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چکیده
سالیابی یافتههایی همانند استخوان امکان بررسی تقدم و تأخر یا همزمانی گونههای مختلف انسانی کشف شده در یک محل
مشخص را فراهم میکند .در این پژوهش نیز نمونه استخوانهای اجساد شماره دو ،سه و پنج مومیاییهای مردان نمکی معدن
چهرآباد زنجان که قبالً با روش رادیو کربن تاریخگذاری مطلق شده بودند بر اساس سالیابی نسبی فلوئور ،اورانیوم ،و نیتروژن
( ،)FUNتاریخگذاری شدند .مبنای این روش سالیابی بر این اصل استوار است که هرچه استخوان عناصر فلوئور و اورانیوم را بیشتر
جذب کند سن قدیمی تری داشته و هر چه میزان نیتروژن آن بیشتر باشد استخوان سن کمتری خواهد داشت .نتایج بهدستآمده
نشان دادند که ابتدا جسد شماره پنج ،سپس جسد شماره سه ،و در انتها نیز جسد شماره دو دفن شده است که این ترتیب زمانی
تدفین توسط اندازهگیریهای قبلی سالیابی کربن  14تائید میشوند .در مرحلهی بعد ،نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSبررسی شده ،و بر اساس رگرسیون خطی ،نمودار لُجستیک ،آزمون تی و آنالیز واریانس ( )ANOVAمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج این پژوهش صحت و دقت باالی آزمون سالیابی  FUNدر محوطههای باستانی و همخوانی
مناسب آن با روش سالیابی رادیو کربن را ،در محیطهایی که نمونهها بهخوبی محافظتشدهاند نشان میدهد.
واژههای کلیدی :استخوان مومیایی ،معدن نمک چهرآباد ،سالیابی نسبی ،سالیابی استخوان ،تاریخگذاری FUN
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 .1مقدمه
بدون تردید یکی از دغدغههای باستان شناسان پس از کشف اشیاء در دل خاک تعیین قدمت ،یاا باه تعبیاری
سالیابی آنهاست .تحوالتی که از آغاز قرن بیستم تااکنون در جماعآوری و پاردازش دادههاا و پاژوهشهاای
باستانشناسی به وجود آماده اسات باه یاافتن روشهاای جدیاد تجزیاهوتحلیال دادههاا باهویاژه روشهاای
تاریخگذاری منجر شده است .باستان شناسان و متخصصان علوم باستانی سعی دارند با دستیابی باه روشهاای
صحیح تاریخگذاری پیشرفتهای فرهنگی و فنآوری در مکانی مشخص و نیاز تعیاین محادودهی زماانی ایان
پیشرفتها ،به بررسی فرآیند نفوذ و تأثیر پیشرفتهای علمی و فرهنگی جوامع مرتبط باا یکادیگر در منااطق
مختلف و شناخت چگونگی تحوالت همزمان در این جوامع بپردازند .به همین منظور در علام باساتانشناسای
فنون مختلفی بهطور مستقل ،یا در ارتباط با یکدیگر ،برای تعیین تاریخ یک شایء و یاا یاک اثار و در نتیجاه،
تاریخگذاری یک واقعه یا دوره به وجود آمدهاند (.)Renfrew and Bahn, 2008
زیست شناسان ،انسان دیرینه شناسان و پاتولوژیستها روی یافتههای استخوانی بررسیهای همه جانباهای
انجام میدهند .اولین قدم در انجام این بررسیها تعیین قدمت یافتههاا اسات .ساالیاابی یافتاههاایی همانناد
استخوان امکان بررسی تقدم و تأخر یا همزمانی گونههای مختلف انسانی کشف شده در یک محال مشاخص را
فراهم میکند .برای تعیین قدمت استخوان روشهای مختلفی وجود دارد این روشها را میتاوان باه دو گاروه
اصلی سالیابی مستقیم و غیر مستقیم دستهبندی کرد .انتخاب روش سالیابی به میزان نمونه ،محدوده زماانی
قابل سالیابی با روش مد نظر ،دقت مورد نیاز ،تجهیزات سالیابی در دسترس ،و نیز هزینه در نظر گرفته شده
برای آزمایشهای سالیابی بستگی دارد (هاشمی زرج آباد.)1383 ،
بهعنوانمثال برای نمونههای شاخص و انگشت شمار که میزان نمونهی در دسترس ،کام اسات ایان گوناه
مطالعات نیاز به روش و دستگاهی دارند که حداقل نمونه را برای آنالیز الزم داشته ،و نکته مهمتر آن است کاه
تا جای ممکن نمونه با روشهای غیر مخرب آنالیز شده و بیشترین نتیجه و داده را به محقاق دهاد .اماا بارای
نمونه آثاری که مقدار آن زیاد است و آنالیز صرفاً برای تکمیل کردن گزارشهای باستانشناسی انجام میشاود
حساسیت زیادی در کار نیست .بهعنوانمثال جمجمه پیلتدون* که یکای از آثاار شااخص و انگشات شامار در
جهان است نمیتواند با روش و دستگاهی مورد مطالعه قرار گیرد که به میزان زیادی نموناه احتیااج باشاد .در
سالیابی غیر مستقیم یافتهها ،با سالیابی الیههای فوقانی و تحتانی در برگیرندهی اساتخوانهاا باا روشهاای
مختلف ،قدمت نمونه تخمین زده میشود .بهعنوانمثال ،میتوان به سالیابی دیگر یافتهها مانند سفال و زغاال
که امکان سالیابی مستقیم و دقیق آنها وجود دارد اشاره نمود .برای سالیابی مستقیم و در صورت در اختیاار
داشتن مقدار کافی از نمونه ،از روشهای سالیابی مطلق مانند سالیابی رادیاو کاربن یاا ساالیاابی رزوناانس
اسپین الکترون† ( )ESRاستفاده میشود .استفاده از طیف نگار جرمی شتاب دهنده† ( )AMSبارای ساالیاابی
رادیو کربن ،با توجه به میزان کم نمونه مورد نیاز ،بسیار کارآمد است .به دلیل باال بودن هزینه تهیاه دساتگاه-
های مورد نیاز برای سالیابی  AMSو  ،ESRمراکز تحقیقاتی انگشت شماری در دنیا به این روشهای سالیابی

