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چکیده

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.

دشت سیستان از دیرباز بهواسطه دارا بودن منابع آبی فراوان یکی از مناطق
 تاکنون مطالعه جامعی راجع به.مهم جهت استقرارگزینی انسانها بوده است
 از اینرو هدف کلی،ارتباط بین منابع آبی و محوطهها انجام نگرفته است
پژوهش حاضر؛ بررسی رابطه متقابل محوطههاي دوره هخامنشی و محیط
طبیعی و به طور خاص نحوه استقرارگزینی محوطهها بر اساس مؤلفه آب
 تاریخی انجام گرفته و براي-تحلیلی- این پژوهش به روش توصیفی.است
 بهمنظور دستیابی به اهداف. استفاده شدGIS نیل به این مقصود از نرمافزار
، نوع منابع آبی: شش متغیر شامل،پژوهش پس از مطالعه شرایط محیطی
 زمینشناسی و وسعت محوطهها، نوع خاک، شیب زمین،فاصله از منابع آبی
 گویاي نقش مؤثر منابع آب سطحی در،بررسی شدند و نتایج بهدست آمده
 شیب مالیم و به تبع، وجود منابع آبی.مکانگزینی و وسعت محوطهها است
 ظرفیت ایجاد کانالهاي، سهولت سرازیري آب در مناطق مختلف دشت،آن
انشعابی جهت حفظ فاصله مناسب از رودخانه که از خصوصیات مخروط
 استقرار روي تراس رودخانهاي جهت دوري از،افکنهها میباشند و همچنین
خطر سیالب از جمله عواملی هستند که موجب میشدند این منطقه علی
،رغم فقدان سفرههاي آب زیرزمینی و وابستگی مردم به منابع آب سطحی
.تبدیل به یکی از مناطق جاذب جمعیت گردد
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دوره هخامنشی با محوریت منابع آبی در دشت سیستان بر مبناي
مطالعات تاریخی و جغرافیایی ،بررسیهاي روشمند باستانشناختی و
سیستم اطالعات جغرافیایی میباشد .وجه تمایز مقاله حاضر در مقایسه
با مطالعات پیشین ،جامعنگري آن در انتخاب متغیرهایی است که در
رابطه با مؤلفه آب ،داراي وزن و اعتبار هستند (شیب زمین ،نوع منابع
آبی ،فاصله از منابع آبی ،زمینشناسی ،نوع خاک و وسعت محوطهها).
تاکنون پژوهشی که مؤلفه آب را در مکانگزینی استقرارها بخصوص
در دوره هخامنشی بسط دهد و از زوایاي گوناگون مورد بررسی قرار
دهد در دشت سیستان بهطور خاص انجام نگرفته است .البته Mehr
) Afarin and Seyyed Sajjadi (2005تأثیر هیدرولوژي و محیط
جغرافیایی بر استقرارهاي باستانی حوزه زهک سیستان را بررسی
نمودهاند ،نتایج مشخص کرده که استقرارهاي زهک ،تابع جریانهاي
آبی ،عوامل جغرافیایی و رسوبات بادي بوده و با تغییر مسیر هیرمند،
آباديها نیز جابجا شدهاند .در مکانیابی محل زندگی قوم اِوِرگتها1
در دوره هخامنشی به جریانات آبی و استقرارهاي هخامنشی پرداخته
و تا حدودي وضعیت شکلگیري محوطهها در مجاورت رودخانهها را
تحلیل نمودهاند Tosi (1983) .از طرف مؤسسه ایزمئو 3طی تحقیقات
خود در سیستان با هدف شناسایی بافت فرهنگی و محیط جغرافیایی
منطقه ،کتابی بنام پیش از تاریخ سیستان تحریر نموده و وضعیت
هیرمند در دوران مختلف زمینشناسی و اهمیت محیطی هامون را
تحلیل نموده است .عوامل محیطی مؤثر بر جریان هیرمند از جمله
سازندهاي زمینشناختی ،نقش باد ،رسوبگذاري رودخانه و فرسایش
خاک به بحث گذاشته شده است .پژوهشهاي چندي در رابطه با نحوه
مکانگزینی محوطههاي باستانی در ایران انجام شده که برخی بر
مبناي مطالعات زمین باستانشناسی و سیستم اطالعات جغرافیایی بوده
که از میان آنها میتوان به این موارد اشاره کردMaghsoudi et :
) al. (2012با مطالعه مخروط افکنه جاجرود در دشت تهران و حاجی
عرب در دشت قزوین ،نقش مخروط افکنهها در توزیع استقرارهاي
پیش از تاریخ را شناسایی کردهاند؛ نتایج نشان داد با جابجایی مسیر
کانالهاي روي مخروط افکنهها ،استقرارها هم تغییر مکان دادهاند.
) Gillmore et al. (2011با مطالعات زمین باستانشناسی دشت
تهران بیان کردهاند که چگونه مردم باستان خود را با شرایط متغیر
مخروط افکنهها در جهت بهرهبرداري از منابع سفالسازي و احتماالً
ایجاد کانالهاي آبیاري تطبیق میدادهاندGillmore et al. (2009) .
با کاوش تپه پردیس به بررسی محیط ناپایدار مخروط افکنه ورامین
در توسعه حیات این تپه پرداخته و بیان داشتهاند که دسترسی به خاک
سفالسازي و آب در محیط مخروط افکنهها موجود بوده اما شرایط
محیطی آنها ناپایدار است Schmidt et al. (2011) .با مطالعات
زمین باستانشناسی به بررسی نقش مخروط افکنهها در شکلگیري

