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Abstract 
Shahdad is a hot and dry region located on the western edge of the Lut Plain, which is part of 

a natural geographical unit called Lut. It has unique features, and its natural structure has 

always been noticed by geologists, geographers and tourists. In addition to its unique natural 

dimensions, in terms of the history of civilization, it has also been one of the civilization-

building points since the fourth millennium BC. It has developed and interacted with 

civilizations far and near. The purpose of this study is to identify the natural and human factors 

involved in the formation of Shahdad civilization in the fourth millennium BC and the 

developments that have taken place during this period to turn it into an urban civilization on 

the edge of the desert. The issue discussed in this study was the analysis of the most important 

environmental factors affecting the formation of Shahdad civilization. The method used in this 

research is historical-exploratory implemented on documentary and archaeological data and 

through the reconstruction of the past environmental conditions in the study area. The 

reconstruction was performed using field evidence, empirical relationships, and GIS. As a 

conclusion, altitude, geographical location, lack of extremely hot or cold climate, increased 

rainfall, increased river water, plain and fertile soil were the most important natural factors 

affecting the formation of Shahdad civilization. Also, agriculture, suitable location on the side 

of major roads, and various types of relations with neighboring nations were the most 

important human factors influencing the formation of Shahdad civilization. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Civilization is the lifestyle of a group of people who have lived in a geographical area in a historical period and 

had common goals and certain achievements. Lifestyle is an essential element of civilization. Civilization is a 

function of factors that either accelerate its movement or prevent it from moving in the right direction. In this 

regard, the factors affecting the formation of civilizations can be examined in two parts. The first is natural 

parameters affecting the formation of civilizations including geographical location, topography, fault, climate, 

hydrology, lithology, direction of slope, river, precipitation, temperature, humidity, slope, altitude, geological 
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structure, water resources, soil and land capability. The effect of these factors is very obvious not only on the 

establishment of human settlements but also on the spirits and physical characteristics of different people. The 

second part is human parameters affecting the formation and continuity of civilizations, including the 

establishment and stability of social interactions and trade relations, creating conditions for permanent residence 

in an area and non-displacement of the most important human parameters affecting the formation of civilizations. 

Many people know Kerman Province as a historical place. In fact, this province is the birthplace of ancient and 

prehistoric civilizations which are more than six thousand years old. The existence of rich archeological sites, 

such as the Art civilization in the south of Kerman and Khabis in Shahdad, has been an example of astonishing 

resources for archaeologists. An ancient civilization on the shores of Lut Plain became one of the oldest human 

settlements of the fourth and the early third millennia BC, which later proved the existence of the evil civilization 

(Shahdad).  

2. Research Methodology 
This research is applied in terms of nature and semi-experimental in terms of method. The method used in this 

historical research is exploratory. It was performed using documentary and archaeological data and through the 

reconstruction of past environmental conditions in the study area. Library sources, documented observations, 

archaeological and geomorphological evidence, topographic maps, digital elevation model (DEM) and the 

recordings of meteorological stations were used to collect the data. The reconstruction of the past environmental 

conditions was also performed using field evidence, empirical relationships, and GIS. In order to achieve the 

main factors (natural and human) in the formation of civilizations and their causes and effects, the Dynamics of 

Systems and Software (VENSIM) method was used. 

3. Results and discussion 
Unlike most prehistoric centers in the Middle East that have housed various civilizations for thousands of years, 

Shahdad civilization was formed by nature in different millennia in a new location near the original site. 

Accordingly, the remains of this ancient civilization from the fifth millennium BC to the present day are scattered 

in a large area. The current situation and the influence of such old civilizations show that they played important 

roles in the rise and fall of one another. The findings on the past and present temperatures and the past and 

present precipitation show that, in the past, the minimum temperature was lower and the maximum rainfall was 

higher. The lake has reached 1295 square kilometers, and the old city of Shahdad is located on the shores of the 

lake. In order to reconstruct the maximum of Lake Lut, first 237 glacial tabs were identified and harvested on 1: 

50,000 topographic maps, and then the terraces of the area were closed by establishing communication among 

all the tabs. The current city of Shahdad is located at the terrace of 400-550 meters. Khabis city (ancient city of 

Shahdad) was located between Lake Shahdad and a river which was close to the lake from the east and 

overlooked the Shahdad River from the west. In addition, as a coastal city, this lake was formed in the seventh 

millennium BC and had its maximum area, depth and volume. It was not long after the formation of the early 

civilization of Shahdad that the devastating flood engulfed it. This flood was sometime from the fifth millennium 

to the fourth millennium BC. Monsoon winds played an important role in creating the flood. As a result, during 

this great flood, the civilization of martyrdom was destroyed and uncivilized manners emerged again in the 

region. The third millennium BC was the peak of progress and prosperity of the martyrdom civilization. The 

reduction of river water, gradual drying of the lake, lack of rain, severe reduction of lake water after centuries of 

prosperity in Shahdad civilization occurred in the third or second millennium BC. During the second devastating 

flood, the civilization of Shahdad disappeared, and, in the second millennium BC, uncivilized manners 

reappeared in this basin. During this period, the lake flourished as before no longer. Due to climate change and 

warmer weather, its area, depth and volume greatly decreased, and its water became saline. In this millennium, 

in addition to Shahdad civilization, the civilizations in Halilrood and Helmand basins declined too. 



 

 

 

10th Year – No. 2- Fall and Winter 2022 

 

 Investigation of paleo geographical factors and elements in the formation of civilizations using animation technique systems: A 

case study of Shahdad civilization 

The Journal of Geographical 

Research on Desert Areas 

4. Conclusion 
Shahdad civilization is considered as an urban civilization in the true sense of the word. Natural and human 

factors played a major role in the formation of Shahdad civilization. The east formed the civilization of Shahdad 

which, for thousands of years, served as the connecting point of its contemporary civilizations in the east, 

northeast, south and west. It is evident in the region. Climate change, reduction of precipitation and increase of 

temperature caused a decrease of water level of the lake, its salinization increased, the economic and 

communication activities decreased, and finally the civilization was destroyed. 
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 چکیده
  جغرافیان    واحد   یک  از   بخش    خود   که  است،   شدهواقع   لوت  دشت  غرن    حاشیه   در   خشک،   و   گرم  ایمنطقه  شهداد 
   که است  لوت  نام  به  طبییع

 
ز   موردتوجه  همواره  خود   خاص  طبییع  وباساختار   دارد   فردیمنحرصبه  هایویژگ  زمی 

ز   تمدنز   سابقه  ازنظر   ، فرد منحرصبه  طبییع  ابعاد   بر   عالوه  . است  بوده  ، گردشگران  ، جغرافیدانان  شناسان،    نقاط   جزو   نی 
 به   و   یافته  نمو   و   رشد   مطلوب  چنداننه  جغرافیان    بسی    این  در   میالد   از   قبل  چهارم  هزاره   از   که  است  بوده   ساز   تمدن
ساز  عوامل شناسان   پژوهش،   این انجام از  هدف. است داشته متقابل اثر  نزدیک و  دور  هایتمدن  انسانز  و  طبییع بسی 

یشکل  بر   عنوانبه  اکنونهم  و   پذیرفته  مدت  این  یط  که  تحوالن    و   بوده  میالد   از   قبل  چهارم  هزاره  از   شهداد   تمدن  گی 
 عوامل  ترینمهم  تحلیل  پژوهش،   این  در   برریس  و   موردبحث  مسئله.  کند یم  خودنمان    بیابان  حاشیه  در   شهری  تمدن  یک

یشکل  بر   موثر   محییط  با   که  است،   اکتشافز -تاریخز   پژوهش،   این  در   مورداستفاده  روش.  است  بوده  شهداد   تمدن  گی 
ایط  بازسازی  و   شناخت  باستان   و   اسنادی  هایداده   از   استفاده .  رسید   انجام  به  موردمطالعه   منطقه  در   گذشته   محییط  ش 

ایط  بازسازی ،   شواهد   از   استفاده  با   گذشته  محییط  ش   صورت(  GIS)  جغرافیان    اطالعات  سیستم  و   تجرن    روابط  میدانز
،   موقعیت  دریا،   سطح  از   ارتفاع  که؛   دهد یم  نشان   آمدهدستبه   نتایج.  گرفته   شدت به  وهوایآب  وجود   عدم  جغرافیان 
ز   و   ایجلگه   خاک   ، ها رودخانه   آب   افزایش  بارش،   افزایش  شد،   یا   و   گرم  بر   مؤثر   طبییع  عوامل  ترینمهم  ، حاصلخی 
یشکل ز هم  شهداد؛   تمدن   گی    مجاور،  ملل  با   ارتباطات  انواع  بزرگ،   و   مهم  هایراه  ش   بر   مناسب  موقعیت  کشاورزی،   چنی 
ی-شکل بر  موثر  انسانز  عوامل ترینمهم  . اند بوده  شهداد  تمدن گی 

 : ها کلیدواژه
،  دیرینه یشکل جغرافیان   ، ها تمدن گی 
 لوت بیابان شهداد،  تمدن

 مقدمه 1
،    9۰۰بلوک لوت با طول    ز    خردقاره  بخش    ترینخاوری کیلومی  نهبندان )در خاور(، نایبند )در    هایگسل ایران مرکزی است که بی 

