
1398ستان ، بهار و تاب1، شمارۀ 11شناسی، دورۀ مطالعات باستان  

(                               17تا ص  1)از ص                                 
 

 
 

 

از بندر تاریخی حریره در  آمدهدستبهساختار شناسی و مینرالوژی سفال سالدن 

 فارسخلیجاز چین تا  جزیره کیش؛ رد پایی بر تجارت دریایی

 
 امامی محمدامینسید    

 ، دانشگاه هنر اصفهاناشیاء تاریخی و فرهنگیدانشیار گروه مرمت 

 خنجری رضا

 لبزادانشگاه  دانشگاه هنر اصفهان و مربی نگی و تاریخیفره وخته کارشناسی ارشد مرمت اشیایآمدانش

 سوگند نقوی

 لبزادانشگاه  و مربی اه هنر اصفهاندانشگ فرهنگی و تاریخی وخته کارشناسی ارشد مرمت اشیایآمدانش
 20/03/1398؛ تاریخ پذیرش: 25/01/1396 تاریخ دریافت:

 

 
 چکیده

استفاده از مواد خام توسط صنعتگر  فناوریسفال از زمره مواد تاریخی و فرهنگی است که در بستر تاریخ گویای رشد تکنیکی و 

یکی از مواد مهم در  عنوانبهگشته تا سفال  ن سببستفاده از این ماده و تکنیک ساخت آبوده است. تنوع در هدف ا آنسازنده 

میالدی( در چین رواج گرفت و در همین  9)قرن  3تحلیل ارتباط فرهنگی جوامع قرار گیرد. تولید سفال سالدن از اواخر قرن 

 هایحفاریاز  هآمددستبه هایسفالقطعه از  7تعداد  است. شدهاثباتورود ان از طریق تجارت دریایی و زمینی به ایران  هاسال

احتمالی این مواد )صادراتی یا محلی(  منشأتعیین خصوصیات ساختاری و شیمیایی و  باهدفبندر حریره در جزیره کیش مورد 

جهت شناسایی ترکیب شیمیایی  STA و XRF ,XRD, ESEM-EDX LM,قرار گرفتند. در این راستا از متدهای  موردمطالعه

است.  شدهاستفادهو درجه حرارت پخت  دهندهتشکیلفازهای سایی شیمیایی ریزساختارها و شناخصوصیات نوری و مینرالوژی 

و  CaOو  O2Naو مقادیر عنصری  بر اساس شواهد تکنیکیاین مهم است که سفال سالدن جزیره کیش  دهندهنشاننتایج 

و  همچنین وجود این نوع سفالاست.  شباهت داشتهچین سالدن سفال با  گرادسانتیدرجه  1200درجه حرارت پخت حدود 

 بوده است. فارسخلیجدریایی بین چین و حوزه  و تجاری گسترده ارتباط وجود بیانگر امکان تشابهات تکنیکی
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 . مقدمه1

در مسیر تجارت دریایی بین دریاهای آزاد از آسیای  شدنواقعجغرافیایی و  ویژهبه سبب موقعیت  فارسخلیج

های دور اهمیت خاصی در و تا بنادر نوار ساحلی شرقی شمال آفریقا، از گذشته فارسخلیججنوب شرقی تا 

بازرگانی دریایی دنیای قدیم دارا بوده است. این تجارت گسترده در اغلب تحوالت اقتصادی شرق و غرب نقش 

یک منطقه تجاری داشته است. آثار و بقایایی که از وجود  عنوانبه فارسخلیجگسترده شدن حوزه  ای درعمده

دلیل بر رونق اقتصادی این  همچنین است جاماندهبنادر و شهرهای پرجمعیت در سواحل آن در طول تاریخ بر 

به سواحل شمالی و شرقی  اًعمومهای کاروان رو از آسیای صغیر گرفته تا ماوراءالنهر منطقه است. شبکه راه

و  واردشدهبرای مصرف و صادرات  فارسخلیجیافت و محصوالت نواحی مزبور به بنادر خاتمه می فارسخلیج

در  فارسخلیجمراکز بازرگانی  (.276، 1369)دبیرسیاقی  ده استشصادر می ی منطقهبه دیگر کشورها نیز ازآنجا

شمال غربی  زاویهاز  کهطوریبهجابجایی از غرب به شرق بوده است  طول تاریخ همواره تغییر محل داده و این

این مراکز تجاری به ترتیب زمانی عبارت بودند از: ابله، بصره، سیراف، کیش و  فارسخلیجبه جنوب شرقی 

فرهنگی و تاریخی، مرکز  نظرازنقطه فارسخلیج منطق زیادبا توجه به اهمیت  (.1755، 1342)معین هرمز 

تا سرحد امکان تحقیقات و مطالعات  که همواره کوشیده است تاکنون تأسیسایران از بدو  شناسینباستا

هجری شمسی، 1351به بررسی استان بوشهر در سال  توانمی ازجملهوسیعی را در این ناحیه انجام دهد. 

هجری  1354کیش در سال  جزیرههجری شمسی و بررسی مقدماتی  1353سیراف در زمستان  هایکاوش

 (.540، 1375)مصطفوی شمسی اشاره کرد 
طول (. 1)تصویر قرار دارد  بندرلنگهکیلومتری جنوب غربی  95کیلومتری بندر چارک و  32کیش در  جزیره

است  فارسخلیجاز بهترین جزایر  وهواآبصاف و از حیث  تقریباًکیلومتر و سطح جزیره  15×7و عرض آن 

به این  توانمیورد تاریخ قدیم کیش اطالعات کاملی در دست نیست اما فقط در م طورکلیبه. (2535)بختیاری 

خدای  "مرکور"خدای زیبایی و  "ونوس" الههنکته اشاره کرد که در زمان اسکندر این جزیره اختصاص به 

بن خلف  محمدحسین" نوشته "برهان قاطع"در کتاب در این رابطه  (.66، 1310)سعیدی، داشته است تجارت 

 18ای به عرض تنگه واسطهبهکیلومتر عرض دارد و  8کیلومتر طول و  15کیش  جزیره"آمده است:  "زیتبری

 (.1755، 1342)معین  "قابل کشتیرانی است خوبیبه؛ این تنگه جداشدهکیلومتر از ساحل 
 

 
 فارسخلیجدر  شدهواقعموقعیت و نمایی از جزیره کیش : 1تصویر 
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که  ذکرشده "محمد دبیرسیاقی"به کوشش  "قبادیانی مروزی ناصرخسروحکیم  مهسفرنا"در ادامه در کتاب 

هزار گزی غرب  9و در  رودمیآنان به شمار  ترینمهمو پس از قشم  فارسخلیجکیش از جزایر معروف  جزیره

روف مع فارسخلیجمیان جزایر  ،هزار گز است. در خوبی هوا و آب 7 پهنشو  15. درازای آن قرار داردلنگه 