*

- Piltdown
- Electron spin resonance
‡
- Accelerated mass spectrometry
†
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مجهز هستند .اگر امکان سالیابی مطلق نمونهها فراهم نباشد در صورت لزوم میتوان از روشهاای ساالیاابی
مستقیم نسبی استفاده کرد که در این صورت ،در بیشتر موارد فقط توالی زمانی یافتهها در یک محل مشاخص
به دست میآید (بحرالعلومی.)152:1372 ،
در سالیابی نسبی ،اگر تعداد نمونههای در دسترس کافی باشد (در مقادیر میلیگرم) باا اساتفاده از روش-
های سالیابی شیمیایی ،مانناد روش فلوئاور ،اورانیاوم و نیتاروژن ( )FUNیاا روش راسمیزاسایون اسایدهای
آمینه* ،میتوان توالی نمونهها را نسبت به یکدیگر تعیین کرد .سالیابی مستقیم استخوانها اگر روناد فسایلی
شدن را طی کرده باشند معموالً امکان پذیر نیست .اگر سالیابی یافتهها بهطور مستقیم امکانپذیر نباشد مای-
توان از روشهای غیر مستقیم مانند تعیین قدمت الیهها در برگیرندهی یافتهها استفاده کرد بهطوریکه در هر
محل الیههای زیرین قدیمیترند و الیههای جوانتر به ترتیب روی آنها قرارگرفتهاند (همان.)155:
روش سالیابی  FUNبر اساس اندازهگیری میزان غلظت سه عنصر فلوئور ،اورانیوم و نیتروژن در نمونهی
استخوان مورد مطالعه صورت میگیرد .فلوئور در طبیعت معموالً بهطور عمده بهصورت فلوریت  CaF2یافت
میگردد و بهوفور در آبهای زیرزمینی به مقادیر متفاوتی وجود دارد ( .)Woittiez and Das, 1980در تماس
آبهای معدنی با استخوان ،یونهای فلوراید موجود در آب جایگزین گروه هیدروکسیل موجود در هیدروکسی
آپاتیت موجود در ماتریس معدنی استخوان و یا دندان میشوند (.)Kottler et al., 2002( )Eq. 1

با توجه به واکنش شدید فلوئور با هر مولکول دیگار و واکانش بسایار عاعیف باین فلوئوروآپاتیات و یاون
هیدروکسی ،فلوئوروآپاتیت یون های اعافی دیگری را رد و بدل نمیکند .بناابراین میازان غلظات آن در زماان
تجمع یا همان انباشته شدن در حاد  %3/8از بافات اساتخوان خواهاد باود .میازان انباشاته شادن فلوئاور در
استخوان به شرایط آب و هوایی ،ترکیب شیمیایی محل ،مقدار رطوبت ،وععیت آبهای زیرزمینای و آبهاای
جاری محل و اکوسیستم محل بستگی دارد ( .)Kottler et al., 2002به دلیل تغییارات اقلیمای در زماانهاای
گذشته که میتوانسته موجب تغییر غلظت فلوئور در آبها شود و با توجه به این موعوع که بازساازی اقلیمای
گذشته همواره امکانپذیر نیست بهجای مقایسه غلظت فلوئور در نمونهها با نمونه شاهد ،تعیین نسابت فلوئاور
به پنتا اکسید فسفر ( )P2O5برای نمونهها در نظر گرفته میشود .بایستی توجه نمود که استخوان تازه در کال
حاوی  42درصد  P2O5است (بحرالعلومی.)152:1372 ،
با جایگزینی کامل فلوئور به جای گروه هیدروکسیل و تشکیل فلوئورآپاتیت ،Ca10(PO4)6F2 ،غلظت فلوئاور
در استخوان به حدود  %3/8میرسد ( Fبهجای  OHجایگزین شده است) (جادول  .)1رسام نماودار شااهد باا
𝐹%
 ( %𝑃2𝑂5نمونههای با قدمت مشخص انجام میشود.
محاسبه نسبت )× 100

- Amino acid racemization

*
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جدول  .1میزان جذب فلوئور در دورههای مختلف زمینشناسی ()%
دوران معاصر

<0/3

پلیِستوسن (دوران چهارم زمین شناسی)

1/5

ترشیاری (دوران سوم زمینشناسی)