 -7مقدمه
توانمنديهاي محیطی ،بستر الگوهاي استقراري را در فضاي
جغرافیایی فراهم میآورد و ساختار فضایی هر مکان ،تجلّی کنش
متقابل بین انسان و محیط طبیعی است .تعامل انسان و محیط زیست،
رابطهاي است که حاصل آن ،بهوجود آمدن شیوه خاصی از
استقرارگزینی است.
در مکانهاي متفاوت ،عوامل طبیعی ،تراکم و تفرق را تبیین میکنند
و حضور بعضی ،شرایط مناسب تأثیرگذاري و بعضی دیگر ،شرایط
نامطلوب را از نظر چگونگی سیماي زیستی توجیه میکنند و این
تشخیص به لحاظ آن است که پدیدههاي طبیعی تعیینکننده نظام
استقرار ،قابل مشاهده و بررسی هستند ( .)Saeedi, 2010پیدایش
اشکال حیات انسان ،نتیجه تأثیر عوامل طبیعی نظیر اقلیم ،ناهمواري،
خاک و آب میباشد .در مطالعات جغرافیایی ،این عوامل در تکوین و
گسترش پدیدههاي حیات مؤثر میافتند و نظم طبیعی و انسانی منطبق
با عوامل محیطی بهوجود میآورند ( .)Shakouyi, 2005تحلیل
استقرار در باستانشناسی تالش میکند از توزیع فضایی مواد فرهنگی
و دخل و تصرف انسان در طبیعت در چشمانداز همعصر خود براي
درک پویایی فرهنگ و فعالیتهاي محیطی نظامهاي استقراري
استفاده کند ( .)Trigger, 1967در سالهاي اخیر باستانشناسان
تالش کردهاند با استفاده از علوم میان رشتهاي ،موضوع روابط متقابل
انسان و زیستبوم را تحلیل کنند .زمین باستانشناسی ،علم کاربرد
تکنیکهاي زمینشناسی و ژئومورفولوژیکی در باستانشناسی است
( )Brown, 2008که هدف آن ،درک بهتر روابط متقابل فعالیتها و
استقرارهاي انسانی با عوامل محیطی طی اواخر دوره کواترنري است
( .)Chilardi et al., 2009از طریق مطالعات زمین باستانشناسی و
ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی میتوان بــه درک نسبتاً درستی از
شرایط محیطی زمـان ایجاد استقرارها رسید .در پژوهشهاي
باستانشناسی انجام شده در سیستان تاکنون پژوهشی که مؤلفه آب را
در مکانگزینیها بررسی کند و از مطالعات زمین باستانشناسی در
تحلیلها استفاده نماید انجام نگرفته است .در سیستان ،منابع آب
سطحی ،نقش درجه اول در ترسیم سیماي زیستی آن دارند .شناسایی
حدود  144محوطه دوره هخامنشی ،نشاندهنده وجود محیطی مساعد
براي زیست انسان در منطقه است .عامل تغییرات محیطی دشت
سیستان ،جریان رود هیرمند است .به گفته باسورث» :همانطور که
هرودوت مصر را هدیه نیل میداند سیستان نیز هدیه هیرمند است«
( .)Bosworth, 1991حیات سیستان از دیرباز به جریان هیرمند و
شعبات آن وابسته بوده است ،در این راستا هدف از نوشتار پیشرو،
بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش و مکانگزینی استقرارهاي
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سبب میشود که رسوبات بر کف و دیواره رودخانه تهنشین شود و در
درازمدت رودخانه نسبت به زمینهاي اطراف در تراز باالتري قرار گیرد
و تغییر مسیر دهد .ریزدانه بودن خاک ،بارش کم و بادهاي 134روزه،
این روند را تسهل میکنند ( .)Ebrahimzadeh et al., 2004بهدلیل
جنس خاک و نفوذ ناپذیري آن ،سفره آب زیرزمینی وجود ندارد .تنها
قسمت غرب دشت با توجه به حمل رسوبات درشت دانه از کوههاي
اطراف ،اجازه تشکیل مختصري آب زیرزمینی را داده است
( ،)Khosravi, 1989رود شیله در جنوب هامون در زمان پرآبی
بصورت سرریز عمل کرده و آب اضافی هامون را به دریاچه گودزره
افغانستان هدایت میکند (،)Lashkaripour and Ghafouri, 1998
تعدادي از محوطهها در حوضه این رود قرار دارند .رود بیابان ،بستر
خشکیده هیرمند است که در جنوب شرقی دشت قرار داشته و در دوره
هخامنشی ،هیرمند در بستر آن جاري بوده است ،اکثر محوطههاي این
دوره در حوضه رود بیابان شکل گرفتهاند .سنارود ،شعبه دیگر هیرمند
نیز در شمال دشت و در جوار شهر دهانه غالمان جاري بوده است.

استقرارهاي دشت قزوین پرداخته و مخاطرات طبیعی مؤثر بر حیات
استقرارها مانند فعالیت گسل ،زمینلرزه و سیل را تحلیل کردهاند.
) Sohbati et al. (2010با مطالعه راندگی چسکین در منطقه
بوئینزهرا احتمال تأثیر حرکات تکتونیکی را بر ترک استقرارهاي پیش
از تاریخ دشت قزوین بررسی نمودهاند Fouache et al. (2012) .با
بررسی مخروط افکنه رودخانه بلخ در افغانستان ،جابهجایی کانالهاي
باستانی رودخانه از دوره مفرغ تا اسالمی را ترسیم کردهاند ،جهت
بازسازي رژیم رفتاري رودخانه با بهره جستن از مطالعات زمین
باستانشناسی ،ضمن برداشت رسوبات آبرفتی چاههاي ایجاد شده و
آزمایش آنها از طریق لومینسانس تحریک شده نوري به گمانهزنی در
مورد جابهجایی کانالها و به تبع آن جابهجایی استقرارهاي انسانی
پرداختهاند .نتایج نشان داد که عامل اصلی جابهجایی کانالها ،فعالیت
تکتونیکی است.
مطالعات فراوانی در حوزه باستانشناسی و جغرافیا در رابطه با
مکانگزینی استقرارهاي باستانی با توجه به عوامل محیطی و با
تحلیلهاي  GISدر ایران صورت گرفته؛ اما معموالً در این مطالعات،
کمتر به نقش عوامل زمین شناسی توجه شده است .در این مقاله از دو
جنبه ،نوآوري قابل مشاهده است -1 :از جنبه موضوعی ،این اولین قدم
در راستاي درک رابطه میان منابع آبی و مکانگزینی در دوره مورد نظر
است؛  -3از جنبه نو بودن در باستانشناسی کشور که در آن سعی شده
است مدلهاي مکانگزینی استقرارها در ادوار گذشته مورد مطالعه قرار
گیرند و پس از درک چرایی و چگونگی استقرارها ،این مدلها در جوامع
امروزي با استانداردسازي و مدرنسازي آنها مورد استفاده قرار گیرند.

