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چکیده

ســطح آب دریــای خــزر بهعنــوان بزرگتریــن دریاچــۀ روی زمیــن از تغییــرات و نوســانات زیــادی برخــوردار
بــوده اســت .بــا تغییــر ســطح آب ایــن دریــا ،زمینهــای پســت بســیاری بــه زیــر آب رفتــه یــا بخشهایــی
از ســواحل کمعمــق از آب خــارج شــدهاند .بــا وجــود مطالعــات فراوانــی کــه درخصــوص تغییــرات ســطح
آب دریــای خــزر انجــام شــده ،اطالعــات چندانــی از دادههــای تاریخــی در حــوزۀ دریانــوردی ،کشــتیرانی،
تجــارت دریایــی و بنــادر تاریخــی ایــن دریــای بســته وجــود نــدارد .دریانــوردی و کشــتیرانی در دریــای
مازنــدران از قدمــت چندانــی برخــوردار نبــوده و بــه ســدههای اخیــر محــدود میشــود .در منابــع جغرافیــای
تاریخــی درمــورد دریــای خــزر ،خبــری از دریانــوردی و کشــتیرانی در دورههــای پیــش از صفویــه دیــده
نمیشــود .از دورۀ قاجــار ،رفتوآمــد کشــتیهای تجــاری بیــن بنــادر تــزار و ایــران برقــرار شــده و کاالهــای
تجــاری بیــن بنــادر روســی از طریــق رودخانــۀ ولــگا بــا بنــادر ایرانــی انزلــی ،سرمشــهد و آشــوراده تجــارت
مورخیــن ایــن عصــر ،اطالعــات چندانــی درمــورد ســاختار
میشــد .بهجــز اشــارات انــدک جهانگــردان و
ِ
ایــن کشــتیها در اختیــار نیســت .در دهــۀ اخیــر بــا تغییــر ســطح آب دریــای خــزر و پائیــن رفتــن ســطح آب،
تعــدادی از کشــتیهای تاریخــی ایــن دریاچــه آشــکار شــده اســت .شناســایی چندیــن کشــتی از جنــس الــوار
چوبــی در ســواحل تالــش ،رودســر ،نــکا و خلیجگــرگان ،اطالعــات باارزشــی درخصــوص ســاختار کشــتیهای
تاریخــی و کشــتیرانی دریــای خــزر ارائــه خواهــد داد .در ایــن نوشــتار کــه براســاس پژوهــش میدانــی و مطالعــۀ
کتابخان ـهای فراهــم شــده اســت ،ضمــن معرفــی کشــتیهای تاریخــی کــه بهواســطۀ تغییــرات ســطح آب
دریــا پدیــدار شــدهاند ،فقــدان نمونههــای قدیمیتــر در ایــن دریــای بســته بهدلیــل نبــود بادهــای موســمی،
جهــت حرکــت ّ
نامنظــم امــواج ،نبــود تمدنهــای همجــوار و بهتبــع آن فقــدان مســیرهای تجــاری دریایــی،
پی ـشروی و پ ـسروی متنــاوب آب دریــا و دیگــر عوامــل مــورد مطالعــه قــرار خواهــد گرفــت.
کلیدواژگان :تغییرات سطح آب دریا ،دریای خزر ،کشتیهای تاریخی ،کشتی مغروق.
 .Iاستادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
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شــمال ایــران دربرگیرنــدۀ جل`گ ـهای سرســبز و باریــک اســت کــه در حدفاصــل رشــتهکوه البــرز و دریــای
خــزر قــرار گرفتــه اســت .جریــان تنــد رودخانههــا از یکســو و تغییــرات ســطح آب دریــای خــزر ازســوی دیگــر
بهشــدت جلگههــای ســاحلی را تحتتأثیــر قــرار داده و رســوبگذاری در ایــن منطقــه را ب هطــور چشــمگیری
افزایــش داده اســت.
ســطح آب دریــای خــزر بهدلیــل بســته بــودن همــواره دچــار تغییــرات اساســی بــوده و از  5000ســال قبــل
تــا عصــر حاضــر از  -35تــا  -20متــر متغیــر بــوده اســت .از بــدو شــکلگیری ایــن دریــا تاکنــون کمینــۀ ســطح
آب آن بــه  -113متــر و بیشــینۀ آن بــه  +50متــر رســیده اســت ( .)Naderi Beni et al., 2013: 13ایــن
تغییــرات کــه ارتبــاط مســتقیم بــا میــزان آب رودخانههایــی داشــته کــه بــه ایــن دریاچــه میریختهانــد،
تأثیــر بهســزایی در اســتقرارهای انســانی پیرامــون آن داشــته اســت (قمریفتیــده.)37-56 :1394 ،
اگرچــه ســواحل ایــن دریــا بســیار حاصلخیــز بــوده و درطــول تاریــخ زمینــۀ جــذب جوامــع انســانی بــوده
اســت (ارلندســون و فیتزپاتریــک2006 ،؛ ارلندســون و مــوس2001 ،؛ Parkington, 2004; Klein et al.,
 ،)2004; Wenke & Olszewski, 2007: 152-155امــا فاصلــۀ معنــاداری بیــن پرا کندگــی آثــار تاریخــی
و ســواحل امــروزی ایــن دریــا وجــود دارد (تصویــر  .)1همانگونــه کــه امــروزه نیــز پیشــروی آب دریــا بناهــای
بتنــی ســاحلی را تخریــب میکنــد ،در گذشــته نیــز پیشــروی آب دریــا باعــث بــه زیــر آب رفتــن بســیاری از
محوطههــای تاریخــی شــده و یــا بههنــگام پســروی باعــث فاصلــۀ زیــاد آثــار بشــری بــا خــط ســاحلشــده
اســت .چــه بســیار آثــار زیــادی از گذشــتۀ انســان کــه بهواســطۀ پیشــروی و یــا پســروی آب دریــا در اعمــاق
آب قــرار گرفتــه باشــند یــا امــروزه بهفاصلــۀ زیــادی از خــط ســاحلی در زیــر امــاح جلگههــای پیرامــون دریــا
مدفــون شــده باشــند .ایــن واقعیــت علمــی درمــورد بنــادر تاریخــی و کشــتیهای تاریخــی بهگلنشســته
نیــز صــدق میکنــد و فقــدان بنــادر تاریخــی قبــل از ســدۀ پانزدهــم م .در ســواحل دریــای خــزر میتوانــد
ً
ارتبــاط منطقــی بــا تغییــرات ســطح آب داشــته باشــد؛ بدیــن معنــی کــه احتمــاال بســیاری از بنــادر تاریخــی و
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ّ
موقعیت جغرافیایی و وضعیت طبیعی
دریای مازندران:

آب و هوا و بادهای دریای مازندران

دریــای خــزر میــان مدارهــای َ 36˚ 34و َ 47˚13عرضشــمالی قــرار دارد .ایــن دو عــرض جغرافیایــی
همعــرض دومــداری هســتند كــه یكــی از شــمال آفریقــا و دیگــری از جنــوب اوكرایــن یعنــی ناحیههایــی
كــه ازنظــر میــزان گرمــا بــا آن تفــاوت فــراوان دارنــد ،میگذرنــد؛ در نتیجــه ،اختــاف گرمــای دریــای خــزر
برحســب گســتردگی زیــاد آن از شــمال بــه جنــوب مشــخص شــد ه اســت .بــه همینترتیــب ،اختــاف ژرفــای
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ماز َ
دریــای َخ َــزر ،دریــای َ
نــدران یــا دریــای خــزرن (احمدیپــور )37 54 :1387 ،پهنــهای آبــی اســت
کــه از جنــوب بــه ایــران ،از شــمال بــه روســیه ،از غــرب بــه روســیه و جمهــوری آذربایجــان و از شــرق بــه
جمهوریهــای ترکمنســتان و قزاقســتان محــدود میشــود .دریــای هیــرکان /گــرگان و دریــای تبرســتان از
دیگــر نامهــای ایــن دریــای بســته اســت ،اگرچــه بــرای ایــن دریاچــه ،نامهــای بســیاری عنــوان شــده اســت
(رضــا14-36 :1387 ،؛ .)95-114 :1365
دریــای خــزر کــه گاهــی در طبقهبنــدی بزرگتریــن دریاچــۀ جهــان و گاهــی کوچکتریــن دریــای
خودکفــای کــرۀ زمیــن جــای میگیــرد ،بزرگتریــن پهنــۀ آبــی محصــور در خشــکی اســت .طــول آن حــدود
 ۱۰۳۰تــا  ۱۲۰۰کیلومتــر و عــرض آن بیــن  ۱۹۶تــا  ۴۳۵کیلومتــر اســت .ســطح ایــن دریــا ،پایینتــر از ســطح
دریاهــای آزاد و ا کنــون  26/5تــا  ۲۸متــر پایینتــر از ســطح دریــا اســت .خــط ســاحلی دریــا حــدود  ۷هــزار
ّ
کیلومترمربــع (یــک و نیــم برابــر خلیجفــارس) و حجــم آب آن نیــز
کیلومتــر ،مســاحت آن  ۳۷۱تــا  ۳۸۶هــزار
 ۷۸۷۰۰کیلومتــر مکعــب اســت.
