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چکیده
محوطهی باسـتانی کهنهشهر در شمالغرب اسـتان آذربایجان غربی بهـعنوان یکی از محوطههای دورهی مـفرغ قدیم ،پس از
کاوشهای علمی در  1391تا  ،1393یافتههای تازهای را به همراه داشته است .اطالعات موجود در رابطه با سفالهای این محوطه
تنها محدود به بررسیهای باستانشناسی بوده و در زمینهی باستانسنجی مطالعاتی صورت نگرفته است .نمونههای مورد مطالعه
در این تحقیق سفالهای دستساز سیاهِخاکستری ،قرمز و نخودی متعلق به اواخر هزارهی سوم ق.م بوده که از یک الیه و یک
مرحله (فاز پایانی استقراری) محوطه بهدست آمده است .هدف اصلی این تحقیق ،ساختارشناسی و تعیین جنبههای اشتراک و
افتراق بین دو گروه سفال سیاهِخاکستری ،قرمز و نخودی است .نتایج حاصل از روش پتروگرافی و آنالیز پراش پرتو ایکس
( )XRDحاکی از آن است که نمونهها از نظر ساختار مشابه هم بوده و تولید محلی هستند .هر دو گروه سفالها تا درجه حرارتی
حدود  850Cپخت شده و تنها از نظر سبک و تکنیک پخت متفاوتاند.

واژههای کلیدی :باستانسنجی ،ساختارشناسی سفال ،محوطهی کهنهشهر ،پتروگرافیXRD ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

رایانامهی نویسندهی مسئولAfsharinezhadhakime@yahoo.com :

 / 2ساختارشناسي سفالهای دورهی پایاني مفرغ قدیم محوطهی باستاني کهنهشَهَر آذربایجان غربي

