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چکیده
سنت فرهنگی دالما مربوط به هزارۀ پنجم ق.م .در غرب ایران است .یکی از مهمترین ویژگیهای این سنت پراکنش وسیع سفال-
های آن است .در مراکز اصلی سنت فرهنگی دالما ،بهخصوص حوضۀ جنوبی دریاچۀ ارومیه چهار گونۀ اصلی سفال دالما شناخته
شده است .هرچه از مرکز اصلی دالما دورتر میشویم بهویژه در مناطقی که سنت دالمایی در تماس با سنتهای همزمان و همجوار
خود قرارمیگیرد ،بسترهای دالمایی گونههای متنوعتری از مواد فرهنگی را تجربه میکند .در برخی موارد سفالهای غیردالمایی
در بستر کامال دالمایی و گاهی سفالهای نوع دالمایی در بستر کامالً غیردالمایی مشاهده میشود .در این مقاله ،ابتدا سنتهای
سفالی محوطۀ سها چای تپه زنجان بر اساس سبک ظاهری و تکنولوژیکی طبقهبندی شده و سپس هفده نمونه از گونههای متنوع
با استفاده از روش تجزیۀ عنصری  XRFمورد آزمایش قرار گرفته است .هدف از این نوشتار تعیین سبکهای سفالی اصلی و فرعی
در بستری دالمایی در منطقهای دورتر از مرکز اصلی دالما در درۀ سجاسرود زنجان است .بر اساس نتایج بهدستآمده فرضیۀ
مبتنی بر وجود سبکهای سفالی اصلی و فرعی ارزیابی و پیشنهاد میشود.
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 -1مقدمه
سنت فرهنگی دالما شامل مجموعهای از ویژگیهای مشخص در مواد فرهنگی محوطههای باستانشناختی
شمال غرب و غرب ایران در هزارۀ پنجم و اوایل هزارۀ چهارم قبل از میالد است .ویژگیهای مشخصی که در
سفال ،تدفین ،معماری و مواد دیگری مثل مهر و یا اثر مهر و سایر وجوه فرهنگی این دوره قابل تشخیص بوده
و گاهی بهآسانی قابل تفکیک از دورههای قبل و بعد از خود در کاوشهای الیهشناختی میباشد .با نگاهی
گذرا بر پژوهشهای باستانشناختیِ غرب ایران میتوان دید که شمار محوطههای کاوششدۀ این دوره بسیار
کم بوده و حجم زیادی از مواد فرهنگی مرتبط با آن حاصل بررسیهای سطحی است که مسبب کاستیهایی
در ارائۀ وجوه فرهنگی و باستانشناختیِ آن شده است .محوطههای کاوش شده و شاخص این دوره در حوضۀ
دریاچۀ اورمیه شامل تپههای دالما ( ،)Hamlin 1975حاجی فیروز ( ،)Voight 1983پیزدلی ( Dyson et al
 )1960و تپه حسنلو در جنوب دریاچه ،یانیک در اسکو در شمال شرق دریاچه در دشت مرند ( Burney
 ،)1961,1962,1964تپه سیوان در درۀ مرگهور در غرب دریاچه ( )Solecki and Solecki 1973و اهرنجان در
شمال غرب دریاچه در دشت سلماس (کارگر  )1372است .در غرب ایران در حوضۀ زاگرس مرکزی محوطههای
شاخص و کاوششده از این دوره شامل محوطههای سهگابی ب و گودین تپه در دشت کنگاور ( Young
 ،)1969,1973تپه گیان در نهاوند ( ،(Contenau and Ghrishman 1935محوطههای چغا ماران و سیاه بید در
ماهیدشت ،محوطههای چغا گاوانه و تووه خشکه در دشت اسالمآباد ( )Abdi 2002است .اطالعات و چهارچوبهای
موجودِ گاهنگاری برای سنت فرهنگی دالما مبتنی بر این پژوهشها بوده است .محوطههای جدید کاوششدۀ
مربوط به این دوره در شمال غرب ایران عبارتند از :محوطههای کول تپۀ جلفا در هادیشهر Abedi et al
) ،)2014الوین تپه در پیرانشهر ) ،)Hejebri Nobari et al 2012قپان تپه در شاهیندژ (میرزایی ،)1390
توپراقلی تپه در میانه (قندگر  )1384در حوضۀ دریاچه ارومیه و محوطههای حوضۀ رودخانه تلوار در کردستان
مانند کلنان تپۀ سیرالن (ساعد و دیگران  ،)1390تپههای تالوار ( 11ذیفر و دیگران  )1392و چهل امیران (مترجم
 )1393در بیجار ،محوطههای شرقی زاگرس مرکزی شامل سها چای تپه در درۀ سجاسرود زنجان (رحیمی
سرخنی  ،)1387تپۀ کاروانسرا در دشت ابهر (علیبیگی  ،)1395:235تپۀ شیزر در تاکستان استان قزوین (ولیپور
 ،)1386و محوطههای زاگرس مرکزی شامل چشمه رجب (جوانمردزاده  ،)1387چم قوله (مقدم  )1387و چارآرو
(امیری  )1387در حوضۀ رودخانۀ سیمره و تپۀ قالگپ در ازنا (عبداللهی و دیگران  )1393که وجوهی از این سنت
فرهنگی را آشکار کرده است .البته انتساب برخی از محوطههای کاوششده به سنت فرهنگی دالما خود جای
بحث و تأمل بیشتری دارد (مانند تپه قلعه سرسختی در شاه زند استان مرکزی (کاکا .))1393:254
سنت فرهنگی دالما نخستینبار از تپۀ حسنلو بهدست آمد .سپس برای بهدستآوردن مواد بیشتری از این
دوره که در تپۀ حسنلو دارای مواد شاخص اما کم بود و بهراحتی قابل دسترسی نبود ،چارلز برنی در طی سال
 1959و کایلر یانگ در سال  ،1961دالما تپه را بهعنوان بخشی از پروژۀ حسنلو مورد کاوش قرار دادند
( .)Hamlin 1975 :111مواد فرهنگی بهدستآمده از دورۀ دالما دارای ویژگیهای مشخص و یک نوع همگونی
در سبک مواد است که آن را از دورههای قبل و بعد از خود تا حدود زیادی متمایز میکند .البته در برخی
موارد هم این تفکیک بهراحتی امکانپذیر نیست؛ بهخصوص در فازهای قدیمیتر این فرهنگ .گرامر کلی
سفالهای این دوره در سرتاسر غرب ایران از شمال غرب تا زاگرس مرکزی و بخشهای غربی فالت مرکزی،
یکدست و تا حدود زیادی همگون است .اما هرچه از مرکز اصلی دالما در جنوب دریاچۀ ارومیه به سمت
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جنوب و شرق میآییم تنوع گونهها در بسترهای دالمایی بیشتر میشود .در جنوب دریاچۀ ارومیه که برای
نخستینبار گونههای سفالی دالمایی کشف شد ،چهار نوع اصلی سفال دالمایی دیده میشود؛ این چهارگونه
سفال عبارتند از :سفالهای منقوش دالمایی ،سفالهای با پوشش گلی غلیظ قرمز ،سفالهای با پرداخت
2
سطحی و سفالهای ساده.
تصور میشود این ناحیه مرکز و خاستگاه سفال دالما است ،نه به این دلیل که سفالهای دالمایی اولبار از
این منطقه بهدست آمدهاند ،بلکه به این دلیل که مجموعۀ سفالی آن یکدست بوده و هیچ گونۀ سفالی همزمان
دیگری در بین این سنت سفالی دیده نمیشود و فقط چهار گونۀ معروف سفال نوع دالما در آن مشاهده
میشود .آنچه که بهنظر جالب میرسد ،در فازهای اولیه دورۀ دالما هر چهار گونۀ سفالی رواج نداشته است.
دورۀ دالما بهطورکلی ،از نظر زمانی و گونههای سفالی به سه فاز تقسیم میشود :فاز قدیم که در آن سفالهای
منقوش وجود دارد ،فاز دوم که در آن سفال های منقوش همچنان وجود دارد و در انتهای این فاز سفالهای
پرداختشدۀ سطحی ظاهر میشود و فاز آخر که در آن سفالهای منقوش کم شده و سفالهای با پرداخت
سطحی بیشتر میشوند (ویت و دایسون  .)1382:119این تغییرات در-زمانی گونههای سفالی دالما در توالی آن
است .اما اکنون روشن است که در فاز اول ،سفالهای با پوشش گلی غلیظ قرمز و سفالهای ساده هم وجود