دریــای خــزر در گذشــته ،بخشــی از دریــای تتیــس بــود کــه اقیانــوس آرام را بــه اقیانــوس اطلــس متصــل
میکــرد .از حــدود  ۵۰تــا  ۶۰میلیــون ســال پیــش بهتدریــج راه ایــن دریــا ابتــدا بــه اقیانــوس آرام و ســپس بــه
اقیانــوس اطلــس بســته شــد (بریمانــی .)66 :1355 ،در ســال ۱۹۵۲م .شــوروی رود ُدن و ولــگا را بــا ایجــاد
آبراهــی مصنوعــی بــه هــم پیونــد داد تــا کشــتیهای کوچــک بتواننــد از دریــای خــزر بــه دریــای آزوف و
دریــای ســیاه برونــد .بدینســان دریــای خــزر دوبــاره بــه دریاهــای آزاد راه یافــت.
قســمت شــمالی ایــن دریــا بســیار کمعمــق اســت؛ بهطوریکــه تنهــا نیمدرصــد آب دریــا در یکچهــارم
شــمالی دریــا قــرار دارد و عمــق آن بهطــور میانگیــن کمتــر از  ۵متــر اســت .حــدود  ۱۳۰رودخانــه بــه ایــن
دریــا میریزنــد کــه بیشــتر آنهــا از شــمالغربی بــه دریــا میپیوندنــد .بزرگتریــن آنهــا رود ولــگا اســت کــه
هرســال بهطــور میانگیــن  ۲۴۱کیلومتــر مکعــب آب را وارد دریــای خــزر میکنــد .رودهــای کــورا  ،۱۳اتــرک
 ،8/5اورال  8/1و ســوال ک  ۴کیلومتــر مکعــب آب را ســاالنه وارد دریــا میکننــد (افشارسیســتانی2 :1376 ،
ـ( ،)221تصویــر .)2
 ٪۸۱آب ورودی خــزر را رود عظیــم ولــگا تأمیــن میکنــد .عمــق آن از شــمال بــه جنــوب افزایــش مییابــد
و میانگیــن ژرفــای ایــن دریاچــه در ناحیــۀ شــمالی ،کمتــر از  ۱۰متــر ،در بخــش میانــی بیــن  ۱۸۰تــا  ۷۸۸متــر
و در بخــش جنوبــی کــه آبهــای کنــارۀ ایــران را تشــکیل میدهــد بــه  ۹۶۰متــر و تــا ژرفــای  ۱۰۲۵متــری نیــز
در ناحیــۀ جنوبــی ایــن دریاچــه گــزارش شــدهاســت .جهــت جریــان آب ایــن دریاچــه از ســمت شــمالغربی
بــه جنوبشــرقی اســت (عجــم.)1383 ،
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یــا کشــتیهای تاریخــی بهدلیــل پیشــروی و یــا پســروی آب دریــا در عمــق آب واقــع شــدهاند یــا بهفاصلــه از
خــط ســاحلی در زیــر رســوبات رودخانههــای مدفــون گردیدهانــد .در دهــۀ اخیــر بهدلیــل نوســانات ســطح
آب دریــای خــزر تعــدادی از کشــتیهای تاریخــی ســر از آب بیــرون آورده و امــروزه در خــط ســاحلی بــه چشــم
میخورنــد .در ایــن مقالــه ضمــن مطالعــۀ تغییــرات ســطح آب دریــای خــزر بــه تأثیــرات ایــن پدیــده بــر بنــادر
تاریخــی ،کشــتیرانی و دریانــوردی ایرانیــان باســتان در ایــن دریــای بســته خواهــد پرداخــت.
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آب حوضههــای شــمالی ،مركــزی و جنوبــی نیــز در ایجــاد ایــن اختــاف گرمــا ســهیم هســتند .درحقیقــت
نفــوذ میــزان گرمــا در آبهــای حوضــۀ شــمالی كمتــر از دو حوضــۀ دیگــر بهنظــر میرســد .در تابســتان ،آب
بهســرعت گــرم و در زمســتان نیــز بــه همیــن ســرعت ســرد میشــود ،درحالیكــه در حوضههــای مركــزی و
جنوبــی ،حــرارت خورشــید نفــوذ كمــی بــر تــودۀ آب دارد و هــوا بســیار معتــدل باقــی میمانــد.
درمــورد عنصــر اقلیمــی بــاد میتــوان گفــت :جهــت و ســرعت بــاد دریــای خــزر بســتگی بــه وضــع زمیــن
ســواحل ،اختــاف میــزان گرمــای خشــكی و دریــا ،فشــار بارومتــری و تفــاوت آن در فصلهــای گونا گــون
دارد .هنــگام زمســتان بادهــای ســرد در نواحــی شــمالی روســیه بــا شـ ّـدت بهســمت جنــوب پاییــن میآینــد و
ّ
در ایــن ســمت بــا برخــورد بــه رشــتهكوه البــرز متوقــف میشــوند.
منظــم یــا اصلــی و ّ
بادهــای دریــای مازنــدران دو نــوع جریــان ّ
نامنظــم دارد .بــاد نخســت ،از ســامانۀ
ّ
معینــی پیــروی کــرده و در کرانــۀ شــرقی از جنــوب بــه شــمال ،در حوضــۀ میانــی بهســوی غــرب و پــس از
رســیدن بــه کرانــۀ غربــی در همــۀ کرانههــا بهســوی جنــوب ســرازیر میشــود و در کرانــۀ جنوبــی بهســوی
ّ
شــرق حرکــت میکنــد .بــاد نــوع ّ
دوم در جهــات مختلــف و نامشــخص اســت (افشارسیســتانی:1376 ،
.)229
روی دریــای خــزر بهســبب فراوانــی واچرخندهــا بیشــتر اوقــات بــا وزش بــاد همــراه اســت .در انزلــی در
فصــل گــرم ســال جهــت بــاد شمالشــرقی اســت و در فصــل ســرد ایــن جهــت از جنوبغربــی تــا شــمالغربی
تغییــر مییابــدّ ،امــا در رشــت و بابلســر جهــت بــاد غالــب درطــول ســال غربــی و در رامســر جهــت بــاد غالــب در
فصــل گــرم شــرقی و در فصــل ســرد ســال شــمالغربی اســت.
