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چکیده
درپژوهشحاضر سعیشدهاستتابابررسیومطالعهی پتروگرافی دهقطعه ازسفالینههای لعابدارمربوطبه دوراناسالمی
مکشوفهازشهرتاریخیبلقیساسفراین،به بررسی تفاوتهاوشباهتهایساختاری براساسفازهایموجود،شناختموادخام
اولیه واجزاءمعدنیو درنهایت تاحدممکنبهشناختمنشاًآنهاباتوجهبه مقایسهخاکمورداستفادهدرساختسفالهاو
زمینشناسی منطقه پرداخته شود .برای این منظور از روش آنالیز مقاطع نازک پتروگرافی و مطالعه آنها با استفاده از
میکروسکوپ پالریزان نوری عبوری استفاده گردید ،کهدر بررسی و تحلیل نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک مشخص شد
تمامیآثارازنظرساختاریوترکیبمشابه یکدیگر ودارایبافت سیلتیریزبلورهستند و تنها یکقطعه ازآنها(کد)216
دارایبافتناهمگناست اما ازنظرساختارکانیشناسیدارایمنشأییهمسان بادیگرقطعاتراداراهست .اینسفالهادارای
نبینتنهاقطعهیسفالیزرینفام(کد)1موردمطالعهازنظر
ساختاریمشابهوهمچنیندارایمنابعخاکیکسانیهستند.درای 
ساختاریوترکیبمتفاوتازدیگرسفالها بودهکهمیتوانآنرایکنمونه متفاوتواحتماالً وارداتیبهمنطقهدرنظرگرفت.
همچنیندرکاوشهایباستانشناسیشهربلقیسکورههایسفالپزی،سهپایههایسفالیونیزتوپیهایکورهکشفشدهاست،
کهنشاندهندهیتولیدسفالوبومیبودناینصنعتدرآنراداللتدارد .
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 .1مقدمه
شهرستاناسفراینبهمرکزیتشهراسفراینازتوابعاستانخراسانشمالیدرشمالشرقیایرانقرارگرفتهو
زمانیبه دلیلموقعیتاستراتژیکخودبرسرراهشاهراهابریشمیاجادهخراسانبزرگبسیاررشدیافتهبود.
دردورهیاسالمیموقعیتمنحصربه فرداسفراینبرسراینشاهراهتجاریودرمسیرشهرهایمهمنیشابورو
جرجاندررشدوبالندگیاینخطهتأثیربهسزاییداشتهاست.یکیازمحوطههایبسیارمهمدورهیاسالمی
درخراسانشمالیخرابههایمعروفبهشهربلقیساستکهدر 3کیلومتریجنوبشهراسفراینقراردارد.

بهغیراز بقایایویرانشدهیارگ،بخشهاییازحصارشهروخندق،بقایاییکبنای
امروزهازشهربلقیس 
آرامگاهی معروف به مقبرهی شیخ آذری ،ویرانههای معروف به منارتپه اثر دیگری در سطح زمین برجای
نمانده وبیشترتأسیساتداخلیشهربهدستکشاورزانتسطیحشدهوزیرکشترفتهاست.بهعالوهیک
مجموعهیخداننیزدرفاصلهی 700متریغربارگقرارداردکهعموماًجزوتأسیساتشهربلقیستلقی
شدهاند(وحدتی .)1:1386،
درسال1383شرکتسهامیآبمنطقهایخراسانشمالیبرایانتقالآبسدبیدوازبهمناطقکشاورزی
اطرافشهربلقیسدراطرافمحوطهکانالحفرنمودهکهدرجریانحفرکانالدراطرافارگوبخشهای
داخلیحصارشهر،حجمزیادیازموادباستانشناختیازبینرفتهومحوطهبهشدتآسیبدیدهبود.ازینرو
طرحگمانه زنیبهمنظورتعیینعرصهوپیشنهادحریماینمجموعهباستانیازسویسازمانمیراثفرهنگی
خراسانشمالی درسال 1386بهاجرادرآمد(وحدتی )2:1386 ،وبهمدتپنجفصلاینکاوشهاادامهپیدا
نمود .باتوجه به بررسیهای باستانشناسی و کاوشهای صورت گرفته بیشتر آثار مطالعاتی بهدست آمده
سفالینههای بدون لعاب ،لعابدار و زرینفام هست که چند دورهی فرهنگی را دربرمیگیرند .در بررسی و
مطالعه سفال اسالمی مسائل و مشکالت مختلفی مطرح است ،که از آن جمله به شناسایی مراکز تولید
(محمدیفروبلملکی)1387،ومنشأسفال،تفاوتهاوشباهتهایساختاریآنهاهست .
هدف از این پژوهش ،مطالعهی کانیشناسی و بررسی تفاوتها و شباهتهای ساختارشناسی تعداد 10
قطعهازنمونهسفالهایلعابداردورهاسالمیهستکهتاکنونهیچگونهمطالعهعلمیوآزمایشگاهیبرروی
آنهاصورتنگرفتهاست.سفالینههایمذکورازحفاریهایروشمند باستانشناسیشهربلقیساسفرایندر
کگفتار،
سالهای 1389و 1391توسطگروه باستانشناسیمنطقهبهدستآمدهاند(فرجامیوستوده1389،؛نی 

