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 چکیده
گیری استقرارهای انسانی داشته است. دشت نیشابور به عنوان حیطی نقش مهمی در شکلترین عوامل مهیدرولوژی به عنوان یکی از مهم

شده است. در دشت ای و دشت تشکیل پایههای کوهبینالود قرار گرفته و از زمینکوه شرق ایران در دامنه رشتهبخشی از حوضه شمال
غربی دشت ها در فصول پر بارش از جنوبشمه گرفته و مازاد آب آنبینالود سرچ های متعددی وجود دارند که همگی ازرودخانه ،نیشابور
نگاری در مبتنی بر جمع آوری مدارک مادی است که با متد کاوش الیه ،پژوهش حاضر شوند.شور به بیرون هدایت میکال رودخانه توسط

ترین ه در فاز پایانی برنز در حاشیه یکی از مهماست. شهرک فیروزه استقراری است ک آمده دستبهشهرک فیروزه  پیش از تاریخی استقرار
دهد که های فرهنگی آن به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه نشان میهای نیشابور به نام فاروب رومان شکل گرفته و تحلیل الیهرودخانه

دی جامعه آماری همچنین نشان تجزیه و تحلیل مدارک ما گیری و تداوم زمانی استقرار داشته است.نقش مهمی در شکل هیدرولوژی
های این جا که رودخانه اند و از آندهد استقرارهای انسانی در دوران پیش از تاریخ دشت نیشابور ارتباط تنگاتنگی با منابع آب داشتهمی

دوره شده تک فیروزه همچون شهرک مدت بسیاری از استقرارهاهای بلندفرایندند، در هست گرباران سیالبی شده و طغیان دشت در فصول پر
 .فته انداستقرار یا و بدون داشتن الگوی خاصی
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 سرآغاز
عی ترین عوامل طبیبدون شک هیدرولوژی به عنوان یکی از مهم

های پیش از دورهدر  تحت تأثیر قرار داده وهمواره زندگی بشر را 
نقش اصلی را در شکوفایی و استمرار حیات جوامع  ،تاریخی

ای نیشابور در شمال شرق دشت کوهپایهانسانی ایفا نموده است. 
شناختی شامل و به لحاظ زمین (1 تصویر) ایران واقع شده

وبی است و به عنوان دشتی های پست جنها و سرزمینکوهپایه
در جنوب  با شیبی مالیم به سمت جنوب غرب، حاصلخیز

 های متعددیرودخانه ،در این دشت .ارتفاعات بینالود قرار دارد
با حرکت به از بینالود سرچشمه گرفته و همگی که  وجود دارند

 .(1384 ،پیوندند )طاهریشور میبه رودخانه کالسمت جنوب 
ها را از که مازاد آب رودخانهطبیعی است  زهی کال شور ،در واقع

 (.1367 ،کند )والیتیغربی دشت خارج میسمت جنوب

شناختی نظیر ماده، انرژی، فضا، زمان و تنوع های بومظرفیت
ترین از این دشت به عنوان یکی از مستعد ،(1386 ،)وات
 های خراسان ساخته است.مکان

عوامل با در نظر گرفتن شناختی و با توجه به شرایط زمین
 .شوددشت نیشابور تحت تاثیر مستقیم کویرها واقع نمی ،محیطی
 بستر زیستیاین دشت با دارا بودن منابع طبیعی و  بنابراین،
های فراینددر  برای توسعه جوامع انسانی ی کافیفضا مناسب،

 ،از نظر موقعیت مکانی را دارا بوده است. فرهنگی بلند مدت
های ارتباطی بین شرق و غرب بوده جادهدر مسیر نیشابور  دشت

چهارم  ها مسیری در هزارهترین آن( که مهم1367 ،)لسترنج
شناسی جاده خراسان بزرگ نامیده در ادبیات باستان وق.م است 

های استقرارترین یکی از مهم. (Majidzadeh, 1982) شودمی
شهرک ه، پیش از تاریخی دشت نیشابور که تاکنون شناسایی شد

اند به این دلیل بسیاری از استقرارها نیز ناشناختهنام دارد. فیروزه 
 ها دربسیاری از آن از انباشت، پسهای طبیعی فرایندبواسطه  که