وجــود یــك مركــز كمفشــار حرارتــی روی فــات ایــران باعــث فراوانــی مؤلفــۀ شــرقی بــادی اســت كــه بــر اثــر
دامنــۀ پرفشــار آســیایی بهوجــود میآیــد كــه خــود ایــن مؤلفــه در كرانــۀ شــرقی خــزر ،بــاد غالــب نیمــۀ ســرد
ســال اســت .ســبب وزش بادهایــی كــه در شــمالغربی كرانههــای دریــای خــزر دیــده میشــود ،پرفشــار آزور
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شهــای داخلــی دریــا بههمــراه محــدودۀ حوضــۀ آبریــز (بــا
تصویــر  .2نقشــۀ دریــای خــزر و تقســیمبندی بخ 
خطچیــن نشــان داده شــده اســت)( ،الهیجانــی و همــکاران :1389 ،شــکل )1
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تصویر  .3تقسیمبندی محدودۀ رودهای آبریز دریای مازندران (.)Renssen et al., 2007: Fig 1
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اســت كــه بیشــتر بــاد غالــب نیمــۀ گــرم ســال اســت ،درحالیكــه در كرانــۀ جنوبــی دریــای خــزر در فصلهــای
ـدن زبانــۀ پرفشــار آزور و قطبــی بــه ایــن ســمت اســت .لــذا بــاد
ســرد ،وجــود بــاد غالــب بهســبب كشیدهشـ ِ
غالــب در ســاحل ایرانــی خــزر بــا ســایر كرانههــای ایــن دریــا تفــاوت چشــمگیری دارد .مؤلفههــای نیمــۀ
شــمالی دریــای خــزر از آنتیســیكلون آســیایی ناشــی میشــود كــه در زمســتان از قــدرت زیــادی برخــوردار
و بدینســبب اســت كــه بــا هــوای بســیار ســرد و ســنگین ایــن ناحیــه ،یخبنــدان شــدیدی هــم مالحظــه
میگــردد .ایــن امــر موجــب میشــود تــا نوســان حرارتــی نیمــۀ شــمالی دریــای خــزر بســیار زیــاد شــده و
بهدلیــل نشســت تدریجــی هــوا از بارندگــی بهــرۀ كافــی نداشــته باشــد ،درحالیكــه بههنــگام اســتقرار یــك
مركــز فشــار زیــاد روی دریــای خــزر ،جهــت بــاد در ســواحل شــمال ایــران شــمالی میگــردد و بهســبب نشســت
هــوا روی دریــا در ســواحل جنوبــی خــزر ،یــك حالــت واگرایــی بهوجــود آمــده و هوایــی كــه رطوبــت كافــی از
دریــا گرفتــه ،بهطــور مكانیكــی روی دامنههــای شــمالی البــرز صعــود میکنــد ،بــا باالتــر رفتــن منبســط و ســرد
میشــود ،رطوبــت موجــود در هــوا تراكــم حاصلكــرده و ایجــاد بارندگــی میكنــد.
ّ
فقــدان بادهــای موســمی در دریــای خــزر میتوانــد یکــی از مهمتریــن عوامــل عــدم توجــه مردمــان ایــن
ّ
خطــه بــه دریانــوردی درطــول تاریــخ بــوده و شــاید ایــن خــود دلیــل تاریــخ نهچنــدان طوالنــی دریانــوردی
در خــزر باشــد .تنهــا از دوران صفــوی و حــدود پانصدســال پیــش اســت کــه نخســتین گامهــا درراســتای
دریانــوردی و کشــتیرانی در بزرگتریــن دریاچــۀ جهــان برداشــته میشــود .البتــه بــه شــهادت تاریــخ و
براســاس منابــع تاریخــی ،کشــتیهای دورۀ صفــوی از بزرگــی چندانــی برخــوردار نبــوده و بــا بادبانهــای
کوچــک ،تنهــا قــادر بــه کشــتیرانی ســاحل بــه ســاحل بودهانــد (داالوالــه .)169-177 :1348 ،برخــاف
دریــای خــزر در خلیجفــارس ،بادهــای موســمی درکنــار حضــور ّ
تمدنهــای بــزرگ بشــری از مهمتریــن
عوامــل ایجــاد و گســترش دریانــوردی و کشــتیرانی اســت .در ایــن خلیــج ،از ابتــدای زمســتان تــا آخــر بهــار،
بــاد از جنــوب بــه شــمال مـیوزد و مناســب ســفر کشــتیهای بادبانــی از هنــد و آفریقــا بــه خلیجفــارس اســت؛
نیــز از ابتــدای تابســتان تــا آخــر پاییــز هــم بــاد از شــمال بــه جنــوبوزیــده و موســم ســفر از خلیجفــارس
بــه هنــد و آفریقــا اســت .ایــن زمینــۀ مســاعد و بازارهــای بــزرگ کاال ســبب گردیــده تــا مردمــان پیرامــون
خلیجفــارس بــا اســتفاده از الــوار درختــان آفریقایــی ،اقــدام بــه ســاخت لنجهــای اقیانوسپیمــا کــرده و
ســواحل ایــران را بــه ســواحل هنــد ،شــرق آفریقــا و ّ
حتــی شــرق آســیا مرتبــط ســازند.
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وضعیت نوسانات آب دریای مازندران درطول زمان
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از منابــع جغرافیــای تاریخــی ماننــد مســعودی ( 346هــ.ق ،).اصطخــری (صفحــۀ  )206و ابنفقیــه
(صفحــۀ  )33میتــوان ســطح باالتــر از امــروز دریــای مازنــدران را اســتنباط کــرد .ابنفقیــه فاصلــۀ شــهر
ســاری تــا دریــا را سهفرســخ تعییــن کــرده اســت و اصطخــری ،فاصلــۀ کــوه تــا دریــا را در مازنــدران یـکروز و
در برخــی نقــاط دریــا را در دامنــۀ کــوه میدانــد و در گیــان دو روز معرفــی میکنــد (بریمانــی.)97 :1355 ،
پیشــروی آب دریــای مازنــدران در کرانــۀ ایرانــی را میتــوان بهوســیلۀ دگرگونــی شــکل آجرهــای
کنارههــای «گمیشتپــه» و ترا کــم صدفهــای دریایــی در گورســتانهای ترکمنهــا در ســدۀ 18م .نشــان
داد (افشارسیســتانی .)232 :1376 ،بــاال و پاییــن رفتــن ســطح دریــای مازنــدران متنــاوب و تکــراری بــوده
ّ
اســت .غیــر از تغییــرات درطــول زمــان و نوســانات بســتر دریــا ،تغییــرات موقتــی و فصلــی نیــز در نتیجــۀ کمــی
و زیــادی آب رودخانههــا و ســطح آب دریــا مؤثــر بــوده اســت .تغییــرات ســالهای  1135م .تــا  1606م .و
 1925م .حــدود  26متــر تغییــر در ســطح آب خــزر را نشــان میدهــد .در اثــر تغییــرات فصلــی نیــز گاهــی تــا 50
ـ 40ســانتیمتر آب دریــا بــاال م ـیرود (بریمانــی .)102 :1355 ،نوســانات آب دریــا در زندگــی هیدرولوژیکــی،
ُ
صنایــع نفــت ،شــیالت و کشــتیرانی تأثیــر فــراوان دارد (همــان .)119 :افــت تــراز ســطح آب دریــای مازنــدران
دســتکم هفتبــار از ابتــدا تاکنــون رخ داده اســت (قمریفتیــده و همــکاران 46 :1394 ،بهنقــل از:
ِ
ممــداف.)1997 ،
تغییرات ســطح آب دریای خزر از تغییرات ســطح آب دریاهای آزاد به مراتب بیشــتر اســت (افشــاریآزاد
و پورکــی .)178 :1391 ،ســطح دریــای مازنــدران در ســال  1315م .بــه  30/9پائینتــر از ســطح آبهــای
آزاد رســیده و در  1306م .بــه باالتریــن حــد خــود یعنــی  14/5متــر پائینتــر از ســطح اقیانوسهــا بــود .در
ســالهای اخیــر نیــز ســطح آب رو بــه افزایــش گذاشــته و تــا  1367ش .بســیاری از خانههــای ســاحلی را
