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چکیده
تپههای باستانی ،صحنۀ فعالیت انسانها در گذشتههای دور و نزدیکاند .این مکانها ممکن است از بازماندههای اردوگاهی موقتی
و یا ویرانههای یک دهکده یا شهر باشند .این تحقیق به زمینباستانشناسی تپۀ باستانی میمنتآباد با استفاده از روش
میکرومورفولوژی اشاره دارد .این تپه در منطقۀ رباطکریم و در جنوب شرق روستایی به نام میمنتآباد قرارگرفته است .نتایج
تحقیق نشان میدهد که قبل از استقرار ساکنان ،شرایط گرم و مرطوبتری بر منطقه حاکمیت داشته است .با توجه به ساختمان
میکروسکوپی مکعبی که شاخص نمونههای طبیعی منطقه است ،در دورهای از مقطع  Eتا مقطع  Dاستقراری وجود نداشته است.
مقطع  Cآخرین مقطع فرهنگی است و بعد از این مقطع ،نشانی از آثار فرهنگی دیده نمیشود .در واقع چیزی که باعث شده این
تمدن از بین برود ،سیالب حاصل از رودخانۀ شادچای است.
واژههای کلیدی :تپۀ باستانی ،میکرومورفولوژی ،رودخانۀ شادچای ،میمنتآباد
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 .1مقدمه
باستان شناسان برای تبیین ،تفسیر و تحلیل مسائل باستانی و شناخت دقیق آنها به علوم مختلفی نیازمندند تا
به کمک آنها بتوانند چهرۀ واقعی تمدنهای باستانی را آن چنان که بوده است ،بشناسند؛ از این رو ،الزم است
زمینههای ظهور و فروپاشی تمدن ها و نیز عوامل مؤثر بر آنها را مطالعه و شناسایی کنند .در بین عوامل
تأثیرگذار ،عارضههای طبیعی و به خصوص مخروطافکنهها نقش مهمتر و تعیینکنندهتری دارند .تأثیر این
عوامل را میتوان در جذب و دفع گروههای انسانی ،نوع و شکل سکونتگاهها ،محوطههای استقراری و
جابهجایی آن ،میزان بهرهوری از منابع طبیعی مشاهده کرد (مهرآفرین و سیدسجادی.)217:1384 ،
با توجه به این اصل که انسان بر حسب تصادف در جایی مستقر نمیشود ،بلکه استقرار بر اساس نوع منابع
و ذخایر موجود انتخاب میشود ،محوطههایی برای سکونت انتخاب میشوند که منابع اولیۀ بیشتری داشته
باشند و امکان بهرهوری بلندمدت را فراهم کنند؛ لذا این مطالعات از یک طرف میتواند به باستانشناسان
پاسخ دهد که دلیل استقرار در هر مکان چیست و از طرف دیگر ،به این پرسش ژئومورفولوژیستها ،که
عارضههای موجود قبالً چه شرایطی داشتند و اثربخشی آنها بر استقرارهای اولیه به چه شکلی بوده است،
پاسخ دهد.
از پژوهشهای انجام شده در زمینۀ میکرومورفولوژی و زمینباستانشناسی میتوان به این موارد اشاره
کرد :مقصودی و همکاران در طی پژوهشی با استفاده از روش میکرومورفولوژی تپۀ سگزآباد را بررسی و
مطالعه کردند .در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش میکرومورفولوژی موارد مصرف ساکنان از
سوخت شناسایی شود ( .)1 :1392در پژوهشی که گروه باستانشناسی دانشگاه آزاد واحد ابهر بر روی تپۀ
باستانی قلعهتپه انجام داده است ،الیههای فرهنگی و دورههای نبود استقرار بر روی این تپه بررسی شده است.
بر اساس نتایج حاصل از گزارش ،یکی از مسائل مهم در قلعهتپه فقدان نشانههای فرهنگی در محوطه در بازه
زمانی حدود هشتصد سال از اواخر دورۀ تاریخی تا اوایل دورۀ اسالمی است (گزارش مطالعات میکرومورفولوژی خاک
محوطۀ باستانی قلعه تپه ،گزارش منتشر نشده) .با استفاده از مطالعات میکرومورفولوژی و آزمایش کلسیمتری،
بازشناسی فعالیتهای باستانی طی هولوسن و فرآیندهای رسوبشناختی در مراکش صورت گرفته است و
نتایج مطالعات نشان از فعالیت گلهداری در غار یا پناهگاههای اطراف دریای مدیترانه دارد ( Linstädter et al..
 .)2012:3306در پژوهشی دیگر بیومولکولی و میکرومورفولوژیِ مواد دفعی در محوطۀ دورۀ نوسنگی
چتلهیوک ( )Çatalhöyükترکیه بررسی شده است .بر اساس نتایج این مطالعات ،فقدان مواد دفعی حیوانات
اهلی دلیلی بر کاربری سوخت این مواد در فعالیتهای روزمره بوده است (.)Shillito et al., 2011:1869
آدرلی و همکاران ( )2004در مطالعهای ویژگیهای عناصر کلسیم ،آهن و فسفات را در محوطههای باستانی
بررسی کردهاند .همچنین آدرلی و همکاران در پژوهش دیگری ،نقش مطالعات میکرومورفولوژی را در شناسایی
شیوههای مدیریت گذشتۀ زمینها و نحوۀ کشت و زرع آنها بررسی کردهاند ( .)2006:1215در پژوهشی
اهمیت دیرینۀ محیطی توزیع رسوبات رودخانههای سیالبی و اثر آن بر محوطۀ باستانی شینوسی ()Shiniusi
در حوضۀ رودخانۀ آپجیانگ ( )Apengjiangچین بررسی شده است .نتایج مطالعات با استفاده از شاخص
آماری و سنیابی رسوبات رودخانه با استفاده از روش کربن  14به شناسایی چند دوره فعالیت سیالبها در
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گذر از سلسلۀ مینگ به سلسله چینگ انجامید ( .)Chuanxiu et al., 2013:827در مطالعهای رسوبات دریاچۀ
ریک ( )Riceدر آنتاریوی کانادا از نظر باستانشناسی و دیرینۀ محیطی بررسی شده است .نتایج این پژوهش
بر اهمیت تاالبها برای مطالعات زمینباستانشناسی اشاره دارد ( .)Sonnenburg et al., 2013:73در فرانسه
با استفاده از رسوبات دریاچۀ پاالدرو ( )Paladruو شواهد باستانشناسی در طی دورۀ برنز و آهن کاربری
اراضی در دورۀ هولوسن و فرسایش خاک بررسی شده است .نتایج این مطالعه نشان از فرسایش شدید خاک
در اثر فعالیتهای کشاورزی ساکنان اطراف دریاچه دارد (.)Simonneau et al., 2013:1636
در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش میکرومورفولوژی ،ویژگیهای طبیعی و فرهنگی نمونههای
برداشت شده از محوطۀ میمنتآباد مطالعه و در نهایت دلیل پایان یافتن استقرار یا جابهجایی سکونتگاه به
مکانی دیگر بررسی شود.
 .2منطقۀ مورد مطالعه
تپههای میمنت آباد به صورت دو برآمدگی یا دو تپۀ کوچک است که در منطقۀ رباطکریم و در جنوب شرق
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روستایی به نام میمنتآباد در مختصات جغرافیایی  35 29 48 N − 51 10 08 Eقرارگرفته است (شکل .)1