.)1391دربین الیههایفرهنگیوباستانشناختیکهاینسفالینهها کاوششدهاند،قطعهای سفال زرینفام
نبینهست.درهمین
ستکهاصلیترینپرسشحاضرشناختمنشأوعلتحضورآندرای 

نیزبهدستآمدها
راستا برای پاسخ به پرسمانهای موجود استفاده از روش مطالعه مقطع نازک پتروگرافی ،شناسایی
رخنمونهای زمینشناسی منطقه و مطالعات کتابخانهای در پیشرو قرار گرفت که در ادامه به تشریح و

توضیحآنهاپرداختهخواهدشد .
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 .2مواد و روش پژوهش
روشپژوهش در مقالهحاضر بیشتربرمبنای مطالعات کتابخانهایوآزمایشگاهیهمچون آنالیزپتروگرافی
(مطالعهمقطعنازکمیکروسکوپی)بهوسیلهدستگاهمیکروسکوپپالریزاننوریعبوری،جهتبررسیکانیشناسی
وساختارشناسیسفالهایکاوششدهازشهرتاریخیبلقیساسفراینهست .
نمونههایموردمطالعهشامل10قطعهازسفالینههایلعابداراسالمیمیباشندکهدرسالهای1389و
( 1391نیکگفتار)1391،ازکاوشهایروشمندعلمیشهربلقیسبهدستآمدهاند.سفالشماره 1گونهایاز
سفالهایزرینفامهست کهیکیازمحدودآثاریستکهدراینالیههایباستانشناختیثبتوشناسایی
شدهاست(تصویر  .)1درکلسفالهایلعابدارکشفشدهازشهربلقیس بهدونوعسفالینههایلعابدار
یکرنگ بدون پوشش گلی و سفالینههای لعابدار با پوشش گلی تقسیم میشوند (زارعی و دیگران.)1395 ،