غیرقابلســکونت ســاخته اســت (آهکــی و همــکاران .)9-12 :1382 ،امــروزه ســطح آب دریــای خــزر ســاالنه
 15ســانتیمتر بــاال میآیــد (افشــاریآزاد و پورکــی .)178 :1391 ،ایــن افزایــش مشــکالت بســیاری را بــرای
ســاکنین جنوبــی دریــای خــزر ایجــاد کــرده اســت (خوشــروان و همــکاران ،)2 :1390 ،افزایشــی کــه در آینــده
نیــز ادامــه خواهــد یافــت (مشــیری( ،)29 :1389 ،نمــودار  1و .)2
ً
ً
اصــوال هرگونــه جنبــش دریایــی و امــواج دریــای خــزر کــه گاهــا تــا  11-12متــر میرســد ،تأثیــر زیــادی بــر
منظــم و ّ
امــور کشــتیرانی دارد .بادهــا ضمــن ایجــاد امــواج باعــث ایجــاد جریانهــای ّ
یشــود کــه
نامنظــم م 
در دریانــوردی کمــال اهمیــت را دارد (افشارسیســتانی .)151 :1376 ،پســروی آب دریــای مازنــدران ازلحــاظ
اقتصــادی و محیطــی زیانبخــش اســت و موجــب کاهــش صیــد میگــردد .از بیــن رفتــن ژرفــای دریــا و
درجــۀ شــوری آب بهواســطۀ پســروی آن نهتنهــا بــر ماهیگیــری کــه بــر کشــتیرانی هــم تأثیــر دارد .بــا پســروی
دریــا ضمــن کمعمــقشــدن ســواحل ،کانالهــا نیــز کمعمــق شــده و لنگرگاههــا نیــز غیرقابــل اســتفاده
میگــردد .همچنیــن نمــودار شــدن آبتلهــا نیــز کار کشــتیرانی را بــا عوامــل نامســاعد روب ـهرو میســازد
(افشارسیســتانی .)232 :1376 ،بهدلیــل تغییــرات ســطح آب دریــای مازنــدران میتــوان چنیــن تصــور
کــرد کــه ضمــن دشــواری کشــتیرانی و لنگرانــدازی در ســواحل ایــن دریــا ،چهبســا بســیاری از بنــادر قدیمــی و
کشــتیهای تاریخــی آن بــه زیــر آب دریــا فرورفتــه و یــا بهســبب دور افتــادن از ســاحل امــروزی ،در زیــر شــن
و ماســه دش ـتهای فراســاحلی مدفــون شــده باشــند.
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ّامــا ایــن تجــارت پررونــق خلیجفــارس کــه از هزارههــای قبــل از میــاد تــا بــه امــروز در جریــان بــوده
اســت ،در بزرگتریــن دریاچــۀ جهــان یعنــی دریــای مازنــدران بهوجــود نیامــده و گســترش نیافتــه اســت.
معالوصــف کشــف چنــد کشــتی از الــوار چــوب در ســواحل جنوبــی خــزر فرصــت نــادری اســت بــرای مطالعــۀ
ســاختار کشــتیهای تاریخــی ،مســیرها و بندرهــای تاریخــی پیرامــون دریــای خــزر و امتعــۀ مــورد تجــارت در
ســدههای متأخــر.
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نمودار  .2نوسانات آب دریای مازندران (.)Kakroodi, 2012: Fig 12

بنادر تاریخی دریای مازندران

در بررســیهای باستانشناســی ســواحل و دشــتهای ســاحلی دریــای مازنــدران اثــری از بنــادر تاریخــی
شناســایی نشــده اســت .تنهــا شــواهد قابلاتــکا بــرای شناســایی بنــادر تاریخــی دریــای مازنــدران ،اســتفاده
از منابــع جغرافیــای تاریخــی و کتــب جهانگــردان و مورخیــن ســدههای اخیــر اســت کــه خــود ایــن مرا کــز
تجــاری را مشــاهده کــرده و درمــورد آنهــا توضیحاتــی را ارائــه دادهانــد .همانگونهکــه پیشــتر ذکــر شــد،
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نمودار  .1نوسانات آب دریای خزر (مازندران) در هزارۀ اخیر (.)Naderi Beni et al., 2013: Fig 9
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دریانــوردی در دریــای مازنــدران قدمتــی فراتــر از دورۀ صفــوی نــدارد و در منابــع تاریخــی پیــش از ایــن
دوره خبــری از دریانــوردی و کشــتیرانی در ایــن بزرگتریــن دریاچــۀ دنیــا وجــود نــدارد .پیتــرو دالوالــه
ســفیر و نماینــدۀ ویــژۀ پادشــاه اروپایــی مأمــور در دربــار شــاهعباس صفــوی در ســفرنامۀ خــود مینویســد:
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کشتیرانی و دریانوردی دریای مازندران در منابع تاریخی
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شــاید بهدلیــل نوســانات ســطح تــراز آب دریــای مازنــدران ،برخــی از بنــادر تاریخــی ناپدیــد شــده باشــند .در
تســوز
دورۀ قاجــار ،ســه گــذرگاه مهــم آبــی انزلــی ،مشهدســر و آشــوراده بــرای لنگــر انداختــن کشــتیهای نف 
و ناوگانهــای دریایــی کشــتی بخــار اســتفاده میشــده اســت (ســرنا.)102 :1362 ،
بنــدر انزلــی :بــه روزگار فتحعلیشــاه قاجــار ،انزلــی بنــدر رشــت بــوده اســت و کاالهــا در دو فرســخی از
درون کشــتیهای بزرگتــر بهوســیلۀ کشــتیهای کوچــک یــا قایقهایــی کــه کرجــی نامیــده میشــدند بــه
ســاحل انتقــال مییافتنــد (ژوبــر .)335 :1374 ،خلیــج انزلــی محــل امنــی بــرای پهلوگرفتــن کشــتیها و
ماهیگیــری بــوده و در ایــن ناحیــه ،نخســتین بنــدر بازرگانــی ایــران و روســیه شــکل گرفتــه و آنرا بــه شــهرک
و ســپس یــک بنــدر مهــم درآورده اســت (افشارسیســتانی .)282 :1376 ،انزلــی امــروز بنــدر اصلــی ایــران
در دریــای مازنــدران اســت (ســتوده ،1374 ،ج .)231 :1در بنــدر انزلــی ،کشــتیها در یــک فرســخی یــا دو
فرســخی لنگــر انداختــه و اســباب و امــوال و سرنشــین خــود را بــا کرجــی بــه خشــکی حمــل و نقــل میکردنــد
(گلــزاری.)57 :1362 ،
رابینــو در  1331هــ.ق .انزلــی را بــه دو دلیــل رو بــه پیشــرفت میدانــد :نخســت اینکــه کشــتیهای
تجــاری بخــار روســی بــه ایــن بنــدر میآمدنــد و دیگــر ،جــادۀ انزلــی بــه تهــران کــه در آن زمــان ســاخته شــده
ّ
ناصرالدینشــاه بههنــگام ســفر بــه اروپــا از بنــدر انزلــی ضمــن شــرح ســفر
بــود (رابینــو135 :1357 ،ـ.)133
بــه کرجیهــا و کشــتیهای کوچــک بخــاری اشــاره میکنــد کــه بــار و مســافر را از انزلــی بــه کشــتیهای
بــزرگ منتقــل میکردنــد .وی ســرعت کشــتیهای کوچــک بخــار را سهفرســنگ در ســاعت ذکــر میکنــد
ّ
(ناصرالدینشــاه.)10 :1362 ،
بنــدر سرمشــهد :بــه روزگار قاجــار ،سرمشــهد (بابلســر) در مصــب رودخانــۀ بابــل آنقــدر ک ـمآب بــوده
کــه کشــتیها ناچــار بودنــد در یــک فرســخی ســاحل بایســتند (ژوبــر .)354 :1347 ،بابلســر بهدلیــل جایــگاه
بنــدری خــود در گذشــته ،مرکــز بازرگانــی مازنــدران بهویــژه بابــل بــوده اســت و بازرگانــی بابــل بــا روســیه
و آمدورفــت بازرگانــان از ایــن بنــدر انجــام میگرفــت .رابینــو در ســال  1908م .از بابلســر گذشــته و آن را