 .1مقدمه
سنّت دورهی مفرغ قدیم معروف به ماورای قفقاز و یا کوراـارس ،حدود نیمهی دوم هزارهی چهارم تا پایان
هزارهی سوم ق.م از قفقاز جنوبی تا دره ی کنگاور در زاگرس مرکزی و از دشت االزیغ در شرق آنکارا در فالت
آناتولی تا دشت قزوین در شمالمرکزی فالت ایران گسترش یافت ( .)Ajorloo 2012: 263اعتقاد بر این است
که منشأ شکلگیری این فرهنگ ،قفقاز جنوبی ،بهویژه منطقهی بین رودخانههای کورا و ارس و برخی از
نواحی همجوار شمال شرق آناتولی و جنوب داغستان بوده و از آنجا به ایران و ترکیه گسترش یافته است
(علیزاده1391 ،؛ Batiuk and Rothman 2007؛  .)Batiuk 2005: 22چارلز برنی ( )Charles Burneyاز تحلیل
فرهنگ مادی مردمان فرهنگ مفرغ قدیم ،آنان را دامدارانی نیمهکوچرو معرفی میکند که با زراعت هم آشنا
بودند ( .)Burney 1961باتیوک و روثمن ( )Rothmanآنان را جمعیت کوچک کشاورز میدانند که از منشأ
خود در ماورای قفقاز با حرکت تدریجی به سمت جنوب غربی ترکیه ،عراق ،سوریه ،لبنان ،اردن ،فلسطین و
غرب ایران مهاجرت کردهاند (.)Batiuk and Rothman 2007: 15
فرهنگ مفرغ قدیم بهلحاظ شیوههای معماری به دو مرحلهی معماری گرد و معماری چهارگوش تقسیم
شده ( )Burney and Lang 1971: 47و بهلحاظ تحوالت سفالگری ،سه دورهی تحولی برای آن فرهنگ تعریف
شده است (علیزاده و آذرنوش .)9 :1382 ،ویژگی عمومی سفالهای فرهنگ مفرغ قدیم؛ سفال خاکستری تیره
دستساز با سطوح صیقلی شده و شاموت اجزای معدنی از جمله شن است (آجورلو.)46:1383 ،
محوطهی باستانی کهنهشهر یکی از محوطههای فرهنگ ماورای قفقاز قدیم یا کورا-ارس بوده که واقع در
 20کیلومتری شمال غرب شهر چالدران در استان آذربایجانغربی است .این محوطه با وسعت  15هکتار بهعنوان
بزرگترین سکونتگاه دورهی مفرغ قدیم شمال غرب فالت ایران معرفی شده است ( .)Kohl 2009: 251در
سالهای  1391تا  1393در طی سه فصل کاوش ،کریم علیزاده شواهدی از معماری همچون معماری گرد و
سفالگری با قطعات سفال دستساز سیاهِخاکستریبراق ارایه داد ( .)Bayani & Alizadeh 2014عمده
تزیینات سفالها؛ گودی و شیاری مشابه سفالهای گویتپه و کندهکاری و نقاشی مشابه سفالهای یانیقتپه
است ( .)Alizadeh et al. 2015: 41کاوشگر با مطالعهی یافتههای باستانشناختی ،محوطه را متعلق به
مرحلهی پایانی دورهی مفرغ قدیم میداند (.)Alizadeh et al. 2015: 37
نکته مورد توجه در این پژوهش وجود قطعات سفالی قرمز و نخودیرنگ در الیههایی است که هممرحله و
اهخاکستری گونهی مفرغ قدیم شـمال غرب هستند که شماری از آنها
همالیه با سفالهای دستساز سی ِ
بهلحاظ گونهشناسی مشابه سفالهای سنت مفرغ قدیم بوده و تعدادی نهتنها از نظر گونهشناختی با انواع
موسوم به مفرغ قدیم تفاوت دارند ،بلکه بهلحاظ مشاهدات ماکروسکوپی در نوع آمیزه نیز متفاوت هستند
(مصاحبه شخصی با کریم علیزاده ،شهریور  .)1392بهطوریکه به نظر میرسد بهلحاظ فنـّاوری و کیـفیت سـاخت
آنها از نمونههای مفرغ قدیم شمال غرب متفاوت و به احتمال معرف تکنیک ساخت متفاوت در آن دوره
باشند.
پرسش اصلی این است که جنبهی اشتـراک و افتراق سفالهای خاکسـتری سیـاه براق و سفالهای قرمز و
نخودی بهلحاظ فناوری ،ریزساختارشناسی و کانیشناختی چیست؟ و اینکه آیا بهلحاظ ساختارشناسی تولید
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سفالهای نوع قرمز و نخودیرنگ میتواند نشانهی گسترش سنّت (تکنیک ساخت) سفالگری متفاوت از سنت
مفرغ قدیم شمال غرب در منطقه باشد؟
هدف اصلی تحقیق ،شناسایی مواد بهکاررفته در ساختار سفالهای محوطهی کهنهشهر و بررسی میزان
شباهت و تفاوت در ساختار دو گروه سفال سیاه و قرمز با بهرهگیری از روشهای پتروگرافی مقطع نازک و
آنالیز پراش پرتو ایکس  XRDاست.
 .2پیشینهی باستانشناختي پژوهش
مطالعات باستانشناختی پراکندگی استـقرارهای فرهنگ ماورای قفقاز را در محوطههای کاوش شده نشان
میدهد که عبارتاند از :بررسیهای سطحی در سدهی 19م .در جنوب قفقاز (،)Burney and Lang 1971
مطالعهی سفالهای قفقاز جنوبی و اشیای گورهای منطقهی تریالیتی ( )Triallateدر گرجستان توسط بوریس
کوفتین ) )B. Kuftinو بهکار بردن اصطالح کورا-ارس برای این فرهنگ سفالی در 1940مKuftin and ( .
 ،)Field 1946کاوش محوطههایی همچون گویتپه در دشت ارومیه )  ،(Burton-Brawn 1951محوطهی
خیربتکراک (بتیراه امروزی) ( ،)Albright 1924شمالشرق آناتولی ()Lamb, 1954؛ تلجدیده (Tell al-
) Judaidahو تلذهاب ) (Tell Dhahabدر دهههای  50و  60م .در سوریه ( Çilingiroglu and Sagona
)2004؛ یانیقتپه شرق دریاچهی ارومیه ) ،(Burney 1961محوطهی سوسهؤیؤک در آناتولی شرقی )2000
 ،)Sagonaگـودینتپه در غرب ایران ( ،)Mason and Cooper 1999ولیکنت )،(Kohl 2009) (Velikent
کهنهشهر یا تپهروض (علیزاده ،)1392،گویتپه ،هفتوانتپه ،گیجلرتپه ) Summers 2004؛ ،)Kohl 2009: 249
دشـت قـزوین و تهران (فاضلی نشلی و آجورلو ،)1383،کهنه پاسگاهتپهسی خداآفرین (کهنه شهر) ( Maziar
،)2010کولتپه هادیشهر جلفا (.)Abedi et al 2014
از نظر پیشینهی مطالعات ،محوطهی کهنهشهر نخست با بررسی سطحی گروه باستانشناسی آلمانی به
سرپرستی ولفرام کالیس و استفان کرول در سال  1356مورد کاوش گرفت ( .)Kleiss and Kroll 1979سپس
در سال  1388در فهرست آثار ملی ثبت شد .کاوشهای باستانشناختی آن در سه فصل به سرپرستی کریم
علیزاده انجام گرفت و در ادامه اطالعات جانورباستانشناسی آن ( )Samei et al. 2013و معماری شهر کورا-
ارس در قالب پوستر ( )Bayani and Alizadeh 2014در نشست ساالنهی پژوهشهای شرقی امریکا ارائه شد.
اما از نظر پژوهشهای باستانسنجی تاکنون فعالیتی در این محوطه صورت نگرفته است .در زمینهی پیشینه
کانیشناختی سفالهای فرهنگ مفرغ قدیم شمال غرب ایران ،میتوان به پراکندگی مطالعاتی چون پتروگرافی
سفالهای نوع یانیقتپه در محوطهی باستانی گودینتپه IVاشاره کرد که وارداتی بودن آنها را بر مبنای آنالیز
شاموت خردهسفال نشان داده است ( .)Mason and Cooper 1999پتروگرافی سـفالهای نوع یانیقتپه در
منطقه بایـبورد ( )Bayburtدر آنـاتولی نیز بر اسـاس متنـاسب بودن محصـوالت با ویـژگـی زمینشناسی هر
منطقه و وجود خردهسفال در شاموت سفالهای آن ،تولید سفالها را بازتابی از تولید خانگی و نشانی از
فنّاوری بومی هر منطقه دانستهاند ( .)Batiuk 2000همچنین به نقل از ساگونا «پتروگرافی نمونه سفالهای
محوطهی سوس هؤیؤک در آناتولی شرقی و واقع در شمال شرق ترکیه ،حاکی از این است که اجتماعات
کورا-ارسی آن منطقه ،خاک رس مربوط برای تولید ظروف سفالی را از همان محل تهیه کرده و سبک تولید
محلی داشتهاند)Kibaroglu et al. 2011: 3082( ».
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 .3معرفي محوطهی کهنهشَهَر از منظر جغرافیایي و زمینشناختي
محوطهی کهنهشهر در موقعیت جغرافیایی  39.11,20شمالی و  44.17,46غربی و در ارتفاعی بین  1890تا
 1905متر از سطح آبهای آزاد قرار گرفته (تصویر )1و از دو بخش درونی و بیرونی یا بهعبارتی از دو بخش
ارگ و شارستان تشکیل شده است .ارگ تقریباً به شکل مثلث نامنظم و شبیه متوازیاالضالع در بخش جنوبی
محوطه بین  8تا  9متر باالتر از بخش شارستان قرار گرفته است (.)Alizadeh et al 2015: 40

تصویر  :1موقعیت راههای دسترسي به محوطهی کهنهشهر به همراه موقعیت نمونه سفالهای قرمز و نخودی در کارگاههای کاوش
(مآخذ نقشه هوایي ،Google Earth, 2015 :نقشه توپوگرافي برگرفته از  )Alizadeh et al 2015

