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چکیده
در این مقاله مجموعهای از سکههای برنزی و نقرهای متعلق به دوران الیمایی با استفاده از دستگاه  PIXEمطالعه شده است ،تا از
طریق تجزیه عنصری و مشخصکردن ترکیبات شیمیایی فلزات بتوان به نتایج سودمندی در مورد شناسایی غلظت عناصر موجود،
تعداد معادن و تعداد ضرابخانهها دست یافت .برای رسیدن به اهداف یادشده  35سکه از الیماییان آنالیز گردید ،این سکهها بازه
زمانی ( 85ق.م –224م ) را در برمیگیرند .نتایج مشاهدات نشان داد که نسبت درصد عناصر اصلی سکهها همچون نقره و مس،
در سه دوره الیمایی باهم متفاوت بوده و سکه های دوران اول نسبت به دو دوران دیگر از خلوص بیشتری برخوردار بودهاند؛ عالوه
بر آن ،سکههایی که در این آنالیز مورداستفاده قرار گرفتند ،در پنج ضرابخانه ضرب شده و ماده خام اولیه آنها از سه معدن
متفاوت برداشت شده است .تحلیلهای آماری در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده است.
واژههای کلیدی :الیماییان ،سکههای الیمایی ،باستانسنجی ،روش پیکسی ،آنالیز SPSS
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 .1مقدمه
الیماییها بازماندگان ایالمی ها هستند که در اواسط قرن دوم ق.م در جنوب غرب ایران به قدرت رسیدند .بر
اساس متون باستانی میتوان خاطرنشان کرد که در شمال شرق و جنوب خوزستان زندگی میکردند .نام
بنیانگذار حکومت الیمایی کمنسکیرس اول است که براساس منابع موجود در بازهی زمانی160تا 140ق.م
حکومت میکرد .حکومت الیمایی تا سال  224میالدی ،یعنی همزمان با آغاز امپراطوری ساسانی حضور فعالی
در اتفاقات منطقهای داشته است ( .)Alizadeh, 1985: 181-183بر اساس منابع مکتوب و دادههای باستان-
شناختی حاصل از پژوهشهای میدانی اخیر میتوان الیمایی را از شمال به بخشهایی از خوزستان و
چهارمحال و بختیاری ،از شرق به کهگیلویه و بویراحمد ،از جنوب به خلیجفارس و از سمت غرب به جلگهی
خوزستان محدود کرد (مرادی1391 ،؛ هژبری نوبری و دیگران 60 :1392 ،و  .)61این حکومت را میتوان در سه دوره
زمانی مورد بررسی قرارداد  :دوران اول مربوط به خاندان کمنسکیرس ،دوران دوم مربوط به حکومتی است که
آنها را متعلق به خاندان اشکانی (25 -150م) می دانند و دوران سوم نیز با عنوان حکومت شاهان پایانی
الیمایی (221-150م) شناخته میشود .دادههای مورداستفاده باستانشناسان متفاوت هستند و طیف دادههای
حاصل از کاوش ،منابع مکتوب و بهرهمندی از علوم میانرشتهای را در برمیگیرند.
 .2باستانسنجی و روش پیکسی
در اواسط قرن بیستم تحولی در باستانشناسی به وجود آمد که قدم مثبتی در جهت مطالعات این رشته
محسوب میشد .این اقدام با عنوان باستانشناسی نو از آمریکا شروع و بعدها به کشورهای اروپایی همچون
انگلیس ،فرانسه و آلمان نیز نفوذ کرد )  .(Johnson, 1999:12با ظهور باستانشناسی نو ،از متخصصان رشته
های دیگر ،در جهت مطالعهی دادههای باستانی استفاده گردید و در نتیجه قدمهایی در جهت باستانسنجی1
از این قرن برداشته میشود که از آن در جهت شناسایی و منشأیابی دادههای باستانی ،بازسازی و جستجوی
تکنولوژی و تبادالت تجاری منطقهای و فرا منطقهای ،تاریخگذاری اشیاء و محوطهها و بررسی وضعیت
سیاسی و اجتماعی جوامع گذشته ،مطالعه  DNAو تعیین رژیم غذایی مردمان گذشته استفاده شد ( Grant