مهمتریــن بنــدرگاه دانســته اســت (افشارسیســتانی.)297 :1376 ،
بنــدر آشــوراده :ایــن بنــدر در شــبهجزیرۀ میانکالــه واقــع شــده و درکنــار بنــادر انزلــی در غــرب و بنــدر
سرمشــهد در ســواحل میانــی ،سـ ّـومین بنــدر مهــم ســواحل جنوبــی دریــای مازنــدران اســت .ایــن بنــدر در
دورههــای بعــدی جــای خــود را بــه بنــدر گــز داده و ســپس بهدلیــل پســروی آب دریــا ،بنــدر ترکمــن جــای
بنــادر قبلــی را گرفتــه اســت .در دورۀ تــزار نیروهــای روســی ایــن شــبهجزیره را اشــغال و تأسیســاتی در آن
ایجــاد کردهانــد کــه امــروزه نیــز قابلمشــاهده اســت .شناســایی کشــتی تاریخــی در ســواحل زاغمــرود کــه
بهفاصلــۀ یــک کیلومتــری شــبهجزیرۀ میانکالــه و در نزدیکــی بنــدر آشــوراده کشــف شــده اســت ،میتوانــد
نشــاندهندۀ اهمیــت ایــن بنــدر باشــد (ســورتیچی.)93-98 :1382 ،
تجــارت دریایــی بیــن بنــادر ایرانــی دریــای مازنــدران و بندرهــای روســی تــزار در حاشــیۀ رودخانــۀ ولــگا از
دورۀ قاجــار آغــاز شــده و کاالهــای روســی از طریــق کشــتیهای بادبانــی و بخــار بــه بازارهــای ایرانــی تجــارت
میشــد .بنــادری ماننــد بنــدر آســتارا و بادکوبــه (باکــو) بهعنــوان بنــادر واســط ،ارتباطدهنــدۀ بنــادر ایــران بــه
بنــادر تــزاری ماننــد بنــدر اســتراخان بــود .کشــف یــک کشــتی قاجــاری در ســواحل امیرآبــاد بــا محمولـهای از
کاالهــای تجــاری روســی شــامل ظــروف آشــپزخانه ،بهتریــن یافتــۀ باستانشناســی زیــر آب دریــای مازنــدران
اســت کــه نشــاندهندۀ تجــارت دریایــی بیــن روســیه تــزار و ایــران دورۀ قاجــار اســت.
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«کشــتیهای کوچکــی بیــن اســترآباد ،بادکوبــه ،دمیرقاپــو و کمــی باالتــر هشــترخان رفتوآمــد میکننــد
و میتواننــد تــا پــل مرکــزی فر حآبــاد ســاری پیــش آینــد و پهلــو بگیرنــد .ایــن وســایل را گرچــه کشــتی
مینامنــد ،ولــی حتــی از قایقهــای معمولــی ونیــزی (تارتــان) نیــز کوچکترنــد .ایــن کشــتیها ده دوازده
نفــر بــا مقــدار زیــادی بــار حمــل میکردنــد .در ایــن زمــان کشــتیهایی کــه قصــد ورود بــه رودخانههــای ُپــرآب
را دارنــد ،دارای دیوارهــای بلنــدی هســتند کــه از ســطح آب بیــش از حــد معمــول بــاال قــرار میگیرنــد و از
ایـنرو کــف آنهــا در آب زیــاد فرونمـیرود؛ زیــرا دریاچــۀ خــزر نهتنهــا عمــق زیــادی نــدارد ،بلکــه در بســیاری
از نقــاط ،کــف آن نزدیــک بــه ســطح آب بــوده اســت» (دالوالــه .)90 :1373 ،پیتــرو دالوالــه مینویســد:
«ایالــت مازنــدران یکــی از مســتحکمترین نقــاط ایــران اســت؛ زیــرا از شــمال محــدود بــه دریایــی اســت کــه
کمتــر میتــوان در آن کشــتیرانی کــرد» (دالوالــه  .)169-170 :1348 ،همچنیــن ،دالوالــه ضمــن اشــاره بــه
تعــداد انــدک ماهیهــای ســواحل فر حآبــاد ،دلیــل آنرا ناآشــنایی ماهیگیــران بــه صیــد ماهــی و یــا تــرس
آنهــا از رفتــن بــه وســط دریــا میدانــد (همــان .)178 :وی اشــاره میکنــد کــه قایقهــا بــا پاروهــای پهــن،
ســکان نامتعــادل و بادبانهــای کهنــه و وصلــهدار و بــدون قطبنمــا و نقشــه در دریــای متالطــم بســیار
تکانخــورده و پایــداری چندانــی ندارنــد و تنهــا مهــارت قایقرانــان اســت کــه از روی تجربــه ،نقــاط مختلــف
ســاحل و دریــا را شــناخته و میداننــد دریــا کجــا عمــق دارد (همــان .)180 :شــاید بــه همیــن دلیــل بــوده کــه
ماهیگیــران ســواحل دریــای مازنــدران بــه وســط دریــا نرفتــه و تنهــا بــه کشــتیرانی ســاحل بــه ســاحل ا کتفــا
میکردنــد.
ّ
پــس از پیــروزی پتــر کبیــر در ســه ایالــت اســترآباد ،مازنــدران و گیــان ،روســیه درصــدد تســلط بــر دریــای
مازنــدران برآمــد و آنرا بهصــورت دریاچـهای از توابــع دولــت روســیه درآورد تــا آنکــه اســتانهای مزبــور در
زمــان نادرشــاه بــه موجــب معاهــدات ســال 1735م .و 1148هـ.ق .بــه ایــران برگردانــده شــد (ســرنا:1362 ،
( )33تصویــر  .)4بــه روزگار قاجــار در بحــر خــزر فقــط کشــتیهای دولــت روس و تبعــۀ آن کار میکردنــد.
ایــن کشــتیهای آتشــی (بخــار) دولتــی هــم محصــوالت پســتی و هــم اســباب و احــوال و سرنشــین حمــل
میکردنــد (گلــزاری .)57 :1362 ،بهدلیــل شــرایط آبوهوایــی و تأثیــر آن بــر روی کشــتیرانی و دریانــوردی،
در تابســتان و بهــار ایــن کشــتیهای بخــار هفت ـهای دو بــار و در پاییــز و زمســتان هــر دوهفتــه یکمرتبــه
حرکــت میکردنــد (همــان .)57 :کشــتیهای دورۀ قاجــار بســیار زمخــت ســاخته شــده و ظرفیــت حمــل
یکصــد هــزار تــن بــار را داشــتهاند و برخــی نیــز کشــتی کوچــک یــا قایــق یکدکلــه بودهانــد (ژوبــر:1347 ،
.)338
ّ
ناصرالدینشــاه در ســفر بــه اروپــا و در بنــدر بادکوبــه (باکــو) بــه یــک کشــتی بادبانــی اشــاره میکنــد کــه
ّ
(ناصرالدینشــاه .)12 :1362 ،همچنیــن
از حاجــی طرخــان بــه ســواحل لنکــران و مازنــدران میرفتــه اســت
او از کشــتیهای بخــار دو دودکــش کــه پرههــای چــرخ بخــارش در پهلــو بــود یــاد میکنــد (ناصرالدینشــاه،
 .)166 :1356طبــق قــرارداد ترکمنچــای ،دســت ایــران از دریــای شــمال کوتــاه بــودّ ،امــا منصــب دریابیگــی
وجــود داشــت و کشــتیهای تجــاری شــرکت روس ایــران در بنــادر جنوبــی دریــای مازنــدران تـ ّ
ـردد داشــتند
(پــوال ک.)395 :1361 ،
براســاس مســتندات تاریخــی در اواســط دورۀ قاجــار ،ســه گــذرگاه مهــم آبــی در دریــای مازندران شــناخته
شــده بــود کــه از آن بــرای کشــتیرانی اســتفاده میشــده اســت و آنهــا عبــارت بودنــد از :بنــدر انزلــی ،سرمشــهد
و آشــوراده .تعــداد زیــادی از موتــور کشــتیهایی کــه در آن زمــان در دریــای مازنــدران رفتوآمــد میکردنــد
نفتســوز بودنــد و در ناوگانهــای دریایــی جــز چنــد کشــتی بخــار وجــود نداشــت (ســرنا .)102 :1362 ،در
دورۀ قاجــار بهغیــر از چنــد قایــق کوچــک ،کشــتی دیگــری در دریــای مازنــدران از طــرف ایــران رفتوآمــد
نمیکــرد و طبــق قــرارداد ترکمنچــای ،دســت ایــران از دریــای شــمال کوتــاه بــود.