دارند و از فاز دوم بهبعد ،گونههای سفال دالما از سه گونه به چهار گونه میرسند .این مسئله در الیهنگاری
دالما تپه و محوطه سهگابی ب دیده شده است .آنچه که ما با عنوان دورۀ دالما میشناسیم و سفالهای آن در
سطح وسیعی پراکنده میشود ،بیشتر مربوط به فازهای متأخرتر دالما است .بهنظر میرسد در محوطههای
شاخص دورۀ دالما در حوضۀ دریاچۀ ارومیه در محوطههایی مانند اهرنجان تپه ،تپۀ سیوان ،دالما ،حاجی فیروز
و پیزدلی این سنت ،بههمینترتیب وجود داشته است .اما تفاوتهایی هم که ناشی از سنتهای بومی هر
منطقه است ،در این دوره دیده میشود بهخصوص در فازهای اولیۀ فرهنگ دالما تنوع بومی بیشتری وجود
دارد و در فازهای متأخرتر است که با ظهور سفالهای پرداختشدۀ سطحی این فرهنگ همگونتر و گستردهتر
میشود.
دادههای سفالی بهدستآمده از تپه سهگابی ب نشان میدهد که سفالهای نوع دالمای منقوش و دالمای
پرداختشدۀ سطحی در نهشتههای مربوط به دورۀ دالما در کنار هم ظاهر میشوند و به احتمال قوی مربوط
به فاز میانی یا متأخر دالما است .دادههای دالمایی تپه گودین و تپه دالما نیز این مسئله را تأیید میکند
( .)Henrickson 1983در تپههای سهگابی ب و گودین و دیگر محوطههایی که در دشت کنگاور و حوزههای
شرقیتر زاگرس مرکزی وجود دارد ،چهار نوع سفال دالمایی اصلی بههمراه سفالهای دیگری از جمله سفال
نوع استریکی یا رگهرگه ،دالمای دورنگ ،سفالهای نقش سیاه بر روی زمینۀ قرمز ،سفالهای نقش سیاه بر
روی زمینۀ نخودی و سفالهای نقش قرمز بر روی زمینۀ کرم یا نخودی دیده میشود .البته سفالهای رگهرگه
و دو رنگ در فازهای اولیۀ دالما وجود دارند.
در حوزههای غربیتر در دشتهای ماهیدشت و اسالمآباد ،سفالهای دالمایی تبدیل به سفالهای فرعیتر
میشوند .در دورۀ سیاهبید قدیم سفالهای شاخص این دوره گونۀ سیاه بر روی نخودی هستند که در کنار
آنها سفال فشاری یا ایمپرس دالما به میزان محدود و سفالی به نام دالما-عبید ظاهر میشود .به طرف جنوب
هم در حوزههای لرستان و حوضۀ رودخانۀ سیمره و بخشهای شرقیتر لرستان در ازنا و الیگودرز سفالهای
دالمایی سفالهای فرعی هستند و سفالهای اصلی سفالهای سیاه بر روی نخودی هستند.
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در بخشهای غربی فالت مرکزی دوباره سفال اصلی در حوزههای ابهر و تاکستان و بخشهای شمالی و
شمال غرب زنجان ،سفالهای دالمایی هستند که اینبار سفالهای نوع فالت مرکزی به صورت محدود ظاهر
میشوند .در این حوزه سفالهای سیاه بر روی زمینۀ قرمز (موسوم به آلوئی) ،سفالهای کنده و سفالهای با
پوشش گلی غلیظ قرمز و سفالهای ساده سفالهای غالب دالمایی هستند.
-2تشخیص باستانشناختی :سها چای تپه و گونههای سفالی
سها چای تپه استقراری تکدوره از دورۀ دالما و مربوط به اواخر هزارۀ پنجم ق.م .در درۀ سجاسرود در ایجرود
در جنوب غربی زنجان است .این محوطه بین دو روستای سها و شیوه در عرض شمالی ʺ 36˚19ʹ097و در
طول شرقی ʺ 48˚22 ʹ784در ارتفاع  1650متری از سطح آبهای آزاد قرارگرفته است.
در سها چای تپه از پایینترین نهشتهها تا باالترین نهشتهها سفال دالمای پرداختشدۀ سطحی بههمراه
سفالهای با پوشش گلی غلیظ قرمز ،سفالهای ساده و سفالهای منقوش دالما وجود دارد که نشان میدهد
سها چای تپه در فاز میانی دالما مسکونی بوده است.
گرامر کلی سفال این محوطه کامالً شبیه به سفالهای بهدستآمده از دالما تپه است .سفالهای منقوش
سها چای تپه نشاندهندۀ سنتهای بومی و سه گونۀ سفالی دیگر شامل سفالهای پرداختشده سطحی،
سفال با پوشش گلی غلیظ قرمز و سفالهای ساده شبیه به بقیۀ محوطههای شاخص دالمایی است .بهطورکلی،
بهنظرمیرسد در اغلب محوطههای دالمایی بهخصوص در سطح منطقهای در فاز قدیم دالما سنتهای بومی
رایج بوده است.
سفالهای سها چای تپه در اینکه عالوه بر سفالهای شاخص دالمایی دارای سفالهای نوع BOB, BOR,
 ROBو سفال نوع فالت مرکزی است به منطقۀ کنگاور و ابهر (محوطههای گودین و سهگابی ب در کنگاورو کاروانسرا
در ابهر) شباهت دارد .اما در اینکه فاقد سفالهای استریکی دالمایی و دالمای منقوش دورنگ (شاخص سفالهای
دالمایی کنگاور) است متفاوت از منطقۀ کنگاور و شبیه به تپه دالما و محوطههای دالمایی شمال غرب ایران است.
هیچ نوع سفال دالما-عبیدی در محوطۀ سهاچایتپه مشاهده نشده است .بهنظرمیرسد سفال دالما-عبیدی
مربوط به بخشهای غربی تر سنت سفال دالما است؛ جایی که سنت سفالی دالما و سنت سفالی سیاه بر روی
نخودی سیاهبید قدیم و سنت سفالی عبید در برخورد با هم قرارمیگیرند .فقدان این نوع سفال و نسبت
بسیار کم سفالهای  BOB, ROBسبب تفاوت مجموعۀ سفالی سهاچای تپه با مجموعههای سفالی ماهیدشت
شده است.
مجموعۀ سفالی دالمایی سها چای تپه از نظر گرامر کلی سفالی شباهتهای بسیاری را با مجموعۀ سفالی
شیزر و ابهر نیز نشان میدهد .اما در اینکه شاخص سفالهای منقوش تپۀ شیزر و تپههای ابهر سفالهای
 BORاست با مجموعۀ سفالی سها چای تپه متفاوت است .به نظر میرسد سنت غالب سفال منقوش دالما در
محوطههای شیزر و ابهر سفالهای سیاه بر روی قرمز و متفاوت از سها باشد.
در تپۀ قبرستان سفالهای آلویی در کنار سفالهای نخودی و قهوهای نوع سیلک  IIIقرار میگیرند .از این
نظر نیز بین مجموعۀ سفالی سها چای تپه با سفالهای تپه قبرستان تفاوت دیده میشود .سفالهای سیاه بر
روی قرمز منقوش که در کنار سنت سفالی دالمایی در محوطههای ابهر ،شیزر و قبرستان وجود دارد ،متفاوت
از سنت سفال منقوش محوطههای دالمایی در زاگرس مرکزی و جنوب دریاچۀ ارومیه است .تنها یک مورد از
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سفالهای سیاه برروی قرمز در سها چای تپه بهدست آمده است .دکتر مجیدزاده در رسالۀ دکتری خود،
سفالهای بهدستآمده از الیههای تحتانی قبرستان را با عنوان سفالهای آلویی معرفی میکند و آنها را قابل
مقایسه با سفالهای دورۀ دالما و شبیه به سفالهای دالما تپه میداند ( .)Majidzade 1976 :101سفالهای
سهاچایتپه با سفالهای آلویی بهدستآمده از الیههای تحتانی تپۀ قبرستان در یک افق فرهنگی قرارمیگیرند.
هفده قطعه از سفالهای سها چای تپۀ زنجان جهت ارزیابی و سنجش فرضیۀ تفکیک سفالهای دالمایی و
غیردالمایی براساس سبکهای سفالی در حوزههای برهمکنش سنتهای سفالی انتخاب و نمونهبرداری شدند.
نمونههای مذکور ابتدا از نظر سبکهای باستانشناختی مورد مشاهدۀ دقیق قرا گرفت ،تالش شد تا سبکهای
مختلف سفالی از یک بستر انتخاب شود.
 1-2سفالهای دالمایی و اصلی محوطه
 1-1-2سفالهای منقوش دالمایی سها چای تپه زنجان

