را  انسانی  رفتارهای  که  محیطی  زیست  داده های  و  چشم انداز 
می کند، ما را در درک بهتر انتخاب راهبردهای گوناگون جوامع گذشته و در 

اکوسیستم های متغیر یاری می کند.
توزیع  الگوی  چگونگی  رویکرد  این  در  تحلیل  مدل های  از  یکی 
از  محوطه ها  استقرار  الگوی  بهتر  درک  برای  اینجا  در  محوطه هاست. 
)گروه بندی(  خوشه سازی  این  شد.  استفاده  همسان  خوشه های  ایجاد 
ویژگی های  نظرگرفتن  در  و  محیطی  متغیرهای  براساس  عمدتاٍ 
باستان شناختی همچون وسعت، فواصل محوطه ها و موقعیت آنها نسبت 
 به یکدیگر است. این روش تا حدی شبیه به روش تحلیل خوشه ای4 است 
)Aldenderfer & Blashfield 1978( تحلیل خوشه ای روشی برای 
ساده سازی و پیدا کردن شباهت میان داده هاست تا از این طریق بتوان با 

پردازش داده ها در تحلیل الگوی استقرارها از آن استفاده نمود. 
در مبانی آماری پژوهش در پرداخت دادها، اطالعات به دست آمده بر 
کار  به  که  گرفت  انجام   GIS اطالعات جغرافیایی  تحلیل سامانۀ  مبنای 
برای ذخیره،   GIS از  استفاده  پردازش اطالعات مکان مرجع می پردازد. 
نمایش، تجزیه  و تحلیل، تهیۀ نقشه های دقیق، درک روابط فضایی انسان 
و محیط زندگی اطراف آن در باستان شناسی نو کامال رایج  شده و موجب 
است  شده  باستان شناسی  تحلیل های  پیشرفت  و  نگرش ها  دگرگونی 

)کریمی و فرج زاده، 1383: 114( 

الگوی استقراری اشکانی 
گروه الف

گروه الف با 33 محوطه یعنی حدود 37 درصد از کل محوطه های شناسایی 
شده را تشکیل می دهند. مهم ترین ویژگی جغرافیایی این گروه چنین اند: 
این قسمت از سطح دریا نسبت به سایر مناطق حوزۀ رودخانه چهل چای 
ارتفاع متوسط از سطح دریا در این مناطق حدود  ارتفاع را دارد.  کمترین 
50 تا 150 متر است که این مقدار جزو مناطق دشت محسوب می شود 
)نقشه شماره 3(. با وجود این که بخش کوچک از حوضۀ چهل چای در 
قسمت دشت قرار دارد و وسعت آن حدود 70 کیلومترمربع است، اما 33 
محوطه اشکانی )37 درصد( در این قسمت شناسایی شده که نشان از توجه 

اشکانیان به این مناطق داشته است. 
3. Hypsometry
4. Cluster Analyses

تقسیم  بخش  دو  به  خوشه  این  محوطه های  آبی،  منابع  لحاظ  به 
می شوند، قسمت شمالی دشت به طور میانگین حدود 800 متر با رودخانۀ 
چهل چای فاصله  دارند و بخش جنوبی دشت از رودخانه به طور میانگین 
حدود 4000 متر فاصله  دارند. برای توضیح این مقدار فاصله از رودخانه 
بایستی به دیگر منابع تأمین آب یعنی چاه و قنات اشاره کرد. در بررسی های 
باستان شناختی، دو رشته قنات قدیمی در دشت القجر و قلمی شناسایی 
شد که استقرارها به طور میانگین در حدود 200 متر با آن فاصله داشته اند. 
در منابع تاریخی نیز پلیبیوس طی گزارش نبرد آنتیخوس سوم با شاه پارت 
نواحی  از  یکی  در  دیگر  نقطه  به  نقطه ای  از  آب  انتقال  دربارۀ روش های 
هیرکانی که بیابانی است چنین می نویسد: "در این منطقه، آب در سطح 
دارد  وجود  فراوانی  نسبتا  زیرزمینی  مجراهای  اما  نیست،  ظاهر  زمین 
به یکدیگر متصل شده اند؛ کسانی که محل  از طریق چاه ها  که در کویر 
 .)430  :1377 )بریان  هستند  بی اطالع  آنها  وجود  از  نمی شناسند  را 
نظر  از  آب های جاری،  بر  مینودشت عالوه  که  درمجموع می توان گفت 
منابع آبی زیرزمینی نیز غنی است و با شاخه های متعدد رودخانه زهکشی 
نفوذ  همچنین  و  مجاور  کوه های  از  فرسایشی  رسوبات  تراکم  می شود. 
شبکه های دائمی و فصلی موجب گسترش سکونت گاه های انسانی به ویژه 
در قسمت شمال غرب مینودشت )قسمت دشت( شده است. با توجه به 
تا 2  موقعیت قرارگیری استقرارها در دشت، این محوطه ها شیبی بین 0 
درجه یعنی در سطحی صاف قرارگرفته اند و چنین زمین هایی معمواًل از نوع 
دشت های رسوبی است و محیط مناسبی را برای کشاورزی فراهم می کند. 
سکونت گاه های  برپایی  برای  شیب  درجۀ  بهترین  پژوهش ها،  اساس  بر 
انسانی، شیبی میان 5 تا 10 درصد )Anabestani 2011( و برای انجام 