مشخصاتظاهریوباستانشناسیسفالهایموردآنالیزدرجدولشماره1نمایشدادهشدهاست(جدول .)1

پتروگرافی یکی از روشهای پایه و اساسی در زمینشناسی است ،اساس کار این روش بر مبنای مطالعه
خصوصیاتنوریوکانیشناسیاجزاء  سازندهدرزیرمیکروسکوپومقایسهآنهاباجدولکانیشناسیاست
کهازقبلتهیهشدهاست.دراینروشازنمونهموردمطالعهالیهی نازکیبهضخامت 30میکرونبرروی
المآزمایشگاهیتهیهوبعدازکاورکردننمونهیتهیهشده،آنرادرزیرمیکروسکوپنوریپالریزانمطالعه
میکنند.درزمینشناسیبرایمطالعهسنگهاوکانیهابهکارمیرود،ولیدرباستانشناسیازآننهتنهادر
مطالعهاشیاءوموادسنگیبلکهدرمطالعهاشیاءسفالی،سرامیک،سرباره،مطالعهرنگدانههایمعدنی،مطالعه
بستروالیههایزیر بستردرتزئیناتمعماریواستفاده میشود(نقشینهوهمکاران 1390؛.)Ellis 2000:458
هدفاصلیپتروگرافیمقطعنازک سفالها،شناختخصوصیاتمواد موجوددرزمینهرسیواجزاییکهبه
صورت پرکننده و تمپر در زمینهی سفال استفاده شده است .این کار در درجه اول با کمک میکروسکوپ
پالریزانصورتمیگیرد.بااستفادهازایننوعمیکروسکوپوباانتقالنورپالریزه (دوقطبی)ازمیانمقطع
نازکدوبخش اصلیماتریکس رسی ودیگراجزاء سازنده میشوند.همچنین میتوانمنافذوحفرهها،ونیز
جزئیاتقابلمشاهدهدررابطهباعملیاتتکمیلیوپردازشسطحرابررسیکرد.ویژگیهایفنیوظاهری
محصولنهاییبانوع،فراوانیومشخصاتیازاینقبیلشناساییمیگرددودیگرمشاهداتازطریقمقطع
نازک میتواند بافت و اطالعاتی در رابطه با تکنولوژی ساخت و منشأ سفال باشد ) . (Peterson 2009برای
بررسیمیکروسکوپیسفالهایموردمطالعهازمیکروسکوپدوچشمیپالریزانمدل JamesSwiftساخت
کشور انگلستان استفاده گردید .همچنین بزرگنمایی بهکار رفته در این مطالعه  40برابر است که جهت
سهولتدردستیابیبهنتایجپتروگرافی،نتایجبررسیدرجدولشماره2ارائهشدهاست(جدول.)2
میکروسکوپ دستگاهی است که جهت نشان دادن بزرگتر اجسام از اندازه طبیعی آنها بهکار میرود.
میکروسکوپی که در علم کانیشناسی مورد استفاده قرار میگیرد میکروسکوپ پالریزان( (OPM) )1نامیده
میشود.تفاوتهاییکهاینمیکروسکوپبامیکروسکوپهایمعمولیداردآناستکهاوالًدارایاجزاییاز

قبیلپالریزور،آنالیزور،عدسیبرترانوغیرهبودهکهمیکروسکوپهایمعمولیفاقدآنهستندوثانیاًصفحه
یامیزمیکروسکوپهایپالریزانبرخالفصفحهیامیزمیکروسکوپهایمعمولیکهثابت است،دوارهست
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اینخصوصیاتدرمیکروسکوپپالریزانبهماامکانمیدهدکهبتوانیمخواصنوریکانیهاراموردبررسی
قراردادهونوعآنهاراتعییننماییم(وثوقیعابدینی.)2-1:1393،برخیازخصوصیاتوخواصنوریکانیهای
موردبحثدرجدولشماره3ارائهشدهاست(جدول .)3


تصویر  :1نمونههای مورد مطالعهی کاوش شده از شهر تاریخی بلقیس اسفراین





 .2-1روش تهیه مقطع نازک 

به منظور تهیه مقاطع نازک پتروگرافی ،در کارگاه ساخت مقاطع نازک میکروسکوپی دانشگاه علوم طبیعی
تبریز از سفالهای مورد نظر با استفاده از اره الماسی نمونهبرداری صورت گرفت .سپس سطح بریده شده
مقاطعنمونههابهوسیلهدستوپودرهایساینده،سابیدهشدهتاکامالًصافشوندودرنهایتبهیکالم
شیشهای با استفاده از چسب اپوکسی دو جزئی متصل شدند .سطح موجود بر الم شیشهای را تا ضخامت
استانداردکهحدود25تا30میکروناستسابیدهکهاینضخامتبهترینحالتممکنبرایمطالعهمقاطع
نازکمیکروسکوپیدرزیرمیکروسکوپپالریزانعبوریمیباشند) .(Quinn 2013: 4
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جدول  -1مشخصات نمونه سفالهای شهر بلقیس
نمونه
1

نوع

سبک

رنگ نقوش

قطعه

لعابدار 

زرینفام 

طالئی 

لبه 

محل کشف
DJ121.con2.

 1391

35

لعابدار 

لعابپاشیده 

سبز 

لبه 

 DJ121.con6.

 1391

قرون 4-2

50

لعابدار 

ساری 

سیاه،سبز،زرد 

بدنه 

 DJ121.con6.

 1391

قرون 4-2

56

لعابدار 

سامره 

سبز،قرمز،قهوهای،زرد 

بدنه 

 DJ121.con2.