 -3مواد و روشها
پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی -تاریخی به بررسی نحوه
پراکنش محوطهها در رابطه با منابع آبی و عوامل محیطی میپردازد.
شیوه گردآوري اطالعات بهصورت کتابخانهاي بوده است ،این
اطالعات منتج از مطالعات تاریخی ،جغرافیایی و بررسیهاي روشمند
میدانی باستانشناختی دشت سیستان بوده که از طریق سیستم
اطالعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .نحوه برداشت و
نمونهبرداري از محوطههاي شناسایی شده در بررسی میدانی بهصورت
گردآوري گونههاي متعدد سفالی و هر ماده فرهنگی که بتواند در
تاریخگذاري مؤثر باشد انجام گرفته است .تاریخگذاري محوطهها بر
اساس مقایسۀ گونهشناختی نمونه سفالهاي سطحی صورت گرفت.
ثبت دقیق طول و عرض جغرافیایی محوطهها از طریق دستگاه GPS
و نرمافزار  MAP SOURCEبراي ثبت مختصات جغرافیایی
محوطهها بر اساس درجه ،دقیقه و هزارم دقیقه hddd mm.mmm
است ( .)Mehr Afarin and Mousavi Haji, 2007-2009به
منظور طبقهبندي و ارزیابی دادههاي مطالعاتی ،مختصات جغرافیایی
دادهها که شامل  31محوطه دوره هخامنشی است در نرمافزار
 ArcGIS 10.8جانمایی شده و نقشههاي موردنظر تهیه گردید.
نقشهها شامل الیههاي عوامل محیطی همچون شیب ،نوع منابع آبی
و فاصله از منابع آبی ،نوع خاک ،زمینشناسی و وسعت محوطهها
میباشند .مهمترین ابزاري که امروزه براي طبقهبندي دادههاي یک
منطقه استفاده میشود سیستم اطالعات جغرافیایی است که با استفاده
از آن می توان به درک درستی از توزیع و پراکندگی محوطهها رسید.

 -8منطقه مورد مطالعه
ناحیه سیستان با  1111کیلومتر مربع در قسمت شمالی استان سیستان
و بلوچستان بین عرض جغرافیایی  94و´ 15الی  91و´ 94شمالی و
طول جغرافیایی  64و´ 34الی  61و´ 55شرقی قرار دارد ( Ranjbar
 )et al., 2005و یک دشت آبرفتی مسطح است و شیبی مالیم (3544
 )1 :دارد ( )Zomorrodian and Pourkermani, 1988و علیرغم
یکنواختی نسبی داراي اشکال ناهموار ویژهاي از جمله فرورفتگیها،
چالهها (آبگیر تحت عنوان هامونها( چاه نیمهها ،تپههاي ماسهاي،
پشتههاي شنی و تراسهاي دریاچهاي میباشد ( Zomorrodian,
 .)2014مهمترین منبع تأمین کننده آب دشت ،رودخانه هیرمند با طول
1411کیلومتر میباشد ( .)Constantini and Tosi, 1978حوزه
سیستان ،مصب رود هیرمند است و در نواحی پست شامل تعدادي
دریاچه است که بزرگترین آنها هامون هیرمند است ( Khosravi,
 .)1989حمل رسوبات توسط هیرمند خصوصاً در زمانهاي سیالبی
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Fig. 1- Location of Sistan plain and Helmand river flow in the past and present

شکل  -7موقعیت دشت سیستان و جريان رود هیرمند در گذشته و حال

دادههاي ارتفاعی (نقشههاي رقومی توپوگرافی) اخذ شده از
 Worldwide Elevation Data. SRTM Plus V3میباشند که با
فرمت  GEOTIFFدر سیستم مختصاتی جغرافیایی ذخیره شدهاند .با
فراخوانی تصاویر  GEOTIFF STRMدر برنامه  ،ArcMapنقشه
درجه شیب تولید گردید .فاصله محوطهها نسبت به الیۀ رودخانه پس
از ترسیم الیه منابع سطح االرضی دشت در برنامه  Google Earthو
تفکیک رودخانه با استفاده از نقشههاي موجود گذشته در برنامه
 ArcMapبدست آمد ،الیههاي زمینشناسی و نوع خاک جهت تولید
نقشه خاک و زمینشناسی از سایت مهندسین مشاور پژوهندگان
آرمانسبز محیط تهیه شد ( .)URL1بعد از فراخوان الیهها با دستور
 Extract Value to Pointارزش عددي هر سایت نسبت به هر یک
از متغیرها ،استخراج و طبقهبندي گردید.
SRTM

 -6نتايج و بحث
 -7-6موقعیت محوطهها
 -7-7-6نوع منابع آبی و فاصله از منابع آبی

در دوره هخامنشی ،رود بیابان بهعنوان شعبه هیرمند در جنوب دشت
جاري بوده است (شکل .)3از پهناي مسیرهاي رودخانه در تصاویر
ماهوارهاي (شکل )9چنین دریافت میشود که در این دوره ،میزان
بارندگی و جریان سیالب باال بوده در حدي که رود بیابان ،خروشان
بوده است .با توجه به اطالعات تاریخی و بررسیهاي باستانشناختی
میدانیم جنوب سیستان که اکنون خالی از سکنه و لم یزرع است در
گذشته ،آباد بوده است .احتماالً رود بیابان هنگام پرآبی سرریز میکرد
و منطقه را غرق سیالب میکرد و باعث میشد بعد از فروکش کردن
سیالب ،منطقه حاصلخیزي ایجاد شود .این شرایط ،موقعیت مطلوبی
براي سکونت فراهم میکرد طوري که محوطههاي زیادي در جنوب
دشت شکل گرفتهاند .طبق نقشه پراکندگی محوطهها (شکل )3غیر از
شهر دهانه غالمان در شمال ،مابقی محوطهها در جنوب دشت واقع
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توجه مردم براي گزینش محل سکونت ،نزدیکی به آب با حداقل میزان
خطر است که بهترین انتخاب ،شعب کم عرض جدا شده از رودخانه
است .زمانی که شعب طبیعی وجود نداشت ،راه حل ،انحراف نهرهاي
مصنوعی می توانست باشد .زندگی در کنار رودخانه ،خطر سیالب به
همراه دارد و مردم چارهاي جز فاصله گرفتن از رود خروشان نداشتهاند،
در غیر اینصورت چنین مکانگزینی توجیه جغرافیایی ندارد.

