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 چکیده

واسطه دارا بودن منابع آبی فراوان یکی از مناطق سیستان از دیرباز بهدشت 
 ها بوده است. تاکنون مطالعه جامعی راجع بهمهم جهت استقرارگزینی انسان
 رو هدف کلیاست، از اینها انجام نگرفته ارتباط بین منابع آبی و محوطه

و محیط هاي دوره هخامنشی پژوهش حاضر؛ بررسی رابطه متقابل محوطه
ها بر اساس مؤلفه آب طور خاص نحوه استقرارگزینی محوطهطبیعی و به

گرفته و براي  انجام تاریخی -تحلیلی-روش توصیفی به پژوهش ایناست. 
یابی به اهداف منظور دستبه شد. استفاده GIS افزارنرم از نیل به این مقصود

، منابع آبی پس از مطالعه شرایط محیطی، شش متغیر شامل: نوعپژوهش 
ها شناسی و وسعت محوطهفاصله از منابع آبی، شیب زمین، نوع خاک، زمین

دست آمده، گویاي نقش مؤثر منابع آب سطحی در نتایج بهبررسی شدند و 
ها است. وجود منابع آبی، شیب مالیم و به تبع گزینی و وسعت محوطهمکان

 هايایجاد کانالآن، سهولت سرازیري آب در مناطق مختلف دشت، ظرفیت 
انشعابی جهت حفظ فاصله مناسب از رودخانه که از خصوصیات مخروط 

اي جهت دوري از باشند و همچنین، استقرار روي تراس رودخانهها میافکنه
شدند این منطقه علی خطر سیالب از جمله عواملی هستند که موجب می

 منابع آب سطحی،هاي آب زیرزمینی و وابستگی مردم به رغم فقدان سفره
 تبدیل به یکی از مناطق جاذب جمعیت گردد.

 
دشت سیستان، دوره هخامنشی، محیط جغرافیایی، منابع  :كلمات كلیدی

 آبی.
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Abstract 
For a long time, the Sistan Plain has been one of the important 

areas for men’s settlement due to abundant of water resources. 
However, this relation between water resources and 

settlements has not been comprehensively studied so far. 

Hence, the present survey aims to study the reciprocal relation 

between the Achaemenid settlements and natural environment 
in areas specially based on water component. The research has 

been carried out through the descriptive-analytical and 

historical method using GIS software. To reach the research 

goals after checking the environmental conditions, six 
variables including water resources types, distance from water 

resources, land slope, soil type, geology and settlements area 

were studied and the obtained results indicated the effective 

role of the surface water resources in settlement placement and 
extents. The presence of water resources, gentle land slopes 

and consequently ease of water flow down to the different 

areas of the plain, the potential to build branching canals to 

keep the suitable distance from the river which are the 
characteristics of alluvial fans, as well as settlement on the 

alluvial terrace to avoid flood hazards are among the factors 

which turned the area into population absorbing center despite 

the absence of aquifers and heavy dependence on surface water 
resources. 
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 مقدمه  -7

هاي محیطی، بستر الگوهاي استقراري را در فضاي توانمندي
ی کنش آورد و ساختار فضایی هر مکان، تجلّجغرافیایی فراهم می

ست، مل انسان و محیط زیتعامتقابل بین انسان و محیط طبیعی است. 
وجود آمدن شیوه خاصی از اي است که حاصل آن، بهرابطه

 استقرارگزینی است. 
 

نند کهاي متفاوت، عوامل طبیعی، تراکم و تفرق را تبیین میدر مکان
و حضور بعضی، شرایط مناسب تأثیرگذاري و بعضی دیگر، شرایط 

ن کنند و اینامطلوب را از نظر چگونگی سیماي زیستی توجیه می
نظام  کنندههاي طبیعی تعیینتشخیص به لحاظ آن است که پدیده

پیدایش  (.Saeedi, 2010) قرار، قابل مشاهده و بررسی هستنداست
 ناهمواري، نظیر اقلیم، طبیعی تأثیر عوامل نتیجه انسان، حیات اشکال

 تکوین و در عوامل این جغرافیایی، مطالعات در باشد.آب می خاک و

 منطبق طبیعی و انسانی نظم و افتندمی مؤثر حیات هايپدیده گسترش

 حلیلت (.Shakouyi, 2005ند )آورمی وجودبه محیطی عوامل با
 فرهنگی مواد فضایی توزیع از کندمی تالش شناسیباستان در استقرار

 براي عصر خودهم اندازچشم در طبیعت در انسان تصرف و دخل و

 استقراري هاينظام محیطی هايفعالیت و فرهنگ پویایی درک

شناسان هاي اخیر باستاندر سال (.Trigger, 1967) کند استفاده
ل اي، موضوع روابط متقاباند با استفاده از علوم میان رشتهتالش کرده

اربرد شناسی، علم کبوم را تحلیل کنند. زمین باستانانسان و زیست
ی است شناسژئومورفولوژیکی در باستانشناسی و هاي زمینتکنیک

(Brown, 2008) ها و هدف آن، درک بهتر روابط متقابل فعالیت که
 استقرارهاي انسانی با عوامل محیطی طی اواخر دوره کواترنري است

(Chilardi et al., 2009از طریق .) شناسی و باستان مطالعات زمین
از  ه درک نسبتاً درستیــتوان بمی ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی

هاي وهشپژدر  ان ایجاد استقرارها رسید.ـشرایط محیطی زم
ه آب را پژوهشی که مؤلف کنونشناسی انجام شده در سیستان تاباستان

در  شناسیها بررسی کند و از مطالعات زمین باستانگزینیدر مکان
آب  عدر سیستان، منابها استفاده نماید انجام نگرفته است. تحلیل

سطحی، نقش درجه اول در ترسیم سیماي زیستی آن دارند. شناسایی 
دهنده وجود محیطی مساعد محوطه دوره هخامنشی، نشان 144حدود 

عامل تغییرات محیطی دشت براي زیست انسان در منطقه است. 
همانطور که «سیستان، جریان رود هیرمند است. به گفته باسورث: 

 »داند سیستان نیز هدیه هیرمند استهرودوت مصر را هدیه نیل می
(Bosworth, 1991 .) حیات سیستان از دیرباز به جریان هیرمند و

رو، هدف از نوشتار پیش شعبات آن وابسته بوده است، در این راستا
گزینی استقرارهاي بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش و مکان