اند و یا در مناطق ها با تغییر مسیر رودخانه از بین رفتهکوهپایه
 ند.هست های آبرفتی مدفونتر زیر نهشتهپست

 

 هامواد و روش

 مورد مطالعه قهمنط
محوطه باستانی شهرک فیروزه در شمال غرب شهرستان نیشابور 

دقیقه و طول  12درجه و  36و با مختصات عرض جغرافیایی 

دقیقه قرار داشته و ارتفاع متوسط آن  47درجه و  58جغرافیایی 
 از 

 
 ی دشت نیشابور در : موقیعت مکان(1)تصویر 

 شمال شرق ایران
 

فیروزه که نامش متر است. شهرک  1250سطح دریا حدود 
ساز در غرب شهر فعلی های مسکونی تازهبرگرفته از مجتمع

این . فاروب رومان قرار دارددر پهنه شرقی رودخانه  ،نیشابور است
از ارتفاعات ترین جریان آبی نیشابور رودخانه به عنوان مهم

. فاروب رومان که از (2)تصویر  گیردبینالود سرچشمه می
در  ،شودهای مستقل زیر حوزه کویر مرکزی محسوب میدخانهرو

شود )فرهنگ جغرافیایی رودهای فصول پر باران سیالبی می
به دلیل شیب زیاد دشت با سیالبی شدن فاروب (. 1383 ،کشور

شود که با ها مقدار زیادی آبرفت حمل میرومان و دیگر رودخانه
ی بلند فراینددر  ت شده وسرفته ته نشکم شدن شیب دشت رفته

ابعاد استقرار شهرک فیروزه یابند. مدت افزایش چشمگیری می
 های آبرفتی مدفون بوده و ثانیاًزیر نهشته زیرا .مشخص استنا

ای از آن زیر منازل مسکونی حجم عمده ،بر اساس مطالعات اولیه
 مردمان نیشابور است. 
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 دیگر : موقعیت مکانی استقرار شهرک فیروزه و(2)تصویر 

 استقرارهای انسانی دشت نیشابور

 پژوهش روش
شناسی با هدف روش پژوهش حاضر مبتنی بر کاوش باستان

 ینگاردر روش الیه .است و یافتن بقایای معماری نگاریالیه
(Stratighraphy)، های شناسان با هدف شناسایی الیهباستان

یدن کاو به استقراری از باالترین سطح استقرار تا خاک بکر اقدام
 برداریکرده و مدارک مادی مورد نیاز تحلیل خود را نمونه

 در کاوش انجام شده از شیوه .(1380 ،)علیزاده کنندمی
در  شناسی موزه لندن استفاده شده کهبخش باستانپیشنهادی 

 ها تاکید داردبافت و محتوای )کانتکست( الیه آن بر
(Archaeological Site Manual, 1994). دارک مورد نیاز م

 نگاریبا هدف الیه متر 3در  3برش  یک نتیجهپژوهش حاضر 
دف با هو  VIبه شماره متر  7در  5و یک برش  VIIبه شماره 

 های شهرکباشد. ابعاد و تعداد برشمییافتن بقایای معماری 
ی تمالاح فیروزه خود با استفاده از احتماالت و بر اساس ابعاد

ای ها، یافتن جامعهدف از ایجاد آنطه انتخاب شده و همحو
 بر اینگوی کلیه ارکان پژوهش باشد. آماری است تا جواب

 های مذکور بهبرش ،های باستانیاساس مواد فرهنگی و نهشته
ی مالهای آماری احتعنوان درصدی از کل جامعه آماری با روش

 محسوب می شوند.