گروه اول ،گروه سفالهای منقوش دالمایی است که براساس الیهنگاری ،قدیمیتر از گروه سفالهای
پرداختشدۀ سطحی هستند ،زیرا در مواردی از داخل خشتها و معماری محوطه بهدست میآیند .این گروه
از سفالها نسبت به سفالهای پرداختشده و سفالهای با پوشش گلی غلیظ قرمز که هر دو شاخص دالما
هستند ،در اقلیت است .سفال منقوش دالمایی شاخص محوطۀ سها چای تپه متفاوت از گونههای غالب
منقوش دالمایی در مناطق دیگر است.
از بین  680قطعه سفال شاخص 69 ،قطعه سفال منقوش دالمایی شناسایی شد (تصویر .)1
-2-1-2سفالهای با پوشش گلی غلیظ قرمز سها چای تپه زنجان

بیشترین فراوانی را در میان مجموعه سفالها ،سفالهای با پوشش گلی غلیظ قرمز دارد .از  680قطعه
سفال شاخص 360 ،قطعه متعلق به این نوع سفال است .سفالهای با پوشش گلی غلیظ قرمز در بیشتر دورهها
از دورۀ نوسنگی تا برنز در محوطههای غرب ایران وجود دارد ،اما فرم و تکنیک این سفال در این دوره و در
کنار بقیۀ سفالهای این دوره در بستر دالمایی معنا پیدا میکند و تبدیل به سفال شاخص و اصلی این دوره
میشود (تصویر  .)2این نوع سفال در برخی از موارد در اثر حرارت کوره در طیفهای رنگی مختلف دیده
میشود ،اما این گونه در فازهای مختلف دالما رنگهای مختلفی را هم نشان میدهد.
-3-1-2سفالهای با پرداخت سطحی سها چای تپه زنجان