این تپه ها تنها استقرار دورۀ آغاز شهرنشینی در دشت تهران است که در آن آثاری از دورۀ سیلک به دست
آمده است .طول دورۀ استقراری این محوطه بر اساس نوع سفالهای یافت شده ،دربرگیرنده دورۀ پایانی مس
سنگی (کالکولیتیک) است و به نظر میرسد این محوطۀ استقراری در سپیدهدم شهرنشینی در دشت تهران
متروک شده است .تعداد  87عدد از سفالینههای میمنتآباد مطالعه شده که قابل مقایسه با دورۀ استقراری
قبرستان  IVتپهقبرستان سیلک ( )III-6-7است .در تپۀ میمنتآباد چند نمونه سفال نوع اولیۀ واریخته به
دست آمد .سفالهای میمنتآباد از لحاظ شکل ،نقش و نوع رنگ تفاوت عمدهای با دورههای قبل دارند (فاضلی
نشلی .)1380 ،بر اساس نتایج حاصل از بررسی روشمند دادههای سطحی ،این محوطه دارای شواهدی از سه
دورۀ استقراریِ روستانشینی جدید ( 5400-5700سال پیش) ،آغاز شهرنشینی ( 4900-5400سال پیش) و قرون
میانی اسالمی است که پراکندگی آنها به ترتیبِ ذکر ،شامل فراوانی دادههای مرتبط با دورۀ روستانشینی
جدید ( 5400-5700سال پیش) در تپۀ جنوبی ،روستانشینی جدید ( 5400-5700سال پیش) و آغاز شهرنشینی
( 5700-5900سال پیش) در تپۀ شمالی و اسالمی به صورت پراکنده در حاشیۀ جنوبی و شرقی محوطه است
(یوسفی.)1391 ،
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شکل  .1منطقه مورد مطالعه