 .)et al., 2002: 64-65درنتیجهی رواج مطالعات باستانسنجی ،از روشهای مختلفی مانند ،XRD ،XRF
پیکسی ،روش فعالسازی نوترونی و روش جذب اتمی در مطالعات دادههای باستانی و ترکیبات عنصری آنها
استفاده شد.
در این پژوهش از میان تکنیکهای آنالیز غیر مخرب مثل پیکسی XRF،و  ، EPMAاز تکنیک پیکسی
به دلیل سریع و حساس بودن آن برای مطالعهی سکهها استفاده شده است .امروزه دستگاه پیکسی با توجه به
غیر مخرب بودن و دقت باالیی که دارد ،در مطالعات باستانسنجی بسیار مورد توجه قرار میگیرد Tripathy
) .)et al., 2010تجزیهی عنصری فلزات ،اطالعات باارزشی دربارهی ترکیبات آلیاژها و راههایی برای شناسایی
منشأ فلزات فراهم میسازد ) .)Guerra, 2008در سکهشناسی تعیین ترکیبات اصلی آلیاژ برای شناخت عیار
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اصلی سکهها دارای اهمیت است .تناسب نسبی عناصر اصلی ،اطالعات باارزشی درباره تغییرات سیستم پولی،
شرایط اقتصادی ،سیاسی و تکنولوژی ضرب سکه فراهم میآورد ( .(Beck et al., 2004در این نوشتار ،سعی بر
آن است که با بررسی  35سکه از شاهان مختلف الیمایی با روش پیکسی ،به این موضوع پرداخته شود که
چگونه عناصر موجود در سکههای دورهی مورد مطالعه میتوانند در تعیین تعدد معادن و ضرابخانهها بهکار
رفته و برای تولید این سکهها و تحلیل شرایط سیاسی  -اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
 .3انتخاب نمونهها
سکههای مطالعه شده در این پژوهش ،از مجموعهی شخصی «محمد صفار » انتخابشده است .سکههای
استفاده شده در این آنالیز به پادشاهانی که در بازه زمانی ( 85ق.م –224م) حکومت میکردهاند ،تعلق دارند.
مجموعهی انتخاب شده شامل  2سکهی نقره و  33سکه مسی است که توسط نگارندگان به مدت  24ساعت
در اَسِتون قرار دادهشده و سپس با آب مقطر پاکسازیشده است .مجموعهی سکهها ،پس از خشک شدن در
هوای آزاد ،به آزمایشگاه «واندوگراف» سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شد و با دستگاه پیکسی مورد تجزیه
عنصری قرار گرفت .آنگاه بهمنظور مشخص شدن فناوری استحصال نقره از معادن مس و روی ،و تفاوتهای
موجود در استحصال آن در دوره پادشاهی سلوکی و اشکانی ،نتایج طیفسنجی انجامشده ،با روش
آماری  SPSSمورد پردازش قرار گرفت.
 .4روش پژوهش
آنالیز با روش پیکسی یکی از دقیقترین روشهای آنالیزی برای یافتن عناصر کممقدار است .این تکنیک آنالیز
عنصری غیرمخرب قوی ،برای باستانشناسان ،زمینشناسان و کارشناسان آثار هنری کاربرد دارد .از جمله
مزایای اصلی استفاده از روش پیکسی میتوان به غیر مخرب بودن آن اشاره کرد که بعد از برداشتن الیههای
اکسیدی سطح سکه انجام میگیرد ( ،)Linke et al., 2004: 173همچنین ،توانایی یافتن عناصر با مقدار بسیار
ناچیز از حد چند  ppmتا  ،)khademi & Khazaie, 2011( %100قابلیت اندازهگیری همزمان بسیاری از
عناصر(حتی عناصر غیرمنتظره) و مناسب برای مطالعه سطح نمونهها ( ،)Weber et al., 2000: 725از دیگر
مزایای آن بهحساب میآید .در این تحقیق از روش پیکسی برای تجزیه عنصری سکههای دوران الیمایی
استفاده شده است .با مطالعه ترکیب و درصد فلزی مسکوکات میتوان به توضیح و تحلیل وقایع تاریخی ،مکان