 1391

قرون 4-2

86

لعابدار 

ساری 

قهوهایتیره،سبز 

بدنه 

 DJ121.con2.

 1391

قرون 4-2

102

لعابدار 

قلممشکی 

آبی،مشکی 

کف 

S3

 1389

قرون 8-7

121

لعابدار 

تکرنگ 

-

بدنه 

 DJ121.con2.

 1391

قرون 4-2

128

لعابدار 

تکرنگ 

-

بدنه 

 DJ121.con6.

 1391

قرون 4-2

216

لعابدار 

نیشابور 

سیاه 

بدنه 

 DJ121.con6.

 1391

قرون 4-2

H1.con2.513

 1389

  355لعابدار 

قلممشکی 

آبیفیروزه،مشکی 

لبه 

سال کشف

دوره
قرون 4-2

قرون 8-7



 .3شهر بلقیس اسفراین (شهر تاریخی اسفراین)
شهرستاناسفراینبهمرکزیتشهراسفراینازتوابعخراسانشمالیاستوازجنوبوجنوبشرقیبهاستان
خراسانرضوی،ازغرببهشهرستانجاجرموازشمالوشمالشرقبهشهرستانهایبجنورد،شیروانو
فاروج محدود میشود .این شهرستان بین مختصات جغرافیایی ' 58“07تا ' 57“53درجه طول شرقی و 
' 37“17و´ 36“31درجه عرض شمالی واقع شده است (فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور75 :1384 ،؛ فدایی،
.)233:1373همانگونهکهذکر  شد،باتوجهبهقرارگرفتنشهراسفراینبرسرراهخراسانبزرگ،اینمنطقه
در دورهیاسالمیبهشدتشکوفاشدهومراکزمختلفاستقراریوپایگاههایتجاریدرآنشکلگرفت.
بازتاباینمسألهرامیتواندرپراکندگیمحوطههایباستانشناختیدربخشهایمختلفدشتاسفراین
مشاهدهکرد.دربیناینمحوطههاخرابههایشهرقدیمیاسفراینمشهوربهشهربلقیسکهدرمیانهیدشت
رسوبیاسفراین،بررویمخروطهافکنهحاصلازفرسایشدامنههایجنوبیآالداغودر 3کیلومتریجنوب
شهراسفراینشکلگرفتهازبرجستهترینمحوطههااست.محوطهیبلقیس1208مترازسطحبلندتراستو
بهمختصاتطولجغرافیایی" 57" 28, 206وعرضجغرافیایی" 37" 02, 507قراردارد.دراینبخش،
دشتاسفراینباآبرفتهایحاصلازفرسایشموادرسوبیدامنههاپرشدهکهدربخشهایمختلفضخامت
رسوباتمتفاوتاست.میزانرسوبگذاریدربخشهایمیانیایندشتباالستوانتظارمیرودبخشیاز
نهشتههایباستانشناختیدراینبخشدرزیررسوباتآبرفتیمدفونشدهباشند(تصویر .)2
خرابههای معروف به شهر بلقیس ،بزرگترین اثر باستانی شناسایی شده در پهنه اینشهرستان است که

بهغیراز
بیشازهزارانسالتاریخاسفراینرا دردلخودجای دادهاست.امروزهازشهراسفراین(شهربلقیس) 
بخشهاییازحصارشهربند(شارستان)وبقایاییکبنایآرامگاهیمعروفبه
بقایایارگوخندقاطرافآن ،
رانههای معروف به «منارتپه» اثر دیگری در سطح زمین برجای نمانده است.
مقبره شیخ آذری و نیز وی 
عالوهبراین یک مجموعه یخدان نیز در فاصله حدود  700متری غرب ارگ قرار دارد که عموماً جزو تأسیسات

شهر بلقیس تلقی شدهاند.مجموعه آثار شهر بلقیس تحت عنوان «شهر تاریخی اسفراین» در سال  1380به
شماره4497درفهرستآثارملیکشوربهثبترسیدهاست(وحدتی .)75-76:1389،
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هایشهرکهناسفراینپیدامیشود.در


هایسیاحاناروپاییتوصیفاتجالبیازآثاروخرابه

درگزارش
ترینگزارشدرروایتسفریبهخراساندرسالهای 1821و 1822میالدیباشد


اینزمینهشایدقدیمی
آباداشارهمیکند:


هایشهراسفرایندرنزدیکیروستایمیان

چنینبهویرانه
کهدرآنجیمزبیلیفریزراین
« ...در نزدیکی میانآباد ویرانههای شهر کهنی است که به آن اسفراین میگویند و طبق روایات به دست
افراسیاببناشدهاست.مننتوانستماینشهرراازنزدیکببینمولیبهمنگفتندکههنوزخرابههایوسیع

وبقایایدومنارهدرآنجاموجوداستکهبراساسعقایدخرافیمحلیدرزیریکیازاینمنارههاگنجیکیاز

کندکهمرد،آتشآنرادرشبهای

شاهانپیشدادیپنهانشدهواژدهاییبادمآتشینازآنمحافظتمی
جمعهمیبینند»(وحدتی .)75:1389،



تصویر  :2موقعیت شهر تاریخی بلقیس بر روی نقشه جغرافیایی و هوایی
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 .4زمینشناسی و توپوگرافی منطقه
منطقهموردمطالعهازنظرزمینشناسیجزوزونالبرزشرقیوشاملکپهداغوبینالوداست.زونکپهداغ
بهصورتباریکهیبلندیدرشمالشهرستانوادامهیشمالیآندرترکمنستانقراردارد.حدجنوبیکپهداغ

بهبینالودمحدودمیشود،حدشمالآنگسلعشقآباددرترکمنستاناستکهاینزونراپهنهتورانجدا
میکند.دنبالهاینگسلدرناحیهسرخسایرانهمدیدهمیشود.زونبینالودنیزباروندتقریبیشمالغربی
– جنوبشرقیبیم پلیتتورانوخردهقاره ایرانمرکزی محاطشدهاست.مرزجنوبی اینزونراگسل
میامی/شاهرودومرزشمالیآنراگسلسمنانمیدانند(فرهنگجغرافیاییآبادیهایکشور.)8:1384،بنابراین
منطقهازنظرتکتونیکیبینگسلهایاصلیقرارگرفتهودرمحدودهیشهرستاننیزچندگسلوجوددارد
کهفعالیتهایزمینلرزهایراتأییدمیکند.
در اینمنطقهرخنمونیازانواعمختلفسنگآهک،دولومیت،شیل،ماسهسنگ،مارنوکنگلومراهمراه
بارسوباتعهدحاضرکهمتشکلازرسهمراهباقطعاتخردشدهسنگهایفوقهستدیدهمیشود(تصویر
 .)3


تصویر  :3نقشه زمینشناسی منطقه اسفراین (فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور)1384 ،

 .5نتایج آنالیز کانیشناسی به روش مقطع نازک پتروگرافی
هدفازانجامآزمایشمقطعنازکپتروگرافیبرروینمونهسفالهایمطالعاتی،شناساییاجزاءسازندهیهر
سفال،بررسیتفاوتهاوشباهتهایسفالهاازنظرترکیبواجزاءسازنده معدنی،تعییندرصدهریکاز
دهندهی


یتشکیل
اجزاء،تعییندرجهحرارتپختسفالباتوجهبهکانیهایموجودوبررسیمنشأمواداولیه

سفالاست .
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جدول  .2نتایج مطالعه پتروگرافی سفالهای اسالمی شهر بلقیس (اسفراین)()2
NO.
Sample
1

Texture
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Mica

Fe-oxid
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سیلتی(ریزدانه) 
سیلتی(ریزدانه)

-

tr

tr
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tr
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*
*

Qz
)(Clean
*
*

35

سیلتی(ریزدانه)
سیلتی(ریزدانه)
سیلتی(ریزدانه) 
سیلتی(ریزدانه) 
سیلتی(ریزدانه) 
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ناهمگن 
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*
*
*
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*
*
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tr
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*
*
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*
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*
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*
*
*
*
*
*
*
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56
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216
255



 .6بحث و دریافتههای تحقیق
همانطورکهدرجدول()1مشاهدهمیشودایننمونههادارایبافتیاساختارریزدانههستندواندازهقطعات
موجوددرزمینهسفالهااز 0.5 mmبیشترنیستوبهطورمتوسطاندازهقطعاتبین 20میکرونتاابعاد
کوچکتر،درزمینهدیدهمیشود.نمونهشمارهی  216ازنظرابعاداجزاءسازندهوفراوانیقطعاتبادیگر