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کشتیهای تاریخی مکشوفه در دریای خزر

بــا تغییــر ســطح آب دریــای خــزر طــی دهههــای اخیــر تعــدادی از کشــتیهای تاریخــی از آب بیــرون افتــاده و
یشــده در ســواحل
در معــرض هــوا و خــروش امــواج قــرار گرفتهانــد .مهمتریــن کشــتیهای تاریخــی شناسای 
جنوبــی دریــای خــزر بدیــن شــرح اســت:
کشــتی ســواحل تالــش :درحــدود  500متــری محــل قدیمــی بنــدرگاه کرگانــرود ،بقایــای شکســتۀ
کشــتی بهگلنشســتهای در ســاحل قــرار دارد کــه بــه احتمــال قــوی در رابطــه بــا بنــدر کــرگانرود بــوده
ِ
اســت .ایــن کشــتی درحــدود پنــج کیلومتــری شــرق تالــش و درکنــار دلتــای شــمالی رودخانــۀ کــرگانرود دیــده
ً
میشــود .طــول باقیمانــدۀ ایــن کشــتی بــا جهــت شــمالی جنوبــی تقریبــا  20متــر و عــرض آن حــدود 5
متــر اســت .بهنظــر میرســد ایــن کشــتی اندکــی مایــل بــه چــپ در میــان شــن و ماســۀ ســاحل و عمــود بــر
دریــا بــه گل نشســته اســت .بیشــتر قســمتهای نیمــۀتحتانــی کشــتی ســالم بهنظــر میرســدّ ،امــا بخــش
ً
جلویــی کشــتی احتمــاال دچــار شکســتگی شــده و اندکــی نســبت بــه بدنــه ،زاویــه پیــدا کــرده اســت .بهدلیــل
عقبنشــینی آب دریــا ،ایــن کشــتی از آب بیــرون افتــاده و در معــرض هــوای آزاد و امــواج دریــا قــرار گرفتــه
اســت؛ همیــن شــرایط ،ایــن ســازه را در موقعیــت اضطــراری قــرار داده اســت .البتــه تخریبهــای وارده بــه
ایــن کشــتی تنهــا بــه آســیبهای محیطــی محــدود نشــده و خســارات وارده بــه آن بهویــژه ســوختگی شــدید
بخــش قدامــی کشــتی بهدلیــل حریــق عمــدی جلــب ّ
توجــه میکنــد (تصاویــر  5و .)6
بخــش فوقانــی کشــتی و عرشــۀ آن بهطــور کلــی از بیــن رفتــه و آنچــه در ســاحل شــنی و بــر لبــۀ آب دیــده
میشــود ،بخــش تحتانــی آن اســت کــه قســمت اعظــم آن در زیــر ســاحل مدفــون شــده اســت .مطالعــۀ دقیق
ایــن ســازه نیازمنــد انجــام کاوش باستانشناســی و آزادســازی کشــتی از زیــر امــاح دریاســت .نوســانات
محســوس ســطح آب دریــا در نــوار ســاحلی دریــای مازنــدران و تغییــرات ناشــی از آن در ســواحل شهرســتان
ـوب ب ـهکار رفتــه در ســاخت ایــن کشــتی از
تالــش ،باعــث بیــرون افتــادن ایــن کشــتی از آب شــده اســت .چـ ِ
نــوع درختــان ســوزنیبرگ ســیبری اســت و ایــن موضــوع بــه شناســایی محــل ســاخت کشــتی کمــک شــایانی
خواهــد کــرد .ســاختار کشــتی قابلمقایســه بــا دو کشــتی مکشــوفه در ســواحل رودســر در شــرق اســتان گیــان
و زاغمــرز در شهرســتان نــکا در اســتان مازنــدران اســت .ایــن شــباهت در ســاخت و جنــس الــوار بـهکار رفتــه
ّ
در دو کشــتی میتوانــد نشــاندهندۀ تعلــق آنهــا بــه کارخانــۀ کشتیســازی در روســیه باشــد .همچنیــن
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تصویــر  .4تصویــر ماهــوارهای دریــای مازنــدران و پراکندگــی بنــادر و کشــتیهای تاریخــی متعلــق بــه ســدههای
اخیــر (.)Google Earth, 2015
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تصویر  .6کشتی تاریخی تالش ،دید از شمال (نگارنده.)1395 ،

بخــش موجشــکن کشــتی تاریخــی تالــش و الــوار بــزرگ بـهکار رفتــه در بخــش جلویــی کشــتی قابلمقایســه
بــا کشــتی مکشــوفه در ســاحل چمخالــه از توابــع شهرســتان لنگــرود اســت.
کشــتی ســواحل چمخالــه :در مجــاورت روســتای َِلرود و بهفاصلــۀ  7کیلومتــری شــمال شهرســتان
رودســر از توابــع شهرســتان لنگــرود در شــرق اســتان گیــان بقایــای یــک کشــتی چوبی بــر اثر تغییــرات اقلیمی
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تصویر  .5کشتی مکشوفه در سواحل تالش ،دید از جنوب (نگارنده.)1395 ،
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کشــتی مکشــوفه در ســواحل نکا :کشــتی مکشــوفه در ســواحل مازندران که در ســالهای اخیر مورد
کاوش قــرار گرفتــه ،در روســتای زاغمــرز و بهفاصلــۀ یــک کیلومتــری جنوبغربــی شــبهجزیرۀ میانکالــه
واقــع شــده اســت .ایــن کشــتی بــا  26متــر طــول و  6تــا  7/5متــر عــرض ،بهصــورت عمــود بــر خــط ســاحلی بــه
گل نشســته بــود .ســطح فوقانــی یــا عرشــۀ کشــتی ،جانپنــاه یــا دیــوارۀ عرشــه و بخــش اعظــم دکل بادبــان
بهمــرور زمــان و بهدلیــل مجــاورت بــا امــواج دریــا از بیــن رفتــه و تنهــا فضاهــای تحتانــی آن برجــای مانــده
ً
اســت .کشــتی در جهــت شمالشــرقی ،جنوبغربــی قــرار داشــته و اصطالحــا در مســیر بــاد غالــب دریــای
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تصویر  .7کشتی تاریخی سواحل رودسر ،دید از غرب (نگارنده.)1395 ،
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شــامل تغییــر ســطح دریــای خــزر و طغیــان رودخانــه آشــکار شــده اســت .ایــن کشــتی بهفاصلــۀ اندکــی از دریــا
و در مصــب رودخانــۀ لنگــرود ،بهحالــت ایســتاده بــا جهــت شــمالی جنوبــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن کشــتی
کــه در زیــر امــاح ســاحلی مدفــون شــده ،بهوســیلۀ طغیــان رودخانــۀ لنگــرود نمایــان گردیــده اســت .بخــش
اعظــم ایــن کشــتی هنــوز در زیــر امــاح ســاحلی مدفــون اســت و تنها بخشــی از دماغــۀ آن درکنــار آب رودخانه
قابلمشــاهده اســت .بــا ّ
توجــه بــه ابعــاد و اندازههــای قابــل مشــاهده شــاید بتــوان طــول کشــتی تاریخــی
رودســر را حــدود  30متــر در نظــر گرفــت.
