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 چکیده

-سفالپراکنش وسیع این سنت  هایویژگیترین در غرب ایران است. یکی از مهم .م.پنجم ق ۀسنت فرهنگی دالما مربوط به هزار

ی سفال دالما شناخته اصل ۀارومیه چهار گون ۀجنوبی دریاچ ۀخصوص حوضکز اصلی سنت فرهنگی دالما، بهاست. در مراهای آن 

و همجوار های همزمان که سنت دالمایی در تماس با سنت مناطقیدر  ویژهشویم بهچه از مرکز اصلی دالما دورتر میشده است. هر

دالمایی غیرهای سفال در برخی موارد .کندتری از مواد فرهنگی را تجربه میهای متنوعهای دالمایی گونهبستر، گیردخود قرارمی
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های متنوع هفده نمونه از گونهو سپس  بندی شدهطبقهو تکنولوژیکی  اساس سبک ظاهریۀ سها چای تپه زنجان بر محوط سفالی
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 ۀآمده فرضیدستبر اساس نتایج به است. سجاسرود زنجان ۀدر در ای دورتر از مرکز اصلی دالمادر منطقه ییدالمادر بستری 

 .شودمی پیشنهادهای سفالی اصلی و فرعی ارزیابی و سبکوجود مبتنی بر 
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 مقدمه -1

شناختی های باستانهای مشخص در مواد فرهنگی محوطهای از ویژگیفرهنگی دالما شامل مجموعهسنت 

های مشخصی که در قبل از میالد است. ویژگی چهارم ۀو اوایل هزار پنجم ۀشمال غرب و غرب ایران در هزار

دوره قابل تشخیص بوده  تدفین، معماری و مواد دیگری مثل مهر و یا اثر مهر و سایر وجوه فرهنگی این سفال،

باشد. با نگاهی شناختی میهای الیهخود در کاوشاز های قبل و بعد آسانی قابل تفکیک از دورهو گاهی به

این دوره بسیار  ۀشدهای کاوشتوان دید که شمار محوطهشناختیِ غرب ایران میهای باستانگذرا بر پژوهش

هایی های سطحی است که مسبب کاستیط با آن حاصل بررسیکم بوده و حجم زیادی از مواد فرهنگی مرتب

های کاوش شده و شاخص این دوره در حوضۀ محوطه شناختیِ آن شده است.در ارائۀ وجوه فرهنگی و باستان

 Dyson et al)پیزدلی  ،(Voight 1983)حاجی فیروز  ،(Hamlin 1975) های دالمااورمیه شامل تپه ۀدریاچ

 Burney)و تپه حسنلو در جنوب دریاچه، یانیک در اسکو در شمال شرق دریاچه در دشت مرند  (1960

و اهرنجان در  (Solecki and Solecki 1973)مرگهور در غرب دریاچه  ۀتپه سیوان در در ،(1961,1962,1964

های زاگرس مرکزی محوطه ۀدر غرب ایران در حوض است. (1372)کارگر شمال غرب دریاچه در دشت سلماس 

 Young) دشت کنگاور ب و گودین تپه در گابیهای سهشده از این دوره شامل محوطهشاخص و کاوش

های چغا ماران و سیاه بید در محوطه ،Contenau and Ghrishman 1935))تپه گیان در نهاوند  ،(1969,1973

های چهارچوب و اطالعات است. (Abdi 2002) آباداسالم دشت در تووه خشکه و گاوانه چغا هایمحوطه ماهیدشت،

 ۀشدهای جدید کاوشها بوده است. محوطهموجودِ گاهنگاری برای سنت فرهنگی دالما مبتنی بر این پژوهش

 Abedi et alشهرجلفا در هادی ۀهای کول تپمحوطه :عبارتند از شمال غرب ایرانمربوط به این دوره در 

 ،(1390)میرزایی  دژشاهیندر ، قپان تپه ((Hejebri Nobari et al 2012 در پیرانشهر، الوین تپه ((2014

رودخانه تلوار در کردستان  ۀهای حوضدریاچه ارومیه و محوطه ۀدر حوض (1384)قندگر  میانهدر توپراقلی تپه 

)مترجم و چهل امیران ( 1392ذیفر و دیگران ) 11های تالوار ، تپه(1390)ساعد و دیگران  سیرالن ۀمانند کلنان تپ

)رحیمی سجاسرود زنجان ۀ های شرقی زاگرس مرکزی شامل سها چای تپه در دردر بیجار، محوطه (1393

پور )ولی شیزر در تاکستان استان قزوین ۀ، تپ(1395:235بیگی )علیکاروانسرا در دشت ابهر  ۀتپ ،(1387سرخنی 

 چارآروو ( 1387)مقدم چم قوله  ،(1387)جوانمردزاده های زاگرس مرکزی شامل چشمه رجب ، و محوطه(1386

وجوهی از این سنت  که (1393)عبداللهی و دیگران قالگپ در ازنا  ۀتپ و سیمره ۀرودخان ۀدر حوض( 1387امیری )

به سنت فرهنگی دالما خود جای  شدهی کاوشهاالبته انتساب برخی از محوطه فرهنگی را آشکار کرده است.