(، درونه و کلمرد  ز هم )در شمال( و فرونشست جازموریان )در جنوب( قرار دارد.    باخی  به دو بخش خاوری و    توانیمبلوک لوت را    چنی 
ی تقسیم نمود که با   ی از    هایکوهرشته باخی  که آن را   شود یم اکنون لوت از نوایح بسیار خشک محسوب    . شود یم جدا    یکدیگر شی 

ز در کمربند بیابانز جهان است که در ایایم از سال تحت   ترینخشک دشت لوت، ییک از  .  یک دریاچه قدییم دانست  توانیم مناطق زمی 
ز   های کوهقرار داشته و عالوه بر آن، در سایه باران   ایحاره جنب سیطره پرفشار   است. دشت لوت، یک ناحیه   شدهواقع استان کرمان نی 

ایط خشیک و تبدیل آن به   خشک حاصل از گردش عمویم جو  است که ارتفاعات استان کرمان با ایجاد اثر سایه باران موجب تشدید ش 
 (. ۱393و همکاران،  جو آبادی فراخشک شده است )

یک   پرفشار    بیابانلوت  دلیل حاکمیت  به  و  است  در   (sthp)  ایحاره جنب دینامییک  منطقه    ها تابستانکه  این    شود یم   شدیدتر در 
ز پرفشار،   به  و   گرفته شکل  گرم    العادهفوق   ها تابستان منطقه در    و این   رسد یم محیل به حداقل    هایجریان برقراری    امکان  دلیل تسلط همی 
حدودی از تسلط هوای    تا   و   شود یم فراهم    ها جریان امکان برقراری سایر    شود یم این پرفشار به سمت استوا جابجا    کهآن زمست  و در است  

 
ز  : نویسنده مسئول*   غضنفرپور  حسی 

،  امام بزرگراه رمان، ک  آدرس:    دانشکده کرمان،   باهیز  شهید  دانشگاه خمیتز
،  علوم و  ادبیات  . جغرافیا  گروه  انسانز

 ma1380@uk.ac.ir  ایمیل: 
 

 



 

 

13 

ز و زمستان     ۱۴۰۱سال دهم، شماره دوم، بایی 

 

 کاوشهای جغرافیان  مناطق بیابانز 

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 

 

ی تمدنبرریس عوامل و عنارص دیرینه جغرافیایی بر شکل   ها )مطالعه موردی تمدن شهداد( ها با استفاده از تکنیک پویانمایی سیستم گیر

ز    حارهجنب پرفشار   هایسلول تحت تاثی   ایماسه این بیابان .  شود یم گرم رها   ات دریا    23و   ۱۰  های عرض است و بی  درجه، دور از تاثی 
ایط محییط که انتظار    این  در   و هوای آن خییل شد است.   کنند یم قرار دارد. این نوایح در زمستان فشار اتمسفری باالن  را تحمل   ش 

درخشانز را به ظهورساند    تمدن  و   ریختهم   بههزارساله همه معادالت محققان را    6  تا   5هور تمدن  هیچ فعالیت انسانز وجود نداشت ظ
 آمده بود.  به وجود گذشته    تر مناسب   اقلیم در که 

وزی، 1کند: معتقد است که هر جامعه در سی  تاریخز خود از پنج مرحله گذر یم  ابن خلدون  ، 2. تهاجم و پی 
 

.  3. استبداد و خودکامیک

،مل تج را موجد تمدن    انسانن   ناپذیر است. توین ها در نگرش وی اجتناب سی  افول و انحطاط تمدن .  . انحطاط5،  خرسندی  .4گران 
 برای برآوردن نیازها و رفع محدودیت یم

 
هان  است که  داند. به اعتقاد او علت اصیل بروز و خلق تمدن، واکنش انسان به مشکالت زندگ

 با آن روبه 
 

دور تمدنز است، ویل دورانت جنگ میان علم و دین یا دانش و    ایگونه به خلدون که معتقد  ابن   برخالف  . روستدر زندگ
 (. 5:  1387)محمدی:   داند ها یم ارزش را موجب فرسایش تدریخ  تمدن

یشکل از    ها تمدنبرریس سی  تحوالت جوامع و   که جوامع در درون خود مدام در حال تغیی  و    دهد یم نشان    ها آنتا اضمحالل    گی 
ز    درحرکت . تمدن تابع عوامیل است که یا سبب ترسی    ع  یابد یم که پویان  جامعه تحقق   هاستدگرگونز دگرگونز هستند و بر اساس همی 

دارد  شود یمآن   پیش  ی که در  از سی  یا آن را  بر  دارد بازیم ،  ز راستا، عوامل موثر  یشکل . در همی    توان یم را در دو بخش    ها تمدن  گی 
 : قرار داد   موردبرریس

های 1.1  ها تمدن  یی  گشکلطبییع موثر بر   پارامی 
یشکل عوامل موثر در    ترین مهم عوامل طبییع از   ایط الزم  آید یم به شمار    ها سکونتگاه و    ها تمدن و استقرار    گی  های طبییع ش  . بسی 

استقرار   برای  از  ب   هرچند ،  کنند یمایجاد    ها سکونتگاه را  ایجاد    ها آن عضز  دیگر  بعضز  به  نسبت  را  پایدارتر  ایط  . موقعیت  کنند یمش 

، گسل، اقلیم، هیدرولوژی،   ، توپوگرافز ، جهت دامنه، رودخانه، بارش، دما، رطوبت، شیب، ارتفاع از سطح دریا،  شنایسسنگ جغرافیان 
ز ساختمان   از  شنایسزمی  اراضز  قابلیت  و  خاک  آب،  منابع  طبییع    ترینمهم ،  عوامل  باشند یم عوامل  این  تاثی   استقرار    تنها نه .  بر 
 انسانز بسیار مشهود است، بلکه بر روحیات و  هایسکونتگاه 

 
گذار  هایویژگ ز تاثی   . استجسیم افراد مختلف نی 

های انسانز موثر بر   1.2  هاتمدن و تداوم  یی  گشکلپارامی 
ایط برای سکونت دائیم در محدوده و عدم    برقراری و پایداری تعامالت اجتمایع و روابط تجاری ، ایجاد ش  از    جان  جابه و بازرگانز

های انسانز موثر بر   ترینمهم  یشکل پارامی   . باشند یم  ها تمدن   گی 

 مبایی نظری 2
 که  است  ازتاری    خپیش   و   کهن  هان  تمدن   خواستگاه  استان  این  حقیقت  در   اما   شناسند یم   تاریخز   مکانز   عنوانبه   را   کرمان  استان  بسیاری

   باشند،  که  اند داشته   جی    کرمانیان  تاری    خ،  طول  در   گون  .  دارند   قدمت  سال  هزار   شش  از   بیش  یک  هر 
 

ند   و   بسازند   کنند،  زندگ   وجود .  بمی 
کننده-غافل  هایداشته   از   اینمونه   شهداد   در   خبیص  و   کرمان  جنوب   در   ارت  تمدن  ازجمله  غتز   باستانز   هایمحوطه  ت   و   گی    برای   آور حی 
ق  در   باشد   نارسا   دقت  و   کوچک  بسیار   مقیاس  اگر   حت    ها اطلس   و   ها نقشه   تمام  در .  است  بوده   شناسانباستان    دشت   پای   در   کرمان  مرس 
 .  است ضبط  شهداد  اسم به  نامداری آبادی لوت، 

  دانشگاه   جغرافیای   گروه  های برریس  و   مطالعات   جریان   در   ۱3۴6  سال   در .  آید یم   حساببه   باستانز   و   تاریخز   تمدن   یک   شهداد،  تمدن
ف    بخش  در   بودند   لوت  دشت  برریس   و   مطالعه  مشغول  که  تهران   از   شواهدی  و   آثار   به(  تکاب  و   شهداد   حدفاصل)  امروزی  شهداد   ش 
   در   هان  تمدن   وجود   از   سطخ  هایسفالینه   مشاهده  با   که  کردند   برخورد   کهن  هایتمدن 

 
یم  لوت  دشت  همساییک   این   اعالم  . داد   خی 

  که   درجان   و  لوت  دشت کرانه   در )  تاری    خ از  قبل تمدن   کشف  به منجر  شنایسباستان   هایبرریس   آن متعاقب و  لوت  حاشیه در   وضعیت
 شدیم  متصور  را   غتز  تمدنز   وجود  تصور  کش  کمی  

ی  هایخواستگاه   ترینکهن   از   ییک  دار پرچم     خبیص   تمدن  وجود   بعدها   که  شد (  میالد  از   قبل  سوم  هزاره  اوایل  تا   چهارم  هزاره  اواخر   از   برس 
ایط   لحاظ   به .  است  گرفته   لقب.  رساند   اثبات  به   را (  شهداد)   صورت به   محوطه  این   سطخ،   های آب   مسی    جان  جابه   علت   به   و   طبییع   ش 

ش   غرب  سمت  به  و   افق      هایالیه   کهآن   جایبه   درنتیجه  است  یافتهگسی 
 

ند   قرار   همروی   بر   طبقات  صورتبه   فرهنیک   تپه   مانند )  بگی 
، مرب  ع   6۰  تقریت    وسعت  به  ایمحوطه   در (  کنارصندل  هایتپه   و   ابلیس   تل   یحت  ده  کیلومی    تحوالت   و   روند   مطالعه.  اند شده  گسی 

