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 .1مقدمه
کشففلزاتودستیابیبهفنونمتالورژیازاهمیتویـژهایدرمطالعـاتفرهنگـی،زمـینشناسـی،معـدنو
مهندسیعلمموادبرخورداراست.فناوریفلزبهعنوانیکیازمهمترینفرایندهایفرهنگیجوامـ بشـریدر
زمینةتحوالتاقتصادی،سیاسی،تجاری،نوآورانهوغیرهاست،بهطوریکهکشفآهنپدیدآورندۀبزرگتـرین
انقالبصنعتیدرتاریخبشرومبنایتقسیمبندیدورانپیشازتـاریخقـرارگرفتـهاسـت(طالیـی.)548:1381،
غنیبودنازموادخام،محلبرخـیازاولـیننـوآوریهـاوفراینـدهایمتـالورژی
بهدلیل 
همننینفالتایران 
بهشمارمیرود(.)Frame 2010:1700دشتقزوینبهدلیلغنایفرهنگیوشواهدمتالورژیباستانیو
جهان 
مهمترازهمه،نقشمحوریومرکزیتآندرپیکرهیفـالتایـران،پتانسـیلهـایبـاالییدرجهـتتبیـین
فرایندهای فرهنگیادوارپیشازتاریخدارد.فلزکاریازجملهفرایندهایفرهنگیاستکهدردشـتقـزوینبـه
یانرشــتهایدر
قابلمطالعهوبررسیاسـت.مطالعـاتمــ 
بهترینشکلازهزارۀششمپ.متادورۀهخامنشی 
تانشناسـیعصـرآهـن
اینحوزهمیتواندبهبسیاریازپرسمانهایباستانشناختیوبهویژهچالشهایباسـ 
دشتقزوین،پاسخهایمستدلوروشمندارائهنماید.امااینمــوضو بـهدلیـلفـراهمنبـودنزمیــنههـای
یانرشـتهای،کمتردرحوزۀمسائلباستانشناختیایراننمودپیداکردهاست.بنابراین،
تخصصیمـطالعاتمـ 
اغلبفرایندهایفرهنگیفالتایران،درچارچوبمطالعاتنظریباستانشناسیتفسـیروتبیـینشـدهانـدو
برآیندآن،نظریاتمتناقضومعماهایهزارسوواغلببیجواباست .
1349ش.با شناسایی
دشتقزوینازمعدودمناطقفالتایراناستکهکاوشهایباستانشناختیدرآناز 
و حفاری سه محوطهی مهمباستانی زاغه ،قبرسـتان و سـگزآباد بـهوسـیلة مؤسسـه و گـروه باسـتانشناسـی
دانشـگاه تهران ،در راسـتای برنامهیآموزشی عملی دانشـجویان باستانشناسیآغـازشـدهوبـیوقفـهادامـه
صورتگرفته،شواهدمطلقیازآثاردورۀنوسنگیتا500پ.مدردشتقزوینراآشکارنمـوده

دارد.کاوشهای
است.همننیندادههاوشواهدفلزکاریبخشقابلتوجهیازیافتههایباستانشناختیبهویژهازآثارعصرآهن
دشتقزوینراشاملمیشوند(طالیی45-49:1389،؛554-556:1381؛ .)Malek Shahmirzadi 1979:50-63
مطالعاتباستانشناسیعصرآهنایراندرابتدابرمبنایفرضیات ونظریـاتسـلیقهایکاوشـگراندرهـر
منطقهبودهکهنتیجةآنفقطبهانباشتدادههاانجامیدهاست.درمرحلةدوم؛کاوشهایباسـتانشـناختیو
مطالعاتعصرآهنبافعالیتهیئتهایآمریکاییودررأسآنهارابـرتدایسون،درحوزۀدریاچهارومیهآغـاز
بهخودگرفتهاست(طالیی.)39-50:1390،نتیجةاینمطالعات،شکلگیـریفرضـیات
شدهورویکردیروشمند 
مختلفوجهتگیریانسانشناختیباستانشناسانشدهاسـت.درایـنراسـتا،دایسـونکاوشـگراصـلیتپـه
وتغییراتناگهانیصورتگرفتهدرفرمونـو 

حسنلو،برمبنایکاوشهایباستانشناسیحوزۀدریاچةارومیه
سفالینهها،پویاییفرهنگیناشیازمهاجرتاقوامرادرعصرآهنمطـر کـرد(طالیـی261-263:1373،؛:1389
شمالغـربفـالتایـران،
.)148-149همننینیانگدرراستایمطالعاتوکاوشهایباستانشناسیخوددر 
افق هایسفالیومهاجرتایرانیانرادرقالبفرضیهپویاییفرهنگـیبـرایتمـامفـالتایـرانتبیـیننمـود
(.)Young 1976: 10-30ویتغییردرفرمسفالهاورایجشدنسفالهایخاکستریوگورستانهایخـار از
محوطههایاستقراریراناشیازمهاجرتاقوامایرانیازشمالشرقبهسراسرفالتایـرانذکـرکـردهاسـت
(طالیی.)261-263:1373،ایراداساسیبهفرضیاتدایسونویانگایناستکهبیشازحدبرظهـورسـفالهـای
بهکـلفـالتایـرانتعمـیمدادهانـد.همننـینبیشـتر
خاکستریدرالیهنـگاریحسنلوت کیدنمودهوآنرا 
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سـفالهایموردمطالعهبهوسیلهیانـگازقبرستانهایعصرآهنبهدستآمدهودراکثرمواردارتباطآنهـابـا
محلهایاستقراریمشخصنیست(طالیی1389،؛.)150شاخصتریناستقرارعصـرآهـندشـتقـزوین،تپـه
سگزآباداستکهتغییراتفرهـنگیدرنیمةهزارۀدومپ.مدرآن،برعکسنظریـاتدایســونویانــگبـه-
صورتتدریجیبودهوتحولناگهانیدرساختاروفرمسفالینههایتپهسگزآبادرخندادهاسـت(طالیـی:1373،
نهـمزمـانبـاتحـوالت
.)263نکتهقابلت ملدرفرهنگهایعصرآهندشتقزوین،هماننداکثرمناطقایـرا 
سیاسی،فرهنگیواقتصادیمربوطبهاواخرهزارۀدومواوایلهـزارۀاولپ.م(آهــن)IIاسـتکـهدرادبیـات
باستانشناسیبهعنوان«دورانتاریک»ونـاشیازجابهجاییاقوامیادشدهاسـت.اکثـرآثـارمربـوطبـهایـن
دورانازگورستانهایبدونارتباطبامحلاستقرارکشفشدهاند.قبورعصرآهـنقبرسـتانسـگزآباددشـت
قزویننیزازجملهگورستانهاییاستکههیچاستقراریدرارتباطباآنیافتنشدهونزدیکتریناستقراربـه
بهلحاظوسعتدچارافتشـدیدشـده
آنتپهسگزآباداست.همننیندرایندورهمحوطةاستقراریسگزآباد 
هایچادروسنگچینهاینـامنظمبـدون

است؛بهطوریکهنشانههایبارزیازاستقرارموقتبهصورتدیرک
ارتباطبافضایمعماریدرمناطقغربیومرکزییافـتشـدهاسـت(طالیـی1389،؛.)169بنـابراین،شـناخت
الگویمعیشت،تبادالتفرهنگی،اقتصادیوارتباطگورستانهابامحوطههـایاسـتقراری،نیازمنـدمطالعـات
میانرشتهایاستکهکمتردرتبیینفرایندهایفرهنگیایندوره(آهـن)IIنمـودپیـداکـردهاسـت.بـرایـن

اساس،پژوهشحاضرمیتواندگامیمفیدومؤثردرتبیـینفراینـدهایفرهنگـیوارزیـابیفرضـیاتنظـری
باستانشناختیباشد .
 .2متالوژی باستاني دشت قزوین؛ چشمانداز پژوهشي
نهیمتالورژیکهنوغنایدادههایفلزیدشتقزوین،درزمینةفرایندهایمتـالورژیباسـتانی
باوجودپیشی 
تحقیقاتاندکیدراینناحیهوحتیفالتمرکزیانجامشده استکهدرادامهبهشاخصترینآنهـاپرداختـه
میشود.
مطالعاتاولیهدرزمینةفلزکاریدشتقزوینبهوسیلهیملکشهمیرزادیبرمبناییافتههایفلـزیتپـه
انجامشدهاست.دادههایفلزیبهدستآمدهازتپهزاغهازپایهمسهستندکهبـهاعتقـادوی
زاغهوسگزآباد 
تمامیایناشیاازمسطبیعیوبهروشچکشکـاریسـاختهشـدهانـد(Malek Shahmirzadi 1977: 355-
وطبقهبندیمصنوعاتمسیومفرغیمکشوفهازتپهسگزآبادشامل