فعالیت های کشاورزی شیبی کمتر از 15 درجه مناسب است. 
زیرزمینی(،  منابع  و  )رودخانه ها  آبی  منابع  به  نسبت  محّوطه ها  توزیع 
شیب مناسب زمین و در نهایت ویژگی خاک قسمت دشت که از نوع خاک 
رسی قهوه ای است و حاصل فرسایش و رسوبات رودخانه ای است )پاشایی 
1375: 28( محیطی مطلوب برای کشاورزی مردمان ساکن در این مناطق 
ایجاد می کند و فرض ما را دربارۀ اقتصاد مبتنی بر کشاورزی ساکنان این 

مناطق تائید می کند.
اما ویژگی های باستان شناختی این محوطه ها بسیار شاخص است، از 
جمله: میانگین وسعت استقرارگاه ها در این گروه حدود 12 هکتار است که 
از این نظر رتبۀ اول را در بین دیگر محوطه ها داراست. البته در این گروه 
شهر بزرگ 350 هکتاری دشت حلقه نیز وجود دارد. این گروه برای ایجاد 
به هم فشرده مناسب است  و  بافت متراکم  با  یا روستایی  و  سکونتگاه ها 

نمودار شماره 1. گاه نگاری 
محّوطه های بررسی شده در 

هیئت بررسی و شناسایی 
حوضۀ چهل چای

ازبینی
جهت ب
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همانند آنچه امروزه در روستاها مشاهده می شود. عالوه بر وسعت زیاد این 
محوطه ها، 98 درصد آنها به شکل تپه با ارتفاع زیاد هستند که مین تپه با 
20 متر ارتفاع شاخص ترین استقرارگاه منطقه است. این مراکز همچنین 
بیشترین امکان را برای فراهم بودن خاک رسی و مرغوب سفالگری ایفا 
متوجه  گروه  این  محوطه های  از  حاصل  سفال های  بررسی  با  می کند. 
می شویم که بیشترین حجم سفال از داده های به دست آمده در بررسی، 
مربوط به همین محوطه هاست و بارزترین ویژگی این گروه این است که 
استقرارهای تک دوره ای در این دسته وجود نداشته و حتی محوطه هایی 
هستند که طیف کاملی از ادوار گوناگون از مس سنگی تا دوران اسالمی 

را شامل می شود. 
استقرارهای بزرگ و مهم مینودشت همگی در قسمت دشت قرار دارند. 
باستانی جرجان )گنبد قابوس فعلی( است که  به شهر  نزدیکی  علت آن 

حدود ده کیلومتر با پایتخت - هیرکان- فاصله دارد و مینودشت از مراکز 
پیرامونی آن محسوب می شده است. منابع تاریخی نیز از اهمیت این منطقه 
و  ایزودور خاراکسی در ذکر مسیر کاروانی  در دورۀ اشکانی حکایت دارد. 
تجاری پارتیان در شمال ایران، از سرزمین هیرکانی یاد می کند و می گوید: 
»در فاصلۀ 58 سوخونی، کومیسینا )قومس در دامغان امروزی( واقع شده 
است که در آن اقلیم، هشت روستا و چند ایستگاه وجود دارد . . . بعد از آن 
هیرکانیا است که در فاصله 60 سوخونی از محل قبلی واقع  شده و دارای 
یازده روستا با چند ایستگاه است . . . « )ایزیدور خاراکسی 1390: 18(.این 
اطالعات نشانگر نقش جاده ها و مسیر ارتباطی در شکل گیری و پراکندگی 
ساکنان منطقه در دورۀ اشکانی است . این جاده ها از جنبه های اقتصادی، 
داشته اند.  منطقه  ساکنان  برای  سزایی  به  اهمیت  فرهنگی  و  اجتماعی 
هرچند که حمل ونقل، به تنهایی، عامل توسعه محسوب نمی شود، اما نباید 
از نظر دور داشت که یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، دسترسی 