هستند و اکثر آنها در شمال رود بیابان و با فاصله از آن شکل
گرفتهاند .در نقشههاي امروزي ،آبراهههاي این بخش ،مسیل و یا
رودخانه فصلی تعریف میشوند .به درستی نمیدانیم که آیا در دوره
هخامنشی نیز این آبراههها رودخانه فصلی بودهاند یا خیر ،اما میتوان
چنین مکانگزینی با فاصله از رودخانه را به دو عامل نسبت داد -1 :
کانالهاي طبیعی منشعب از رودخانه؛  -3نهرهاي دستساز .عطف

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

شکل  -8نقشه پراكنش محوطهها نسبت به نوع منابع آبی

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

شکل  -3تصوير ماهوارهای بستر خشک رود بیابان
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توجه به فاصله محوطهها تا منابع آبی ،مهم است چراکه شمّهاي از
نگرش گذشتگان به خطرات حاصل از طغیانهاي هیرمند را تا حدودي
روشن میسازد .طبق دادههاي جدول  3و نقشه فاصله از آبراههها
(شکل 33 ،)4محوطه در فاصله  4تا  544متر 11 ،محوطه در فاصله
 544تا  1444متر 15 ،محوطه در فاصله  4تا  3444متري از منابع آبی
اصلی ،فصلی و دیگر منابع شکل گرفتهاند .بیشترین فاصله تا منابع
آب 5113 ،متر و کمترین فاصله 41 ،متر میباشد .بنابراین ،بهدلیل
وابستگی مردم به این منابع آبی ،فاصله محوطهها از آنها کم است.
قرارگیري محوطهها از نظر فاصله تا آبراههها تابع نظم و الگوي خاصی
نیست .باید درنظر داشت که تحلیل موقعیت محوطهها و فاصله آنها
از آبراههها با توجه به موقعیت آبراهههاي فعلی صورت گرفته است.
بـا توجه به ویژگی مخروطافکنهها از جمله جابهجاییهاي مکرر
جریــانهاي گیسویی روي مخروطها که بهدنبال آن الجرم جابهجایی
سکونتگاهها نیز اتفاق میافتد ،عدم پیروي از الگوي خاص
مکانگزینی به همین دلیل میتواند باشد .قطعاً در ادوار گذشته،
کانالهاي دیگري هم وجود داشتهاند کــه جزیی از طبیعت
مخروطافکنهها هستند اما در حال حاضر بهدلیل قرارگیري زیر رسوبات
سیالبهاي صفحهاي قابل مشاهده نیستند.

احتماالً تجمع محوطهها در شمال رود بیابان به دلیل پرآبی شاخههاي
شمالی بوده است .این مهم از شواهد برجاي مانده که مبتنی بر عمق
کم مسیل آب است قابل درک است .این شاخهها از نظر عرض و
زیرشاخههاي طبیعی و شیب یکنواخت بر دیگر شاخهها رجحان دارند.
تعدادي از محوطهها در غرب شعب جنوبی رود بیابان و شرق شیله قرار
دارند .شیله وظیفه تخلیه سرریز آب هامون به سمت دریاچه گودزره را
دارد که در این ضمن ،شوري آب هامون را میگیرد و در زمان طغیان،
نمک در سطح خاک میپراکند .با شوري خاک ،خطر سیالب و عدم
دسترسی به آب شیرین ،امکان کشاورزي مطلوب از بین میرفت و
مانع ایجاد استقرارهاي زیادي در اطراف شیله میشد .پس از سیالب
شیله ،زمین مرطوب باقی میماند و گیاهان خاص خوراک دام رشد
میکنند ،در اینصورت منطقه مناسبی براي استقرارهاي موقت با
زندگی دامداري بوده همانطور که امروزه نیز چنین است (در سالهایی
که خشکسالی نباشد).
مسیلهاي پراکنده غرب و جنوب غرب دشت ،قبل از ورود به دشت با
عبور از تشکیالت تبخیري میوسن شور میشوند .اما حوضه مسیل
حُرمک و قرقروک و مخروط افکنهاي که تا شورهزارهاي اطراف شیله
ایجاد میکنند بهخاطر دوري از رسوبات میوسن ،آب نفوذي نسبتاً خوبی
دارند ( .)Zomorrodian and Pourkermani, 1988در شکل  ،3سه
محوطه در غرب شیله دیده میشود ،با عطف به این مسأله ،غرب
دشت ،مختصري سفره آب زیرزمینی دارد و احتماالً مردم براي تأمین
آب از چاه استفاده میکردند .در چرایی شناسایی تنها یک محوطه یعنی
شهر دهانه غالمان در شمال ،احتمال دارد محوطهها زیر رسوبات تلنبار
شده قرنها مدفون باشند که کشف آنها نیاز به کاوشهاي
باستانشناسی دارد ،اما احتمال قوي آن است که هامون تا نزدیکی
دهانه غالمان گسترده بوده چراکه شهر روي تراس طبیعی با ارتفاع
 5-6متر ساخته شده است .در کتاب احیاءالملوک به این مهم که این
منطقه در گذشته زیر آب بوده اشاره شده است ( .)Sistani, 2004از
نظر شراتو؛ حفار دهانه غالمان ،دلیل ساخت شهر بر بلندي ،حفاظت از
سیالب و عدم اشغال فضاهاي کشاورزي بود (.)Scerrato, 1979
سنارود شعبه خشکیده هیرمند است که حیات آبی شهر را تأمین میکرد
و از نظر سیدسجادي ،مردم پس از دو قـرن سکونت بهدلیل خشک
شدن سنارود و یـا پیشروي شن و ماسه ،شهر را ترک کردهاند
( .)Seyyed Sajjadi, 1997طبق آنچه در نقشه پراکنش محوطهها
(شکل )3و جدول  1می بینیم  44محوطه در مجاورت شیله و رود
بیابان ،یک محوطه در حوضه سنارود و  59محوطه کنار کانالهاي
انشعابی شکل گرفتهاند.