  .((1393:254)مانند تپه قلعه سرسختی در شاه زند استان مرکزی )کاکا  دارد یمل بیشترأبحث و ت

آوردن مواد بیشتری از این دستبه دست آمد. سپس برایحسنلو به ۀبار از تپنخستینسنت فرهنگی دالما 

چارلز برنی در طی سال راحتی قابل دسترسی نبود، بود و بهدارای مواد شاخص اما کم حسنلو  ۀدر تپ دوره که

 قرار دادندکاوش مورد حسنلو  ۀعنوان بخشی از پروژبهرا دالما تپه ، 1961و کایلر یانگ در سال  1959

(Hamlin 1975 :111.) های مشخص و یک نوع همگونیدالما دارای ویژگی ۀآمده از دوردستمواد فرهنگی به 

کند. البته در برخی خود تا حدود زیادی متمایز میاز های قبل و بعد است که آن را از دورهدر سبک مواد 

این فرهنگ. گرامر کلی  ترقدیمیهای خصوص در فازبه ؛پذیر نیستراحتی امکانموارد هم این تفکیک به

 ،غربی فالت مرکزیهای در سرتاسر غرب ایران از شمال غرب تا زاگرس مرکزی و بخش های این دورهسفال

ارومیه به سمت  ۀچه از مرکز اصلی دالما در جنوب دریاچاما هر یکدست و تا حدود زیادی همگون است.
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ارومیه که برای  ۀشود. در جنوب دریاچهای دالمایی بیشتر میها در بسترآییم تنوع گونهجنوب و شرق می

 گونهاین چهار ؛شودچهار نوع اصلی سفال دالمایی دیده می ،های سفالی دالمایی کشف شدبار گونهنخستین

های با پرداخت سفال های با پوشش گلی غلیظ قرمز،سفال های منقوش دالمایی،سفال سفال عبارتند از:

 2.های سادهسطحی و سفال

بار از دالمایی اولهای به این دلیل که سفالنه  ،شود این ناحیه مرکز و خاستگاه سفال دالما استتصور می

سفالی همزمان  ۀگون یکدست بوده و هیچسفالی آن  ۀبلکه به این دلیل که مجموع ،انددست آمدهاین منطقه به

   مشاهدهآن  معروف سفال نوع دالما درۀ ار گونفقط چه و شوددیگری در بین این سنت سفالی دیده نمی

 سفالی رواج نداشته است. ۀدالما هر چهار گون ۀاولیه دور هایرسد، در فازنظر جالب می. آنچه که بهشودمی

های فاز قدیم که در آن سفال :شودهای سفالی به سه فاز تقسیم میاز نظر زمانی و گونه ،کلیطوردالما به ۀدور

های های منقوش همچنان وجود دارد و در انتهای این فاز سفالآن سفال فاز دوم که در، منقوش وجود دارد

رداخت پهای با های منقوش کم شده و سفالشود و فاز آخر که در آن سفالسطحی ظاهر می ۀشداختپرد

های سفالی دالما در توالی آن زمانی گونه-این تغییرات در (.1382:119ویت و دایسون )شوند سطحی بیشتر می

های ساده هم وجود سفال های با پوشش گلی غلیظ قرمز وسفال است. اما اکنون روشن است که در فاز اول،

نگاری در الیهله مسئرسند. این های سفال دالما از سه گونه به چهار گونه میبعد، گونهدارند و از فاز دوم به

در های آن سفالشناسیم و دالما می ۀگابی ب دیده شده است. آنچه که ما با عنوان دورسه محوطه دالما تپه و

های رسد در محوطهنظر میتر دالما است. بهخرأهای متبیشتر مربوط به فازشود، سطح وسیعی پراکنده می

حاجی فیروز  سیوان، دالما، ۀهایی مانند اهرنجان تپه، تپارومیه در محوطه ۀدریاچ ۀدالما در حوض ۀشاخص دور

بومی هر های هایی هم که ناشی از سنتاما تفاوت ترتیب وجود داشته است.همینبه ،این سنت و پیزدلی

وجود  یفرهنگ دالما تنوع بومی بیشتر ۀهای اولیخصوص در فازشود بهدر این دوره دیده می ،منطقه است

تر تر و گستردهسطحی این فرهنگ همگون ۀشدهای پرداختتر است که با ظهور سفالخرأهای متو در فاز دارد

 شود.می

های نوع دالمای منقوش و دالمای دهد که سفالنشان می بگابی آمده از تپه سهدستهای سفالی بهداده

مربوط  و به احتمال قویشوند دالما در کنار هم ظاهر می ۀهای مربوط به دوردر نهشته سطحی ۀشدپرداخت

 کندیید میأله را تز این مسئنیهای دالمایی تپه گودین و تپه دالما داده خر دالما است.أبه فاز میانی یا مت

(Henrickson 1983.) های هایی که در دشت کنگاور و حوزهگابی ب و گودین و دیگر محوطههای سهدر تپه

های دیگری از جمله سفال همراه سفالچهار نوع سفال دالمایی اصلی به ،تر زاگرس مرکزی وجود داردشرقی

های نقش سیاه بر قرمز، سفال ۀمینزهای نقش سیاه بر روی سفال دالمای دورنگ، ،رگهیا رگه نوع استریکی

 رگهرگههای شود. البته سفالکرم یا نخودی دیده می ۀزمینروی های نقش قرمز بر سفال و نخودیزمینۀ روی 

 ند. ردالما وجود دا ۀهای اولیو دو رنگ در فاز

تر های فرعیهای دالمایی تبدیل به سفالآباد، سفالهای ماهیدشت و اسالمتر در دشتهای غربیدر حوزه

سیاه بر روی نخودی هستند که در کنار  ۀگونهای شاخص این دوره سیاهبید قدیم سفال ۀشوند. در دورمی

شود. به طرف جنوب عبید ظاهر می-دالما به میزان محدود و سفالی به نام دالما فشاری یا ایمپرسسفال آنها 