ضرب سکهها و شناسایی معادن آنها پرداخت؛ همچنین با رسیدن به روابط قابلتشخیص میتوان ترکیب
درصدهای فلزی ،امکان تشخیص سکههای جعلی ،تقلیدی و یا سکههای مشکوک را فراهم آورد.
 .5پیشینه تحقیق
منابع شناخت دوران الیمایی محدود هستند ،بیشتر اطالعات ما از این دوران مربوط به منابع بابلی ،یونانی یا
التین می شود ،در آثار این نویسندگان بیشتر به مسائل مهم ،توجه و از ذکر جزئیات خودداری شده است
(پاتس1385 ،؛  ،)Salaris, 2014بنابراین دادههای باستانشناسی از مهمترین منابع شناخت ما از این دوران
هستند که میبایست به آنها پرداخته شود .در میان منابع باستانشناختی ،سکهها از اهمیت خاصی برخوردار
هستند؛ چرا که سکهها در برابر آسیبها مقاومت نسبتاً باالیی از خود نشان میدهند ،همچنین حجم کوچک
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این داده باستانشناسی میتواند اطالعات وسیعی از شرایط فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی هر دوره را به نمایش
بگذارد .از طریق گونهشناسی سکهها که روشی متداول در شناخت این داده فرهنگی است ،میتوان اطالعاتی
در مورد گاهنگاری نسبی ،شناخت هنر و غیره به دست آورد .با بهره بردن از روشهای آزمایشگاهی نظیر
پیکسی میتوان اطالعات بیشتری را برای شناخت جامعه مدنظر فراهم نمود.
اولین محققی که به مطالعهی سکههای ایرانی قبل از اسالم پرداخت ،کِلی شیمیدان بزرگ آمریکایی بود
که به دورهی حکومت ارد ،پادشاه اشکانی ،توجه نمود ( .)Caley, 1950کالیتراکاس کونتوس و همکاران به
مطالعهی سکههای چهاردرهمی اسکندر و عناصر موجود در این سکهها پرداختهاند ( Kallithrakas-kontos et
 .)al., 2000هوگس و هال بر روی فلزات نقرهای ساسانی مطالعه نمودهاند و آنها را با آثار فلزی رومیان
مقایسه کردهاند ( .)Hughes & Hall, 1979مطالعات گوئرا بیانگر استخراج طال به روش زغالگذاری از معادن
طال است که در این روش نقره و آهن از فلز طال جدا شده و تنها عناصر نادری چون طال و خانوادهی پالتین
در آن باقی میمانند که عناصر پالتین نقش تعیینکنندهای در شناسایی معادن دارند ( Guerra, 1998, 2005,
 .)2008; Guerra & Calligarro, 2004مِیِرز و همکاران در فعالیتهای آزمایشگاهی به شناسایی معادن مورد
استفاده بر اساس عناصر طال و ایریدیوم پرداختهاند ( .)Meyers et al., 1976لینک و همکاران نیز از شیوههای
 XRFو پیکسی برای مطالعهی ضرابخانهی سکههای نقرهی اروپا در قرون وسطی استفاده کردهاند ( Linke et
.)al., 2004
پژوهشگران ایرانی نیز با استفاده از روش پیکسی به مطالعه و بررسی سکههای ادوار مختلف ایران پرداخته-
اند که برخی از آنها عبارتاند از :خادمی ندوشن ( )Khademi Nadooshan, 2005, 2006, 2011و حاجی
ولیئی (Hajivalaiei, 1999, 2008؛ حاجی ولیئی ) 1388 ،که با استفاده از شیوههای  XRFو پیکسی به مطالعه-
ی عناصر موجود در سکهها و یا فلزات دورههای مختلف تاریخی پرداختهاند .حاجی ولیئی با روش پیکسی به
مطالعهی تعدادی از سکههای نقرهی خسرو دوم ،پادشاه ساسانی ،پرداخته است ( .)Hajivaliei, 2008مطالعه
بر روی سکههای مسی به نسبت کمتر از سکههای طال و نقره انجام گرفته است .ازجمله کسانی که بر روی
سکههای مسی آنالیز انجام دادهاند ،میتوان به ویجایان اشاره کرد که بر روی سکههای مسی کوشان مطالعه