.)357ایشاندرپژوهشیدیگربهبررسی
دکمه،حلقه،مجسمه،سرپیکانوسایراشیاپرداختهاستکهبرایهرگروهروشساختمتفاوتینظیرقالـب
بازویککفه،ریختهگری،ورقههاینواریومومگمشدهبیانداشتهاستوهمننیننزدیکترینمناب مـس
مورداستفادهفلزکارانسگزآبادرامناب مسناحیةطارممعرفینمودهاست( .)Malek Shahmirzadi 1979
روشهایتـزیین
طالییاشیایفلزیبهدستآمدهازالیههایاستقراریعصرآهنIتپهسگزآبادرابرمبنای 
وفرم،موردبررسیقراردادهوبااشیایفلزیسایراستقرارهایباستانشـناختیهـمدورۀسـگزآبادمقایسـهو
تحلیلکردهاسـت(.)Talai 1984همننـینایشـاندرپژوهشـیدیگـر(طالیـی)1381،کلیتـیازفراینـدهای
فلزکاریفالتمرکزیرابات کیدبردشتقـزوینتبیـیننمـودهاسـتوبـرمبنـاینتـایجحاصـلازآنــالیز
عـنصریدادههایفـلزیالیـههـایاســتقراریپنجــموششـمتپـهســگزآبــادبـهروشPIXEوبررسـی
کانیشناسیسنگمعادنمکشوفهازسطحتپه،بهبررسیفنّاوریفلزگـریکهـنتپـهسـگزآباددرچـارچوب
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تحلیلهایزیستمحیطیپرداختهاست.نتایجتجزیـهعنصـرینمونـههـایفلـزیموردبررسـیوینشـاناز
نهادارد .
کاربردنمسبهنسبتخالص()%97وحاویمقادیراندکیقل وآرسنیک(کمتراز)%2درساختآ 
به 

بحرالعلومیوهمکـارانشسـهنمونـهازدادههـایفلـزیمکشـوفهازتپـهزاغـهراموردمطالعـهوبررسـی
آزمایشگاهیقراردادهاند(بحرالعلومیوهمکاران)1386،کهاشـیایمـوردنظردارایدرصـدهایمختلفـیازمـس
آنهابابررسیمتالوگرافییکنمونهازآثارمزبور،وجودباندهایدوقلوییدرزمینةفلـزیرانشـانه
میباشند .
استفادهازعملیاتکارگرمیاچکشکاریگرمدانسته وازسویدیگر؛بامشاهدهساختاردفرمـهیـاواپـینش
شده،خطوطلغزشی،تغییرشکل،کشیدگیدانههاوجهتدارشدنآخالها(جدول،)1اذعاننمودهانـدکـهدر
انجامگرفتهاست.
مرحلهپایانیساختاشیاعملیاتچکشکاریسردبررویآنها 
جدول  -1نتایج بررسي متالورژیکي یک نمونه از دادههای فلزی تپه زاغه (بحرالعلومي و همکاران)33-40 :1386 ،
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مقالةمرتضویوهمکارانشیکیازجام ترینگزارشهایارائهشدهدرزمینةمتالورژیباستانیدشتقـزوین
محسوبمیشود()Mortazavi et al. 2011اینپژوهشبررویآثارفلزی(پایهمــس)مــکشوفهازالیـههـای
استقراریآهنIوIIصورتگرفتهاستوبیانگرتنو ترکیباتمسدرساختمصنوعاتفلزیآندورهاست.
بهطوریکهفلزگرانسگزآباددرعصرآهنازآلیاژهایمس-آرسنیک(،)Cu-Asمـس-قلـ ()Cu-Snومـس
غیرآلیاژی(بهنسبتخالص)بهصورتهمزمانبهرهبردهاند.همننینخلوصباالیآلـیاژهاوفــلزاتبـهکاررفتـه
درساختاینمصنوعاتحاکیازمهارتباالیفلزگراناینمنطقهدراستحصالوتصـفیهکانسـارهایفلـزی
است(جدول.)2باوجودتنو ترکیباتبهکاررفتهدرآلیاژسازیتپهسگزآباد،اکثرنمونههاروشساختیکسـانی
رانشانمیدهندکهشاملچـکشکاریسردوگرموتابکارینهاییاست.اینامرمیتوانددلیلیبـروجـود

کارگاههایتخصصیفلزکاریدرآندورهباشد.نکتهقابلت ملایناستکهدرصدباالییازاشیایفلـزیتپـه
شدهاند.ایندرحالیاستکـهاسـتفادهازمـسبـهنسـبت
ساخته 

سگزآبادازمسغیرآلیاژیبهنسبتخالص
خالص(مسطبیعی)درسایرنواحیفالتایراندرعصرمفرغوآهنچندانمرسومنبودهاستکهایـنمسـئله
نشاندهندۀپینیدگیتحلـیلفـرایندهای مـتالـورژیدرفـالتایراناستوبهسـادگینمـیتـواندادههـای
بهکلفالتایرانتعمیمداد .
دستآمدهازیکمنطقهرا 
به 

جدول  -2نتایج بررسي متالورژیکي یک نمونه از دادههای فلزی تپه سگزآباد ()Mortazavi et al. 2011: 52-53
ترکیب
شیمیایي

عنصر
درصد وزني

P
 0/48

Ni
Zn
 -  0/35



Fe
-

Sn
Ag
 -  0/02

Cu
As
 99/3  0/06
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 .3دادههای پژوهش و روششناسي
پیشروتجربی-تحلیلیبـودهومبتنـیبـرابزارهـایآنـالیزوتجزیـه
رهیافتپژوهشیوروششناسیتحقیق 
دستگاهیدرچارچوبتحلیلهایمتالورژیکیوآماریاست.
 .1.3دادهها :توصیف و انتخاب

متفاوتمیباشند

دادههایموردمطالعهدرپژوهشحاضرشامل21قطعهفلزیباابعادوفرمهایبهنسبت
آنهاازکاوشقـبورعصرآهن IIقبرسـتانسـگزآبادقـزویندرسال1351بهوسیله
(شکل1وجدول)3کههمة 
آمدهاند(ملکزاده.)73-80:1356،طبقگزارشکا وشـگر،آثـارمکشـوفهازایـنگورهـابـاآثـار
ملکزادهبهدست 
گونهشناسیسـفالینههـایمکشـوفهازآنهـا،بـاآثـار
خورینوقیطریهقابلمقایسههستند.همننینبرمبنای 
استقرارعصرآهنتپهسگزآبادوگورستانهایخوروین،مارلیک،قیطریه،سیلکAوBشـباهتزیـادیدارنـد
(فاضلیونقشـینه.)118-121:1385،تمامینمونههاپایهمسیواغلببهفرممیخوسوزنهستندکهسطوحشان
پوشیدهازرسوباتخاکومحصوالتخوردگیسبزوسبزروشناست.اینآثارازنظرباقیماندۀمغزفلزی،به
دودستهقابلتقسیمبودند؛دستهاول،خوردگیموضعیداشتهوازمغـزفلـزی بـهنسـبتسـالمیبرخـوردار
تبدیلشدهبودند.همننیننمونهبـرداریاز

بودند.دستهدوم،خوردگیشدیدداشتهوبهمحصوالتخوردگی
آثار،متناسبباروشونو آنالیزانجامگرفت .

شکل  -1نمونههای موردمطالعه «مکشوفه از قبور عصر آهن  IIقبرستان سگزآباد دشت قزوین»
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فاقدمغزفلزی،خوردگیشدید 

کد نمونه

جدول  -3مشخصات دادههای فلزی موردمطالعه 
مشخصه فني
مستند نگاری باستانشناختي
دارایمغزفلزیبهنسبتسالم 
فاقدمغزوباقیماندهفلزی 
خوردگیشدید،مغزفلزیکم 
دارایمغزفلزیسالم 
دارایمغزفلزیکاملسالم 
دارایباقیماندهفلزیمتخلخل 
فاقدمغزوباقیماندهفلزی 
فاقدمغزوباقیماندهفلزی 
دارایمغزفلزیبسیارکم 
دارایمغزفلزیسالم 
فاقدمغزفلزی،خوردگیشدید 

فرم
سرپیکان 
چاقو 
میخ 
میخ 
میخ 
میخ 
مفتول 
میخ 
میخ 
سنجاق 
میخ 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

؟

12

طر کلیترانشه(Eمحلکشفنمونههایموردمطالعه) 

وضعیتاسکلتشماره(1ترانشه،Eالیه،LXIXعمق)275cmوشیوۀ
قرارگیرینمونههادرمجاورتآن(ملکزاده)1356،

فاقدمغزفلزی،خوردگیشدید 
فاقدمغزفلزی،خوردگیشدید 
مفزسالم،خوردگیموضعی 
مغزاندک،خوردگیشدید 
فاقدمغزفلزی،خوردگیشدید 
فاقدمغزفلزی،خوردگیشدید 
مغزاندک،خوردگیشدید 
فاقدمغزفلزی،خوردگیشدید 