 .3مواد و روشها
3ـ .1میکرومورفولوژی

میکرومروفولوژی عبارت است از بررسی چگونگی ساختمان خاک در زیر میکروسکوپ در حالت دست نخورده
به منظور شناسایی اجزای متفاوت آن و تعیین ارتباط مکانی و زمانی متقابل این اجزا با یکدیگر (استوپس
ترجمه :حیدری و صاحب جالل.)1390 ،
3ـ .2مراحل مطالعات میکرومورفولوژی

به طور کلی در مطالعات میکرومورفولوژی مراحل انجام کار شامل نمونهبرداری ،آمادهسازی ،تهیۀ مقاطع نازک،
مطالعه و تشریح مقاطع نازک و تفسیر و جمعبندی نتایج است که در ادامه میآید (شکل .)2
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برداشت نمونه
مطالعۀ مقاطع زیر
میکروسکوپ

برش اولیۀ نمونه

انجام دادن پولیش
برای رساندن
ضخامت مقطع به
کمتر از  30میکرون

مراحل تهیه مقاطع
نازک

تزریق رزین

قراردادن نمونۀ
برش خورده بر روی
الم شیشهای

قراردادن نمونهها
در فضای باز برای
خشک شدن

برش نمونۀ خشک
شده

شکل  .2مراحل تهیه و مطالعه مقاطع نازک

 .1-2-3نمونهبرداری

روشهای نمونهبرداری در هر مطالعۀ میکرومورفولوژی ،نقش تعیینکنندهای دارند .هدف نمونهبرداری ،به
دست آوردن اطالعات الزم برای حل مشکلی خاص یا تعمیم اطالعات به دست آمده در مطالعۀ سایر خاکها
یا مواد مشابه است .نمونههای خاک انتخابی برای مطالعات میکرومورفولوژی باید نمایندۀ خاکهای منطقۀ
مورد مطالعه باشد و قبل از نمونهبرداری باید به طور کامل تشریح شود (استوپس ترجمه :حیدری و صاحب جالل،
 .)1390نمونههای خاکی که برای مطالعات میکرومورفولوژیکی برداشته میشوند ،باید دست نخورده باشند و در
حین حمل به آزمایشگاه نیز دست نخورده باقی بمانند (مورفی1986 ،؛ فاکس و همکاران1993 ،؛ فاکس و پرنت،
 .)1993از آنجا که خاکها و رسوبات در جهت عمودی ناهمگن هستند ،جهت نمونهبرداری باید به وضوح
مشخص شود .جهت نمونهبرداری ،کمک بسیار مهمی به تفسیر مقاطع نازک خواهد کرد (شکل .)3
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شکل .3مقطع نمونهبرداری برای مطالعات میکرومورفولوژی (یوسفی)1391 ،
 .2-2-3آمادهسازی نمونهها و تهیۀ مقاطع نازک

آمادهسازی نمونهها به اندازۀ نمونه برداری اهمیت دارد .این عمل با تزریق محلولی از صمغ ( )Resinدر نمونه
صورت می گیرد .پس از اشباع کامل نمونۀ خاک ،مواد معدنی صمغی در مجاورت هوا سخت میشود و خاک به
صورت بلوکهایی سخت درمیآید که در این حالت همانند سنگ میتوان از آن مقاطع بسیار نازک تهیه کرد.
فرآیند سخت کردن خاک را «اشباع کردن یا تزریق کردن صمغ به خاک» میگویند (شکل .)4