های تر لرستان در ازنا و الیگودرز سفالشرقیهای سیمره و بخش ۀرودخان ۀهای لرستان و حوضهم در حوزه

 های سیاه بر روی نخودی هستند. های اصلی سفالهای فرعی هستند و سفالدالمایی سفال



 1395 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ ،8 دورۀ شناسی،باستان / مطالعات 56

های شمالی و های ابهر و تاکستان و بخشهای غربی فالت مرکزی دوباره سفال اصلی در حوزهدر بخش

به صورت محدود ظاهر  فالت مرکزیهای نوع بار سفالاینهای دالمایی هستند که سفال ،شمال غرب زنجان

های با های کنده و سفالسفال )موسوم به آلوئی(،قرمز  ۀمینزهای سیاه بر روی شوند. در این حوزه سفالمی

 های غالب دالمایی هستند. های ساده سفالپوشش گلی غلیظ قرمز و سفال

 های سفالیشناختی: سها چای تپه و گونهتشخیص باستان-2

سجاسرود در ایجرود  ۀدر در .م.پنجم ق ۀدالما و مربوط به اواخر هزارۀ دوره از دورسها چای تپه استقراری تک

و در  36˚19ʹ097ʺبین دو روستای سها و شیوه در عرض شمالی  . این محوطهدر جنوب غربی زنجان است

 گرفته است.آزاد قرارهای متری از سطح آب 1650در ارتفاع  48˚22 ʹ784ʺطول شرقی 

همراه بهسطحی  ۀشدها سفال دالمای پرداختترین نهشتهتا باال هاترین نهشتهتپه از پاییندر سها چای 

دهد که نشان میهای منقوش دالما وجود دارد های ساده و سفالهای با پوشش گلی غلیظ قرمز، سفالسفال

 است.سها چای تپه در فاز میانی دالما مسکونی بوده 

های منقوش سفال .آمده از دالما تپه استدستهای بهسفالشبیه به  کامالً این محوطه گرامر کلی سفال

شده سطحی، های پرداختشامل سفال سفالی دیگر ۀسه گونهای بومی و سنت دهندۀنشانسها چای تپه 

 ،کلیطوربه. شاخص دالمایی استهای محوطه ۀشبیه به بقی های سادهسفال با پوشش گلی غلیظ قرمز و سفال

های بومی ای در فاز قدیم دالما سنتخصوص در سطح منطقههای دالمایی بهمحوطهرسد در اغلب مینظربه

 .رایج بوده است

 ,BOB, BORهای نوعهای شاخص دالمایی دارای سفالهای سها چای تپه در اینکه عالوه بر سفالسفال

ROB  و کاروانسرا در کنگاورب گابی های گودین و سهمحوطه)و ابهر  کنگاور ۀاست به منطقو سفال نوع فالت مرکزی

های شاخص سفال) های استریکی دالمایی و دالمای منقوش دورنگاما در اینکه فاقد سفال شباهت دارد. (در ابهر

 است. ایران غرب دالمایی شمالهای تپه دالما و محوطه هکنگاور و شبیه ب ۀاست متفاوت از منطق دالمایی کنگاور(

عبیدی -دالما رسد سفالمینظربه تپه مشاهده نشده است.چایسها ۀمحوط درعبیدی -هیچ نوع سفال دالما

تر سنت سفال دالما است؛ جایی که سنت سفالی دالما و سنت سفالی سیاه بر روی های غربیمربوط به بخش

فقدان این نوع سفال و نسبت گیرند. میبا هم قرار برخوردقدیم و سنت سفالی عبید در نخودی سیاهبید 

های سفالی ماهیدشت چای تپه با مجموعهسفالی سها ۀسبب تفاوت مجموعBOB, ROB های بسیار کم سفال

 شده است.

سفالی  ۀهای بسیاری را با مجموعسفالی دالمایی سها چای تپه از نظر گرامر کلی سفالی شباهت ۀمجموع

های سفال های ابهرو تپه شیزر ۀتپمنقوش های سفال شاخص اما در اینکه .دهدنیز نشان می و ابهر شیزر

BOR رسد سنت غالب سفال منقوش دالما در به نظر می .متفاوت استسفالی سها چای تپه  ۀاست با مجموع

 های سیاه بر روی قرمز و متفاوت از سها باشد.های شیزر و ابهر سفالمحوطه

از این  .گیرندقرار می IIIسیلک  نوع ایو قهوه های نخودیهای آلویی در کنار سفالقبرستان سفال ۀدر تپ

های سیاه بر سفال شود.های تپه قبرستان تفاوت دیده میسفالی سها چای تپه با سفال ۀنظر نیز بین مجموع

قبرستان وجود دارد، متفاوت  وشیزر  ،های ابهرمحوطهروی قرمز منقوش که در کنار سنت سفالی دالمایی در 

تنها یک مورد از  است.ارومیه  ۀدر زاگرس مرکزی و جنوب دریاچهای دالمایی محوطهاز سنت سفال منقوش 
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 ی خود،دکتر ۀزاده در رسالدکتر مجید دست آمده است.های سیاه برروی قرمز در سها چای تپه بهسفال

نها را قابل آکند و های آلویی معرفی میی قبرستان را با عنوان سفالهای تحتانآمده از الیهدستهای بهسفال

های سفال(. Majidzade 1976 :101)داند های دالما تپه میدالما و شبیه به سفال ۀهای دورمقایسه با سفال

 گیرند.میقرار فرهنگی ۀ قبرستان در یک افقهای تحتانی تپآمده از الیهدستهای آلویی بهتپه با سفالچایسها