در ســالهای گذشــته ،نمونــۀ دیگــری از کشــتی مکشــوفه در ســواحل چمخالــه مــورد کاوش
باستانشناســی قــرار گرفتــه اســت و شــواهد موجــود دال بــر شــباهتهای بســیار کشــتی کاوششــده بــا
کشــتی مکشــوفه در ماههــای اخیــر اســت .چنیــن بهنظــر میرســد کــه بعــد از خاکبــرداری کشــتی تاریخــی
کــه بهفاصلــۀ حــدود  300متــری از نمونــۀ اخیــر و در آنســوی رودخانــه قــرار داشــته اســت ،بهدلیــل فقــدان
امکانــات الزم بــرای جابهجایــی کشــتی ،مجــدد ســطح آن را بــا ماس ـههای ســاحلی پوشــانده شــده اســت.
بــا ّ
توجــه بــه کشــف حداقــل دو کشــتی چوبــی بــزرگ در محــدودۀ ســواحل چمخالــه در روســتای َِلرود
چنیــن بهنظــر میرســد کــه مصــب ایــن رودخانــه بهعنــوان لنگــرگاه و یــا کشتیســازی مــورد اســتفاده بــوده
اســت ،ا گرچــه اثبــات ایــن فرضیههــا نیازمنــد مطالعــات تکمیلــی و انجــام کاوشهــای باستانشناســی
اســت (تصویــر .)7
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نتیجهگیری

براســاس مطالعــات باستانشناســی و منابــع تاریخــی ،کشــتیرانی و دریانــوردی در دریــای مازنــدران از دورۀ
صفویــه آغــاز شــده و قبــل از ایــن دوره ،شــواهدی از کشــتیهای تاریخــی و بنــادر تجــاری در دســت نیســت.
مهمتریــن دلیــل فقــدان کشــتیرانی و تجــارت دریایــی در دریــای مازنــدران -پیــش از دورۀ صفویــه -نبــود
بادهــای موســمی بــرای بــه حرکــت درآوردن کشــتیهای بادبانــی و نامنظــم بــودن وزش بادهــا و جهــت
امــواج در ایــن دریــای بســته اســت .نوســانات دائــم ســطح تــراز آب دریــای مازنــدران در طــول زمــان از دیگــر
دالیــل فقــدان بنــادر تاریخــی و کشــتیرانی در ایــن دریاســت .پیشــروی و پســروی ســطح آب دریــای مازندران
میتوانــد بســیاری از بنــادر احتمالــی را بــه زیــر آب بــرده و یــا در زیــر شــن و ماس ـههای ســاحلی کــه امــروزه
فاصلــۀ زیــادی از ســاحل دارنــد ،مدفــون کنــد؛ از ســوی دیگــر ،ایــن نوســانات باعــث پــر شــدن کانالهــا و
ســواحل مناســب لنگــر انداختــن کشــتیها میشــده اســت.
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مازنــدران قــرار گرفتــه اســت .چوبهــای ب ـهکار رفتــه در کشــتی از خانــواده درختهــای ســوزنی بــرگ بــا
آوندهــای دراز بــوده و نزدیکتریــن خانــواده بــه چــوب نــراد اســت .ایــن چــوب ،محصولــی وارداتــی بــوده و
امــروزه نیــز از روســیه بــه ایــران وارد میشــود .بهنظــر میرســد کــه روغــن موجــود در بیــن آوندهــای چــوب
ّ
نــراد موجــب پایــداری چــوب در مجــاورت بــا آب میشــود .حفــاری بخشهــای تحتانیتــر کشــتی نشــان داد
کــه بدنــۀ کشــتی از آب اشــباع شــده و بافــت آن بهشــکل اســفنجی درآمــده اســت (ســورتیجی.)93 :1382 ،
بدنــۀ کشــتی ســواحل نــکا از الــوار چــوب درختــان بــرگ ســوزنی اســت و میخهایــی جــدارۀ بیرونــی را
بــه تیرهــای عمــودی و جــدارۀ داخلــی میدوزنــد .ســاختار ایــن کشــتی قابلمقایســه بــا کشــتی مکشــوفه
در ســواحل تالــش و کشــتی ســواحل رودســر در چمخالــه اســت .ایــن شــباهت میتوانــد در تاریخگــذاری
و تعییــن محــل ســاخت ایــن کشــتیها مؤثــر باشــد .الــوار بــهکار رفتــه در ســاخت ایــن کشــتیها هــم از
ّ
تعلــق بــه جنگلهــای شــمال ایــران نــدارد .بــا ّ
توجــه بــه ســاختار
چوبهــای بــرگ ســوزنی ســیبری اســت و
ّ
و جنــس ایــن کشــتیها شــاید بتــوان آنهــا را متعلــقبــه روســیه دانســت کــه بیــن بنــادر ایرانــی و روســی
درحــال تجــارت و رفتوآمــد بودهانــد .البتــه تاریخگــذاری ایــن کشــتیها روشــن نیســت و نیازمنــد انجــام
مطالعــات تکمیلــی خواهــد بــود .بهدلیــل بــاال آمــدن دوبــاره ســطح آب دریــای خــزر امــروزه هیچگونــه اثــری
از ایــن کشــتی تاریخــی دیــده نمیشــود .تغییــرات ســطح آب دریــا و پائیــن رفتــن ســطح آن در دهــۀ گذشــته
باعــث آشــکار شــدن کشــتی شــده بــود در ســالهای گذشــته بــاال آمــدن ســطح آب دریــا باعــث نابــودی کامــل
ایــن کشــتی تاریخــی گردیــد (تصاویــر  8و .)9
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از عصــر صفــوی بهبعــد و بهویــژه از دورۀ قاجــار بــا ظهــور تــزار در روســیه ،ارتبــاط دریایــی بیــن ایــران و
ـاخت روســیه
شــوروی آغــاز شــده و رونــق بســیار گرفــت ،بــر همیــن اســاس ،کشــتیهای بادبانــی و موتــوری سـ ِ
بــه بنــادر ایرانــی رفتوآمــد کــرده و کاالهــای تجــاری روســی را بــه ایــران وارد میکردنــد .قبــل از ایــن تاریــخ
بهدلیــل نبــود بازارهــای مبــدأ و مقصــد ،ضرورتــی بــرای تجــارت دریایــی هــم وجــود نداشــت .البتــه ایــن
بدیــن معنــا نیســت کــه ساحلنشــینان دریــای مازنــدران هیچگونــه حضــوری در ایــن دریــا نداشــتند ،بلکــه
ســاکنین هــر منطقــه بهوســیلۀ قایقهــای کوچــک چوبــی کــه کرجــی نامیــده میشــد ،قــادر بودنــد تــا فاصلــۀ
مختصــری وارد دریــا شــده و بــه ماهیگیــری بپردازنــد .همچنیــن همیــن قایقهــای نهچنــدان بــزرگ بــا
اســتفاده از بادبانهــای کوچــک و نهچنــدان حرفــهای بــه دریانــوردی ســاحل بــه ســاحل میپرداختنــد
و از نقط ـهای بــه نقطــۀ دیگــر و بــا اســتفاده از انــدک بادهــای موافــق بــه مســافرت دریایــی در مســیرهای
ســاحلی و یــا رودخانههــای ُپــرآب میپرداختنــد .در میــان ساحلنشــینان قبایــل ترکمــن از مهــارت و
شــجاعت بیشــتری بــرای دریانــوردی برخــوردار بودنــد .از دورۀ صفویــه بــا حضــور اروپاییهــا و از دورۀ قاجــار
بهواســطۀ اختــراع موتورهــای درونســوز و بخــار ،ســروکلۀ کشــتیهای بخــار در دریــای مازنــدران پیــدا شــده
ـاخت روســیه ،تجــارت در دریــا را آغــاز میکننــد؛ بهواقــع ایرانیهــا نقــش چندانــی در ایــن
و کشــتیهای سـ ِ
کشــتیرانی و دریانــوردی چنــد صــد ســاله نداشــتند.