  طبییع   نقش  محدوده،  این  طویل  شکل  شهداد،  افکنهمخروط   لوت،  بیابانز   منظرگاه  که  داد   نشان  لوت   دشت  ازتاری    خپیش   استقراری
ف   بیابان سمت  به  غرن    کوهستان  از  رودها  عرضز  جهت  ارتبایط، ز هم  و  ش  ز   کاربری  چنی  یشکل  بر  ها زمی    رشد،   نحوه توزی    ع، مدل  ،گی 
ات   با   ارتباط  در .  اند داشته   فراوانز   تاثی    لوت   دشت  غرن    حاشیه  مفرغ  عرص   و   مس   دوره  هایزیستگاه   استقراری  الگوی  و   جمعیت    تغیی 
ی  منطقه،   بومزیست   بر   عالوه   که  شود   گفته   نکته  این   بایست    لوت،   دشت   مفرغ  عرص   استقراری  الگوی    مهم،   ارتبایط   راهیک   ش   بر   قرارگی 
ز   عامیل   بوم زیست   و   طبییع   منظر   شک،   بدون.  است  بوده   لوت   دشت   میالد   از   پیش   سوم  هزاره  در   استقرارها   فضان    سازمان  در   کننده تعیی 
ز  از   زیادی بخش بودن بیابانز .  است  داشته منطقه  فضان    الگوی  آمدن  پدید  در   را   اصیل  نقش منطقه   لوت   بیابان غرن    حاشیه  هایزمی 
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ز هم و    که  آب هایجریان  و  ها رودخانه  عرضز   حرکت چنی 
 

 -غرن   جهت در   همیک
 
ف   است  شده سبب کنند یم یط را  دشت عرض تنها   ش 

یس   از   لوت   دشت   از   زیادی   های بخش   تا  ایط   ،رو ازاین .  باشد   محروم   آب   به   دسی    لوت،   دشت   کارکردی  نقش  کنار   در   مذکور   محییط   ش 
  لوت   بیابان  غرن    حاشیه  استقراری  الگوی  و   روند .  است  شده  میالد   از   پیش  سوم  هزاره  در   ایویژه  استقراری  الگوی  پیدایش  سبب
یکم   بیابانز   الگوی  دارای  منطقه   بیابانز   منظرگاه   تاثی  تحت    شهری   منظرگاه   بیابانز   مدل  در   آشکارا   الگو   این   که   است  ایران   فالت  در   نظی 
ز   در (.  ۱395  اسکندری،)  است  متبلور   لوت  دشت  میالد   از   پیش  سوم  هزاره   محییط   عوامل  ترینمهم   دارد   سیع   پژوهش  این  راستا   همی 
یشکل  بر  موثر   . نماید   تحلیل  و  ارزیان   را  شهداد   تمدن گی 

  عظییم   تمدن  وجود   به"    شهداد   خبیص  در   ازتاری    خپیش   تمدن  کشف  لوت،  دشت  حاشیه  هایکاوش"  عنوان  با   ایمقاله   در   ۱352  حاکیم
ز   در   که  کند یم  اشاره   زیست محیط   وهیچگونه  ریختهدرهم   را   آن  سطح  موسیم  بادهای  و   گذشته  عظیم  هایسیالب   که  وسییع   شزمی 
  علیم   هایکاوش  شنایسباستان   گروه.  آمد   نائل  تاری    خ  از   قبل  باارزش  آثار   کشف  به  رسون    طبقات  البالی  ندارد،  وجود   حیوانز   و   گیایه
ق  نوایح  در   درخشانز   تمدن  به  ایارزنده   خطوط  و   اشیا   و   آثار   کشف  با   و   داد   ادامه  کهنه   خبیص  بنام  محیل  در   را   خویش   یافت دست   ایران  ش 

 ( ۱352،79حاکیم، )  . رسد یم  میالد   از  قبل سوم  هزاره اوایل و  چهارم  هزاره اواخر  به آن قدمت  که

ز   هایتمدن   عنوان  تحت   خود   کتاب   در   ۱379  ماهری    را   شهداد   تمدن   و   آورد یم   میان  به   سخن   شهداد   چشمگی    تمدن   از   کرمان،   نخستی 
یشکل  علت  را  صنعت و  نامیده   صنعت    تمدنز   . نامد یم  تمدن  این گی 

   روابط )  عنوان  تحت   پژوهش    در   بوده   شهداد   منطقه   گرانکاوش   از   خود   که  کابیل 
 

  هزاره    در   ترکستان  منطقه   و   شهداد   بازرگانز   و   فرهنیک
 . پردازد یم شهداد  از   مکشوفه   آثار  بیان به  ، شنایسکرمان  مقاالت مجموعه  کتاب   در ( سوم

 شهداد   منطقه  در   درختنگان  افکنهمخروط   مورفولوژی   بر   جنبا   تکتونیک  تأثی    عنوان،  تحت   پژوهش    در   ، (۱388)  همکاران  و   رامشت
- یم  نتیجه   است،   شده   انجام  ژئومورفیک   شواهد   برریس   روش   و   جنبا   تکتونیک   متعدد   های روش  ارزیان    روش   از   استفاده  با   که  کرمان،
ند  یشکل   در   درونز   عوامل  از   ییک  عنوان  به  تکتونیک  که  گی  گذاری   با   تکتونییک  هایفعالیت.  است  داشته  اسایس  نقش  پدیده  این  گی    تأثی 
  درختنگان،   رودخانه  رسوب  مقدار   و   حمل  توان  افزایش  درنتیجه  و   شیب  افزایش  ،دیهرسوب   افزایش  ،افکنهمخروط   استقرار   محل  در 

 . است نموده ایفا  آن  امروزی تکامل   و  تحول  در   را  خود  نقش

  مفرغ   عرص   در   ایمنطقه   وفرا   ایمنطقه   های کنش   برهم  تطبیق    مطالعه "   عنوان  با   ارشد   کارشنایس   نامه  پایان  در (  ۱393)  پورحیدری 
  این   میان  بسیاری  سفایل  هایشباهت  که   رسیده  نتیجه   این  به"    کرمان  منطقه  در   شهداد   باستانز   محوطه  از   مکشوفه  هایسفال  براساس
  بمپور   دره  هایمحوطه   دامغان،  حصار   تپه  سیستان،   در   سوخته   شهر   کرمان،  در   یحت    تپه  مانند   دوره  هم  هایمحوطه   دیگر   با   محوطه

   ارتباط  گویای  پژوهش   این  از   حاصل  نتایج  لذا   . شود یم   دیده  پاکستان  های  ومحوطه  وخوراب  بمپور   مانند   بلوچستان  در 
 

  واقتصادی   فرهنیک
 ( ۱،۱393وهمکاران،  پورحیدری)  . است وهمزمان همجوار  هایمحوطه  سایر   با  مفرغ  عرص   در  شهداد 

  توسعه   بر   کرمان   استان  گردشگری   نمونه  مناطق   جایگاه  و   نقش   برریس   عنوان،   تحت   پژوهش    در   ، ( ۱393)   الحسیتز خادم   و   جالیل

  قوت،   نقاط   کننده   ارزیان    مدل:  SWOT  روش   از   استفاده  با   که  ،(کرمان  شهداد   گردشگری   نمونه  منطقه :  موردی   نمونه)  گردشگری
ند یم   نتیجه  است،  شده  انجام  تهدید   و   فرصت  ضعف،   تبدیل   ظرفیت  اکوتوریست    فرد منحرصبه  هایجاذبه   لحاظ  به  منطقه  این  که  گی 
 تعدد   به   هدف  این   به   رسیدن  راه  در   بزرگ  ضعف   و   اسایس   مانع  که  است  دارا   را   کشور   گردشگری  بزرگ  هایقطب   از   ییک   به  شدن

انتصمیم   . گردد یم   باز  ها زیرساخت  در   ضعف  و  مدیریت    مسائل و  گی 

   برریس  عنوان،  تحت  پژوهش   در  ،(۱393)  همکاران و   مقصودی
 

ق )  لوت  دشت  غرب هایبرخان ژئومورفولوژییک  هایویژگ - شهداد  ش 
ند یم  نتیجه  است،  شده  انجام میدانز   و  ایکتابخانه   آماری، هایروش از  استفاده با  که   ، (تکاب شت د ها  بیشی   که   گی    99 سطح  در   پارامی 

،  یک  در   تغیی    که  معنا   بدین  دارد   قرار   دیگر   یک  با   معناداری  درصد   .  گردد یم   سبب  را   دیگری  در   تغیی    پارامی 
ا
   با   رابطه  در   مثل

 
 ها برخان   کلیه

   طول  که  است  برقرار  رابطه  این
 
  سطح  در (  برخان درازای)  برخان طول  با  و   معناداری  درصد   95  سطح  در   برخان پهنای با   باد   به  رو   دامنه

ز هم .  دارد   قرار   معناداری  درصد   99    طول  چنی 
 
   طول  با   باد   به  رو   دامنه

 
  یکدیگرقرار   با   معناداری  درصد   99  سطح   در   باد   به  پشت   دامنه

 . دارد 

ق  جنوب   لوت،  دشت   ازتاری    خپیش   استقرارهای  عنوان،   تحت  پژوهش    در   ، (۱395)  همکاران  و   اسکندری   های کاوش  ایران  ش 
  قرار   برریس  و   بحث  مورد   کاوید   فصل  8  مدت   به   حاکیم  عیل  که  انقالب  از   پیش   را   لوت   دشت   میانز   بخش  در   واقع  شهداد   شناخت  باستان 