؟
؟
سوزن 
سوزن 
سوزن 
قسمتیازبدنه 
؟
قسمتیازبدنه 

13
14
15
16
17
18
19
20

مغزاندک،خوردگیشدید 

؟

21

 .2.3روشها

جفتشـدهالقـایی
شناساییوآنالیزترکیبشیمیایینمونههایموردمطالعهبااستفادهازدستگاهپالسمای 
مجهزبهطیفسنججرمی()ICP-MSمدلAgilent Series 4500درشرکتمطالعاتمـوادمعـدنیزرآزمـا
انجامگرفت.برایاینمنظورازکلنمونههایموردمطالعه،فقطتعدادششنمونهکهدارایحداقل0/5تایک
گـرممغزفلزیبودندموردآنـالیزشیمیاییباICP-MSقـرارگرفتنـدوآثــارخـوردگیدرســایرنمونـههـا
بهقدریزیاداستکهامکانآنالیزشیمیاییآنهابهدلیلنبودمغزفلزیالزمباروشمزبورامکـانپـییرنبـود.
نمونههایمنتخبپسازهضماسیدیقوی(مخلوطاسـیدی)HNO3 + HClبـرایآنـالیزآمـادهشـدند.هـد 
آنهـا
اصلیازانجامآنالیزنمونههاباروش،ICP-MSعالوهبرتجزیهودرکساختارشیمیایی،تحلیـلمنشـ  
برمبناینو ومقدارعناصرکمیاب(کممقدار)است .
()2
ازمیکروسکوپنوریانعکاسیمدل) Olympus (PMG3ومیکروسکوپالکترونیروبشی()SEMمجهز
بهسیستمآنالیزعنصـری()EDXمـدل)3(TescanVM2300بـرایتهیـهتصـاویرریزسـاختاریونیـزآنـالیز
شیمیایینمونهها،اجزاوفازهایریزساختاریوناخالصیهای(آخالها)آنهـااسـتفادهشـد.مشـاهداتوآنـالیز

مطالعات باستانشناسي ،سال  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 173 / 1396

SEMبااستفادهازآشکارسازالکترونهایبرگشتی()BSEانجامگرفت.عالوهبرآن،تعدادنُهنمونهکـهدارای
حداقلمغزفـلزیقابلنمونهبرداریبودندبرایمشـاهداتریزسـاختاری،شــناساییناخالصـیهـاوفازهـای
موجوددرزمینةفلزیآنهاانتخابشدند.برایاینمنظورقسمتکوچکیازایـننمونـههـاجـداوسـپسدر
سردشدهوپسازانجامعملیاتسنبادهزنیباورقههایکاربیـد

رزیناپوکسی(چسب:رزینوسختکننده)مانت
سیلیسیموپولیشکاری(صیقلکاری)باپودرآلومیناییکمیکرونیصورتگرفت.سطحپولیششـدهآنهـابـا
استفادهازیکمحلولخورندهاسیدی()Scott 2014: 80-83; Scott 1991: 63-69اچیاحکـاکیشـیمیایی()4
شدهوسپستحتمشاهدهمیکروسکوپیوآنالیزشیمیاییباEDXقرارگرفتند.ایننمونـههـاهـمازمقطـ 
طولیوهمازمقط عرضیموردبررسیقرارگرفتند؛بهجزنمونه16کهبهدلیـلضـخامتبسـیارکـموفـرم
مفتولیآن،فقطازمقط طولیموردمطالعهقرارگرفت.سطحنمونههاقبـلازانجـامآنـالیزبـهمنظـورایجـاد
سطحیبامیزانرساناییمناسبترومشاهدهمطلوبمورفولوژیفازهایریزساختاری،پوششطالدادهشدند.
پوششطالمان ازشارژالکترونیدرسطحنمونههاحینمطالعهبامیکروسکوپالکترونـیمـیشـود( Frahm
 .)2014: 6489


 .4نتایج و تحلیل دادهها
 .1.4تحلیل ترکیب شیمیایي نمونههای فلزی مکشوفه از قبرستان سگزآباد

ارائهشدهازنمونههایموردمطالعهنشانمیدهد(پیوست)2کـهتمـامی
نتایجتجزیهشیمیایی SEM-EDX
آنهاازآلیاژهایپایهمسهستندوبراساسدادههایحاصلازآنالیزمزبور،مقدارمسدرنمونـههـایدارای

مغزفلزیحدود70تا82درصدوزنیودرنمونههایفاقدمغزفلزی40تا55درصـدوزنـیاسـت(نمـودار.)1
نکتهقابلت مل،وجود3تا6درصدنیکلدرترکیبشیمیاییاکثرنمونههاست(پیوست.)2کـهالبتـهدرمـورد
افزودنآگاهانهوتعمدینیکلدرترکیبنمونههایموردمطالعه،نمیتوانبـهطورقطـ اظهـارنظرنمـود،زیـرا
عالوهبرنیکل،عناصریمثلروی،کبالتوآهننیزدرترکیبشیمیاییاکثرآنهابین2تـا4درصـدوزنـی
شناساییشد.ازطرفیدربررسیترکیبآلیاژینمونههاباروشICPنیز،میزاننیکلحـدود1تـا2درصـد
وزنیمشخصشدهاست(()5پیوسـت)1کهبعدازمـس،بیشـتریندرصـدعناصـررادرترکیـبشـیمیاییاکثـر
نمونههابهخوداختصاصدادهوشایانذکـراسـتکـهتـاکنـوندرهـیچیـکازآلیاژهـایمسـیمکشـوفهاز
محوطههایباستانیایرانتااینمقدارنیکلوباایننسبتتقریبثابت،گزارشنشدهاست.بهجزیکنمونـه
آلیاژمسیمکشوفهازمحوطهباستانیهفتتپهخوزستان(هزارهیدومپ.م)کهحدود4درصـدوزنـینیکـل
درترکیبآنگزارششدهاست(عودباشیوهمکاران)104:1393،درهیچیکازآلیاژهایمسیبهدسـتآمـدهاز
محوطههایباستانشناختیایران،مقدارنیکلبیشتراز0/5تا2درصدوزنیگزارشنشدهاست .
اولینگامروشمندبرایتحلیلدادههایبهدستآمدهازآنـالیزها،بررسیمـاتریسهمبسـتگیبـینمتغیرهـا
بهروشمـاتریسهمبسـتگیاسـپیرمن-پیرسـون
نرمافزار)6(SPSSو 
استکهدرپژوهشحاضربااستفادهاز 
انجامشد(جدول.)4مطالعهرابطههمبستگیمیاندومتغیروتعیینت ثیریکیبررویدیگری،جایگاهویژهای
درمطالعاتباستانشناسیدارد.کشفروابطودرکجهتوشـدتآن،عامـلمهمـیدرشـناخترفتارهـاو
هایاندازهگیـریکمـیداشـتهباشـندممکـناسـتبـا

ساختاردادههامحسوبمیشود.دومتغیرکهمقیاس
یکدیگررابطهداشتهباشند.بهعنوانمثال،افزایشمقادیریکمتغیرباعثکـاهشمتغیـردیگـریـابـرعکس
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میشود(نیکنامی221:1387،؛بیورانیوجبـاری.)223-226:1392،درجدولماتریسهمبستگیروابطـیمشـاهده
میشودکهنشانمیدهندبعضیازعناصرباعناصردیگردرترکیبشیمیایینمونههـا،رابطـهمثبـت(شـدید،
آنهـامـیتـوان
متوسطوکم)یامنفیدارد.برمبنایترکیبشیمیایینمونههاوبابررسیمـاتریسهمبسـتگی 
رابطهمعناداریبینمتغیرهاپیداکرد .
جدول  -4جدول ماتریس همبستگي متغیرهای بهروش اسپیرمن – پیرسون (برمبنای نتایج )SEM-EDX

نتایجحاصلازبررسیماتریسضرایبهمبستگیمیانمتغیرهانشـانمـیدهنـد(جـدول)4کـهازمیـان
عناصرآلیاژیمس؛نیکلباضریبهمبستگی،0/601بیشـترینهمبسـتگیمثبـتبـامـسرادارد.بنـابراین
رابطهبهنسبتباالومعناداریبینمسونیکلوجوددارد؛یعنیدرهـرنمونـهایکـهدرصـدمـسافـزایش
داشتهاستمیزاننیکلآنهمافزایشرانشانمیدهد.هرچنداینفرضبـراسـاسمیـانگیندرصـدمـسو
نیکلدربینتمامینمونههادرنظرگرفتهشدهوممکناستدربعضیازنمونـههـاییکـهبـهصـورتمنفـرد
مقایسهشوندصادقنباشد.اماروندکلیبرایتمامینمونههابهاینصورتبودهاست.همانطورکهدرنمودار
پراکنشنیکلـمس(نمودار)1نشاندادهشده،نمونههاییکهدارایدرصدبـاالیمـسهسـتندمیـزاننیکـل
آنهاهمباالست.برایمثالنمونههای6،5،4،3،1و10کهمغزفلزیسـالمتـرینسـبتبـهسـایرنمونـههـا

