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  چکیده

این  جواریهماست. این موقعیت جغرافیایی و  شدهواقعدر شمال شرقی ایران، در مجاورت کشور ترکمنستان  شهرستان درگز

 رغمبه دهد.اولین تختگاه اشکانیان، اهمیت و جایگاه این منطقه در تاریخ ایران در دوره اشکانی را نشان می عنوانبهمنطقه با نسا، 

این مورد که است.  گرفتهانجامهای اشکانی این شهرستان راجع به محوطه ، مطالعات معدودیو نسا ترکمنستاندرگز با  جواریهم

 مؤثر هاآنگیری و الگوی پراکندگی ؛ چه عواملی در شکلاندگرفتهشکلوزه جغرافیایی های اشکانی در این حچه تعداد محوطه

های در بررسی با نسا در این حوزه جغرافیایی شناسایی و پیشنهاد نمود. ترازهمهایی محوطه توانبوده و نهایتاً، تا چه اندازه می

و  تأملقابلها، از منظر الگوهای محیطی و وسعت محوطه شناسایی گردیده است که محوطه اشکانی ۸۵شناسی درگز باستان

 هاآنگیری و پراکندگی در شکل مؤثرمنظر الگوهای محیطی  ازها این محوطهشود در نوشتار حاضر تالش می ارزیابی است.

ی شهرستان درگز های اشکانمحیطی و وسعت، محوطه هایمؤلفهبا استناد به  شودتالش می، عالوهبه قرار گیرد. موردبررسی

 مورد ارزیابی قرار گرفت. GISدر برنامه  هاآنها به همراه وسعت بدین منظور مختصات جغرافیایی این محوطه د.بندی گردخوشه

ها، سه فاکتور گیری این محوطهدر شکل مؤثرهای اشکانی منطقه نشان داد از فاکتورهای محیطی محوطه GISهای خروجی نقشه

. است را داشته تأثیردرگز بیشترین  های اشکانیگیری و پراکندگی محوطهارتباطی و ناهمواری در نحوه شکل هایمنابع آب، جاده

های مرکزی دو محوطه ،و شهرتپه توفی اشکانی دشت درگز پیشنهاد گردید. دو محوطه هایسه خوشه برای محوطه، عالوهبه

دوره اشکانی در دشت درگز بوده  رویکوچهای معرف محوطه Cخوشه  دپیشنهاد گردی عالوهبه گردید. پیشنهاد Bو  Aخوشه 

ال شرق ایران در شناسی شمدر مطالعات باستان ، جایگاه این دو محوطهاساس اهمیت دو محوطه توقی و شهرتپهنهایتاً بر  است.

 گردیده است. دوره اشکانی تبیین
 

 بندی، شهرتپه، توقیخوشه درگز، دوره اشکانی، فاکتورهای محیطی، :های کلیدیواژه

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                        neyshabur.ac.ir@namiHasan 
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 مقدمه. 1

استان خراسان رضوی در حاشیۀ مرزی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان  شرقی شهرستان درگز در شمال

 هایشهرستان، از جنوب و جنوب شرق با ترکمنستان. این شهرستان از شمال با کشور (۱ ه)نقش است شدهواقع

ت و از غرب و جنوب غرب با شهرستان قوچان مرز مشترک دارد چناران و مشهد، از شرق با شهرستان کال

دقیقه عرض  2۸درجه و  37، بین کیلومترمربع 3۵26 بربالغاین شهرستان با مساحت  .(436 -43۵: ۱3۸0)خادمیان: 

 هایادیآبنگ )فرهاست  قرارگرفتهمتر از سطح دریا  ۱300دقیقه طول شمالی، با میانگین ارتفاعی  7درجه و  ۵9شمالی و 

شمال شرق ایران حوزه های جغرافیایی تاریخ اشکانیان، ترین حوزهو مبهم ترینمهمیکی از  .(۱: ۱36۵کشور، درگز: 

گیری و فرهنگی است. با نگاهی به رویدادهای سیاسی اوایل دوره اشکانی، نقش این حوزه جغرافیایی در شکل

توان این حوزه جغرافیایی را با اطمینان می کهنحویبه است. مشاهدهقابل خوبیبهرشد و نمو حکومت اشکانی 

رویدادهای سیاسی  نتایجیکی از اول حکومت اشکانیان تلقی نمود.  صدسالای از رویدادهای بستر بخش عمده

نظامی بعد از برکناری و مرگ فراتافرنس ساتراپ ایرانی هیرکانیا و  هایدرگیری ازجملهاوایل دوره اشکانی، 

قبایل پرنی  ازجملهآسیای مرکزی  گردبیابانقبایل  وتازتاختاختالفات یونانیان و مقدونیان، هجوم و پارثوا و 

 ؛ گوتشمید،۱46: ۱377؛ ویسهوفر، 426: ۱370؛ رابینسون، ۱۱۱-۱۱2: ۱36۸)بویل،  بودایران شمال شرقی  مرزهای به

آسیای مرکزی نیز بود  گردانبیابانامی دهنده قدرت نظگستردگی این تهاجمات که تلویحاً نشان .(32: ۱3۸2

 (Bivar, 1972: 571-575؛۱42: ۱377)ویسهوفر، گردد  پذیرآسیبباعث گردید اقتدار و سیطره سلوکیان در شرق 

زمینه سقوط سلوکیان در شرق  تدریجبهو میراث اسکندر تنها مدتی بعد از وی، با یک گسست مواجه شده و 

مصر  دودمان بطلمیوسیوراس ساتراپ وقت ایالت پارت از درگیری سلوکیان و آندراگکمی بعد،  فراهم گردد.

نظامی بین سلوکیان و  هایدرگیری رغمبه .(4۱: ۱342، )دبوآزاستفاده و با ضرب سکه اعالم استقالل نمود 

نزدیک  ایآیندهدست از تجاوز برنداشتند و همین عامل در  گاههیچآسیای مرکزی، این قبایل  گردانبیابان

به قبایل پرنی  ،ق.م 2۵0در حدود کمی بعدتر،  جغرافیای سیاسی شرق را با تغییرات اساسی روبرو نمود.

ابتدا به نسا در درۀ اترک  هاآن .حمله کردندبه متصرفات شرقی سلوکیان  ق.م( 2۵0-247)سرکردگی ارشک 

ارشک  (Asaak)در محلی به نام آساک  نمودند وبه گسترش قلمرو حکمرانی خود شروع  تدریجبهوارد شدند و 

قبایل پرنی بعد از استقرار در شهر آساک، در حوالی سال  . ظاهراً(42: ۱3۵۱)دیاکونف،  برگزیدندرا به پادشاهی 

و پنج نفر از روسای دیگر قبایل، ناحیه علیای رود  ق.م( 2۱4-247) م به رهبری ارشک و برادرش تیردادق. 2۵0

ق.م وارد  23۸-239 هایمهرومومدر حدود  ،اندکی بعد هاآن .(2۸4: ۱364گیرشمن، )اشغال کردند تجند را 

. (42: ۱3۵۱)دیاکونف، ایالت پارت شدند و آندراگوراس یونانی را از میان برداشته و خود را خودمختار خواندند 

فات خود افزود. دو را نیز به متصر (Komicene)ق.م ارشک، هیرکانیا و کومیس  23۵کمی بعد احتماالً در سال 