 

 هایافته
دهد که شان مین  (VII)نگارانهمدارک مادی برش الیه

 ی به ـــای آبرفتهـزیر نهشت پس از انباشت یـای باستانـهنهشته
با یافت شدن مواد  واند، مدفون شدهسانتی متر  150 ضخامت

استقرارهایی  .شودمشخص میهای آبرفتی فرهنگی بین نهشته
به مناطق که توسط جریان آب در باالدست رودخانه وجود داشته 

مواد فرهنگی مذکور قطعات سفال اند. هپایین دست منتقل شد
کانتکست  (3)تصویر [ ندهست های مختلف پیش از تاریخیدوره

الیه وارهایی از بقایای  VII های باستانی برشنهشته .[(1
تصویر [ اندند که حاوی مقادیر زیادی مواد فرهنگیهست معماری

های باستانی مواد فرهنگی الیه .[14- 2های کانتکست (3)
 ایند که در تحلیل و نیز گاهنگاری مقایسههست سفال شتربی

، برنزابزارهایی از جنس  ،عالوه بر سفال آیند.استقرار به کار می
های نیمه قیمتی ابزارهای سنگی، قطعات خام و یا ناتمام سنگ

فیروزه، الجورد و عقیق در کنار مدارک مدیریت اداری  :مانند
 :تصاد معیشتی و زیستی مانندمهر و مدارک اقمانند مهر و اثر

آمده که نشان  دستبههای گیاهی بقایای استخوان حیوانی و دانه
آمده  دستبهآلی مانند زغال هم مواد ای پیچیده دارند.از جامعه

نگاری مطلق که عالوه بر کمک به شناخت پوشش گیاهی به گاه
مشخص با رسیدن به خاک بکر . (1387 ،)باصفا کنندکمک می

روی  جهت دسترسی آسان به آب های باستانینهشتهکه شده 
  .[15کانتکست  (3)تصویر [اند بستر طبیعی رودخانه قرار گرفته

 دو کوره پخت سفال (VI) شناختی برش دیگرمدارک باستان
ها باقی مانده ند که فقط فضاهای دست کند درون زمین آنهست

 است دهها حین کاوش مشاهده نشاز سقف کوره و انباشتی
 (.4)تصویر 



 
 ( 1های آبرفتی )کانتکست که نهشته(VII)  نگاریبرش الیه هایترسیم دیواره (:3)تصویر 

 شود.دیده می (14-2کست های ت)کان روی الیه های باستانی

 
 با های آبرفتی است.کند مملو از نهشتهدرون فضاهای دست

 مت حدودضخا ای سیالبی بههای برش الیهنگاهی به دیواره
ه در این الی .[5کانتکست  (5) تصویر[ شودیک متر مشاهده می

های متری نسبت به سطح زمینسانتی 220تا  150عمق 
( 5) ویرتص[های آبرفتی قرار دارد اطراف زیر دیگر نهشته

 .[3-1های کانتکست
 

 گیریو نتیجهبحث 
ب غر های مهم ارتباطی بین شرق وشهرک فیروزه در مسیر جاده

اظ لح ر نیمه دوم هزاره دوم ق.م قرار داشته و از طرفی بهد
خوردار های خوبی براز ویژگی ،بهامعادن سنگ و فلزات گران

 ارایه دــروزه است کـادن آن فیـرین معـتاز مهم وده است.ـــب

 
حین کاوش که  VII: نمایی از برش (4) تصویر

 های برش گویای دیواره

 ه فاروب رومان هستند.گذاری متععد رودخانرسوب
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 ( 4)کانتکست که در آن نهشته سیالب سهمگین  VIIبرش  ترسیم دیواره شمالی: (5) تصویر

 شود.که سبب از بین رفتن یا متروک شدن استقرار شده، دیده می

 
در  ارزشمندکیفیت جهانی بوده و کاربرد آن به عنوان کاالیی 

بسیاری از استقرارهای پیش از تاریخی در مناطق همجوار دشت 
شناختی های باستاننیشابور و مناطق دور دست در خالل کاوش

ن اسالمی نیز ست. اشارات متعدد بسیاری از مورخاآمده ا دستبه
با علم به  .(Weisgerber, 2004)ند هست حاکی از این موضوع

ای کلیدی به عنوان نقطهاهمیت نقاط استراژیک، دشت نیشابور 
 هایکنشبرهم مسیر در دلیل همین به بنابراین، است. بوده مطرح

مشارکت  ،کنشمناطق مختلف بوده و خود نیز در این برهم
تحوالت بنیادین در ساختار جوامع  ،است. در دوره برنز داشته

های دهد و جوامع به سوی شهرنشینی با پارامترانسانی روی می
با درک موضوع گذشته استقرارهای کنند. رکت میح خود خاص