های دالمایی و تفکیک سفال ۀزنجان جهت ارزیابی و سنجش فرضی ۀهای سها چای تپهفده قطعه از سفال

برداری شدند. های سفالی انتخاب و نمونهکنش سنتهای برهمدر حوزه های سفالیاساس سبکغیردالمایی بر

های دقیق قرا گرفت، تالش شد تا سبک ۀمشاهدشناختی مورد های باستانهای مذکور ابتدا از نظر سبکنمونه

 شود. انتخابمختلف سفالی از یک بستر 

 های دالمایی و اصلی محوطه سفال 2-1
 های منقوش دالمایی سها چای تپه زنجانسفال 2-1-1

های تر از گروه سفالقدیمی ،نگاریاساس الیههای منقوش دالمایی است که برگروه سفال ،گروه اول

آیند. این گروه دست میها و معماری محوطه بهزیرا در مواردی از داخل خشت، سطحی هستند ۀشدپرداخت

های با پوشش گلی غلیظ قرمز که هر دو شاخص دالما شده و سفالهای پرداختسفالها نسبت به از سفال

های غالب سها چای تپه متفاوت از گونه ۀسفال منقوش دالمایی شاخص محوط .استاقلیت  هستند، در

 منقوش دالمایی در مناطق دیگر است.

 .(1)تصویر  قطعه سفال منقوش دالمایی شناسایی شد 69 ،قطعه سفال شاخص 680از بین 

 های با پوشش گلی غلیظ قرمز سها چای تپه زنجانسفال-2-1-2

قطعه  680. از داردقرمز های با پوشش گلی غلیظ سفال ها،میان مجموعه سفال بیشترین فراوانی را در

ها در بیشتر دوره پوشش گلی غلیظ قرمز باهای . سفالقطعه متعلق به این نوع سفال است 360 ،سفال شاخص

اما فرم و تکنیک این سفال در این دوره و در  ،های غرب ایران وجود داردنوسنگی تا برنز در محوطه ۀاز دور

سفال شاخص و اصلی این دوره تبدیل به کند و می های این دوره در بستر دالمایی معنا پیداسفال ۀکنار بقی

    های رنگی مختلف دیده موارد در اثر حرارت کوره در طیفاز این نوع سفال در برخی  .(2)تصویر  شودمی

 دهد.های مختلفی را هم نشان میهای مختلف دالما رنگاما این گونه در فاز ،شودمی

 چای تپه زنجانهای با پرداخت سطحی سها سفال-2-1-3

های ها با روشدهند. این سفالشده تشکیل میهای پرداختهای محوطه را سفالسومین گروه از سفال

اند. شده تزیین نقوش فشاری یا فرورفته و یا ترکیبی از این افزوده، برجسته، ناخنی، کنده،مختلفی ازجمله نقش

شناختی در ادبیات باستان دهد.شاخص را تشکیل می هایسفال 680عدد از کل  219شده های پرداختسفال

ر صورت استفاده از این نام شود که دشناخته می «ایمپرس»غرب ایران گاهی این نوع سفال با عنوان سفال 

 .(3)تصویر  ایماین دوره را به نوع ایمپرس یا فشاری تقلیل داده ۀشدپرداختهای سفال تکنیکانواع 

 سها چای تپه زنجان ۀهای سادسفال-2-1-4

ساز و ها دستدهد. تمام این گروه از سفالهای شاخص را تشکیل میاز کل سفال عدد 14های ساده سفال

 نظر شبیه به این نوع سفالدار از همههای نوع آبکشی یا سوراخناکافی هستند. سفال همگی دارای پخت

 . (4تصویر ) اندبندی شدهطبقه سطحی ۀشدپرداختهای سفالشدگی روی آن در گروه دلیل کارهستند، اما به
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 دالمایی سها چای تپهسفال های فرعی و غیر-2-2
 (BOB)نخودی  ۀهای با نقش سیاه بر روی زمینسفال-2-2-1

و تنها یک قطعه از آن ها شناسایی شد در میان سفال نخودی ۀروی زمینسیاه برقطعه سفال  5در مجموع 

رای پخت کافی و جنس آن متوسط اساز و دکاه، دست ۀاین قطعه دارای آمیز بود.برای مطالعه در دسترس 

 و دالبری است. ط موازیآن خطو ۀمایبا رنگ سیاه منقوش شده و نقش ،است. سطح خارجی این قطعه سفال

 .( TF. LOC 2. BOB،5 )تصویر سطح این سفال صیقلی شده و دارای پوشش گلی غلیظ است

 (BOR) قرمز ۀنقش سیاه بر روی زمین های باسفال-2-2-2

این قطعه دارای سفالی سها چای تپه کشف شده است.  ۀتنها یک لبه از این نوع سفال در بین مجموع

سطح خارجی این قطعه سفال با رنگ  رای پخت ناکافی و جنس آن خشن است.اساز و ددست ترکیبی، ۀآمیز

سطح این سفال صیقلی شده و دارای پوشش  افقی است.های موازی آن باند ۀمایسیاه منقوش شده و نقش

 .سفانه این قطعه سفال برای آزمایش در دسترس نبودأمت گلی غلیظ است.

 ((ROBنخودی  ۀهای با نقش قرمز بر روی زمینلاسف-2-2-3

با فرم این قطعه بدنه  مده است.آدست های سها چای تپه بهتنها یک قطعه از این نوع سفال در میان سفال

 ۀآمیز شود.ای در روی آن دیده میهر دو سطح سفال منقوش و زاویه نقش قرمز روی پوشش نخودی است.