و بردارش تیرداد جانشین او  (۱3: ۱36۸)بویل، سال پس از پیروزی بر آندراگوراس، ارشک در جنگی کشته شد 

تقریباً همان نواحی پارت و هیرکانیا بود. تا اینکه در زمان  صدسالگردید. حوزه تصرف اشکانیان تقریباً تا 

سیاسی شرق  هایقدرت ترینمهم، اشکانیان به یکی از ق.م( ۸7-۱24) و مهرداد دوم ق.م( ۱3۸-۱7۱)مهرداد اول 

 . گرددبازمیای از هویت آن، به شمال شرق ایران فرهنگی تبدیل شدند. حکومتی که بخش عمده باستان

 ،تاریخ اشکانیان ز و جایگاه این حوزه جغرافیایی را درتوان اهمیت درگتاریخی، به نحو بهتری می زمینهپیشبا این 

عنایت به مجاورت جغرافیایی درگز با با و گسترش این سلسله درک نمود. لذا،  گیریشکل هایسالدر اولین  األخصب
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بهتر فهم در تواند می بالقوهشناسی این منطقه ستانهای با، یافتهخاستگاه اشکانیان عنوانبهو نسا  ترکمنستان

های بررسیبا استناد به  راهگشا باشد. و اشکانیانقلمر گسترش تدریجی شناسی اوایل دوره اشکانی وباستان

است. این تعداد از  شدهشناساییمحوطه از دوره اشکانی در این منطقه  ۸۵شناسی شهرستان درگز، باستان

دهد درگز در دوره اشکانی از شکوفایی نسبی نشان می خوبیبههای اشکانی در این محدوده جغرافیایی محوطه

های اشکانی درگز در بافت در نوشتار حاضر تالش گردیده است با قرار دادن محوطه برخوردار بوده است.

به دست آید.  ی اشکانیهاگیری و پراکندگی محوطهدر شکل مؤثرگویی از عوامل محیطی ، الهاآنمحیطی 

اشکانی  هایمحوطهاست ، تالش گردیده یها و مواد فرهنگی سطح، با استناد به وسعت تقریبی محوطهعالوهبه

 ارائه گردد. بندیخوشهبر این  مؤثربندی و الگوهای دشت درگز خوشه
 

 درگز شناسیباستان پیشینۀ مطالعات. 2

رسد کاپیتان ناپیر به نظر می در مراحل ابتدایی است. شناسی در شهرستان درگز، هنوزمطالعات باستان

ز درگز بازدید کرده و توصیفات جغرافیایی راجع ایتالیایی، اولین جهانگردی است که در قرن نوزدهم میالدی ا

انتشار داده  انجمن جغرافیایی سلطنتی لندن ای که در مجلهبه منطقه درگز ارائه کرده است. وی در مقاله

مشاهده و مشخص را در آن توان موقعیت جغرافیایی درگز هایی از خراسان بزرگ ارائه کرده که میاست، نقشه

. سر هنری راولینسون نیز در فصل دهم کتاب خود تحت عنوان (Napier and Kazi, 1876: 62-63)نمود 

 کردهاشارهجغرافیایی و اهمیت ژئواستراتژیک این ناحیه  هایویژگی، به موقعیت جغرافیایی، "به مرو هاراه"

شناسی توان اولین مطالعه باستانرا می . تحقیقات هنری فرانکفورت(Rawlinson, 1879: 161-191)است 

ز در کتاب از درگز بازدید کرده است. مطالعات وی در مورد درگ ۱924درگز تلقی نمود. نامبرده در سال 

. دیگر (Frankfort, 1927: 84-83)است  انتشاریافته،  "های سفالی خاور نزدیککنکاشی بر اولین گونه"

)نگهبان،  گرددر این منطقه بازمیه.ش و بررسی مرحوم نگهبان د ۱34۵درگز به سال  شناسیباستانمطالعات 

سهم دکتر "تحت عنوان  ایمقالهاز این بررسی و گزارش، به قلم رجبعلی لباف خانیکی در  ایخالصه. (۱34۵

شناسی و تاریخ به مجله باستان 4۵در شمارۀ  "به یاد نگهبان"در یادنامه  "خراسان شناسیباستاننگهبان در 

. بازدید و بررسی فیلیپ کوهل و دنیس (99-۱03: ۱3۸7)لباف خانیکی، هجری چاپ گردیده است  ۱3۸7سال 

 شناسی این منطقه است.، بخش دیگری از مطالعات باستانه.ش ۱3۵7هیسکل از درگز در شهریور و آبان 

مجله ایران در  ۱۸را در شمارۀ  کردند و گزارش کوتاهی از این بازدید نامبردگان در این مدت از درگز بازدید

 .  (kohl and Heskel, 1980: 160-172)چاپ نمودند  ۱9۸0سال
جدیدی گردید.  مرحلهمهدی رهبر در بندیان وارد  هایکاوششهرستان درگز با  شناسیباستانمطالعات 

احتماالً  ،بقایای یک دستگرد دوره ساسانی ،شناسی نامبرده در بندیانباستان هایکاوشفصل دو  درنتیجه

 Rahbar, 1998: 213-250)کشف و شناسایی گردید  م.( 43۸-420) هرام پنجمبا حکمرانی ب زمانهم

شهرستان درگز در سال  .(Rahbar, 2008: 15-40 ؛Rahbar, 2007: 455- 473؛ Rahbar, 2004: 7-30؛

ه.ش توسط آقای محمود بختیاری شهری کارشناس سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی،  ۱37۵

بررسی و شناسایی "خود تحت عنوان  منتشرنشدهرار گرفت. نامبرده در گزارش ق شناسیباستان موردبررسی

این شهرستان را توصیف و برای اولین بار معرفی نمود  هایمحوطه، برخی از "درگزآثار باستانی شهرستان 
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رشد ، در راستای تکمیل رساله کارشناسی ا۱376گاراژیان یک سال بعد در سال . عمران (۱37۵)بختیاری شهری، 

حاشیه رودخانه درونگر واقع در شمال  ازتاریخیپیش هایمحوطه شناختیباستانبررسی "خود تحت عنوان 

 هایداده. (۱377)گاراژیان،  کرد بررسی این منطقه را مجدداً هایمحوطهبرخی از "شرق استان خراسان

سی ارشد آقای سعید باقی زاده در رساله کارشنا قالب، این شهرستان هایاز بررسی آمدهدستبه ازتاریخیپیش

دشت درگز از دوران  ازتاریخپیشبررسی و مطالعه الگوهای پراکنش "دانشگاه آزاد تهران مرکز تحت عنوان 

، محوطۀ . شهرتپه(7-24: ۱39۱؛ یوسفی زشک و باقی زاده، ۱39۱)باقی زاده، گردید  "IVنوسنگی تا پایان عصر آهن 

، آبادیحسنشناسی شهرستان درگز است. علی دیگری از مطالعات باستاننیز خود بخش  محوری این تحقیق

پیشنهاد اقدام به تعیین عرصه و  ۱3۸۸کارشناس سازمان میراث فرهنگی استان خراسان رضوی در سال 

شناسی شهرتپه، باستان در راستای تکمیل مطالعات ۱39۵نیز در تابستان  حریم محوطه نمود. حسن نامی

 مجدداً، شهرستان درگز را عالوهبهنامبرده  .(۱39۵)نامی، قرار داد  موردبازنگرین محوطه را ایعرصه و حریم 