 بر مبناي دوره هخامنشی با محوریت منابع آبی در دشت سیستان
تی و شناخهاي روشمند باستانمطالعات تاریخی و جغرافیایی، بررسی

 مقایسه در حاضر مقاله تمایز وجهباشد. می سیستم اطالعات جغرافیایی

انتخاب متغیرهایی است که در  در نگري آنجامع پیشین، با مطالعات
ابع نرابطه با مؤلفه آب، داراي وزن و اعتبار هستند )شیب زمین، نوع م

ها(. شناسی، نوع خاک و وسعت محوطهآبی، فاصله از منابع آبی، زمین
گزینی استقرارها بخصوص تاکنون پژوهشی که مؤلفه آب را در مکان

در دوره هخامنشی بسط دهد و از زوایاي گوناگون مورد بررسی قرار 
 Mehrطور خاص انجام نگرفته است. البته دهد در دشت سیستان به

Afarin and Seyyed Sajjadi (2005)  تأثیر هیدرولوژي و محیط
جغرافیایی بر استقرارهاي باستانی حوزه زهک سیستان را بررسی 

اي هاند، نتایج مشخص کرده که استقرارهاي زهک، تابع جریاننموده
آبی، عوامل جغرافیایی و رسوبات بادي بوده و با تغییر مسیر هیرمند، 

 1اهیابی محل زندگی قوم اِوِرگتدر مکان اند.ها نیز جابجا شدهآبادي
در دوره هخامنشی به جریانات آبی و استقرارهاي هخامنشی پرداخته 

ها را ها در مجاورت رودخانهگیري محوطهو تا حدودي وضعیت شکل
طی تحقیقات  3سسه ایزمئومؤ از طرف Tosi (1983)اند. تحلیل نموده

ی هنگی و محیط جغرافیایخود در سیستان با هدف شناسایی بافت فر
منطقه، کتابی بنام پیش از تاریخ سیستان تحریر نموده و وضعیت 

شناسی و اهمیت محیطی هامون را هیرمند در دوران مختلف زمین
تحلیل نموده است. عوامل محیطی مؤثر بر جریان هیرمند از جمله 

گذاري رودخانه و فرسایش شناختی، نقش باد، رسوبسازندهاي زمین
هاي چندي در رابطه با نحوه به بحث گذاشته شده است. پژوهش خاک
هاي باستانی در ایران انجام شده که برخی بر گزینی محوطهمکان

ده شناسی و سیستم اطالعات جغرافیایی بومبناي مطالعات زمین باستان
 Maghsoudi etتوان به این موارد اشاره کرد: ها میکه از میان آن

al. (2012)  مطالعه مخروط افکنه جاجرود در دشت تهران و حاجی با
ها در توزیع استقرارهاي عرب در دشت قزوین، نقش مخروط افکنه

 اند؛ نتایج نشان داد با جابجایی مسیرپیش از تاریخ را شناسایی کرده
اند. ها، استقرارها هم تغییر مکان دادههاي روي مخروط افکنهکانال

Gillmore et al. (2011) شناسی دشت ا مطالعات زمین باستانب
اند که چگونه مردم باستان خود را با شرایط متغیر تهران بیان کرده

سازي و احتماالً برداري از منابع سفالها در جهت بهرهمخروط افکنه
 Gillmore et al. (2009) اند.هدادهاي آبیاري تطبیق میایجاد کانال

ناپایدار مخروط افکنه ورامین  با کاوش تپه پردیس به بررسی محیط
ه خاک اند که دسترسی بدر توسعه حیات این تپه پرداخته و بیان داشته

ها موجود بوده اما شرایط سازي و آب در محیط مخروط افکنهسفال
با مطالعات  Schmidt et al. (2011) ها ناپایدار است.محیطی آن

ري گیها در شکلشناسی به بررسی نقش مخروط افکنهزمین باستان
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مخاطرات طبیعی مؤثر بر حیات  شت قزوین پرداخته وداستقرارهاي 
 اند.لرزه و سیل را تحلیل کردهاستقرارها مانند فعالیت گسل، زمین

Sohbati et al. (2010)  با مطالعه راندگی چسکین در منطقه
 یکی را بر ترک استقرارهاي پیشزهرا احتمال تأثیر حرکات تکتونبوئین

با  Fouache et al. (2012) اند.از تاریخ دشت قزوین بررسی نموده
هاي جایی کانالبررسی مخروط افکنه رودخانه بلخ در افغانستان، جابه

اند، جهت باستانی رودخانه از دوره مفرغ تا اسالمی را ترسیم کرده
از مطالعات زمین  بازسازي رژیم رفتاري رودخانه با بهره جستن

ه و هاي ایجاد شدشناسی، ضمن برداشت رسوبات آبرفتی چاهباستان
ی در زنبه گمانه نوري شده تحریک لومینسانسها از طریق آزمایش آن
جایی استقرارهاي انسانی ها و به تبع آن جابهجایی کانالمورد جابه

 فعالیت ها،الکان جاییجابه اصلی عاملاند. نتایج نشان داد که پرداخته
 است.  تکتونیکی

 
شناسی و جغرافیا در رابطه با مطالعات فراوانی در حوزه باستان

گزینی استقرارهاي باستانی با توجه به عوامل محیطی و با مکان
اما معموالً در این مطالعات،  ؛در ایران صورت گرفته GISهاي تحلیل

کمتر به نقش عوامل زمین شناسی توجه شده است. در این مقاله از دو 
از جنبه موضوعی، این اولین قدم  -1جنبه، نوآوري قابل مشاهده است: 

گزینی در دوره مورد نظر مکاندر راستاي درک رابطه میان منابع آبی و 
 سی کشور که در آن سعی شدهشنااز جنبه نو بودن در باستان -3 است؛

گزینی استقرارها در ادوار گذشته مورد مطالعه قرار هاي مکاناست مدل
مع ها در جواگیرند و پس از درک چرایی و چگونگی استقرارها، این مدل

 ها مورد استفاده قرار گیرند. سازي آنامروزي با استانداردسازي و مدرن

 

 منطقه مورد مطالعه   -8

سیستان  استان شمالی قسمت در مربع کیلومتر 1111 با انسیست ناحیه
و  شمالی 94´و 91الی 15´و 94جغرافیایی  عرض بین و بلوچستان