2/3

مِزوسن

3/4

پالئوزولیک

3/7

بهصورت تجربی مشخص شده است که غلظت فلوئور در بازههای زمانی مختلف بهطور قابلتوجهی متفااوت
است بهطوریکه تهیه یک منحنی کالیبراسیون در سراسر جهان با توجه باه تاالشهاای انجاام شاده تااکنون
موفقیتآمیز نبوده است .مثالً نمونه چند هزارساله ممکن است دارای فلورین هماان کساانی باشاند کاه چناد
میلیون سال قبل میزیستهاند (.)Goksu et al., 1991
اورانیوم موجود در آبهای زیرزمینی نیز به آهستگی و طی زمانهای نسبتاً طوالنی با جاذب در اساتخوان،
جایگزین کلسیم در هیدروکسی آپاتیت می شود .جذب اورانیوم در استخوان ،دندان و شاا رونادی مشاابه باه
جذب فلوئور در این نمونهها داشته و تفاوت اصلی ،در سرعت جذب اورانیوم است .روش سالیابی اورانیاوم نیاز
به دلیل تأثیر شرایط محیطی ،فقط برای سالیابی نسبی مورد استفاده قرار میگیرد (بحرالعلومی.)152:1372 ،
نر افزایش غلظت این عنصر به دما و عوامال محیطای مانناد  pHو کاتالیزورهاایی کاه نقاش باازی ایفاا
میکنند بستگی دارد .جذب اورانیوم در محیط خشک بهساختی انجاام مایپاذیرد درحاالیکاه جاذب آن در
محیطهایی با سنگها و الیه های آتشفشانی بهتر از منااطق اساتوایی اسات .باه دلیال نااهمگن باودن توزیاع
اورانیوم درنمونه (براساس مشاهدات رد شکافت هستهای) ،باید نمونهبرداری از چند نقطاه انجاام شاود (هماان.)155 ،
بهطورکلی غلظت اورانیوم بهطور قابلتوجهی با محیطزیست زمین شناسی متفاوت است باهطاوریکاه سانگ
گرانیتی مادر و سنگهای آتشفشانی تمایل دارند در آبهای زیرزمینی مقادیر بااالیی از اورانیاوم تولیاد کنناد
درحالیکه رسوبات معموالً بهطور قابلتوجهی حااوی مقاادیر پاایینتاری از اورانیاوم هساتند ( Hedges and
.)Millard, 1995
نیتروژن نیز در استخوان و دندان ،و در گروههای آمینی اسیدهای آمینه موجود در سااختار کاالژن ،وجاود
دارد .استخوان تازه بهطورمعمول شامل  4الی  5درصد نیتروژن است البته میزان نیتروژن در افراد جوان بیشتر
از افراد مسن است .مطالعاتی که جارویس در سال  1997انجام داد مشخص کرد که افراد کهنسال رفتاهرفتاه
نیتروژن کمتری در استخوان خود ذخیره خواهند کرد درحالیکه میزان نیتروژن افراد جاوانتار بیشاتر اسات
(شاکل  .)1بنابراین بایستی توجه خاصی به این نکته معطوف گشته و قبل از انادازهگیاری نیتاروژن ،بایاد سان
تقریبی جسد را تعیین کرده و در ادامه ،با توجه به این نکات ،نتایج را تفسیر نمود (.)Jarvis, 1997
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شکل  .1رگرسیون خطی محتوای نیتروژن در  100گرم استخوان نسبت به زمان مرگ ()Jarvis, 1997

سرعت تخریب پروتئین استخوان بهشدت به شرایط محیطی ،مانند دما و رطوبت وابساته اسات .همچناین
میکروارگانیسم ها نیز در از بین بردن پروتئین استخوان نقش مهمی دارند .عوامل مؤثر بر روند تجزیه نیتاروژن
شامل درجه حرارت محیط ،ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکای محال قرارگیاری اساتخوان ،مقادار اکسایژن
محیط (اکسیژن کمتر ،تجزیه کندتر) ،سرمای شدید یا غلظت باالی نمک ،برخی بیماریهاا ،ساموم (کناد کاردن یاا
متوقف کردن فعالیت باکتریها) و ...میباشند ( .)Reiche et al., 2003اما بهطورکلی پس از  250هزار تا  300هزار
سااال ،در درجااه حاارارتهااای گوناااگون ،میاازان نیتااروژن موجااود در اسااتخوان بساایار ناااچیز و تقریباااً
غیرقابلاندازهگیری خواهد بود.
با وجود تمام نکاتی که ذکر شد برای نمونههای مختلفی که در یک محل یافت شدهاند بهخوبی میتاوان از
روش  FUNبرای تعیین قدمت نسبی نمونههای استخوان استفاده کرد (بحرالعلاومی .)154:1372 ،مبنای اساتفاده
از اندازهگیری غلظت این عناصر در تعیین قدمت نسبی نیز بر این اساتوار اسات کاه هرچاه اساتخوان عناصار
فلوئور و اورانیوم را بیشتر جذب کند سن قدیمیتری داشته و هر چه میزان نیتروژن آن بیشتر باشد اساتخوان
سن کمتری خواهد داشت .پژوهش حاعر رویکردی جهت ارزیابی کارایی روش سالیابی  FUNدر محیطهاای
نمکی بر مبنای نتایج حاصل از سالیابی مطلق رادیو کاربن هسات باهطاوریکاه تاوالی تقادم و تاأخر نموناه
استخوانهای مردان نمکی با روش سالیابی نسبی  FUNتعیین خواهد شد.
 .2معرفی نمونههای مورد مطالعه ،روشها و دستگاههای مورد استفاده
انتخاب نوع استخوان و چگونگی و میزان نمونهبرداری به شیوه کار و نوع دستگاه آنالیز و پرسشهایی که قبال
از انجام آنالیز مطرح هستند وابسته هسات .باا توجاه باه پاژوهش گراپاه کاه در آن باه چگاونگی و اهمیات
نمونهبرداری از استخوانهای باستانی توجه زیادی شده است دالیل علمی جهت آناالیز هرکادام از بخاشهاای
استخوان ارائه داده است .در پژوهش مذکور ،مناسبترین مکان برای سالیابی نسبی  FUNدنده و ساق پا ذکر
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شده است ( .)Grupe, 1988بررسی دادههای منتشرشده نشان میدهد کاه بسایاری از قطعاات اساکلت بارای
تجزیهوتحلیل عناصر ،احتماالً بسته به نوع استخوان ،میزان آسیب ،ابزارهای موجود و دمای نگهاداری انتخااب
شدهاند.
 .1-2نمونه استخوانهای مردان نمکی