Table 1- Settlements categorization based on water
resources type

جدول  -7تفکیک محوطهها بر اساس نوع منابع آبی
Percent
1
12.2
32.7
54.1

Number
1
12
32
53

Water resources type
Sanarud
Shileh River
Rud-e Biyaban
Seasonal River /Ancient
Canals

Table 2- Distance of the settlements to water
resources

جدول  -8فاصله محوطهها تا منابع آبی
Percent

Number

22.4
17.3
22.4
12.2
9.2
5.1
4.1
2
1
4.1

22
17
22
12
9
5
4
2
1
4
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Distance to water
meter resources/
0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000
4000-45000
Over 4500 meters

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

شکل  -6نقشه پراكنش محوطهها نسبت به فاصله از منابع آبی

گیسویی سرچشمه میگیرند آب مورد نیاز شرب و کشاورزي را فراهم
میکنند ( )Maghsoudi et al., 2012و مورد توجه انسانها بودهاند،
از طرفی با جابهجایی مکرر این آبراههها ،اسکانهاي مجاورت آنها
نیز تغییر مکان میدادند ،تعداد زیاد محوطههاي پراکنده در حوالی
آبراهههاي امروزي در نقشه ،مؤید این مطلب است .کانالهاي گیسویی
ادوار گذشته اینک زیر رسوبات سیالبهاي صفحهاي واقع شده و
مشهود نیستند.

 -8-7-6زمین شناسی

دشت سیستان در آخرین دوران زمینشناسی در اثر انباشت آبرفتهاي
حاصل از آبهاي جاري بهویژه هیرمند پرشده و به شکل کنونی درآمده
است .در اثر حرکات تکتونیکی و فعالیتهاي کوهزایی آلپی (پاسادنین)
اواخر ترشیاري و اوایل کواترنر نوعی فرورفتگی بهوجود آمده که محل
تخلیه بار جامد هیرمند گردید و دشت نسبتاً مسطح سیستان بهوجود
آمد ( .)Seif and Pourkhosravani, 2010با توجه به شواهد به نظر
می رسد در جنوب دشت سیستان ،عارضه جغرافیایی مخروط افکنه
وجود دارد .در بحث ژئومورفولوژي ،یکی از مهمترین آثار دوران
کواترنر ،مخروطافکنهها هستند؛ رخساره زمینشناسی بـادبزنی شکلی
کــه در خروجی حوضه آبریز در اثر رسوبگذاري جــریـان سیل
تشکیل میشــود ( .)Kavianpour, 2015دلیل اصلی رسوبگذاري
و تشکیل مخروطافکنهها کاهش شیب است ( Maghsoudi and
 .)Mohammadnejad, 2011بخش اعظم دشت سیستان را
زمینهاي داراي شیب صفر تا  3درصد تشکیل میدهند ( Seif and
 .)Pourkhosravani, 2010مخروطها کانالهاي جریانی دارند که
روي سطح آن پراکندهاند ( )Wasson, 1974به جریانهاي منشعب از
کانالهاي اصلی ،جریانهاي گیسویی گفته میشود که روي مخروط
رسوبگذاري میکنند و بهطور مداوم تغییر مسیر داده و انشعابات جدید
ایجاد میکنند .رسوبگذاري بر بستر کانال و سیالبهاي فصلی که
حجم بار رسوبی حمل شده توسط کانال اصلی را در سطح انشعابات
گیسویی افزایش میدهند موجب تغییر مسیر آنها میشوند
( .)Maghsoudi and Yamani, 2003جریانهایی که از کانالهاي

رودخانهها و آبراهههایی که به چاله هامون منتهی میشدند مقدار
زیادي رسوب را به شکل بادبزنهایی داخل آب رسوب میدادهاند .این
فرآیند رسوبگذاري داراي شیب کمی است .در این مخروطها زمانی
که آب جریان داشت از طریق شیارهاي متعدد سطح مخروط ،آب وارد
هامون میشد ( .)Ataei Kia et al., 2016کل فضاي دشت روي
زمینهاي آبرفتی کواترنر قرار دارد .طبق دادههاي نقشه زمینشناسی
(شکل  )5و جدول  ،9اکثر محوطهها به تعداد  11محوطه در محدوده
پادگانههاي آبرفتی و رسوبات دریاچهاي زمان نئوژن -کواترنر قرار
دارند .این پادگانهها از جنس نهشتههاي آبرفتی دانهریز تا دانهدرشت و
رسوبات دریاچهاي دانهریز هستند .نزدیکی به مخروط افکنهها با خطر
سیالب سطوح مخروطها همراه بود ،راه حلی که انسانها براي دوري
از خطر سیالب اندیشیده بودند ،استقرار بر روي تراس رودخانهاي یا
پادگانه آبرفتی بــود .طبق تعریف ،تراس رودخانهها در نتیجه تغییر
بستر رودخانه طی سالیان دراز بهوجود میآیند .سیستان چهار تراس
رودخانهاي شناخته شده دارد که عبارتند از :چهاربرجک ،رامرود ،نیمروز
و زابل که  434 ،544 ،534و  414متر از سطح دریا ارتفاع دارند،
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بسیاري از محوطههاي دوره تاریخی و شهرسوخته روي تراس دوم
هیرمند یعنی رامرود واقع شدهاند ( .)Seyyed Sajjadi, 2000رود
بیابان روزگاري از داخل تراس رامرود با ارتفاع  1-13متر عبور میکرد
( .)Tosi, 1983علت واقع شدن استقرارها روي تراس رودخانهاي،
دوري از خطر سیالب رودخانه و گسترش دریاچه و استفاده از خاک
حاصلخیز بوده است.