داشتنددرترکیبشیمیاییخوددرصدباالییازمسونیکلرانشانمیدهنـدوازنظـرفنـونسـاختبـرای
آزادسازیتنشهایناشیازچکشکاریگرموسرد،تابکاری(آنیل)()7شدهانـدکـهریزساختارشـانکمتـرین
خطوطلغزشیرانشانمیدهند(شکل2تـا.)4درمتالورژیامروزیبهآلیاژهایمسحاویبیشاز10درصـد
نیکلقابلیتکارگرموسرد،شکلپییریواسـتحکامبـاالیی

نیکل،برنزنیکلیاطالقمیشود،آلیاژهایمس-
دارندوهمچنیندرحالتمسونیکلدرحالتجامدباهرنسـبتیدرهـمحـلمـیشـوند.ازنظـرمهندسـی
متالورژیافزودننیکل،استحکامومقاومتدربرابرخوردگیواکسایش آلیاژهایمسراافزایشمیدهدوبـه
(اسمیت.)285:1390،بنابراین

بهکارمیروند
همینخاطردرصنعتبرایسـاختلولههایانتقالآبدرزیردریا 
میتواننتیجهگرفتکهیکیازدالیلحفظاستحکامبیشتروسالمماندنمغزفلزینمونههایمزبـورنسـبت
تابکارینهاییاست.البتـهتنهـاوجـود
بهسایرنمونهها،مربوطبهدرصدباالینیکلوانجامعملیاتحرارتی 
نیکلرانمیتوانعاملبازدارندهخـوردگیمعرفینمودوجهتاثــباتقطعـیایـنفـرضنیـازبـهبــررسی
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نمونههایبیشتراست؛چوندرنمونههایخوردهشدهوفاقدمغزفلزیهممیزاننیکـلبـانمونـههـایدارای
مغزفلزیتفاوتچندانینداردومکانیسمخوردگیمحیطینمونههاباتوجهبهخواصمتالورژیکیهرکـداماز
آنهـامـؤثرباشـد.عـالوهبـرنیکـلدرترکیـب
آنهامیتواندبرنرخخوردگیپایینوسالمماندنمغزفلـزی 
شیمیاییاکثرنمونههاعناصریمثلآهن،رویوکبالتبامقادیرمیانگین3تـا4درصـدوهـمچنـینطیـف
وسیعیازعناصرینظیرآنتیموان،سرب،کروموغیرهنیـزوجـودداردکـهبیشـترازایـنکـهعنصـرآلیـاژی
محسوبشوند،بهعنوانعناصرناخالصیمطر بودهوحاکیازیکفرایند سـاختمتـالوژیکنتـرلنشـدهدر
حسابشدهوآگاهانه،بهگونهایکهبـهنظـرمـیرسـدایـنناخالصـیهـادر

نمونههاداردتایکفرایندساخت
مرحلهاستحصالوتشویهکاملجدانشدهوازسـنگمعـدنواردزمینـهفلـزیشـدهانـد.هـمچنـینوجـود
ناخالصیهاینیکل،روی،کبالـت،نقـره،آهـن،آرسـنیک،سـربوغیـرهدراغلـبآلیاژهـایمسـیباسـتانی
آنهادرزمینةفلزاتباستانیپدیدهایمعمـولیواجتنـابناپـییراسـت( Petersen
گزارششدهاستووجود 

 .)2010: 52-53; Hauptmann 2007: 277-278

نمودار  -1توزیع همبسته مس – نیکل ( )Cu-Niدر نمونههای موردمطالعه

جدولماتریسهمبستگی،ضریبهمبستگیمثبتورابطهبهنسبتمعناداریبیننیکـل،کبالـتوروی
رانشانمیدهد(جدول4؛نمودار.)2بینعناصرکممقدارنظیربیسموت،نقره،گوگرد،فسفروغیرهنیـزضـریب
همبستگیمثبتوباالییوجوددارد.همچنینمقادیربـهنسـبتمشــابه عــناصرمزبـور(کمیـاب)درتمـامی
نمونههایآنالیزشدهبهروشICP-MSنیزمشاهدهمیشود(جدولپ.)1-بنابراینمیتـواننتیجـهگرفـتکـه
بهکاررفتـه
سنگمعادناولیهیکسانی(مربوطبهناحیهزمینشناسیواحدی)درساختنمونههایموردمطالعه 
است.همچنیناینهمبستگیوتشابهعالوهبریکسانبودنسنگمعدناولیهبـهکاررفتـهجهـتاستحصـال
مس،میتواندبرتشابهمکانساختنمونههایموردمطالعهنیزداللتداشتهباشد .
هرچندکشفواستفادهازفلزآهندراواخرهزارۀدومپ.م(آهن)IIدرفالتایرانرایجشـدهودربعضـی
کاهشیافتـه(،)Tornton 2009; Mortazavi et al. 2011: Pigott 2004همننـاناز

ازنواحیاستفادهازمس
مسوآلیاژهایآندردشتقزوینبرایساختاشیایفلزیاسـتفادهشـدهاسـت؛بـهطـوریکـهبـراسـاس
دادههایفلزیعصرآهن IوIIمکشوفهازبافتاستقراریتپهسگزآباددشـتقـزوین،فلزگـرانایـنناحیـهاز
آلیاژهایمس-آرسنیک(،)Cu-Asمس-قل ()Cu-Snومسغیرآلیاژی(باخلـوص)%99بـهصـورتهـمزمـان
برایساختاشیایفلزیبهرهبردهاندوهمچنینخلوصباالیآلیاژهاوفلزاتبـهکاررفتـهدرسـاختاشـیای
فلزیآندوره،حاکیازمهارتباالیفلزگراناینمنطقهدرفنـونمتـالورژیدارد( Mortazavi et al. 2011:
.)55-57نمونهمشابهدیگریازتنو آلیاژسازیعصرآهنسگزآباددشتقزویندرمطالعاتصورتگرفتـهبـر
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گزارششدهاسـت(.)Frame 2010: 1710-1713

دادههایفلزیعصرآهنومفرغگودینتپهکرمانشاهنیز
روی 


امامیزانآرسنیکوقل کهجزوعناصرآلیاژیاصلیدرمتالورژیباستانیمحسوبمـیشـوند،فقـطدریـک
مشخصشـدهاسـت(جـدول-2پ).درترکیـب

نمونه(شماره)2ازدادههایفلزیقبور،حدود4درصدآرسنیک
شیمیاییسایرنمونههادرصدقل وآرسنیککمترازمقداریاستکـهبتـواناضـافهنمـودنآنهـاراتعمـدی
فرضنمود.نکتهقابلت ملدیگروجوددوسنتفلزکاریباسطحمتـالورژیبـهطـورکامـلمتفـاوتدرعصـر
آهنIIدشتقزویناست.هرچنددادههایفلزیمطالعهشدهازدوکانتکستمتفاوتیعنیمحوطهاسـتقراری
سگزآبادوقبورعصرآهنهستنداماتـاایـنمیـزانافتـراقدریـکمنطقـه،نشـانازپینیـدگیفراینـدهای
فرهنگیوقابلیتهایفنّاورانهفالتایراننظیرفنونساختمتالورژیداشتهکهبهسادگینمیتـواندادههـای
آنهارابهصورتیکپارچهتحلیلنمود .
بهکلفالتایرانتعمیمدادو 
دستآمدهازیکمنطقهرا 
به 


نمودار  -2توزیع همبسته نیکل – کبالت ( )Ni-Coو نیکل – روی ( )Ni-Znدر نمونههای موردمطالعه

درجدولماتریسهمبستگیمسوکلرشدیدترینهمبسـتگیمنفـیدربـینتمـامیمتغیرهـارانشـان
آنها-0/899اسـت .یعنـیبـاافـزایشدرصـدمـسدرترکیـبشـیمیایی
میدهندوضریبهمبستگیبین 
نمونهها،میزانکلربهشدتکاهشیافتهوبرعکس.نکتهقابلتوجهایناستکهدرنمونههاییکهدرصـدمـس
افزایشیافتهاست.ایننمونـههـا

بهصورتخطی
آنهابهشدتکاهشپیداکرده،همزمانمیزانکلر 
درترکیب 
تبدیلشدهبودند.دلیلافـزایشیـونکلـرمربـوطبـهواکـنش