به جاده ها و شریان های ارتباطی است. 

گروه ب
می دهد.  تشکیل  را  محوطه ها  از  درصد   13 محوطه،   12 با  ب  گروه 
مهم ترین ویژگی جغرافیایی این گروه چنین اند: این محوطه ها به لحاظ 
توپوگرافی در حدفاصل بین دشت و دره های میان کوهی قرارگرفته اند که 
میانگین ارتفاع آن از کف دشت بین 150 تا 300 متر است و از مناطق 
این محوطه ها، شیب  به موقعیت  با توجه  کوهپایه ای محسوب می شود. 
آنها بین حدود 2 تا 10 درصد است. تنها استثنا محوطۀ ایوب در دره تیمسار 
از  این گروه  تا 15 درجه دارد. محوطه های  است که شیبی در حدود 10 
رودخانۀ اصلی در حدود 1500 متر فاصله دارند، اما در عوض از دیگر منابع 
آب چون چشمه ها نیز برخوردار هستند که به  طور متوسط حدود 100 متر 
با محوطه فاصله  دارند. از نظر کاربری زمین، این محوطه ها در زمین هایی 
مجموعه های  جوار  در  یا  و  داشته  دیم  و  مرتع  کاربری  که  قرارگرفته اند 
اصلی  مراتع  با  کمی  می رسد  نظر  به  ازاین رو،  هستند.  )جنگلی(  درختی 

فاصله داشته باشند. 
از دیدگاه باستان شناسی، ویژگی های این گروه عبارت اند از: میانگین 
وسعت در حدود 4 هکتار که از نظر وسعت پس از گروه الف در رتبۀ دوم جای 
دارد. مهم ترین ویژگی محوطه های این گروه این است که در سه محوطه 
از آن )چشمه مین تخته مبارک آباد، تپه خشت و تپۀ محمد زمان خان 1( 
بقایای معماری دیده می شود. آثار پراکندۀ آجر در سرتاسر این محوطه ها 
دیده شده و به ویژه در محوطۀ تپه خشت یک رج دیوار قابل پیگیری است. 
ابعاد آجرها در این محوطه 40 در 40 در 10 سانتی متر است که آجرهای 
دیده  گرگان  دفاعی  دیوار  در  آن  همانند  و  است  تاریخی  دوران  شاخص 
واسطه  گروه حکم  این  می رسد  به نظر   .)Sauer et al. 2012( می شود 
داشته اند.  کوهستانی  محوطه های  و  دشت  داخل  محوطه های  بین  را 
این گروه محوطۀ چشمۀ مین تخته و محوطۀ محمد  مهم ترین محوطه 
زمان خان با وسعت حدود 12 هکتار هستند. در این گروه فقط محوطۀ 
پس پشتۀ 3 مربوط به دورۀ اشکانی است و بقیه محوطه ها به دورۀ اشکانی 
و دیگر ادوار )به ویژه دوره های آهن و ساسانی( مربوط می شوند. برخالف 

گروه اول، در اینجا آثار دوره های مس سنگ و مفرغ دیده نمی شود.