، مطالعات   و  شناخت  باستان  برریس روش از  استفاده با   که  ،دهد یم ند -یم نتیجه   است، شده انجام بردارینمونه  و  پیمایش   میدانز   که   گی 
یکم   بیابانز   الگوی  دارای  منطقه  بیابانز   منظرگاه   تاثی    تحت  لوت   بیابان   غرن    حاشیه  استقراری   الگوی   و   روند    است   ایران  فالت  در   نظی 
 . است متبلور   لوت دشت میالد   از  پیش  سوم هزاره  شهری  منظرگاه  بیابانز  مدل  در  آشکارا  الگو  این  که

  پیش  هایهزاره   به   شهداد  تمدن اثبات   ن   در  سومر  و   شهداد   های مجسمه تطبیق   مطالعه عنوان،  تحت  پژوهش    در  ، (۱395)  منظوری 
ند یم   نتیجه   است،  شده   انجام  تحلییل -تطبیق    روش  از   استفاده   با   که   است،  میالد   از    شده   کشف  هایمجسمه   در   شباهت  وجود   که  گی 
پذیری از  نشان سومر  و  شهداد   در    تأثی 

 
 . دارد  تمدن  دو   این فرهنیک
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ی تمدنبرریس عوامل و عنارص دیرینه جغرافیایی بر شکل   ها )مطالعه موردی تمدن شهداد( ها با استفاده از تکنیک پویانمایی سیستم گیر

یشکل   بر  محییط  عوامل  نقش عنوان،  تحت  پژوهش    در   ،( ۱396)   رضان     ایران،   جنوب  کازرون،  دشت   در   باکون  دوره    استقرارهای  گی 
ند یم   نتیجه  است،  شده   انجام  شنایسباستان   هایبرریس   روش  از   استفاده   با   که   خوب،   خاک  طبییع،  محیط  مطلوب  وضعیت   که   گی 

یبهره   دائیم،   آب  منابع  به   نزدییک   موثر   کازرون  دشت  ازتاری    خپیش  استقرارهای   در   کشاورزی  منابع  و   وحش   حیات   از   استخراج   و   گی 
 . اند بوده 

یشکل   در   طبییع  عوامل  تاثی    برریس  عنوان،  تحت  پژوهش    در   ،( ۱397)   اسالیم  و   رایگانز    اهمیت   از   دهدشت،  تاریخز   شهر   ماندگاری  و   گی 
یشکل   در   طبییع  عوامل   است،   شده  انجام  تحلییل  -تاریخز   توصیف  روش  از   استفاده  با   که  آورد یم   میان  به  سخن  ها هویت   ماندگاری  و   گی 
ند یم  نتیجه  یشکل  در   طبییع  عامل ترین مهم   آب که   گی   . است بوده دهدشت  تاریخز   شهر  ماندگاری و  گی 

  یافت   شهداد   هایازکاوش   که   کشفیان  (  لوت  دشت)  شهداد   در   کاوش  و   برریس  فصل   هشت   گزارش)  عنوان  تحت  خود   کتاب   در   حاکیم 
 . کند یم  برریس  و  بیان را  شده

ز   را   شهداد   تجاری  و   اقتصادی  تاری    خ(  میالد  از   قبل  نهم  هزاره  از   کرمان  تجارت   و   اقتصاد   تاری    خ)  درکتاب   در   زادهگالب   بیان   کهن   عرص   در   نی 
 . کند یم

 نمود   تقسیم توانیم  دسته  چند   به را  مشابه تمدنز   های  وحوزه شهداد  درمنطقه  شده انجام مطالعات

 انجام   را   شهداد   منطقه  هایکاوش  یا   محققان  این   کابیل   ،حاکیم  ، منظوری   ،رضان    اسکندری،   مطالعات:  شناخت    باستان   مطالعات  -۱
 . کردند   ارزیان   مهم  بسیار   سازی تمدن  در  را  شهداد   وضعیت افراد  و این داشتند  شناخت    باستان مطالعات  دیگر   مناطق  در   ویا   دادند 

  مکانز   بسی    زمینه   در   محققان   این  مطالعات   جالیل  ، غضنفرپور   ، مقصودی  ، رایگانز   رامشت،   مطالعات:  شهداد   مکانز   بسی    مطالعات-2
 است  بوده   سازی تمدن  در  شهداد   های  وپتانسیل ها   وظرفیت شهداد 

 . دارد   اشاره شهداد  وتمدنز  واجتمایع اقتصادی  هایظرفیت   به  ماهری،  زاده، گالب  مطالعات:  واجتمایع اقتصادی مطالعات -3

سیع  مطالعه ز   درمطالعات  خالءموجود   پرکردن  در   حاضز   تمدن   پیدایش  بر   موثر   محییط  ساز   بسی    وعوامل  پیدایش  چران    یعتز   پیشی 
 . دارد  تاکید  شهداد 

 موردمطالعه منطقه  2.1
شهداد در  ، کرمان است و در حاشیه غرن  دشت لوت واقع شده است   شهرستان  هایبخش ییک از تقسیمات کشوری   ازنظر  شهداد 

ی    87گذشته مرکز ایالت آراتا بوده است که در   قشمال کیلومی  به    غرن  جنوب کرمان در حاشیه باخی  لوت مرکزی قرار دارد و از    ش 
چ و از   قشمالمناطق کوهستانز و شدسی  سی  ق    ش  ف به  به مناطق کویری راه دارد و از سمت ش  است   ایجلگه به دشت لوت و مرس 

قشمال. این بخش در  دهد یم به نام تکاب که بخش اصیل شهداد را تشکیل    طول جغرافیان     ش 
ز   2۱درجه و    57شهرستان کرمان بی 

(  ۱38۱،  1زادهگالب دقیقه واقع شده است )   ۴5درجه و   3۱دقیقه تا    27و   درجه 29دقیقه و عرض جغرافیان     82درجه و   95دقیقه تا  
چ، تکاب و اندوهجرد تقسیم شده است )  ۱37۰در سال   ز بارش سالیانه در منطقه  ۱385،  زادهگالب به سه دهستان سی    ۴5(. میانگی 

 بخش استان کرمان قرار گرفته است.    ترینکویری و در   است می  مییل 

چ و جفت  هایدردامنه شهداد    کوهستان سی 
ف  چ به    هایقله ان و  ش  می     ۴۰۰۰دهنه غره قرار دارد. ارتفاع بلندترین قله ارتفاعات سی 

)   رسد یم از برف است  پوشیده  این کوهستان  ارتفاعات  قلل  ارتفاعات  2،۱982سالواتوری و ویدالو  این  از  ماه  اردیبهشت  اواخر  تا   .)
در کوهستان    هان  شکاف دارد. دشت  که شهداد در آن واقع شده در محیل است که چند رودخانه    جریانشهدادفراوانز به طرف    هایآب

ز (. دره درختنگان جان  است که رودخانه درختنگان، آب دائیم شهداد را  2:  ۱35۱،  3)حاکیم   اند آورده پدید   ، و از آن عبور  کند یم   تأمی 
به  (. شه۱35۱)حاکیم،    رساند یمکرده و خود را به شهداد   از شمال  از  به شهرستان بم وفهرج    ازجنوب  ،جنون  خراسان استان  داد  و 

قشمالبه شهرستان راور و از    غرب شمال چ    لوتبیابان  به    ش   سی 
. شهداد کنونز به شکل مثلتی  شود یم ختم  وازغرب به منطقه کوهستانز

ق در حوزه تکاب قرار گرفته است )حاکیم،  آن به طرف دره کناران رأس است که  شهداد در   هایکلوت (.  ۱385و قاعده آن به سمت ش 
دارند. که طول متوسط آن    ۴3فاصله   قرار  این شهرستان  ی  به شهر    8۰کیلومی  و عرض متوسط آن    ۱۴5کیلومی  کیلومی  است و 
 (. ۱35۰، 4)کردوانز  معروف است. لوت  ایافسانه
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 پژوهش   موردمطالعه   طقه من   موقعیت   - 1  شکل 

 روش تحقیق 3
،    مورداستفاده. روش  باشد یم   تجرن  نیمه روش انجام، از نوع    ازنظر ماهیت، از نوع کاربردی و    ازنظر این تحقیق   در این تحقیق تاریخز

ایط محییط گذشته در منطقه    شناخت  باستان اسنادی و    هایداده اکتشافز است، که با استفاده از   به انجام   موردمطالعه و بازسازی ش 
،    هاینقشه ، شواهد ژئومورفولوژییک،  شناخت  باستان ، اسنادی، مطالعات  ایکتابخانه   هایشیوهاز    ها داده رسید. برای گردآوری   توپوگرافز

( ارتفایع  و  DEMمدل رقویم  استفاده شد   هایایستگاه اقلییم    هایداده (  از  هواشنایس  استفاده  با  ایط محییط گذشته  بازسازی ش   .