فاقدمغزفلزیبودهوبهمحصوالتخوردگی
آلیاژهایمسیبامحیطدفننمونههادرفرایندخوردگیاستکهیونکلردرحضوررطوبتواکسیژنبامس
واکنشدادهوکلریدمسیکظرفیتی(نانتوکیت)تشکیلمیدهـدوسـپسدرمجـاورتهـواورطوبـتبـه
تریهیدروکسیکلریدهایمستبدیلمیشودکهترکیبهمانمحصوالتخوردگینمونـههـایموردمطالعـه

است( .)Casaletto et al. 2006: 618-623; Scott 2002: 40-52; Scott 1990: 190-210
 .2.4تحلیل ریزساختار و روش ساخت

مطالعاتمتالوگرافیروشساختتقریباًیکسانیرابراینمونههایموردمطالعهنشـانمـیدهنـد؛هرچنـد
آنهاتاحدودیبایکدیگرمتفاوتبودهوبهدوگروهمختلـف
منظورشکلدهینهایی 

عملیاتصورتگرفتهبه
قابلتفکیکهستند.مطابقشکل،2گروهاولشاملچهارنمونهبهفرممیخ(نمونههای،)6،5،4،3یکنمونهسر
پیکان(نمونه)1ویکنمونهبهفرممیلهای(نمونه)10است.مشاهداتریزساختاریدرنمونههایمزبـوریـکفـاز
هایتبلورمجددیافتهوهممحوررانشانمـیدهـدکـهدارایبانـدهای

زمینهفلزیباساختارکارشده،دانه
دوقلوییصا وفاقدخطوطلغزشیهستند(شکلهای2تا.)4وجودباندهایدوقلوییدرساختارفلزاتـیماننـد
مسدارایشبکهبلوریFCCباانرژینقصچیدهشدنپایین،نشانازبهکارگیریفراینـدمتـالورژیخاصـی
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آنهادارد.بهاینمعناکهایناشیاءبهروشچکش کـاریسـردیـاگـرمهمـراهبـاانجـامعملیـات
درساخت 
شدهاند(.)Scott 2014: 77-84وجودباندهایدوقلوییصا وعدموجودخطـوطلغزشـیدر
ساخته 

تابکاری

آنهادارد( .)Frame 2010: 1709
تابکاریکاملدرمرحلهنهاییساخت 
آنهاحکایتازانجام 






شکل  -2ریزساختار میکروسکوپي نوری از مغز فلزی نمونه  ،1دارای ساختار تبلور مجدد یافته با باندهای دوقلویي (محلول اچ:کلروفریک آبي)





شکل  -3ریزساختار میکروسکوپي نوری از مغز نمونه  ،4دارای ساختار با دانههای هممحور کامالً تبلور مجدد یافته و باندهای دوقلویي صاف،
که نقاط تیره پراکنده در کل ریزساختار ،ناخالصي یا آخالها هستند (محلول اچ:کلروفریک آبي)





تصویر  -4ریزساختار میکروسکوپي نوری از مغز فلزی نمونه ،شامل ریزساختار تبلور مجدد یافته با دانههای هممحور و دوقلویيهای صاف به
همراه ناخالصيها که به رنگ تیره و به دلیل چکشکاری ،کمي از زمینه فلزی جدا و حالت کشیده بهخود گرفتهاند (محلول اچ:کلروفریک آبي)

بهطورکلیبهنظرمیرسدتمامینمونههایگـروهاول،تحـتشـکلدهـیوچکـشکـاریگـرمتـوأمبـا
تابکاریقرارگرفتهاندکهبهدلیلتنشزداییحینعملیاتکـارگرموکـاهشخطـوطلغـزشوسـایراثـرات
ناشیازکارمکانیکیونیزبهخاطردرصدباالینیکل،ازنـرخخـوردگیکمتـرینسـبتبـهسـایرنمونـههـا
برخورداربودهومغزفلزیآنهاسالمتربـاقیمانـدهاسـت.مشـاهدهدرصـدبـاالیناخالصـیهـاوآخـالهـادر
بهصورتنقاطتیرهرنگریزوپراکندهدرکلریزساختار،بیانگرپایینبـودنسـطحدانـش
ریزسـاختارنمونهها 
تشویهواستحصالمساستکهناخالصیهایسنگمعدن،واردزمینهفلزیشدهاند.اینناخالصییاآخالهـا
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تیرهرنگدرزمینةفلزیکامالًمشخصهستندکـهبـهدلیـلچکـشکـاریدرریزسـاختار،بعضـیاز
بهصورت 
نمونههاحالتپهنوکمیکشیدهگرفتهودرمواردیبهدلیلشدتکاربیشتر،موجبجدایشآنهااززمینـه
شدهاست.اینگونهناخالصیهااغلبدرفلزاتباستانیباانجاماعمالحرارتیــمکـانیکیتبلـورمجـددپیـدا
نمیکنندبلکهشکستهشدهوبهتکههایکوچکتریتبدیلمیشوند( .)Scott 1991: 6-9
گروهدومشاملنمونههاییبهفرمسوزنهستندواغلبمغزفلـزیکمتـریداشـتهوخـوردگیبیشـتری
نسبتبهنمونههایگروهاول(نمونههایمیخییاپینیشکل)دارند.بررسیریزساختارینمونههایسـوزنیشـکل
دانههایدرهموتغییرشکلیافته،واپینششبکهبلوریوخطوطلغزشیفراوانیرانشـان
درریزساختارخود 
میدهند(شکل.)5ویژگیهایمزبورحاکیازایناستکهنمونههاپسازشکلدهیاولیه،تحتچکـشکـاری
احتمالقویسـوزنیدر

گرموسردوتابکاری(آنیل)قرارگرفتهاندودرادامهبرایدستیابیبهفرمموردنظر 
به
کاریسردشدهانـدکـهشـواهدوآثـارآنبـهصـورتخطـوطلغزشـیفـراواندر

مرحلهنهاییبهشدتچکش
ریزساختارنمونههایسوزنیشکلمشخصاست(.)Scott 2014: 77; Scott 1991: 8-10عملیاتشـکلدهـی
سختکردنفلـزاتیـا

هایفلزیایجادمیکند،میتواندبرای

سردبهواسطهکرنشسختیباالییکهدرنمونه
بهباقیماندنتنشهای

بهکارگرفتهشود(دیتر.)285:1387،باتوجه
آلیاژهاییکهقابلیتعملیاتحرارتیندارند 
بهوجودآمده،سـاختاریبهمراتبسختتـرنسـبتبـهآلیـاژ
پسماندناشیازچـکشکاریسرد،مصنو فلزی 
آنهاایجادیـکسـاختار
اولیهرانشـانمیدهد.اینویژگیباتوجهبهفرمسوزنیشکلنمونهها،کهاغلبدر 
مدنظراستقابلتوجیهاستوکامالًهمخوانیدارد.امابهطورقط نمیتوانبیانکردکهدرمرحلـهی
سخت ِ
نهاییتولیدازچکشکاریسردبرایدستیابیبهساختاریباسختیبیشتربهرهگرفتـهشـدهاسـت.ازطـر 
دیگر،زیادبودنخطوطلغزشیوتنشهایپسماندناشیازچکـشکـاریسـرددرمرحلـهینــهاییسـاخت
نمونههایسوزنیشکل،خودمیتوانددلیلدیگریبرافزایشخوردگیواکسایشآنهانسبتبهسایرنمونههـا
چکشکاریسـرد،

باشد(پیرون.)159:1387،صر نظرازارتقایخواصقطعهدراثرانجامعملیاتشکلدهییا
اغلبازاینعملیاتبرایرسـیدنبهشـکلقطعهنهاییدرنمونههایفـلزیعصرباسـتانبهرهمـیجسـتند.
لیاهد اصلیازسردکارینهایینمونههایموردمطالعهرانمیتواننیلبهسختیبـاالدرآنهـاتلقـینمـود،
چراکهکاربرددقیقایناشیامشخصنیستواظهارنظردراینموردنیازبهمطالعهنمونههایبیشتریدارد.در
ضمناظهارنظرقطعیدرخصوصروشساختنمونـهشـماره2کـهفاقـدمغـزفلـزیاسـتبسـیاردشـوارو
غیرممکناست.