 -3-7-6خاكشناسی

زمین و خاک رسوبی سیستان از تهنشستها و طغیانهاي هیرمند
بهوجود آمدهاند ( .)Seyyed Sajjadi, 2000این رسوبات آبرفتی ،دانه
ریز و در حد ذرات رس و سیلت میباشند و امکان تشکیل آبخوان
زیر زمینی واقعی وجود ندارد .زیر الیه سطحی و ریگی و ماسهاي که
عمق آنها به  14متر هم نمیرسد الیهاي رسی به ضخامت  154تا
 1444متر وجود دارد و سفرههاي آب زیرزمینی فرصت تشکیل ندارند
( ،)Zomorrodian and Pourkermani, 1988بنابراین مردم از
گذشتهها وابسته به آبهاي سطحی هستند .نتیجه عملکرد آبهاي
سطحی که بهصورت مسیلهاي متعدد از غرب به سمت هامون جاري
میشوند (شکل  ،)6فرسایش سیالبی سفرهاي در حوالی شیله است.
زمین غیرقابل نفوذ و باال بودن سطح آبهاي زیرزمینی موجب تخریب
و شستشوي خاک میشود ( Zomorrodian and Pourkermani,
 ،)1988این مسیلها با عبور از سازندهاي تبخیري میوسن شور
میشوند و در کیفیت خاک اثر میگذارند ( Ahmadi Karvigh,
 ،)2015یکی از دالیل عدم شکلگیري استقرارها در غرب شیله همین
مسأله است.

چاله هامون در فاز پایانی کواترنر ،آب داشته و سه تراس آبرفتی که
باالترین آن در ارتفاع  435متري از سطح دریا قرار دارد مؤید این امر
است ،یعنی وسعت هامون در گذشته تا تراز  435متر را پوشش میداد
( ،)Ataei Kia et al., 2018به عبارتی مردم در محاصره هامون بودند
و امکان استقرار بهدلیل وجود آب و زمینهاي شورهزار پیرامونی میسر
نبود .سکونت به تعداد  14محوطه در منطقه تپههاي شنی که از
رسوبات ماسهاي تشکیل شده ،چندان مناسب نیست و مسأله دسترسی
به آب و نقش کانالهاي انشعابی را باید مدنظر داشت.

Table 3- Settlements categorization based on geology era

جدول  -3تفکیک محوطهها بر اساس دورهها و واحدهای زمینشناسی
Percent
85.7
4.1
10.2

Number
84
4
10

era
Neogene-Quaternary
Neogene-Quaternary
Quaternary

Unit
)Alluvial terraces and flat lake sediments (Covered by Gravel
Alluvial terraces and flat lake sediments
Sand Dunes

Fig. 5- Settlements geology map
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دشت سیالبی تشکیل میشوند ( ،)Forghani et al., 2020معموالً از
تپههاي شنی تشکیل شدهاند که ارزش کشاورزي ندارند .ترکیب
اریديسول -انتیسول نشانه میزان باالي رسوباتی است که بر روي
خاک بستر دشت طی زمانهاي طوالنی انباشته شده و مدام بر اثر
رسوبات جدید ،خاک جدید تشکیل شده است.

خاکهاي ریزدانهاي که چسبندگی ذرات رس آن کمتر از  14تا 34
درصد وزنی ذرات تشکیل دهنده خاک ساحل باشند خاصیت
پالستیسیته باالیی ندارند و با تغییر رطوبت خاک در زمان تغییر شکل
یافتن از هم گسیخته میشوند .با کاهش جزئی رطوبت خاک ساحل و
افزایش نیروي کششی ذرات آن ،ترک کششی بین ذرات ایجاد
میشود .دیواره رود با این گسستگیها فرسایش یافته و جریان آب به
پیشروي ،تخریب دیواره و در نهایت تغییر مسیر رودخانه ادامه میدهد
( .)Hafezi Moghaddas et al., 2012شاید بتوان عدم شکلگیري
استقرارهاي قابل توجه در کنار رودهاي اصلی نسبت به رودهاي فصلی
و نهرهاي آب را همین مسأله دانست .بشر با کسب تجربه میدانست
که استقرار در ساحل رود اصلی با مخاطراتی نظیر سیل ،فرسایش
مصالح دیوارههاي رودخانه و تغییر مسیر آن همراه است.

Table 4- Settlements categorization based on soil
type

جدول  -6تفکیک محوطهها بر اساس جنس خاك
Percent
72.4
24.5
3.1

Number
71
24
3

Soil type
Aridisols
Entisols -Aridisols
Heights

 -6-7-6شیب

وقتی واردات آب هیرمند به هامون کم شود ،هامون پسروي کرده،
سطح زیر کشت کاهش مییابد ،فرسایش خاک و پیشروي شنها آغاز
میشود ( ،)Lashkaripour and Ghafoori, 1998بادهاي134روزه
موجب انتقال حجم زیادي از رسوبات کف دریاچه به نقاط مختلف
میشود و تجمع ماسهها باعث انسداد بستر رودخانه ،پیچانرود،
فرسایش کناره رودخانه و انسداد مسیر کانالها میشود که همین
عوامل موجب جابهجایی استقرارها که وابسته به آبهاي سطحی بودند
میشد.

سطوح کم شیب براي استقرار مناسب هستند و حداکثر شیب زمین
براي استقرار نباید از  11درجه تجاوز کند (.)Zomorrodian, 2012
با توجه به ارتفاع و شیب پایین دشت به نظر میرسد شیب در دشت
سیستان نقش چندانی در مکانیابی محوطهها ندارد اما در رابطه با آب،
تأثیراتی برجاي گذاشته است .شیب کم موجب میشود عمده
آبرفتهاي حمل شده توسط رودخانه که ماسه و رس است در بستر
رودخانهها رسوبگذاري شده ( )Heydari Nasab et al., 2018و
موجب انسداد و تغییر مسیر رودخانه ،تخریب کنارههاي رودخانه و
زمینها شود ،این ویژگی از خصوصیت مخروط افکنهها است .علت
پراکنش استقرارها ،شیب کم دشت ،جهت انتقال آب است .در نقشه
شیب (شکل  )1و جدول  5میبینیم؛  43استقرار در درجه شیب -1
صفر 96 ،استقرار در درجه شیب  34 ،1 -4محوطه در درجه شیب -6
 4ایجاد شدهاند.