همچنین محیط آن را چهار فرسنگ نوشته است و  "یاقوت". شودمیاست و بهترین مروارید در اطراف آن صید 

هندی است.  هایکشتیو عمارات نیکوست و لنگرگاه  هابستانبا  نیکومنظر؛ محلی اشاره دارد به این نکته که

ه چهار فرسنگ در میانه فاصله باشد و گمان این است ک شودمیآن دیده  هایکوهاز جزیره ساحل فارس و 

مسلط شدند و در  فارسخلیجکرمان بر  سالجقه، بویهآلدر دوران اسالمی، پس از انقراض (. 276، 1328)اقبال 

سلجوقی کرمان بر ه.ق( سلطان  495-477)کیش قلعه و شهر جدیدی ساختند. عمادالدوله نورانشاه  جزیره

 367)یا بقولی ه.ق  366سال  زلزلهساخت. همچنین  فارسخلیجز بازرگانی اهمیت این جزیره افزود و آن را مرک

در سیراف نیز مزید بر علت گردید و باعث شد که اشراف و تجار سیراف به کیش مهاجرت کنند و کیش  ه.ق(

 (.14، 2535و بختیاری  133، 1377)محمودیان، اقتصادی رونقی چندان پیدا کند  ازنظر

هایی از سنگ تپه صورتبهو بقایای آن  شدهواقعیره در نوار ساحل شمالی جزیره شهر قدیم کیش بنام حر

سنگی  هایستونکه  شودمییک مسجد قدیمی نیز در اینجا دیده  هایخرابهاست.  ماندهباقیو آجر هنوز 

 بارانآبشهر قدیمی کیش دارای چندین  عالوهبه. شودمیده هپراکنده مشا صورتبهاش در منطقه شکسته

مؤلفین قدیم در مورد  طورکلیبهبزرگ به شکل مستطیل با دیوارهایی از جنس آجر و مالت ساروج است. 

 هایکشتیو  شدهساختهکه در این جزیره، شهر بزرگ و دارای حصاری عظیم  اندنوشتهکیش چنین  جزیره

ر معمور در آنجا وجود داشته و پنج بازا لنگرانداختهتجارتی از هندوستان و عربستان اغلب در بندرگاه آن 

و از دور به شکل قالع  استو دارای چندین طبقه بوده  شدهساخته گلکاهها عموماً با سنگ و است. خانه

در مورد شهر  "اقلیم پارس، آثار تاریخی و اماکن باستانی فارس"رسیدند. در کتاب مستحکمی به نظر می

بروند  فارسخلیج دهانه جانببهمشرق  طرفبهر سیراف که از بند"کیش چنین آمده است:  جزیرهحریره در 

)مصطفوی  بوده است فارسخلیجکیش بر سر راه قرار دارد که خود از مراکز مهم بازرگانی و آبادانی  جزیره

های زیادی از بقایای . شهر قدیم کیش در سمت شمال این جزیره قرار دارد و امروزه تپه(521-522، 1375

هجری قمری  8قرن  اواخرکیش تا  جزیره درواقع. شودمیهای سنگی آن در اطراف مشاهده نها و ستوخانه

قدیمی عهد  ابنیهکه از  "حریرا" قصبه ویرانهگذارد. آثار دارای شهرت زیاد بوده و بعدها رو به ویرانی می

 این بنا که رسدمی نظر ن بهفروافتاده عمارات آ هایستوناز  .است ماندهباقیاسالمی بوده، هنوز در این جزیره 

 ظاهراًدریا وجود دارد که  کرانهویرانی هم در نزدیک  قلعهبقایای  آثارباشد. از این  شدهخرابزلزله  براثر

از اشیا دهلیز زیرزمینی به دریا ارتباط داشته و دیوارهای آن را از سنگ و ساروج ساخته بودند.  وسیلهبه

اشاره قدیمی  هایسکهظروف سفالی و چینی و  به توانمی کیش جزیرهدر  واقع هایویرانهاز  آمدهدستبه

 (.522-521، 1375)مصطفوی  نمود
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. این شهر یا بندر تجاری در مرکزیت مسیر باشدمیسایت تاریخی حریره تنها بافت شهری سالم دوران ایلخانی 

شده هجری قمری مبادله کاال در این شهر انجام می 9تا  4فاصله قرون  آبی جاده ابریشم قرار داشته و در
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تقریباً تمامی آثار دانند. با حکومت ایلخانان می زمانهمهجری قمری  7است. اوج شکوه شهر را در قرن 

در شهر حریرة تنوع آثار موجود هجری قمری است.  9تا  4موجود در شهر تاریخی حریره مربوط به قرون 

 یبرگچ آثار، ظروف و قطعات فلزی، سکه و اییشهش، ظروف فامینزر هاییکاش: ظروف سفالی، املکیش ش

و جزایر آن در طول تاریخ  فارسخلیج گفت که توانمیچنین  تاریخچه شهر حریرهدر مورد  یطورکلبه است.

ن شرق و غرب، در مسیر دریایی بی هایراهامپراطوری بزرگ ایران و محل تالقی  ناپذیرجداییهمواره جزء 

بوده است. پس از وقوع زلزله در بندر تاریخی سیراف به سال )جاده ابریشم( جاده تجارتی جهان  ترینقدیمی

با حکومت  زمانهمقرار گرفت و رو به عمران و آبادی نهاد.  موردتوجهکیش بیشتر  جزیرههجری قمری،  365

خزانه اتابکان فارس شهرت  عنوانبهوج رونق و عظمت هجری قمری( کیش در ا 7و  6اتابکان فارس )قرن 

 برانداخترا در کیش  "بنی قیصر"سلسله  "ابوبکر بن سعد بن زنگی"هجری قمری اتابک  626 سال دریافت و 

هجری قمری  10هجری قمری تا اواسط قرن 5و آوازه اقتدار او حتی در هندوستان نیز پیچید. از اوایل قرن 

مرکز تجاری و  ترینمهم عنوانبهکیش  جزیرهبا حکومت اتابکان فارس،  زمانهم سال( 500)تقریباً به مدت 

و نقش اساسی را در برقراری ارتباط بین اقوام و ملل مختلف داشته  شدهشناخته فارسخلیجبازرگانی منطقه 

است که امروزه در  وجود شهری بزرگ و آباد گربیان ماندهباقی. آثار و شواهد (112-122، 1375مصطفوی ) است

دی مرکز تجارتی مهمی به میال 13این جزیره تا قرن معروف است.  "حریره"حال حاضر نیز بنام شهر تاریخی 

 النهرینبینآورند و سوداگران و اجناس خود را برای فروش به آنجا می  ،رود و تجار هند و سایر جزایرشمار می

 "نصری مستتاریخ "در کتاب  "کنند. ابن مجاورآنجا صادر می های ابریشمی بهو یمن و ایران انواع پارچه