تصویر  -5ریزساختار میکروسکوپي نوری از مغز فلزی نمونه شماره  9با ساختار بهشدت چکشکاری شده با دانههای درهم و
تغییر شکل یافته و همچنین خطوط لغزشي فراوان (محلول اچ :کلروفریک آبي)
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شکل6تصاویریازانوا ذراتناخالصیرادرریزساختارSEMنمونههای3و(5درحالـتپـولیششـدهوبـدون

حکاکیشیمیایی)نشانمیدهد.دراینتصاویر،ناخالصیهابهصورتذراتتیرهیاروشنترازفاززمینهمشـاهده
میشوند.براساسنتایجآنالیزشیمیاییEDSازاینذراتمطابقشکل6حضـورطیـفگسـتردهایازعناصـر
ناخالصیشاملآهن،نیکل،کبالـت،روی،گـوگردوغیـرهدرترکیـباجـزایفـازیریزسـاختاریحکایـتاز
متالورژیکنترلشدهدرفرایندساختایننمونههاداردکهمیزانمسدرترکیبشیمیاییاینفازهـانسـبت
بهفاززمینهکمتراستودرصدعناصرینظیرآهن،گوگرد،سرب،بیسموتوغیرهدرآنهابیشتراسـت.ذرات
سفیدرنگدارایدرصدباالییازسربودربعضیازنمونههادارایمقادیرزیادیبیسـموتهسـتند(شـکل.)7
عدمانحاللسربونیزحاللیتبسیارپایینبیسموتدرمسدرحالتجامـدباعـثشـدهاسـتکـهایـندو
عنصر،بهصورتفازهایخالصجداگانهایدرریزساختارفـاززمینـهآلفـادرنمونـههـایموردمطالعـهرسـوب
نمایند.پیشترنیزرسوبگوینههایسربیدرمرزدانههایمسدرحینانجمادمیابگزارششدهاست(عـود
باشیوهمکاران105:1393،؛.)Junk 2003: 29; Scott 1991: 23-24تصاویرریزسـاختاریاکثرنمونـههـاشـبیه
هـماستوهمچنینزمینهفلزینمونهی6ناخالصیبیشترینسبتبهسایرنمونههاداردکهترکیـبفازهـای
تیرهرنگزمینهفلزیترکیبیازمس،آهن،گوگرد،فسفر،سیلیسیم،آلومینیـوم،تیتـانیم،آرسـنیکوکلسـیم

است.بهمقدارخیلیکمکبالت،نیکل،رویوپتاسیمهممشخصشد.درترکیبفازهایناخالصینمونـه4و
5کهبهرنگتیرهوخاکستریدرزمینةفلزیقابلمشاهدههستندومس،نیکل،آهـن،روی،کبالـت،سـرب،
آنیموان،فسفر،گوگردودرصدبسیارکمیسیلیسیم،آلومینیوم،رویونِودمیومنیزشناساییشد(شکل .)6





شکل  -7تصویر ذرات ناخالصي در ریزساختار  SEM-BSEاز نمونه شماره( 3راست) و نمونه ( 5چپ) (ذرات روشن در تصویر سمت راست
دارای مقدار زیادی بیسموت و سرب و ذرات تیره و خاکستری در تصویر سمت چپ دارای مس ،نیکل ،آهن ،گوگرد و غیره ميباشند)

 .5بحث
تپهسگزآباددشتقزوینشاخص ترینمرکزاستقراریعصرمفرغمتـ خروعصـرآهـن(2100تـا500ق.م)در
بهشمارمیرودکهشواهدفلزکاریومتالورژیگوناگونیازمصـنوعاتفلـزی
شمالمرکزیفالتمرکزیایران 
گرفتهتاابزارهایذوبوریختهگریازآنکشفشدهاست.همننینتپهسگزآبادوتپـهحصـاردامغـانجـزو
اولینمراکزپیشازتاریخیدرشمالمرکزیفالتمرکزیایرانبهحسابمیآینـد،کـهاسـتفادهازمـسهـای
آلیاژیبرایساختمصنوعاتفلزیروا پیداکردهاست.اماتپهحصاربرعکسسگزآباددراواخرهزارۀسـومو
اوایلهزارۀدومپ.مدچارفروپاشیمیشودواستقراردرسـگزآبادتـادورانهخامنشـیتـداومداشـتهاسـت
(طالیی1389،؛.)Thornton 2014; Thornton 2009یافتههایوشواهدمتالورژیکیمربوطبهعصرمفرغمت خر

 / 180واکاوی جنبههایي از متالورژی باستاني دشت قزوین؛ بر مبنای دادههای فلزی مکشوفه از قبور عصر آهن IIقبرستان سگزآباد

وعصرآهـندرتپـهسـگزآبادحکایـتازتنـو فلـزاتوآلیاژهـایآنهـادرسـاختمصـنوعاتفــلزیدارد.
بهطوریکهبهصورتهمزماناستفادهازمسهایغیرآلیاژی(مسخالص)،مس-آرسنیک(،)Cu-Asمس-قل 
()Cu-Snوطالرایجبودهاست.عالوهبرتنو آلیاژی،تنو درفرممصنوعات(انوا اشیاءتزئینی،ابزارهایجنگـیو
مجسمه)وتنو درروشساختآثارفلزی(ریختهگری،قالببازوبسته،مومگمشـدهوورقـههـایفلـز)نیـزدلیلـیبـر
مهارتباالیفلزگرانسگزآبادووجـودکارگاههایصنعتیاستکهتپـهسـگزآبادرابـهشـاخصتـرینمرکـز
متالورژیشمالمرکزیایراندرعصرمفرغمت خروعصرآهنتبدیلکردهاست(طالیی1381،؛Mortazavi et
 .)al. 2011; Malek Shahmirzadi 1979; Malek Shahmirzadi 1977
آنهـاازمفـرغ
بنابراینفرایندهایمتالورژیوفلزکاریتپهسگزآباددشتقزوین،بهدلیلتسلسلوتداوم 
مت خرتادورانهخامنشی،یکیازمستدلترینمعیارهابرایتبیینوتحلیـلسـایرفراینـدهانظیـرتحـوالت
فناوریوفرهنگیبهویژهدرنیمهواواخرهزارۀدومق.م(1450تا1200ق.م)بـهشـمارمـیرونـد؛کـهتعـابیرو
تفاسیرگوناگونیدرخصوصتحوالتفنیوفرهنگینیمةهزارۀدومق.مفـالتایـرانارائـهشـدهاسـتودر
نظرگرفتنچارچوبهایفنّاورانهوفنییکمنطقه،نتایجسایرمناطقبدانتعمیمدادهشـده
بدوندر 

مواردی
اســت.درراس ــتایت ــحوالتایــندوره،دایس ــونکـاوش ــگراص ــلیتپــهحســنلوبرمبنــایکــاوشهــای
ارومیهوتغییراتناگهانیصورتگرفتهدرفرمونو سفالینهها،پویـاییفرهنگـی