کرده ( ،)Vijayan et al., 2004:121-125همچنین ،حاجی ولئی و همکاران بر روی سکههای هند باستان
( )Hajivaliei et al., 1999: 645-650و کالیتراکاس کنتوس و همکاران بر روی سکههای مسی یونان باستان،
مطالعه کردهاند ( .)Kallithrakas-kontos et al.,1996: 662-666بر روی سکههای الیمایی تابهحال آنالیزی
صورت نگرفته است و این پژوهش اولین فعالیت آزمایشگاهی بر روی سکههای دوره مدنظر است( .)1سکههای
بهدستآمده مربوط به این دوران ،اکثراً مسی هستند ،درصد سکههای نقره بسیار کمتر از مسی بوده و
سکههای طال نیز تابهحال به دست نیامده است .آنالیز طیف با استفاده از نرمافزار گوپیکس( )2انجام گرفت که
یک روش پارامتری برای آنالیز کمی ارائه میدهد و به طور متداول برای آنالیز طیفهای پیکسی استفاده
میشود .برای آنالیز ابتدا باید ماتریس هدف را مشخص کنیم؛ منظور از ماتریس ،این است که بیشترین درصد
مربوط به کدام عنصر است .در این مقاله ،بیشترین عنصر نقره است .سکههای مور مطالعه در این پژوهش،
توسط دستگاه پیکسی سازمان انرژی اتمی مورد آزمایش قرارگرفتهاند که نتیجهی آن در ادامه آورده شده
است.
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 .6تجزیه وتحلیل دادهها
در این مقاله تعداد  35عدد سکه دوران الیمایی توسط دستگاه پیکسی آنالیز شد .به علت طوالنی بودن بازه
زمانی حکومت الیمایی ها ،حضور شاهان مختلف ،نبود تاریخ و ترتیب دقیق حکومت شاهان ،پرداختن به
سکههای دوران طوالنی الیمایی در این مقاله نمیگنجد؛ اما سعی شده که از سکههای مربوط به بازههای
زمانی مختلف این حکومت نمونههایی آنالیز گردیده تا به نتایج موردنظر دست یابیم .تعداد  2سکه نقره و 33
سکه مسی آنالیز گردید و مشخص شد از  33سکه مسی 7 ،عدد بیلون 2و  26سکه مسی هستند که تصاویر و
جداول توصیف این سکهها در پایان مقاله آورده شده است (شکل  ،1جدول  3و نمودار  .)7قدیمیترین سکهای که
در این تحقیق آنالیز گردیده مربوط به کمنسکیرس چهارم و ملکه آنزازه است ( 82/81 -72/-71ق.م) و
جدیدترین سکهی آنالیز شده نیز مربوط به هفتمین شاه ناشناخته (تقریباً اواخر قرن اول یا اوایل قرن دوم میالدی) از
حکومت الیماییان است .وزن سکههای آنالیز شده الیمایی در نمودار ( )1آورده شده است 4 .سکه از  35سکه
آنالیز شده به اندازه چهاردرهمیها وزن دارند؛ اما از جنس نقره نیستند (دو عدد از این سکهها بیلون و دو عدد مسی
هستند) .وزن تقریبی این سکهها بین  12-16گرم است .وزن یک عدد از سکههای نقره و یک عدد از سکههای
بیلون کمتر از  2گرم ،ولی وزن بقیهی سکههای نقره و بیلون بین  2-4گرم است.
سکه های آنالیز شده قبل از آزمایش در دو دسته نقره و مسی طبقهبندی شدند ،اما پس از انجام آنالیز،
سکههایی که در آنها نقره از  50درصد بیشتر بود ،سکههای نقرهای و مواردی که میزان نقره بین  3تا 49/9
درصد بود ،سکههای بیلون و نمونههایی که از  3درصد کمتر نقره داشتند ،در گروه سکههای مسی طبقهبندی
شدند (تقسیمبندی بر اساس مکاتبات شخصی با دکتر دکترحاج ولئی) .افزایش سرب بیش از  2درصد برای کاهش
نقطه ذوب انجامگرفته است که بیشتر در سکههای مسی مشاهده میشود .وجود اکسید آهن و مس در
سکههای نقره نشاندهنده تقلبی بودن است .وجود ترکیبات کلر و کلسیم یا نشان دهنده قرار داشتن سکه به
مدت زیادی در زیرزمین بوده یا در فرایند ضرب سکه برای جلوگیری از چسبیدن مواد مذاب به قالب بر روی