بغداد تعلق داشته و از جانب خلیفه هم مأموری  خلیفهکیش به  جزیرهمیالدی ابتدا  13: در قرن نویسدمی

لیکن تجارت ظروف سفالی و پارچه منحصر به شخص سلطان بوده و کسی دیگر اجازه  ،مقیم آنجا بوده است

 (. 1391 کارچمن)نداشته است  ار آن خریدوفروش
 

 سالدن هایسفال. 3

و در فرهنگ آکسفورد به معنای  ایپستهسالدن در فرهنگ لغت فرانسه به فارسی به معنای سبز روشن و مغز 

دهند. سالدن نام های از این نمونه نسبت میلعاب سبز مایل به خاکستری است که به برخی از سفالینه

. این لعاب (Matson, 1986)ای دیرینه دارد ا است که در تاریخ سرامیک جهان پیشینههای از لعابخانواده

 شدهپختهدر چین که از مراکز مهم و اصلی ظهور و تکامل ظروف سرامیکی ق.م  1600در حدود نخستین بار 

ر زیاد رنگ های بسیاها شباهتاز سفالینه گونهاین. یکی از خصوصیات بارز شدهساخته ،در دمای باال است

 Zhu)است به سنگ یشم است. این تنوع رنگی بسته به ضخامت لعاب و شرایط پخت کوره متفاوت  هاآنلعاب 

et al., 2011)طریق ایلخانیان از دورف سالدن نخستین بار در اواخر و. بر طبق مدارک و شواهد تاریخی، ظر 

 و همد نقر خراوا . بر همین اساس دره استشد انیروارد ا چینکشور  از ،ایران جنوبی حلاسو سمت از و یادر

 که شدهساخته لگریسفا مهم هایکارگاه درسفالینههایی  نیز انیرا هجری قمری، درهم زدیا نقر یلاوا

 . همچنین در(1393)فیضی و مهجور مشاهده نمود  توانمیکیش  ةجزیر و افسیر ن،کرمادر  از آن را هایینمونه

 ستا هشد یافت دنسالو  سفید و بیآ هایسفال قطعات و هاتکه از دییاز ادتعد فارسخلیج در هرمز جزیره

 دارد. تعلق بعدازآن ی قمری وهجر همد نقر نیمه به که
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همانند ظروف آبی و سفید دوره  و گرددمیمتداول  ایران در نقاط متفاوت از هاسفالاین در دوره صفویه 

و  شدهساختهشامل ظروفی که تحت تأثیر ظروف سالدن چین گروه اول  :شودمیتقسیم  صفویه به دو گروه

شکل  ازنظرکه با ابتکار سفالگران ایرانی با نقوش و تزیین جدید در عصر صفوی رایج شده و  گروه دوم ظروفی

سفال نوع کیفیت بدنه،  ازلحاظ (.Britt 2007: 9)بدل چینی() ظروف تا حدی شبیه ظروف ساخت چین است نیز

و لعاب زیبای  (Stoneware)که دارای بدنه بسیار متراکم سنگی  شودمیخاصی از سفال گفته  سالدن به گونه

 کامالً طوربه آنباشند. لعاب سفال سالدن در سرتاسر سطح بدنه می آن آبی در روی بدنه-خاکستری تا سبز

 هایسفالولید ن دارد . تآ تولیدکننده انیکنواخت کشیده شده که حاکی از تسلط و علم باالی صنعتگر

. (Hobson, 1915: 67)هان در آسیای شرقی آغاز شد  سلسلهابتدایی از اواخر  صورتبهدر چین  سالدن

 Longquan گونه، سالدنسفال  هایکوره. اندشدهپراکندهدر جنوب چین  عمدتاً سالدنپخت سفال  هایکوره

رود به شمار می سالدنهای پخت کوره ترینمعروفاز استان ژجیانگ قرار دارد و از  Longquanدر شهرستان 

جنوبی و یوان سفال  سنگهای در دوره کهطوریبهجنوبی چین آغاز شد مستقر در نواحی های که در سلسله

در  درنهایتمیزان پخت آن کاهش یافت و  مینگ سلسلهاما در  .(Li et al. 2012: 27)سالدن توسعه پیدا کرد

به دو صورت زمانی  معموالً سالدن. سفال (Li et al. 2012: 26) متوقف شد آن تولید طورکلیبهچینگ  سلسله

و از  شودمیها و پادشاهان متفاوت زمانی سفال سالدن مربوط به سلسله ازلحاظ. شودمیبندی و مکانی طبقه

تا  3قرن  ،بندیتقسیم شیوهشوند. بر اساس هر دو های چین شمالی و جنوبی، تقسیم میسالدنبعد مکانی به 

بیش از  سالدندر ایران دو گونه . رودبه شمار می سالدنتاریخی تولید  سیر درعطفی  نقطهمیالدی،  12قرن 

و  (Yue)یوئه  گونهاز:  اندعبارتاست که  شدهکشفساحلی جنوبی ایران  نوار در مناطق سالدنهای سایر گونه

به  واردشده سالدن ترینقدیمیر همین رابطه . د(Whitehouse 1983: 11) (Longquan)چوآن  النگ گونه

 3یوئه در سیراف است که متعلق به اواخر قرن  گونههای  سالدن، "وایت هاوس" هایکاوشایران بر اساس 

سالدن وارداتی چین به ایران از نوع یوئه شهرت  زماندر همین  درواقعو  ،است (میالدی 9قرن ) هجری قمری

 .(Whitehouse, 1983: 17)یافته است 

سنگی  خمیرهبه این نکات اشاره کرد که این سفال دارای  توانمینوع یوئه  سالدناز خصوصیات ظاهری 

. شودمیمشاهده  دارترکو  ایشیشه صورتبهبسیار ظریف با بافتی متراکم بوده و لعاب آن قلیایی است که 

 گونه سالدنغیر است. بیشتر ظروف آن در هنگام پخت از نخودی تا خاکستری روشن و تیره مت خمیرهرنگ 

 هایگل: ازجملهزیبایی  هایکاریکندههای یوئه با سالدنزمان  باگذشتیوئه ساده و بدون تزئین هستند اما 

های  سالدن. حضور (1393)فیضی و مهجور لوتوس، پرنده، اژدها، ماهی، پروانه و تزئینات استامپی همراه شدند 

و به دنبال آن در  شودمیمیالدی در ایران کمرنگ تر  11جری قمری و قرن ه 5یوئه از ابتدای قرن  گونه

النگ  سالدنگذارند. مشخصات النگ چوآن پا به عرصه وجود می گونههای سالدنهجری قمری  5اواخر قرن 

 رنگکمسنگی ظریف به رنگ خاکستری  خمیرهکیش دارا بودن  جزیرهدر بندر سیراف و  آمدهدستبهچوآن 