سومین گروه از سفالهای محوطه را سفالهای پرداختشده تشکیل میدهند .این سفالها با روشهای
مختلفی ازجمله نقشکنده ،ناخنی ،افزوده ،برجسته ،فشاری یا فرورفته و یا ترکیبی از این نقوش تزیین شدهاند.
سفالهای پرداختشده  219عدد از کل  680سفالهای شاخص را تشکیل میدهد .در ادبیات باستانشناختی
غرب ایران گاهی این نوع سفال با عنوان سفال «ایمپرس» شناخته میشود که در صورت استفاده از این نام
انواع تکنیکهای سفال پرداختشدۀ این دوره را به نوع ایمپرس یا فشاری تقلیل دادهایم (تصویر .)3
-4-1-2سفالهای سادۀ سها چای تپه زنجان

سفالهای ساده  14عدد از کل سفالهای شاخص را تشکیل میدهد .تمام این گروه از سفالها دستساز و
همگی دارای پخت ناکافی هستند .سفالهای نوع آبکشی یا سوراخدار از همهنظر شبیه به این نوع سفال
هستند ،اما بهدلیل کارشدگی روی آن در گروه سفالهای پرداختشدۀ سطحی طبقهبندی شدهاند (تصویر .)4

 / 58مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1395

-2-2سفال های فرعی و غیردالمایی سها چای تپه
-1-2-2سفالهای با نقش سیاه بر روی زمینۀ نخودی ()BOB

در مجموع  5قطعه سفال سیاه برروی زمینۀ نخودی در میان سفالها شناسایی شد و تنها یک قطعه از آن
برای مطالعه در دسترس بود .این قطعه دارای آمیزۀ کاه ،دستساز و دارای پخت کافی و جنس آن متوسط
است .سطح خارجی این قطعه سفال ،با رنگ سیاه منقوش شده و نقشمایۀ آن خطوط موازی و دالبری است.
سطح این سفال صیقلی شده و دارای پوشش گلی غلیظ است (تصویر .)TF. LOC 2. BOB ،5
-2-2-2سفالهای با نقش سیاه بر روی زمینۀ قرمز ()BOR