سکه نمک میریختهاند ( .)Khademi Nadooshan & Moosavil, 2006در فرایند استحصال از معادن سرب و
روی ،کلسیم نمیتواند از معادن سرب و روی استحصال گردد و همیشه بهعنوان عنصر همراه در فلز قرار دارد
( )3و وجود کلر به علت ترکیب حملکننده نقره و یا سرب بوده است (سودایی.)154 :1389،
مقدار قلع ( )Snو روی ( )Znموجود در سکههای نقره ممکن است به علت کمبود عنصر مس ( )Cuدر هنگام
ذوب مجدد و برنز و برنج باشد .عنصر مس باعث سخت شدن سکهها میشود .در هنگام استخراج نقره ،مس
کمتر از یک در صد باقی میماند؛ مقدار مس بیشتر از یک درصد نشاندهنده ضرب در معادن مختلف است.
درصد باالی عنصر آهن ( )Feنشاندهندهی این موضوع است که مس اضافه شده به نقره خوب استحصال
نشده و آهن بهعنوان ناخالصی است .طال ( )Auبهعنوان عنصر همراه در سکههای نقره موجود است ،اما وجود
نداشتن عنصر طال در سکههای نقره نمیتواند نشاندهنده جعلی بودن سکه باشد؛ چراکه در دوران گذشته نیز
از معادنی استفاده میکردهاند که در آنها عنصر طال وجود نداشته است .وجود مقدار کم عنصر سرب ( )Pbدر
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سکههای نقره نشان دهنده تکنیک عالی استخراج در آن دوره است .عناصر طال ،نقره ( ،)Agمس و سرب
بهعنوان عناصر سنگین یا اصلی و عناصر تیتانیم ( ،)Tiآهن و منگنز ( )Mnجزء عناصر سنگین بهشمار نمیآیند
و بهعنوان سرباره یا ناخالصی روی سطح سکه مشاهده میشود (حاجی ولیئی .)144 :1388 ،ترکیبات حاوی
بیسموت ( )Biو مس میتواند در طبقهبندی سکهها بر اساس محل ضرب و شناسایی معادن آنها ،بهویژه
زمانی که در مشخصههای باستانشناختی ابهام وجود دارد ،مورد استفاده قرار گیرد .براساس عناصر طال و
ایریدیوم ( )Irمیتوان معادن ضرب سکهها را شناسایی کرد ( .)Meyers et al., 1976در جدول شماره  2مقدار
عناصر موجود در این سکهها بررسی و نتایج آن برحسب درصد درج گردیده است .همانطوریکه نشان داده
شده ،عناصر مس و سرب بهصورت کامل ( ) ./100در هر  35سکه مورد آنالیز در این جدول مورد استفاده
قرارگرفته و در مقابل ،فلزاتی مانند نقره در  13سکه ( ،)37%/1استفادهشده است .نکته جالب توجه ،میزان
سرب و نقره موجود در سکههاست .بدین صورت که از این دو فلز در  100درصد سکههای مورد آنالیز استفاده
شده است.
در جدول شماره  3به درستی در قسمت میانه ( )Meanو میانگین ( )Medianدرصد باالی استفاده از این
عناصر دیده میشود و در قسمت انحراف معیار ( ) Std. Deviationکه به بررسی نوسانات موجود در استفاده از
این عناصر میپردازد ،بیشترین نوسانات در استفاده از فلزات مس ( ،)20.10027روی ( ،)36.29327نقره
( )29.59663و سرب ( )13.64781دیده می شود .این امر خود حاکی از میزان اختالف در استفاده از این عناصر
در ادوار م ختلفِ حکومتِ شاهان الیمایی است .اما در مورد عناصر موجود دیگر در این سکهها که جزء عناصر
اصلی نیستند ،این نوسانات بسیار ناچیز است .نسبت مس به نقره ( )Cu/Agکامالً با شرایط اقتصادی حکومت-
ها ارتباط عکس دارد؛ بدین معنی که هر اندازه وضعیت اقتصادی حکومتها بهتر بوده ،این نسبت در سکهها
کمتر بوده است .همانطور که در جدول شماره  3و نمودار شماره  8دیده میشود ،نسبت میانگین و