شکل . 4برش نمونۀ تهیه شده از خاک به صورت دست نخورده (تصویر باال) – نمونۀ اشباع شده توسط رزین (تصویر پایین سمت
راست) -مقطع نازک تهیه شده (تصویر پایین سمت چپ)
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با اشباع خاک به وسیلۀ صمغ و تهیه و مطالعۀ مقطع نازک میکروسکوپی از آنها ،ما میتوانیم اطالعات
مفیدی دربارۀ ساختمان خاک و کاربریهای هر الیه و تغییر و تحوالتی که خاک پشتسر گذاشته است ،به
دست آوریم.
 .3-2-3مطالعه و تشریح مقاطع نازک

مطالعۀ مقاطع نازک شامل بهکارگیری روشهای مختلف میکروسکوپی و ثبت کردن دادههاست (شکل .)5

مطالعۀ مقاطع نازک با میکروسکوپ پالریزان ،به آگاهی از نحوۀ کار در کانیشناسی نوری
( )OpticalMineralogyو سنگشناسی ( )Petrographyو تا حدودی گیاهشناسی نیاز دارد .عالوه بر این،
مطالعهکننده باید با مشکالت ناشی از مشاهدۀ اشیای سه بعدی به صورت دو بعدی آشنایی داشته باشد
(استوپس ترجمه :حیدری و صاحب جالل.)1390 ،

شکل  .5مطالعه مقاطع نازک خاک زیر میکروسکوپ پالریزان

 -4بحث
میکرومورفولوژی خاک به مانند روشی برای معرفی و درک فرآیندهای فیزیکی ،بیولوژیکی ،شیمیایی ،انسانی
در خاک مهم است ( .)Simpson & Adderley, 2003گروه باستانشناسی برای انجام دادن مطالعات
میکرومورفولوژی از تپۀ باستانی میمنتآباد هشت نمونه برداشت کرد .مقاطع نمونههای برداشت شده بعد از
آمادهسازی و تزریق رزین ،به ضخامت  30میکرون تهیه و با استفاده از میکروسکوپ پالریزان مطالعه شد.
بر اساس دادههای جدول  1اندازۀ غالب ذرات در تمامی نمونه ها از نوع سیلت با جورشدگی خیلی ضعیف
ارزیابی شد .در ستون مربوط به مقادیر ،میانگین بیشترین مقدار برای نمونههای  I-1و  I-2و مربوط به قبل از
استقرار است و رسوبات مربوط به الیه های طبیعی هستند .در رسوبات مربوط به الیههای فرهنگی ،روندی
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کاهشی را تا نمونۀ  Dمی بینیم که در دو الیۀ پایانی مجدداً افزایش یافته است .این الیهها مربوط به آخرین
فعالیت ساکنان بر روی تپه و رخدادهای طبیعی مؤثر بر از بین رفتن استقرار در این نقطه است .در بین
نمونهها بیشترین مقدار جورشدگی مربوط به الیههای طبیعی قبل از استقرار است که بعد از استقرار روندی
کاهشی رخ داده و در دو الیۀ پایانی این مقدار مجدداً روند صعودی به خود گرفته است.
جدول .1بافت و توزیع اندازة ذرات نمونه رسوبات تپۀ میمنتآباد
𝒙
𝒎𝝁̅

𝒎𝝁𝒌𝒔

𝒎𝝁𝒌

اندازه غالب ذرات

نوع نمونه

نمونه

23/35

-0/157

1/634

سیلت

جورشدگی خیلی ضعیف ،منحنی از توع یونیمدال

B

22/84

-0/162

1/641

سیلت

جورشدگی خیلی ضعیف ،منحنی از توع یونیمدال

C

19/92

-0/225

1/480

سیلت

جورشدگی خیلی ضعیف ،منحنی از توع یونیمدال

D

22/40

-0/197

1/591

سیلت

جورشدگی خیلی ضعیف ،منحنی از توع یونیمدال

E

21/19

-0/231

1/598

سیلت

جورشدگی خیلی ضعیف ،منحنی از توع یونیمدال

F

25/80

-0/173

1/729

سیلت

جورشدگی خیلی ضعیف ،منحنی از توع یونیمدال

H

30

-0/097

1/939

سیلت

جورشدگی خیلی ضعیف ،منحنی از توع یونیمدال

I-2

30

-0/097

1/939

سیلت

جورشدگی خیلی ضعیف ،منحنی از توع یونیمدال

I-1

 .5توصیف مقاطع میکروسکوپی
توصیف مقاطع میکروسکوپی به تفصیل برای هر نمونه در ادامه میآید( :شکل  - 6جدول )2