 Ranjbar) دارد قرار شرقی 55´و 61الی 34´و 64جغرافیایی طول

et al., 2005) 3544دشت آبرفتی مسطح است و شیبی مالیم ) یک و 
 رغمعلی و (Zomorrodian and Pourkermani, 1988) دارد (1: 

 ها،فرورفتگی از جمله ايویژه ناهموار اشکال داراي نسبی یکنواختی

اي، هاي ماسهها، تپهنیمه چاه )هاهامون عنوان تحت ها )آبگیرچاله
 ,Zomorrodian) باشدمی ايدریاچه هايهاي شنی و تراسپشته

 طول با هیرمند رودخانه آب دشت، کننده تأمین منبع ترینمهم .(2014

حوزه  .(Constantini and Tosi, 1978)باشد می کیلومتر 1411
سیستان، مصب رود هیرمند است و در نواحی پست شامل تعدادي 

 ,Khosraviست )ها هامون هیرمند اترین آندریاچه است که بزرگ

هاي سیالبی توسط هیرمند خصوصاً در زمان (. حمل رسوبات1989

در  نشین شود وشود که رسوبات بر کف و دیواره رودخانه تهمیسبب 
هاي اطراف در تراز باالتري قرار گیرد درازمدت رودخانه نسبت به زمین

روزه،  134و تغییر مسیر دهد. ریزدانه بودن خاک، بارش کم و بادهاي
دلیل به .(Ebrahimzadeh et al., 2004) کننداین روند را تسهل می

نها تنفوذ ناپذیري آن، سفره آب زیرزمینی وجود ندارد. جنس خاک و 
هاي قسمت غرب دشت با توجه به حمل رسوبات درشت دانه از کوه

مختصري آب زیرزمینی را داده است  اطراف، اجازه تشکیل
(Khosravi, 1989،)  رود شیله در جنوب هامون در زمان پرآبی

دریاچه گودزره بصورت سرریز عمل کرده و آب اضافی هامون را به 
 (،Lashkaripour and Ghafouri, 1998) کندافغانستان هدایت می

رود بیابان، بستر ها در حوضه این رود قرار دارند. تعدادي از محوطه
خشکیده هیرمند است که در جنوب شرقی دشت قرار داشته و در دوره 

 هاي اینهخامنشی، هیرمند در بستر آن جاري بوده است، اکثر محوطه
د سنارود، شعبه دیگر هیرمناند. دوره در حوضه رود بیابان شکل گرفته

 نیز در شمال دشت و در جوار شهر دهانه غالمان جاري بوده است. 

 

 ها  مواد و روش -3

وه تاریخی به بررسی نح -تحلیلی -پژوهش حاضر به روش توصیفی
 پردازد.ها در رابطه با منابع آبی و عوامل محیطی میپراکنش محوطه

اي بوده است، این صورت کتابخانهگردآوري اطالعات به شیوه
د هاي روشمناطالعات منتج از مطالعات تاریخی، جغرافیایی و بررسی

شناختی دشت سیستان بوده که از طریق سیستم میدانی باستان
اند. نحوه برداشت و اطالعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گرفته

 صورتبهدر بررسی میدانی  شده ساییناهاي شمحوطه از بردارينمونه

 در بتواند که فرهنگی ماده و هر سفالی متعدد هايگونه گردآوري

بر  هامحوطه گذاريتاریخگرفته است.  انجام باشد مؤثر گذاريتاریخ
 گرفت. صورت سطحی هايسفال نمونه شناختیگونه مقایسۀ اساس

 GPSها از طریق دستگاه ثبت دقیق طول و عرض جغرافیایی محوطه
جغرافیایی  مختصات ثبت براي MAP SOURCEافزار نرم و

  hddd mm.mmmدقیقه هزارم و دقیقه درجه، اساس بر هامحوطه

به  (.Mehr Afarin and Mousavi Haji, 2007-2009) است
مختصات جغرافیایی هاي مطالعاتی، بندي و ارزیابی دادهمنظور طبقه

افزار در نرم محوطه دوره هخامنشی است 31ها که شامل داده
ArcGIS 10.8 نظر تهیه گردید.هاي موردجانمایی شده و نقشه 

همچون شیب، نوع منابع آبی هاي عوامل محیطی ها شامل الیهنقشه
ها و وسعت محوطهشناسی فاصله از منابع آبی، نوع خاک، زمینو 
 یک هايداده بنديطبقه براي امروزه که ابزاري ترینمهمباشند. می

ا استفاده باست که سیستم اطالعات جغرافیایی شود استفاده می منطقه
. ها رسیدتوان به درک درستی از توزیع و پراکندگی محوطهاز آن می
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Fig. 1- Location of Sistan plain and Helmand river flow in the past and present 

 جريان رود هیرمند در گذشته و حالدشت سیستان و  موقعیت -7 شکل

 

 SRTM هاي رقومی توپوگرافی( اخذ شده از هاي ارتفاعی )نقشهداده

Worldwide Elevation Data. SRTM Plus V3 با  باشند کهمی
با  ند.ادر سیستم مختصاتی جغرافیایی ذخیره شده GEOTIFFفرمت 

نقشه  ،ArcMap در برنامه GEOTIFF STRMفراخوانی تصاویر 
ها نسبت به الیۀ رودخانه پس درجه شیب تولید گردید. فاصله محوطه

و  Google Earthاز ترسیم الیه منابع سطح االرضی دشت در برنامه 
هاي موجود گذشته در برنامه تفکیک رودخانه با استفاده از نقشه

ArcMap شناسی و نوع خاک جهت تولید هاي زمینبدست آمد، الیه
شناسی از سایت مهندسین مشاور پژوهندگان نقشه خاک و زمین

 ها با دستوربعد از فراخوان الیه (.URL1) سبز محیط تهیه شدآرمان
Extract Value to Point  ارزش عددي هر سایت نسبت به هر یک
 بندي گردید. از متغیرها، استخراج و طبقه

 

 نتايج و بحث -6

 ها موقعیت محوطه -6-7

 نوع منابع آبی و فاصله از منابع آبی  -6-7-7

عنوان شعبه هیرمند در جنوب دشت در دوره هخامنشی، رود بیابان به
تصاویر  از پهناي مسیرهاي رودخانه در(. 3جاري بوده است )شکل

 میزان دوره، این درشود که ( چنین دریافت می9اي )شکلماهواره

 بیابان، خروشان رود بوده در حدي که باال سیالب جریان و بارندگی

اختی شنهاي باستانبوده است. با توجه به اطالعات تاریخی و بررسی
 در لم یزرع است اکنون خالی از سکنه و که جنوب سیستاندانیم می