های شیاردار قالبی در بیرون دارای عمق با تزئین آمدهدستبهاست. ظروف  آبی سبز هاآنرنگ لعاب است و 

 .(144-122، 195)کنت، های هزارپر در کف ظرف هستند های استامپی به شکل گلظرف و یا دارای تزئین
 اندک یزانبه م یوئه گونۀ سالدنمیالدی  11هجری قمری و قرن  5در اواسط قرن  کیش جزیره در

)قرن هجری قمری  8و7 هایسدهالنگ چوآن که مربوط به  گونه سالدن برعکس ولی است آمدهدستبه
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های سالدن غالب . شکل(Whitehouse, 1983: 12)رود می شمار به منطقه غالب گونۀ است، میالدی(14و13

 نقش برجسته، یر نقاشی،نظ تزیینی هایروش با که است، سبزرنگ لعاب با بزرگ هایقدح و کاسه کیش،

موجود در  سالدنلعاب و نقش ظروف . (1376)موسوی است  شدهآرایش چینی زبان به هایینوشته نیز و حکاکی

شهر حریره ، فراوانی سفال در  شناسیباستانهای در هنگام کاوشاست.  ماندهباقیاین محوطه کامالً سالم 

ها به سمت الیه در ند. این در حالی است که ضمن کاوشکجلب نظر می اکثر مناطق مورد کاوشدر  سالدن

سفال  گونههیچو گاه  ندرتبههای مکشوفه بر روی کف اطاق ویژهبهو  شدهها از وفور آن کاسته ترانشه عمق

 دورهسلجوقی تا  دورهنیز تماماً متعلق به  هاسفالتاریخی ساخت این  محدودهبه دست نیامده است.  الدنی

های اکتشافی در شهر حریره اکثراً از ترانشه آمدهدستبه سالدن. قطعات ظروف (1376وسوی )ممغول است 

)موسوی است  تولیدشده سازچرخ صورتبهورز و  خوبیبه آنانهستند و خمیره  رنگخاکستری خمیرهدارای 

رنگ خاکستری هستند. سبز سدری روشن تا تیره و گاه به  هایرنگبهدارای لعاب  هاسفالاز  گونهاین. (1376

 است.  اجراشدهگیری در زیر لعاب نقوش گیاهی و ماهی به روش استامپی و یا قالب صورتبهتزئین این ظروف 

و  13ی قرن هابر روی سالدن و اسپکتروسکوپی رامان شیمی آزمایشگاهی هایروش برتکیهمطالعات علمی با 

 هایدر کوره هاسفالصوصیات شیمیایی و فیزیکی این استحکام، تخلخل، خ برتکیهبا  بعد از میالد، 14

های این منطقه . بر اساس این مطالعات، سالدناست گرفتهانجام (Ha Lan)الن -ها دورهدر ویتنام  سفالگری

پایدار در  ین کریستالبا توجه به پدیدار شدن فازهای ( گرادسانتیدرجه  1200 حدوداً)باال  هایحرارتدر درجه 

) ,.Liem et alپخته شده است  (2TiO)( و روتیل 2SiO-highباال چون کریستوبالیت ) هایارتحردرجه 

 Yuan, 1279-1368های سفالگری سلسله یوآن )در کوره شدهساختهسالدن  هایسفالآنچه از  .(9 :2002

AD)  و سلسله مینگ(Ming 1368-1644 AD)  درصد تغییرات باالی شودمینتیجه ،CaO  درصد( 16ا ت 4)بین 

 O2CaO:Kدر بافت بدنه سفال است که بر اساس نسبت درصد(  7تا  3بین ) O2Kو همچنین مقدار 

و مشابه در  شدهشناساییفازهای کریستالین  ترینمهماز . (Prinsloo et al., 2005: 11)است  بندیطبقهقابل

و مولیت اشاره نمود. ترکیب  به کریستوبالیت توانمیهای سلسله یوآن و مینگ منطقه کیش و سالدن

های مکشوفه از جزیره کیش بسیار شبیه به سالدن شدهانجامهای چینی با توجه به مطالعات شیمیایی سالدن

های چین را بر اساس جدول سلسله ترینمهمتاریخی بین  نگاری گاهتطابق زمانی جدول است. بر این اساس 

 دهیم.قرار می موردتوجهزیر 
 

 های حکومتی ایران و چینله: سلس1جدول 

 های تاریخی چینسلسله
(Prinsloo et al., 2005: 2) 

 قدمت زمانی
(Prinsloo et al., 2005: 2) 

 زمانهمهای ایرانی سلسله

 (1384کوب، ع. )زرین

 ساسانیان و اشکانیان 206 BC – 220 AD (Hanهان )

، ن، غزنویان، سلجوقیانخالفت عباسیا 960-1127 AD (Northern Song) سانگ شمالی

 بویهآل

 ، ایلخانانخوارزمشاهیانسلجوقیان،  1127-1279 AD (Southern Song) سانگ جنوبی

 ایلخانان، مظفریان، تیموریان 1279-1368 AD (Yuan) یوآن

 تیموریان، آق قیونلو، صفویان 1368-1644 AD (Ming) مینگ

 قاجاریانافشاریان، زندیان،  1644-1911 AD (Qing) چینگ
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اگرچه تفاوت آن با  شودمیمشاهده  O2Kدر سلسله سانگ شمالی بیشترین نتایج بر اساس درصد پایین 

 .( ,.2011Zhu et al :10) باشدمی( 2TiOشده در باال در وجود درصد پایین روتیل ) بردهنامهای سلسله

در بافت بدنه  سازرنگ عنوانبهکه خود  3O2Fe صورتبهبعالوه آهن  2TiO و CaO ،O2Kترکیباتی چون 

های یوآن و مینگ سفال سالدن در سلسله بندیطبقهاکسیدهای اصلی در  عنوانبه، نمایدمیعمل  هاسفال

خاک سفال  منشأهمچنین  ریزساختاریعالوه بر مطالعات  .(Li et al., 2012)گیرد قرار می موردتوجه مجدداً

 کائولینیتی هایخاکاز  3O2Al/2SiOو بر اساس نسبت ژئوشیمیایی  شدهساخته آثارسالدن بر اساس کیفیت 

این دسته از مطالعات با توجه بر مقدار آهک و آهم باال و  (.Tite et al., 2012: 2) اندشدهدرست باال باکیفیت

های سلسله بر روی سالدن گرادسانتیدرجه  1200منیزیم پایین در بدنه سفال و درجه حرارت پخت حدود 

دیگر در  هایدورانان نیز ادامه پیدا کرد و از این بابت تفاوت بین این سالدنها با مواد فرهنگی مشابه در ه

 .(Hao et al., 2013: 4) است شدهگزارش Mgoمقدار منیزیم یا 

ها تحلیل شرایط ساخت و نوع ترکیب شیمیایی سفال سالدن مکشوفه هدف از بررسی و مطالعه این نمونه