معادن نمک از جمله مکانهایی هستند که به دلیل محدود بودن فعالیت میکروارگانیسمهای تخریبگار ،ماواد
آلی بهخوبی در داخل آنها حفظشده و باقی میمانند .درواقع ،ویژگی حفظکننادگی نماک دلیال ساالم بااقی
ماندن بسیاری از اشیا از جمله اشیای تهیهشده از مواد آلی است .نمونههای مورد مطالعه در ایان پاژوهش نیاز
در یک معدن نمک (معدن نمک چهرآباد زنجان) یافت شدهاند که از نظر جغرافیایی و زمینشناسی در یک منطقاه
نیمه کوهستانی و یک ناحیه وسیع با رسوبات رسی و نمکی واقع شده است .شکل  2اسکلتهای یافت شده در
این معدن نمک و محل نمونهبرداری از سه اسکلت انسانی شماره دو ،سه و پنج را نشان میدهد.

شکل  .2مردان نمکی معدن چهرآباد و محل نمونهبرداری از اجساد شماره دو ،سه و پنج یافت شده در این معدن
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بر اساس نتایج تاریخگذاری رادیو کربن نمونههای مورد مطالعه که توسط پروفسور مارک پوالرد در دانشگاه
آکسفورد انگلستان انجام شده است (جدول  )2مشخص گردیده که مرد نمکای دو باه دوره ساساانیان مرباوط
بوده و قدمت مرد نمکی سه و احتماالً پنج به  2300سال قبل باز میگردند (.)Pollard et al., 2008
جدول  .2نتایج حاصل از سالیابی رادیو کربن مومیاییهای مردان نمکی ()Pollard et al., 2008
Calibrated date BC/AD
)(95.4%
130 AD (95.4%) 410 AD
80 AD (3.4%) 110 AD
410 AD (95.4%) 540 AD
440 AD (7.4%) 490 AD
410 BC (79.9%) 350 BC
510 BC (95.4%) 360 BC

Delta
15N
14.4
13.7
8.5
14.7
15.1

Delta
13C
-16.4
-18.2
-20.3
-22.6
-23.1
-20.2

error
55
27
29
31
29
28

C14
age
1800
1504
2336
2376
2262
2286

Sample
description
Human bone
Human skin
Human soft
Shoe leather
Human soft
Human skin

Mummy

OXA number

SM1
SM2
SM3
SM3
SM4
SM5

OXA-4814
OXA-16831
OXA-15222
OXA-15500
OXA-15028
OXA-16832

 .2-2آمادهسازی نمونه برای اندازهگیری میزان فلوئور

برای انجام این اندازهگیری در ابتدا بایستی حدود دو گرم از نمونه استخوان با آب مقطر چند بار شسته شاده و
خاکهای سطحی آن برداشته شود .اگر استخوان بسیار آلوده باشد میتوان از حمام التراساونیک نیاز اساتفاده
کرد .سپس استخوان به مدت  48ساعت در دمای  70 °Cحرارت دیده و با استفاده از وسایل مکانیکی تمیاز و
هاون به پودر تبدیل میشود .در ادامه ،از پودر مورد نظر حدود یک گرم وزن شده و در یک بشر تمیاز ریختاه
میشود .سپس  12میلیلیتر از اسید پرکلریک نیم موالر را داخل بشر حاوی یک گرم پاودر اساتخوان ریختاه،
 24میلیلیتر آب مقطر بدون یون به آن افزوده و در انتها 24 ،میلیمتر باافر تیازآب* باه آن اعاافه مایشاود
( .)Worbel, 2007الزم به ذکر است که بافر تیزآب شامل مواد زیر هست :چهار گارم † 57 ،CDTAمیلایلیتار
اسید استیک ،و  57گرم کلرید سدیم که همگی در  500میلیلیتر آب مقطر حل شده و باافری باا  pHباین 5
الی  5/5تولید مینمایند (.)Schurr and Gregory, 2002; Chlubek et al., 1996
بعد از اینکه محلول مورد نظر آماده شد میزان فلوئور آن با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مرئی/ماورای
بنفش مدل  Spectronic Helios Alphaساخت کشور انگلستان ،و منحنی کالیبراسیون اندازهگیری شاد .ایان
آنالیز چند بار تکرار شد تا میزان خطای اندازهگیری به حداقل کاهش یابد.
 .3-2آمادهسازی نمونه برای اندازهگیری میزان اورانیوم

برای اندازهگیری میزان اورانیم از دستگاه پالسمای جفت شده القایی-طیف سنج جرمی† ()ICP-MS
مدل  Varian Radial 735ساخت شرکت  Agilentآمریکا استفاده شد .طیفسنجی پالسمای جفت شده
القایی ازجمله روشهای طیفسنجی اتمی است که در آن اتمیزه شدن عناصر به کمک محیط گرم پالسما
صورت میپذیرد .این روش در مقایسه با روشهای دیگر ،روشی حساستر ،با حد تشخیص بهتر و تکرارپذیری
باالتر است ( .)Tomassettil et al., 2014از تلفیق این روش با طیفسنج جرمی میتوان برای افزایش
*