نمونههاتفاوتدارد.درایننمونه( )216کانیکوارتزفراوانیحدود 20درصدوکانیکلسیتفراوانیحدود
30درصددارد(تصویر.)4ایننمونهدارایبافتناهمگنودرشتدانهنسبتبهدیگرنمونههااست .
در تمام نمونههای مطالعاتی ،در حاشیهی آنها یک الیهی لعاب دیده میشود .لعاب موجود در بدنه
سفالهابهدلیلداشتنساختارشیشهایومتقارن(ایزوتروپ)درزیرمیکروسکوپودرتمامجهاتتیرهدیده

می شودبههمیندلیلبررسیآنباروشپتروگرافی،کارمناسبینمیباشد( .)3اماگاهدرلعابموجوددر

بهغیراز شیشهدیدهمیشود،درسفالهایموردمطالعهعالوهبرفازشیشه(تصویر،)5قطعاتیاز
بدنهقطعاتی 
کانیکوارتزهمراهبااکسیدفلزات(کانیهایاپک)نیزوجوددارد(تصویر .)6
درتمامنمونههایموردمطالعه ،کانیکوارتزدیدهمیشود.اینکانیبیشتربهصورتتکبلور(فنوکریست)
استونوعکوارتزپلیکریستالینآنکمتروجوددارد.اینکانیدارایحاشیهی زاویهدارتانیمهگردشده
هستوفراوانیآندرنمونههااز5درصدتا20درصدمتغیرهست(تصویر .)4
نمونهشماره 1ازنظرترکیبوساختارباتمامنمونههاتفاوتاساسیدارد.درایننمونهبدنهمتشکلاز
کانیکوارتزبهفرمتکبلوروچندبلوریاست.کههمراهبازمینهیسفال،تشکیلدهندهیاصلیبدنههستند
(تصویر.)7درایننمونهفراوانیکانیکوارتزدرحدود 50درصدحجمکلنمونههست.دردوطرفبدنهالیه
لعابقرارداردکهمستقیماًبررویبدنهجایگرفتهاست.لعابموجودترکیبیازشیشهواکسیدفلزیاست
کهآنراتشکیلدادهاست(تصویر . )8نکتهقابلذکردرموردایننمونهایناستکهنمونهشماره 1یک

مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،10شمارۀ  ،1بهار و تابستان 163 / 1397

سرامیکاستکهوارداتیبودهومربوطبهمنطق هموردمطالعهنیستوصحبتدرموردمنشأاولیهیآن
احتیاجبهمطالعاتبیشتریدارد .


تصویر  .4فتومیکروگراف نمونه  ،216نور  ،XPLبافت ناهمگن،

تصویر  .5فتومیکروگراف نمونه  ،255نور  ،PPLلعاب موجود در

فراوانی کانی کوارتز و کلسیت و اندازهای مختلف این دو کانی

بدنه سفال ،در داخل لعاب قطعاتی از اکسید فلزات دیده می-

از مشخصههای این سفال هست که در نمونههای دیگر

شود .وجود حفرات هوا در لعاب به علت خروج گاز و مواد فرار

مشاهده نمیشود.

هست.

تصویر  .6فتومیکروگراف نمونه  ،128نور  ،XPLلعاب موجود در

تصویر  .7فتومیکروگراف نمونه  ،35نور  ،XPLزمینه ریزدانه و

بدنه نمونه که متشکل از فاز شیشهای و قطعات کانی کوارتز

همگن نمونه ،قطعات کوچک و ریز کانی کوارتز که به مقدار کم

هست.

در زمینه دیده می شود .اجزا ریز بلور و قرمز موجود در زمینه
کانی میکا است.
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تصویر  .8فتومیکروگراف نمونه  ،1نور  ،PPLهمان تصویر

تصویر  .9فتومیکروگراف نمونه  ،1نور  ،XPLلعاب و بدنه نمونه

شماره  9در نور پالریزه هست.

شماره  1که متشکل از قطعات فراوانی کانی کوارتز هست.

تصویر  .10فتومیکروگراف نمونه  ،50نور  ،XPLبقایای کانی

تصویر  .11فتومیکروگراف نمونه  ،50نور  .XPLزمینه ریز دانه

کلسیت که در اثر حرارت در زمینه سفال باقی مانده است.