 .(TF. LOC 3. N1،5)تصویر  ساز استپخت آن کافی و دست ،کاهرفته در این نوع سفال کاربه

 سفال نوع فالت مرکزی-2-2-4

ترکیبی،  ۀدهد. این قطعه دارای آمیزتشکیل میها قطعه را در میان نمونه 1سفال نوع فالت مرکزی تنها 

ای مایل به رای پخت کافی و جنس آن ظریف است. سطح خارجی این قطعه سفال با رنگ قهوهاساز و ددست

ست. سطح این سفال صیقلی شده و دارای ۀ آن خطوط دارای انحنامایرنگ نقاشی شده و نقشدودی کم

 .(Tc loc 2 N9 ،5)تصویر  پوشش گلی غلیظ است

 زاگرس شمالی  ۀسفال دالمایی نوع حوز -2-2-5

دهد. این نمونه یک بدنه ها تشکیل میقطعه را در میان نمونه 1سفال نوع دالمای زاگرس شمالی تنها 

رای پخت کافی و جنس آن متوسط است. سطح خارجی این اساز و دکاه، دست ۀاست. این قطعه دارای آمیز

آن هندسی است. سطح این  ۀمایرنگ نقاشی شده و نقشمایل به بادمجانی کمای قطعه سفال با رنگ قهوه

 .(TC.LOC 2.N8 ،5)تصویر  سفال صیقلی شده و دارای پوشش گلی غلیظ نخودی مایل به کرم است

 نخودیزمینۀ روی ای مایل به سیاه برسفال قهوه -2-2-6

 کلمه خشت دست آمده و مخففمشخص شده از داخل خشت به MBها با این سفال که در نمودار

(Mudbrick )دارد کاه ۀآمیزبا  ایاین قطعه، بدنهدهد. ها تشکیل میقطعه را در میان نمونه 1تنها که  است ،

ای مایل به کافی و جنس آن متوسط است. سطح خارجی این قطعه سفال با رنگ قهوهنارای پخت اد ،سازدست

های افقی موازی است. سطح این سفال صیقلی شده و دارای آن هندسی با باند ۀمایسیاه نقاشی شده و نقش

 .(TE.LOC.LOC2.MB ،5)تصویر  گلی غلیظ نخودی مایل به کرم است پوشش
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 (XRF)فلورسانس اشعه ایکس عنصری  ۀآزمایش تجزیتوضیح آزمایشگاهی: -3

 هانمونه انتخاب-3-1     

ray-X  ایکس اشعه فلورسانس عنصری آزمایش انجام جهت زنجان یتپه چای سها از سفال نمونه هفده تعداد

)fluorescence) ترکیبی ساختار تعیین با تا شدند انتخاب سفالی مختلف هایگروه از هانمونه این شد. انتخاب 

 مشخصات 1 تصویر .شود بررسی هانمونه بین در موجود احتمالی هایتفاوت یا شباهت میزان سفال، بافت

 دهد.می نشان را شده زمایشآ هاینمونه تمام فیزیکی

 دهد.نمی پوشش را زنجان تپه چای سها از آمدهدستبه سفالی هایگروه تمام ،هانمونه کهاین ضمن

 XRF مطالعه -3-2

Activation Neutron ) نوترونی سازیفعال مانند دیگر هایروش کنار در ایکس اشعه فلورسنس ۀمطالع

NAA: Analysis)، القایی شدهجفت پالسمای سنجیطیف ( Mass-Plasma coupled Induced

MS-ICP:Spectroscopy) خصوصهب شناسیباستان هاییافته عنصری ساختار مطالعه برای که هاستمدت 

 طیف ایکس اشعه فلورسانس روش از استفاده با نوشتار این در گیرد.می قرار استفاده مورد سرامیک و سفال

 به توجه با نهایت در و گرفته قرار مقایسه مورد (Element Trace) کمیاب و جزیی عمده، عناصر از وسیعی

  است. شده هئارا هانمونه سیستماتیک بندیطبقه موجود، هایتفاوت یا شباهت میزان

 شناسیروش -3-3

 Ray-X Dispersive Energie شـد  اسـتفاده  ایکـس  اشـعه  انـرژی  پـراش  پرتابل دستگاه از مطالعه این در

Technology) GOLDD+ 900S; XL3t Niton EDXRF)-(P Fluorescence.) دوربین به مجهز دستگاه این 

CCD سرعتبه روش این از استفاده اخیر هایسال در باشد.می بررسیمورد سطح بهتر انتخاب و تشخیص ایبر 

 آنـالیز  تخریبـی غیر انجام امکان است. کرده ازب سفال بررسی خصوصهب سنجیباستان مطالعات در را خود جای

      و سـنجی باسـتان  شناسـی، باسـتان  در روش ایـن  از اسـتفاده  گسـترش  موجـب  بـاال  دقـت  و سـرعت  ها،نمونه

Hunt 2015 ) اسـت  شـده  مطالعـه  روش ایـن  با باستانی مواد انواع از وسیعی طیف و شده شناسیباستانزمین

&Speakman). و عناصـر  از ایگسـترده  طیف ئۀارا دلیل به شناسیباستان در روش این محبوبیت ،حالعیندر 

,Glover, (Forouzan است. ثارآ بندیطبقه و یابیأمنش مطالعات به مربوط هایآزمایش اندک ۀهزین همچنین