پراکندگی این دو عنصر در سکه های مورد آنالیز بسیار زیاد است و این نشان از ضعف اقتصادی در دوران مورد
بررسی است .شاخص دیگری که در بررسی فناوری ضرب سکه و درنتیجه بررسی وضعیت اقتصادی
موردبررسی بسیار مهم است ،در مورد نسبت نقره به سرب ( )Ag /Pbهر چه مقدار این نسبت کمتر باشد،
بیانگر استفاده از فناوری بهتر برای جداسازی سرب از معدن نقره است .همانطور که در جدول شماره  3و در
قسمت انحراف معیار و همچنین در نمودار شماره  9دیده میشود ،این پراکندگی بسیار زیاد و حاکی از ضعف
فناوری استحصال سرب از معادن نقره است .این پراکندگی و عدم یکسانی نشان از نوسانات بسیار زیاد در
دوران حکومت شاهان الیمایی بوده که در سکههای این دوره تأثیر بسیار شدیدی داشته است.
 .7نتیجه
سکههای آنالیز شده الیمایی در این پژوهش را میتوان در سه بازه زمانی بررسی نمود .دوره اول مربوط به
دودمان کمنسکیرس که سکههایی از تاریخ  80ق.م تا 25م .را در برمیگیرد .از دورانهای دوم و سوم حکومت
الیمایی نیز از شاهان مختلف سکههایی آنالیز گردید که تقریباً بیشتر بازه زمانی دو دوره را دربر میگیرد.
سکههای الیمایی آنالیز شده از جنس نقره (2عدد) ،مس (26عدد) و بیلون (7عدد) هستند .درصد عناصر موجود
در سکه های آنالیز شده برای شناخت وضعیت اقتصادی ،تعداد ضرابخانهها و معادن مورداستفاده قرار گرفتند.
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درصد نقره موجود در سکههای شاهان دوران اول نسبتاً زیاد است ،اما در دورانهای دوم و سوم نقره در
سکهها به دست نیامده و اگر هم یافت شده درصد آن بسیار ناچیز بوده است (به جز سکههای نقره در سایر
سکههای دوران اول نیز عنصر نقره وجود داشته که در جدول شماره  4آورده شده است) (نمودار .)2این موضوع میتواند مؤید
وضعیت بهتر اقتصادی شاهان الیمایی دوران اول (بر اساس نمونههایی که آنالیز گردیدند) نسبت به دورانهای دوم و
سوم باشد .دو سکه از  35سکه آنالیز شده الیمایی نقره هستند (سکههای شماره 1و ،)2سکه متعلق به
کمنسکیرس چهارم از درصد نقره باالیی برخوردار است .اگرچه یک سکه برای تجزیه و تحلیل دوران این شاه
کم است ،اما میتوان گفت که افزایش درصد نقره و کم بودن ناخالصیها در سکه میتواند بیانکننده وضعیت
اقتصادی نسبتاً خوب این شاه برای ضرب سکههایش باشد و کاهش میزان نقره و افزایش ناخالصی حاکی از به
هم ریختن وضعیت اقتصادی دوران کمنسکیرس هشتم بوده باشد .در سکههای کمنسکیرس یازدهم و
سیزدهم ،عالوه بر مس ،درصد نقره نیز زیاد است .سکههای بیلون یا از ارزش واقعی بیشتری نسبت به سایر
سکههای مسی برخوردار بوده اند یا به علت تعجیل در ضرب سکه یا ضعف متالوژی دوران حکومت این شاهان
ضرب شدهاند .در دوران سایر شاهان دودمان کمنسکیرس نیز به مقدار کمتر ،در سکههای مسی ،نقره وجود
داشته است .درمورد این موضوع که آیا این سبک ضرب سکه بیلون در دوران شاهان اول الیمایی رواج داشته
یا خیر ،نمیتوان به قطعیت سخن گفت ،اما در سکههای به ظاهر مسی آنالیز شده این موضوع به چشم
میخورد .در دوران کمنسکیرس -ارد اول و دوم دوباره شاهد ضرب سکه مسی با درصد نقره هستیم .از
آنجاییکه درصد مس به سرب این سکهها با هم متفاوت است ،این موضوع میتواند مؤید ضرابخانههای
متفاوت باشد .شاید بتوان عمومیت داشتن این سبک ضرب سکه (بیلون) را برای الیماییان مطرح نمود .پس از