از نظر زمینشناختی این محوطه روی صخرهای آذرین واقع شده که مواد سرد شدهی مذاب حاصل از
فعالیتهای آتشفشانی در برخی جاها بهخوبی قابل مشاهده است .صخرههای آذرین در جایجای این ناحیه
مشاهده شده و به نظر میرسد که حاصل فعالیتهای آتشفشانی در گسلههای موجود در منطقه هستند .این
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گدازهها که از نظر ترکیب شیمیایی در محدودهای از سنگهای کالک آلکالن ( )Calc-alkalineاز نوع بازالت،
آندزیت بازالت و داسیت قرار میگیرند ،به نسبت وسیعی در حاشیهی باختری رودخانهی ارس گسترش یافته
است .گدازههای بازالتی از نظر کانیشناختی دارای الیوین ،پیروکسن (اوژیت) و پالژیوکالز (آنورتیت تا البرادوریت)
هستند .بازالتها و دیابازها بر اساس نقشهی زمینشناسی  1/100000ماکو بخشی از مکان افیولیتی چالدران
میباشند که در تصویر دو با عالمت  CMمشخص شدهاند (سازمان زمینشناسی کشور.)1394 ،

تصویر :2موقعیت محوطهی کهنهشهر در بستر زمینشناسي منطقه (نقشهی ماکو ،1975 ،سازمان زمینشناسي کشور)

 .4مواد و روشها
 .1.4نمونههای مورد مطالعه

برای مطالعه 10 ،قطعه سفال انتخاب شد .پنج قطعه سفال سیاهِخاکستری و پنج قطعه دیگر آن سفال
قرمز و نخودی است (تصویر  3و  .)4این سفالها از سه کارگاه کاوش شده در بخش ارگ محوطهی کهنهشهر در
سال  1393بهدست آمده و متعلق به الیههای مختلف فاز پایانی استقراری محوطه و معرف نیمه دوم هزارهی
سوم ق.م (حدود 2200-2300پ.م) هستند (مصاحبه شخصی با کریم علیزاده ،شهریور  .)1392نمونه سفالهای قرمز به
تعداد دو قطعه از کارگاه  ،12H25یـک قطعه از کارگاه  ،12J21دو قطعه از کـارگـاه  10G6و سـفالهای
سیاهخاکستری به صورت تصادفی از سه کارگاه مزبور ( )10G6, 12J21, 12H25انتخاب شدهاند.
 .2.4روشهای آزمایش

نمونهها برای تهیه مقاطع نازک به منظور مطالعهی پتروگرافی با میکروسکوپ پالریزان آماده شده و تا
ضخامت  30میکرومتر (آدامز )95 :1390 ،پولیش داده شد .سپس بر اساس خصوصیات ماتریکس و سه فاکتور
اصلی از جمله بافت سفال ،مواد تشکیلدهندهی خمیره ،شکل و اندازهی فضاهای خالی ( Riederer 2004:
 )146از طریق میکروسکوپ نوری پالریزان ( )OPMمدل ) ،Olympus (BX51TRFساخت کشور ژاپن در
آزمایشگاه پتروگرافی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز مورد مطالعه و طبقهبندی قرار گرفت .در این روش
توصیف مواد ،ارتبـاط بین اجــزا و مـرزدانههای موجود در نمـونههای سیـاهِخاکستری ،قرمز و نخودی،
نحوهی شکلگیری ،رشد تخلخلها و تغییرات مینرالوژیـکی حـین پخت آنها (نوغانی و امامی5 ،1391 ،؛
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 ،)Belfiore et al. 2007: 623همچنین تخمین دمای پخت بر اساس تغییر و تحوالت مواد معدنی در دمای
باال ( )Reedy 2008: 2مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
آزمایش پراش پرتو ایکس به روش پودری ( )Maritan et al. 2015: 541( 1)XRPDبهمنظور شناسایی و
تشخیص فازهای کریستالی تشکیل شده در نمونهها (استوارت ،)314 :1393 ،تعیین کیفی کریستالها ،تعیین
دمای پخت شامل ایجاد یک رابطه بین درجه حرارت پخت و تغییرات کانیشناسی ( ;Tite 2008: 219
 )Emami et al. 2011انجام گرفت .2در این روش شناسایی تغییرات کانیهای سازندهی بافت داخلی سفال ،بر
اساس شرایط پایداری فازها و تشخیص فاز اولیه (که از ابتدای ساخت در بافت سفال وجود داشتهاند) و ثانویه (که در
اثر فرآیند پخت و دماهای باالتر یا اکسیداسیون بهوجود میآیند) ممکن خواهد بود (امامی.)348 :1394 ،
 .3.4مشخصات ماکروسکوپي نمونه سفالهای مورد مطالعهی محوطهی کهنهشهر

سفالهای گروه سیاهخاکستری همگی قطعاتی از بدنهی ظرف هسـتند (تصویر .)3بیشترین ضخامت در این
نمونهها  16و کمترین آن شش میلیمتر است .به نظر میرسد وجود تخلخل زیاد در نمونهها حاکی از پخت
ناکافی سفال ها باشد .رنگ سطح بیرونی ،درونی و خمیره میانی در دو نمونه از آنها به رنگ سیاه ،در سه
نمونهی دیگر رنگ سطح بیرونی سیاه ،سطح درونی و میانی به رنگ قهوهای سیاه است .سطح بیرونی این گروه
از سفالها صیقلی و یکدست ،بدون نقش ،دارای شاموت (ماده چسباننده) دانههای ریز و درشت ماسه (ذرات ریز
بین  0/05تا  0/2و ذرات درشت بین  0/05تا دو میلیمتر) بههمراه حفرات حاکی از وجود احتمالی مادهی آلی در
ترکیب آنها است .سفالهای گروه قرمز و نخودی نیز همگی قطعاتی از بدنهی ظرف بوده و سطح بیرونی،
میـانی و درونی آنها به رنگ قرمز و نخودی است (تصویر .)4شاموت این قطعات ماسه با دانههای ریز سیاهرنگ
و درشت سفیدرنگ است .تخلخل در این گروه به نسبت گروه سیاه کمتر بوده و بهنظر میرسد پخت آنها
مطلوب بوده است .بیشترین ضخامت بدنه در نمونههای قرمز و نخودی  16و کمترین آن هشت میلیمتر است.
مشخصات فنی و ماکروسکوپی این دو گروه سفال در جدول 1ارائه شده است.
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نمونه

جدول  :1مشخصات فني نمونه سفالهای سیاه-خاکستری و قرمز و نخودی مورد مطالعه محوطه کهنهشهر
محوطه

