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  چكيده

در شمال  گلیداغ های قلعه، گمیشان و شمال گنبد تا کوه و بعد از عبور از شمال آق شود مياز شرق دریای خزر آغاز دیوار بزرگ گرگان 
ه نقشه شناسایي و ب منظور بهشناسي  های باستان  پژوهش.  شود محو مي( ترکمن)کمر  های پیش و در کوه یابد ميادامه  کالله شرق

-یوسفمحمد ، 1۱1۱ در اریك اشمیت، 1۱12 در آرنسپس  .آغاز شد  ژاك دمورگان ازسویسال پیش  120کشیدن دیوار گرگان 

 با. ماند متوقف این پژوهش( گلستان استان تشكیل)  1۱1۱ تا 1۱۳1 از. دادندادامه  آن را 1۱۳1و دیگران تا سال  1۱۳0 کیاني در
-هیافت ادامه تاکنون و شد آغازها   کاوش 1۱۱1 از بعد و گرفت قرار توجه مورد گرگان دیوار ،(1۱1۱ سال) گلستان سد ساخت شروع
ترین دیوار دفاعي  ترین دیوار آجری جهان و بزرگ کیلومتر طول، بزرگ 200 ودحد با دیوار این است داده نشان تحقیقات این. است

تقریبا در  .که احتماال محل استقرار سربازان بوده است استدژ دفاعي  ۱۱ گرگان شامل حداقل دیوار. جهان پس از دیوار چین است
گرگان »پنج متر وجود داشته است که آب را از طریق رودخانه  در جلوی آن خندق یا کانال انتقال آب به عمق بیش از سراسر دیوار و

دیوار های کوچكي از   جز بخش همتاسفانه ب .استکرده   دست هدایت مي های پایین  های آجرپزی و زمین  به سمت خندق و کوره« رود
. براثر عوامل طبیعي و انساني از میان رفته است هاسالدر طول  که در زیر خاك مدفون مانده، تقریبا تمام این دیواربزرگ گرگان 

ت مختلفي داده شده است که در مورد زمان ساخت دیوار نظرا. ایي از این دیوار وجود دارده خوشبختانه امكان احیای بخش حال بااین
چنانچه سن ساخت . دارداهمیت بسیاری   لذا تعیین قدمت این دیوار.  دهد  قرن پس از میالد را پوشش مي ۱قرن قبل از میالد تا  4از 

یابي  با حضور در منطقه اقدام به نمونه برداری برای سن علتبه همین . شد  آسان مي ها پرسششد پاسخ بسیاری   دیوار تعیین مي
یابي دوران ساخت این دیوار را  نتایج سن .و یك نمونه رادیوکربن مورد بررسي قرار گرفت رخشانيسه نمونه ( 200۳) 1۱۱4در . دیمکر

های علل و چگونگي ساخت   دانان فرصت داد تا نظریه شناسان و تاریخ های مطلق به باستان  دهد و این سن  در زمان ساسانیان نشان مي
یابي، این  با توجه به اهمیت دیوار گرگان این مقاله کوشش دیگری است تا ضمن توضیح عملیات سن.  ر بیان کنندت دقیقدیوار را  

  .دیوار را به مردم بشناساند
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Summary 

 

The Great Wall of Gorgan in Northern Iran was around 200 km long from the Elburz 

Mountains into the south-east of the Caspian Sea and inculded over 33 forts. A canal at 

least 5 m deep, conducted water along most of the wall.  The main research questions 

included how, when and why did people construct a wall of such enormous dimensions?  

To make such large quantities of bricks, it was essential to have a supply of flowing 

water. A water canal was fed by a complex system of supplier canals that ran along most 

of the wall. To ensure regular water flow, the route of the canal and the wall had to have a 

constant gradient. To achieve such a constant gradient over more than 100 km is the most 

impressive evidence for the high standards of Persian engineering.  

Until 2005, there had been no consensus on the age of the Gorgan Wall. Some thought 

it had been built by the Macedonian king Alexander in the 4
th
 c. BC; the wall is also 

known as ‘Alexander’s Barrier’. Others suggested it was built as late as the 6
th
 c. AD 

under the great Persian king Khusrau I. Majority opinion, since the important fieldwork 

project by Dr Kiani (1982a and b) in the 1970s, favoured a 2
nd

 or 1
st
 c. BC construction.  

In order to solve the question that which of these dating proposals is correct, the best 

way was to determine the absolute date of the wall.  Among other dating methods carbon-

14 and luminescence were the best for this purpose.  
14

C is one of the most accurate 

methods but requires organic material.  However, Gorgan wall is made of bricks.  There 

are quartz and feldspar in loess that is the main material of the bricks. Quartz and feldspar 

are two main luminescence dosimeters. As bricks are cooked in ovens, the luminescence 

clock of quartz and feldspar inside the bricks will reset due to being exposed to a 

temperature more than 300°C. The sediments contain quartz and feldspar.  When 

sediments are exposed to day light, their luminescence clock will reset. As soon as bricks 

cool down or the sediment that was exposed to light is buried, the luminescence clock 

will start again.  The minerals inside the bricks and the sediment will be exposed to a 

radiation (alpha, beta and gamma).  Such radiations are emitted by radioactive materials 

such as uranium, thorium and potassium-40. They damage the crystal structure and the 

atoms are ionised.  Electrons separated from the atoms are trapped and their number are 

accumulated as time passes. We sampled one brick from the best-preserved section in 

Trench E (near the excavated Gorgan Wall brick kiln in Trench A) near the eastern 

terminal of the Gorgan Wall (Figs 5 and 6). Another brick was taken from the Gorgan 

Wall near Gonbad-e Kavus. We also collected one OSL sample sediment from below the 

foundations of the Gorgan Wall near Gonbad-e Kavus that predated the Gorgan wall (Fig 

7).  One bone was also collected from a trench close to Fort 9 which post-dated the 
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construction of wall (Fig 9). All four samples were transferred to and dated in Oxford 

University luminescence lab.  The results of the OSL samples are presented in Table 1.  