براســاس مطالعــات منابــع جغرافیایــی تاریخــی و انــدک شــواهد باستانشناســی مهمتریــن بنــادر
تجــاری ایــران در ســواحل دریــای مازنــدران شــامل بنــدر انزلــی در ســواحل غربــی و بنــدر سرمشــهد و آشــوراده
در ســواحل شــرقی اســت .بنــادر دیگــری ماننــد گــرگانرود ،چمخالــه و فر حآبــاد بهعنــوان بنــادر اقمــاری
معمــور بودهانــد .همچنیــن بنــادری ماننــد آســتارا و بادکوبــه (باکــو) هــم بنــادر واســط بیــن بنــادر ایرانــی
ً
و روســی بودهانــد .مهمتریــن بنــدر مقصــد کــه تقریبــا تمامــی کشــتیهای تجــاری و مســافربری بــه آن
میرفتنــد ،بنــدر اســتراخان بــود کــه در مصــب رود ولــگا واقــع شــده بــود .از ایــن بنــدر و از طریــق مســیر رود
ولــگا کاالهــا و مســافران بــه بنــادر داخلــی و غربیتــر روســیۀ تــزاری منتقــل میشــد.
عالوهبــر بنــادر ،کشــتیهای تاریخــی از دیگــر نشــانههای تجــارت دریایــی و کشــتیرانی در دریــای
مازنــدران هســتند .شناســایی چنــد کشــتی تاریخــی در ســواحل ایرانــی دریــای مازنــدران تنهــا شــواهد
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 آهکــی ،اســماعیل؛ زنجانیــان ،ســامان؛ بازاریمقــدم ،ســهیل؛ و ســوناز ،عبــاس (« .)1382دریــایخــزر» .رشــد آمــوزش زمینشناســی .شــمارۀ  .36صــص.7-13 :
 احمدیپــور ،زهــرا (« .)1387پهن ـ ه آبــی شــمال ایــران :خــزر یــا خــزرن» .مطالعــات سیاســی .شــمارۀ .1صــص54 :ـ.37
 افشارسیســتانی ،ایــرج ( .)1376نــام دریــای پــارس و دریــای مازنــدران ،بندرهــا و جزیر ههــایایرانــی .تهــران :نشــر کشــتیرانی والفجــر هشــت.
 افشــاریآزاد ،محمدرضــا؛ و پورکــی ،هالــه (« .)1391طبقهبنــدی و تحلیــل پدیدههــای ژئوفیزیکــیّ
ســواحل غربــی خــزر بــا رویکــردی بــه نوســانات ســطح آب دریــا» .مجلــۀ جغرافیــا و توســعۀ ناحیـهای .شــمارۀ
 .19صــص.22-34 :
 بریمانی ،احمد .)1355( .دریای مازندران .تهران :انتشارات دانشگاه تهران. پــوال ک ،یاکــوت ادوارد ( .)1361ســفرنامۀ ایــران و ایرانیــان .ترجمــۀ کیــکاوس جهانــداری ،تهــران:انتشــارات خوارزمــی.
 خوشــروان ،همایــون؛ روحانـیزاده ،ســمیه؛ ملــک ،جــواد؛ و نژادقلــی ،قاســم (« .)1390ناحیهبنــدیســواحل جنوبــی دریــای خــزر براســاس شــواهد مورفودینامیــک رســوبی» .مجلــۀ فیزیــک زمیــن و فضــا.
شــمارۀ  .13صــص15 :ـ.1
 دالوالــه ،پیتــرو ( .)1348ســفرنامۀ پیتــرو دالوالــه .قســمت مربــوط بــه ایــران .ترجمــۀ شــعاعالدینشــفا ،تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
 دالوالــه ،پیتــرو ( .)1372ســفرنامۀ پیتــرو دالوالــه .ترجمــۀ شــعاعالدین شــفا ،تهــران :انتشــارات علمــیو فرهنگــی.
 رضــا ،عنایــتاهلل .)1365( .ایــران و تــرکان در روزگار ساســانیان .چــاپ چهــارم ،تهــران :شــرکتانتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 رضا ،عنایتاهلل .)1387( .نام دریای شمال ایران .تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی. ژوبــر ،پ .آ ( .)1347مســافرت بــه ارمنســتان و ایــران .ترجمــۀ محمــود هدایــت ،تهــران :شــرکتچاپخانــۀ تابــان.
ّ
 ستوده ،منوچهر .)1374( .از آستارا تا استارباد .تهران :انجمن آثار و مفاخر ملی. ســرنا ،کارال ( .)1362ســفرنامۀ مــادام کارال ســرنا ،آد مهــا و آئینهــا .ترجمــۀ علیاصغــر ســعیدی،تهــران :انتشــارات نقشجهــان.
ّ
 ســورتیچی ،ســامان« .)1382( .معرفــی کشــتی مکشــوف در ســاحل مازنــدران» .نامــۀ پژوهشــگاهمیراثفرهنگــی .شــمارۀ  .5صــص.95-96 :
 -عجــم مهــرآذر ،محمــد (« .)1383نامهــای دریــای خــزر و خــزرن» .ماهنامــۀ علمــی پیــام دریــا .شــمارۀ
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باقیمانــده از حــدود پانصــد ســال کشــتیرانی و دریانــوردی در ایــن دریــای بســته اســت .ایــن کشــتیها
شــامل یــک کشــتی از الــوار چوبهــای ســیبری در ســواحل تالــش ،یــک یــا دو کشــتی از الــوار چوبــی در
ســواحل چمخالــه در لنگــرود ،یــک کشــتی چوبــی فلــزی در آبهــای ســاحلی امیرآبــاد الهیجــان و یــک
کشــتی از الــوار چوبــی در ســواحل زاغمــرز شهرســتان نــکا اســت .ســاختار کشــتیهای چوبــی تالــش ،چمخالــه
ً
و زاغمــرز نــکا قابلمقایســه بــا هــم بــوده و احتمــاال در یــک کارگاه ســاخته شــدهاند .اســتفاده از الــوار درختــان
ً
ســوزنی بــرگ نشــاندهندۀ محــل تأمیــن چــوب بهکاررفتــه در ایــن کشــتیها و احتمــاال محــل ســاخت آنهــا
یعنــی روســیه اســت .مطالعــۀ ارائهشــده در حــوزۀ دریانــوردی و کشــتیرانی دریــای مازنــدران تنهــا طــرح
موضــوع و مســأله بــوده و مطالعــات تکمیلــی مفصلــی را میطلبــد کــه امیــد اســت در آینــده انجــام شــود.
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.131ـ133 : صص.12
ّ
 «نوســانات آب.)1394(  ســیدمهدی، حامــد و موســویکوهپر، وحدتینســب. محمــد، قمریفتیــده تــا هــزارۀ اخیــر و تأثیــر آن بــر پراکنــش مرا کز اســتقراری در جنوبشــرق. م.دریــای مازنــدران از هــزارۀ ســوم ق
.37ـ56 : صــص.1  شــمارۀ.47  دورۀ.شهــای جغرافیایــی طبیعــی
  پژوه.»دریــای مازنــدران
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