تنها یک لبه از این نوع سفال در بین مجموعۀ سفالی سها چای تپه کشف شده است .این قطعه دارای
آمیزۀ ترکیبی ،دستساز و دارای پخت ناکافی و جنس آن خشن است .سطح خارجی این قطعه سفال با رنگ
سیاه منقوش شده و نقشمایۀ آن باندهای موازی افقی است .سطح این سفال صیقلی شده و دارای پوشش
گلی غلیظ است .متأسفانه این قطعه سفال برای آزمایش در دسترس نبود.
-3-2-2سفالهای با نقش قرمز بر روی زمینۀ نخودی ))ROB

تنها یک قطعه از این نوع سفال در میان سفالهای سها چای تپه بهدست آمده است .فرم این قطعه بدنه با
نقش قرمز روی پوشش نخودی است .هر دو سطح سفال منقوش و زاویهای در روی آن دیده میشود .آمیزۀ
بهکاررفته در این نوع سفال کاه ،پخت آن کافی و دستساز است (تصویر .)TF. LOC 3. N1،5
-4-2-2سفال نوع فالت مرکزی

سفال نوع فالت مرکزی تنها  1قطعه را در میان نمونهها تشکیل میدهد .این قطعه دارای آمیزۀ ترکیبی،
دستساز و دا رای پخت کافی و جنس آن ظریف است .سطح خارجی این قطعه سفال با رنگ قهوهای مایل به
دودی کمرنگ نقاشی شده و نقشمایۀ آن خطوط دارای انحناست .سطح این سفال صیقلی شده و دارای
پوشش گلی غلیظ است (تصویر .)Tc loc 2 N9 ،5
 -5-2-2سفال دالمایی نوع حوزۀ زاگرس شمالی

سفال نوع دالمای زاگرس شمالی تنها  1قطعه را در میان نمونهها تشکیل میدهد .این نمونه یک بدنه
است .این قطعه دارای آمیزۀ کاه ،دستساز و دارای پخت کافی و جنس آن متوسط است .سطح خارجی این
قطعه سفال با رنگ قهوهای مایل به بادمجانی کمرنگ نقاشی شده و نقشمایۀ آن هندسی است .سطح این
سفال صیقلی شده و دارای پوشش گلی غلیظ نخودی مایل به کرم است (تصویر .)TC.LOC 2.N8 ،5
 -6-2-2سفال قهوهای مایل به سیاه برروی زمینۀ نخودی

این سفال که در نمودارها با  MBمشخص شده از داخل خشت بهدست آمده و مخفف کلمه خشت
( )Mudbrickاست که تنها  1قطعه را در میان نمونهها تشکیل میدهد .این قطعه ،بدنهای با آمیزۀ کاه دارد،
دستساز ،دارای پخت ناکافی و جنس آن متوسط است .سطح خارجی این قطعه سفال با رنگ قهوهای مایل به
سیاه نقاشی شده و نقشمایۀ آن هندسی با باندهای افقی موازی است .سطح این سفال صیقلی شده و دارای
پوشش گلی غلیظ نخودی مایل به کرم است (تصویر .)TE.LOC.LOC2.MB ،5
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-3توضیح آزمایشگاهی :آزمایش تجزیۀ عنصری فلورسانس اشعه ایکس ()XRF
-1-3انتخاب نمونهها
تعداد هفده نمونه سفال از سها چای تپهی زنجان جهت انجام آزمایش عنصری فلورسانس اشعه ایکس X-ray

) )fluorescenceانتخاب شد .این نمونهها از گروههای مختلف سفالی انتخاب شدند تا با تعیین ساختار ترکیبی
بافت سفال ،میزان شباهت یا تفاوتهای احتمالی موجود در بین نمونهها بررسی شود .تصویر  1مشخصات
فیزیکی تمام نمونههای آزمایش شده را نشان میدهد.
ضمن اینکه نمونهها ،تمام گروههای سفالی بهدستآمده از سها چای تپه زنجان را پوشش نمیدهد.
 -2-3مطالعه XRF
مطالعۀ فلورسنس اشعه ایکس در کنار روشهای دیگر مانند فعالسازی نوترونی ( Neutron Activation
 ،)Analysis :NAAطیفسنجی پالسمای جفتشده القایی ( Induced coupled Plasma-Mass

 )Spectroscopy:ICP-MSمدتهاست که برای مطالعه ساختار عنصری یافتههای باستانشناسی بهخصوص
سفال و سرامیک مورد استفاده قرار میگیرد .در این نوشتار با استفاده از روش فلورسانس اشعه ایکس طیف
وسیعی از عناصر عمده ،جزیی و کمیاب ( )Trace Elementمورد مقایسه قرار گرفته و در نهایت با توجه به
میزان شباهت یا تفاوتهای موجود ،طبقهبندی سیستماتیک نمونهها ارائه شده است.
 -3-3روششناسی
در این مطالعه از دستگاه پرتابل پـراش انـرژی اشـعه ایکـس اسـتفاده شـد Energie Dispersive X-Ray