 & Mommsen, Goren, 2013; Kilikoglou, & Doonan, Frahm, 2012; Deocampo, & Williams,

2005 Redmount, & Morgenstein 2011; Klinger,.) 

 آزمایشات انجام و هانمونه سازیآماده-3-5

 مورد نمونه با ناخواسته بقایای و مواد تداخل از جلوگیری لهمسئ ترینمهم ،آنالیزی هایروش سایر همانند

 هاینمک ثیرأت تا اندشده شسته و سازیپاک سطحی رسوبات از کامالً هانمونه ،اساساینبر است. بررسی

 ضخامت دارای بررسی مورد هاینمونه که آنجا از برسد. حداقل به هاسفالینه در ثانویه اتفاقات از ناشی محلول

 مقطع ویربر هاآنالیز تمام سفال، ۀبدن آزمایش در تزیینات یا پوشش تداخل از جلوگیری برای بودند، مناسب

 قابل مقطع بررسی برای مناسب ضخامت که نیز موارد بعضی در .است گرفته انجام هانمونه ۀشدشکسته تازه

 اصلی بدنه روی بر سطحی، پوشش حذف نیز و تزیینات حذف و سایش از بعد سطحی آنالیز نبود، دسترسی

  است. شده انجام سفال
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 نتیجه -4

 عناصر و اکسید درصد صورت به (Si,Al,Ti,Fe,Mg,Mn,Ca,k,P) یئجز و اصلی عناصر نتایج بررسی این در

 میزان ،حاصل نتایج براساس .است شده بیان Part per Milion (ppm))) میلیون در قسمت صورت هب کمیاب

Si تنوع به توجه با البته پراکندگی این شود.می شامل را وزنی درصد 55 تا 40 حدود در ایدامنه ،هانمونه در 

 در جز هب کلسیم میزان باشند.می رسی گل ۀبدن دارای هانمونه تمام است. بینیپیش قابل هانمونه سبکی

     قرار (Cao<10٪) کلسیتی هایخاک گروه در هستند، اندک بسیار میزان حاوی که 6 و 4 ،3 هاینمونه

 میزان این وجود منطقه در دولومیتی و کلسیت مارن، خاکی هایسازند کلی ساختار به توجه با گیرند.می

 و تدفین پخت، حین در ثانویه هایفرایند در تواندمی کلسیم میزان که آنجا از نیست. انتظار از دور کلسیت

 & ,Mommsen Schwedt) باشد متفاوت بدنه در اصلی میزان از نشینیته یا اشباع از ناشی آن از پس

2004 Zacharias,) است. نشده گرفته نظر در کننده تعیین عامل عنوانهب نتیجه در  

 دهد.می دستهب هانمونه بندیگروه ۀنحو از کلی یتصویر (6 تصویر) تیتانیم ـ پتاسیم دوتایی نمودار بررسی

 مقابل در مسکوویت و موریلونیت مونت مانند شوندهمتورم رسی هایخاک لفهؤم عنوانهب پتاسیم میزان

 در باشد. خاکی منابع تفاوت یا شباهت احتمال هایلفهؤم از یکی تواندمی تر،خالص هایرس ۀلفؤم تیتانیم

 نخودی روی بر سیاه سفال ۀنمون همچنین و (N9 2 LOC TC) مرکزی فالت نوع سفال نمونه نمودار این

(BOB) باالتری میزان حاوی موارد سایر به نسبت مرکزی فالت نوع سفال است. شده منفک موارد سایر از 

 هانمونه دیگر حد در پتاسیم میزان حفظ با (BOB) نخودی روی بر سیاه نمونه کهحالی در ،باشدمی پتاسیم

 ،گرفت نظر در شاخصی تفکیک تواننمی هانمونه سایر در اگرچه است. تیتانیم باالتر مراتب به میزان دارای

 زاگرس ۀگون دالمایی سفال موارد همچنین نیست. هم با موارد تمام کامل شباهت معنایبه این ،حالعیندر

 )N7 2 LOC) قرمز غلیظ گلی پوشش با سفال و (N1 LOC3) نخودی رویبر قرمز سفال ،)8N 2 LOC) شمالی

 شناسیباستان بستر در زیادی حد تا اگرچه هاتفکیک این هستند. تیتانیوم باالتری میزان حاوی حدودی تا نیز

   .اندگرفته قرار بررسی مورد تردقیق صورتبه کمیاب عناصر نظر از نتایج صحت باز ولی است، توجیه دارای

             قرمز غلیظ گلی پوشش با هایسفال به مربوط باستان نظر از که 7 ۀشمار ۀنمون مورد در خصوصهب

(SLIP RED( بیشتری بررسی است، محوطه دالمایی اصلی هایسفال گروه در شناسیباستان نظر از و بوده 

LOC و 8 ۀشمار کنار در نمودار این در اما شود داده پوشش نیز هانمودار سایر در جینتا صحت تا گرفته انجام

N1 3 است نشده حمایت دیگر هاینمودار و عناصر در که گیردمی قرار. 