الیه

نوع

شیوه

قطعه

ساخت

پوشش

آمیزه

پخت

ضخامت

رنگ

(شاموت)

درون

خمیره

بیرون

()mm

1

کهنهشهر

فاز پایانی استقراری

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

ناکافی

دانههای
ماسه

سیاه

سیاه

سیاه

16

2

کهنهشهر

فاز پایانی استقراری

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

کافی

ماسه ریز
و درشت

قهوهای
تیره

قهوهای/
سیاه

سیاه براق

9

3

کهنهشهر

فاز پایانی استقراری

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

کافی

ماسه

قهوهای
تیره

قهوهای/
سیاه

سیاه براق

6

4

کهنهشهر

فاز پایانی استقراری

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

کافی

ماسه
ریزدانه

سیاه

سیاه

سیاه براق

12

5

کهنهشهر

فاز پایانی استقراری

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

ناکافی

ماسه

قهوهای

قهوهای/
سیاه

قهوهای/
سیاه

6

6

کهنهشهر

ترانشه 12H25
لوکوس 506

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

کافی

ماسه

قرمز

قرمز

قرمز

8

7

کهنهشهر

ترانشه 12J21
لوکوس 433

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

کافی

شن ریز و
ماسه

نخودی

نخودی

قرمز

8

8

کهنهشهر

ترانشه 12H25
لوکوس 506

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

کافی

شن و
ماسه

قرمز

قرمز

قرمز

9

9

کهنهشهر

ترانشه 10G6
لوکوس 608

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

کافی

شن و
ماسه

قرمز

قرمز

قرمز

8

10

کهنهشهر

ترانشه 10G6
لوکوس 608

بدنه

دستساز

دست
مرطوب

کافی

شن و
ماسه

قرمز

قرمز

قرمز

16

. .4،4نتایج و تحلیل مطالعات پتروگرافي با میکروسکوپ پالریزان

سیاهخاکستری ،قرمز و نخودی محوطهی کهنهشهر بر اساس
ِ
کانیهای شاخص مشاهده شده در نمونههای
خواص نوری مشخصه و محورهای عبوری زیر نور پالریزه شامل شفافیت ،رنگ ،چندرنگی (،)Pleochroism
ریختشناسی ( ،)Morphologyبیرفرنژانس ( )Birefringenceو همگونی یا ناهمگونی مورد بررسی قرار
گرفتند و نمونه کانیهای کوارتزهای ریزبلور گرد و کوارتزهای درشت پلیکریستالینِ ()Polycrystalline
گوشهدار و دارای زوایای تیز ،قطعات درشتسنگی ( )Lithicترکیبی از کانیهای کوارتز شناسایی شدند.
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کوارتز ،از جمله فراوانترین کانیها در بافت سفالهای تاریخی است که یا بهصورت خردهسنگ یا ماسه در
خاک مورد استفاده وجود دارد که میتوانسته بهصورت تصادفی یا بهعنوان مادهی افزودنی -به دلیل خواص
حرارتی و دسترسی آسان و بسیار به آن -در ساختار سفالها وارد شده باشد ( ،)Sterba et al. 2009: 1583به
مواد اولیه تهیهی سـفال افزوده شده است و برطبق ویژگیهای آن از قبیل گردشـدگی ،کروی بودن ،درصد و
اندازهی تـوزیع دانههای مجزا ،میتوان از آن در تعیین منشأ استفاده نمود؛ بهطوریکه اگر کانی کوارتز موجود
در ماتریکس سفال ،مدوّر و بدون گوشه های تیز باشد ،حاکی از منشأ رسوبی و کوارتزهای تیز و زاویهدار
محصول هوازدگی و خردشدن سنگمادر مولد خاک مورد استفاده است (Peterson 2009: 6; Smith 2008:
 .)75در سـاختار تمامی نمونههای مورد مـطالعهی مـحوطهی کهنهشـهر نیز کانی کوارتز بهشکل بلورهای
ریزدانه گرد است که مربوط به خود محتویات خاک مورد استفاده بوده و نشاندهندهی منشأ رسوبی است.
قطعات فلدسپار از نوع پالژیوکالز ( )Plagioclaseبا ماکل آلبیتی ( )Albiteیا پلیسنتتیک ()Polysynthetic
با رنگهای سفید ،سفید متمایل به خاکستری گاهی با تهرنگهای آبی بهصورت بلورهای درشت ظاهر شده و
بهوسیلهی زاویه خاموشی مایل (پایدار )241 :1384 ،در همهی نمونهها قابل تشخیص هستند (تصویر .)5

تصویر  :a -5فلدسپار از نوع پالژیوکالز ( )Pl: Plagioclaseبا ماکل آلبیتي ( )XPLدر سفال سیاه شماره 1؛  :bپالژیوکالز با
ماکل آلبیتي با اندازههای  0/3 × 0/5میليمتر تا  0/2 × 0/3میليمتر ( )XPLدر سفال قرمز شماره7؛  :cفلدسپار از نوع
پالژیوکالز با ماکل آلبیتي ( )PPLدر سفال قرمز شماره ( 9افشارینژاد)1394 ،