رساله  مواد فرهنگی های یافت شده از کاوش شهرتپه، قالبهای این بررسی و دادهقرار داد. داده موردبررسی

نتایج کاوش شهرتپه  برهتکیای اشکانی دشت درگز با هشناسی محوطهبررسی باستان"دکتری وی تحت عنوان 

 گردید. "چاپشلو
 

 شناسی دشت درگزبررسی باستان. 3

 محوطه 3است:  شدهشناساییهایی از دوران تاریخی محوطه در درگز گرفتهانجامشناسی های باستاناز بررسی

 ,kohl and Heskel) در بررسی کوهل و هیسکل تاریخی محوطه ۱۸، (36-37: ۱34۵)نگهبان، در بررسی نگهبان 

در بررسی  تاریخی محوطه 6و  (۱37۵ختیاری شهری، )ببختیاری  محوطه در بررسی ۵4، (160-172 :1980

بخشی از رساله دکتری،  عنوانبهنامی نیز حسن . (7-24: ۱39۱ی زشک و باقی زاده، ؛ یوسف۱39۱)باقی زاده،  یوسفی

طه از دوره اشکانی شناسایی محو ۸۵بررسی، این  درنتیجهشناسی قرار داد. باستان موردبررسی دشت درگز را

 هایسفالشناسی با قطعه گونه ازنظرقطعات سفال سطح محوطه است که  گذاریتاریخگردید. مبنای این 

 ,Wheeler) ، چارسدا(Usmanova, 1963) ، مرو(Cellerino, 2008) های اشکانی نسایافت شده از محوطه

 ، دمبکوه(۱3۸6خسروزاده، ) ، بردسیر(Bernard, 1967) آی خانم، (Duprree, 1958) ، شمشیر غار(1962

(Basafa, 2008)تل اسپید ، (Potts and Roustaei, 2006)بیستون(۱376)هرینک،  ، قومس ، (Kleiss, 1970)  و

در بخش محوطه  ۱۵محوطه در بخش مرکزی،  36محوطه اشکانی دشت درگز،  ۸۵ز ا است. مقایسهقابل... 

تالش گردید با مبنا  .در بخش نوخندان واقع شده است محوطه ۱9در بخش چاپشلو و  محوطه ۱۵، آبادلطف

اساس،  بر اینها نیز مشخص گردد. ها، وسعت تقریبی این محوطهقرار دادن پراکندگی مواد فرهنگی محوطه

محوطه  ۱4 محوطه کمتر از یک هکتار، 62وسعت بدین قرار است:  نظرازنقطهدرگز  دشتهای اشکانی محوطه

محوطه بیش از  2و  هکتار( 7) هکتار ۱0تا  ۵محوطه بین  ۱هکتار،  ۵تا  3محوطه بین  6هکتار،  3تا  ۱بین 

اشکانی درگز روستاهایی کوچک های اغلب محوطه ، احتماالًذکرشدهبر اساس وسعت  .دارندهکتار وسعت  ۱0

قی با شود. این دو محوطۀ تودیده می هامحوطهتار در بین این اند و تنها دو محوطۀ بزرگ باالی ده هکبوده

رکزی اشکانیان در های ممحوطه هکتار است. راجع به این دو محوطه که احتماالً 70 هکتار و شهر تپه با 4۸
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پیرامون این دو  های کوچروو محوطه روستاها )احتماالًدرگز  این های اشکانیدرگز هستند به همراه دیگر محوطه

 اشاره خواهد شد. تفصیلبهن الگوی مکان مرکزی استقرارها، و تعیی بندیخوشه در مبحث محوطه(
 

 هاو الگوی پراکندگی محوطهمتغیرهای محیطی . 4

در بازسازی در پهندشت،  هاآنچگونگی پراکندگی فهم باستانی و  هایمحوطهجغرافیایی مشخصات شناخت 

، شناسیهای باستانامروزه در بسیاری از تحلیلل است. بدین دلی مؤثراز تاریخ مناطق مختلف  هاییبخش

شود محسوب می هاآنگیری و پراکندگی بر شکل مؤثرو الگوهای  هابهتر محوطهجغرافیا عامل مهمی در درک 

ها در ی باستانی با قراردادن این محوطههابا توجه به قابلیت استخراج اطالعات از محوطه .(7-۸: ۱3۸7، مترجم)

معطوف  هاآنی اشکانی در پهندشت محیطی هامحوطه ارزیابیبه  نوشتار حاضربخشی از  ،بافت محیطی

در  مؤثرها، الگوهای ن محوطهتوان به درک الگوهای محیطی حاکم بیمی هاقابلیتاین  ازجملهاست.  گردیده

امه ضمن بیان اشاره نمود. در اد هاآنها و الگوی مکان مرکزی بندی محوطهها، خوشهگیری محوطهشکل

های اشکانی دشت بندی محوطهشه، خوهاآنها و تبیین گیری محوطهدر شکل مؤثرعوامل محیطی  ترینمهم

ها، منابع توان به ناهمواریها میگیری محوطهدر شکل مؤثرطی عوامل محی ترینمهماز  گردد.درگز بیان می

 ها،و پراکندگی محوطه گیریشکلاین عوامل در ، شیب و جهت شیب اشاره کرد. هاراهآب، کاربری اراضی، 

، هامحوطهی گیری و پراکندگشکل در مؤثرفاکتورهای  ترینمهمیکی از  اهمیت متفاوتی دارند. تأثیر و

ها و یا دشت ، در مناطق کوهستانی، کوهپایههاآن ختباستانی، بسته به اهداف سا هایناهمواری است. محوطه

توان الگوهای محیطی حاکم بر پراکندگی ها در یک پهندشت محیطی، میدادن محوطهگیرند. با قرار کل میش

 2محوطه اشکانی درگز،  ۸۵از طی، ناهمواری است. مشخص نمود. یکی از نمودهای این الگوهای محی را هاآن

متر،  ۱200-900مرتفع بین  نسبتاًمحوطه در مناطق  3متر،  ۱200محوطه در مناطق مرتفع با ارتفاع بیش از 

 600محوطه در دشت در ارتفاع کمتر از  30متر و  600-900ای با ارتفاع بین محوطه در مناطق کوهپایه ۵0

ها در دشت ای از این محوطهگیری بخش عمدهدر این مورد، شکل توجهجالبنکات است. از  گرفتهشکلمتر 

است. شهرستان درگز یک دشت  گرفتهشکلدرگز  هایکوهستانل، تنها پنج محوطه در است. در مقاب درگز

در مناطق مرتفع این شهرستان دور از انتظار نیست. با  تاریخیهای کوهی است؛ لذا انتظار وجود محوطهمیان 

ای نی این شهرستان در مناطق کوهپایههای اشکااز محوطه درصد( 6)صد بسیاری کمی این وصف، در

در  گرفتهشکلهای است. تمامی محوطه ارزیابیقابل  اربریک ها نیز از منظراست. این محوطه گرفتهشکل

، دیگرعبارتبه هستند؛ )احتماالً روستایی(هایی با کاربری مسکونی محوطه ،شهرستان درگز ایمناطق کوهپایه

اند. این مورد هرستان درگز کاربری نظامی نداشتهدر مناطق کوهستانی ش گرفتهشکلهای از محوطه یکهیچ

و با توجه  واقع شدهقوم هزرین کوه و بیابان قر هایکوهست که شهرستان درگز در مجاور حائز اهمیت ا روازاین