The optically stimulated luminescence and radiocarbon dating conclusively proved that 

the Gorgan Wall had been built in during the Sasanian Empire.   We hope to be able to 

narrow down this date further in the future. 

 
Keywords: Gorgan Wall, OSL dating, radiocarbon dating, history 

 

 

 مقدمه    1

کيلومتر پس  991با طولی بيش از  (9 شکل)ديوار گرگان 

 165حدود )از ديوار چين و ديوار آهکی سيمز آلمان 

؛ 9991والدرون، )ديواردنيا است  تريننیطوال( کيلومتر

طول اين ديوار سه برابر طول (.  6114نوکنده و همکاران، 

و ديوار دفاعی هادريان و يا به عبارتی بيش از مجموع د

که دو  است( خاکی)و آنتونين ( سنگی)ديوار هادريان 

وری تمرزهای شمالی امپرا وسازه جدا در بريتانيا هستند 

ديوار گرگان دومين ديوار . اند کرده  می روم را مشخص

بلند دفاعی جهان بعد از چين و احتماال بلندترين ديوار 

ديوار . است دفاعی آجری ساخته شده در دنيای باستانی

ری نسبت به همتای چينی خود ت ان بنا و ساخت محکمگرگ

دارد چرا که در ساخت ديوار چين برخالف ديوار گرگان 

از سنگ بنای ساختمانی و آجر پخته استفاده نشده بلکه از 

محلی و  هایسنگمواد محلی در دسترس مثل خاک، 

با  طور کاملبهچوب گز استفاده شده ولی ديوار گرگان 

 طول در.  (9991 والدرون،)شده است آجر پخته ساخته 

 متفاوتهای   اندازه وها   شکل با قلعه 33 از بيش ديوار

 يا چهارگوش شکل دارای ماًعمو کهاست  شده شناسايی

 ساخت در آنچه شبيه هايی آجرکاری با که هستند مربعی

ها   قلعه اين بين فاصله ،اند  شده ساخته رفته کاره ب ديوار

 استانداردیهای   آجر از آنها ختسا در و است متغير

 پخته کوره در و شده تهيه لس خاک با که شده استفاده

 .اند شده

 در ديوار عرض شناسی باستان اوليههای   بررسی براساس     

 .است متر 6 حدود کوهستانی نواحی متر و در 91 دشت

 

 و ريز شده خرد کاه لس، خاک مرکب از ديوار آجرهای

 سرخ تا نخودی به متمايل آجرها تربيش رنگ. است درشت

های   کوره در پخت از بعد آنها تقريبی وزن است و

های   قالب(. 6 شکل)است  کيلوگرم  66 تا 69 آجرپزی

به  شکل مربعی تقريبا بزرگ بسيار خشت و طبيعتا آجر

 و 91x34x34 و 91x35x35 و 91x61x61 دودی  ابعاد

91x61x61 بالغ بر  در ساخت ديوار. است متر سانتی

برای ساخت آجرها . کار رفته استه صد ميليون آجر ب يك

 .  آجرپزی بوده استهای   نياز به آب و سوخت و کوره

خشك ساخته شده  ديوار گرگان در يك منطقه نيمه    

آب موردنياز برای تهيه آجرهای ای   است و در چنين منطقه

نياز  ساز ديوار و نيز آب مورد و مورد استفاده برای ساخت

لذا در زمان . ساکنان قلعه به راحتی در دسترس نبوده است

مهندسی، برای محصور و  طرحيك به ساخت ديوار، 

هايی که در امتداد  هدايت کردن آب به درون خندق

 لذا ديوار. بخش شمالی ديوار قرار داشتند نياز بوده است

عظيم آبرسانی همراه بوده که شامل  سامانةگرگان با يك 

 ای مرتبط و نيز خندقی در امتداد ديواره ی و کانالسدخاک

متر در  31عرض خندق در طول مسير بين . بوده است

متغير متر در نواحی کوهستانی  91نواحی پست و هموار تا 

زمين از شرق به غرب  کوهساریوضعيت  .است بوده

با  لذا. بيانگر شيب ماليم به سمت دريای خزر است
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 . بوده استکانال  سد و با رود گرگانبگيری خندق از طريق گيری از اين شيب آ بهره

 
 

 .(2104سوسر و همکاران، ) تصویری قدیمی از دیوار گرگان  :1 شكل
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 .ای از آجر دیوار که خط کش روی آن قرار گرفته است  نمونه :2 شكل