باستانشناسیحوزۀدریاچة
ناشیازمهاجرتاقوامرادرعصرآهنمطر کردونیزیانگدرجهتمطالعاتوکاوشهـایباسـتانشناسـی
خوددرشمالغربفالتایران،افقهایسفالیومهاجرتایرانیانرادرقالبفرضـیهپویـاییفرهنگـیبـرای
تمامفالتایرانتبییننمودوتغییردرفرمسـفالهاورایجشـدنســفالهـایخاکسـتریوگورسـتانهـای
خار ازمحوطههایاستقراریراناشیازمهاجرتاقوامایرانیازشمالشرقبهسراسرفالتایرانذکرکـرده
است(طالیی60-63:1373،؛.)Young 1976: 10-30شاخصتریناستقرارعصرآهندشتقزوین،تپـهسـگزآباد
استکهتغییراتفرهنگیدرنیمةهزارۀدومپ.مدرآنبرعکسنظریاتدایسونویانگبـهصـورتتـدریجی
بودهوتحولناگهـانیدرسـاختاروفـرمسـفالینه هـایتپـهسـگزآبادرخنـدادهاسـتوهمننـینمطالعـات
آزمایشگاهیومتالورژیکیانجامشدهبررویآثارفلزمفرغمت خر(طالیی1381،؛مظاهری)1378،وعصرِآهـنIو
IIتپهسگزآباد()Mortazavi et al. 2011نشانازعدمتحولساختاریدرمصنوعاتفلزیدرفرایندتحـوالت
نیمههزارۀدومق.ماستوفناوریفلزکاریومتالورژیدرسـگزآبادتااواخرهزارۀدومواوایلهزارۀاولق.م
روندروبهرشدیراطینمودهاست.وجودتنو آلیاژی(مـس-آرسـنیک،مـس-قلـ ومـسخـالص)وهمننـین
آنهابامسخلوص%99ساختهشدهانـدکـهنشـانازمهـارت
خلوصباالیآثارفلزی،بهطوریکهبسیاریاز 
فلزگرانسگزآباددرتشویهواستحصالکانیهایفلـزیاسـت(طالیـی558:1381،؛ Mortazavi et al. 2011:
)52امانکتهقابلت ملدرفرهنگهایعصرآهندشتقزوین،هماننداکثرمناطقایرانهمزمـانبـاتحـوالت
سیاسی،فرهنگیواقتصادیمربوطبهاواخرهزارۀدومواوایلهـزارۀاولپ.م(آهـن)IIاسـتکـهدرادبیـات
باستانشناسیبهعنوان«دورانتاریک»وناشیازجابهجاییاقوامیادشدهاست.اکثرآثارمربوطبهایندوران
ازگورستانهایبدونارتباطبامحلاستقرارکشفشدهاند.قبورعصرآهنقبرستانسگزآباددشتقزویننیـز
ازجملهگورستانهاییاستکههیچاستقراریدرارتباطباآنیافتنشدهونزدیکتـریناسـتقراربـهآنتپـه
سگزآباداست(طالیی1389،؛ .)169
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بنابرایندراینراستایآثارفلزیمکشوفهازقبورعصرآهنقبرستانسگزآبادجهتمقایسهباآثـارفلـزی
مکشوفهازبافتاستقراریعصرآهنسگزآبادموردمطالعهوبررسیمتالورژیکیوآزمایشـگاهیقـرارگرفتنـد
کهنتایجحکایتازسطحمتالورژیوفنّاوریفلزکاریکاملمتفاوتنمونههایقبرستاننسبتبـهنمونـههـای
فلزیاستقرارعصرآهنسگزآباددارد.نمونههایفلزیقبرستانسگزآبادازمـسهـایغیـرآلیـاژیبـادرصـد
باالییازنیکل،کـبالت،آهنوغیرهساختهشدهاندکهبهدلیلمقـادیربـهنسـبتیکسـانتمـامیعناصـردر
ســاختارنمونههایقبورنمیتوانآلیاژسازیتعمدیفرضکردوتااینمیزانعناصردرترکیبآلیاژینشـان
ازفرایندمتالورژیکنترلنشدهدرساختآنهااستکـهدرمرحلـهیاستحصـالوتشـویهواردزمینـهفلـزی
شدهاندونیزعناصرآلیاژسازقل وآرسنیکبهجزدریکنمونهکه4درصدآرسنیکدرساختارآنشناسایی
شددرترکیبشیمیاییسایرنمونهمقادیرقل وآرسنیککمترازمیزانیاستکهبتـوانآلیاژسـازیتعمـدی
دانست(پیوست1و،)2درحالیکهنمونههایفلزیمکشوفهازاسـتقرارعصـرآهـنIوIIدارایتنـو وخلـوص
بهکاررفتهدرساختآنهااست.آثارفلزیاستقراربرعکسـازآلـیاژهایمس-آرسـنیک،
باالیآلیاژهاوفلزات 
مس-قل ومسبهنسبتخالصساختهشدهونیزاکثرآنهاروشساختیکسانیرانشـانمـیدهنـدکـهبـا
چکشکاریسرد،گرموتابکارینهاییشکلدادهشدهاندودلیلیبروجـودکارگـاههـایتخصصـیفلزکـاری
استکهصنعتگرانتوانستهاندبهروشهایبهنسبتاستانداردیدرسـاختمصـنوعاتفلـزیدسـتیابنـد
(.)Mortazavi et al. 2011: 55-57شاخصترینتفـاوتنمونـههـایفلـزیمکشـوفهازبافـتاسـتقراریتپـه
سگزآبادبانمونههایمکشوفهازقبرستاندرعناصرکمیاب(کممقدار)است.بهطوریکهمنش مواداولیه«سنگ
شناساییشـدهدرسـاختارنمونـههـایفلـزیاسـتقرار

معدن»متفاوتیرانشانمیدهند.تشابهعناصرکمیاب
شامل؛سرب،روی،نقره،فسفر،آهنوغیرهمی توانددلیلیبـرتشـابهسـنگمعـدناولیـهویـااستحصـالو
آلیاژسازیهمزمانمسوکانیهایآلیاژسازقل وآرسنیکویـاحتـیکارگـاهسـاختیکسـانآنهـاباشـد.
بهروش،ICP-MSهمبسـتگی
همچنینتجزیهعناصرکمیابدرششنمونهیآنالیزشدهازآثارفلزیقبرستان 
کبینآنهاوکاملمتفاوتبانمونههایاستقراررانشانمیدهدکهحاکیازمنشـ واحـدویکسـان
بسیارنزدی 
سنگمعادناولیهبهکاررفتهدرساختنمونههایقبرستاندارد.همچنـیننمونـههـای5،4،3و6بیشـترین

شباهتدرمیزانودرصدعناصرکمیابرابایکدیگرنشانمیدهندکهباتوجهبهشباهتفرمیآنهـاتـاایـن
میزآنهمبستگی،امریطبیعیبهنظرمیرسد.وجودعناصریمثلنیکل،کبالت،منگنز،روی،آهنوغیرهبه
نسبتثابت(پیوست)1وتوزی همبستهآنهادرتمامینمونههاحکایتازبهکـارگیریکانسـارهاییدرسـاخت
اینمصنوعاتفلزیداردکهدارایدرصدباالینیکل،کبالت،رویوآهنبودهاند.ضمناینکهمشاهدهعناصـر
همروندیمقادیراینعناصردراکثـرنمونـههـایقبرسـتان
کمیاببهنسبتیکساندرترکیبشیمیاییونیز 
بهکاررفتهجهتاستحصالمسوساختمصنوعاتفلـزیازآناسـتو
بیانگرمنش یکسانسنگمعدناولیه 
همچنینمیتواندبرمکانساختیکسانیداللتداشتهباشد.براسـاسگـزارشهایمـوجودازمعادنفلـزی
دشتقزوینتاکنونکانسارهایمسبادرصدباالییازترکیباتنیکلوکبالتشناسایینشـدهاسـت(توکـلو
همکــاران35-40:1392،؛جهاندیــدهکــاظمپــوروهمکــاران21-26:1391،؛آقــانبــاتی585-587:1385،؛حــا علیلــو،

بهکاررفتهدرسـاخت
)Bazargani et al. 2008; Momenzade 2004;1382وغیربومیبودنسنگمعدناولیه 
نمونههایقبرستانمحتملاست.برمبنایتحقیقاتیکهتاکنوندرزمینةکـانیزدایـیمـسوسـایرفلـزاتدر
گزارششده

کانیسازیهیپوژن وسوپرژن

معادنمسیناحیهطارم()8درمنطقةقزوینصورتگرفته،دونو
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کهدراکثرآنها،کانیزاییمسبا سربورویهمراهبودهاست.ضمناینکهترکیباتنقره،طالوآهننیـزدر
شناساییشدهاند.اکثرمعادنمسناحیةقزوینرگـهایبـودهوشـاملکانـههـایمسـی،

غالبکانیهایمسی
کالکوپیریت،ماالکیت،آزوریت،کوولیت،برونیتوترکیباتغیرمسیشـاملکانـةسـرب«گـالن»،کانـةروی
«اسفالریت»وکانةآهن«پیریت»هستند(توکلوهمکاران35-40:1392،؛جهاندیدهکاظمپوروهمکـاران-26:1391،
21؛آقانباتی)585-587:1385،کهباتوجهبهتشابهدرنو عناصرکمیابشناساییشـدهدرسـاختارنمونـههـای
فلزیمکشوفهازبافتاستقراریعصرآهنIوIIسگزآبادبامعادنمسیدشتقزوین«ناحیهطـارم»،اسـتفاده
ازمعادنفلزیاینناحیهتوسطفلزگرانسگزآبادنیزمحتملاست؛بنابرایندراواخرهزارۀدومواوایلهـزارۀ
اولپ.م(عصرآهن)IIمیتواندوفناوریفلزکاریبـامنشـ کـامالًمتفـاوتدرتپـهسـگزآبادتبیـیننمـودو
بهتحوالتصورتگرفتهدرطیعصرآهنIIدرتپهسگزآبادوبانظربهنتایجپژوهشمزبـور

همچنینباتوجه
«برمبنایفنّاوریفلزکاری»میتواندریافتکهاینتفاوتبنیادیوساختاریدرزمینةمتالورژیبـهاحتمـال
مربوطبهتحوالتاواخرهزارۀدومواوایلهزارۀاولپ.مناشیازوجـودفرهنگهاییکجانشینوکـوچرودر
دشتقزویناستکهشواهدآندربافتاستقراریتپهسـگزآبادبـهصـورتافـتمعیشـتوکـاهشوسـعت
استقرارگزارششـده؛بـهطـوریکـهنشــانههـایبــارزیازاسـتقرارموقـتبـهصـورتدیـرکهـایچـادرو
سنگچین هاینامنظمبدونارتباطبافضایمعماریدرمناطقغربیومرکزییافتشدهاست(طالیی1389،؛
.)169البته،اثباتقطعیاینفرضیهوهمننینشناختالگویمعیشتوچگونگیارتباطگورستانبااستقرار،
نیازمندبررسیوتحلیلنمونههایفلزیبیشتریازسگزآبادونواحیهـمجـواردرارتبـاطبـامنشـ وسـنگ
معدناولیهاست .
 .6نتیجه
برآیند نتایجپژوهشحاضرحکایت ازبهکارگیری مسهایغیرآلیاژی بادرصد باالییازنیکل ( 3تا 6درصد)،
کبالت،آهنو روی( 2تا 4درصد)برایساختمصنوعات فلزیمکشوفهازقبورعصرآهن IIقبرستانسگزآباد
دارد .بهخاطر مقادیرتقریباًیکسانعناصرآلیاژیموجوددرترکیبشیمیایینمونههایموردمطالعه نظیر؛
آنها آگاهانه وهدفمندبودهاست ،بلکه بیشتر
نیکل،کبالت ،روی وغیره نمیتواناذعاننمودکه آلیاژسازی  
کنترلنشدهوتصادفیدارد.نتایجهمچنیننشانمیدهندعناصر