- TISAB
- Cyclohexylenedinitrilotetraacetate
‡
- Inductively coupled plasma-mass spectrometry
†
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قابلیتهای این روش استفاده کرد .اندازهگیری غلظت اورانیوم بهصورت درصد اکسید اورانیوم ( )U3O8هست
که مقدار آن در نمونههای تازه دو صدم درصد بوده ،درحالیکه در نمونههایی با قدمت  1میلیون سال مقدار
آن به  600 ppmمیرسد (.)Turner-Walker, 2007
بهطورکلی غلظت اورانیوم بهطور قابلتوجهی با محیطزیست زماینشناسای متفااوت اسات .میال ترکیبای
اورانیوم با استخوان شناخته شده است و استخوان در طول مدت دفن ،اورانیوم جذب میکند .در فرآیندی کاه
بهصورت مصنوعی در یک آزمایشگاه شبیهسازیشده بود مشخص شد که نمونههای باستانی سازگاری مناسابی
در جذب یون اورانیل ( )𝑈22+موجود در آبهای زیرزمینی ،طی مکانیسم تباادل یاونی دارناد ( Goksu et al.,
.)1991
 .4-2آمادهسازی نمونه برای اندازهگیری میزان نیتروژن

برای آمادهسازی نمونه و تعیین غلظت نیتروژن موجود در آنها نیز ابتدا نمونهها با آب مقطار و باا اساتفاده از
حمام التراسونیک تمیز میشوند و سپس با آسیاب بهصورت پودر درمایآیناد .بارای تعیاین غلظات نیتاروژن
میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد .در روش استخراج شیمیایی کالژن 10 ،میلیگارم نموناه در اساید
سولفوریک غلیظ تا  70 °Cحرارت داده میشود درحالیکه محلول در حین سرد شدن با افزودن هیدروکساید
سدیم خنثی می شود .در این پژوهش ،میزان نیتروژن موجود در استخوان با دو روش  CHNSو روش کجلدال*
اندازهگیری شد.
دستگاه آنالیز  CHNSیکی از پیشرفتهترین دستگاههای مورد اساتفاده در آناالیز دساتگاهی جهات تعیاین
میزان دقیق عناصر ساولفور ،نیتاروژن ،هیادروژن و کاربن موجاود در نموناه ترکیباات آلای و معادنی اسات
( .)Thompson, 2008در فرآیند احتراق کوره در حدود  ،1000 °Cکربن به دیاکسید کربن ،هیدروژن به آب،
نیتروژن به گاز نیتروژن/اکسیدهای نیتروژن ،و گوگرد باه دیاکساید گاوگرد تبادیل مایشاوند ( Analytical
 .)Methods Committee, 2006اگر در نمونه عناصر دیگری از جمله کلار وجاود داشاته باشاد آنهاا نیاز باه
محصوالت احتراق ،مانند کلرید هیدروژن ،تبدیل میشوند ( .)Thompson, 2008دستگاه آنالیز ماورد اساتفاده
در این پژوهش مدل ( Euro EA 3000ساخت کشور ایتالیا) بود.
روش کجلدال نیز روش استاندارد تعیین نیتروژن است .این روش شامل سهگام اساسی است .بخش اول
شامل مرحله هضم میشود که در این مرحله ،نمونه استخوان در اسید سولفوریک غلیظ در حضور  2کاتالیزور
جوشانده شده که در اینجا حرارت باعث تسریع در عملکرد هضم میشود .بخش دوم شامل مرحله تقطیر است
که در این مرحله ،ازت موجود در نمونه استخوان که در مرحله اول کامالً هضم گردیده بهصورت گاز آمونیاک
آزاد میشود .این گاز که بهصورت بخار است پس از عبور از مبرد به مایع تبدیل شده و وارد محلول
اسید بوریک موجود در ارلن میشود و بورات آمونیوم تولید میکند .بخش سوم شامل مرحله تیتراسیون است
که در این مرحله ،بورات آمونیوم تشکیل شده در مرحله قبلی با اسید هیدروکلریک  0/1نرمال تیتر میشود
(.)Fearon, 1920; Persson, 2008

Kjeldahl

*
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برای پردازش آماری دادهها و پی بردن به چگونگی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از نرمافزار
آماری ) SPSS (v 20استفاده گردید.
 .3نتایج و بحث
اندازهگیری غلظت عناصر فلوئور ،اورانیوم و نیتروژن در نمونهی استخوانهای مردان نمکی شامارهی دو ،ساه و
پنج ،و مقایسهی آنها با یکدیگر میتواند به تعیین تقدم و تأخر زمان مدفون شدن آنها ،و یا به عباارت بهتار،
به سالیابی نسبی آنها منجر گردد.
 .1-3اندازهگیری فلوئور موجود در نمونه استخوانهای مورد مطالعه

آمادهسازی نمونهها و اندازهگیری میزان فلوئور آنها با دستگاه اساپکتروفتومتر بارای هار نموناه دو باار تکارار
گردید که نتایج بهدستآمده در جدول  3نشان داده شدهاند .بایستی توجه نمود که یون فسفات باعث میشاود
نتایج آزمایش اندازهگیری فلوئور نادرست باشند .به این ترتیب که یونهای فسفات باعث میشوند غلظت یاون
فلوراید کمتر از میزان واقعی آن ظاهر شده و از محیط استخوان حذف شاوند .باا حاذف یاونهاای فسافات از
استخوان در جریان اندازهگیری ،میتوان نتایج قابل استنادتری ارائه داد (( )Chlubek et al., 1996جدول .)3
برای محاسبه میزان فسفات در نمونههای مورد مطالعه از رابطهی زیر استفاده میشود ( Woittiez and
.)Das, 1980
10