) .)Fluorescence (P-EDXRF) Niton XL3t 900S; GOLDD+ Technologyاین دستگاه مجهز به دوربین
 CCDبرای تشخیص و انتخاب بهتر سطح موردبررسی میباشد .در سالهای اخیر استفاده از این روش بهسرعت
جای خود را در مطالعات باستانسنجی بهخصوص بررسی سفال باز کرده است .امکان انجام غیرتخریبـی آنـالیز
نمونهها ،سـرعت و دقـت بـاال موجـب گسـترش اسـتفاده از ایـن روش در باسـتانشناسـی ،باسـتانسـنجی و
زمینباستانشناسی شده و طیف وسیعی از انواع مواد باستانی با ایـن روش مطالعـه شـده اسـت ( Hunt 2015
& .)Speakmanدرعینحال ،محبوبیت این روش در باستانشناسی به دلیل ارائۀ طیف گسـتردهای از عناصـر و
همچنین هزینۀ اندک آزمایشهای مربوط به مطالعات منشأیابی و طبقهبندی آثار است(Forouzan, Glover, .
& Williams, & Deocampo, 2012; Frahm, Doonan, & Kilikoglou, 2013; Goren, Mommsen,
.)Klinger, 2011; Morgenstein & Redmount, 2005
-5-3آمادهسازی نمونهها و انجام آزمایشات