رسد. امروزه ها، منطقی به نظر میک آن، انتظار وجود این طیف محوطهبه موقعیت جغرافیایی استراتژی

بررسی دقیق  در الٌنستان است. این مورد احتمازرین کوه مرز بین دو کشور ایران و ترکم هایکوه

، کوهرشتهرود در این احتمال می دیگرعبارتبهگذاشته است.  تأثیر مسجد هزار هایکوهرشتهشناسی باستان

دفاعی در -نظامی هایقلعهدفاعی وجود داشته و تاکنون شناسایی نشده است. الزم به ذکر است -قالع نظامی

نیز شناسایی نشده است. بر این اساس  قرارگرفتهرون مرز ایران و هزارمسجد که امروزه در د اکبراهلل کوهرشته
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زرین کوه نیز تعمیم  هایکوهرشتهنظامی را به -شاید بتوان با اندکی احتیاط، الگوی نبود ساختارهای دفاعی

هاجم داد. قرارگیری این شهرستان در مجاور بیابان قره قوم، که همواره یکی از مناطق استقرار اقوام بیانگرد و م

مسلط به این  هایکوهرشتهنظامی در -آسیای مرکزی بوده است، چرایی نبود احتمالی ساختارهای دفاعی

پرسش فوق، تا بررسی دقیق  رسد پاسخ بهاز ابهام قرار داده است. به نظر می ایهالهبیابان را در 

 نخواهد بود.  پذیرامکانو هزار مسجد،  اکبراهللزرین کوه،  هایکوهرشتهشناسی باستان

 گرفتهشکلمحوطه اشکانی درگز در دشت شهرستان  ۸۵محوطه از  7۸تر اشاره شد، که قبل گونههمان

گیری و گسترش بودن بسترهای محیطی، قابلیت شکل است. در این بخش از شهرستان، به دلیل مساعد

 ای ازد محیطی بخش عمدهین بسترهای مساعبه دلیل هم استقرارهای کوچک و بزرگ وجود دارد. احتماالً

ای به ث جداگانهح. در ادامه در مب(۱و نمودار  2 )نقشۀاست  گرفتهشکلدشت های اشکانی درگز در محوطه

های ارتباطی و ... منابع آب، اراضی مساعد، جاده ازجملهها گیری محوطهبسترهای مساعد محیطی شکل

با توجه به است. منابع آب ها، گیری و پراکندگی محوطهر شکلد مؤثر هایمؤلفهیکی از  پرداخته خواهد شد.

 متأثرهای اشکانی دشت درگز نیز اغلب رود محوطههای انسانی، انتظار میدهی به سکونتگاهشکل نقش آب در

های دشت درگز، محوطه هایآباز میان منابع  باشند. شدهپراکندهو  گرفتهشکلشهرستان  هایآباز منابع 

های دشت رودخانه ترینمهماست.  قرارگرفته موردبررسیها منطقه از منظر نزدیکی به رودخانهاشکانی این 

 42محوطه اشکانی دشت درگز،  ۸۵از ی و الین سو هستند. های درونگر، زنگالنلو، گرنی، دوآبدرگز رودخانه

ها را نقش رودخانهین مورد . ااندگرفتهشکلها رودخانهاین متری  ۵00در فاصله کمتر از  درصد( ۵0،6)محوطه 

تا  ۵00نیز بین  درصد( 22،۸)محوطه  ۱9دهد. نشان می موردمطالعههای دهی و پراکندگی محوطهدر شکل

متری،  ۱۵00تا  ۱000بین  درصد( ۱6،۸)محوطه  ۱4، عالوهبه. اندشدهواقعهای شهرستان متری رودخانه ۱000

محوطه  ۱متری،  2۵00تا  2000بین  درصد( ۱،2)محوطه  ۱، متری 2000تا  ۱۵00بین  درصد( ۸،4)محوطه  7

های متری رودخانه 3000نیز در فاصله بیش از  درصد( ۱،2)محوطه  ۱متری و  3000تا  2۵00بین  درصد( ۱،2)

گیری و نحوه های دشت درگز در شکلبا استناد به موارد فوق، رودخانه .(2 و نمودار 3 نقشه) دائمی وجود دارد

بیش از نیمی از  کهنحویبه، شودهای اشکانی این منطقه عامل مهمی محسوب میی محوطهپراکندگ

 است.  ایجادشدهها متری رودخانه ۵00اشکانی این منطقه در فاصله کمتر از  هایمحوطه

ست. در ا هازمینهای باستانی، نوع کاربری و پراکندگی محوطه گیریشکلدر  مؤثر هایمؤلفهیکی دیگر از 

گیری در شکل مؤثرا در درک بهتر عوامل تواند به ممتفاوت، می هایکاربریها در ین رابطه قرارگیری محوطها

 6، امروزی محوطه اشکانی در مناطق شهری ۸۵از  درصد( 3.6)محوطه  3 دگی محوطه کمک کند.و پراکن

 2های تنک، در جنگل درصد( 2.4)محوطه  2ارع، در مز درصد( ۸۱.9) محوطه  6۸در باغات،  درصد( 7.2)محوطه 

در  درصد( 3.6)محوطه  3و فقیر متوسط تا در مراتع  درصد( ۱.2)محوطه  ۱در مراتع خوب ،  درصد( 2.4)محوطه 

های اشکانی درگز در دشت این شهرستان، در مناطق شهری، محوطه اغلباست.  شدهپراکنده سایر مراتع

مساعد با قابیلت کشاورزی در شهرستان  ایزمینه، از هازمیناین است.  گرفتهشکلباغات، مزارع و مراتع خوب 

. بر این دهدمیتشکیل  های اشکانی درگز رامحوطه هایزمیندرصد  92ق، بیش از فو هایزمیندرگز هستند. 

این  هرچندگفت. دشت درگز برای کشاورزی سخن  هایزمیناز مساعد بودن بستر  بااحتیاطوان تاساس، می

با توجه به قرار گرفتن  رسدبه نظر مید در کنار منابع آب و شیب دشت درگز ارزیابی و تحلیل گردد. عامل بای
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های دائمی این ین شهرستان و با توجه به رودخانههای اشکانی درگز در دشت اای از محوطهبخش عمده

ز ست. شیب دشت درگز نیای از این محوطه مبتنی بر کشاورزی بوده ارستان، احتماالً اقتصاد بخش عمدهشه

توان احتمال داد . لذا میباشدمینیز بسیار مساعد گردد، برای کشاورزی که در ادامه اشاره می گونههمان

 هایزمینمساعد بودن ی بوده است. مبتنی بر کشاورز توجهیقابلهای اشکانی درگز تا حد اقتصاد محوطه

د بودن بستر عدهندۀ مساضمنی نشان تانی، به نحودشت درگز، به همراه غنای مناطق کوهپایه و کوهس

اقتصاد ساکنان  تأمینتوان دامداری و کشاورزی را دو منبع مهم داری در این شهرستان است. لذا میدام

گسترده در  هایکاوشاظهارنظر صریح و دقیق در این رابطه تنها با  حالبااینآورد.  حساببهاشکانی درگز 

 4 نقشه)است  پذیرامکانمرتبط با این نوع اقتصاد  شناسیباستان هایدادهشهرستان و اشکانی این  هایمحوطه