حاکیازیکبرآیندمتالورژییاآلیاژسازی
آلیاژسازنظیرقل وآرسنیککهدرمتالورژیباستانیدشتقزوین،بهویژهدرعصرمفرغوآهنبرایساخت
اشیایفلزیکاربردفراوانیداشتهاند.تنها دریکنمونهازدادههایفلزیموردمطالعهحدود4درصدآرسنیک
آنها را
شناسایی شد و در سایر نمونهها مقادیر قل و آرسنیک بسیار کمتر از مقداری بودند که بتوان  
آلیاژسازیآگاهانه وهدفمندتلقی نمود.همچنیننتایجارزیابیهایریزساختارینمونهها نشانمیدهند که
شدهاند و
ساخته 

بهروش چکشکاریسردوگرموتابکاری 
آنها پسازریختگییاشکلدهیاولیه  ،
تمامی 
قابلتمایزند؛دستهاولکهاغلبفرمسوزنیشکلدارندپسازشکلدهیو
برمبنایروشساختبهدودسته 
تابکاری درمرحلهپایانیبهشدتچکشکاریسردشدهاند .چکشکاری سردموجبکار سختی وسخت

آنها است،
شدن اشیای فلزی میشود و با توجه به فرم سوزنی این نمونهها که سختی باال الزمه کارکرد  
بهنظر میرسدکهمتالورژیشکلدهیآنها هد داربودهاست .دستهی دوم ،نمونههاییهستندکه
بنابراین 
تابکاری نهاییقرارگرفتهاند .نو ومقادیرعناصر
پسازشکلدهیوچکشکاریسردوگرم ،تحتعملیات 
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شناساییشدهدر ترکیبشیمیاییاکثرنمونههای فلزی قبورعصرآهن IIقبرستانسگزآباد

کمیاب(کممقدار)
بهکاررفته در ساخت آن بوده و
همروندی یکسانی را نشان میدهند که مربوط به سنگ معدن اولیه  

نشاندهندۀ بهکارگیری کانسارها با درصد باالیی از ترکیبات نیکل ،کبالت ،آهن و روی است .وجود

بیانگرعدماستفادهازعملیاتمتالورژیکنترلشدهو

ناخالصیهایفراواندرزمینةفلزیاکثرنمونههایقبور
پایین بودن سطح دانش استحصال و تشویه فلزات است که ناخالصیهای سنگ معدن وارد زمینه فلزی
انجامشده برروینمونههایفلزیمکشوفهازبافتاستقراری عصر
درحالیکه مطالعاتآزمایشگاهی 

شدهاند.
آهن Iو  IIتپه سگزآباد ،تنو آلیاژسازی و سطح متالورژی پیشرفتهتر از نمونههای قبور را نشان میدهد.
همننینمقایسهعناصرکمیابشناسایی شدهدرترکیبشیمیایینمونههایفلزیمکشوفهازقبرستان با
نمونههایفلزیمکشوفهازبافتاستقرارعصرآهنسگزآبادحکایتازآنداردکهمنش مواداولیهآنهامتفاوت
ازیکدیگراست؛بنابرایندرعصرآهنIIوجوددوصنعتفلزکاریبامنش وسطحمتالورژیکاملمتفاوتدر
دستآمده ازتپه
به 
سگزآباددشتقزوینتاحدودیمحرزاستونیزباتوجهبهدیگرشواهدباستانشناختی 
سگزآبادواطرا آن،اینتفاوتساختاریوفنیمیتواندمربوطبهسکونتدوفرهنگباسنتهایفلزکاری
متفاوتباشد.هرچند برای اثباتقطعیاینفرضوهمننینتبیینسایرفرایندهای فرهنگیعصرآهنII
نظیر الگوی معیشت ،سکونت موقت و دائم ،نیاز به بـررسی دادههای فـلزی بیشتری از مـحوطههای
همجوار است .البته پیششرط و رویکرد مطالعات متالورژی باستانی
باستانشناختی دشت قزوین و نواحی  
برای تبیینفرایندهایفرهنگی،تحلیلمنش دادههایفلزی درارتباطبامعادناولیةاست و درنهایتنتایج
بهسادگی
ورنشاندهندۀ پینیدگیفرایند فرهنگی درجوام پیشازتاریخیفالتایران استکه 

پژوهشمزب
دستآمدهازیکمنطقهویاحتییکاستقرارراصرفاًبراساستحولیاشباهتدرگونه
به 
نمیتواندادههای 
وفرمبهمناطقیدیگرتعمیمدادویکپارچهتحلیلنمود.
تشکّر و قدرداني
ازآقایاندکترزارعیسرپرستآزمایشگاهمرکزیدانشگاهتبریـز،مهنـدسمصـیبزادهکارشـناسآزمایشـگاه
پتروگرافیدانشکدهعلومطبیعی،مهندسصبحدلمدیرفنیشرکتمطالعاتموادمعدنیزرآزمـا،مهنـدس
ظریفکارشناسآزمایشـگاهXRDوSEMومهنـدسنقـیزادهکارشـناسآزمایشـگاهمتـالوگرافیدانشـگاه
صنعتیسهندبهپاسهمکاریدرانجامآنالیزهایشیمیاییومتالوگرافینمونههاصمیمانهقدردانیمـیشـود.
همننیننویسندگانمقالهمراتبسپاسخودراازآقایان؛دکتربهرامآجورلو،دکترمحمدمرتضـویودکتـر
همفکریوراهنماییهایارزندهشاناعالممینمایند .
بهپاس 
حسینجباری 
پينوشت
 -1دادههایموردمطالعه ،مربوطبهقبورعصرآهنقبرستانسگزآبادهستندکهدرحدفاصل بینسگزآبادوتپهقبرستان
شدهاند .درگیشته تحتعنوانقبورتپهقبرستانشناختهمیشدندوبهدلیل تشابهاسمیباتپهقبرستانکهیکاستقرار
واق  
مربوطبههزارهپنجموچهارمپ.م(مس-سنگی)استونیزفقدانشواهدیازآثارعصرآهندرتپهقبرستان،درپژوهشحاضر
ازقبورعصرآهنمحدودهیغربیتپهقبرستانباعنوانقبورعصرآهنگورستانسگزآبادیادشدهاست .
-2آزمونمتالوگرافیدرآزمایشگاهمتالوگرافیدانشکدهمهندسیمواددانشگاهصنعتیسهندانجامشد .
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بهروش پنجره و
 -3آنالیز SEM-EDXدر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز انجام شد .همننین تجزیه عنصری   EDX
بهصورتمیانگینازتمامیسطحنمونههاصورتگرفت .

-4اچیاحکاکینمونههایفلزیبرمبنایاستانداردانجمنموادوآزمونآمریکا()ASTMانجامگرفت .
دستآمدهازآنهاهمواره
به 
میدهنددرصدهای 
همپوشانینشان 
-5باتوجهبهاینکهطیف EDXبعضیازعناصربایکدیگر 
باخطاهمراهبودهونمیتوانندبرایاهدا کمیدقیقمورداستنادقرارگیرند .
نرمافزارSPSSورژن17انجامشد .
-6آنالیزهمبستگیاسپرمن-پیرسونبا 
-7وقتییکقطعهیاشئفلزیپسازفرایندچکشکاری،کارپییریخودراازدستمیدهدولیابهجهتبازیابیخواصو
تابکاریمیگویند.
کارپییریدوباره،آنراتادماهایبین500تا800درجهسانتیگرادحرارتمیدهند؛بهاینعملیاتآنیلیا 
تابکاری(آنیل)باعثحی 
تابکاری،امکانتغییرشکلوچکشکاریمجددبررویقطعهفلزیفراهممیشود 
پسازعملیات 
تمامیاقسمتیازتنشهایناشیازعملیاتکارسردقبلینیزمیشود .
شدهاندکهجزوزونهایدارایذخایر
-8براساستقسیم بندیذخایرمسیایران،معادنمسناحیهقزویندرزونطارمواق  
مساست .

پیوست
جدول  .1نتایج تجزیه ترکیب شیمیایي نمونههای موردمطالعه بهروش ( ICP-MSبرحسب درصد وزني)
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جدول  .2نتایج تجزیه ترکیب شیمیایي نمونههای موردمطالعه بهروش ( SEM-EDXبرحسب درصد وزني)
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