 آیا مهم که و این. های چینی استاز سالدن مطالعات پیشین برخی برتکیهبا  آنریره و مقایسه ح راز بند

 دارند؟شبهات  کشور چین هایساختاری و شیمیایی با سالدن ازلحاظاین قطعات  راستیبه
 

 . مواد و روش4

پرستی خانم سیمین به سر 1390سال  هایحفاریاز  شدهکشفسالدن مطالعاتی  هایسفالقطعه از  7تعداد 

. در این رابطه هدف تعیین ندهای شیمیایی و ساختاری قرار گرفتدر این تحقیق مورد بررسی لک پور

 عبا انواع آسیایی این نو آنشیمیایی سفال سالدن جزیره کیش و تا حد امکان مقایسه ساختاری و خصوصیات 

این شتر قطعات کف و بدنه ظرف هستند. بی ،شدهشناسایی CHKبا کد  که هاسفالسفال بوده است. این 

بر اساس  این بابت واز شوند. بندی میها بر اساس خصوصیات ظاهری و رنگ قطعات به دو گروه طبقهنمونه

و  (CHK1, CHK4, CHK6, CHK7)خاکستری -دارای دسته سفید های بندر حریرهبدنه، سالدن رنگ

از  آمده دست به های مطالعاتینمونهکلیه . (2تصویر ) باشندمی (CHK2, CHK5, CHK3) سبزرنگخاکستری 

 دست بهها در محل دره پرتقالی Bدر محدوده واقع  Tr.GXIII78و  Tr.GXIII77از دو ترانشه  بندر حریره

در روی سطح خارجی و  و ،بافت بدنه بسیار متراکم و منسجمدارای  هانمونهاین . (1385 ،)گزارش حفاری اندآمده

 ایگونهحالت بافت عقیق  در برخی مرد لعاب روی بدنه است. شدهبستهفشاری نقش  هایطرح انآنیا داخلی 

 را به سفال بخشیده است. های رنگی و موازی()هاله

 Zeissشرکت  Olympus BX51مطالعاتی از میکروسکوپ  هایسفالجهت بررسی بافت میکروسکپی و  

با  کریستالوگرافی و شناسایی فازهای کریستالین هایبررسیاستفاده شد.  AnalySISو برنامه تصویرپردازی 

 شدهشناساییانجام گرفت. فازهای  PANanalyticدستگاه  وسیلهبه  XRDایکس اشعه پراش متد استفاده از

کمی و کیفی محاسبه  صورتبه X-Pert HighScore-Plus افزارنرمو  Rietveldسپس با استفاده از متد 

سفال را در اختیار قرار دهند. درصد دقیق فازهای  دهندهتشکیلاز فازهای  شدند تا درصد دقیقی

 .نمایدمی موردمطالعه هایسفال هایتفاوتتشابهات و  بندیطبقهو  سازیمدلسفال کمک به  دهندهتشکیل

شرکت  S4-Pioneerدستگاه مدل  وسیلهبهو  XRFبا استفاده از روش  هانمونهترکیب شیمیایی کلی 
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Brucker  با استفاده از روش  هانمونهانجام گرفت. مطالعات تعیین درجه حرارت پختSTA  توسط دستگاه

 Version 4.8 Proteus حرارت توسط برنامه محاسبات تعیین درجهانجام گرفت و  Netzsch 449Cمدل 

Analysis .انجام گردید 
 

 
نمای داخلی ظرف و تصاویر سمت چپ نمای خارجی  مطالعاتی موجود. تصاویر ستونی سمت راست هاینمونه :2تصویر 

 دهند.ظرف را نشان می
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 . تحلیل و بحث5
  هاسفالپتروگرافی مقاطع نازک  هایبررسی. 5-1

شرقی آسیا و آسیای جنوب غربی اکثر مطالعات بر اساس  هایقسمتسالدن از  هایسفالدر تحقیق و بررسی 

میکروسکپ نوری بر روی این دسته از مواد  هایبررسییمیایی بوده و تجزیه شآزمایشگاهی رامان و  هایروش

 Hao et al., 2013; Li et al., 2012; Liem et al., 2002; Prinsloo et al., 2005; Zhu)انجام نگرفته است 

et al., 2011). ی هابر همین اساس استفاده از روش میکروسکوپی پالریزان در بررسی و تحقیق بر روی سالدن

در این ناحیه مطرح است.  هاسفالمکشوفه از جزیره کیش روشی نوین در تحقیقات بر روی این دسته از 

 اندعبارتکه  گیرندمیقرار  موردتوجه هاسفالدر مقاطع نازک  پترولوژی و پتروگرافی بر سه اساس هایبررسی

درنهایت و )آلی و معدنی( و یا تمپر  نندهپرکیا بافت زمینه، تعیین نوع مواد  بدنه از: خصوصیات بافت ماتریکس

 هاینمونه. (Trettin, 2010: 7) Emami andاستحکام نمونه  غیرمستقیم عبارت بهن، یا مقدار تخلخل آ

. ماتریکس باشندمیتوجهی  درخوردارای خصوصیات  اندشدهدادهنشان  3که در تصویر  طورهمان موردمطالعه

ز بوده و از تخلخل بسیار کمی برخوردار بیکروسکوپ پالریزان دارای رنگ سدر زیر م موردمطالعه هاینمونه

ولی در  بوده،قرمز  متمایل بهرنگ بافت ماتریکس (،  B 3)تصویر  2. تنها در نمونه شماره (3A)تصویر هستند 

ین این بافت در چن چسبندگی. رنگ سبز بافت زمینه و باشدمیها مشابه مقدار کم تخلخل با دیگر نمونه

 واسطهبهو  نمایدمیبندی طبقه (Stoneware)با بافت سنگی  هایسرامیک، این مواد را در دسته هاییسفال

 Quinn and)رساند درجه حرارت بسیار باالیی را در طی مراحل ساخت آنان به اثبات می ،ای شدن بافتشیشه

Burton, 2009: 17).  آیدمی وجود بهاختاری به دو دلیل در چنین س قرمزرنگبافت ماتریکس: 

 .یا در اثر استفاده از ماده خام دارای درصد آهن باال (1

 باال. هایحرارتر خاک رس در درجه هن موجود دآاکسید شدن  واسطهبه (2

ها نیز در و کوره گرفتهمیقرار  مورداستفادهسالدن همیشه بهترین خاک رس  هایسفالالبته برای ساخت 

. در ارتباط با مواد (Chen et al., 1999: 2; Colomban et al., 2003: 3)ند دکرباال کار می هایحرارتدرجه 

نیز اشاره  شودمیمشاهده  3Bکوارتز که در تصویر  ریزودرشتبافت سفال باید به قطعات  پرکنندهمتفاوت 