، روابط تجرن  و سیستم اطالعات جغرافیان  ) 
 .  ( صورت گرفتGISشواهد میدانز

یشکل به عوامل اصیل    یان  دست جهت   (    ها تمدن   گی   افزار نرمو    ها سیستم از روش پویان     ها آن  یان  معلول و علت و  )طبییع و انسانز

(VENSIM .استفاده شد )   ز    روش  ایندر های درگی  در    ایمجموعه نمودارهای عیل حلقوی ابزاری برای ترسیم ارتباطات عیل بی  از متغی 
ها و    هایحلقه داخل یک سیستم است. عناض اسایس   . یک متغی  عبارت است از یک وضعیت،  ها فلش علت و معلویل عبارتند از متغی 

ها را تحت تاثی  قرار دهد و یا از    تواند یم اقدام و یا تصمییم که   تاثی  بپذیرد. عنرص دوم نمودارهای علت و معلویل روابط    ها آن سایر متغی 
ه ان تغیی  در وضعیت این متغی  ز ز دو متغی  یا می   عیل بی 

 
هاست. یک فلش یا رابطه، همبستیک ز متغی  که در روش    دهد یما را نشان  بی 

vensim    ز عوامل موثر بر یشکل برای برریس رابطه علت ومعلویل بی   تمدن شهداد از آن استفاده شده است.   گی 

 ها و بحثیافته 4
چ، جفتان، جوشان و هشتادان  هاینامبه    هان  قله  بلند وبا   با ارتفاع   کویهرشته حدفاصل کرمان و شهداد  در  قرار گرفته است و    سی 

 شهداد به  
 
ز    واسطه چ و جفتان، که در بسیاری از    کوهرشته ارتفاعات این    درمجاورت قرار گرفی  تا پایان اردیبهشت ماه    ها سالیعتز سی 

دارای آب   از برف است،   پوشیده 
 
ارتفاعات به سوی دشت جریان    نسبتا از  ق، شهداد یابد یم فراوانز است که  دیگر در ش  از طرف   .

 خواسته  نا 
 
ایط طبییع    توانیم دنیاست که    هایبیابان   ترینخشک ییک از    همسایه  وجود ندارد. به لحاظ ش 

 
گفت در آن هیچ نشانز از زندگ

ش افق  و به سمت غرب    صورت به سطخ، این محوطه    هایآب مسی     جان  جابه و به علت     که آن  جایبه   درنتیجهاست    یافتهگسی 
    هایالیه 

 
ند )مانند تپه    همروی طبقات بر    صورت به فرهنیک به وسعت    ایمحوطه نارصندل( در  ک   هایتپه س و  یتل ابل  ، ت  ح یقرار بگی 

مرب  ع  6۰تقریت    ده   کیلومی   . اند شدهگسی 

 تمدن شهداد  یی  گشکل ییع موثر بر عوامل طب 4.1
های مثبت  بود، که بتواند یک تمددرگذشته ازنظر شهداد   ش دهد. ارتفاع  عوامل طبییع دارای پارامی  می     33۰ن را شکل داده و گسی 

ی در موقعیت جغرافیان  مناسب و عدم وجود انواع بالیای طبییع و   ز هم از سطح دریا و قرارگی    وهوای آب عدم وجود  چنی 
 
گرم و    شدیدا

باشد و    شد یم یا شد، باعث   ز هم مکانز مطلوب فراهم آورد که دارای دمای مطلوب و بارش مناسب  ی در کنار  موقع  چنی  یت قرارگی 
ز حاصل و    ایجلگه پرآب و خاک    هایرودخانه  های مثبت آن    خی  . وجود منابع  افزود یم و قابلیت اراضز به منظور کشاورزی، به پارامی 

 طبییع چون یک  
 
ین و خاک ریس ساحل آن به منظور استفاده در صنعت    دریاچه  در این    ها انسان،  گریسفالوسیع و شی 

 
را به زندگ

 . کرد یم مکان ترغیب 

ها،   های طبییع موثر بر   ترینمهم این پارامی  یشکل پارامی   . اند بوده تمدن شهداد  گی 
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ی شکل عوامل طبییع موثر بر    - 2شکل    تمدن شهداد   گیر

 تمدن شهداد ییر گشکل  عوامل انسایی موثر بر  4.2
یشکل عوامل مختلف انسانز در    دهد یم شان  تمدن شهداد ن  شناخت  باستان مطالعات جغرافیان  و   تمدن شهداد نقش داشتند    گی 

ز هم که این عوامل عبارت بودند از، کشاورزی مناسب و به دنبال آن افزایش تولید و مازاد غذا و   ساخت کاالهای مختلف در صنایع    چنی 
مهم و بزرگ، و انواع ارتباطات با ملل مجاور    ایهراه موقعیت مناسب شهداد بر ش  و و جواهرسازی،    کاریسنگ ، فلزکاری،  گریسفال

ز ، و  شد یم باعث صادرات این محصوالت      و   ،کاالهای مختلف واردات محصوالت و  همچنی 
 
این عوامل در کنار یکدیگر باعث عدم    همه

 . که زمینه ساز تمدن شهری بوده است  شدهیم در این حوضه  ها انسان و سکونت دائیم  جان  جابه 

ها،  این  های انسانز موثر بر    ترینمهم پارامی  یشکل پارامی   . اند بودهتمدن شهداد   گی 

 
ی شکل عوامل انسایی موثر بر    - 3شکل    تمدن شهداد   گیر

، معابد خدایان،    هایساختمان تمدن شهداد به مفهوم کامل کلمه، یک تمدن شهری بوده است. وجود   ، مراکز صنعت    های کاخ مسکونز
ه... خود گواه بر این موضوع است. اما این ناحیه از کرمان، هرگز مورد توجه   قرار نگرفته بود؛ زیرا تصور    شناسانباستان سلطنت  و غی 

، در    وجود تمدنز باستانز
 
ممکن به نظر  حاشیه  غی 

 
 . آمد یم صحرای خشک و گرم لوت قاعدتا

 
 
و متعلقات    اند بوده ثروتمند    هان  انسان آن تمدن    هایانسان که،    شود یم گورهای شهداد نمایان    شنایسباستان از کشفیات    کهآن یگر  د   نکته

 نه از کشاورزی بلکه از وجود و  اند کرده یم دفن  ها آنارزشمند و بسیاری به همراه 
 
صنایع مختلف دیگر و   مندیبهرهو این ثروت مطمئنا

 انواع ارتباطات، صادرات و واردات به ملل مجاور بوده است. 

شهداد به جی     تمدن،  اند داده مختلقز را در خود جای    هایتمدن برخالف اکیی مراکز ماقبل تاری    خ در خاورمیانه که در یط هزاران سال،  
ز تشکیل  در نزدییک محل نخست   ایتازه متفاوت در محل   هایهزاره طبیعت در  به سوی    بیابان. علت این امر، حرکت تدریخ   گردید یم ی 

، در    هایتمدنغرب یعتز دامنه کوهستان بوده است. بر این روال بقایای این     ایمحوطه باستانز از هزاره پنجم قبل از میالد تا عرص حاضز
،  2تنها از یک الیه استقراری تشکیل شده است )طالن  (. به عبارت دیگر محوطه باستانز شهداد،  ۱379،  1)ماهری   اند شده وسیع پراکنده  

،    هایمحوطه دیگر    برخالف ( و  ۱39۰ فت    صورت به قرار نگرفته و    همروی تمدنز بر    های الیه جغرافیان  ، بلکه  اند نکرده عمودی پیرس 

 
1 Maheri 
2 Talaei 
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ش  ه وسییع به و  ها الیه گسی  ز دلیل بقایای تمدنز شهداد گسی  مرب  ع را در بر    6۰سعت  به شکل افق  صورت گرفته است. به همی  کیلومی 
ز قبل از میالد مسیح را نشان   هایتمدن ذیل که   شکل  . گرفته است . طبق پیکانز  گذارد یم بر کار پژوهش  پیش رو، صحه   دهد یم نخستی 

د یم سال قبل از میالد مسیح جای  6۰۰۰ هایتمدن زمره  که کشیده شده؛ شهداد در    . گی 

 
ی قبل از میالد مسیح تمدن   - 4شکل    های نخستیر

گذاری آن بر  4.3  تمدن شهداد  یی  گشکل مطالعه دیرینه اقلیم و تاثی 

 : موردمطالعهحال در منطقه  یدماهم   4.3.1
ابتدا در    دمایهم به منظور ترسیم نقشه   ز دمای EXCEL  افزار نرم زمان حال،  ارتفاع و میانگی  ز   بی 

 
  ۱۰  ساالنه   ، رابطه همبستیک

(    هایایستگاه  رگرسیونز خیط  )رابطه  معادله  از  استفاده  با  سپس  برقرار گردید.  حوضه  -=EXCEL  (Yدر    آمدهدستبه مجاور 
0.0075X+31.359  

 
یب همبستیک حال رسم    دمای هم ، نقشه  GIS  افزار نرم حوضه در  می    DEM 30 METERو نقشه    %94( با ضز

ازای هر   به  این معادله  افزایش    ۱۰۰شد )طبق  حداکیی و    دهد یم ، کاهش دما داریم(. نتیجه نشان  گراد سانت  درجه    ۰.75ارتفاع،  می  
ی   درجه    -2.26و    29.7۰آماربرداری شده(، به ترتیب    هایایستگاه حداقل دما در اطراف حوضه )محدوده حوضه و محدوده قرارگی 