دوره برنز دشت نیشابور به منظور دسترسی به فضای بیشتر و 
مناطق ای جدا شده و های کوهپایهاز قسمتاراضی مستعد، 

های تر با توجه به بستردر مناطق پست تر را انتخاب کردند.پست
از  اند.آبرفتی موجود اراضی بیشتری قابلیت کشاورزی داشته

در برهه زمانی موصوف استقرارهای انسانی هنوز توان  ،طرفی
به  بنابراینهای کنترلی منابع آبی را نداشته و طراحی سیستم

اند. گزیدهناچار به منظور دسترسی به منابع ارتباط مستقیم را بر
تباط را هایمعه شهرک فیروزه به خوبی از خطربدون شک جا

وده ولی به ناچار در حاشیه آن جای مستقیم با منبع آب آگاه ب

گرفته و رفتار استقراری خود را با رفتارهای آبی تطابق داده است. 
جاست که هیدرولوژی به عنوان عاملی محیطی در تمامی این

ریزان رفتارهای استقراری شهرک فیروزه دخیل شده و برنامه
از  ای از آن غافل نشوند.شهرک فیروزه را بر آن داشته که لحظه

های هیدرولوژی ویژه دشت نیشابور با وجود رودخانه ،طرفی دیگر
در  زیستیه تا استقرار شهرک فیروزه تداوم دشسیالبی سبب 

های . با انقطاع زیستی انباشت الیهمکان خاصی نداشته باشد
تشکیل محوطه ای  سبباستقراری مختص همان برهه زمانی و 

های استقراری که الیه. بدین معنا ه استباستانی تک دوره شد
هر چند که  ند.هست شهرک فیروزه صرفاً بازمانده دوره پایانی برنز

بسیاری از استقرارهای پیش از تاریخی دشت نیشابور مدفون و یا 
در شهر تازه  به تازگیولی استقراری به نام بلوچ  ،اندازبین رفته

 هایبررسیشناسایی شده که تاسیس فیروزه در غرب نیشابور 
های زمانی خاصی دهد که در برههنگاری آن نشان میالیه

. مدارک موجود تاکید (2)تصویر  استقرارگاه انسانی بوده است
مندی از به ناچار جهت بهرهبلوچ  استقرار کنند که مردمانمی

حاشیه رودخانه بار را انتخاب نموده و باز هم  ،منبع آب
وره با فواصل زمانی های باستانی آن تک دوره و یا چند دنهشته

سنگ و دوره آهن را در کنار وزیاد است. بدین معنا که دوره مس
و ناپایداری زیستی  تک دوره بودن شهرک فیروزه هم داراست.
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در حالی است که در مناطقی از دشت نیشابور که منابع  در بلوچ
ای باستانی با چندین متر ارتفاع و تداوم تپه ،آب پایدار وجود دارد

، به نام امروزی برج شناختی از دوران نوسنگی تا دوره آهن گاه
ترین یکی از مهماستقرار برج  (.1378ن )گاراژیا پدید آید

 25در است و  دشت نیشابوردوران پیش ازتاریخ های استقرارگاه
با شرقی شهر فعلی نیشابور قرار دارد. کیلومتری شرق و جنوب

های تگی خود را به چشمهوابساستقرارهای انسانی اختراع قنات 
ی از دشت ای قطع کرده و به نقاطرودخانه هایطبیعی و جریان

با اختراع این رفتند که بهترین فضا را در اختیار آن ها قرار دهد. 
 (Hiebertکه احتماالً در دوران تاریخی به وقوع پیوسته  روش

 &(Dyson, 2002 ، استقرارها توانستند با آزادی عمل بهتر و
 برایبپردارند. های خود یابی جهت ایجاد شهرتر به مکانانهدآزا

از بزرگترین مراکز دوران صدر  نیشابور صدر اسالم که :مثال
  .(Wilkinson, 1986) بوده استاسالم 

 

ارزیابی گیری استقرار: شکل فرایند تأثیر هیدرولوژی بر

 هایبررسیمدارک که بر اساس استراتژی پژوهش که مبتنی بر 
دهد که استقرار شهرک فیروزه تک نگارانه است، نشان مییهال

این  مسکونی بوده است. ،فقط در یک برهه زمانی خاص ودوره 
ای و مطلق دوره فاز پایانی برنز است که با رویکردهای مقایسه