اندازه هب نندمارما با تمام اين اوصاف اين بنای تاريخی     

ساير همتاهای باستانی خودشناخته شده نيست و کمتر 

 به ديوار گذارینام علت. سخنی از آن به ميان آمده است

 مدارک و اسناد پايه بر بيشتر گرگان بزرگ ديوار نام

 سير در امروزی گرگان يا هيرکانيا ايالت اهميت و موجود

 اثر اين.  است بوده ايران پهناور سرزمين تاريخی تحوالت

 آثار فهرست در 6361 شماره با 9345 تابستان در فرهنگی

 فهرست در که رود  می اميد و رسيده ثبت به کشور ملی

 .گيرد قرار جهانی ميراث

 

 روش تحقیق     2

 موقعیت جغرافیایی     2-1

و در بخش شمالی  غربی -در جهت شرقی ديوار گرگان 

جنوب شرقی ی ها  دشت گرگان ساخته شده و از کناره

دريای خزر در گميشان شروع شده، بعد از عبور از بخش 

، گليداغهای   يك شدن به کوهدشمالی گنبدکاووس، با نز

در سمت شمال شرق شهرستان کالله در ارتفاعات 

 ناپديد( البرز و کپه داغهای   محل اتصال کوه) کمر پيش

ه واسطبه کيلومتری  3يك وقفه تقريباً  .(3شکل )شود   می

تند در سمت های   و صخره کمر پيشهای   وجود کوه

ايجاد ديوار در اين محدوده را غيرضروری  ،جنوب

الراس ارتفاعات عرب  سپس از باالی خط.  ساخته است

طوق منتهی به  دار دره خوجه شيبهای   داغ به سمت دامنه

ادامه يافته و پس از عبور از کوه نقدعلی و  رود گرگان

و در  رود گرگاناز ضلع جنوبی  حرکت به سمت شرق

در پای  گوناگونامتداد آن و عبور از روستاهای 

 کوه در محدوده پارک ملی گلستان ختم بيلیهای   صخره

ازآنجاکه يال شرقی  (.6113نوکنده و عمرانی، ( شود  می

اندازهای کوهستانی ناشناخته البرز امتداد  ديوار درون چشم

باال آمدن آب دريای  علته يافته و انتهای غربی آن نيز ب

 ديوار انتهای از ما خزر به زير آب فرو رفته است، دانش

 .است بيشتر تحقيق و بررسی نيازمند و نيست کامل
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.(2112نوکنده و همکاران، ) b0892و  a0892 کیانیهای   یافته براساس تمیشه و گرگان دیوار ساده نقشه :3 شكل

  تاریخچه دیوار گرگان    2-2

به داليل تاريخی های   ديوار بزرگ گرگان در نوشتهبه 

 برای مثال .نسبت داده شده است متفاوتهای   نام گوناگون

های   در ساخت هسته مرکزی و قسمتکه به اين علت 

ها ميليون قالب آجرهای سرخ رنگ به کار   ميانی آن ده

 شده ناميده مار سرخ در متون قديمی با نام ت،رفته اس

سد به  توانمی  ديگر اين ديوارهای   جمله نام، از است

 گرگان و اسکندر، سد انوشيروان، سد فيروز، ديوار دفاعی

متفاوت و علل های   همچنين تاريخ. دکراشاره  آالنقزل

تا آنجا که  .برای ساخت ديوار ذکرشده است گوناگونی

ترين نوشته تاريخی که  دهد قديم  می تحقيقات ما نشان

کند مربوط به قرن نهم   می ديوار گرگان اشارهمستقيما به 

نگار دوران  احمد ابن يحيای بالذری تاريخ. ميالدی است

نويسد   می ميالدی فوت کرد 596وری اسالمی که در تامپرا

ميالدی جرجان را فتح  494/494يزيدابن المحلب در سال 

کرد که در کنار آن يك ديوار آجری وجود داشت که تا 

به زمان ای   متاسفانه اشاره بااين حال. اشتدريا ادامه د

( ميالدی 539-963)سپس طبری  .کند ساخت ديوار نمی

-656)صورت غيرمستقيم به وجود ديوار در زمان پيروز  هب

از آن زمان . کند  می اشاره( 139-149)و کوروش ( 614

 متفاوتیميالدی های   تا کنون بيش از پنجاه نويسنده، تاريخ

ها شامل   اين تاريخ. اند ديوار پيشنهاد داده را برای ساخت

-331) ، اسکندر(139-149)، کوروش ( 614-656)پيروز 

-،  يزدگرد دوم(54-935) ، مهرداد اول يا دوم(363

، اوايل (319-349)،  شاپور دوم (635-149) کوروش اول

دوران ساسانيان،  دوران اسالم، شش تا ده هزار سال پيش،

قبل از  قبل از پارتيان و ،ه اشکانياندوردوران پارتيان، 

 .  است ساسانيان

 به ديوار اين ساخت جغرافيايی–تاريخی منابع در اگرچه    

 شاه خسرو تا(  مسيح ميالد از قبل قرن 6) مقدونی اسکندر

 سال تا است، شده داده نسبت( ميالد از پس قرن 4) اول

. بود نيامده دست هب ديوار اين برای مطلقی سن هيچ 6111

 های سال در کيانی دکتر که ميدانی مهم تحقيقات پيرو

 که شد اين بر اکثريت نظر ،عملی ساخت 9941از پس

. است شده ساخته ميالد از قبل دوم تا اول دوران در ديوار

 ساخت زمان با تاريخی دوره و زمانی لحاظ از اين دوره

 به شايد و دارد مطابقت( ميالد از قبل قرن 6) چين ديوار

 آسيایهای   واحد بيابانگردان يورش برابر در آن از تبعيت

 .است شده احداث مرکزی

 