کرد رود بیابان هنگام پرآبی سرریز می. احتماالً بوده است آباد گذشته،
شد بعد از فروکش کردن کرد و باعث میرا غرق سیالب میو منطقه 

 مطلوبی خیزي ایجاد شود. این شرایط، موقعیتسیالب، منطقه حاصل

هاي زیادي در جنوب کرد طوري که محوطهمی فراهم سکونت براي
( غیر از 3)شکلها طبق نقشه پراکندگی محوطهاند. دشت شکل گرفته

ها در جنوب دشت واقع شهر دهانه غالمان در شمال، مابقی محوطه
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ها در  شمال رود بیابان و با فاصله از آن شکل هستند و اکثر آن
مسیل و یا ، این بخشهاي هاي امروزي، آبراههاند. در نقشهگرفته

ره دانیم که آیا در دوشوند. به درستی نمیرودخانه فصلی تعریف می
توان اند یا خیر، اما میها رودخانه فصلی بودهخامنشی نیز این آبراههه

-1گزینی با فاصله از رودخانه را به دو عامل نسبت داد : چنین مکان
ساز. عطف نهرهاي دست -3 ؛هاي طبیعی منشعب از رودخانهکانال

گزینش محل سکونت، نزدیکی به آب با حداقل میزان  برايتوجه مردم 
عرض جدا شده از رودخانه  ه بهترین انتخاب، شعب کمخطر است ک

است. زمانی که شعب طبیعی وجود نداشت، راه حل، انحراف نهرهاي 
توانست باشد. زندگی در کنار رودخانه، خطر سیالب به مصنوعی می

، انداي جز فاصله گرفتن از رود خروشان نداشتههمراه دارد و مردم چاره
 گزینی توجیه جغرافیایی ندارد. انصورت چنین مکدر غیر این

   

 
Fig. 2- Settlements distribution map based on water resources type 

 نسبت به نوع منابع آبی هانقشه پراكنش محوطه -8شکل 

 
Fig. 3- Satellite image of dry riverbed Rud-e Biyaban 

ای بستر خشک رود بیابانتصوير ماهواره -3 شکل  
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هاي شاخه پرآبیها در شمال رود بیابان به دلیل احتماالً تجمع محوطه
 عمق بر مبتنی که برجاي مانده شواهد از مهم بوده است. این شمالی

ها از نظر عرض و این شاخه. است درک قابل است آب مسیل کم
 د.ها رجحان دارنهاي طبیعی و شیب یکنواخت بر دیگر شاخهزیرشاخه

شرق شیله قرار  و بیابان رود غرب شعب جنوبی در هامحوطه تعدادي از
شیله وظیفه تخلیه سرریز آب هامون به سمت دریاچه گودزره را دارند. 

طغیان،  زمان درگیرد و دارد که در این ضمن، شوري آب هامون را می
سیالب و عدم  خطر پراکند. با شوري خاک،سطح خاک مینمک در 
و  رفتشیرین، امکان کشاورزي مطلوب از بین می آب به دسترسی

 سیالب از پس شد.می اطراف شیله زیادي در استقرارهاي مانع ایجاد

 رشد دام ان خاص خوراکگیاه و ماندمی باقی مرطوب زمین شیله،

منطقه مناسبی براي استقرارهاي موقت با  صورت، در اینندنکمی
ی هایطور که امروزه نیز چنین است )در سالزندگی دامداري بوده همان

 سالی نباشد(. که خشک
 

هاي پراکنده غرب و جنوب غرب دشت، قبل از ورود به دشت با مسیل
شوند. اما حوضه مسیل عبور از تشکیالت تبخیري میوسن شور می

زارهاي اطراف شیله اي که تا شورهمخروط افکنهحُرمک و قرقروک و 
خاطر دوري از رسوبات میوسن، آب نفوذي نسبتاً خوبی کنند بهایجاد می

، سه 3در شکل  .(Zomorrodian and Pourkermani, 1988) دارند
غرب له، با عطف به این مسأشود، محوطه در غرب شیله دیده می

مردم براي تأمین  احتماالً دشت، مختصري سفره آب زیرزمینی دارد و
چرایی شناسایی تنها یک محوطه یعنی کردند. در آب از چاه استفاده می

تلنبار  رسوباتها زیر شهر دهانه غالمان در شمال، احتمال دارد محوطه
هاي ها نیاز به کاوشها مدفون باشند که کشف آنشده قرن

ن تا نزدیکی اما احتمال قوي آن است که هامو ،شناسی داردباستان
 که شهر روي تراس طبیعی با ارتفاعچرا دهانه غالمان گسترده بوده

 این که مهم این به کتاب احیاءالملوک متر ساخته شده است. در 6-5

از  .(Sistani, 2004) شده است اشاره بوده آب گذشته زیر در منطقه
 دلیل ساخت شهر بر بلندي، حفاظت ازنظر شراتو؛ حفار دهانه غالمان، 
. (Scerrato, 1979کشاورزي بود ) سیالب و عدم اشغال فضاهاي

د کراست که حیات آبی شهر را تأمین می هیرمند نارود شعبه خشکیدهس
دلیل خشک رن سکونت بهـردم پس از دو قو از نظر سیدسجادي، م

اند ا پیشروي شن و ماسه، شهر را ترک کردهـشدن سنارود و ی
(Seyyed Sajjadi, 1997) .ها آنچه در نقشه پراکنش محوطه طبق

محوطه در مجاورت شیله و رود  44 می بینیم 1( و جدول 3)شکل
هاي کانالمحوطه کنار  59بیابان، یک محوطه در حوضه سنارود و 

 اند. شکل گرفتهانشعابی 

اي از که شمّهها تا منابع آبی، مهم است چراطهتوجه به فاصله محو
هاي هیرمند را تا حدودي از طغیاننگرش گذشتگان به خطرات حاصل 

ها و نقشه فاصله از آبراهه 3هاي جدول سازد. طبق دادهروشن می
محوطه در فاصله  11متر،  544تا  4محوطه در فاصله  33، (4)شکل

متري از منابع آبی  3444تا  4محوطه در فاصله  15متر،  1444تا  544
له تا منابع رین فاصبیشت اند.اصلی، فصلی و دیگر منابع شکل گرفته

دلیل به ،باشد. بنابراینمتر می 41متر و کمترین فاصله،  5113آب، 
. ها کم استها از آنوابستگی مردم به این منابع آبی، فاصله محوطه

ها تابع نظم و الگوي خاصی ها از نظر فاصله تا آبراههقرارگیري محوطه
ها ا و فاصله آنهباید درنظر داشت که تحلیل موقعیت محوطهنیست. 