بر اساس مشاهدات مقاطع نازک نمونه ها با میکروسکوپ پالریزان ،کانی کلسیت سالم و تجزیه نشده با
سیاهخاکستری (تصویر  )a,b ،6قابل
ِ
تیغههای ماکل به موازات قطر بلند در نمونههای شماره دو و سه سفالهای
مشاهده است .در سفالهای قرمز و نخودی ،دانههای کلسیت جزئی در نمونهی شمارهی هشت و نیز کانی
کلسیت درحال تجزیه – بیشتر در حاشیهی فاز -در نمونهی شمارهی 10مشخص شد (تصویر  .)c ،6با توجه به
این که استفاده از کربناتها بهعنوان شاموت ،تأثیرات عمدهای در افزایش مقاومت نسبی در مقابل شوکهای
حرارتی بدنههای رسی بهخصوص در سفالهای با درجهی پخت پایین دارد و همینطور وجود کلسیت در
ماتریکس سفال که عامل مهمی در تعیین حرارت و تخمین دمای پخت است ( ،)Reaady 2008: 141میتوان
طبق تغییرات فازی کانی کلسیت در نمونههای مورد مطالعه دمای آنها را تخمین زد .با توجه به تصاویر -6
 a,bکلسیتهای موجود در نتیجهی مشاهدات بهعنوان کلسیت اولیه در ترکیب سفال شناخته شده که تا
حرارت حدود  750Cبدون تغییر و حفظ رخ لوزوجهی ( )Rhombohedraخود ،در ترکیب سفال باقی میماند
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( .)Fabbri et al. 2014: 1907آغاز فرآیند تجزیهی بلورهای کلسیت در دمای حدود  600 Cو پایان آن در
حدود ( 900-800 Cامامی و نوغانی57 ،1392 ،؛  )Carvalho et al 2013: 61است .بنابراین با توجه به سالم
بودن این کانی در نتیجهی مشاهدات میـکروسکوپی و آغاز تجزیه آن در نمونهی شماره ،10میتوان گفت
دمای پخت سفالهای محوطهی کهنهشهر بهطور تقریبی تا  800Cبوده است.

تصویر :a-6کاني کلسیت ) )Cal: Caciteسالم و تجزیه نشده با ماکل موازی ( )XPLبا اندازه  0/42 × 0/25میليمتر در سـفال
سیاه شماره 2؛  :bکاني کلسیت سالم و تجزیه نشده ( )XPLبا اندازه  0/3 × 0/9میليمتر در سفال سیاه شماره 3؛  :cدانهی
کلسیت درحال تخریب در اثر حرارت ( )XPLدر سفال قرمز شماره( 10افشارینژاد)1394 ،

نکتهی قابل توجه این است که در مشاهدات میکروسکوپی وجود قطعات درشت سنگی بهاندازهی  0/8در
 0/6میلیمتر دارای کانیهای رنگی اپیدوت ( ،)Epidoteمیکا ،کوارتز ،آپاتیت ( ،)Apatiteتکّهسنگهای
آتشفشانی بازالتی که شکستگیهای آن با هیدروکسید آهن پر شده ،در تمامی نمونهها قابل مشاهده است.
قطعات سنگی غالب از نوع سنگ نیمه آتشفشانی دیابازی است که در ماتریکس نمونههای سیاِهخاکستری
شمارهی دو و چهار و نیز تمامی نمونههای قـرمز و نخودی در انـدازههای ریز تا قطعات درشت ( 0/8تا 1/7
میلیمتر) دیده میشود و حـاوی کانیهای فلدسپار و کانیهای فرو منیزین از قبیل الیوین ( )Olivineو
پیروکسن ( )Pyroxeneپراکنده هستند (تصویر )7؛ که این ترکیبات با توجه به ویژگی زمینشناسی منطقه
میتواند در طبقهبندی تمپر نمونه سفالها و نیز بومیسازی آنها مفید واقع شود (.)Riederer 2004: 151
فراوانی و اندازه درشت ( 1/5میلیمتر) این نـوع از قطعات سـنگی ،بهخصوص در ترکیب سـفالهای شماره هفت
تا ده با اسـتناد به ویژگیهای زمینشناختی منطقه که در تصویر دو ارائه شده ،نشاندهندهی نزدیکی سفالگر
به منبع دیابازی بوده است .چراکه ،بر اساس اطالعات سازمان زمینشناسی کشور ،گسترش بیشتر گدازههای
ولکانیک بازالتی مربوط به آتشفشان کوه آرارات در طول رودخانهی زنگمار (دره ماکو) (ر.ک :تصویر  )2چنین
مینماید که این گدازهها از محل شکستگیهای موجود در طول این مسیر بیرون ریختهاند و میتوان گفت
بخشی از این ولکانیکها در ترکیب خاک منطقه موجود است .بنابراین ،میزان فراوان کانیهای مشابه در
سفالها و حوزهی زمینساختی منطقه میتواند حاصل بومآورد بودن ماده اولیه در تهیه سفالها باشد.
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تصویر  :a -7زمینهی قرمز سفال شماره هفت قرمز دارای تخلخل ،تمپر از یک نوع سنگهای آتشفشاني فراوان دیابازی (الیوین ،پالژیوکالز،
پیروکسن) با اندازههای  1/3 × 0/8میليمتر تا  0/1میليمتر )(XPL؛  :bلیتیکهای آتشفشاني کمتر از  1میليمتر در ماتریکس سفال شماره
 9قرمز؛  :cتکهسنگ آتشفشاني با دانههای رنگین الیوین ( )Ol: Olivineبه اندازه 0/2 × 0/9میليمتر ) ( PPLدر ماتریکس سفال شماره 7
(افشارینژاد)1394 ،

در مشاهدات میکروسکوپی نمونه سفالهای متعلق به محوطهی کهنهشهر دانههای درشت خردهسفال
( )Grogبا اندازههای 0/9×1/3میلیمتر تا دانـههای کوچک 0/3مـیلیمـتر در نـمونههای شماره یک ،دو ،سه
سیاهخاکسـتری و نمونه شماره ده سفال قرمز شناسایی شد .خردهسفالهای موجود در ماتریکس این نمونهها،
ِ
از نوع سفال قرمز است که در زمینهی رسی سفالهای سیاهخاکستری بهوضوح مشخص هستند .در سفالهای
سیاهخاکستری ویژگیهای ساختاری از قبیل نوع ،اندازۀ اجزای معدنی ،درصد پراکندگی آنها ،شکل و فراوانی
تخلخل و حفرات موجود در خردهسفالها کامالً متفاوت با ویژگیهای زمینهی رُسی اصلی (سفال میزبان) است.
با رجـوع به تصویر  8-bمیتوان تـفاوت قطعات سـفالی مـوجود در نـمونهی شـمارهی یک سیاهخاکستری را
بررسی نمود .خردهسفالهای قابل مشاهده از طریق میکروسکوپ پالریزان در زمینهی نمونهی مزبور ،دارای
رنگ زمینهی قرمز ،تراکم باال ،تخلخل بسیار ناچیز و دانههای جزئی و پراکنده کوارتز است؛ درصورتیکه
زمینهی سفال اصلی دارای تخلخل فراوان در مقیاس باال ،اجزای معدنی درشت و متنوع از قبیل کوارتز،
فلدسپار ،قطعات سـنگی دارای کانیهای رنگی و غیره است که کامالً ناهمسان و نامشابه با خردهسفالهای
موجود است .بالعکس خردهسفالهای موجود در زمینهی سفال قرمز مثل نمونه(10تصویر  )8-aاز نظر ترکیبات
موجود در ماتریکس و تخلخل بسیار مشابه و همسان با زمینهی سفال اصلی است که میتوان بهوسیله صفحه-
گردان میکروسکوپ و نور پالریزه مرز بین قطعات سفال خردشده با سطح اصلی را تشخیص داد .در جدول 3
شباهت و تفاوت ویژگیهای خردهسفالها با زمینهی اصلی ماتریکس مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین
در انتهای این بخش خالصهای از مشاهدات میکروسکوپی مقاطع نازک نمونهها در جدول دو ارائه شده است.