دوران نخست حکمرانی شاهان الیمایی ،در تمام طول دوران جانشینان اشکانی ،این سبک ضرب سکه (بیلون)
به چشم نمیخورد .در دوران کمنسکیرس -ارد او ل که شوش و الیمایی را کامالً بار دیگر به هم پیوند داد،
دوباره بیلون مشاهده می شود .شاید بتوان این نوع ضرب سکه را یک سبک بومی برای الیماییها یا بهطور
جزئیتر ساکنان مناطق کوهستانی و مرتفع الیمایی در نظر گرفت ،بهطوریکه حضور الیماییها در دشتهای
پست خوزستان این سبک را در تمامی قلمرو الیماییها رواج میداده است .این دوگانگی قومی را در دورههای
تاریخی پیشین این منطقه و حتی پیش ازتاریخ نیز میتوان مشاهده کرد .البته برای تأیید یا رد این فرض نیاز
به آنالیز تعداد بیشتری از سکههای الیمایی است .موضوع تفاوت ظاهری میان این نوع سکهها و سکههای
مسی نیز پژوهش جداگانهای را میطلبد.
درصد مس موجود در سکه های مسی شاهان دوران اول الیمایی بیشتر از دوران دوم و سوم است و مقدار
مس موجود در سکه های دوران دوم ثبات بیشتری نسبت به دوران سوم الیمایی دارد (نمودار .)3درصد مس در
سکهی نقره کمنسکیرس هشتم افزایش یافته است .در سکههای بیلون کمنسکیرس یازدهم و سیزدهم و سایر
شاهان نیز درصد مس افزایش داشته است .مقدار مس در سکههای مسی دوران اول بیشتر از  80درصد است
و درصد ناخالصی و میزان سرب کم است .در دوران دوم الیمایی درصد مس موجود در سکهها میان  50الی
 80درصد بوده است .در دوران سوم الیمایی میزان مس بین  35الی  80درصد بوده است .درصد مس
موجود در سکهها یک روند رو به نزول را از دوران اول الیمایی تا پایان آن به ما نشان میدهد که این موضوع
میتواند تغییرات وضعیت اقتصادی این سه دوره را بر ما آشکار کند (خلوص بیشتر مس در سکه مؤید اقتصاد قوی آن
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دوره است) .درصد سرب کم مؤید متالوژی خوب سکههاست .دمای ذوب پایین و مقاومت در برابر خوردگی از
جمله ویژگیهای خوب این فلز برای ضرب سکه به حساب میآید .در سکههای نقره و بیلون دوران اول درصد
سرب کم است؛ اگرچه در اواخر این دوران نیز درصد سرب افزایش مییابد .در دوران دوم الیمایی درصد
سرب بین  10تا  30درصد بوده که در دوران سوم الیمایی بین  10تا  50درصد رسید .این افزایش سرب مؤید
تغییرات در سه دوره است که این افزایش یا به دلیل کم شدن معادن مس در دسترس یا نیاز به ضرب سریع
سکه یا ذوب مجدد بوده است (نمودار  .)4براساس آنالیز انجام شده بر روی سکهها و با توجه به درصد مس به
سرب موجود در سکهها میتوان بیان نمود که سکه های آنالیز شده در شش ضرابخانه متفاوت ضرب شده
باشند .نسبت درصد عناصر یادشده با تُلرانس ( )Toleranceیا دامنه تغییرات  1در نظر گرفته شده است.
درصد مس به سرب ( )Cu/Pbدر سکههای شاهان دوران اول بیشتر از دوران دوم و سوم است .میزان مس به
سرب سکههای شاهان دوران اول بین  10تا  45درصد ،در دوران دوم بین  1تا  10درصد و در دوران سوم
بین  1تا  5درصد بوده است .از روی سکههایی که در این تحقیق آنالیز گردیدهاند ،نمیتوان در مورد محل
ضرب آنها سخن گفت؛ زیرا عالئم ضرابخانه در آنها نامعلوم است .برخی از سکههای که ضرابخانه آنها شبیه
به هم دیگر است عبارتاند از :سکه  8و 11متعلق به سایر دودمان کمنسکیرس ،سکههای  13و  16مربوط به