هاي فعلی صورت گرفته است. ها با توجه به موقعیت آبراههاز آبراهه
هاي مکرر جاییها از جمله جابهافکنها توجه به ویژگی مخروطـب

ی جایدنبال آن الجرم جابهها که بههاي گیسویی روي مخروطانــجری
 افتد، عدم پیروي از الگوي خاصها نیز اتفاق میگاهسکونت

تواند باشد. قطعاً در ادوار گذشته، گزینی به همین دلیل میمکان
از طبیعت  ییجزه ــاند کهاي دیگري هم وجود داشتهکانال

 باتدلیل قرارگیري زیر رسوبهاما در حال حاضر هستند  هاافکنهمخروط
 اي قابل مشاهده نیستند.  هاي صفحهسیالب

 

Table 1- Settlements categorization based on water 

resources type 

 ها بر اساس نوع منابع آبیتفکیک محوطه -7جدول  

 
Table 2- Distance of the settlements to water 

resources 

 ها تا منابع آبیفاصله محوطه -8جدول 
Percent Number Distance to water 

resources/ meter 

22.4 22 0-500 

17.3 17 500-1000 

22.4 22 1000-1500 

12.2 12 1500-2000 

9.2 9 2000-2500 

5.1 5 2500-3000 

4.1 4 3000-3500 

2 2 3500-4000 

1 1 4000-45000 

4.1 4 Over 4500 meters 

 

Percent Number Water resources type 

1 1 Sanarud 

12.2 12 Shileh River 

32.7 32 Rud-e Biyaban 

54.1 53 Seasonal River /Ancient 

Canals 
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Fig. 4- Settlements distribution map based on distance to water resources  

 ها نسبت به فاصله از منابع آبینقشه پراكنش محوطه -6شکل 

 

 زمین شناسی   -6-7-8

هاي شناسی در اثر انباشت آبرفتسیستان در آخرین دوران زمیندشت 
ویژه هیرمند پرشده و به شکل کنونی درآمده هاي جاري بهحاصل از آب

ادنین( زایی آلپی )پاسهاي کوهاست. در اثر حرکات تکتونیکی و فعالیت
ل وجود آمده که محاواخر ترشیاري و اوایل کواترنر نوعی فرورفتگی به

وجود ار جامد هیرمند گردید و دشت نسبتاً مسطح سیستان بهتخلیه ب
با توجه به شواهد به نظر . (Seif and Pourkhosravani, 2010) آمد
رسد در جنوب دشت سیستان، عارضه جغرافیایی مخروط افکنه می

 دوران ترین آثارمهم از یکیدر بحث ژئومورفولوژي، وجود دارد. 

لی ادبزنی شکـشناسی برخساره زمین هستند؛ها افکنهمخروط کواترنر،
ان سیل ـریــگذاري جه در خروجی حوضه آبریز در اثر رسوبــک

 گذارياصلی رسوب لیلد. (Kavianpour, 2015) ودــشتشکیل می

 Maghsoudi and) است کاهش شیب هاافکنهمخروط تشکیل و

Mohammadnejad, 2011دشت سیستان را  (. بخش اعظم
 Seif andدهند )درصد تشکیل می 3داراي شیب صفر تا هاي زمین

Pourkhosravani, 2010.) هاي جریانی دارند که ها کانالمخروط
هاي منشعب از به جریان (Wasson, 1974اند )روي سطح آن پراکنده

شود که روي مخروط هاي گیسویی گفته میهاي اصلی، جریانکانال
مداوم تغییر مسیر داده و انشعابات جدید طور کنند و بهگذاري میرسوب

که  هاي فصلیگذاري بر بستر کانال و سیالبکنند. رسوبایجاد می
حجم بار رسوبی حمل شده توسط کانال اصلی را در سطح انشعابات 

د شونها میدهند موجب تغییر مسیر آنگیسویی افزایش می
(Maghsoudi and Yamani, 2003 .)هاي کانالهایی که از جریان

گیرند آب مورد نیاز شرب و کشاورزي را فراهم گیسویی سرچشمه می
اند، ها بودهمورد توجه انسان و (Maghsoudi et al., 2012) کنندمی

ها هاي مجاورت آنها، اسکانجایی مکرر این آبراههاز طرفی با جابه
 الیهاي پراکنده در حودادند، تعداد زیاد محوطهنیز تغییر مکان می

 هاي گیسوییهاي امروزي در نقشه، مؤید این مطلب است. کانالآبراهه
اي واقع شده و هاي صفحهادوار گذشته اینک زیر رسوبات سیالب

 مشهود نیستند.
 

 مقدار شدندمی هامون منتهی چاله به که هاییآبراهه و هارودخانه

 این اند.دادهمی رسوب هایی داخل آببادبزن شکل به را رسوب زیادي

 زمانی هامخروط این در شیب کمی است. داراي گذاريرسوب فرآیند

 وارد آب مخروط، متعدد سطح شیارهاي داشت از طریق جریان آب که

کل فضاي دشت روي . (Ataei Kia et al., 2016) شدمی هامون
اسی شنهاي نقشه زمینطبق داده هاي آبرفتی کواترنر قرار دارد.زمین

محوطه در محدوده  11ها به تعداد ، اکثر محوطه9جدول ( و 5 )شکل
کواترنر قرار  -اي زمان نئوژنهاي آبرفتی و رسوبات دریاچهپادگانه

رشت و دریز تا دانههاي آبرفتی دانهها از جنس نهشتهدارند. این پادگانه
خطر  با هامخروط افکنهنزدیکی به ریز هستند. اي دانهرسوبات دریاچه

دوري  برايها راه حلی که انسانهمراه بود،  هامخروط سطوحسیالب 
یا  ايرودخانه از خطر سیالب اندیشیده بودند، استقرار بر روي تراس

ییر ها در نتیجه تغتراس رودخانهطبق تعریف،  ود.ــپادگانه آبرفتی ب
سیستان چهار تراس . آیندوجود میبستر رودخانه طی سالیان دراز به