همانند سایر روشهای آنالیزی ،مهمترین مسئله جلوگیری از تداخل مواد و بقایای ناخواسته با نمونه مورد
بررسی است .برایناساس ،نمونهها کامالً از رسوبات سطحی پاکسازی و شسته شدهاند تا تأثیر نمکهای
محلول ناشی از اتفاقات ثانویه در سفالینهها به حداقل برسد .از آنجا که نمونههای مورد بررسی دارای ضخامت
مناسب بودند ،برای جلوگیری از تداخل پوشش یا تزیینات در آزمایش بدنۀ سفال ،تمام آنالیزها برروی مقطع
تازه شکستهشدۀ نمونهها انجام گرفته است .در بعضی موارد نیز که ضخامت مناسب برای بررسی مقطع قابل
دسترسی نبود ،آنالیز سطحی بعد از سایش و حذف تزیینات و نیز حذف پوشش سطحی ،بر روی بدنه اصلی
سفال انجام شده است.
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 -4نتیجه
در این بررسی نتایج عناصر اصلی و جزئی ( )Si,Al,Ti,Fe,Mg,Mn,Ca,k,Pبه صورت درصد اکسید و عناصر
کمیاب به صورت قسمت در میلیون () (Part per Milion (ppmبیان شده است .براساس نتایج حاصل ،میزان
 Siدر نمونهها ،دامنهای در حدود  40تا  55درصد وزنی را شامل میشود .این پراکندگی البته با توجه به تنوع
سبکی نمونهها قابل پیشبینی است .تمام نمونهها دارای بدنۀ گل رسی میباشند .میزان کلسیم به جز در
نمونههای  4 ،3و  6که حاوی میزان بسیار اندک هستند ،در گروه خاکهای کلسیتی (< )٪10Caoقرار
میگیرند .با توجه به ساختار کلی سازندهای خاکی مارن ،کلسیت و دولومیتی در منطقه وجود این میزان
کلسیت دور از انتظار نیست .از آنجا که میزان کلسیم میتواند در فرایندهای ثانویه در حین پخت ،تدفین و
پس از آن ناشی از اشباع یا تهنشینی از میزان اصلی در بدنه متفاوت باشد (& Schwedt, Mommsen
 )Zacharias, 2004در نتیجه بهعنوان عامل تعیین کننده در نظر گرفته نشده است.
بررسی نمودار دوتایی پتاسیم ـ تیتانیم (تصویر  )6تصویری کلی از نحوۀ گروهبندی نمونهها بهدست میدهد.
میزان پتاسیم بهعنوان مؤلفه خاکهای رسی متورمشونده مانند مونت موریلونیت و مسکوویت در مقابل
تیتانیم مؤلفۀ رسهای خالصتر ،میتواند یکی از مؤلفههای احتمال شباهت یا تفاوت منابع خاکی باشد .در
این نمودار نمونه سفال نوع فالت مرکزی ( )TC LOC 2 N9و همچنین نمونۀ سفال سیاه بر روی نخودی
( )BOBاز سایر موارد منفک شده است .سفال نوع فالت مرکزی نسبت به سایر موارد حاوی میزان باالتری
پتاسیم میباشد ،در حالیکه نمونه سیاه بر روی نخودی ( )BOBبا حفظ میزان پتاسیم در حد دیگر نمونهها
دارای میزان به مراتب باالتر تیتانیم است .اگرچه در سایر نمونهها نمیتوان تفکیک شاخصی در نظر گرفت،
درعینحال ،این بهمعنای شباهت کامل تمام موارد با هم نیست .همچنین موارد سفال دالمایی گونۀ زاگرس
شمالی ( ،(LOC 2 N8سفال قرمز برروی نخودی ( )LOC3 N1و سفال با پوشش گلی غلیظ قرمز ((LOC 2 N7
نیز تا حدودی حاوی میزان باالتری تیتانیوم هستند .این تفکیکها اگرچه تا حد زیادی در بستر باستانشناسی
دارای توجیه است ،ولی باز صحت نتایج از نظر عناصر کمیاب بهصورت دقیقتر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بهخصوص در مورد نمونۀ شمارۀ  7که از نظر باستان مربوط به سفالهای با پوشش گلی غلیظ قرمز
( (RED SLIPبوده و از نظر باستانشناسی در گروه سفالهای اصلی دالمایی محوطه است ،بررسی بیشتری
انجام گرفته تا صحت نتایج در سایر نمودارها نیز پوشش داده شود اما در این نمودار در کنار شمارۀ  8و LOC
 3 N1قرار میگیرد که در عناصر و نمودارهای دیگر حمایت نشده است.
در این مطالعه به دلیل محدودیت در میزان نمونهها (در بعضی موارد تنها یک نمونه در محوطه کشف شده است)
هدف ،شناخت بهتر الگوی ساختاری ترکیب نمونههای شاخص بهمنظور بررسی احتمال میزان شباهت یا
تفاوتهای نمونهها بوده است .این نتایج اولیه ،مقدمهای خواهد بود برای شفافسازی مسیر مطالعات منشایابی
تکمیلی در آینده .برایناساس ،برای جلوگیری از تفسیر دادههای پرت در مورد تکنمونهها از روشهای
مختلف تست دادهها استفاده شده است.
برای ابراز اطمینان از صحت نتایج ،همانگونه که بکستر ( )Baxter 1999توضیح داده است ،یکی از راههای
شناخت نتایج پرت ،تکرار آزمایش تحت شرایط یکسان و تحلیل نتایج در ماتریسهای استاندارد متفاوت است.
میزان اعتبار نتایج از ششسری مجموعه داده برای هر نمونه در حد  ٪95آزموده شده است.
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اگرچه عناصر عمده نقش مهمی در بیان کیفیت سفالینهها دارند ،در ترکیب عنصری ،عناصر کمیاب از
اهمیت بیشتری برخوردارند؛ چرا که این عناصراطالعات جامعتری در اختیار قرارمیدهند.
 22عنصر از عناصر کمیاب برای هر نمونه اندازهگیری شده است .یک راه ساده برای مقایسۀ میزان ارتباط
این عناصر برای انتخاب مؤلفههای شاخص ،مقایسۀ تمام عناصر در مقابل نمودارهای دوتایی است .امری که
اگرچه بسیار زمانبر است ،تصویر اولیه مناسبی از مؤلفههای شاخص قابل استفاده بهدست میدهد.
نمودارهای تکمیلی از عناصر کمیاب بین کروم و نیکل (تصویر )7و همچنین روبیدیم و نویبیوم (تصویر )8
مجدداً نشاندهندۀ تفکیک شاخص نمونههای سیاه بر روی نخودی ( (BOBو سفال نوع فالت مرکزی یا ( TC
 )LOC 2 N9هستند .نمونه سفال دالمایی حوزۀ زاگرس شمالی یا شماره ( (TC LOC 2 N 8نیز مؤلفههای
شاخصی نشان میدهد .عالوه بر این در مواردی نیز سفال قرمز بر روی نخودی یا  (TF loc3 N 1( ROBجدا
دیده میشود .روبیدیوم فاقد فرم کانی مخصوص به خود است و عمدتا بهعنوان عنصر کمیاب در کنار سایر
کانیها بهخصوص کانیهای پتاسیمدار دیده میشود .بهدلیل پتانسیل تبادل یونی بسیار پایین ،در وقایع
ژیوشیمیایی دچار تحول نمیشود ( .)Redmount, 2005, p. 1620&Morgensteinاین عامل در کنار تنوع