  .(3و نمودار 

ی گیردر شکل مؤثرعوامل  ترینمهمکی از اشکانی درگز، ی هایمحوطهدر پراکندگی  مؤثردر مبحث عوامل 

های ارتباطی ور جادهدر مجا بعضاً تاریخیهای های ارتباطی است. محوطه، جادههامحوطهو پراکندگی این 

ستایی اقتصاد ساکنان این شهرها و رو تأمیناین نقش ارتباطی یکی از عوامل مهم  .اندگرفتهشکلاصلی 

محوطه  2۱متری،  ۵00محوطه اشکانی درگز در فاصلۀ کمتر از  ۸۵از  درصد( 49.3)محوطه  4۱ است. راهیبین

 درصد( 3.6)محوطه  3متری،  ۱۵00تا  ۱000وطه در فاصلۀ مح ۸متری،  ۱00تا  ۵00در فاصلۀ  درصد( 2۵.3)

تا  2۵00محوطه در فاصلۀ  2متری،  2۵00تا  2000محوطه در فاصله  3متری،  2000تا  ۱۵00در فاصلۀ 

این بر  است. قرارگرفتههای اصلی ارتباطی متری جاده 3000ر فاصلۀ بیشتر از محوطه د 7متری و  3000

های اشکانی درگز سخن گفت. ارتباطی در الگوی پراکندگی محوطههای تۀ جادهتوان از نقش برجسیاساس م

های ارتباطی متری جاده ۵00در فاصلۀ کمتر از  محوطه( 4۱)اشکانی این شهرستان های نیمی از محوطه تقریباً

گی پراکند نحوه گیری وهای ارتباطی در شکلجاده برجستهدهندۀ نقش . این مورد نشاناندگرفتهشکل

از دشت درگز عبور کرده و در  های ارتباطی این شهرستان نیزهای اشکانی درگز است. جادهمحوطه

های جالب آنکه بیش از نیمی از محوطه داشته است. توجهیقابلها نقش گیری و پراکندگی این محوطهشکل

زی واقع شده است. این مورد های ارتباطی امروجادهمتری  ۱000تا  ۵00در فاصلۀ  محوطه( 2۱)باقیمانده نیز 

جادۀ  های اشکانی درگز است.گیری و پراکندگی محوطهارتباطی در شکل هایراهدی بر نقش مجد تأکیدنیز 

ارتباطی و تجاری شرق  هایجاده ترینمهمموسوم به خراسان بزرگ در زمان اشکانیان شکوفا و به یکی از 

این جاده، آسیای مرکزی بوده است. خراسان بزرگ نیز دروازۀ معابر  ترینمهمباستان تبدیل گردید. یکی از 

عیت موق واسطۀبهورودی این جادۀ تجاری ارتباطی به مرکز فالت ایران بوده است. شهرستان درگز نیز 

ین های ورودی و یکی از مناطق عبور جادۀ خراسان بزرگ بوده است. شاید بداستراتژیک آن، یکی از دروازه

متری جادۀ ارتباطی واقع شده  ۱000اشکانی درگز در مجاور و کمتر از  هایمحوطهای از دلیل، بخش عمده

پراکندگی نحوه گیری و در شکل مؤثرعوامل  ترینمهمکی از توان یهای ارتباطی را می، جادهرفتههمرویاست. 

 .(4و نمودار  ۵ )نقشۀهای اشکانی درگز محسوب نمود محوطه

 ۸۵اشکانی درگز، شیب و جهت آن است. از  هایمحوطهدر نحوۀ پراکندگی  ؤثرماز دیگر عوامل بالقوه 

 ۱2.4)محوطه  ۱0درجه،  3تا  0در شیب  درصد( ۸0.72)محوطه  67در درگز،  شدهشناساییمحوطۀ اشکانی 

 درصد( 2.4)محوطه  2درجه،  ۱0تا  6در شیب بین  درصد( 6.02)محوطه  ۵درجه،  6تا  3در شیب بین  درصد(
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که  گونههماندرجه واقع شده است.  2۵در شیب باالی  درصد( ۱.2)محوطه  ۱درجه و  2۵تا  ۱0شیب در 

درجه واقع شده است. این درجه شیب، شیب  3تا  0اشکانی درگز در شیب  هایمحوطهاشاره گردید اغلب 

و هر چه از این  شدهدیدهانسانی است. این شیب عموماً در دشت درگز  هایسکونتگاهمناسب زمین برای ایجاد 

کمتر  هامحوطهو تعداد  شدهاضافهحرکت کنیم به شیب زمین  ایکوهپایهبخش شهرستان به سمت مناطق 

بیشتر کمتر  هایشیبدر  هامحوطه. تعداد شودمیمحوطه دیده  ۱0درجه،  6تا  3در شیب بین . گرددمی

محوطه و  2درجه  2۵تا  ۱0وطه و در شیب مح ۵درجه تنها  ۱0تا  6 هایشیب. بدین ترتیب که در شودمی

ارتباط  هامحوطه. لذا بین شیب زمین و تعداد شودمیدرجه تنها یک محوطه دیده  2۵در شیب باالی 

. به نظر شودمیدیده  هامحوطهبین  هاییتفاوتمستقیم و معکوسی وجود دارد. در جهت شیب زمین نیز 

داشته است.  هامحوطهتری در نحوۀ پراکندگی کمتر و فرعی یرتأثت دیگر عوامل، این عامل به نسب رسدمی

محوطه در جهت  24محوطه در جهت شمالی،  7زیر است:  قراربههای اشکانی درگز جهت شیب محوطه

 2محوطه در جهت جنوبی،  3محوطه در جهت جنوب شرقی،  ۱4محوطه در جهت شرقی،  23شمال شرقی، 

محوطه در  3محوطه در جهت شمال غربی و  4در جهت غربی،  محوطه ۵محوطه در جهت جنوب غربی، 

اشکانی درگز در  هایمحوطهسطوح صاف زمین و بدون جهت ایجاد گردیده است. بر اساس مورد فوق، بیشتر 

ارتباط با جذب این مورد بی های شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی واقع شده است. احتماالًجهت شیب

، نزدیکی به محیطی از میان عوامل، درمجموع .(6و  ۵و نمودار  7و  6 )نقشۀنبوده است حداکثری نور خورشید 

های هگیری و پراکندگی محوطسبت دیگر متغیرهای محیطی، در شکلهای ارتباطی، به نجادهمنابع آب و 

کمتر از  محوطه در فاصله 6۱در درگز،  شدهشناساییمحوطه  ۸۵از  بیشتری داشته است. تأثیراشکانی درگز 

های متری جاده ۱000محوطه نیز در فاصلۀ کمتر از  62، عالوهبهاست.  قرارگرفتهمتری منابع آب  ۱000

ثیر کمتری در پراکندگی أمل محیطی به نسبت دو عامل فوق، تاصلی ارتباطی واقع گردیده است. دیگر عوا

 اشکانی درگز داشته است. هایمحوطه
 

 کان مرکزی استقرارهاو تعیین الگوی م بندیخوشه. 5

شناسی، روش تحلیل ای باستانهاز بررسی ها و استخراج اطالعاتدر تحلیل محوطه مؤثر هایروشز یکی ا

و تعیین  های باستانیو محوطه زیستمحیطن ای است. یکی از وجوه بارز این روش، فهم رابطه بیخوشه