رود، نیمروز رتند از: چهاربرجک، رامکه عبا شناخته شده دارداي رودخانه
متر از سطح دریا ارتفاع دارند،  414و  434، 544، 534و زابل که 
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شهرسوخته روي تراس دوم  و تاریخی دورههاي بسیاري از محوطه
ود ر. (Seyyed Sajjadi, 2000اند )رود واقع شدههیرمند یعنی رام

کرد عبور می متر 1-13 ارتفاع بارود تراس رام بیابان روزگاري از داخل
(Tosi, 1983.) ايرودخانهاستقرارها روي تراس  علت واقع شدن ،

گسترش دریاچه و استفاده از خاک  و سیالب رودخانه دوري از خطر
 بوده است.  خیزحاصل

 
سه تراس آبرفتی که  چاله هامون در فاز پایانی کواترنر، آب داشته و

این امر  متري از سطح دریا قرار دارد مؤید 435باالترین آن در ارتفاع 
 دادمی پوشش را متر 435 تراز تا در گذشته وسعت هامون، یعنی است

(Ataei Kia et al., 2018،)  به عبارتی مردم در محاصره هامون بودند
 پیرامونی میسر زارشوره هايزمین و آب وجود دلیلبه استقرار امکانو 

هاي شنی که از در منطقه تپهمحوطه  14سکونت به تعداد نبود. 
ترسی له دسشکیل شده، چندان مناسب نیست و مسأاي ترسوبات ماسه

 هاي انشعابی را باید مدنظر داشت.به آب و نقش کانال

 

 شناسی خاك -6-7-3

هیرمند هاي ها و طغیاننشستزمین و خاک رسوبی سیستان از ته
این رسوبات آبرفتی، دانه  (.Seyyed Sajjadi, 2000) اندوجود آمدهبه

باشند و امکان تشکیل آبخوان ریز و در حد ذرات رس و سیلت می
ه اي کزمینی واقعی وجود ندارد. زیر الیه سطحی و ریگی و ماسهزیر

تا  154اي رسی به ضخامت رسد الیهمتر هم نمی 14ها به عمق آن
ي آب زیرزمینی فرصت تشکیل ندارند هاتر وجود دارد و سفرهم 1444

(Zomorrodian and Pourkermani, 1988،)  بنابراین مردم از
هاي نتیجه عملکرد آب هاي سطحی هستند.ها وابسته به آبگذشته

هاي متعدد از غرب به سمت هامون جاري صورت مسیلبه سطحی که
 اي در حوالی شیله است.سفره(، فرسایش سیالبی 6 شوند )شکلمی

 هاي زیرزمینی موجب تخریبزمین غیرقابل نفوذ و باال بودن سطح آب
 ,Zomorrodian and Pourkermani) شودو شستشوي خاک می

با عبور از سازندهاي تبخیري میوسن شور  ها(، این مسیل1988
 ,Ahmadi Karvigh) دنگذارفیت خاک اثر میدر کیو شوند می

استقرارها در غرب شیله همین گیري یکی از دالیل عدم شکل ،(2015
 له است.مسأ

 

Table 3- Settlements categorization based on geology era 
 شناسیها و واحدهای زمیناساس دوره ها برتفکیک محوطه -3جدول 

Percent Number era Unit 

85.7 84 Neogene-Quaternary Alluvial terraces and flat lake sediments (Covered by Gravel) 

4.1 4 Neogene-Quaternary Alluvial terraces and flat lake sediments 

10.2 10 Quaternary Sand Dunes 

 

 
Fig. 5- Settlements geology map 

 هاشناسی محوطهنقشه زمین -0شکل 
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 34تا  14 اي که چسبندگی ذرات رس آن کمتر ازهاي ریزدانهخاک
درصد وزنی ذرات تشکیل دهنده خاک ساحل باشند خاصیت 
پالستیسیته باالیی ندارند و با تغییر رطوبت خاک در زمان تغییر شکل 

حل و سا شوند. با کاهش جزئی رطوبت خاکیافتن از هم گسیخته می
افزایش نیروي کششی ذرات آن، ترک کششی بین ذرات ایجاد 

 ها فرسایش یافته و جریان آب بهشود. دیواره رود با این گسستگیمی
 دهدپیشروي، تخریب دیواره و در نهایت تغییر مسیر رودخانه ادامه می

(Hafezi Moghaddas et al., 2012) .گیري شاید بتوان عدم شکل
لی هاي فصهاي اصلی نسبت به رودبل توجه در کنار روداستقرارهاي قا

ت دانسله دانست. بشر با کسب تجربه میو نهرهاي آب را همین مسأ
اصلی با مخاطراتی نظیر سیل، فرسایش  که استقرار در ساحل رود

 و تغییر مسیر آن همراه است.  خانههاي رودمصالح دیواره
 

شود، هامون پسروي کرده، وقتی واردات آب هیرمند به هامون کم 
ها آغاز خاک و پیشروي شن یابد، فرسایشسطح زیر کشت کاهش می

روزه 134بادهاي ،(Lashkaripour and Ghafoori, 1998شود )می
موجب انتقال حجم زیادي از رسوبات کف دریاچه به نقاط مختلف 

، رودها باعث انسداد بستر رودخانه، پیچانشود و تجمع ماسهمی
شود که همین ها میش کناره رودخانه و انسداد مسیر کانالفرسای

 هاي سطحی بودندجایی استقرارها که وابسته به آبعوامل موجب جابه
 شد. می
 

محوطه  11دهند که نشان می 4هاي جدول ( و داده6نقشه خاک )شکل
 -سولمحوطه در پهنه خاکی انتی 34، سولدر پهنه خاکی اریدي

ق بطاند. محوطه در سرزمین تپه ماهوري شکل گرفته 9 و سولاریدي
استقرار در اطراف شعب رود بیابان، دهد آنچه نقشه خاک نشان می

 توانستند از همهمی مردم باشد.سول میبیشتر در محدوده خاک اریدي
ا از کشی کنند و یهایی تا محل استقرار، کانالشعب رود بیابان، شاخه

اده هاي گیسویی استفرودخانه موسوم به جریان هاي طبیعیدیگر شاخه
توان این ها در شمال شعب رودخانه، میاما براي تجمع محوطه ؛کنند

ر از تها مساعدسولاحتمال را پذیرفت که شرایط زیستی روي اریدي
 باشد. می سولانتی-سولخاک اریدي

 
 اي ورودخانههاي آبرفتی سیستان، رسوبات قدیمی )تراس در خاک

دلیل قرارگیري در سطحی بلندتر، از اثر اي( وجود دارد که بهدریاچه
اند، عوامل تشکیل دهنده خاک برهم اثر کرده و سیالب مصون مانده

 رسوبات، دریافت دلیلبهها سولانتی تکامل خاک انجام گرفته است.