نقشه شماره 2 : پراکندگی 
محّوطه های اشکانی نسبت 

به فاصله از رودخانه ) به متر(
 

نقشه شماره 3 : پراکندگی 
محّوطه های اشکانی بر 

اساس ارتفاع از سطح دریا 
)به متر(
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33زمین آبی- دیم0 تا 9618002دشتالف
12زمین دیم2 تا 210130010کوهپایهب
25جنگل5 تا 60070015دره های میان کوهیج
10جنگل5 تا 1200100015کوهستانید

جدول 1 : خوشه بندی محوطه ها بر اساس متغیرهای محیطی

گروه ج :
می دهد.  تشکیل  را  محوطه ها  کل  درصد   39 محوطه   25 با  گروه  این 
توپوگرافی،  به لحاظ   : از  این گروه عبارت اند  ویژگی جغرافیایی  مهم ترین 
ارتفاع  متر   1000 تا   300 بین  دریا  سطح  از  خوشه  این  در  استقرارگاه ها 
دارند. محوطه های این گروه در دره های میان کوهی و در شیب طبیعی 
کوه های کم ارتفاع مینودشت قرارگرفته اند. به لحاظ دسترسی به منابع آبی، 
این گروه به طور میانگین در حدود 700 متری رودخانۀ چهل چای و نرماب 
متوسط  و  ندارند  چندانی  فاصله  نیز  چشمه ها  با  طرفی  از  و  قرارگرفته اند 
فاصلۀ آنها در حدود 100 متر است و از نظر آب با مشکلی روبرو نیستند. 
شیب زمین در این گروه معمواًل بین 5 تا 15 درصد است و محوطه ها در 
شیب مناسبی قرار دارد. مهم ترین ویژگی این گروه قرار گرفتن در بستری 
پوشیده از جنگل و زمینه ای مرتعی است. همچنین این محوطه ها بیشتر بر 

روی بسترهای طبیعی و مراتع به شکل سطحی برپا شده اند.
در مورد ویژگی های باستان شناختی باید عنوان کرد که میانگین وسعت 
این محوطه ها در حدود 2 هکتار است. ویژگی بارز این محوطه ها، پراکندگی 
اندک سفال بر سطح آنها اما در گستره ای زیاد است. سفال های این گروه 
از محوطه ها اغلب به رنگ نارنجی و قهوه ای است که پوشش سطحی 
80 درصد آنها به دلیل رطوبت باال از بین رفته است. در کل می توان گفت 
کیفیت سفال ها در این گروه متوسط و فراوانی آن بر سطح محوطه ها نیز 
اندک است. محوطه های این گروه تک استقرار اشکانی و یا همراه با عصر 

آهن هستند. 
پراکندگی نسبی محّوطه ها در دّره های میانکوهی )در ارتفاع بین 200 
تا 1000متر( و تراس های باالیی در جنوب شرق مینودشت یکی از نکات 
قابل توجه است. »شیب مالیم، قابلیت حرکت آب های جاری، حاصلخیز 
بودن خاک اراضی، دارا بودن سفره های بزرگ آب های زیرزمینی و امکان 
دلیل  به  ارتباطی  نهایتًا سهولت  و  با روش های سنتی  آنها  از  بهره برداری 
است«  نیمه کوهپایه ای  مناطق  ویژگی های  از  شدید،  عوارض  فقدان 
استقرارها  اسکان  در  باالیی  قابلیت  که   )75 تا   71  :1378 )محمودی 
عمده ای  بخش  نیز  چهل چای  حوضۀ  در  است.  داشته  تاریخ  طول  در 
که  گفت  می توان  و  دارند  قرار  مالیم  با شیب  کوه  دامنۀ  در  استقرارها  از 
استقرارهای موقتی و کوچرو هستند. ارتفاع نسبتًا باالی این محوطه ها، 
سطحی  اما  محوطه ها  زیاد  نسبتاً  وسعت  مرتعی،  اراضی  در  گرفتن  قرار 
بودن و پراکندگی اندک سفال ها بر روی سطح محوطه همگی حاکی از 
استقرارهای موقت و متناسب با زندگی دامداری در این گروه است. الگوی 
مسیر  پیرامون  در  و  خطی  به صورت  خوشه،  این  در  استقرارها  پراکنش 
رودخانه و جاده است. بزرگ ترین محوطۀ این گروه گول اول علیا با 3/8 

هکتار و کوچک ترین آن، محوطۀ قربانعلی با 0/9 هکتار است.
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جدول : خوشه بندی محوطه ها بر اساس ویژگی های باستان شناختی
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گروه د 
می شود.  را شامل  کل محوطه ها  از  درصد  با 10 محوطه، 11  گروه  این 
ویژگی های جغرافیایی این گروه عبارت اند از: به لحاظ توپوگرافی با توجه 
مناطق  واقع  شده اند، جزو  متر  تا 1400  بین 1000  ارتفاع  در  که  این  به 
مینودشت محسوب  مناطق سرد  نیز جزو  اقلیمی  لحاظ  به  و  کوهستانی 
و  پیدایش  در  عوامل محدود کننده  از  یکی  نامناسب  توپوگرافی  می شوند. 
تعداد  نیز  مینودشت  در   .)76 )رهنمایی 1371:  توسعه سکونتگاه هاست 