 در داخل حوضه، حداکیی و حداقل دما به تباشد یم  گراد سانت  
 
. که حداکیی آن  باشد یم  گراد سانت  درجه    5و    25رتیب  ، لیکن منحرصا

ف  و حداقل آن مربوط به قسمت  ق به غرب حوضه حرکت کنیم   باشد یم حوضه  غرن  شمال مربوط به قسمت ش  و هرچه از سمت ش 
ز کاهش    . یابد یمبا افزایش ارتفاعات، دما نی 

 : موردمطالعهگذشته در منطقه   یدماهم   4.3.2
ز خط مرز برف دائیم حوضه   دمایهم به منظور ترسیم نقشه  ان دمای محییط گذشته، پس از تعیی  ز زمان گذشته، جهت برآورد می 

ز دمای  ز ارتفاع و میانگی   بی 
 

، زرند، رفسنجان و بردسی  با استفاده  زار الله ایستگاه کرمان، شهداد، بم،    7ساالنه    در زمان گذشته، همبستیک

( به دست آمد. سپس با استفاده از  Y=-0.0075X+31.359)  صورت به نز محاسبه گردید و معادله خیط آن  از رابطه خیط رگرسیو
ان تقریت    ز می  ترفیع مکانز محاسبه    100به ازای هر    گراد سانت  درجه    0.75این رابطه، افت آدیاباتیک دمای حال حاضز حوضه به می 

گذشته حوضه تهیه گردید.    دمایهم نقشه    ، ذشته حوضه و افت آدیاباتیک آنشد. سپس با استفاده از ارتفاع خط مرز برف دائیم گ
ی    دهد یمنتیجه نشان   آماربرداری شده(، به    هایایستگاهحداکیی و حداقل دما در اطراف حوضه )محدوده حوضه و محدوده قرارگی 

 در داخل حوضه، حدا باشد یم  گراد سانت  درجه    -35.88و    28.06ترتیب  
 
درجه    -20و    20کیی و حداقل دما به ترتیب  ، لیکن منحرصا

ف  و حداقل آن مربوط به قسمت    باشد یم  گراد سانت   و هرچه از سمت    باشد یم حوضه   غرن  شمال که حداکیی آن مربوط به قسمت ش 
ز کاهش   ق به غرب حوضه حرکت کنیم با افزایش ارتفاعات، دما نی   ( 350،1399غضنفرپوروهمکاران،)  . یابد یمش 
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 دما زمان حال حوضه رودخانه شهداد نقشه هم   - 5شکل  

 پژوهش(   های داده تحلیل  )   : منبع 

 

 
 دما زمان گذشته حوضه رودخانه شهداد نقشه هم   - 6شکل  

 پژوهش(   های داده تحلیل  )   : منبع 

 : موردمطالعهحال در منطقه  بارشهم 4.3.3
نقشه   ترسیم  منظور  در    بارشهم به  ابتدا  حال،  بارشEXCEL  افزار نرمزمان  ز  میانگی  و  ارتفاع  ز  بی   

 
همبستیک رابطه  ساالنه    ، 

(    هایایستگاه  رگرسیونز خیط  )رابطه  معادله  از  استفاده  با  سپس  گردید.  برقرار  حوضه    EXCELدر    آمدهدست به مجاور 

(Y=0.0634X-1.3018  
 

یب همبستیک حال    بارشهم ، نقشه  GIS  افزار رم نحوضه در    DEM 30 METERو نقشه    % 99( با ضز
حداکیی و حداقل    دهد یم ، افزایش بارش داریم(. نتیجه نشان  می  مییل   6.3۴می  افزایش ارتفاع،    ۱۰۰رسم شد )طبق این معادله به ازای هر  

ی     می  مییل   ۱2.6۴و    282.92آماربرداری شده(، به ترتیب    هایایستگاهبارش در اطراف حوضه )محدوده حوضه و محدوده قرارگی 
 در داخل حوضه، حداکیی و حداقل بارش به ترتیب  باشد یم

 
که حداکیی آن مربوط به قسمت   باشدیم   می  مییل   6۰و  2۱۰، لیکن منحرصا

ف  حوضه    غرن  شمال ق به غرب حوضه حرکت کنیم با افزایش ارتفاعات،    باشد یم و حداقل آن مربوط به قسمت ش  و هرچه از سمت ش 
ز افزا   . یابد یم یش بارش نی 
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 بارش زمان حال حوضه رودخانه شهداد نقشه هم   - 7شکل  

 پژوهش(   های داده تحلیل  )   ماخذ: 

 : موردمطالعهگذشته در منطقه   بارشهم 4.3.4
، رابطه  GIS افزار نرم فعیل حوضه در  بارشهم و  دما هم  هاینقشه   پوشانز هم زمان گذشته، پس از  بارشهم به منظور ترسیم نقشه 

ز   بارش و با داشی  ز دما و  با توجه به ثابت بودن رابطه بی  بارش محاسبه شد. و سپس  ز دما و  دمان  زمان گذشته، نقشه    هایداده بی 
ی    دهد یم گذشته حوضه تهیه گردید. نتیجه نشان    بارشهم  حداکیی و حداقل بارش در اطراف حوضه )محدوده حوضه و محدوده قرارگی 

 در داخل حوضه، حداکیی و حداقل بارش  باشد یم  می  مییل   26.58و    567.۱3رداری شده(، به ترتیب  آمارب  هایایستگاه 
 
، لیکن منحرصا

ف  حوضه    غرن  شمال که حداکیی آن مربوط به قسمت    باشد یم   می  مییل   ۱5۰و    ۴5۰به ترتیب     باشد یم و حداقل آن مربوط به قسمت ش 
ز افزایش  ق به غرب حوضه حرکت کنیم با افزایش ارتفاعات، بارش نی   (. ۱399، 1)غضنفرپور وهمکاران یابد یم و هرچه از سمت ش 

 
 بارش زمان گذشته حوضه رودخانه شهداد نقشه هم   - 8شکل  

 پژوهش(   های داده تحلیل  )   : منبع 

 

ز  در گذشته حداقل دما،  دهد یم نشان    بارش گذشته وحال نتایج حاصل از دمای گذشته وحال و وحداکیی بارش، بیشی  بوده    تر پایی 

  تا درداخل حوضه حداقل دما   است.   رسیدهیم میلیمی     567  تا   درجه وحداکیی بارش  -36دراطراف حوضه حداقل دما تا حدود    .است
،  است.   رسیدهیم میلیمی     ۴5۰درجه وحداکیی بارش تا    -2۰ ز ، و بارش باال دمای پایی  جریان آب را به سمت دشت شازیر   کاهش تبخی 

ق شهداد و کرده و مرب  ع  ۱295در گودترین نقطه شده، بطوریکه وسعت دریاچه به   موجب پدید آمدن دریاچه در ش  رسیده    کیلومی 
 بوده است و شهر قدیم شهداد درساحل دریاچه قرار داشته است. 

 
1 Ghazanfarpour & et al. 
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 بارش در زمان حال و زمان گذشته هم دما و  های هم از نقشه   آمده دست به نتایج    - 1جدول  

 بارش گذشته  بارش حال  دمای گذشته  دمای حال 
 حداقل حداکیی  حداقل حداکیی  حداقل حداکیی  حداقل حداکیی 

 اطراف حوضه اطراف حوضه اطراف حوضه اطراف حوضه

29.7۰ 2.26- 28.۰6 35.88- 282.92 ۱2.6۴ 567.۱3 26.58 

 داخل حوضه  حوضه داخل  داخل حوضه  داخل حوضه 
25 5 2۰ 2۰- 2۱۰ 6۰ ۴5۰ ۱5۰ 

 می  ییل مواحد:  گراد سانت  واحد: درجه 

 : یارودخانه تاثیر نوسانات اقلییم کواترنر بر پادگانه  4.4
ایط فرسایش    رسوب مواد با    صورتبه شده و    ایرودخانه نوسانات اقلییم کواترنر سبب تغیی  ش 

 
یشکل متفاوت و    هایویژگ   گی 

 (. ۱396، 1عیوضز جداری شده است ) ایرودخانه  هایپادگانه 

ز ایران هم در معرض تحوالت اقلییم و هم حرکات تکتونییک بوده است. با مالحظه   بودن این فرآیندها،    زمانهم در پلئیستوسن شزمی 
 (. ۱396، عیوضز جداری ) باشد یم معرف یک نوسان اقلی  تواند نیم هر پادگانه به تنهان   

ز در بریحز از شوند یم آبرفت  جز مواریث اقلییم محسوب   هایپادگانه  ی شکل در حال  ها دریاچه و  ها رودخانه . گرچه در حال حاضز نی    گی 
    تری بیشقدییم که نسبت به بسی  فعیل از ارتفاع    هایتراسهستند، ویل  

 
دگ کنونز    هایتراس نسبت به    تری بیشبرخوردارند و گسی 

باید    ها تراس . در مورد ایجاد  اند بوده دور، فالت ایران را فراگرفته    چنداننه   هایگذشته بارانز است که در    هایدوره نتیجه    دارند،  ماندهباف  
ات جریان در   ایط محییط    هایفعالیت بارانز و    هایدوره به دو عامل اشاره کرد، تغیی  به  .  شده است  ها آن تکتونییک که باعث تغیی  در ش 