 (است شده کشف محوطه در نمونه یک تنها موارد بعضی )در هانمونه میزان در محدودیت دلیل هب مطالعه این در

 یا شباهت میزان احتمال بررسی منظوربه شاخص هاینمونه ترکیب ساختاری الگوی بهتر شناخت هدف،

 یابیمنشا مطالعات مسیر سازیشفاف برای بود خواهد ایمقدمه اولیه، نتایج این است. بوده هانمونه هایتفاوت

 هایروش از هانمونهتک مورد در پرت هایداده تفسیر از جلوگیری برای ،اساساینبر آینده. در تکمیلی

  است. شده استفاده هاداده تست مختلف

 هایراه از یکی است، داده یحضتو (Baxter 1999) بکستر که گونههمان نتایج، صحت از اطمینان ابراز برای

 است. متفاوت استاندارد هایماتریس در نتایج تحلیل و یکسان شرایط تحت آزمایش تکرار ،پرت نتایج شناخت

 است. شده زمودهآ ٪95 حد در نمونه هر برای داده مجموعه سریشش از نتایج اعتبار میزان
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 از کمیاب عناصر عنصری، ترکیب در ،دارند هاسفالینه کیفیت بیان در مهمی نقش عمده عناصر اگرچه

 دهند.میقرار اختیار در تریجامع اطالعاتعناصر این که چرا ؛برخوردارند بیشتری اهمیت

 ارتباط میزان ۀمقایس برای ساده راه یک .است شده گیریاندازه نمونه هر ایبر کمیاب عناصر از عنصر 22

 که امری است. تاییدو هاینمودار مقابل در عناصر امتم ۀمقایس شاخص، هایلفهؤم انتخاب برای عناصر این

  دهد.می دستهب استفاده قابل شاخص هایلفهؤم از مناسبی اولیه تصویر ،است برزمان بسیار اگرچه

 (8 )تصویر نویبیوم و روبیدیم همچنین و (7)تصویر نیکل و کروم بین کمیاب عناصر از تکمیلی هاینمودار

TC ) یا مرکزی فالت نوع سفال و )BOB) نخودی روی بر سیاه هاینمونه شاخص تفکیک ۀدهندنشان مجدداً

N9 2 LOC) .8) شماره یا شمالی زاگرس ۀزحو دالمایی سفال نمونه هستند N 2 LOC TC( هایلفهؤم نیز 

 جدا ROB (1 N loc3 (TF یا نخودی روی بر قرمز سفال نیز مواردی در این بر عالوه دهد.می نشان شاخصی

 سایر کنار در کمیاب عنصر عنوانهب عمدتا و است خود به مخصوص کانی فرم فاقد روبیدیوم شود.می دیده

 وقایع در پایین، بسیار یونی تبادل پتانسیل دلیلهب شود.می دیده دارپتاسیم هایکانی خصوصهب هاکانی

 تنوع کنار در عامل این .(,Morgenstein&1620 p. 2005, Redmount) شودنمی تحول دچار ژیوشیمیایی

  ),Vaccaro, & Tassinari, Petrucci, Holakooei 2013( بازی و اسیدی هایسنگ در نیکل و کروم ترکیبی

 پراکندگی دارای خود اگرچه هانمونه سایر شوند. انتخاب تفکیکی ۀلفؤم عنوانهب عناصر این تا است شده باعث

 این دهند.نمی را ایشدهتفکیک گروه تشکیل اجازه هامعیار انحراف و میانه ۀمقایس ،هستند ملأت قابل نسبی

 ،حالعیندر اند.شده انتخاب دالما سفال متفاوت هایتکنیک از هانمونه کهچرا است. انتظارقابل البته ندگیپراک

 داد. نسبت یکدیگر به دالما هایسفال نمونه نسبی شباهت به توانمی را ترکوچک هایگروه به تفکیک عدم

 دار(سوراخ یا آبکشی )سفال 6 و سطحی( پرداخت با )سفال 3 موارد بین خوبی همبستگی مثال عنوانهب که همچنان

 نمونه تک ست.ا هاتفاوت این احتمال ۀکنندأییدت نیز شناسیباستان هایبررسی ،دیگر طرف از شود.می دیده

 مورد همچنین است. ایران مرکزی فالت سنت شاخص سفال واقع در محوطه این از مکشوفه 9 ۀشمار سفال

 در دالما با زمانهم و ترغربی هایحوزه سفالی هایسنت به مربوط نیز )BOB) نخودی روی بر سیاه ۀنمون

   حالعیندر دالما، تیپیک سفال به هاییشباهت وجود علیرغم 8 شماره سفال است. آباداسالم و ماهیدشت

 این از که است این نمونه این مورد در توجهقابل ۀنکت است. گرفته قرار دیگر موارد سایر از متفاوت نوعیبه

 به شبیه بسیار و است شده کشف محوطه این در قطعه یک همین یعنی ،اندک بسیار تعداد به سفال تیپ

 است. کردستان غرب دالمایی هایمحوطه و تپه دالما در شمالی زاگرس ۀحوض در دالمایی منقوش هایسفال

 نظر گونههیچ تواننمی هنوز اگرچه باشد. توجیهقابل بهتر تواندمی هانمونه این ساختاری تفاوت ،بنابراین

 سها دالمایی ۀدور شاخص هایسفال به توجه با نمود، مطرح تپه چای سها هایسفالینه أمنش برای قاطعی

 و دارد محلی و بومی أمنش دالما ۀدور هایسفال جدید و پیشین مطالعات اساس بر که فرضیه این و تپه چای

 مطرح را احتمال این توانمی یکدیگر، به مطالعه مورد دالمای تیپیک هایسفال ساختاری شباهت همچنین

 که BOB و 8 ،9 ۀشمار هاینمونه فاحش تفاوت ،محوطه این در دالما هایسفال بودنبومی فرض با که نمود

 خاک جدید منابع استحصال در تفاوت از اینشانه تواندمی اند،شده یافت محوطه این در اندک بسیار تعداد به

    هاگونه این احتمال، بر بنا یا بودیم دست این از بیشتری تعداد شاهد باید صورت این در که باشد محل در
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 منطقه خاک باید بیشتر اطمینان برای اینکه ضمن ،اندبوده دیگر مناطق یا هامحوطه دیگر از وارداتی نوعیبه