استقرارگاه ها با توجه به ارتفاع نسبتا زیاد کاهش یافته است. 
این گروه به منابع آبی، از جمله رودخانۀ چهل چای و همچنین چشمه ها 
نسبتًا دور هستند و میانگین فاصلۀ آنها نسبت به رودخانه در حدود 1000 
متر و نسبت به چشمه ها در حدود 500 متر است. شیب این محوطه ها به  
طورمعمول بین 5 تا 15 درصد است، اما در این گروه محوطه هایی با شیب 25 

تا 35 درصد )سنگ کالن 1 و 2( نیز دیده می شود که از این نظر استثناست. 
گروه  این  محوطه های  وسعت  میانگین  باستان شناختی،  لحاظ  به 
حدود 2/5 هکتار است، اما ویژگی شاخص این گروه نسبت به دره های 
میان کوهی این است که سه مورد از این محوطه ها به شکل تپه هستند 
و همچنین در دو مورد از آنها، آثار معماری شناسایی شد. نکتۀ دیگر آن 
ارتفاع  نام قلعه شناخته می شوند.  به  نزد مردم روستا  آنها  از  که، دو مورد 
زیاد، مشرف بودن محوطه ها و همچنین وجود آثار معماری، فرض قلعه 
بودن برخی از محوطه های این گروه را تقویت می کند. محوطه های این 
گروه اغلب در دورۀ ساسانی و دوران اسالمی نیز مورد استفاده قرارگرفته اند.

نتیجه گیری
 110 چهل چای،  رودخانۀ  حوضۀ  باستان شناسی  بررسی های  درنتیجۀ 
محّوطۀ باستانی شناسایی شد که از آن میان، 80 محّوطه به دورۀ اشکانی 
دورۀ  و  آهن  عصر  به  نسبت  استقرارها  فراوانی  نشان دهندۀ  و  دارد  تعلق 
ساسانی در این ناحیه است که این امر نشان از اهمیت منطقۀ هیرکانی در 
دورۀ اشکانی دارد. بررسی و تحلیل علت فراوانی استقرارها در دورۀ اشکانی 
و دست یابی به متغّیرهای محیطی مؤثر بر این استقرارها و تحلیل الگوی 

زیستگاه های اشکانی در منطقه انگیزۀ پژوهش حاضر بوده است.
انسانی  فعالیت های  تأثیر  نیز  و  زیست محیطی  دگرگونی های  وجود  با 
درگذر زمان، می توان به برخی متغّیرهای زیست محیطی مؤثر بر استقرارهای 
استقرارگاه های  تداوم  و  شکل گیری  عامل  پی برد:مهم ترین  اشکانی 
نیز به واسطۀ موقعیت خود و قرار گرفتن در  انسانی آب است. مینودشت 
است.  برخوردار  و چشمه ها  جاری  آب های  منابع  از  البرز،  رشته کوه  جوار 
69 درصد محوطه های اشکانی کمتر از 2000 متر با رودخانۀ چهل چای 
و یا نرماب فاصله  دارند. البته ساکنان استقرارگاه ها سعی کرده اند به دلیل 
سیالب های و طغیان های آن حریم رودخانه را حفظ کرده و خود را در امان 
از عوامل مهم در پراکندگی استقرارهای  ارتفاعات و ناهمواری  نگه دارند. 
اشکانی در حوضۀ رودخانۀ چهل چای است. به لحاظ توپوگرافی، مینودشت 
از دو بخش دشت و دّره های میانکوهی تشکیل  شده است. با توجه به نقشۀ 
پراکندگی، مردم منطقه در دورۀ اشکانی ترجیح داده اند که سکونت گاه های 
خود را هم در قسمت دشت و هم در قسمت مناطق کوهپایه ای ایجاد کنند. 
با وجود وسعت کم دشت )حدود 70 کیلومترمربع(، 34 محّوطۀ باستانی 
دشت،  قسمت  در  حلقه،  دشت   هکتاری   350 و  بزرگ  شهر  جمله  از  و 
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مؤید کاربری گسترده از دشت است. از طرفی دیگر، حدود 55 درصد از 
و  تنگۀ چهل چای  امتداد  در  و  میانکوهی  دّره های  مناطق  در  محّوطه ها 
حمالت  دربارۀ  مورخان  گزارش های  به  توجه  با  است.  قرارگرفته  نرماب 
قبایل بیابان گرد در این منطقه در دوره های اشکانی و ساسانی، می توان به 
ناامنی در آن زمان اشاره کرد و احتمال داد که کاربری این گونه استقرارها 
سکونتگاه های موقتی بودند که در زمان ناامنی و حمله قبایل به آنجا پناه 
می بردند و اذعان کرد که ساکنان اشکانی مینودشت، از این ویژگی طبیعی 