هستند گویای ورز یکنواخت و  ی برخوردارتیکنواخ نسبتاًهای کوارتز که از اندازه کرد. پراکندگی یکنواخت دانه

قطعات با توجه به زاویه خاموشی  هستند. این موردبررسی هایسفالبندی مناسب این قطعات در بافت دانه

خرده قطعات گرانیتی و  عنوانبه (3Fو  3B)تصویر  7و  2در داخل بافت خود در نمونه شماره  غیریکنواخت

. در نمونه (Daghmehchi et al., 2016: 7) گردندمی ندیبطبقه (Lithic Fragment)سنگی  قطعات خرده

نارنجی قابل مشاهده است. این -زرد بارنگ، در مرکز تصویر ساختار کشیده موسکوویت (3F)تصویر  7شماره 

یند و همواره آنمی وجود بهفاز ثانویه  صورتبه (پیروتکنیکی)حرارت دیده تاریخی و مواد  هایسفالکانی در 

 Maggetti et)است  پرکنندهگرانیتی در بافت مواد  هایسنگخردهاستفاده از  کنندهمشخصاز اولیه ف عنوانبه

al., 2010: 5) حوزه حرارتی و  کنندهتعیینیک کانی با خصوصیات ترموبارومتری ) عنوانبه. کانی موسکوویت

 بارنگ در زیر نور پالریزان یمتعارف و طبیع هایحرارتاین فاز در درجه گردد. مشاهده می (مشخص پایداری

با سطح  یا سفید رنگکمرنگ زرد  بارنگ گرادسانتیدرجه  950باالتر از  هایحرارتنارنجی و در درجه -زرد

تغییر شرایط  کنندهمشخص. این تغییر رنگ (Trettin, 2010: 5) Emami and گرددمیمشاهده  منشوری
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. در (Spataro, 2011: 6)است  گرادسانتی درجه 900ر از باالت هایحرارتمحیط پخت سفال و ایجاد درجه 

 هایکانی هایخرده توانمیسفال  پرکنندهدر بافت متشکله قطعات  (C, D, E 3)تصویر  6و  5و  4 هاینمونه

درجه حرارت باالیی از  هایکانیچنین خرده  C3زرد کدر را مشاهده نمود. در تصویر  بارنگدرجه حرارت باال  

)دارای ساختار  باال از نوع دیوپسید با ساختار رومبوئدرال و هیپ ایدیومورف احتمالبهها و پیروکسن خانواده

خود دلیل بر  هادر بافت بنده سالدن . وجود قطعات دیوپسیدیشودمیدر مرکز تصویر دیده  کامل( چنداننه

ه به نبودن چنین منبعی با توجه به است. با توج هاسفالاستفاده از مواد خام آذرین در داخل این دسته از 

و در نزدیکی  (Dobson and Whittington, 1979: 10) فارسخلیج هایکنارهدر  شناسیزمینساختارهای 

 در نظر گرفت.)ایرانی( یک بافت متشکل از مواد خام بومی  عنوانبهچنین ساختاری را  تواننمیجزیره کیش 
 

 
باشند. . همگی دارای بافت رسی و زمینه ریز بلور کوارتز میموردمطالعهسالدن  هایفالسمقاطع نازک . پتروگرافی 3تصویر 

بافت زمینه با ماتریکس دارای آهن  Bگردد. در تصویر بافت کوارتزی و ذرات ریز یکدست کوارتز مشاهده می Aدر تصویر 

کانی کشیده و  Fیکدیگر بوده و در تصویر  مشابه Eو  D. تصاویر شودمیمقدار کمی ذرات آهکی دیده  Cبوده و در تصویر 

از تخلخل بسیار کمی برخوردار بوده و بافت مستحکمی را دارا  هاسفالشوند. تمامی این ویت مشاهده میوموسک زردرنگ

 هستند.
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  هاسفالبررسی تعیین فازهای کریستالین متشکله بافت  .5-2

دو فاز بسیار مشخص و  دهندهنشان( XRD)شعه ایکس بررسی فازهای کریستالین با استفاده از متد پراش ا

لومنیوم فسفات آبا نام  دیگر . همچنین یک کانیباشدمیباال همچون کوارتز و مولیت درجه حرارت پایدار در 

در بافت  جزئیفازهای بسیار  XRDنیز با استفاده از این روش مورد شناسایی قرار گرفت. با استفاده از روش 

درجه حرارت باال  فازیک عنوانبهبه آنورتیت  توانمیچنین فازهایی  ازجملهگیرند. قرار نمی یموردبررسنمونه 

درجه در نمودارها با  30تا  27بین  2θدر  اکثراًاین فاز  XRD هایپیکمولیت نام برد که در  در کنار

یک فاز کریستالین  صورتبه. فاز کریستالین مولیت (4)تصویر های کوارتزی و ایلیتی همپوشانی دارد پیک

یک مشخصه در ظروف  عنوانبهدرجه حرارت باال با بلورهای کشیده و منشوری شکل در داخل بافت سفال 

 مورداستفادهاست. این فاز با توجه به ماده خام  قرارگرفتهو بررسی  موردبحثباال  هایحرارتپرسالن در درجه 

و بدین  شدهدیدهنیز  آسیاهای مطالعه شده در شرق سالدندر تمامی باشند که دارای منبع کائولینیتی می

 Prinsloo et)کیش هستند  جزیرهترتیب این مواد قابل تشبیه و مقایسه با مواد اکتشافی در بندر حریره از 

al., 2005: 11; Zhu et al., 2011: 1; Hao et al., 2013: 3).  بر اساس تطابق بسیار خوب فازی بین

 هایسرامیککلیه  ،است مشاهدهقابلنیز  4که اشاره شد و در تصویر  طورهمان العهموردمط هایسفال

با خصوصیات کریستالین  که مطالعات کیفی دارای این سه فاز مشخص ازلحاظاز این منطقه  موردمطالعه

روش کمی بر اساس  ازلحاظبوده و  (Best Preferred Orientation) ،گردندمیدر نمودار آشکار  خوب

شده است. تمامی فازهای  آورده 2و در جدول  ریتفلد مقدار کمی این فازها نیز محاسبه گشته یحاسباتم

 ;Emami and Trettin, 2012: 7)شده است  آورده هانوع دیاگرامتبر اساس  4در باالی تصویر  کیستالین نیز

Emami et al., 2008: 7; Noghani and Emami, 2014: 4). های جزیره کیش بر دنبر همین اساس سال

درجه حرارت باال  سازشیشهدرصد مولیت یعنی فاز  49.8تا  26.8ساختار دارای  دهندهتشکیلاساس فازهای 

درصد آلومینیوم فسفات است. این درصدها برای اولین بار در  27تا  9.2درصد کوارتز و  59.3تا  32.8بوده و 

از این مواد در این حوزه جغرافیایی  اثرانگشتیک  عنوانبه ندتوامیو  گرددمیارتباط با سفال سالدن مطرح 