 شناسی باستانهای   تاریخچه پژوهش    2-3

 9554ژاک دمورگان فرانسوی اولين کسی بود که در 

 رساند انجام به هايی روی سمت راست ديوار  کاوش

سال بعد شخصی  41حدود  (.6114نوکنده و همکاران، )

. ايی از ديوار را شناسايی و معرفی کرده ام آرن بخشبا ن

های   مريکايی براساس يافتهااريك اسميت خلبان  9911در 

ای هوايی تهيه کرد ه و عکس آرن برفراز منطقه پرواز کرد

زمين سرخ روی او يك خط (. 6114نوکنده و همکاران، )

ی شناس های باستان  اگرچه بررسی. و در کنار دريا پيدا کرد

اما  ،توان اساس اکتشافات بعدی فرض کرد آرن را می

 از سوی 9949جدی روی اين منطقه در  تحقيقاتاولين 

کيانی . عملی شدی به رهبری کيانی شناس باستانيك تيم 

با کاووش در شهر باستانی جرجان به تحقيقات  زمان هم

 براساسوی . ميدانی روی ديوار گرگان نيز پرداخت

 ازه آجرها و نوع معماری ديوار و شواهدی از جمله اند

مورد بررسی، معتقد  هایسايتدر  هاسفالمانند  هايیيافته

با ديوار چين و در  زمان همبود که ديوار گرگان تقريبا 

بعد از  669قبل از ميالد تا  664)دوره حکومت اشکانيان 

 4تا  3ای ه قرن)ساخته شده و در دوره ساسانيان ( ميالد

در زمان پادشاهی پيروزشاه بازسازی و  حدودا (ميالدی
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تغيير  علتگروه کيانی به  اما کار  .تعمير شده است

 . حکومت ايران متوقف شد

در طی انجام بخشی از  9991پس از مدتی در دهه     

سد گلستان که آبياری  وساز ساختای مربوط به ه فعاليت

مناطق تحت پوشش ديوار را برعهده دارد، کارگران  همه

آبياری سد گلستان، بقايا و های   ام حفر کانالهنگ

 سامانةآن و يك های   يك سد قديمی و کانالهای   ويرانه

در واقع در محل )انتقال آب را در اين منطقه پيدا کردند 

اين مسئله باعث (. ای زهکشی سده تالقی ديوار و کانال

شناسان ايرانی با هدايت و رهبری  شد تا يك تيم از باستان

از . ها شدند  دار کاووش اين ويرانه ائيل نوکنده، عهدهجبر

مهم سازمان ميراث های     طرحيکی از  طرحآن پس اين 

 .فرهنگی ايران به رهبری نوکنده و عمرانی شد

شناس آلمانی ابرهارد ساوئر عضو هيئت  از سويی تاريخ     

علمی دانشگاه ادينبورگ در کتب تاريخی با ديوار گرگان 

و تصميم به تحقيق در مورد آن گرفت، به ايران شد آشنا 

با توجه به اهميت . آمد وبا نوکنده و عمرانی آشنا شد

ساله بين  نامه پنج يك تفاهم 6111جهانی اين ديوار، در 

ادينبورگ و های   سازمان ميراث فرهنگی ايران و دانشگاه

يك کار تيمی مشترک به رهبری  اجرای منظور بهدورهام 

 .رد ساوئر روی اين ديوار امضا شددکتر ابرها

 نامطلوبی اين گروه، تحقيقات خود را در شرايط بد و     

شهری و روستايی های   چرا که پيشرفت عملی ساخت،

و دست درازی کردن به بخشی  ديوار باعث آسيب ديدن

ها باعث تأخير و   شده بود و حضور اين پيشرفت آناز 

   طرحهدف . شد مشکالت زيادی برای ادامه کار تيم

مدرن های    فناوریجامع ديوار گرگان با استفاده از  بررسی

ساختار  ساختنروشن  منظور بهيابی  مثل ژئوفيزيك و سن

عملکرد ديوار و  نقش، نحوه و (آرشيتکت)مهندسی ديوار 

متخصصان  لذا عالقمندان و. تعيين دوران ساخت آن بود

های اين   ه برنامهاز جمل. مشغول شدند   زيادی در اين طرح

يابی ديوار بود تا بتوانند اختالف زمانی  تيم طبيعتا سن

های پيشنهادی از طرف   سال در مورد سن 911حدود 

به همين علت از . دانشمندان متعدد را محدودتر کنند

  .  نويسنده اول مقالة حاضر دعوت به همکاری شد

 