 گیرد. قرار آزمایش مورد نیز

 سهمقای هایروش بهترین از یکی دارد، وجود مشاهدات بین مقایسه برای زیادی هایمتغیر که شرایطی در

 این در (.p 2010, Drennan 263) ستا (Multivariate analysis) متغیریچند آماری هایروش از استفاده

 )Principal Componant analysis( اصلی هایلفهؤم روش از هانمونه تفکیک الگوی تعیین منظوربه مطالعه

 بر اساسی، و عمده هایلفهؤم به مقایسه مورد هایمتغیر کاهش آماری روش این مزیت است. شده استفاده

  (.Baxter 1994) باشدمی هاداده سایر به خدشه بدون ها،متغیر بین همبستگی الگوی مبنای

 مجموعه از ) (Dilutionسازیرقیق به موسوم نامناسب اثر دلیلهب سیلیسم عنصر اصلی، عناصر مورد در

 به افزودنی ۀماد عنوانهب مختلف مراحل در توانستهمی سیلیسم چون ،واقعدر است. شده گذاشته کنار هاداده

 شده حذف هاداده مجموعه از و نشده لحاظ هاسفال بدنه ساختاری مقایسه در نتیجه در ،شود افزوده هخمیر

 عناصر برای هاداده مجموعه از مزاحم عوامل ثیرأت خاطرهب نیز کلسیم (.Mommsen & 2007 jöberg,S) است

 )تصویر است شده داده نمایش اصلی لفهؤم 2 مجموع از تایی 2 نمودار روی نتایج است. شده گذاشته کنار اصلی

 بیان به است. شده محاسبه دوم و اول هایمولفه برای واریانس درصد کل از ٪22،15 و ٪50،16 مجموعا .(9

 دارند. تریباز توزیع نمودار این در هانمونه .است شده محاسبه تست این در هامتغیر مجموع از ٪72|31 دیگر

  هستند. شاخص قبلی هاینمونه ،وجوداینبا

 گرفته قرار بررسی مورد یکدیگر با کمیاب عنصر 12 ارتباط میزان نظر از سفال هاینمونه ،دیگر نمودار در

 نتیجه مبنای .است شده انتخاب عناصر این همبستگی جدول مبنای بر مقایسه مورد عناصر .(10 )تصویر است

 نمونه و (8)شماره شمالی زاگرس ۀنمون ،(BOB) نخودی روی بر سیاه هاینمونه ۀعمد تفاوت گویای حاصله

      نظر از BOB و 9 موارد شد گفته قبال که طورهمان باشد.می موارد سایر از (9 )شماره مرکزی فالت

 هایلفهؤم در شاخص تفاوت این ،حالعیندر دارند. هانمونه بقیه از متفاوتی کامال شرایط نیز شناسیباستان

 را خاک استحصال متفاوت منابع تفاوت حداقل یا بودن وارداتی احتمال احتیاط با تواندمی خاک ترکیبی

 در سفال نوع این اندک و محدود بسیار تعداد ترکیبی، تفاوت این کنار در توجهقابل ۀنکت همچنین .کند مطرح

 هانمونه میان در کلی شباهت یک گویای ،نتایج است، مشخص که آنچنان موارد سایر در باشد.می محوطه

 خاک هاینمونه محوطه این در دالما سفال بیشتر هاینمونه با همراه بعدی قدم در است ضروری باشد.می

 منابع استحصال احتمالی هایمحل از دقیقی الگوی بتوان تا گرفته قرار بررسی مورد دقت به نیز محوطه

 تصویر ۀدهندنشان آزمایشگاهی روش این هایپتانسیل نمایش بر عالوه هاولی نتایج این آورد. دستهب خاکی

  است. محوطه در شاخص هاینمونه کلی

 نوشتپی
گردشگری و صنایع دستی استان  دریغ و سخاوتمدانه آقای ابوالفضل عالی از میراث فرهنگی،های بیاین پژوهش با کمک. 1

های  از آقای دکتر نیکنامی نیز به دلیل حمایت کاوش انجام شده است. آوردن مواد فرهنگی ودستزنجان در مرحلۀ به

 شان تشکر می کنیم. جانبه همه
2. Painted ware –Red Slip ware-Surface Manipulated ware-Plain ware.  
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 تصاویر

 

 
 رنگ دالمایی سها چای تپه زنجانهای منقوش تکسفال-1تصویر 

 

 
 های با پوشش گلی غلیظ قرمز دالمایی سها چای تپه سفال-2تصویر 
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 سطحی دالمایی سها چای تپهۀ شدهای پرداختسفال-3تصویر 

 

 

 
 

 سفال ساده دالمایی سها چای تپه- 4تصویر
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 های سها چای تپه دالمایی  سفالانواع فرعی و غیر -5تصویر 

 

 

 

 
 

 .محورها استاندارد شده است تیتانیم،-نمودار دوتایی پتاسیم-6تصویر 
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 محورها استاندارد شده است. ،تایی عناصر کرم و نیکلنمودار دو-7تصویر 

 

 
 محورها استاندارد شده است. تایی عناصر روبیدیم و نویبیوم.نمودار دو-8تصویر 
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های اول و دوملفهؤبرای م ٪ 22،15و  ٪50،16های اصلی عناصر عمده با عمده با لفهؤنمودار م– 9تصویر   

 

 
های اول و دومدرصد کئوواریانس برای مؤلفه 20.14درصد و  55.16های اصلی عناصر کمیاب با لفهؤم نمودار-10تصویر   
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