𝐹%
×
𝑃2 𝑂5 %

= 𝐴 )میزان خالص فلوراید()(Eq. 2

با استفاده از رابطه باال میتوان میزان تأثیرگذاری یون فسافات را در نتیجاه آزماایش انادازهگیاری کارد و
میزان آن را حذف کرده و نتایج قابل استنادتری ارائه نمود .با توجه به اینکه هر چه میزان فلوئور در اساتخوان
زیاد باشد نشاندهندهی این است که این استخوان مدت زمان بیشتری در زیر خاک مانده و سن بیشتری دارد
معلوم گشت که اسکلت شماره دو نسبت به اسکلت شماره سه و پنج فلوئور کمتری جاذب کارده و در نتیجاه،
مدت زمان کمتری زیر خاک بوده و قدمت کمتری دارد .استخوان مومیایی شماره سه فلوئور بیشتری از شماره
دو و کمتر از مومیایی شماره پنج جذب کرده است پس قدیمیتر از اسکلت شاماره دو و جدیادتر از اساتخوان
مومیایی شماره پنج هست (جدول .)3
جدول  .3نتایج حاصل از اندازهگیری میزان فلوئور و  P2O5توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
مرد نمکی شماره دو
نمونه و گونه مورد

میزان

فلوئور

P2O5
()%

دنده سمت راست

0/98

23/0

4/26

دنده سمت چپ

0/97

25/0

3/88

مطالعه

()%

خالص
فلوراید

مرد نمکی شماره سه
میزان

فلوئور

P2O5
()%

1/01

18/0

5/61

1/06

23/0

4/60

()%

خالص
فلوراید

مرد نمکی شماره پنج
میزان

فلوئور

P2O5
()%

1/44

16/0

9

1/40

15/0

9/3

()%

خالص
فلوراید
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برای پی بردن به چگونگی رابطهی بین غلظت ایان دو گوناهی شایمیایی از تجزیاهوتحلیال آمااری آناالیز
واریانس ( )ANOVAاستفاده شد .در یک تحلیل آماری رد کردن فرعیه صفر بهعنوان نتیجه معنیدار* نامیاده
میشود .این مقدار که به سطح معنیداری دوطرفه یا بهطور خالصه به  Sigمعروف است عددی است بین  0تاا
 1و معیاری برای رد کردن یا پذیرفتن فرض  H°:R = 0هست .درصورتیکه فرض  H°:R = 0رد نشاود میاان
دو متغیر استقالل وجود دارد و اگر  H°:R = 0رد شود به این معنی است که میان دو متغیار وابساتگی وجاود
دارد و یا متغیری که در ) Row(sوارد شده بر روی متغیاری کاه در ) Column(sآماده ،تأثیرگاذار اسات .اگار
مقدار  Sigاز مقدار ( aخطای نوع اول تحقیق آماری) کوچکتر و یا مساوی آن باشد ( )Sig ≤aآنگاه فارض H°
رد میشود و یا در اصطالح ،میان دو متغیر همبستگی وجود داشته و متغیار مساتقل بار روی متغیار وابساته
تأثیرگذار است.
شکل  3بازه زمانی مابین  1400تا  2500سال قبل را در محدوده ماردان نمکای معادن نماک زنجاان بار
اساس نتایج حاصل از نسبت پنتا اکسید فسفر/فلوئور در مقابل سالیابی رادیو کربن شامل میشود.

شکل  .3نمودار شاهد نسبت فلوئور به پنتا اکسید فسفر با قدمتهای مشخص رادیو کربن مردان نمکی

بر اساس نتایج بهدستآمده از آنالیز فوق بر روی استخوان مردان نمکی شمارههای دو ،سه و پنج (جادول 3

و شاکل  )3مشخص میشود مرد نمکی شماره پنج فلوئور بیشتری نسبت به مرد نمکی شاماره دو و ساه جاذب
کرده است در نتیجه قدیمیتر از دو مرد نمکی دیگر است .مرد نمکی شماره سه نیز فلوئور بیشتری نسابت باه
مرد نمکی شماره دو جذب کرده است و گویایی قدیمیتر بودن آن نسبت به مرد نمکی شاماره دو اسات؛ و در
آخر مرد نمکی شماره دو فلوئور کمتری نسبت به مرد نمکی شماره سه و پنج جذب کرده و تدفین جدیادتری
Significant

*
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را نشان میدهد .بر اساس نتایج پردازش آماری دادههای بهدستآمده توسط نرمافزار  ،SPSSعاریب اطمیناان
دادههای فلوئور با نتایج رادیو کربن  %95هست .این بدان معناست که تفاوت معناداری باین ایان دو دساته از
دادهها وجود دارد.
 .2-3اندازهگیری اورانیوم موجود در نمونه استخوانهای مورد مطالعه

اورانیوم موجود در آبهای زیرزمینی به آهستگی و طی زمانهای نسبتاً طوالنی با جذب در استخوان باهجاای
کلسیم در هیدروکسی آپاتیت جایگزین میشود .جذب اورانیوم در استخوان ،دندان و شاا رونادی مشاابه باه
جذب فلوئور در این نمونهها دارد (بحرالعلاومی .)152:1372 ،در این پژوهش از دنده سمت راسات و چام ماردان
نمکی شماره دو ،سه و پنج ،نمونهبرداری شد و برای دقت بیشتر اندازهگیری ،این آناالیز دو باار تکارار گردیاد
(جدول .)4
جدول  .4نتایج حاصل از اندازهگیری میزان اورانیوم ( )ppmدر نمونه دنده استخوانهای مردان نمکی
نمونه مورد مطالعه

مرد نمکی شماره دو

مرد نمکی شماره سه

مرد نمکی شماره پنج

دنده سمت راست

0/47

0/52

0/67

دنده سمت چپ

0/50

0/52

0/63

 .1-2-3رگرسیون خطی بین  C14و U3O8

نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی بین تاریخگذاری رادیو کربن و اکسید اورانیاوم در جادول  5آورده شاده
است .بر اساس این نتایج ،ازآنجاییکاه مقادار  Sig = 0/019در ( )Coefficientsکوچاکتار از  0/05اسات در
نتیجه متغیرها به همدیگر وابسته هستند .میزان  bنیز بزرگتر از صفر اسات ( ،)1/310کاه در نتیجاه ارتبااط
مستقیمی بین متغیرها وجود دارد .همچنین ،میزان  Rبرابر با  0/807هست که در نتیجه ،عاریب همبساتگی
دادهها نیز مقدار باالیی هست.
جدول  .5رگرسیون خطی و ضریب اطمینان از نسبت اورانیوم با نتایج تاریخگذاری رادیو کربن
Sig.
0/068
0/019