 ناهمیت تعیین دوران ساخت یا سن دیوار گرگا    2-4

ها هنوز در جهان  در بسياری از جهتگرگان  ديوار

از بديل است اما معماهای بسياری را با خود همراه دارد؛  بی

چه کسی و يا در چه دورانی و چرا چنين ديواری در طريق 

و با چنين پيچيدگی و مهارتی  ایالعادهفوق چنين مقياس 

 ترين سؤال تاريخی آن بود که اين ساخته شده است؟ مهم

ديوار دفاعی برای مقابله با چه خطری ساخته شد؟ آيا اين 

خاطر تهديدات و تهاجمات همسايگان شمالی  ديوار به

ساخته شده يا يك اقدام امنيتی در زمان صلح بوده است؟  

آيا کل ديوار در يك دوران ساخته شده و يا در چند 

مرحله، آيا ديوار در دورانی ساخته شده و در دوران 

 زسازی شده  است؟  ديگری با

های فوق تعيين سن  منظور پاسخ گفتن به سؤال به    

های گوناگون ديوارنقش تعيين کننده دارد، زيرا   بخش

دهد آيا کل ديوار در يك دوران ساخته   ها نشان می  سن

شده و يا در چند مرحله، آيا ديوار در دورانی ساخته شده 

دانستن دوران  و در دوران ديگری بازسازی شده  است؟ با

دار ديوار قابل  تر ساخت ديوار، تفسير تاريخی معنی دقيق

   دسترس شده است و سرعت زيادی به پيشرفت طرح

تعيين سن ساخت ديوار بهترين روش علمی در .  دهد  می

ها   يافتن حکومت سازنده ديوار و مراجعه به تاريخ و نقشه

تاريخی های همسايه گرگان و بررسی   برای يافتن حکومت

اينکه آيا ديوار به خاطر جلوگيری از خطر حمله 

ها يا قبايل شمالی ساخته شده و يا به خاطر بيمه   حکومت

های موردی   خيز گرگان از حمله کردن منطقه بسيار حاصل

ها کاربرد نظامی محدود داشته و   ديوار و قلعه اساساًو يا 

هدف اصلی از ساخت آنها دفاع دائمی از امپراتوری ايران 

. بوده است( های ديگر پارتيان يا ساسانيان يا دودمان)
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ها   رسيد که ديوار و قلعه  نظر می های اوليه به براساس بررسی

اند و بيشتر درنقش يك دژ   کاربرد نظامی محدود داشته

ها   لذا اميد بود تا سن.  اند رفته  دائمی برای ارتش به کار می

های اصلی ارتش آن دوران   به شناخت ساختار قسمت

ويژه آنکه درخصوص دوران اشکانيان،  کمك کند؛ به

اطالعات ما از ارتش، محدود به متون کالسيك و تعدادی 

 .(6196سوسر و همکاران، )کارهای هنری است 

 

 دیوار گرگان مطلقن تعیین س      3

هدف  مهمترينشايد  6111در اولين عمليات صحرايی در 

ديوار از آجر ساخته . تيم تحقيقاتی تعيين سن ديوار بود

شده بود و هيچ ماده آلی در آن وجود نداشت تا بتوان با 

در منطقه سنگ . يابی کرد آن را سن راديوکربنروش 

نداشته  آنچنانی جهت ساخت ديوار محکم دفاعی و جود

لذا برای   (.6 شکل)شود   می است ولی به وفور لس ديده

خاک . ساخت ديوار از خاک لس و آجر استفاده شده بود

نوری و گرمايی  رخشانیيابی به روش  لس و آجر قابل سن

در معرض نور قرار گرفتن  بازيرا سيگنال رخشانی . هستند

درجه  311کمتر از يك دقيقه و يا گرم شدن آجر تا 

به عبارت ديگر ساعت رخشانی . شود می صفر ،لسیوسس

 ،لذا رخشانی. صفر شده باشدد باي  می هنگام ساخت ديوار

 .يابی ديوار تشخيص داده شد بهترين روش سن

. در پی يافتن آجر در بدنه ديوار بوديم علتبه همين     

ها سال گذشته آجرهای ديوار را از   متاسفانه مردم طی ده

ها و حتی ساخت ساختمان برایيده و محل ديوار دزد

پراکنده و  صورت بهقبرها استفاده کرده بودند، لذا آجر 

ولی برای کار علمی   .حتی در قبرستان موجود بود

به همين . ضروری بود تا نمونه از ديوار گرگان گرفته شود

 جوی ديوار در کنار کوره آجرپزی ترانشهو جست علت

A  علت بهرسيد می و به نظر)که در شيب تپه قرار داشت 

 با( موقعيت ويژه آن فقط برای ساخت ديوار کاربرد داشته

متر مورد  31X31سه منطقه  . شروع شد سنج مغناطيس

پراکندگی آجرها  علت بهقرار گرفت و سرانجام  بررسی

 ,C)های  ترانشه. حاصل نشد اینتيجه، در منطقه ناصاف

D, E) کاری زده براساس مشاهدات سطح زمين و کنده

عليرغم آنکه بقايای ديوار در هر سه ترانشه  (.1شکل ) شد

سيار کم بC, D موجود بود، اما ارتفاع آجرهای ترانشه  

متر حفظ شده  9464تا ارتفاع  Eکه در ترانشه  بود، درحالی

که ) Aدر کنار ترانشه  Eلذا نمونه يك از ترانشه .  بود

پخته شده  در آن Eاست که آجرهای ترانشه ای  کوره

و در نزديك انتهای شرقی قرار دارد گرفته شد ( است

 .(4 شکل)
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.دهنده حجم عظیم لس برای ساخت آجر است صخره لسی در کنار رودخانه تنگر، مقابل دیوارگرگان نشان .4 شكل