منطقه، به بهترین نحو، استفاده کرده اند. 
با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص مینودشت )به  مثابه بخشی از سرزمین 
هیرکانیه( در حدفاصل میان آسیای مرکزی و فالت ایران، می توان آن را 
همچون منطقه ای واسط در دادوستدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
از منطقۀ هیرکانیه، که در  ابریشم  از شاخه های جادۀ  یکی  دانست. عبور 
نوشته های مورخان نیز به آن اشاره  شده، می تواند تأییدی بر نقش ارتباطی و 
واسطگی منطقه باشد. از سوی دیگر، قرار گرفتن 90 درصد از استقرارهای 
اشکانی در محدودۀ دشت، در فاصله کمتر از 1000 متری جادۀ اصلی گرگان 
)گنبد قابوس کنونی( به خراسان بزرگ نیز حاکی از اهمیت ارتباطی راه ها و 
نقش واسطه ای منطقۀ هیرکانیه است. این ویژگی، خود یکی از عوامل مؤثر 

در نحوۀ پراکندگی سکونت گاه ها در منطقه نیز بوده  است.
مورد  محدودۀ  چشم انداز  نیز  و  گفته شده  موارد  به  توجه  با  درمجموع 
بررسی، پراکندگی محّوطه های استقراری در قسمت کوهستان به صورت 
امنیت  حفظ  در  که  است  بوده  ارتباطی  راه  و  رودخانه  امتداد  در  و  خطی 
استقرارگاه های درون دشت نقش مؤثری داشته است. در قسمت دشت نیز 
استقرارها در گرداگرد شهر بزرگ دشت حلقه پراکنده بودند. البته باید گفت 
که بر اساس سلسله مراتب استقراری، محّوطه ای با وسعت حدود 8 هکتار 
در دشت قلمی وجود دارد که در حدود 10 استقرارگاه کوچک اقماری در 
اطراف آن وجود دارد. اما درمجموع، استقرارگاه های اشکانی درون دشت 
با میانگین وسعت سه هکتار، روستاها و مراکز کم  جمعیتی بودند که اطراف 

مرکز سیاسی بزرگ تر، یعنی دشت حلقه، شکل گرفته اند. 

سپاسگزاری
نگارندگان از گروه بررسی و شناسایی حوضۀ رودخانۀ چهل چای، آقایان جواد 
عالئی مقدم )دانشجوی دکتری باستان شناسی( و ایوب آریا نژاد )پژوهشگر 
آرتیسم  باستان شناسی(،  ارشد  )کارشناس  رضایی  فائزه  خانم ها  و  آزاد( 
و  باستان شناسی  ارشد  کارشناسی  )دانشجویان  ریگی  رابعه  و  بختیاروند 
طراح سفال( بسیار سپاسگزارند. همچنین از فرناز عسکرکافی )کارشناس 
عقیلی  هادی  آقای  سفال،  قطعات  طراحی  برای  باستان شناسی(  ارشد 
مهدی  آقای  و   GIS نقشه های  طراحی  برای   )GIS ارشد  )کارشناس 
در  و  مقاله  ادبی  ویرایش  برای  فارسی(  ادبیات  ارشد  )کارشناس  سلطانی 
و  باستان شناسی  دکتری  )دانشجوی  رضایی  حبیب الله  آقای  از  نهایت 
مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی استان گلستان( برای راهنمایی و 
کمک در شناخت سفال منطقه و گاه نگاری های محّوطه ها تشکر می کنند. 
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