Standardized
coefficients
beta

Model
Summary
R

0/703

0/807

Unstandardized
Coefficients
b
Std. error
1/310
0/125
0/000

0/000

Model
)(Constant
f.p. ratios

سادهترین بیان رابطه میان دو اندازهگیری یک خط راست هست .وقتی دادهها همه در امتداد هم روی خط
راست قرار میگیرند گفته میشود که میان دو متغیر رابطهای کامل وجود دارد .همهی توان تحلیل رگرسایون
به تفسیر این خط و چگونگی قرار گرفتن این دادهها روی آن بستگی دارد (نیکنامی.)223:1387 ،
شکل  4بازه زمانی ما بین  1400تا  2700سال قبل در محدوده معدن مردان نمکای زنجاان را بار اسااس
نتایج حاصل از اندازهگیری نسبت اورانیوم با سالیابی رادیو کربن نشان میدهد.
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شکل  .4نمودار شاهد نسبت اورانیوم با قدمتهای مشخص رادیو کربن مردان نمکی

بر اساس نتایج مندرج در شکل  4و جدول  4مشخص میشود مرد نمکای شاماره پانج اورانیاوم بیشاتری
نسبت به مرد نمکی شماره دو و سه جذب کرده است در نتیجه قدیمیتر از دو مارد نمکای دیگار اسات .مارد
نمکی شماره سه نیز اورانیوم بیشتری نسبت به مرد نمکی شماره دو جذب کرده ،که گویایی قادیمیتار باودن
آن نسبت به مرد نمکی شماره دو است؛ و در آخر ،مرد نمکی شماره دو نیز اورانیاوم کمتاری نسابت باه مارد
نمکی شماره سه و پنج جذب کرده و تدفین جدیدتری را نشاان مایدهاد .بار اسااس نتاایج پاردازش آمااری
دادههای بهدستآمده توسط نرمافزار  ،SPSSعریب اطمینان آزمون رگرسیون خطای ایان دو دساته داده نیاز
 95%هست.
 3-3اندازهگیری نیتروژن موجود در نمونه استخوانهای مورد مطالعه

برای قضاوت درباره تعیین قدمت نمونهها بر اساس اندازهگیری میزان نیتاروژن موجاود در اساتخوان ،بایساتی
نمودارهای شاهد ،با استفاده از نسبت نیتروژن به فسفر و تعیین این نسبت باا نموناههاایی باا سان معلاوم ،و
همچنین تهیه نمودارهای شاهد با استفاده از نسبت کربن به نیتروژن و نیتروژن به فسافر ،ترسایم گردناد .باا
توجه به نتایج آنالیز  ICP-MSنمونه استخوانهای دنده مردان نمکی ،میزان فسفر و کربن نمونه استخوانها در
جدول  6آورده شدهاند.
نمودارهای شاهد را با استفاده از نسبت کربن به نیتروژن ( )C/Nنیز ترسیم میکنند چراکه نسابت  C/Nدر
کالژن تقریباً ثابت و بر اساس کربن= 2/5و نیتروژن= 1بنا نهاده شده اسات .باا ایان روش همچناین مایتاوان
معلوم کرد که آیا غلظت کربن در نمونه برای سالیابی با روش رادیو کربن به میزان کاافی اسات یاا خیار .باه
دلیل تأث یر شرایط محیطی در روند کاهش غلظت نیتروژن در استخوان ،نمودارهای شااهد بایاد بارای منااطق
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مختلف بهطور جداگانه و با استفاده از نمونههایی با قدمت معلاوم رسام شاوند .روش ساالیاابی نیتاروژن باه
خصوص در مواردی که میزان نمونه برای سالیابی مطلق کافی نیست بسیار مفید هست اما بادیهی اسات کاه
نتایج این نوع سالیابی را نباید بهعنوان سن مطلق نمونه تفسیر کرد .هرچه شارایط محیطای و تغییارات آن و
در نتیجه سرعت تجزیه نمونه دقیقتر تعیین شود دقت اندازهگیریها نیز افزایش مییابد .البته برای نمونههای
قدیمیتر ،خطاهایی حتی در حدود  ±10000سال نیز قابلقبول میباشند (بحرالعلومی.)157:1372 ،
جدول  .6میزان کربن و فسفر موجود ( )%در نمونه استخوانهای مردان نمکی
نمونه و عنصر

مرد نمکی شماره دو

مرد نمکی شماره سه

مرد نمکی شماره پنج

مورد مطالعه

کربن

فسفر

کربن

فسفر

کربن

فسفر

13/20

2/75

8/00

2/25

7/25

2/50

13/00

3/00

12/50

2/70

6/00

2/00

دنده سمت
راست
دنده سمت چپ

نتایج حاصل از اندازهگیری نیتروژن توسط آنالیز  CHNSو آنالیز  Kjeldahlکه در جدول  7نشان داده شده
است نشان میدهد مرد نمکی شماره دو نیتروژن بیشتری در بافت استخوان داشته ،که این مقدار به ترتیب در
مرد نمکی شماره سه و پنج کمتر هست.
جدول  .7نتایج حاصل از اندازهگیری نیتروژن ( )%توسط آنالیز  CHNSو Kjeldahl
نمونهی مورد