وط به عدم تحرک پوسته، ابتدا منظور بازسازی ح به   5۰۰۰۰: ۱توپوگرافز  هاینقشهیخچایل بر روی  هایزبانه داکیی دریاچه لوت، مرس 
ز    237تعداد   منطقه بسته شد که    های تراس،  ارتفاع هم   های زبانه زبانه یخچایل، شناسان  و برداشت شد و سپس با برقراری ارتباط بی 
،    ۱۰۰۰. که تراس اول به حداکیی ارتفاع  باشد یم می     ۱۰۰۰و    8۰۰،  55۰،  ۴۰۰،  25۰  هایارتفاع تراس به    5شامل   حجم    ترینبیش می 

،    25۰دریاچه و تراس پنجم به حداقل ارتفاع    از   است.   شدهیم حجم دریاچه را شامل    ترینکم می 
 
 دشت لوت    پهنه

 
تراس در    5  مجموعا

،   ۱۰۰۰تراس اول به ارتفاع   ارتفاعات ذیل برداشت گردید، ، تراس سوم به ارتفاع    8۰۰تراس دوم به ارتفاع    می  ، تراس چهارم    55۰می  می 
.  25۰می  و تراس پنجم به ارتفاع   ۴۰۰به ارتفاع  ز تراس  می   بی 

 می  واقع شده است.  55۰می  و تراس  ۴۰۰شهر شهداد کنونز

 شهر خبیص، که همان شهر باستانز شهداد کنونز است در  
 
ق شهرشه  فاصله ی ش   داد قرار دارد که  یک کیلومی 

 
 این دو    فاصله

 
شهری    نقطه

 نسبت به هم،  
 
ز    . باشد یم کیلومی     5.5  حدودا  شهداد( در بی 

می  واقع شده است    ۴۰۰می  و    25۰  هایتراسشهر خبیص )شهر باستانز
 یعتز در ساحل  

 
ز    25۰تراس    دریاچه  در بی 

، اما شهداد کنونز شهر خبیص )شهر    می  قرار گرفته است.   55۰می  و    ۴۰۰  هایتراسمی 
ق به دریاچه نزدیک بوده و از سمت غرب به رودخانه   ز دریاچه و رودخانه شهداد واقع شده بود؛ که از سمت ش   شهداد( در بی 

باستانز
ف بوده است که از طرفز به عنوان یک شهر ساحیل بوده، و از طرفز رودخانه شهداد که از   شچشمه    نامانیه   هایکوه شهداد مرس 

د یم الزم    است.   دادهیم ساحل غرن  آن را تشکیل  و در نزدییک غرب شهر خبیص    رسیدهبا عبور از دره درختنگان به تنگ چهارفرسخ    گی 
ز   . گویند یم به ذکر است که به رودخانه شهداد، رودخانه درختنگان یا رودخانه چهارفرسخ نی 

 مجاورت شهر کهن و ساحیل خبیص:   محاسبات مربوط به دریاچه لوت در 

 عمق دریاچه  *حجم دریاچه = مساحت دریاچه 

مرب  ع  مکعب = می   می    *می 

9532928657 × ۱36 = ۱296۴78.297 

،  25۰در ارتفاعات  ایپادگانه ست   5دریاچه لوت اقدام گردید؛  ایپادگانه به منظور برآورد حجم دریاچه گذشته، ابتدا به بازسازی ست  
است. پس از بازسازی    شدهیممی  واقع    25۰  ایپادگانه می  بازسازی شد، که شهر کهن خبیص در ساحل ست    ۱۰۰۰و    8۰۰،  55۰،  ۴۰۰

ب این دو پارامی  در یکدیگر؛ حجم دریاچه معادل    محاسبه دریاچه لوت، مساحت و عمق آن مکعب و    ۱296۴78.297شد و با ضز می 
مرب  ع به د  ۱296.۴78297یا به عبارن    ست آمد. کیلومی 

 
1 jedari eyvazi 
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 ای دریاچه لوت نقشه موقعیت جغرافیایی شهداد و خبیص نسبت به هم و نسبت به ست پادگانه   - 9شکل  

 پژوهش(   های داده تحلیل  )   : منبع 

 تمدن ویی تمدیی شهداد:  یهادوره 4.5
از میالد مسیح   و در آن بازه دارای حداکیی مساحت، عمق و حجم خود بوده است،    گرفته شکل این دریاچه در هزاره هفتم قبل 

یمییل  ۴5۰حداکیی بارش  ز کاهش  می  ز دمای صفر درجه؛ که به موجب آن، تبخی  نی  ، این سطح و حجم از دریاچه را در  یابد یم و میانگی 
از میالد مسیح نزدیک شویم از مساحت، عمق و  و هر چه از هزاره هفتم قبل از میالد مسیح به هزاره اول قبل    نماید یم گذشته توجیه  

 شدن هوا و   تر گرمتا جان  که به علت تغیی  اقلیم و   شود یم حجم دریاچه کاسته  
 
ز شورتر   درنتیجه آن، تقلیل حجم آب دریاچه، آب آن نی 

 بعد از چندین هزاره به خشیک کامل آن منجر شده است.  شدهیم
 
 است که این امر نهایتا

یشکل زرگ،  اما رویداد ب      گی 
 
ده محوطه مسکونز و کشاورزی    اولیه ز تمدن شهداد در هزاره پنجم قبل از میالد مسیح بود. در این دوره، سی 

دریاچه سکنا گزید نزدییک  به شمار    هایزیستگاه   ترینقدییم ، که  ه در  این حوضه  در  و  رفتند یم انسانز  دریاچه  در کنار  آنان  . سکونت 

ده    گر نمایاناورزی  امرارمعاش آنان از طریق کش ز ین بوده است. این سی  ز شی  این است که حجم آب دریاچه مناسب بوده و آب آن نی 
در کنار   فاصله  بدون  ده شهرک  ز مانند سی   

و    دیگر یک محوطه مسکونز بودند،  ز واقع شده  در کنار محل    هایزمی  ز  نی  آنان  کشاورزی 
 
 

 مطلوب )نه وهوان  آب بوده است، حاکمیت    شانزندگ
ا
    کامل

 
 شد و نه  شدیدا

 
یجای گرم(، نقش اصیل را در    شدیدا   هایزیستگاه این   گی 

   انسانز داشته است. 

یشکل از    تمدن    گی 
 
ز هزاره پنجم    شهداد  اولیه   تا دیری نگذشته بود، که سییل ویرانگر آن را به خامویس  فرو برد تاری    خ وقوع این سیل بی 

شهداد واقع است، جاری شده    غرن  جنوب در  کهآن هزاره چهارم قبل از میالد مسیح متغی  است. این سیل از مجرای رودخانه کوه کنار 
،  بود. در نزدییک تمدن اولیه تعداد زیادی مسیل    ناگهانز

 
  شدهیم جاری    ها آن عظیم در    هایسیالب وجود داشته است، که به هنگام بارندگ

 است. 

مختلف چون دره درختنگان،    هایدره است، طوری که سیالب  قرار داشته  خرویح  دره چهارفرسخ    هایدهانه تمدن شهداد در مسی  و  
ز و به سمت دشت و  و از طریق در   پیوستند یم به هم    بیشهدره خرم دره چهارفرسخ و   .  شدند یم جاری    ها سکونتگاه ه چهارفرسخ به پایی 

  تمدنز ن  ، در جریان وقوع این سیل عظیم، تمدن شهداد نابود گشته و  درنتیجهو    کردند یم بادهای موسیم در ایجاد سیل نقش مهیم ایفا  
  
 
  . درمنطقه حکمفرما شده استمجددا

از   پس  و  مسیح  میالد  از  قبل  چهارم  هزاره  شکل  در  دیگر  بار  شهداد  تمدن  عظیم،  سیل  د یم آن  شاهد  گی  بار  این  اما  ی فاصله ،    گی 
ده محوطه مسکونز و کشاورزی نسبت به هزاره قبل    کهآن، چنباشیمیم مسکونز و کشاورزی از دریاچه به سمت غرب    هایمحوطه  ز سی 
ز هم   و   ترند نزدیک و به خبیص )موقعیت شهر باستانز شهداد(   داشته  تریغرن  حالت  دو محوطه مسکونز و کشاورزی با موقعیت    چنی 

ی جنوب موقعیت شهر امروزی شهداد قرار گرفته بودند و    ۱5جدید و نزدیک به رودخانه که در   ز همکیلومی   ها محوطه وسعت این    چنی 
یفاصله ،  بوده است  تر بیش هزاره پنجم قبل از میالد مسیح    هایمحوطه نسبت به   از دریاچه به دلیل، تقلیل حجم آب دریاچه    ها آن   گی 

 و  
ا
ایط بهی  کشاورزی، بوده است  احتمال یس به آب رودخانه و ش  اما در این دوره این    .شوری آب آن و از طرفز دیگر؛ نزدییک و دسی 
 مسکونز و کشاورزی در نزدیک خود دارای یک گورستان بودند و   هایمحوطه 

 
مسکونز    هایمحوطه از  این که گورستان  توجه قابل   نکته

و جایگزیتز مناسب    یان  مکان تمدن باستان از    هایانسان دانش    از چسبیده نبوده است، این نکته    ها آن و کشاورزی فاصله داشته و به  
 . کند یم حکایت  ها محوطه 
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 ق م شهداد در هزاره پنجم    تمدن   موقعیت دریاچه،   - 10  شکل   

ی اولیه تمدن( )شکل     گیر
                             

 شهداد در هزاره   سیل اول و نابودی تمدن   - 11شکل  
 ( تمدیی یی )نابودی تمدن و    ق م پنجم و چهارم  

  
 مسیح   تمدن شهداد در هزاره سوم قبل از میالد   - 13شکل   )تداوم تمدن(   ق م تمدن شهداد در هزاره چهارم    - 12  شکل 

فت و شکوفایی تمدن(   )اوج پیشر

 

  
 سیل دوم و نابودی تمدن شهداد در هزاره سوم   - 14شکل  

( )نابودی تمدن و یی     تمدیی
 مسیح   تمدیی در هزاره دوم قبل از میالد یی   - 15  شکل 

( )یی   تمدیی
 

 ( پژوهش   های داده تحلیل  )   : منبع 
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فت کرده   فت و شکوفان  تمدن شهداد هستیم. در این هزاره تمدن شهداد بسیار پیرس  در هزاره سوم قبل از میالد مسیح، شاهد اوج پیرس 
ش و   قبل،    چنانهم و    یافتهگسی  پیدا    ها محوطه مانند هزاره  ش  تعداد  کردند به سمت غرب گسی  مسکونز و کشاورزی    هایمحوطه . 