تصویر  :a -8خردهسفال( )XPLبه اندازه (4 × 3
میليمتر) در زمینۀ سفال قرمز شمارة ده ،بافت
همسان گراگ با زمینۀ اصلي؛  :bخردهسفال
(گراگ) بهاندازة  1 × 1/1میليمتر ( )XPLدر مرکز
و قطعات زاویهدار کوارتز در اطراف گراگ ،بافت
متفاوت گراگ با زمینۀ اصلي سفال سیاه شمارة 1
(افشارینژاد)1394 ،

باستانشناسي ،سال  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 11 / 1396

مطالعات
جدول  :2کانيهای شاخص مشاهده شده در سفالهای سیاه-خاکستری و قرمز و نخودی محوطه کهنهشهر با میکروسکوپ پالریزان
نمونه

کوارتز
شکل
گرد

اندازه
ریزبلور

1

گرد

ریزبلور
(نسبتاً
کم)

گرد و
گوشه
دار

ریزبلور
با تراکم
پایین

قطعات
پالژیوکالز با
ماکل پلی-
سنتتیک

گرد

کوارتزها
ی دانه-
ریزتر

به صورت
قطعات ریز
پراکنده در
سطح

گرد

ریزبلور و
درشت

فلدسپار و
پالژیوکالز

گرد

ریزبلور

دانههای ریز
پراکنده

گرد

ریزبلور
(نسبتاً
کم)

گرد

ریزبلور

به میزان
باالتری از نوع
پالژیوکالز با
ماکل
پلیسنتتیک
(× 0/5 mm
)/3
تکههای
فلدسپار
پراکنده در
بافت

ریزبلور

پالژیوکالز با
ماکل
پلیسنتتیک
تکههای دانه-
ریز فلدسپار
پراکنده در
بافت

4

5

6

7

8

گرد
9
گرد
10

پالژیوکالز با
ماکل
پلیسنتتیک
پالژیوکالز با
اندازه  1در 1
میلیمتر

2

3

فلدسپار
(پالژیوکالز)

ریزبلور

کربناتها
-

کلسیت
سالم با
تیغههای
ماکل
موازی
کانی
کلسیت
سالم با
تیغههای
ماکل
-

کلسیت
(سالم و
تجزیه
نشده)
-

-

به صورت
جزئی
مشاهده
شد

قطعات سنگي

کانيهای
مافیک

خرده-
سفال

.1دارای کانیهای رنگی اپیدوت،
میکا ،کوارتز .2ترکیبی از کانی-
های کوارتز ،فلدسپار بیوتیت

.1کانی
کلریت ثانویه
 .2آمفیبول

 .1لیتیک آتشفشانی دانهریز
بازالت دارای هیدروکسیدآهن
 .2قطعات درشت و ریز غنی از
کوارتز ،فلدسپار ،پالژپوکالز

کانی
پیروکسن

در اندازه
 1/3در
0/9تا0/3
میلیمتر
در دانههای
بسیار
کوچک

 .1لیتیک پرشده با اکسیده اهن
 .2قطعات دارای کانیهای
پالژیوکالز ،پیروکسن و کوارتز

کانی
پیروکسن

دردانههای
بسیار
کوچک در
ماتریکس

قطعه سنگ آتشفشانی (دارای
کانیهای آمفیبول) در اندازه 0/2
میلیمتر

تجمع
کانیهای
آمفیبول با
حاشیه
سوخته و
پیروکسن
کانی
پیروکسن

-

قطعات لیتیک درشت متشکل از
کانیهای پالژیوکالز

دارای کانیهای رنگی بیوتیت،
فلدسپار ،پالژیوکالز

قطعات آتشفشانی دیابازی در
اندازه ()1/3 × 0/8 mm
دارای کانیهای رنگی الیوین،
پالژیوکالز ،پیروکسن

-

-

.1قطعات آتشفشانی
 .2لیتیک حاوی کوارتز ،فلدسپار،
()1/2 × 1/7 mm

-

.1قطعات آتشفشانی
 .2لیتیک حاوی کوارتز ،فلدسپار

.1کانی
پیروکسن
 .2تجمع
کانیهای
آمفیبول و
پیروکسن
کانی
پیروکسن

کلسیت در
حال تجزیه
(mm
)1/8×1/1

 .1قطعات آتشفشانی دارای کانی
پیروکسن
 .2لیتیک حاوی کوارتز ،فلدسپار

کانیهای
پیروکسن
شکسته

مواد معدني
مات
-

همایت
دانهریز با
حاشیه قرمز
در قسمت
روشن مقطع
دانههای ریز
پراکنده در
قسمت رنگ
روشن درونی
-

-

دانههای ریز
و درشت
هماتیت

-

هماتیت با
میزان
باالتری و
پراکنده
دانههای ریز
و درشت
قرمز هماتیت
پراکنده در
بافت

-

دانههای
هماتیت
پراکنده در
بافت

-

دانههای ریز
پراکنده

تکههای
گراگ اندازه

دانههای ریز
و درشت
قرمز رنگ

-

()4 ×3mm
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جدول  :3بررسي ویژگيهای گراگ موجود در نمونهسفالهای سیاه و قرمز براساس مطالعه مقاطع نازک با میکروسکوپ پالریزان
مقاطع حاوی