نقشه خاک (شکل )6و دادههاي جدول  4نشان میدهند که  11محوطه
در پهنه خاکی اریديسول 34 ،محوطه در پهنه خاکی انتیسول-
اریديسول و  9محوطه در سرزمین تپه ماهوري شکل گرفتهاند .طبق
آنچه نقشه خاک نشان میدهد استقرار در اطراف شعب رود بیابان،
بیشتر در محدوده خاک اریديسول میباشد .مردم میتوانستند از همه
شعب رود بیابان ،شاخههایی تا محل استقرار ،کانالکشی کنند و یا از
دیگر شاخههاي طبیعی رودخانه موسوم به جریانهاي گیسویی استفاده
کنند؛ اما براي تجمع محوطهها در شمال شعب رودخانه ،میتوان این
احتمال را پذیرفت که شرایط زیستی روي اریديسولها مساعدتر از
خاک اریديسول-انتیسول میباشد.

در شکل  ،1شیب شیله به طرف غرب و جنوب است که باعث میشد
هنگام سرریز آب شور شیله ،شرق رودخانه از رسوب و سیالب تا حدي
در امان باشد و خاک بخشهاي غربی شور شوند که همین امر مانع
ایجاد استقرارهاي قابل توجهی در این بخش میشد.
Table 5- Settlement categorization based on slope
degree

در خاک آبرفتی سیستان ،رسوبات قدیمی (تراسهاي رودخانهاي و
دریاچهاي) وجود دارد که بهدلیل قرارگیري در سطحی بلندتر ،از اثر
سیالب مصون ماندهاند ،عوامل تشکیل دهنده خاک برهم اثر کرده و
تکامل خاک انجام گرفته است .انتیسولها بهدلیل دریافت رسوبات،
تکامل باالیی ندارند و عمدتاً روي لندفرمهاي آبرفتی جوان ،نظیر

جدول  -0تفکیک محوطهها بر اساس درجه شیب
Percent
42.9
36.7
20.4
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Number
42
36
20

Slope degree
0-1
1-4
4-6

Fig. 6- Soil science map for the Settlements

 نقشه خاكشناسی محوطهها-4 شکل

Fig. 7- Slope degree map for the Settlements

 نقشه درجه شیب محوطهها-7 شکل
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اطراف رود اصلی وجود داشته و همزمان نیز آب کانالها به مراتب
کمتر از جریان رود اصلی بوده است ،این موارد مانع بهوجود آمدن
محوطههاي بزرگ میشد .استقرارها از نوع کوچرو بوده و جوامع
زیستی به اجبار براي یافتن محل سکونت بهدنبال تغییر مسیر
کانالهاي انشعابی جابهجا میشدند .مناطقی با منابع آبی مطمئن و
احتمال خطر کمتر ،محیط مناسبی براي استقرارهاي یکجانشین
هستند ،در مورد منابع آبی فصلی و نهرها بهدلیل عدم تأمین آب دائمی،
شاهد عدم ایجاد استقرارهایی با وسعت زیاد هستیم ،اینگونه منابع،
مورد توجه جوامع کوچرو هستند .البته وسعت محوطهها بیش از این
بوده و با گذشت زمان ،دامنههاي کم ارتفاع آنها زیر الیههاي ماسه
بادي و آبرفتهاي رودخانهاي مدفون شدهاند.

 -0-7-6وسعت و رتبه استقراری

طبق آنچه در شکل  1و دادههاي جدول  6مشاهده میشود  45استقرار
در کنار رودهاي اصلی ،دهانه غالمان با ابعاد  135444متر مربع ،کنار
سنارود 4 ،محوطه با ابعاد زیر  1444متر مربع کنار رود بیابان و شعب
آن 9 ،محوطه با ابعاد  34444تا  94444متر مربع و یک محوطه با
ابعاد زیر  5444متر مربع در حریم رود شیله شکل گرفتهاند .مابقی
استقرارهاي حریم شیله داراي ابعادي بین  5444تا  64444متر مربع
هستند 59 .استقرار کنار رودهاي فصلی (نهرها و کانالهاي جریانهاي
گیسویی) ایجاد شدهاند که از میان آنها 99 ،محوطه وسعتی بین 1444
تا  5444متر مربع 46 ،محوطه زیر  14444متر مربع (یک هکتار)
وسعت دارند .فراوانی محوطههایی با وسعت کمتر از یک هکتار باال
است؛  11محوطه زیر یک هکتار وسعت دارند که تعداد  35محوطه
کنار رودهاي اصلی و  46محوطه با فاصله از رودهاي اصلی شکل
گرفتهاند .دو محوطه بزرگ با وسعتی در حدود  145444و 334444
متر مربع در مکانهایی شکل گرفتهاند که فاصله زیادي از رود بیابان
ندارند .در شمال رود بیابان ،وسعت محوطههایی که نزدیک رود بیابان
و یا نهرها و کانالها هستند به جز چند مورد ،کم است ،با فاصله گرفتن
از رود اصلی ،وسعت محوطهها کمتر شده است؛ اما این کاهش ،چندان
چشمگیر نیست .این بدان معنی است که خطر سیالب در اسکانهاي

 -0جمعبندی و نتیجهگیری
چشمانداز محیطی و فرهنگی بهوجود آمده در دشت سیستان در دوره
هخامنشی ،حاصل تعامل انسان با محیط زیستی است که منابع آبی،
نقش پررنگی در آن دارند .تحلیلهاي نظري ،دادههاي آماري و نقشهها
نشان میدهند که منابع آبی ،مهمترین مؤلفه زیستی مردم در انتخاب
محل سکونت بوده و عوامل جغرافیایی دیگر در ذیل آب قرار گرفته و
در ارتباط با آن عمل میکنند.