ترکیبی کروم و نیکل در سنگهای اسیدی و بازی )(Holakooei, Petrucci, Tassinari, & Vaccaro, 2013
باعث شده است تا این عناصر بهعنوان مؤلفۀ تفکیکی انتخاب شوند .سایر نمونهها اگرچه خود دارای پراکندگی
نسبی قابل تأمل هستند ،مقایسۀ میانه و انحراف معیارها اجازه تشکیل گروه تفکیکشدهای را نمیدهند .این
پراکندگی البته قابلانتظار است .چراکه نمونهها از تکنیکهای متفاوت سفال دالما انتخاب شدهاند .درعینحال،
عدم تفکیک به گروههای کوچکتر را میتوان به شباهت نسبی نمونه سفالهای دالما به یکدیگر نسبت داد.
همچنان که بهعنوان مثال همبستگی خوبی بین موارد ( 3سفال با پرداخت سطحی) و ( 6سفال آبکشی یا سوراخدار)
دیده میشود .از طرف دیگر ،بررسیهای باستانشناسی نیز تأییدکنندۀ احتمال این تفاوتها است .تک نمونه
سفال شمارۀ  9مکشوفه از این محوطه در واقع سفال شاخص سنت فالت مرکزی ایران است .همچنین مورد
نمونۀ سیاه بر روی نخودی ( (BOBنیز مربوط به سنتهای سفالی حوزههای غربیتر و همزمان با دالما در
ماهیدشت و اسالمآباد است .سفال شماره  8علیرغم وجود شباهتهایی به سفال تیپیک دالما ،درعینحال
بهنوعی متفاوت از سایر موارد دیگر قرار گرفته است .نکتۀ قابلتوجه در مورد این نمونه این است که از این
تیپ سفال به تعداد بسیار اندک ،یعنی همین یک قطعه در این محوطه کشف شده است و بسیار شبیه به
سفالهای منقوش دالمایی در حوضۀ زاگرس شمالی در دالما تپه و محوطههای دالمایی غرب کردستان است.
بنابراین ،تفاوت ساختاری این نمونهها میتواند بهتر قابلتوجیه باشد .اگرچه هنوز نمیتوان هیچگونه نظر
قاطعی برای منشأ سفالینههای سها چای تپه مطرح نمود ،با توجه به سفالهای شاخص دورۀ دالمایی سها
چای تپه و این فرضیه که بر اساس مطالعات پیشین و جدید سفالهای دورۀ دالما منشأ بومی و محلی دارد و
همچنین شباهت ساختاری سفالهای تیپیک دالمای مورد مطالعه به یکدیگر ،میتوان این احتمال را مطرح
نمود که با فرض بومیبودن سفالهای دالما در این محوطه ،تفاوت فاحش نمونههای شمارۀ  8 ،9و  BOBکه
به تعداد بسیار اندک در این محوطه یافت شدهاند ،میتواند نشانهای از تفاوت در استحصال منابع جدید خاک
در محل باشد که در این صورت باید شاهد تعداد بیشتری از این دست بودیم یا بنا بر احتمال ،این گونهها
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بهنوعی وارداتی از دیگر محوطهها یا مناطق دیگر بودهاند ،ضمن اینکه برای اطمینان بیشتر باید خاک منطقه
نیز مورد آزمایش قرار گیرد.
در شرایطی که متغیرهای زیادی برای مقایسه بین مشاهدات وجود دارد ،یکی از بهترین روشهای مقایسه
استفاده از روشهای آماری چندمتغیری ) (Multivariate analysisاست ( .)Drennan 2010, p 263در این
مطالعه بهمنظور تعیین الگوی تفکیک نمونهها از روش مؤلفههای اصلی )(Principal Componant analysis
استفاده شده است .مزیت این روش آماری کاهش متغیرهای مورد مقایسه به مؤلفههای عمده و اساسی ،بر
مبنای الگوی همبستگی بین متغیرها ،بدون خدشه به سایر دادهها میباشد (.)Baxter 1994
در مورد عناصر اصلی ،عنصر سیلیسم بهدلیل اثر نامناسب موسوم به رقیقسازی ) (Dilutionاز مجموعه
دادهها کنار گذاشته شده است .درواقع ،چون سیلیسم میتوانسته در مراحل مختلف بهعنوان مادۀ افزودنی به
خمیره افزوده شود ،در نتیجه در مقایسه ساختاری بدنه سفالها لحاظ نشده و از مجموعه دادهها حذف شده
است ( .)Sjöberg, 2007 & Mommsenکلسیم نیز بهخاطر تأثیر عوامل مزاحم از مجموعه دادهها برای عناصر
اصلی کنار گذاشته شده است .نتایج روی نمودار  2تایی از مجموع  2مؤلفه اصلی نمایش داده شده است (تصویر
 .)9مجموعا  ٪50،16و  ٪22،15از کل درصد واریانس برای مولفههای اول و دوم محاسبه شده است .به بیان
دیگر  ٪72|31از مجموع متغیرها در این تست محاسبه شده است .نمونهها در این نمودار توزیع بازتری دارند.
بااینوجود ،نمونههای قبلی شاخص هستند.
در نمودار دیگر ،نمونههای سفال از نظر میزان ارتباط  12عنصر کمیاب با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته
است (تصویر  .)10عناصر مورد مقایسه بر مبنای جدول همبستگی این عناصر انتخاب شده است .مبنای نتیجه
حاصله گویای تفاوت عمدۀ نمونههای سیاه بر روی نخودی ( ،)BOBنمونۀ زاگرس شمالی (شماره )8و نمونه
فالت مرکزی (شماره  )9از سایر موارد میباشد .همانطور که قبال گفته شد موارد  9و  BOBاز نظر
باستانشناسی نیز شرایط کامال متفاوتی از بقیه نمونهها دارند .درعینحال ،این تفاوت شاخص در مؤلفههای
ترکیبی خاک میتواند با احتیاط احتمال وارداتی بودن یا حداقل تفاوت منابع متفاوت استحصال خاک را
مطرح کند .همچنین نکتۀ قابلتوجه در کنار این تفاوت ترکیبی ،تعداد بسیار محدود و اندک این نوع سفال در
محوطه میباشد .در سایر موارد آنچنان که مشخص است ،نتایج ،گویای یک شباهت کلی در میان نمونهها
میباشد .ضروری است در قدم بعدی همراه با نمونههای بیشتر سفال دالما در این محوطه نمونههای خاک
محوطه نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان الگوی دقیقی از محلهای احتمالی استحصال منابع
خاکی بهدست آورد .این نتایج اولیه عالوه بر نمایش پتانسیلهای این روش آزمایشگاهی نشاندهندۀ تصویر
کلی نمونههای شاخص در محوطه است.
پینوشت
 .1این پژوهش با کمکهای بیدریغ و سخاوتمدانه آقای ابوالفضل عالی از میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
زنجان در مرحلۀ بهدستآوردن مواد فرهنگی و کاوش انجام شده است .از آقای دکتر نیکنامی نیز به دلیل حمایتهای
همهجانبهشان تشکر می کنیم.
2. Painted ware –Red Slip ware-Surface Manipulated ware-Plain ware.
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