نیز مطرح گردد. هفت نمونه مورد آنالیز همپوشانی بسیار یکنواخت و خوبی را با توجه به دیفراکتوگرامهای 

XRD 2در این نمودارها در زاویه  جزئی بسیار. تنها اختالفات دهدمینشان  شدهمحاسبهθ  درجه  26حدود

است که  تحلیلقابل صورتبدین. این مهم شودمیبهترین پیک مولیت مشاهده  آمدن وجود بهل یعنی مح

باشد. الزم به ذکر  مؤثر هاسرامیکدر نوع پخت و همچنین محدوده درجه حرارتی این  تواندمیمقدار مولیت 

 تواندمیکه خود  ددگرمیمورد آنالیز از مناطق شرق آسیا نیز این پیک مشاهده  هاینمونهاست که کلیه 

 . (Prinsloo et al., 2005: 7) موارد مهم در تشخیص اصالت این مواد باشد ازجمله
 

 تفلدیها با روش ردر سالدن شدهشناسایی نیستالیکر یفازها یکم ییایمیش بیترک :2جدول 

Samples Quartz low-ICSD 

62406 in % 

Mullite-ICSD 

66263 in % 

Aluminium 

Phosphate-ICSD 

66066 in % 

CHK1 40.7 43.6 15.7 

CHK2 32.8 49.8 17.4 

CHK3 59.3 26.8 13.9 

CHK4 33.1 39.9 27.0 
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CHK5 42.5 48.2 9.2 

CHK6 45.0 41.7 13.3 

CHK7 48.5 33.7 17.8 
 

 
 شده به روش کیفیو یک نمونه از دیفراکتوگرام با فازهای محاسبه  موردمطالعهدیفراکتوگرام های سالدنهای : 4تصویر 

 

 سالدن مکشوفه از بندر حریره در جزیره کیش هاسفالتعیین ترکیب شیمیایی . 5-3

مورد آنالیز قرار گرفت و ترکیب شیمیایی کلی بدنه  XRFسالدن از جزیره کیش با روش  هایسفال هاینمونه

مواد بر اساس دیاگرام نول در  این شدهدادهشده است. بر اساس نتایج  آورده 3و جدول  5در تصویر  هاسفال

به  MgO)یا رانکین در علم مواد با اضافه شدن  CaO-3O2Al-2SiOهای باستانی در سیستم بندی سرامیکطبقه

CaO)  گیرند سیلیسی قرار می هایسرامیکجزو(Emami and Trettin, 2012: 8; Noll 1991: 76) این .

است.  (Stoneware) سنگی ی این مواد با ساختار پورسالنی وبندنزدیکی تقسیم دهندهنشانترکیب شیمیایی 

تشابه ترکیب شیمیایی این مواد در مقام مقایسه با یکدیگر  دهندهنشانکم نقاط آنالیز شده  نسبتاًپراکندگی 

تشابه و یکنواختی  توانمییک کلنی  صورتبهاست. بر اساس این تمرکز ترکیب شیمیایی و پراکندگی نتایج 

رد آنالیز را تحلیل کرد. همچنین بر اساس شواهد ترمودینامیکی و همبستگی فازهای کریستالین با مواد مو

مشاهده  MgO-3O2Al-2SiOدر سیستم  6را در دیاگرام  هاسفالدرجه پخت  توانمیترکیب شیمیایی 

ار کریستوبالیت حوزه پایدتری مولیت در کنتوجه به با  هاسفالنمود. بر اساس این دیاگرام درجه پخت این 

. بر اساس این شودمیتخمین زده  1350تا  1300است. در این مواد این درجه پخت حدود قابل تخمین 
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گیرند. علت عدم وجود و انطباق نقاط مورد آنالیز در محدوده فاز کریستالین مولیت و کریستوبالیت قرار می

 ،وجود بهتوبالیت در درجه حرارت باالی پخت کریس درواقعاین است که  XRDشناخت کریستوبالیت در آنالیز 

لیکن بر اساس قانون تبدیل معکوس کوارتز درجه حرارت باال به کواتر درجه حرارت پایین یا آلفا در حین سرد 

 .اندقرارگرفتهکوارتز آلفا مورد تحلیل  صورتبهشدن، فازهای سیلیسی شناخته شده 

شناسایی تشابهات ترکیب شیمیایی  باهدفیره کیش نیز های جزلعاب سبز آبی مورد مشاهده در سالدن

بارز یافت شده از چین مورد تحلیلی قرار گرفتند که در این راستا تشابه بسیار زیادی  هاینمونهآنان با دیگر 

 ,.Hidaka et al) (4)جدول است  مشاهدهقابل Seijiاز چین و منطقه  آمده دست بهآبی -سبز هایلعاببین 

ماده رنگی در محیط اکسیدی برای تولید چنینی لعابی ترکیب اکسید  ترینمهمبر همین اساس . (10 :2012

 CaOنماید. همچنین یک فالکس یا گدازآور عمل می عنوانبهبیشتر  CaOبوده و مقدار  FeO صورتبهآهن 

 هایسفالمهم در قرار گیرد که این  موردتوجه هالعابرنگ نیز در ترکیب  کنندهتثبیت عنوانبه تواندمی

و  قرارگرفتهو تحلیل  موردبررسیپی وفازی و اسپکتروسک هایروشمناطق آسیای شرقی و چین با استفاده از 

 .(Jeon et al. 2014: 2; Kim et al. 2011: 5) است شدهاثبات
 

 
 

همبستگی فازهای کریستالین با ترکیب شیمیایی  :6تصویر 

 MgO-3O2Al-2SiOدر سیستم 

در  موردمطالعه هایسفالترکیب شیمیایی  :5تصویر 

 3O2Al –CaO  – 2SiOسیستم 

 

 سالدن مکشوفه از جزیره کیش هایسفالترکیب شیمیایی کلی  :3جدول

Sample SiO2 % Al2O3 

% 

Fe2O3 

% 

CaO % Na2O 

% 

K2O % MgO % TiO2 % MnO % P2O5 % 

CHK1 66.96 21.61 1.96 3.89 0.87 4.86 0.19 0.14 0.057 0.014 

CHK2 72.53 17.79 2.0 3.24 0.16 5.02 0.45 0.212 0.092 0.045 

CHK3 74.26 15.86 1.45 4.05 0.27 4.12 0.2 0.103 0.113 0.025 

CHK4 70.63 20.32 2.27 3.39 0.03 2.69 0.17 0.147 0.054 0.011 

CHK5 66.35 20.71 2.01 2.41 0.29 3.35 0.24 0.261 0.033 0.002 

CHK6 71.45 19.96 1.77 3.51 0.29 5.42 0.17 0.106 0.088 0.002 

CHK7 74.21 17.06 1.45 4.40 0.43 2.92 0.39 0.242 0.053 0.043 

 