Fig. 8- Settlements area map

شکل  -2نقشه وسعت محوطهها
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Table 6- Settlements categorization based on area and water resources

جدول  -4تفکیک محوطهها بر اساس وسعت و منابع آبی
Percent
Main river
canal and
9.1
47
16.3
16.3
3
5.1
3
100

Total
Main river
canal and
9
46
16
16
3
5
3
98

Percent
Seasonal
river/ canal
9.4
62.2
15
9.4
0
1.9
1.9
100

Percent
Main
river
8.9
28.9
17.8
24.4
6.7
8.9
4.4
100

در این پژوهش ،الیههاي نوع منابع آبی ،فاصله از منابع آبی ،درجه
شیب ،نوع خاک ،زمین شناسی و وسعت محوطهها در نقشههاي GIS
مطالعه و نحوه مکانگزینی محوطهها با توجه به این عوامل با نقشهها
و جداول مشخص شد .پهنههاي آبرفتی از جمله دشتها و مخروط
افکنهها بهدلیل برخورداري از شرایط مناسب محیطی از مناطق جاذب
جمعیت در مکانگزینی سکونتگاهها هستند و از دیرباز در دوره کواترنر
تا امروز محل گستردگی حیات انسان بوده است (.)Motamed, 2011
بخش اعظم منطقه پوشیده از رسوبات آبرفتی است .آنچه نقشهها نشان
میدهند گویاي تراکم بیشتر محوطهها در مجاورت رودخانههاي فصلی
و یا کانالهاي انشعابی هیرمند است .خطر سیالب و جریان خروشان
رودخانه که همیشه سیستان را تهدید میکند موجب میشد در
مکانگزینی به تراس رودخانهاي که سطحی باالتر از زمینهاي اطراف
دارد توجه شود .بیشتر محوطهها از طریق کانالهاي طبیعی انشعابی
(گیسویی) و انحراف نهرهاي مصنوعی از جریان رود اصلی فاصله
گرفتهاند .جریانهاي گیسویی بهدلیل فراهم کردن آب مورد نیاز شرب
و کشاورزي و سفال در توزیع استقرارها مؤثر بودهاند .با توجه به شیب
کم دشت ،رسوبگذاري زیاد رودها و باد انباشتهاي ماسهاي ،رودها و
انشعابات آنها در سیستان بارها مسیر خود را عوض میکنند .با جابه
جایی این شاخابهها ،محوطههاي حاشیه آنها نیز جابهجا میشدند .به
دلیل وابستگی تام مردم به آب این رودخانهها ،فاصله محوطهها از
آنها کم است .تعداد زیاد محوطهها و وسعت کم آنها گویاي این
واقعیت است .فاصله محوطهها از منابع آبی تابع الگوي خاصی نیست.
باید توجه داشت که کانالهاي آبی گذشته زیر رسوبات سیالبهاي
صفحهاي دشت مدفون شدهاند و چارهاي جز محاسبه فاصله محوطهها
نسبت به آبراهههاي امروزي نیست .زاویه تابش آفتاب ،خشکی هوا و
شدت تبخیر آب در سیستان موجب کاهش آب کانالها نسبت به
رودخانه مادر میشد و دسترسی دائم به آب وجود نداشت ،بنابراین
مساحت محوطههایی که در مجاورت کانالها شکل گرفتهاند پایین
است و نشان میدهد وجه غالب زندگی از نوع استقرار موقت بوده است.

Number
Seasonal
river/ canal
5
33
8
5
0
1
1
53

Number
Main
river
4
13
8
11
3
4
2
45

Area/square
meter
Under 1000
1000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 20000
20000 - 30000
30000 - 60000
Over 60000
Sum

به دلیل فرسایش خاک دیواره رودخانه ،خطر تخریب دیواره توسط
سیالب و تغییر مسیر رودخانه وجود دارد که موجب عدم شکلگیري
محوطهها کنار رود اصلی میشد .خاک سیستان ،دانهریز و غیرقابل
نفوذ بوده و سفره آب زیرزمینی ندارد که همین امر ،دلیل وابستگی تام
استقرارها به منابع آب سطحی است .شیب کم ،جریانهاي گیسویی و
جابهجایی جریانهاي آبی ،عدم تبعیت نحوه اسکان محوطهها از نظمی
خاص مربوط به خصوصیات مخروطافکنهها میباشد .مردم دوره
هخامنشی در مکانهایی از دشت مستقر شدهاند که شرایط مطلوب
اسکان را به لحاظ دارا بودن آب کافی ،نوع خاک مرغوب و دوري از
خطر سیالب فراهم میساخت .در مجموع باید ذکر کرد که آسیبهاي
محیطی در دشت سیستان که در طول تاریخ ،صدمات فراوانی را بر
روستاها و شهرها وارد نموده است ،نتیجه عدم درک از ویژگیهاي
محیط ناپایدار آن است .برخالف گذشته که انسان در یک کنش و
واکنش متقابل با محیط اقدام به ایجاد روستاها و شهرها مینمود،
روستاها و شهرهاي امروزي از جمله شهر جدید رامشار بدون توجه به
ویژگیهاي محیطی غالب در منطقه ایجاد شدهاند .نوآوري این تحقیق،
صرفنظر از منظر باستانشناختی ،از جنبه شهرسازي و مکانگزینی
مکانهاي استقراري جدید به خوبی نشان میدهد که روستاها و شهرها
در چه مکانهایی باید ایجاد شوند و در واقع نوعی عبرت از گذشته
محسوب میگردد.
 -7سپاسگزاری
بدین وسیله ،نویسندگان این تحقیق از جناب آقاي عباس باورسایی که
در تهیه نقشهها یاري نمودند نهایت تقدیر و تشکر را دارند.
پینوشتها
1- Evergetáe
مؤسسه ایتالیایی مطالعات مدیترانه و شرق2- ISMEO :
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