مرد نمکی شماره دو

مرد نمکی شماره سه

مرد نمکی شماره پنج

مطالعه

CHNS

Kjeldahl

CHNS

Kjeldahl

CHNS

Kjeldahl

دنده سمت راست

3/48

3/20

2/40

2/30

2/15

2/45

دنده سمت چپ

3/55

3/25

3/30

2/95

1/8

2/45

شکل  5بازه زمانی مابین  1400تا  2700سال قبل در محدوده معدن ماردان نمکای زنجاان را بار اسااس
نتایج حاصل از استخراج نسبت نیتروژن به فسفر با سالیابی رادیو کربن ،نشان میدهد.
بر اساس اندازهگیریهای صورت گرفته بر روی استخوان مردان نمکی شمارهی دو ،ساه و پانج (جادول  7و
شکل  )5مشخص گردید مرد نمکی شماره پنج  N/Pکمتری نسبت باه مارد نمکای شاماره دو و ساه در بافات
استخوان دارد (نسبت بهدستآمده از روش  CHNSو کجلدال به ترتیب برابر با  0/865و  0/901هست) که باه معناای آن
است که نیتروژن بیشتری ازدستداده و در نتیجه ،قدیمیتر از دو مارد نمکای دیگار اسات .میازان  N/Pمارد
نمکی شماره سه با استفاده از روش  CHNSو کجلدال به ترتیب برابر با  0/906و  1/222هست کاه در نتیجاه
 N/Pبیشتری در بافت استخوان نسبت به مرد نمکی شماره پنج داشته و بنابراین ،نسبت به مرد نمکای شاماره
پنج جدیدتر است .میزان  N/Pمرد نمکی شماره دو نیز به ترتیب برابر با  1/265و  1/183هست که در نتیجه،
میزان  N/Pآن نسبت به مرد نمکی شماره سه و پنج بیشتر است که ازاینرو ،نسبت به مرد نمکی شماره سه و
پنج جوانتر است .در اینجا نیز بر اساس نتایج پردازش آماری دادههای بهدستآماده توساط نارمافازار ،SPSS
عریب اطمینان آزمون رگرسیون خطی این دو دسته از دادهها  %95هست.
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شکل  .5نمودار شاهد نسبت  N/Pبا قدمتهای مشخص رادیو کربن مردان نمکی

 .4نتیجه
در این پژوهش ،نتایج بهدستآمده از اندازهگیری میزان فلوئور ،اورانیوم و نیتروژن ،جهت تااریخگاذاری نسابی
دادهها (روش  ،)FUNبا نتایج حاصل از تاریخگذاری مطلق رادیو کربن که توسط پاوالرد در دانشاگاه آکسافورد
انجام شده ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و میزان افتراق و اشتراک آنها اندازهگیری شاد .میازان معنااداری
بین فلوئور به فسفات با نتایج حاصل از سالیابی رادیو کربن استخوان مردان نمکی  0/045اسات .درحاالیکاه
میزان معناداری بین اورانیوم با نتایج رادیو کربن استخوان مردان نمکی  ،0/041میزان معناداری بین کربن باه
نیتروژن با سالیابی رادیو کربن مردان نمکی  ،0/038و میزان معناداری نیتروژن به فسفر باا نتاایج ساالیاابی
رادیو کربن برابر با  0/031هست .در تمامی نسبتها ،سطح معناداری حاصله کوچکتر از  0/05هسات کاه در
نتیجه ،ادعا درباره ارتباط مستقیم بین این متغیرها صادق هست .با توجه به اینکاه عاریب همبساتگی ( )Rدر
تمامی نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل  SPSSعناصر یاد شده باالتر از  0/800و نزدیاک باه یاک هسات (عاریب
همبستگی فلوئور به فسفات با نتایج رادیو کربن برابر با  ،0/891عریب همبستگی اورانیاوم باا نتاایج رادیاو کاربن ماردان نمکای
 ،0/807عریب همبستگی  C/Nبا نتایج رادیو کربن مردان نمکی  ،0/924و عریب همبستگی  N/Pبا نتایج رادیاو کاربن ماردان

نمکی  0/877اسات) ،میزان همبستگی باالیی بین متغیرهای این دو روش وجود دارد .برای تمامی نتایج حاصل از
آنالیز  SPSSعناصر فلوئور ،اورانیوم و نیتروژن ،فاصله اطمینان  %95هست که بیانگر صحت و دقت باالی آناالیز
در نمونهها است .مقایسهی نتایج با دادههای تاریخگذاری رادیو کربن نشان میدهد که سالیاابی نسابی FUN
تقدم و تأخر این سه نمونه استخوان مومیاییهای مردان نمکی را بهدرستی نشان داده است .همچنین با توجاه
به اشتراک بسیار زیاد بین نتایج روش سالیابی رادیو کربن و  FUNمردان نمکی ،میتوان گفت که ایان روش
تاریخگذاری در مورد استخوانهای باستانی که بهخوبی محافظتشدهاند بهخوبی قابل استفاده هست.
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قدردانی

نتایج این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد باستانسنجی با همین عناوان هسات کاه در دانشاگاه
 نویسندگان الزم میدانند که از مسائولین دانشاگاه، به همین دلیل.هنر اسالمی تبریز به سرانجام رسیده است
 از، همچناین.هنر اسالمی تبریز به خاطر تمامی حمایتهای مادی و معنوی صاورت گرفتاه قادردانی نمایناد
 به خااطر در اختیاار گذاشاتن،مسئولین مجموعهی میراث فرهنگی استان زنجان و جناب آقای ابوالفضل عالی
.نمونههای مورد مطالعه قدردانی میگردد
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