 نظیر جوان، آبرفتی هايلندفرم ندارند و عمدتاً روي تکامل باالیی

، معموالً از (Forghani et al., 2020) شوندتشکیل می سیالبی دشت
اند که ارزش کشاورزي ندارند. ترکیب هاي شنی تشکیل شدهتپه

سول نشانه میزان باالي رسوباتی است که بر روي انتی -سولاریدي
هاي طوالنی انباشته شده و مدام بر اثر خاک بستر دشت طی زمان

 رسوبات جدید، خاک جدید تشکیل شده است. 
 

Table 4- Settlements categorization based on soil 

type 
 ها بر اساس جنس خاكتفکیک محوطه -6جدول 

 

 شیب   -6-7-6

 و حداکثر شیب زمین هستند سطوح کم شیب براي استقرار مناسب
 .(Zomorrodian, 2012) نددرجه تجاوز ک 11براي استقرار نباید از 

ت رسد شیب در دشبا توجه به ارتفاع و شیب پایین دشت به نظر می
آب،  رابطه باها ندارد اما در یابی محوطهسیستان نقش چندانی در مکان

عمده شود تأثیراتی برجاي گذاشته است. شیب کم موجب می
که ماسه و رس است در بستر  هاي حمل شده توسط رودخانهآبرفت

 ( وHeydari Nasab et al., 2018) شدهگذاري ها رسوبرودخانه
هاي رودخانه و کناره موجب انسداد و تغییر مسیر رودخانه، تخریب

علت ها است. این ویژگی از خصوصیت مخروط افکنه ،ها شودزمین
ه در نقشپراکنش استقرارها، شیب کم دشت، جهت انتقال آب است. 

 -1استقرار در درجه شیب  43بینیم؛ می 5( و جدول 1شیب )شکل 
-6محوطه در درجه شیب  34، 1 -4استقرار در درجه شیب  96صفر، 

 اند.ایجاد شده 4
 

د شطرف غرب و جنوب است که باعث میشیب شیله به ، 1در شکل 
هنگام سرریز آب شور شیله، شرق رودخانه از رسوب و سیالب تا حدي 

 مانع که همین امر ندشوهاي غربی شور در امان باشد و خاک بخش

  شد.می ایجاد استقرارهاي قابل توجهی در این بخش
 

Table 5- Settlement categorization based on slope 

degree 
 ها بر اساس درجه شیبتفکیک محوطه -0جدول 

Percent Number Soil type  

72.4 71 Aridisols  

24.5 24 Aridisols-Entisols   

3.1 3 Heights  

Percent Number Slope degree 

42.9 42 0-1 

36.7 36 1-4 

20.4 20 4-6 
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Fig. 6- Soil science map for the Settlements 

 هامحوطه شناسینقشه خاك -4شکل 

 

 
Fig. 7- Slope degree map for the Settlements 

 هانقشه درجه شیب محوطه -7شکل 
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 استقراری رتبه و وسعت -6-7-0

استقرار  45شود مشاهده می 6هاي جدول و داده 1طبق آنچه در شکل 
مربع، کنار  متر 135444هاي اصلی، دهانه غالمان با ابعاد در کنار رود

مربع کنار رود بیابان و شعب  متر 1444 محوطه با ابعاد زیر 4سنارود، 
مربع و یک محوطه با  متر 94444تا  34444محوطه با ابعاد  9آن، 

اند. مابقی شیله شکل گرفتهمربع در حریم رود  متر 5444ابعاد زیر 
مربع  متر 64444تا  5444 استقرارهاي حریم شیله داراي ابعادي بین

 هايهاي جریاننار رودهاي فصلی )نهرها و کانالاستقرار ک 59. هستند
 1444 محوطه وسعتی بین 99ها، که از میان آن اندگیسویی( ایجاد شده

مربع )یک هکتار(  متر 14444زیر  محوطه 46مربع،  متر 5444تا 
هایی با وسعت کمتر از یک هکتار باال فراوانی محوطهوسعت دارند. 

محوطه  35عت دارند که تعداد محوطه زیر یک هکتار وس 11است؛ 
محوطه با فاصله از رودهاي اصلی شکل  46کنار رودهاي اصلی و 

 334444و  145444با وسعتی در حدود دو محوطه بزرگ . اندگرفته
 اند که فاصله زیادي از رود بیابانهایی شکل گرفتهمتر مربع در مکان

 نزدیک رود بیابانهایی که در شمال رود بیابان، وسعت محوطه. ندارند
ها هستند به جز چند مورد، کم است، با فاصله گرفتن و یا نهرها و کانال

اما این کاهش، چندان  است؛ ها کمتر شدهاز رود اصلی، وسعت محوطه
هاي گیر نیست. این بدان معنی است که خطر سیالب در اسکانچشم

ه مراتب ها بزمان نیز آب کانالاطراف رود اصلی وجود داشته و هم
وجود آمدن هکمتر از جریان رود اصلی بوده است، این موارد مانع ب

رو بوده و جوامع شد. استقرارها از نوع کوچهاي بزرگ میمحوطه
ر دنبال تغییر مسیزیستی به اجبار براي یافتن محل سکونت به

مناطقی با منابع آبی مطمئن و شدند. جا میهاي انشعابی جابهکانال
ر کمتر، محیط مناسبی براي استقرارهاي یکجانشین احتمال خط

دلیل عدم تأمین آب دائمی، هستند، در مورد منابع آبی فصلی و نهرها به
ع، گونه منابشاهد عدم ایجاد استقرارهایی با وسعت زیاد هستیم، این

ها بیش از این البته وسعت محوطه رو هستند.مورد توجه جوامع کوچ
هاي ماسه هاي کم ارتفاع آنها زیر الیهدامنهبوده و با گذشت زمان، 

 اند.اي مدفون شدههاي رودخانهبادي و آبرفت

 گیری بندی و نتیجهجمع -0

وجود آمده در دشت سیستان در دوره انداز محیطی و فرهنگی بهچشم
هخامنشی، حاصل تعامل انسان با محیط زیستی است که منابع آبی، 

 هانقشههاي آماري و هاي نظري، دادهتحلیلنقش پررنگی در آن دارند. 