سفال ،بقایای کانی آمفیبول و میکا که به مقدار کم و محدود در
زمینه سفال دیده میشود .در بعضی از نمونهها در حاشیهی
داخلی فضای خالی موجود ،کانی کلسیت به فرم ثانویه و بعد
ساخت سفال تشکیل شده است که باید آن را از کلسیت اولیه
مجزا نمود.



ازدیگرمواردیکهازجدول()1میتواناستنباطنمود.کانیکلسیتاست.درمطالعهسفالکانیکلسیت
اهمیتباالییدارد.اینکانیدردمایحدود 800درجهازبینمیرود ).(Emami 2010; Rathossi 2010در
نمونهسفالهایموردبررسینمونهشماره35و 1فاقدکلسیتهست.باتوجهبهوجودکانیکربناتکلسیم
وسنگ هایآهکیدرمنطقهموردبررسی،دمایپختایننمونهبیشاز800درجهسانتیگرادبودهاستو
درجهراتحملکردهاند(تصویر.(Reedy 2008))10همچنیندرزمینه

دیگرنمونههادمایپختکمتراز800
ایننمونهمقادیرفراوانازکانیمیکاوجودداردکهدرنمونههایدیگرمشاهدهنمیشود.عالوهبرکانیهای
یت)نیزدرنمونهوبهصورت

ذکرشدهفوقکانی هاییماننداکسیدآهن،آمفیبولومیکا(بیوتیتومسکوو
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یرسیدیدهمیشود(جدول. )2الزمبهذکراستکهمیزانفراوانیکانیآمفیبولو

ریزبلورهمراهبازمینه
میکادرنمونههایموردمطالعهبسیارکم)(trهست .


جدول  :2مشخصات و خواص میکروسکوپی کانیهای مشاهده در مقطع نازک (وثوقی عابدینی)1393 ،
نام کانی

سیستم

ترکیب شیمیایی

رخ و شکستگی

ماکل

رنگ

شکل

تبلور
کوارتز
Quartz

تریگونال
(،)α

دانههای
SiO2

دارای شکستگیهای نامنظم

هگزاگونال

دارد ولی غیرقابل

بیرنگ

رؤیت

شکل و بیشتر

()β
کلسیت
Calcite

دارای خوردگی
دارای رخ کامل به موازات
CaCO3

()1011

تریگونال

Fe2O3

ندارد

مونوکلینی

KAL2
[(OH,F)2AlSi3O10
]

تریگونال

شکلدار تا بی-

بصورت دانه-

نواری مکرر با
نوارهای بسیار نازک

بیرنگ

هایی با لبههای
دندانهدار،
رشتهای و
اُاُلیتی

اکسیدآهن
(هماتیت)
Hematit
e

سیاه ،در مقاطع بسیار
مایل به زرد

ای ،اُاُلیتی و

ک

صفحهای،

رخ بسیار کامل به موازات

در زیر

( )001تحت تأثیر فشار به-

میکروسکوپ

بیرنگ و به ندرت زرد

ورقهای،

صورت نوارهای خمیده

غیرقابل رؤیت

روشن یا مایل به سبز

فلسی ،رشته-

است.

بیوتیت
(میکا)
Biotite

نازک ،قرمز خونی و قرمز

فلسی ،رشته-
دانهای

مسکوویت
(میکا)
Moscovit
e

نواری

صفحهای،

مونوکلینی
ک

K(Mg,Fe+2)3[(OH
])2AlSi3O10

رخ بسیار کامل به موازات

در زیر

( )001تحت تأثیر فشار به-

میکروسکوپ

صورت نوارهای خمیده

غیرقابل رؤیت

ای و ستونی
صفحهای،
قهوهای تیره و یا سبز

ورقهای ،فلسی
و ستونی

است.