 
 

نقشه طرحوار از محل : مت چپس(. دهد  که محققان را در حال کار نشان می) رهدر محل کو A در محل دیوار و ترانشه E عکس ترانشه: سمت راست .5 شكل

 E.و  A, C, Dهای   ترانشه

 هبراين نمونه، از ناحيه ديگری که ديوار گرگان ب عالوه     

واسطه شسته شدن توسط کانال جديد آب در نزديك 

گنبد کاووس در معرض ديد قرار گرفته بود دو نمونه 

يکی از آجری که در بخشی از ديوار وجود . شت شدبردا

و ديگری ازيك نمونه رسوبی و درست ( 6نمونه )داشت 

تا سن قبل از ساخت ( 3نمونه )از زير ديوار گرفته شد 

ی برای ياه نمونه زمان هم(. 4شکل )آيد  دست بهديوار 

وسيله  هب دز ساالنه  .  سنجش رطوبت برداشت شد
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 .صورت گرفت  سنج طيفکمك  هب  پرتو گيری اندازه

در )ای که در معرض نور قرار نگيرند  به گونهها  نمونه

برای آوری و ، جمع(های سياه ضد نورداخل پالستيك

به آزمايشگاه رخشانی دانشگاه آکسفورد انتقال يابی سن

 .داده شدند

اگر چه اميدی به يافتن مواد عالی در بدنه ديوار نبود      

 حال بااين. تن مواد عالی در کنار ديوار بودولی امکان ياف

به زمان ساخت ديوار داشته  یکه اين ماده ربطمعلوم نيست 

اشته دبا توجه به اينکه در شمال ديوار خندق وجود .  باشد

است، در صورت يافتن  بودهجريان در و در خندق آب 

را کمی پس از ساخت  توان سن آن  می مواد عالی در آن

ازطرفی پيدا کردن سن فعاليت خندق . گرفتديوار در نظر

لذا . دهد  می اطالعات فراوانی در مورد تاريخچه آن

نزديك يك قلعه زده شود ای   تصميم گرفته شد تا ترانشه

 .آيد دست بهتا اطالعات علمی در مورد بخشی از خندق 

رسيدکه در کنار می با توجه به شرايط توپوگرافی به نظر    

گذاری مواد سبك مثل استخوان در سوبامکان ر 9قلعه 

اکتشافی با  تحقيقاتاز طرفی . خندق وجود داشته است

بررسی منطقه  منظور به( 5 شکل) سنج مغناطيساستفاده از 

نشان داده بود که تمرکز زياد مواد مغناطيسی در آنجا 

ها و يا سقوط يکی از   وجود سراميك علت بهشايد 

توجيه زدن ترانشه عميق را اين امر . باشدهای قلعه  برج

ترانشه حفر شد اما متاسفانه در عمق کمی به . تر کرد جدی

 می آب دائما تخليه ،با استفاده از پمپ قوی. آب رسيد

ای  پله بصورت  ترانشه ،امنيت بيشتررعايت خاطر  هشد و ب

سپس يك نمونه استخوان گوسفند يا (  9 شکل)شد  کنده

تری زير بنچ مارک که به م 6436در عمق  (6نمونه )  بز

 براینظر مربوط به دوران فعال بودن خندق بود برداشت و 

آکسفورد منتقل دانشگاه به  راديوکربنيابی به روش  سن

 .شد

 

 یابی به روش رخشانیسن     3-1

ترين  توان در ساده می يابی به روش رخشانی راسن فرايند

شکل )د توضيح دا انرژی تراز مفهوم از استفاده مدل با

های اتم ظرفيتة الي در موجودهای الکترون (.91

عمدتاً ) مجاور پرتوزای عنصرهای تابش از کوارتز،

232، توريم 238U اورانيم
Th 40، و پتاسيمK )خاک و در 

 باالتری تراز به و گيرندمی انرژی کيهانی، پرتوهای نيز

 جای .کنندمی صعود دارد، نام رسانشة الي که انرژی از

 ناميده حفره صطالحدرا ظرفيتة الي در الکترون خالی

 پديد حفره -زوج الکترون يك ترتيب، بدين .شودمی

 باند ها در  حفره و رسانش باند ها در  الکترون اما، .آيدمی

 نواقص سمت به علت همين و به نيستند، پايدار ،ظرفيت

 کنند  می عمل تله همانند که بلور،ة شبک در موجود

 ، 91در شکل  .افتند  می در آنها گير و دشون می کشيده
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 .Eدر ترانشه   (OSL)رخشانی نوری نقشه طرحوار از محل برداشت نمونه یک .6 شكل

هايی   و تله Tافتند   می آنها گير ها در  الکترون کههايی   تله

 .اند گذاری شده نام Lشوند   می آنها گرفتار ها در  که حفره

 ،گرما  يا نور نظير رژیان عامل يك که مادامی

 انبارش نکند، ها رها  تله اين از ها را  حفره ها و  الکترون

نمونه  به نور تابش با  OSLدر. يابد  می ادامه همچنان آنها

 در (است کانی کوارتز خالص که از رسوبات جدا شده)