ها در الگوهای این روش، با قراردادن محوطهدر است.  محیطیزیست هایتفاوتبر اساس  هاآنخروجی از 

های جداگانه، بارز شده و در قالب خوشه محیطیزیست هایتفاوتمتفاوت در یک پهندشت،  محیطیزیست

های بر اساس وجوه مشترک محیطی، خوشه تاگیرد د. این مورد با این هدف انجام میگردمشخص می

)اکبری و است  هاخوشه، وجوه مشترک بین بندیخوشهدی مشترک به دست آید. بر این اساس، اصل بنیا

توان الگوهای مشابه زیستی، با این روش می هایالگوییها با . با توجه به ارتباط محوطه(2۵7 :۱3۸7زاهدی، 

یکی از  .(۱94: ۱3۸6)علیزاده، زیستی و حتی مرزهای مشابه و متفاوت فرهنگی را مشخص و پیشنهاد نمود 

توسط عوامل محیطی  این مهم اغلب ها است.ای، استخراج وجوه تشابه و تمایز خوشهل خوشهاصول مهم تحلی

لفیق ها ارائه گردیده و با تاشکانی درگز بر مبنای وسعت محوطههای بر این اساس، محوطه گردد.مشخص می

گردد. ا بیان میهبندی و الگوهای خوشهها، خوشهگیری و پراکندگی محوطهدر شکل مؤثرمتغیرهای محیطی 
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ادامه با ترکیب در  یه به همراه متغیرهای محیطی است.همسا تریننزدیکها، اصل بندیمبنای این خوشه

اشکانی  هایمحوطهبندی محوطه و الگوی مکان مرکزی شناسی و متغیرهای محیطی، خوشههای باستانداده

 Cو  A ،Bدرگز به سه خوشه اصلی  دشتی های اشکانگردد. بر این اساس، محوطهدرگز بیان و تشریح می

 .(۱۱الی  7و نمودار  ۱0الی  ۸ )نقشۀشود تقسیم می
 

 Aخوشه . 1-5

های کوچک روستایی پیرامون یک محوطۀ مرکزی شهرمانند است. محوطۀ این خوشه مشتمل بر محوطه

طۀ اشکانی درگز است. محو ترینوسیعهکتار،  70 بربالغمرکزی این خوشه شهرتپه است. شهرتپه با مساحتی 

نمود. شش  ارزیابیبافت محیطی مرتبط با شهرتپه  توان درمحوطۀ اشکانی درگز را می ۸۵ز محوطه ا 37

یا و محوطه مشتمل بر گندلی تپه، توغان تپه، نوروزتپه، محوطه و تپه اولیا، تپه امامزاده اول 37محوطه از این 

کنند. این در ذهن تداعی میپیرامون را -که الگوی هسته اندگرفتهشکلشهرتپه  تمجاورتپه ذوالفقاری، 

-را نیز می هاآنه هستند و کاربری های اقماری پیرامون شهرتپ، به نظر محوطهکموسعت  واسطۀبهها محوطه

، به نظر Aهای اشکانی خوشۀ . دیگر محوطه(7 )نمودار ارتباط با شهرتپه ارزیابی نمود توان با اندکی تسامح، در

ها اغلب در دشت درگز متغیرهای محیطی، این محوطه نظرازنقطهشهرتپه هستند.  پیراموناهای روست

 واسطۀبهارتباطی،  هایراهها به منابع آب و درجه شیب دارند. نزدیکی این محوطه 6و کمتر از  شدهپراکنده

، اغلب Aهای خوشۀ است. محوطه  Aای اشکانی خوشههدشت درگز، دیگر وجه مشترک محوطهقرارگیری در 

 هاکوهرشته، اغلب از این هاآنع آب و مناب شدهپراکندهمسجد  و هزار اکبراهلل کوهرشته دستپاییندر دشت 

غریی -قرقز واقع در مرکز شهرستان درگز، ناهمواری طبیعی با جهت ساختاری شرقی هایکوه. شودمیمین أت

 کرده است. را از هم جدا Bو   Aاست که دو خوشۀ پیشنهادی 
 

 Bخوشه . 2-5

همسان است. با این اختالف که محوطۀ مرکزی این خوشه، با   Aمشخصات این خوشه تا حدودی با خوشۀ

هکتار  4۸توقی با  محوطۀهای کوچک روستا مانند پیرامون وت است. این خوشه محوطهخوشۀ فوق متفا

محوطۀ اشکانی  ۸۵نی درگز است. از است. این محوطه بعد از شهرتپه، دومین محوطۀ وسیع اشکا وسعت

، تنها تپه برج، Bهای خوشۀ رسد از محوطهبه نظر می است. قرارگرفتهدرون این خوشه محوطه  29درگز، 

های اشکانی این توقی لحاظ نمود. دیگر محوطههای اقماری محوطه بااحتیاطتوان میقراول تپه و قره نهه را 

 تواننمی نظر به . بر این اساساندشدهپراکندهو  گرفتهشکلباطی و منابع آب ارت هایراهاز  متأثرخوشه، بیشتر 

ها که همگی در این محوطه به کار برد. Bهای خوشۀ محوطه و توقیبا در ارتباط پیرامون را -الگوی هسته

ای محیطی، این منظر متغیره . از(۸ )نموداراند های روستایی بودهسکونتگاه تماالً، احاندشدهواقعدشت درگز 

های نند محوطهها همادرجه است. این محوطه 6کمتر از  هاآنها در دشت درگز واقع شده و شیب محوطه

های این خوشه در . محوطهاندشدهپراکندهو  گرفتهشکلنابع آب ارتباطی و م هایراه، در نزدیکی Aخوشۀ 

. بخش اندشدهپراکنده هاکوهرشتهاین  دستپایینقرقز، زرین کوه و هزارمسجد، در  هایکوهدشت حدفاصل 

ودخانه )رریزد می ترکمنستانهزارمسجد سرچشمه گرفته و به  هایکوهاز  ،ای از منابع آب این خوشهعمده
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قرقز در مرکز دشت درگز، ناهمواری طبیعی با جهت  هایکوهتر نیز اشاره شد، که قبل گونههمان. درونگر(

 کند.را از هم جدا می Bو  Aه دو خوشۀ پیشنهادی غربی است ک-ساختاری شرقی
 

 Cخوشۀ . 3-5

های اشکانی دیگری را برای محوطه خوشهه و توقی، مرکزی شهرتپ هایمحوطه، با Bو  Aجدا از دو خوشۀ 

حاشیه  گردد که درمی پیشنهادهای اشکانی این خوشه برای آن دسته از محوطه توان پیشنهاد نمود.درگز می

محوطه  ۱7دارد.  Bو  A یطی معناداری با دو خوشۀو فاصلۀ مکانی و تفاوت مح اندشدهواقعپیرامونی و مناطق 

ای شهرستان در مناطق کوهپایه ها عموماًد. این محوطهنگیراشکانی درگز در این خوشه قرار میمحوطۀ  ۸۵از 

به ها . این محوطههستند وشۀ فوقهای دو خی به نسبت محوطهو به این دلیل دارای شیب بیشتر اندشدهواقع

ارتباطی و منابع آب تبعیت  هایجادهها در ارتباط با محوطهگیری و پراکندگی از الگوی شکل یکمترنحو 

هایی مرتبط با جوامع کوچرو های این خوشه را بتوان محوطهرسد برخی از محوطهد. به نظر مینکنمی