I-1
نمونه  I-1از الیۀ  LN127تهیه شده است .این الیه بر اساس گزارش تیم حفاری ،الیۀ طبیعی است؛ در واقع
آخرین الیۀ طبیعی است و بر روی این الیه ،الیۀ  LN126قرارگرفته که کف دورۀ  II bاست .رنگ این مقطع
بر اساس کتاب رنگ مانسل ،خاکستری روشن تشخیص داده شد .ساختمان میکروسکوپی عمدتاً دانهای با
پراکنش نسبی ذرات درشت به ریز از نوع  open porphyricهستند .خاک دانهها بیشتر کروی و کامالً تفکیک
شده است .الگوی حفرهها بیشتر از نوع کانال است .دربارۀ پرشدگی حفرهها باید گفت که بیشتر آنها پر نشده
بودند ،در صورت پرشدگی نیز این پرشدگی بیشتر از نوع سست منقطع و متراکم ناقص بوده است .در تفسیر
حفره ها با الگوی پر شدگی سست منقطع ،نظر بر وجود مواد دفعی جانوران درون وگهاست .در این الیه مواد
مشکوک به مواد دفعی جانوران نیز شناسایی شد .الگوی پرشدگی متراکم ناقص نیز داللت بر وجود موادی هم
چون آهک در داخل خاک دارد .پراکندگی زغال مربوط به این مقطع بسیار کم است .وجود گرهک آهن در
این الیه بسیار زیاد تشخیص داده شد .گرهکهای آهن بیشتر از نوع دندریتی و مجتمع بودند که جزء گروه
مجتمع محسوب میشوند.
I-2
این مقطع الیههای  LN126و  LN125را پوشش میدهد .الیۀ  LN126بر اساس نظر گروه باستانشناسی
کاربری کف داشته است؛ به عبارتی کف دورۀ استقراری است .رنگ این نمونه نیز بر اساس جدول رنگ مانسل
خاکستری روشن تشخیص داده شد .ساختمان میکروسکوپی صفحهای است که خاک دانهها عمدتاً به طور
افقی امتداد یافتهاند و حفرههای صفحه ای آنها را از هم جدا کرده است .پراکنش نسبی ذرات درشت به ریز در

زمینباستانشناسی سکونتگاههای پیش از تاریخ با استفاده از روش میکرومورفولوژی (مطالعۀ موردی :تپۀ میمنتآباد)157 /