 .7نتیجه
ازمطالعهی پتروگرافیسفالهایاسالمیشهربلقیساسفرایننتایجزیربهدستآمدهاست .رخنمون سنگی
ماسهسنگ و کنگلومرا به همراه
در منطقهی مورد مطالعه متشکل از انواع مختلف سنگ آهک ،مارن ،شیل  ،
آنها هست که بقایاء و کانیهای آندرسفالهایموردمطالعهدیدهمیشودوبهنوعیبومیبودن
رسوبات  
سفالها تفاوت
منشأ اولیهی سفالهاتأییدمیگردد .نمونهی شماره  1از نظر ترکیب و ساختار بادیگر نمونه  
کلیواساسیداردوبهلحاظترکیبارتباطیبامنطقهیموردمطالعهنداردویکنمونهوارداتیاست.سطح
یتمامنمونهسفالهایموردمطالعه،بایکالیهیلعابپوشیدهشدهاست.بهدلیلساختارشیشهایو

خارج
عالوهبر فاز
ایزوتروپلعابدرنورمتقاطع،تیرهودرنورپالریزهلعاببیرنگدیدهمیشود .در الیهی لعاب  
شیشهای،قطعاتکانیکوارتزواکسیدفلزاتدرتعدادیازنمونههاوجوددارد .بافت یا فابریک اصلی بدنه
ریزبلوربازمینههمگنویکنواختاست.نمونهشماره216ازنظرفابریکوترکیبمتفاوتاز
سفالهاسیلتی 
دیگر نمونهها است.در این نمونه کانی کوارتز و کلسیت فراوانی زیادی دارند و اندازه اجزاء سازنده در این
نمونه بسیار متفاوت و ناهمگنهست .کانی کلسیت در دمای حدود  800درجه سانتیگراد تجزیهمیشود از
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نمیشودوبهاحتمالزیاددمایپختایننمونهبهدلیل
اینرودرنمونهشماره35کانیکلسیتدربدنهدیده 
بهدلیل وجود کانی کلسیت دمای کمتراز
نمونهها  
نبود کلسیت بیش از  800درجه سانتیگراد است و دیگر  
800درجهراتحملکردهاند .
درنهایت باتوجه به نتایج فوق باید گفت که سفالهای لعابدار با سبکهای مختلف که از بررسیهای
باستانشناسیشهربلقیسبهدستآمدهاند،داراییکمنشأمشترکوواحدینیزهستندوهمچنینباتوجه

سازندزمینشناسی منطقهاسفراین،

بهمقایسهی بینخاکمصرفی مورداستفاده درساختاینسفالهابا
میتوان آن ها را مرتبط به منطقه مورد بررسی با منشأیی محلی درنظر گرفت ،که دراین بین تنها سفال
زرینفامازمنظرکانیشناسیوزمینشناسیمنطقهمتفاوتبادیگرسفالهاوسازندزمینساختهست که

بایدآنرایکسرامیکوارداتیازدیگرمناطقبهاینناحیهدرنظرداشت.


تشکّر و قدردانی
یاکبر وحدتی (معاون اداره کل میراث فرهنگی خراسان
بدینوسیله نگارندگان پژوهش حاضر از آقایان دکتر عل 
شمالی) ،علیرضا نجفی (مدیرپایگاهشهرباستانیبلقیس) ،احمد نیکگفتار (مسئول بخش پژوهشپایگاهشهرباستانی

حانگیزصبوحیثانی کمالتشکروقدردانیرا
بلقیس) ،دکتردامونمنزوی،ناصرمصیبزاده شیرازی وخانمفر 
مینمایند .



پینوشت
1- Optical polarizing microscope.
 Qz)Clean( -2کوارتزشفافوفنوکریست Qz)Cloudy(.کوارتزابریوپلیکریستالین Am .آمفیبول Fe-oxid.اکسیدآهن.
MicaمیکاCc.کلسیت.
-3امواجیازپوالریزوروآنالیزورعبورمیکنندکهجهتارتعاشآنهاهمجهتمسیرعبوردهندهیامواجدرآنهاباشند.حال
اگر کانی مورد مطالعه از نظر نوری دارایخواص ایزوتروپیباشد امواجی که از پوالریزور وارد آن میگردد بدون تغییر مسیر
ارتعاشازآنخارجگردیدهوواردآنالیزورمی گردد.چونمسیرعبوردهندهامواجدرآنالیزورعمودبرمسیرارتعاشامواجخارج
شدهازکانیاست،لذاآنالیزورازعبوراینامواجازخودجلوگیرینمودهوکانیتاریکویاتیرهبهنظرمیرسد(وثوقیعابدینی،
 .)78:1393
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