زلزله خراب  و دودانلو، تپه توان از دو محوطۀ این خوشهاین مدعا، می ییدأبا اشکانیان تلقی نمود. در ت زمانهم

های سکونتگاهی در مجاور این هستند. نبود محوطهمرتبط با جوامع کوچرو  هاییگورستان احتماالًنام برد که 

نی این های اشکاکند. دیگر محوطهرا ثابت میبا جوامع کوچرو  هاآن، تا حد زیادی فرض ارتباط هاگورستان

گیری و یا به دلیل تفاوت محیطی شکل اندگرفتهشکلهایی بدون الیۀ فرهنگی خوشه نیز یا بر روی محوطه

اند. آن جداگانه ارزیابی گردیده ایه، درون خوشBو  Aای دو خوشۀ هصلۀ مکانی با محوطهها و فامحوطه

های دو به دلیل تفاوت مکانی با محوطه، اندشدهپراکندههای این خوشه که در دشت درگز دسته از محوطه

ای درگز ی این خوشه نیز در مناطق کوهپایهها. بعضی از محوطهاندقرارگرفتهدرون این خوشه  ،خوشه

واقع در  هایمحوطهی گیری و پراکندگهای ارتباطی در شکل. منابع آب و جادهاندشدهپراکندهو  گرفتهشکل

های اشکانی در پراکندگی محوطه عوامل،این  این در حالی است که. بوده است تأثیرگذار خوشهدشت این 

م در درجه و ه 6های این گروه هم در شیب زیر چندانی نداشته است. محوطه تأثیر ای درگزمناطق کوهپایه

همگی در دامنۀ دو  ،ای این خوشههای کوهپایه. الزم به ذکر است محوطهاندایجادشدهدرجه  6شیب باالی 

 .اندگرفتهشکلو هزار مسجد  اکبراهلل کوهرشته
 

 شناسی دوره اشکانیاهمیت شهرتپه و توقی در مطالعات باستان. 6

 شدهشناساییمحوطه از دوره اشکانی  ۸۵با استناد به قطعات سفال، ، شناسی شهرستانهای باستاندر بررسی

 ترینوسیعهکتار،  4۸و  70وقی به ترتیب با دو محوطه شهرتپه و ت ،ها. از بین این محوطه(2و  ۱ )تصویراست 

ها، با مبنا قراردادن این محوطهبندی در خوشهشوند. بر این اساس های اشکانی این منطقه محسوب میمحوطه

این مورد از  پیشنهاد گردید. Bو  Aهای مرکزی دو خوشه دو محوطه شهرتپه و توقی، محوطهفاکتور وسعت، 

با دو شهر احتمالی در دوره اشکانی نام برد.  عنوانبهتوان از این دو محوطه ت که میاین منظر حائز اهمیت اس

 هایکاوشبررسی و  شناسی یافت شده ازهای باستانتوقی به ترکمنستان و دادهشهر تپه و توجه به نزدیکی 

چه پیشنهاد نمود.  دو شهر اوایل دوره اشکانی عنوانبهاین دو محوطه را  بااحتیاطتوان می ،شناسیباستان

بایست در حوالی درگز جستجو می مکان شهر اوایل اشکانی دارا را احتماالً کنندبرخی محققان گمان میاینکه 

؛ 6۵: ۱3۸۱رجبی، ؛ 3۵0-3۵۱: ۱37۱عتمادالسلطنه، ؛ اWiesehöfer, 2004: 409؛ Tomaschek, 1896: 2682)نمود 
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های اشکانی دشت درگز بیشتر شهرتپه نسبت به دیگر محوطه .(۱9: ۱3۸4؛ شیپمان، ۵6-۵7: ۱3۸2گوتشمید، 

این محوطه مشتمل بر یک و اطالعات بیشتری از آن در دست است.  قرارگرفتهشناسان باستان موردتوجه

تر شده است. در بخش مرکزی خندق پیرامونی مستحکم وسیلهبهحصار خشتی مستطیل شکل است که 

 هایکاوشدر  عالوهبهارگ محوطه بوده است.  رودمیشود که گمان ه میندی دیدمحوطه، برجستگی تپه مان

شناسی محوطه، بقایای آثار شاخصی از دوره اشکانی یافت شده است. آجرهای منقوش که هم در باستان

  با آجرهای منقوش نسا است مقایسهقابلشناسی محوطه یافت شده است بررسی و هم در کاوش باستان

(Turco et al., 2015: 375-280) .باستان هایکاوش، چند ظرف سالم سفالی از دوره اشکانی از عالوهبه-

، کورهجوشمقادیر فراوان محوطه نیز  در بخش شمال شرقی. (۱39۵نامی، ) شناسی این محوطه یافت شده است

 نامی،) هددبه همراه تعدادی سرباره و شیشه دفرمه شده یافت شد که محدوده صنعتی محوطه را نشان می

را در تاریخ اوایل  اهمیت و جایگاه شهرتپه خوبیبه بدان پرداخته شد، اختصاربه. این موارد که (۱2۵-۱09 :۱39۵

 دهد. دوره اشکانی نشان می

دهد ، بررسی سطح محوطه نشان میحالباایندر محوطه توقی انجام نگرفته است.  گاههیچچنین مطالعاتی 

تخریب  رغمبهاست.  نی در شمال شرق ایران فرهنگیرتپه، از مراکز مهم اشکااین محوطه نیز همانند شه

محوطه، هنوز  هایبخششمالی و جنوبی محوطه توسط رودخانه درونگر، و تخریب و تسطیح دیگر  هایبخش

عات ، با استناد به تراکم قطعالوهبهمشاهده نمود.  خوبیبهشمالی و غربی  هایبخشتوان آثار حصار را در می

رقی ش بخش گردد. در ارگ شهر پیشنهاد می عنوانبهسفال در برجستگی بخش غربی محوطه، این بخش 

تا پیش  .(70-73: ۱39۵، نامی) است مشاهدهقابل محوطه نیز بقایای یک ساختار معماری با پالن مستطیل شکل

ر دقیقی ارائه نمود. بقایای آثار توان راجع به کاربری این ساختار اظهارنظشناسی، نمیباستان هایکاوشاز 

گسترده  هایکاوشتا انجام  حالبااینشود. محوطه نیز دیده می هایبخشپراکنده در دیگر  صورتبهمعماری 

 شناسی دوره اشکانی اظهارنظر دقیقی ارائه نمود.توان از جایگاه توقی در باستانشناسی هنوز نمیباستان
 

 نتیجه. 7

نزدیکی به ترکمنستان و محوطۀ نسا، یکی از مناطق بالقوه مهم تاریخ اشکانیان  ۀواسطبهشهرستان درگز 

 دهندۀنشانشناسی این شهرستان، محوطۀ اشکانی در بررسی باستان ۸۵گردد. شناسایی محسوب می

و  گرفتهشکلها اغلب در دشت درگز با این دورۀ مهم تاریخ ایران است. این محوطه زمانهمشکوفایی درگز، 

-گیری و پراکندگی محوطهی ارتباطی بیشترین نقش را در شکلهامحیطی مشتمل بر منابع آب و جاده عوامل

ها نیز محاسبه شهرستان درگز، وسعت تقریبی محوطهدر گان نگارند شناسیباستان. در بررسی داشته استها 