این الیه  open porphyricاست .خاک دانهها بیشتر به شکل صفحهای با درجۀ تفکیک ضعیف شکل گرفتهاند.
الگوی حفرهها بیشتر از نوع صفحهای است .گرهک های آهن در این مقطع نیز زیاد و بیشتر از نوع تیپیک،
مجتمع و دندریتی هستند .فراوانی زغال در این الیه کم است؛ در حدود کمتر از ده مورد که آنها نیز بسیار ریز
بودند .زغالهای مربوط به این الیه زاویهدار نبودند .بقایای چوب نیمه زغالی شده نیز دیده شد.
H
این الیه تنها شامل الیۀ  LN124است .کاربری این الیه بر اساس نتایج گزارش باستانشناسی تشخیص داده
نشد .رنگ این الیه قهوهای بسیار رنگپریده است .ساختمان میکروسکوپی به ترتیب اهمیت ،صفحهای و دانه-
ای بود که با پراکنش نسبی ذرات درشت نسبت به ذرات ریز open porphyric and single spaced enaulic
همراه است .خاک دانهها بیشتر صفحهای و دانهای است .الگوی حفرههای تشخیص داده شده در این الیه
عمدتاً کانالی و در درجۀ دوم صفحهای است .گرهکهای آهن در این الیه نیز بیشتر از نوع دندریتی و تیپیک
هستند .فراوانی زغالها در این الیه بیشتر از الیههای قبلی به تعداد  15-10مورد بود .بزرگترین قطر زغال
دیده شده در حدود  625میکرون است .قطعات سفال در این الیه بیشتر از الیۀ قبلی است .یک مورد مشکوک
به استخوان نیز دیده شد.
F
این مقطع شامل الیۀ  LN113است که بر اساس گزارش گروه باستانشناسی کاربری کف داشته است .رنگ
خاک قهوهای بسیار رنگپریده تشخیص داده شد .ساختمان میکروسکوپی بیشتر دانهای و در بخشهایی وگی
با پراکنش نسبی ذرات درشت به ذرات ریز open porphyric and single spaced enaulic and fine monic
تشخیص داده شد .نوع خاک دانهها در بیشتر نمونهها کروی و کامالً تفکیک شده و در سایر بخشها تفکیک
متوسط ارزیابی شد .الگوی حفرهها بیشتر صفحهای بود که تأیید بر کاربری کف این الیه داشته است.
پرشدگی حفرهها بیشتر سست منقطع است .این نوع الگو به مواد دفعی جانوران درون وگها نسبت داده شده
است (استوپس ترجمه :حیدری و صاحب جالل .)1390 ،از بین الیههای قبلی ،بیشترین مقدار زغال مربوط به این
الیه بود که در حدود  50-40مورد است .زغالها بیشتر خرد شده و شکسته بودند .بقایای گیاهی که به صورت
ناقص سوخته یا به زغال تبدیل شده بودند ،در این الیه دیده شد .در این الیه آثاری از اندامهای گیاهی
تشخیص داده شد .قطعات گل پخته شده و سفال نیز در این الیه وجود دارد که با توجه به گزارش تیم
حفاری بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
E
این مقطع نیز دربرگیرندۀ  LN113است .این الیه بر اساس گزارش تیم حفاری کاربری کف دارد .در واقع
نمونۀ  Fو  Eهر دو مربوط به الیۀ  LN113هستند .رنگ خاک قهوهای بسیار رنگپریده تشخیص داده شد.
ساختمان میکروسکوپی از نوع دانه ای و مکعبی با پراکنش نسبی ذرات درشت به ذرات ریز open porphyric
 and single spaced enaulic and fine monicاست .شکل خاک دانهها به صورت دانهای و مکعبی با درجۀ
تفکیکپذیری متوسط نزدیک است .شکل حفرهها نیز به صورت شبهحفره بود که تأییدی بر کاربری کف و
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کوبیده شدن است .برعکس الیۀ  Fاین الیه زیاد کوبیده نشده و خاک دانهها به صورت متوسط تفکیک شده
است .پراکنش قطعات زغال در این الیه در حدود  40مورد است که نسبت به الیۀ  Fکم شده است .زغالها در
این مقطع نیز خرد شده و شکسته بودند .در این الیه نیز قطعات گل پخته شده و سفال وجود دارد.