آنها  و کرده تحريك ها را  حفره ها و  الکترون آزمايشگاه،

 رهاهای   حفره ها و  الکترون اين. کنند  می دها آزا  تله از را

 شوند،  می ترکيب هم با و کنند می پيدا را يکديگر شده

 گسيل فوتون صورت به و آنها حاصل بازترکيب انرژی از

 همان کنند که  می توليد ها نوری  فوتون اين .شود  می

 آزمايشگاهی یپرتوزا دز ميزان .است رخشانی سيگنال

 وجود به سيگنال معادل رخشانیسيگنال  ايجاد باعث که

 (ها حفره ها و  الکترون بازترکيب) طبيعی دز از آمده

 De با که شود  می گفته طبيعی دز معادل شود دز  می

 يك که دزی مقدار ديگر سوی از .شود  می داده نمايش

 يا طبيعی تابش آهنگ است، کرده دريافت هرسال نمونه

 در معادل دز تعيين با .شود  می ناميده دز  آهنگ

 در يا محل در دز آهنگ گيری اندازه و آزمايشگاه

با تقسيم دزمعادل دز   توان می را سن نمونه آزمايشگاه،

طبيعی که نمونه در طول مدت دفن بودن دريافت کرده 

که نمونه هر سال از محيط است، بر آهنگ دز راديواکتيو 

 .آورد دست به دربافت کرده است

 



  49 -94، صفحه 3399، 3، شماره 9مجله ژئوفيزيك ايران، جلد 

 

 
 

از این ناحیه دو نمونه .  واسطه بریده و شسته شدن با کانال جدید آب نزدیک گنبد کاووس در معرض دید قرار گرفته است بخشی از دیوار گرگان که به .7 شكل

 .برداشت شد

 
با کمک حمید  و ( انشگاه ابینگدونشناسی د مرکز ژئوفیزیک باستان)توسط دیوید پارکر، استیو ویلسون  8سنجی در شمال غربی قلعه  اکتشافات مغناطیس. 8 شكل

 E, 036252محل جغرافیای مربع سمت چپ پایین . متر است 31X31هر مربع .  تایید شد(  رنگ سفید) Bعمرانی صورت گرفت  که براساس آن محل ترانشه 

55° ,  N 096428 °33. 
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در ترانشه در کنار قلعه  که محل نمونه استخوان گوسفند یا بز  Bنقشه طرحوار از ترانشه: پایین .اشاره شده است 9که در شکل  Bهای ترانشه   عکس :باال. 9 شكل

 .دهد  را نشان می 8

 شرایط آزمایش     3-2

يابی به روش رخشانی  ها در آزمايشگاه سنآزمايش همة

دانشگاه آکسفورد و تحت نور بسيار ضعيف سرخ و در 

کمك  هها ب گيریاندازه. گرفت صورتاتاق تاريك 

-که توانايی اندازه Riso Tl-DA.15 خودکاردستگاه 

گيری رخشانی نوری و گرمايی را دارد و مجهز به يك 

که توانايی  ( پرتوتوليدکنندة ) 90Sr/Y 90منبع پرتوزا 

گری در دقيقه را داشت  6توليد دزی به ميزان حدود 

تحريك نمونه  برایشدت نور تابشی . صورت گرفت

نمونه در . تر مربع بودم وات بر سانتیحدود چهارصد ميلی

قرار  گوناگونتاريکی تحت عمليات شيميايی و فيزيکی 

يابی کوارتز  سن منظور به. گرفت و کوارتز از آن جدا شد

ميکرون  661-951 و 961-91 بين اندازههای با از دانه

جداگانه روی  های کوارتز خالصنمونه. استفاده شد

 دز معادل دزگيری ليات اندازهو عم ها چسبانده شدديسك

صورت  بازتوليد رخشانی به روش يك اليکوت طبيعی

ها در توليد رخشانی در ابتدا ميزان توانايی دانه. گرفت

به ميزان معين  سپس با دادن دز  .گيری شدطبيعی اندازه

های نزولی حاصل از سيگنال طبيعی و مقايسة نسبی منحنی

 .طبيعی حدس زده شد و مصنوعی ميزان دز معادل دز

افزار آناليست صورت  ها با استفاده از نرم  تحليل نمونه

 .گرفت

گيری دُز ساالنه، ميزان اورانيم، توريم،  به منظور اندازه

و نمونه رسوبی با ترکيبی از   ICP  برای آجرها باپتاسيم 

ICP   گيری شد و با در نظر گرفتن اندازهگاما  سنجطيف و

دُز ساالنه با .  دشکيهانی محاسبه  پرتوثر ارتفاع نمونه، ا
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با تقسيم دُز .  محاسبه شداحتساب ميزان رطوبت نمونه 

نتايج در . دست آمد به هامعادل به دُز ساالنه، سن نمونه

 .آمده است 9جدول 

 

 
 

 OSL. فرایند انرژی تراز نمایش. 11شكل 
 

 . Lو  Tبه ترتيب  ،( ها تله)شبکه های   نقص درها   حفره وها   الکترون گيرافتادن و ای هستههای   تابش شار معرض در بلور فتنگر قرار از ناشی يونش( 9

 .زمان گذشت باها   تله درها   حفره وها   الکترون انبارش( 6

 جريان در (OSL)نور  صورت دراين رسند،  می رخشانی مراکز بهها آن از برخی و شوند یم آزادها   تله ازها   الکترون نمونه، به مناسب موج طول با نور تابش با (3