ها ، با قراردادن محوطهعالوهبهود. مرا نیز استخراج ن هامحوطهگردید تا بر اساس آن بتوان الگوی مکان مرکزی 

های اشکانی این شهرستان در سه ها، محوطهان و با در نظر گرفتن وسعت محوطهدر بافت محیطی شهرست

محوطه  37گردید، معرف  گذارینام Aخوشه متفاوت پیشنهاد و ارائه گردید. اولین خوشه که به نام خوشۀ 

محوطۀ مرکزی این خوشه است. دیگر هکتار وسعت،  70هرتپه با اشکانی با محوریت محوطۀ شهرتپه است. ش

رسند که در شعاع محیطی های استقراری کوچکی به نظر میهای اشکانی این خوشه نیز محوطهمحوطه

قرقز مانع طبیعی میان این خوشه و خوشۀ  هایکوهرشته. اندو در پیرامون آن واقع گردیده یکسان با شهرتپه
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B  های اشکانی درگز، خوشۀ است. دومین خوشۀ پیشنهادی محوطه شدهگرفتهدر نظرB  است. این خوشه

هکتار وسعت است. این خوشه نیز همانند  4۸محوطۀ اشکانی درگز با مرکزیت محوطۀ توقی با  29معرف 

و  A. در کنار دو خوشۀ دهدمیرا نشان  )توقی(خوشۀ قبلی، مراکز کوچک روستامانند پیرامون محوطۀ مرکزی 

B خوشۀ ،C افتادۀ جداای و ان درگز است که در نواحی کوهپایههای شهرستمعرف آخرین دسته از محوطه 

های مربوط به وچک روستامانند هستند و یا محوطههای کها، یا محوطه. این محوطهاندشدهواقعشهرستان این 

ای ه هر دو در مناطق کوهپایهخوشه ک جوامع کوچرو. وجود دو قبرستان دودانلو و زلزله خراب در این

-دهندۀ ارتباط برخی از محوطهشود، نشاندیده نمی هاآننزدیکی  و هیچ محوطۀ سکونتگاهی در اندشدهواقع

 با اشکانی است.  زمانهمهای این خوشه با جوامع کوچرو 

ی درگز ای اشکانهمحوطه ترین، وسیعBو  Aخوشۀ دو مرکزی  هایهمحوط عنوانبه و توقی شهرتپه

های محوطه ترینمهمها از د این محوطهدهشناسی دو محوطه شهرتپه و توقی نشان میشواهد باستان .هستند

با استناد به درگز، نقش مرکزی داشته است. های اشکانی بین محوطهدر  احتماالًاشکانی دشت درگز بوده و 

توان شناسی در این محوطه، میاوش باستانیافت شده از دو فصل ک هایشناسی شهرتپه و دادهبررسی باستان

. یادکردبا نسا  پایههمای وایل تاریخ اشکانیان و حتی محوطهمهم ا هایمحوطهیکی از  عنوانبهاز شهرتپه 

هکتار وسعت، یک حصار سراسری، خندق پیرامون، وجود یک  70، مشتمل بر محوطهشناسی باستان شواهد

دهندۀ اهمیت این محوطه و آجرهای منقوش اشکانی، همگی نشانف ظروف سفالی و منطقۀ صنعتی، کش

یکی از  عنوانبهحوطه از این م همین اهمیت بعضاً واسطۀبهجایگاه آن در تاریخ دورۀ اشکانی است. 

شناسی محوطه توقی نیز نشان از طرف دیگر بررسی باستانشود. های احتمالی معرف دارا یاد میمحوطه

از مراکز مهم  ،هکتار وسعت، آثار حصار، ارگ و بقایای دیگر ساختارهای معماری 4۸ دهد این محوطه بامی

 شمال شرق ایران فرهنگی بوده است.در  اناشکانی
 

 هاپیوست

  

نقشه موقعیت جغرافیایی درگز در ایران و استان  :1 نقشۀ

 .(نگارندگانخراسان رضوی )نقشه از 
درگز و مکان  نقشۀ تغییرات ارتفاعی شهرستان: 2نقشۀ 

 .(نگارندگان)نقشه از  نسبت به آن هامحوطه
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های اشکانی شهرستان نمودار تغییرات ارتفاعی محوطه :1نمودار

 .درگز
نسبت به فاصله از  هامحوطهنقشۀ موقعیت  :3نقشۀ 

 .(نگارندگان)نقشه از  شهرستان درگز هایرودخانه
 

 

 

 درگز شهرستان اشکانی هایمحوطه فاصله نمودار :2 نمودار

 .هارودخانه به نسبت

نسبت به قرارگیری در  هامحوطهموقعیت  :4 نقشۀ

 .(نگارندگان)نقشه از  مختلف اراضی هایکاربری
 

 

 

 نسبت به نوع کاربری اراضی هامحوطهنمودار تعداد  :3 نمودار
درگز  اشکانی شهرستان هایمحوطهموقعیت : 5 نقشۀ

 .(نگارندگان)نقشه از  اصلی هایراهنسبت به فاصله از 
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اشکانی درگز نسبت به  هایمحوطهنمودار فاصلۀ تعداد  :4 مودارن

 اصلی هایراهفاصله از 

 اشکانی هایمحوطه شیب تغییرات نقشه: 6 نقشۀ

 (.نگارندگان از نقشه) هامحوطه همراه به درگز شهرستان
 

 

 

اشکانی شهرستان  هایمحوطهدار تغییرات شیب نمو :5 نمودار

 هامحوطهدرگز به همراه 

اشکانی  هایمحوطهنقشۀ تغییرات جهت شیب : 7نقشۀ 

 .(نگارندگان)نقشه از  هامحوطهبه همراه  درگزشهرستان 
 

 
 

نسبت به قرارگیری در  هامحوطهنمودار موقعیت  :6 نمودار

 جهات جغرافیایی

از   A خوشۀ هایمحوطهودار فاصلۀ نم :7شماره  نمودار

 به کیلومتر محوطۀ شهرتپه
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از محوطۀ  Bخوشۀ  هایمحوطهنمودار فاصلۀ  :8شماره  نمودار

 به کیلومتر توقی

نسبت به فاصله  هامحوطهنقشه موقعیت  :8شماره  نقشۀ

 .(نگارندگان)نقشه از  اصلی هایمحوطهاز 

 

 
 

نسبت به فاصله از  هامحوطهنمودار موقعیت  :9شماره  نمودار

 اصلی هایمحوطه

و  دوری ازلحاظفضا  بندیتقسیمنقشۀ  :9شماره  نقشۀ

 هامحوطهاصلی و موقعیت سایر  هایمحوطهنزدیکی به 

 .(نگارندگان)نقشه از  نسبت به آن

 

 
 

به لحاظ  هامحوطه بندیتقسیمنمودار  :10شماره  نمودار

 فاصله از محوطه اصلی

اشکانی  هایمحوطه بندیخوشهنقشۀ  :10شماره  نقشۀ

 .(نگارندگان)نقشه از  شهرستان درگز
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 هامستقلبه لحاظ فاصله از محوطه اصلی و  هامحوطه بندیتقسیمنمودار  :11شماره  نمودار
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 کانی درگز )تصویر از نگارندگان(.های اشتصویر برخی قطعات سفال محوطه: 1تصویر 
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 های اشکانی درگز )تصویر از نگارندگان(.: تصویر برخی قطعات سفال محوطه2تصویر 
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