ویژگيهای خردههای سفال

ویژگيهای زمینه اصلي نمونه سفالها

خردهسفال

اجزای معدني موجود

رنگ

ابعاد

اجزاء معدني موجود

رنگ

دانههای جزئی و بسیار ریز کوارتز

قرمز

1

کوارتز ریز و گرد ،فلدسپار ،قطعات سنگی ،آمفیبول

سیاه

1/3 mm

2

کوارتز ریز و گرد ،فلدسپار ،قطعات آتشفشانی،
هماتیت ،کلسیت ،پیروکسن
کوارتز ریز و گرد ،فلدسپار ،قطعات سنگی ،هماتیت،
کلسیت ،پیروکسن
کوارتز ریز و گرد ،فلدسپار ،قطعات آتشفشانی،
هماتیت ،کلسیت ،پیروکسن

سیاه

./5 mm

نامعلوم

قرمز

سیاه

./5 mm

نامعلوم

قرمز

قرمز

× 3 mm
4

3
10

کوارتز ریز و گرد ،فلدسپار ،قطعات
آتشفشانی ،هماتیت

زمینه قرمز با
بافت متراکم

 .5نتایج و تحلیل مطالعات پراش پرتو ایکس ()XRD

فاز شاخص طیفهای حاصل از آنالیز پراش پرتو ایکس در همهی نمونهها ،کوارتز و پالژیوکالز با پیکهای
مشخص و نوکتیز هستند (جدول .)4این شکل پیک با سیمتریک (( )symetricمتقارن بودن پیک) باال ،معرف
حضور فازهای کریستالین در بافت سفال است که در مورد کوارتز و پالژیوکالزهای مشاهده شده و در مقاطع
نازک صدق میکند .با توجه به تغییر و تبادالت فاز کـوارتز در دماهای متفاوت ،کـوارتز مربوط در سفالهای
موردمطالعه ،کوارتز آلفا ( )است (( )2=26.64°طیف)1؛ به این دلیل که کوارتز آلفا که در سیستم تریگونال
( )Trigonalمتبلور میشود ،در دمای پایینتر از  573Cپایدار بوده و در این دما به کوارتز بتا که فاز حرارت
باالی کوارتز نام دارد و در سیستم هگزاگونال ( )Hexagonalمتبلور میشود ،تبدیل میشود .کوارتز بتا در
حرارتهای بین  573Cتا  870Cپایدار است (پایدار .)222 :1384 ،برهمیناساس ،تخمین دمـای پخت
سـفالهای گروه سیاهخ اکستری با شناسایی پیک شاخص کوارتز و عدم شناسایی فاز تریدیمیت (-
 )Tridymiteو کریستوبالیت (( )-Cristobaliteفاز حرارت باالی کوارتز) ،تا این مرحله دمای حدود  850Cرا
نشان میدهد .همین مطلب درخصوص سفالهای گروه قرمز و نخودی نیز به استثنای نمونهی شمارهی نه ،که
فاز کریستوبالیت در آن شناسایی شده ،صدق میکند .با ادامه داشتن حرارت ،کوارتز در دمای  870Cبه
تریدیمیت تبدیل شده و در دمای  1470Cبه کریستوبالیت تبدیل میشود .با اینکه محدودهی پایداری
کریستوبالیت در فشار یک اتمسفر در دمای بیش از  1470Cاست (پایدار ،)223 :1384 ،اما چنانچه دمای
کوارتز بهسرعت باال یا پایین برود ،تغییر فاز اولیه در دمای  573Cبه بتـا کوارتز صورت گرفته و بتـا کوارتز به
بتا کریستوبالیت تبدیل میشود (رازانی و همکاران .)68 ،1392 ،بنابراین نمیتوان به دلیل حضور کانی
کریستوبالیت فقط در یک نمونه از سـفالهای گروه قرمز ،به قطعیت دمـای آن را بـاالتر در نظر گرفت .فـاز
پالژیـوکالز یـا فلدسـپارهای سدیک -کلسیک شناسایی شد .این گروه از فلدسپاتها با زیرگروه خود یعنی
آلبیت ( )Albiteبا فرمول شیمیایی ] Na[AlSi3O8و آنورتیت ( Ca[Al2Si2O8] )Anorthiteدرنتیجهی پراش
پرتو ایکس مشـخص شدند .پالژیوکالزها در سیستم تریکلینیک ( )Triclinicمتبلور شده و در  800Cتغییر
شکل میدهند ( .)Emami & Trettin 2010: 373همچنین حضور ایلیت در پنج نمونه سفال سیاهخاکستری و
نمونههای قرمز با شمارهی شش و هشت از طریق پراش پرتو ایکس به اثبات رسیده که نشاندهندهی دمای
ماکزیمم  850Cاست .زیرا ایلیت در باالتر از این دما تجزیه میشود .با رسیدن دما به  ،800Cپیکهای
ایلیت که ناشی از تجزیه ساختار هستند ظاهر شده و فازهای دمای پایین ناپدید میشوند؛ شدّت پیکهای
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رس در باالتر از  800Cسانتیگراد کاهش یافته و در حدود  900Cناپدید میشوند (رازانی و همکاران:1392 ،

 .)53همچنین فاز موسکوویت در نمونهی شمارهی ده شـناسایی شده است که با توجه به آغاز دمای تجزیه
مسـکوویت از حدود  ،850Cدمـای پخت نمونهی شمارهی ده ،در حدود  800Cتخمین زده میشود .در
نمودار  1تغییرات فازی مربوط به کانیهای موجود در نمونههای این پژوهش ارائه شده است.
جدول  :4فازهای شاخص شناسایي شده در نمونه سفالهای مورد مطالعه محوطه کهنهشهر
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نمونهها
فاز شناسایي شده