 (.9995)آيتکن  ،شود  می توليد مراکز اين در بازترکيب
 .دست آمده به روش رخشانی نوری های بهنتایج سن .جدول ا

 

کد 

 آزمایشگاهی
 اهمیت زمانی نمونه  نوع ترانشه

 Palaeodose (متر)عمق 

(Gy) 

Dose rate 

(Gy/ka) 

 2112سن قبل از 

 (AD) سن

X2687  

 0نمونه 
E 

آجر برداشت شده از 

 ,از پایین 3ردیف 
 زمان ساخت دیوار

1221 

4643±1602 2693±1605 0541±81 332-552 

X2697 

 2نمونه 
40S 0339265, 4127983 (2005) 

 نمونه خاک داخل تیوب
قبل از زمان ساخت 

 1221 دیوار

4624±1602 2691± 1605 0221±011 242-442 

X2698 

 3نمونه 
UTM 40S 0339265, 4127983 (2005) 

 زمان ساخت دیوار آجر

1211 

4620± 1614 2621± 1604 0221±011 292-492 
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 گیری نتیجه           4

وساز ساسانيان اشاره دارد و ما  ها به تاريخ ساخت  همة سن

ن اشکانی را ار با دوراتوانيم ارتباط ديو تقريبا با اطمينان می

ر اين دوران امپراطوری ايران در حال جنگ با د. رد کنيم

، پادشاه شاهکه پيروز طوری همسايگان شمالی بود؛ به

مکررا در گرگان ميالدی  656 تا 619های ساسانی در سال

در جنوب ديوار گرگان ( نزديك گناباد جديد)باستان 

اقوام و ديگر  های سفيد هونقوم  با تهديدمستقر بود تا 

ساسانی برای  انبنابراين احتماال پادشاه .مقابله کندشمالی 

رخنه و جلوگيری خيز گرگان  محفاظت از دشت حاصل

 .اند اين اقوام به داخل ايران، اين ديوار را ساخته

دست آمده با مشاهده  های به  اطمينان ما از صحت سن    

 شناسی منطقه با اولين و آخرين سن انطباق توالی چينه

دست آمده با  سن به. دست آمده افزايش يافت احتمالی به

 664-664) تر از ديوار برای يك نهشته قديمی OSLروش 

های   ، در شرايط نسبی بيشتر از هريك از سن(ميالدی

يابی  دست آمده برای ديوار تعيين و سن علمی به

راديوکربن برای استخوان حيوان که مربوط به بقايای قلعه 

مربوط به دوران بعد از تاريخ  (ميالدی 633-491)بود  9

ها چه با روش راديوکربن و  نتايج آزمايش. ها است  نهشته

، نشان دادند که ديوار (OSL)چه با روش رخشانی نوری 

يا اوايل قرن  طور قطع در اواخر قرن پنجم و گرگان، به

 .اند ششم ميالدی ساخته شده

 
 تشکر و قدردانی 

و اجرای عمليات ديوار گرگان    طرحکسانی که در  همةاز 

اول از  نگارندة. کنيم می بودند تشکرهمراه ما صحرايی 

مايت مالی دانشگاه تهران در قالب طرح پژوهشی شماره ح

مقالة  از داوران محترم. کند  می تشکر 16/9/4619116

  .ريمصميمانه سپاسگزا حاضر

 

 منابع
 

بررسی  ،6113، .؛ و عمرانی رکاوندی، ح.نوکنده، ج

مرکز  گزارش منتشر نشده،: ديوار گرگان شناسی باستان

 .تهران، ايران شناسی باستانتحقيقات 
Aitken, M.J., 1998, An Introduction to Optical 

Dating: The dating of Quaternary sediments 

by the use of photon-stimulated luminescence: 

Oxford University Press, Oxford, 267. 

Kiani, M.Y., 1982a, Excavations of the defensive 

Wall of the Gorgan Plain: Iran, Journal of the 

British Institute of Persian Studies, 20, 73–79. 

Kiani, M.Y., 1982b, Parthian Sites in Hyrcania. 

The Gurgan Plain: Archäologische 

Mitteilungen aus Iran Ergänzungsband 9, 

Berlin. 

Nokandeh, J., Sauer, E.W., Omrani Rekavandi, 

H., Wilkinson, T., Abbasi, G.A., 

Schwenninger, J.-L., Mahmoudi, M., Parker, 

D., Fattahi, M., Usher-Wilson, L.S., Ershadi, 

M., Ratcliffe, J. and Gale, R. 2006, Linear 

Barriers of Northern Iran: The Great Wall of 

Gorgan and the Wall of Tammishe: Iran, 

Journal of the British Institute of Persian 

Studies, 44, 121–73. 

Sauer,  E W., Omrani H., Wilkinson T J., 

Nokandeh, J, 2014, Persia's Imperial Power in 

late Antiqity.  The Great Wall of Gorgan and 

the Frontier Landscapes of sasaninan Iran: 

OxBOW Books. P710. 

Waldron, A., 1990, The Great Wall of China: 

From History to Myth: Cambridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9396، 3، شماره 9مجله ژئوفيزيك ايران، جلد                                                               همکاران  فتاحی و                                                                                        41

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