از الیۀ  Fبه نوعی ساکنان به استفاده از گل پخته شده روی آوردهاند ،ولی همچنان سفال نیز جایگاه خود
را داشته است .در حدود  6قطعه سفال یافت شد که بزرگترین آنها در حدود  10میکرون اندازهگیری شد.
وجود آثاری از مواد دفعی در این الیه دیده شد .اندازۀ مواد دفعی در حدود  15میکرون است .وجود مواد
دفعی نشان از توسعه و تکامل خاک دارد .پرشدگی ها در این الیه عمدتاً از نوع سست منقطع است که به
وجود مواد دفعی در وگها اشاره دارد .گرهکها در این مقطع نیز مشابه مقطع  Fاز نوع تیپیک و دندریتی و
مجتمع هستند.
D
این مقطع از الیۀ  LN112تهیه شده است .کاربری این الیه بر اساس نتایج تیم حفاری Occupation wash
است .با توجه به نظر تیم باستانشناسی این الیه نشان از شستشوی خاک میدهد .رنگ این مقطع قهوهای
رنگپریده است .ساختمان میکروسکوپی از نوع دانهای و در بخشهایی مکعبی زاویهدار با پراکنش نسبی ذرات
درشت به ذرات ریز open porphyric and single spaced enaulic and double-spaced porphyricاست.
خاک دانهها بیشتر دانهای و در بخشهایی مکعبی بود .خاک دانههای مکعبی نیز مکعبی زاویهدار و نیمهزاویه-
دار است .الگوی حفرهها در این مقطع از نوع کانال ،وزیکول و صفحهای است .در این مقطع انواع حفرهها دیده
میشود .حفرههای ویزکول نشان از تعلق این مقطع به افقهای سطحی نزدیک سطح زمین دارد .حفرههای
صفحهای مربوط به لغزش در خاک و حفرههای کانال نیز مربوط به کانالهای ریشه یا مسیر موجودات زنده
هستند؛ در واقع ،این نوع حفرهها به نوعی بازتابی از ساختمان میکروسکوپی مکعبی زاویهدار هستند .تعداد
زغال تشخیص داده شده در این الیه در حدود  30تا  35مورد بود.
C
این مقطع از الیۀ  LN108تهیه شده است .کاربری این الیه بر اساس نتایج تیم حفاری فروپاشی
( )Fillcollapseتعبیر شده است .رنگ این مقطع قهوهایِ رنگپریده است .ساختمان میکروسکوپی این مقطع،
دانهای و در بخشهایی به نظر وگی (بدون خاک دانه) با پراکنش نسبی ذرات درشت به ذرات ریز است .در این
مقطع  single spaced enaulic and double-spaced porphyricاست .خاک دانهها بیشتر از نوع دانهای و
صفحهای است.
B
این مقطع از الیۀ  LN108برداشته شده است .کاربری این الیه بر اساس نتایج تیم حفاری فروپاشی تعبیر شده
است ،ولی بر اساس نتایج ،میکرومورفولوژی این مقطع دیوار خشتی بوده است که در سمت شرقی تپه درست
شده بود .رنگ این مقطع قهوهای رنگپریده است .ساختمان میکروسکوپی این مقطع دانهای با پراکنش نسبی
ذرات درشت نسبت به ذرات ریز  spaced enaulic single spaced enaulic and double-است .خاک دانهها
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بیشتر از نوع دانهای و مکعبی زاویهدار بود .نوع حفرهها بیشتر کانال و صفحهای است .با توجه به اینکه بر روی
دیوارهای خشتی ،حتی در زمان حال نیز بعضی گیاهان نظیر خارشتر رشد میکند ،این نوع حفرهها در داخل
مقطع به ریشههای گیاهان ارتباط داده میشود .اصوالً خشت بعد از خشک شدن به صورت ترکهای صفحهای
دیده میشود و کاه و کلش به آن اضافه میشود تا جلوی ترکهای بیشتر گرفته شود .در واقع ترکهای
صفحهای از یک طرف ممکن است مربوط به خود خشت باشد و از طرف دیگر ،شاید از فروریختن دیوار ناشی
شده باشد ،ولی به نظر میآید احتمال فروریختن دیوار و به وجود آمدن حفرههای صفحهای فرضیۀ قویتر
باشد.