ق.م را در  1600تا  1800و محدوده زمانی  نگاری شدهگاه
نگاری ی برش الیههای باستان. با تفسیر نهشتهگیردمیبر

افکنه به استقرار روی بستر طبیعی مخروطشود که مشخص می
ارتباط  ی از رودخانه جای گرفته بوده وفاصله بسیار اندک

بر مستقیمی با رفتارهای رودخانه در فصول خاص داشته است. 
احتمال  ،نیامدن بقایای معماری دستبهاساس شیوه اسکان و 

شوده شده، آماده واکنش های گانهدر قسمت گماستقرار رود می
. استقرار بوده است جا شدنهرودخانه با جاب هایبه جریان

 ساخت فضاهای مورد نیازالگوهای هیدرولوژی همچنین در 
دهد که معماران شهرک دغدغه طغیان و نشان میار بوده ذگتأثیر

اند. نمود رودخانه را داشته و از فضاهای موقتی استفاده کرده
ای است که روباز شناختی این قضیه بسترهای کوبیده شدهنباستا
گاه این امکان را مهیا نکرده در نهایت هیدرولوژی هیچ اند.بوده

که استقرار شهرک فیروزه به راحتی تداوم مکانی و یا به احتمال 

از گذراندن  پسزمانی داشته باشد و مأمن ساکنان شهرک فیروزه 
 تغییر یافته است. ت رودخانهبرهه زمانی خاص و با تغییرا

 

با نگاهی به : تأثیر هیدرولوژی بر اضمحالل استقرار

ره شود که بالفاصله باالی دو کومشخص می VIمستندات برش 
 رد.ای سیالبی به قطر حدود یک متر وجود داپزی نهشتهسفال

بی ماهیت نهشته رسوبات دانه درشتی است که نشان از سیال
 ا راهوره مذکور سقف ک نهشته برنز دارد.  پایانی سهمگین در فاز

کرده ها را نیز پرکند درون کورهاز بین برده و فضاهای دست
ضخامت نهشته نیز نشان از جاری بودن آن به مدت است. 

 اینتوان بر اساس مدراک موجود میچندین سال یا دهه دارد. 
ات ییرغتبا  قطعی کرد که در برهه زمانی مذکور به ناگاهفرضیه را 

ت ل پخهایی که مشغوجایی بستر رودخانه کورههاقلیمی یا جاب
یر جاست که بار دیگر تأثاین اند.اند، رها شدهسفال بوده

 ا اززه یاستقرار شهرک فیرو زیرا، .شودتر میهیدرولوژی نمایان
 ،لو حااند. در هر دبین رفته و یا مردم آن به مکان دیگری رفته

ه باستقرارها تک دوره و  شدهه سبب این هیدرولوژی است ک
 صورت متععد در اطراف رودخانه پراکنده باشند.

 

گونه فرض کرد که تا پیش از توان ایندر نگاه کلی می یند:ابر

اول  که این مهم در هزاره در دشت نیشابور قنات روشاختراع 
های ق.م اتفاق افتاده استقرارها وابستگی شدیدی به چشمه

ای داشته و تغییرات اکوسیستمی به نات رودخانهطبیعی و جریا
ها شوک وارد کرده است. منزله پسخوراندی به سیستم آن

اند. ای را خنثی کرده و یا در آن حل شدهاستقرارها یا چنین پدیده
 در استقرارهایی نظیر محوطه شهرک فیروزه فرضیه به خوبیاین 

لوژی خاص دهد که هیدرواثبات شده و نشان می تپه بلوچ و
های سبب شده تا نهشته های فرهنگی بلند مدتفراینددر  دشت

 لحاظ پراکنش تک الیه و به نگاریباستانی به لحاظ گاه
پس از اختراع قنات  کوچک باشند. های متعدداستقرارگاه

تر دشت با امکان استفاده استقرارها با فراغ بال در نقاط پست
ابی شده و همین امر سبب یبیشتر و بهتر از اراضی مستعد جا

ها شده که سر آمد آن دوران اسالمی شهر کهن شکوفایی آن
هکتار در  3500نیشابور است که امروزه با وسعتی حدود 
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