-

Quartz
SiO2
Cristobalite $GB, syn
SiO2
Albite
(Na,Ca)Al(Si,Al)3O8
Albite, disordered
Na(Si3Al)O8
Albite calcian, ordered
(Na,Ca)Al(Si,Al)3O8
Illite
)K(Al4Si2O9(OH)3
Sodium calcium alumosilicate
Na0.33 Ca0.67 Al1.67 Si2.33 O8
Potassium tecto-alumotrisilicate
Tremolite
)Na(AlSi3O8
Calcite
CaCO3
Calcite, magnesian
)(Mg.064Ca.936)(CO3
Calcium magnesium catena-silicate
CaMg Si2O6
Calcite, magnesium, syn
)(Mg0.03 Ca0.97)(CO3
Anorthite, sodian, disordered
(Ca,Na)(Si ,Al)4O8
Cummingtonite manganoan
Na0.1Ca0.4 Mg5.6 Mn1.0 Si8 O22(OH)2
Muscovite-1\ITM\RG, syn
K Al2Si3AlO10(OH)2

نمودار  :1نمودار نشاندهندهی تحوالت مربوط به کانيها ناشي از حرارت  300-1100 Cاست
(تیرگي/روشني نوارها نشاندهندهی حدود فراواني کانيهاست)
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طیف  :1برهماندازی طیفهای پراش پرتو ایکس نمونه سفالهای محوطه کهنهشهر به جهت مقایسه الگوهای پراش

 .6نتیجه
نتایج حاصل از تحلیل بررسیهای میکروسکوپی و کـانیشناختی نـمونهها بیانگر ویژگیهایی است که در
رابطه با شرایط زمینشناسی منطقه ،نوع خاک مورد استفادهی سفالگری ،فراوری مواد اولیه و آمادهسازی و نیز
تخمین دمای پخت اطالعات مفیدی ارائه میدهد؛ سفالهای گروه سیاهخاکستری ،قرمز و نخودی بهلحاظ
ریزساختارشناسی و کانیشناختی مشابه هستند ،اما از نظر نوع آمادهسـازی مـواد اولیه و عمل ورزدهی
خمیرهی سفال تفاوت دارند .حتی گروه سفالهای قرمز و نخودی از نظر نوع تمپر و اجزای تشکیلدهندهی
خمیره مشابه بوده ،اما بهلحاظ میزان کانیها متفاوتاند که بهاحتمال بیانکنندهی نوعی روش آزمون و خطا
برای ساخت سفالهای قرمز در آن منطقه بوده است .همچنین شباهت و میزان اشتراکات هر دو گروه سفال
بهلحاظ نوع مواد موجود در خمیره و نیز مشابه و همسان بودن ترکیبات ساختاری سفالهای هر دو گروه با
ویژگیهای زمینشناسی منطقه ،حاکی از آن است که نمونهسفالها تولید بـومی و مـحلی است و میتواند
حاصل بومآورد بودن مادهی اولیه در تهیهی آن ها باشد .بر اساس نتایج حاصل از مطالعات پتروگرافی باتـیوک
و سـاگونا نیز میتوان اینطور استنباط کرد که در اواخر هزارهی سوم ق.م و دورهی سوم فرهنگ مفرغ قدیم،
تولیدات سفالها گرایش بیشتری به بومی بودن پیدا کرده و درواقع روشهای تولید سفال بومیتر شده است و
در یک ساختار فرهنگی محلی رواج یافتهاند .در ادامهی پژوهش و مطالعات نتیجهای که بر اساس مشاهدات
میکروسکوپی و شواهدی از تغییرات فازی کانیهای موجود و نیز نتایج آنالیز  XRDبیانگر این است که سفال-
های مورد مطالعه از نظر میزان دمای پخت مشابه بوده و دمای پخت برای هر دو گروه زیر  850Cدر نظر
گرفته میشود .درواقع این دو گروه سفال از نظر دمای پخت یکسان اما از نظر شرایط کوره متفاوتاند .به
بیانی دیگر ،فرایند پخت سفالهای سیاهخاکستری در شرایط احیا و سفالهای قرمز و نخودی در شرایط
اکسیداسیون بوده است .سفالهای قرمز و نخودی که بهلحاظ ترکیب و مواد تشکیلدهنده مشابه ترکیبات
سفالهای سیاهخاکستری ولی از نظر تیپولوژی ،تکنیک پخت و رنگ متفاوت هستند و به احتمال قوی حاکی
از پیدایش سنّت متفاوتی از سفالگری به روش آزمون و خطا و تجربه توسط مردمان محوطهی کهنهشهر است.
بهمنظور کسـب اطالعات بیشتر در رابطه با نوع تکـنولوژی تولید و نوع کـورههای پخت سفالهای محوطهی
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کهنهشهر ،به جامعه آماری وسیعتری از سفالهای آن منطقه نیاز است و بهرهگیری از روشهای آزمایش
بیشتر همچون آنالیز حرارتی بهمنظور تعیین دقیقتر دمای پخت سفالها و آنالیز فلورسانس اشعه ایکس برای
شناسایی و تعیین درصد عنصری آنها الزم است.
پينوشت
1. X-ray powder diffraction
 .2این آزمایش بهوسیله دستگاه دیفراگتومتر مدل AD vanc D8 :ساخت شرکت بروکر آلمان با حداکثر اختالف پتانسیل 40
 KVو حداکثر شدت جریان  40 mAدر بخش آزمایشگاه اشعه ایکس دانشگاه سهند تبریز انجام گرفت .سپس دادههای آن توسط
نرمافزار  High Score Expertمربوط به شرکت پانالتیکال نسخه  2004تحلیل شد.

تشکّر و قدرداني
نگارندگان بر خود واجب میدانند از مهندس محمدحسین ظریف اسفهالن ،مسئول آزمایشگاه اشعه ایکس دانشگاه صنعتی سهند
تبریز و آزمایشگاه گروه باستانسنجی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و جناب آقای مصیبزاده ،مسئول کارگاه مقطعزنی دانشگاه تبریز
به دلیل مساعدت در مطالعات سپاسگزاری نمایند.

منابع
استوارت ،باربارا ( ،)1393روشهای تجزیه مواد در مرمت و حفاظت آثار تاریخی ،ترجمهی مسعود باقرزاده کثیری ،چاپ اول،
دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز.
افشارینژاد ،حکیمه (« ،)1394باستانسنجی کانیشناختی سفالهای دوره مفرغ قدیم (سنت کورا-ارس) محوطهی کهنهشَهَر
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تاریخ ،شماره پیاپی  ،34س  ،17ش  ،2صص .22-3
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