شکل  .6نمودار توصیفی مقاطع میکروسکوپی
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 در جدول فراوانی کالسها بر اساس بالوک و.  خالصه میکرومورفولوژی مقاطع نازک تپۀ میمنتآباد.2جدول
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شکل  :a .7سفال :b -گل پخته شده :c -گرهک جابهجا شده :d -گرهک آهن :e -زغال :f -بقایای گیاهی-
 :gمواد دفعی :h -زغال خردشده
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 .6نتیجه
بر اساس گزارش گروه حفاری و گاهنگاری های دورۀ سیلک ،شروع استقرار مربوط به دورۀ قبل از سیلک III-

 7Bاست .با توجه به تفسیرهای الیۀ  I-1به نظر میرسد قبل از استقرار ساکنان ،شرایط گرم و مرطوبتری بر
منطقه حاکمیت داشته و شاهد این ادعا گرهکهای آهن مجتمع است که شاخص خاکهای هیدرومورفی
است .در این نوع خاک ها سطح آب زیرزمینی باال بوده یا اینکه طغیان رودخانه سطح زمین را پوشانده بوده
است و ساکنان برای غلبه بر این پدیده ،کف ایجاد کردهاند .در نمونۀ  Hوجود حفرههای کانالی و صفحهای
نشان از نوعی کاربری انباشت یا به عبارتی محل دفن زباله دارد که حفرههای کانالی نشان دهندۀ فعالیت
موجودات خاکزی و حفرههای صفحهای نشاندهندۀ فشردگی زبالهها در محل دفن هستند .عالوه بر حفرههای
صفحهای و کانالی ،به صورت موردی حفرههای وزیکول هم دیده شد .این نوع حفره معموالً به وجود حبابهای
هوا در افقهای نزدیک سطح زمین نسبت داده شده است .از ویژگیهای مربوط به این الیه وجود گل پخته در
نمونه است که ساکنان عالوه بر استفاده از سفال به استفاده از گل پخته نیز روآوردهاند.
با توجه به گفتوگو با استادان خاکشناسی در زمینۀ میکرومورفولوژی ،خاک دانههای مکعبیِ منطقه
مربوط به نمونههای طبیعی است که این مطلب را در نمونۀ  Eمیبینیم .از موارد مربوط به این نمونه ،مواد
دفعی جانوران داخل خا ک است که نشان از تحول و تکامل طبیعی خاک دارد؛ این مطلب نشان میدهد که از
مقطع  Eتا مقطع  Dاستقراری وجود نداشته است .از موارد قابل توجه در این مقطع ،کاهش تعداد زغال نسبت
به الیۀ قبلی است .زغالهای این الیه بسیار درشتتر از زغالهای الیههای قبلی بودند .اصوالً زغال جزء مواد
پایدار محسوب میشود و اگر زیر خاک دفن شود ،تا مدتها بدون کمترین تغییری سالم باقی میماند .در واقع
زغالهای درشت ،نشان از دفن شدن ناگهانی دارد .گرهک جابهجا شده در این الیه تأیید دیگری بر رخداد
سیالب در این مقطع است.
مقطع  Cآخرین مقطع فرهنگی است و بعد از این مقطع نشانی از آثار فرهنگی دیده نمیشود .این الگوی
صفحهای به لغزش رسوبات ارتباط داده میشود؛ چرا که الگوی صفحهای در دو حالت کوبیدن خاک و لغزش
رسوبات شکل میگیرد؛ در اینجا نظر دومی به نظر پذیرفتنیتر است .چیزی که در این الیه بسیار بحثبرانگیز
بود ،این است که در بین تمامی مقاطع بیشترین تعداد زغال ( 80 -75عدد) در این الیه وجود داشت ،در
حالی که تا حدی میتوان گفت این الیه جزء الیههای پایانی است و انتظار این بود که تعداد زغال آن کم
باشد .چیزی که در زغالها وجود دارد ،این است که حالت تیزی گوشهها حفظ شده است؛ به عبارتی
تحتتأثیر شرایط جوی قرارنگرفته و به صورت ناگهانی دفن شدهاند .در واقع آنچه باعث شده است این تمدن
از بین برود ،سیالب حاصل از رودخانۀ شادچای بوده است .با توجه به اینکه بیشترین مقدار الیههای زغال در
الیۀ  Cبوده است ،این نظر که ساکنان می خواستند این منطقه را ترک کنند ،درست نیست؛ ولی در اثر
سیالبهای رودخانه ،این منطقه متروک شده و زیر رسوبات دشت سیالبی قرارگرفته است.
الیۀ  Dبه نوعی کاربری دیوار داشته و در دیوار خشتی ،عالوه بر گل ،کاه و کلش نیز استفاده شده است.
وجو د کاه و کلش مورد استفاده نشان از این دارد که مردم ساکن به احتمال زیاد کشاورزی نیز داشتهاند .در
این مقطع ،آثار کاه در درون خاک به وضوح دیده میشود و کامالً با مقاطع قبلی فرق دارد .مورد جالبتوجه
این است که ساکنان به فناوری ساخت سفال و تهیۀ گل پخته یا آجر رسیده بودند ،ولی دیواری که در طرف
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شرقی سکونتگاه ساخته بودند ،از گل تهیه شده است .با توجه به جریان رودخانه در قسمت شرقی تپه ،دیوار
کاربری حفاظت از جریان رودخانه داشته است .نوع خاک دانههای این مقطع دانهای و مکعبی است .خاک
دانههای مکعبی اختصاص به رسوبات طبی عی این منطقه دارد .در حالت کلی ساکنان منطقه به شدت
تحتتأثیر جریان آب و تغییرات بستر جریان رودخانۀ شادچای بودهاند.
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