 در چین Seijiاز  آمده دست بهترکیب شیمیایی لعاب سالدن در مقایسه با لعاب : 4جدول 

 SiO2 Al2O3 MgO P2O5 K2O CaO Fe2O3 ZnO Au* 

CHK1-

Zone A 

55.19 18.79 0.33 0.18 6.04 3.29 0.71 0.39 15.08 

CHK1-

Zone B 

56.72 10.94 1.11 0.46 4.43 6.90 1.13 0.96 17.36 
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CHK2-

Zone A 

58.81 13.35 1.71 3.76 8.49 0.21 1.77 0.00 11.90 

CHK2-

Zone B 

63.50 10.30 1.44 4.13 4.82 0.13 1.34 0.00 14.34 

Seiji 

سبز-آبی  

(Hidaka 

et al, 

2012) 

71.0 14.4   3.87 7.90 1.20   

 

 سالدن مکشوفه از بندر حریره در جزیره کیش هاسفالتعیین درجه حرارت پخت . 4-5

قرار گرفتند. نتایج آنالیزهای  موردمطالعهدرنهایت بر اساس تعیین درجه حرارت پخت  موردبحث هایسفال

درجه باالتر رفته و  1200از محدوده  هافالسکه درجه پخت این  دهدمینشان  (7( )تصویر STA)حرارتی 

. این روند یکنواخت و بدون دهدمیها نشان همچنین روند بسیار یکنواختی را در راستای گرم شدن نمونه

آهکی و یا مشابه بودن ماده خام  هایکانیدر هنگام پخت در  رفتهازدستکم بودن تفاضل جرم  دلیل بهپیک 

 .(Emami and Trettin, 2013: 129)ز مواد در حین فرایند پخته شدن است در این دسته ا مورداستفاده
 

 
 هانمونهدرجه با روند بسیار یکنواخت در راستای گرم شدن  1200در محدوده  هاسفالدرجه پخت  :7تصویر 

 

 . نتیجه6

 ئتهیتاریخی حریره که توسط  محوطههای نمونه سفال سالدن از حفاری 7در این تحقیق تعداد 

هجری شمسی انجام شد، جهت  1385و  1384 هایسالبه سرپرستی سیمین لک پور در  شناسیباستان

مورد تحلیل و  ،این مواد وارداتی بوده و یا محلی هستند آیاتعیین ترکیب شیمیایی و شناسایی این مهم که 

در  خصوصبهو  هاالیهی سالدن در تمام هایسفالبررسی قرار گرفتند. گزارشات حفاری به فراوانی قطعات 

تماماً متعلق به  هاآنتاریخی ساخت  محدوده طورکلیبهتاریخی حریره اشاره دارد.  محوطهمشاهدات سطحی 

 مغول منسوب است.  دورهسلجوقی تا  دوره

ساختاری با روش میکروسکپ نوری  ایتخلیهبر اساس متدهای آنالیز فازی و شیمیایی و  شدهارائهنتایج 

فت. همچنین در تمامی موارد توجه به گستره انجام چنین تحقیقاتی توسط دیگر محققین در قالب انجام گر
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است که  آنحاکی از  هاسرامیکخصوصیات پتروگرافی و پترولوژیکی  قرار گرفت. موردتوجهپیشینه تحقیق 

. بافت زمینه بسیار گردندمیبندی و کم تخلخل بوده و در خانواده پورسالنها طبقه مستحکماین مواد بسیار 

 هاسفالترکیب شیمیایی بدنه از قطعات یکسان و منسجم کوارتزی است.  اکثراً پرکنندهای شده و مواد شیشه

سلسله یوآن  هایسفالشباهت بسیار باالیی را با ترکیبات یافته شده از  (%5.5تا  %2) O2Kو وجود مقدار باالی 

در ساختار سالدنها حاکی از  (3O2Al)و آلومینیوم  (2SiO) سیلیسیم ،(O2K)در صد باالی پتاسیم و مینگ دارد. 

 .باشدمی های سلسله مینگ و یوآنمانند سالدنهب باال باکیفیتاستفاده یک خاک کائولینیتی بسیار 

درجه حرارت باال نظیر مولیت، و آلومینویم فسفات و آنورتیت است. وجود  هایکانیبافت زمینه متشکل از 

در کنار فاز کوارتز تشابه بسیار باالیی را در بین قطعات چینی و آسیایی  XRDولیت در دیاگرامهای فازهای م

مشخصه استفاده از مواد خام و درجه حرارت مورد  مولیت دهند. وجود این پیک بسیار زیرها نشان میسالدن

بر اساس مطالعات حرارتی  هاسفالاست. درجه حرارت پخت این  آسیااز نواحی شرقی  هاییدر کوره استفاده

2SiO-که این مهم بر اساس مطالعات ترمودینامیکی در سیستم  شودمیزده  تخمیندرجه  1200باالتر از 

MgO-3O2Al  رسیده که با توجه به وجود مولیت و کریستوبالیت در  گرادسانتیدرجه  1400تا  1300به

زمانی خوبی را با ورود سالدنها  نوشابه تواندمییار کم وجود منیزیم و روتیل بسگردد. کنار یکدیگر اثبات می

های فازی و شیمیایی و همچنین مقایسه ترکیب بر اساس شباهت .به ایران داشته باشد 14و  13در قرون 

از  احتماالًهای جزیره کیش ایرانی نبوده بلکه مواد وارداتی و های سالدننمونه ،های مورد آنالیزشیمیایی نمونه

 .است واردشدهبه سواحل ایران  یادشدهدر طی قرون  تجارت دریایی از چینمسیر 
 

 دانیر و قدرتشکّ

 بهدانی را از سرکار خانم دکتر سیمین لک پور سرپرست حفاری سایت حریره نویسندگان نهایت تشکر و قدر

فعالیت در این زمینه  شان امکانیهای مطالعاتی دارند. بدون شک بدون کمک ادر اختیار قرار دادن نمونه دلیل

شناسایی ساختار و بافت "با عنوان  ط پ،/158با شماره  میسر نبود. این پژوهش در راستای طرح پژوهشی
کیش بر اساس مطالعات و آنالیزهای  جزیرهتاریخی  محوطهاز  شدهکشفسالدن  هایسفالقطعات مربوط به 

ذکر است بهالزم است. گرفتهانجام ای رضا خنجریبه مسئولیت آق در دانشگاه زابل "شیمیایی و مینرالوژیک

نویسندگان محترم آقای رضا خنجری و خانم سوگند نقوی عضو هیئت علمی گروه مرمت آثار تاریخی دانشگاه 

که کمال تشکر را از مسئولین دانشگاه  دانندمیبه همین دلیل نویسندگان بر خود واجب  باشند.زابل می

 این طرح داشته باشند. حمایت از انجام واسطهبه
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