ترین مؤلفه زیستی مردم در انتخاب که منابع آبی، مهم دهندنشان می
محل سکونت بوده و عوامل جغرافیایی دیگر در ذیل آب قرار گرفته و 

 کنند.در ارتباط با آن عمل می

 
Fig. 8- Settlements area map 

 هانقشه وسعت محوطه -2شکل 
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Table 6- Settlements categorization based on area and water resources 
 ها بر اساس وسعت و منابع آبیتفکیک محوطه -4جدول 

Percent Total Percent Percent Number Number  

Main river 

and  canal 

Main river 

and  canal 

Seasonal 

river/ canal 

Main 

river 

Seasonal 

river/ canal 

Main 

river 

Area/square 

meter 

9.1 9 9.4 8.9 5 4 Under 1000 

47 46 62.2 28.9 33 13 5000 - 1000 

16.3 16 15 17.8 8 8 10000 - 5000 

16.3 16 9.4 24.4 5 11 20000 - 10000 

3 3 0 6.7 0 3 30000 - 20000 

5.1 5 1.9 8.9 1 4 60000 - 30000 

3 3 1.9 4.4 1 2 Over 60000 

100 98 100 100 53 45 Sum 

هاي نوع منابع آبی، فاصله از منابع آبی، درجه در این پژوهش، الیه
 GISهاي ها در نقشهشیب، نوع خاک، زمین شناسی و وسعت محوطه

ها ها با توجه به این عوامل با نقشهگزینی محوطهمطالعه و نحوه مکان
ها و مخروط هاي آبرفتی از جمله دشتپهنهو جداول مشخص شد. 

دلیل برخورداري از شرایط مناسب محیطی از مناطق جاذب ها بهافکنه
 ها هستند و از دیرباز در دوره کواترنرگاهگزینی سکونتجمعیت در مکان

 .(,Motamed 2011) است محل گستردگی حیات انسان بودهتا امروز 
نشان  هاآنچه نقشهبخش اعظم منطقه پوشیده از رسوبات آبرفتی است. 

 هاي فصلیها در مجاورت رودخانهدهند گویاي تراکم بیشتر محوطهمی
خطر سیالب و جریان خروشان . هاي انشعابی هیرمند استو یا کانال

در  شدموجب میکند رودخانه که همیشه سیستان را تهدید می
راف هاي اطاي که سطحی باالتر از زمینرودخانه گزینی به تراسمکان

هاي طبیعی انشعابی ها از طریق کانالبیشتر محوطهدارد توجه شود. 
)گیسویی( و انحراف نهرهاي مصنوعی از جریان رود اصلی فاصله 

دلیل فراهم کردن آب مورد نیاز شرب هاي گیسویی بهجریاناند. گرفته
 شیب به توجه بااند. کشاورزي و سفال در توزیع استقرارها مؤثر بودهو 

رودها و  اي،ماسه هايانباشت باد و رودها زیاد گذاريدشت، رسوب کم
با جابهکنند. می عوض را خود مسیر در سیستان بارها هاانشعابات آن

به شدند.جا میها نیز جابههاي حاشیه آنها، محوطهجایی این شاخابه
ها از ها، فاصله محوطهدلیل وابستگی تام مردم به آب این رودخانه

ها گویاي این ها و وسعت کم آنتعداد زیاد محوطه .ها کم استآن
ها از منابع آبی تابع الگوي خاصی نیست. فاصله محوطهواقعیت است. 

هاي هاي آبی گذشته زیر رسوبات سیالبباید توجه داشت که کانال
ا هاي جز محاسبه فاصله محوطهاند و چارهدشت مدفون شدهاي صفحه

 آفتاب، خشکی هوا وزاویه تابش هاي امروزي نیست. نسبت به آبراهه
ها نسبت به آب کانال شدت تبخیر آب در سیستان موجب کاهش

شد و دسترسی دائم به آب وجود نداشت، بنابراین رودخانه مادر می
اند پایین ها شکل گرفتهکانال هایی که در مجاورتمساحت محوطه
 .تبوده اس دهد وجه غالب زندگی از نوع استقرار موقتاست و نشان می

دلیل فرسایش خاک دیواره رودخانه، خطر تخریب دیواره توسط به
ي گیرسیالب و تغییر مسیر رودخانه وجود دارد که موجب عدم شکل

ریز و غیرقابل شد. خاک سیستان، دانهها کنار رود اصلی میمحوطه
نفوذ بوده و سفره آب زیرزمینی ندارد که همین امر، دلیل وابستگی تام 

ی و هاي گیسویشیب کم، جریاناستقرارها به منابع آب سطحی است. 
 ها از نظمیهاي آبی، عدم تبعیت نحوه اسکان محوطهجایی جریانجابه

مردم دوره باشد. ها میافکنهخاص مربوط به خصوصیات مخروط
اند که شرایط مطلوب هایی از دشت مستقر شدههخامنشی در مکان

آب کافی، نوع خاک مرغوب و دوري از اسکان را به لحاظ دارا بودن 
هاي ساخت. در مجموع باید ذکر کرد که آسیبمی خطر سیالب فراهم

محیطی در دشت سیستان که در طول تاریخ، صدمات فراوانی را بر 
هاي وده است، نتیجه عدم درک از ویژگیروستاها و شهرها وارد نم

محیط ناپایدار آن است. برخالف گذشته که انسان در یک کنش و 
نمود، واکنش متقابل با محیط اقدام به ایجاد روستاها و شهرها می

روستاها و شهرهاي امروزي از جمله شهر جدید رامشار بدون توجه به 
 د. نوآوري این تحقیق،انهاي محیطی غالب در منطقه ایجاد شدهویژگی
ینی گزشناختی، از جنبه شهرسازي و مکاننظر از منظر باستانصرف
دهد که روستاها و شهرها هاي استقراري جدید به خوبی نشان میمکان

هایی باید ایجاد شوند و در واقع نوعی عبرت از گذشته در چه مکان
 گردد.محسوب می
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جناب آقاي عباس باورسایی که  از تحقیق این نویسندگان وسیله، بدین
 .دارند را و تشکر تقدیر نهایت یاري نمودندها در تهیه نقشه
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