محوطه مسکونز و    3  کهآنقبیل بوده است، چن  های محوطه   تر بیش بسیار    ها آن داشته، اما وسعت    قبل کاهش   های هزاره نسبت به  
 جنوب کشاورزی در قسمت  

 
ف و    ش  است  بوده  باستانز شهداد(  )موقعیت شهر  در جنوب    9خبیص  و کشاورزی  محوطه مسکونز 
به رودخانه، که این    تر نزدیک آن و    تر غرن  جنوب حالت  هزاره قبل، بلکه در    هایمحوطه بر روی    اما نهموقعیت شهر امروزی شهداد،  

 .  اند بوده مسکونز و کشاورزی دارای دو محوطه گورستان نزدیک به خود   هایمحوطه 

  داشتهقرار    آن   غربشمال دورتر و در    ایفاصله خبیص )موقعیت شهر باستانز شهداد( و دیگری در    غرن  جنوب در    ها گورستانییک از این  
جدیدی چون منطقه صنعتگران و منطقه سفالگران هستیم. منطقه صنعتگران با فاصله    هایمحوطه است. اما در این دوره شاهد ظهور  

قشمالمسکونز و کشاورزی و در قسمت    هایمحوطه از   خبیص )موقعیت شهر باستانز شهداد( که چهار مجموعه ساختمانز متصل    ش 
ز هم است.    شدهیم انجام    نجا و جواهرسازی در آ   کاریسنگ ون فلزکاری،  چ  هان  فعالیت به هم بوده است که     کهآن منطقه سفالگر   چنی 

 با 
 
 زیاد از  فاصله

 
 . اند کرده یم و در نزدیک دریاچه واقع بوده است، که گویا از آب دریاچه و خاک ساحل استفاده  ها محوطه  همه

در این هزاره تمدن شهداد از    تمدن باستان از این موضوع دارد.   هایانساننش  ، باز هم نشان از دا ها محوطه و جایگزیتز    یان  مکان این  
ی مناسب بر ش   مهم و بزرگ و انواع ارتباطات با ملل مجاور و صادرات و واردات کاالها و محصوالت    هایراهطریق موقعیت قرارگی 

فت   ز هم شهداد   کرده است. مختلف و متنوع بسیار پیرس  ز   دروازه   چنی   سیستان و بلوچستان به کرمان و خراسان بوده است؛ و  ارتباط بی 
ز صنعت  خود را از معادن اطراف    هایکارگاهلذا منطقه صنعتگران در هزاره سوم قبل از میالد مسیح، سنگ فلز   تقلیل    است.   کرده یم   تأمی 

   داشته است. کاهش شدید آب دریاچه را به همراه  ، خشک شدن تدریخ  دریاچه، کمبود باران،  ها رودخانه آب 

فت و شکوفان  تمدن شهداد، در هزاره سوم یا هزاره دوم قبل از میالد مسیح، باری دیگر و در خالل    ها قرن از گذشت    پس از اوج پیرس 
بار دیگر   این حوضه وجود  گردد یم محو    چنانآن وقوع سیل ویرانگر دوم، تمدن شهداد  از وقوع سیل در  ، که گون  هیچ تمدنز پیش 

 به خامویس  فرو  نداشته است  
ا
 روی    تمدنز ن  و    رود یم و این تمدن برای بار دوم کامل

 
در هزاره دوم قبل از میالد مسیح،    . گرداند بریم مجددا

  
 
شدن هوا،    تر گرم . در این دوره، دریاچه دیگر شکوفان  سابق را ندارد و به علت تغیی  اقلیم و  آید یم پدید  در این حوضه    تمدنز ن  مجددا

ز شور شده است.   مساحت، عمق و حجم آن بسیار کاهش یافته و آب آن نی 

، تمدن رو به افول است.   رود هلیل در این هزاره عالوه بر تمدن شهداد، در حوضه   ز مند نی  ول قبل از میالد  در هزاره ا   و حوضه رود هی 
  ، ز  و    گراید یم ، و در این دوره دریاچه به خشیک  یابد یم تداوم    تمدنز ن  هزاره قبل،    مانند هم مسیح نی 

 
عظیم هزاره هفتم قبل از میالد    دریاچه

 و    گراید یم خود در هزاره اول قبل از میالد مسیح به تدری    ج به خشیک    عظمت مسیح با تمام شکوه و  
 
  زاری شوره به    مرکز دشت لوت،  دریاچه

 . گردد یم تبدیل 

یبندی و نتیجهجمع 5  گیر
بر    ) انسانز و  )طبییع  محییط  ساز  بسی  عوامل  تحقیق  این  یشکل در  قرار    گی  برریس  مورد  شهداد،  طبییع    عوامل  گرفت. تمدن 

ی تمدن شهدادشکل  ی در موقعیت جغرافیان  مناسب  ، می  از سطح دریا   33۰ارتفاع    عبارت بودند از، گی  عدم وجود انواع بالیای  ،  قرارگی 
ز هم ،  طبییع    وهوایآب عدم وجود    چنی 

 
مکانز مطلوب فراهم آورد که دارای دمای مطلوب و بارش    شد یمگرم و یا شد، باعث    شدیدا

ز هم مناسب باشد و   ی در کنار    چنی  ز حاصل و    ایجلگه پرآب و خاک    ایهرودخانه موقعیت قرارگی  و قابلیت اراضز به منظور کشاورزی،    خی 
های مثبت آن    . افزود یم به پارامی 

 وجود منابع طبییع چون یک  
 
ین و خاک ریس ساحل آن به منظور استفاده در صنعت    دریاچه را به    ها انسان ،  گریسفال وسیع و شی 

 در این مکان ترغیب  
 

یشکل سانز  ان  عوامل  اما   . کرد یم زندگ   کاری سنگ ، فلزکاری،  گریسفالکشاورزی،    عبارت بودند از،  تمدن شهداد  گی 
ز هم و جواهرسازی. کشاورزی مناسب و به دنبال آن افزایش تولید و مازاد غذا و   ،  گری سفال ساخت کاالهای مختلف در صنایع    چنی 

مهم و بزرگ و انواع ارتباطات با ملل مجاور باعث    هایراه   و جواهرسازی، به دنبال موقعیت مناسب شهداد بر ش   کاریسنگ فلزکاری، 
ز همو    شد یم صادرات این محصوالت    کاالهای مختلف.   واردات محصوالت و  چنی 

 
  جان  جابه این عوامل در کنار یکدیگر باعث عدم    همه

 است.  شدهیم در این حوضه  ها انسان و سکونت دائیم 

، معابد خدایان،    هایساختمانوجود    ، مراکز صنعت  ه... خود گواه بر این موضوع است.   هایکاخ مسکونز    سلطنت  و غی 
 
 کهآن دیگر    نکته

و متعلقات ارزشمند و   اند بودهثروتمند   هان  انسانآن تمدن  هایانسان که این   شود یم گورهای شهداد نمایان   شنایسباستان از کشفیات  
به همراه   ثروت    اند کرده یم دفن    ها آن بسیاری  این  و    نبوده  از کشاورزی تنها و  از وجود  انواع   مندی بهره بلکه  و  صنایع مختلف دیگر 

سفالگری وصنایع سنگ وجواهر سازی    صنعت  به عبارن  مازاد تولید کشاورزی،  ارتباطات، صادرات و واردات به ملل مجاور بوده است. 
   این منطقه بوده است. کشاورزی وصنعت  موجب رشد تمدنز   هایفعالیت وترکیب 
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ارتبایط باعث    هایراهصنعت  نشان از اهمیت صنعت به همراه با کشاورزی در این منطقه بوده که وجود    هایساخته دست    کشف
ق   ق وشمال ش  ش مبادالت تجاری با حوزه تمدنز ش   گسی 

 
شهرسوخته وبه سمت غرب یعتز فالت مرکزی ایران وجنوب به    خصوصا

یشکل البته عوامل طبییع نقش بسیار مهیم در   ل بوده که رشد تمدنز این منطقه را به دنبال داشته است. سوی حوزه تمدنز هلی و    گی 
 کرده است. تداوم تمدن شهداد ایفا  
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