ارد دوم ،سکههای  24و  25منسوب به ارد پنجم و اولفان ،سکههای  15 ،13 ،12مربوط به ارد دوم ،سکههای
 21و  23مربوط به کمنسکیرس – ارد دوم ،سکههای  31 ،30 ،20مربوط به سومین شاه ناشناخته و
سکههای  28 ،31 ،33مربوط به همین شاه هستند که این موضوع احتماالً ضرب سکههای این شاه را در دو
ضرابخانه تأیید میکند (جدول .)1
با توجه به درصد کلسیم موجود در سکههای شاهان دوران اول ،میتوان آنها را در دو گروه  ،سکههای
شاهان دوران دوم را در سه گروه و سکههای دوران سوم را نیز در سه گروه قرار داد (نمودار  .)6در کل میتوان
 35سکه آنالیز شده را در سه گروه جای داد :سکههایی که درصد کلسیم آنها بین صفر تا  ، 1سکههایی که
درصد کلسیم آنها بین  1تا  2و سکههایی که درصد کلسیم آنها  2تا  3است .بر اساس این موضوع میتوان
به استفاده از سه معدن مختلف جهت استخراج سنگ معدن برای تولید این سکهها پی برد .متأسفانه در حال
حاضر در مورد نام و جایگاه آنها نمیتوان اظهار نظر کرد .برای مشخص کردن معادن میبایست از معادن
مختلف نمونهبرداری شود و جداگانه آنالیز گردند تا بتوان با مقایسه تطبیقی معادن مورد استفاده را شناسایی
نمود .بر اساس آنالیز عنصری این سکهها نیز میتوان بیان نمود که شاهان دوران اول الیمایی (کمنسکیرس و
جانشینانش) به نسبت شاهان دوران دوم (دودمان اشکانی) و دوران سوم الیمایی(شاهان پایانی) به ضرب سکهها
اهمیت بیشتری میدادند و درصد عناصر موجود در سکههایشان از ناخالصی کمتری برخوردار بوده است .این
موضوع می تواند مؤید وضعیت بهتر اقتصادی و سیاسی شاهان دوران اول الیمایی نسبت به دورههای بعدی
باشد .امید است که این پژوهش آغازی بر مطالعه عنصری بر روی دادههای مختلف دوران الیمایی برای
شناخت بهتر این دوران کمتر شناختهشده باشد.
تشکّر و قدردانی
با سپاس ویژه از جناب آقای دکتر محمد المعی رشتی و سرکار خانم پروین اولیایی ،مسئولین محترم
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آزمایشگاه واندوگراف سازمان انرژی اتمی ایران که آنالیز سکههای مورد مطالعه در این نوشتار را با گشادهرویی
پذیرفتند؛ همچنین از آقای محمد صفار به جهت اینکه مجموعه سکههای خود را در اختیار این پژوهش
قراردادند ،تشکر کرده و قدردان زحمات ایشان هستیم.
پینوشتها
 .1در این مقاله از دادههای پایاننامه نگارنده اول ،آقای حسینی سربیشه با عنوان «تحلیل باستانشناختی سکههای دوره الیمایی
در بازه زمانی ( 160/140ق.م – 224م) ،بارویکرد سیاسی و اقتصادی ،بر اساس آنالیز عنصری سکهها  :طیفسنجی به روش
پیکسی» استفاده شده است.
 ،Gupix .2برنامه گوپیکس با استفاده از پارامترهای فیزیکی معلوم ،مثل سطح مقطع یونیزاسیون اشعهی ایکس ،جرم
کاهشیافتهی مؤثر و بهرهی فلورسانسی طیف را آنالیز میکند.
 .3در یکی از سکههای مسی آنالیز شده در این آنالیز ،کلسیم به دست نیامده است.

پیوستها
جدول  :1محل فرضی  35سکه آنالیز شده که احتماالً ضرب آنها در یک ضرابخانه صورت گرفته است
ضرابخانه F

ضرابخانه E

ضرابخانه D

ضرابخانه C

ضرابخانه B

ضرابخانه A

سکههای

سکههای

سکههای

سکههای

سکههای

سکههای

4، 5

،27 ،29 ،30 ،32

،30 ،33 ،31 ،

9 ،14 ،20

،28 ،31 ،33 ،

2،3 ،6 ،7

21،12 ،26

،23 ،25 ،26 ،29

،19 ،22 ،24 ،25

،15 ،17 ،19 ،21

1 ،8 ،11 ،13 ،16

10 ،12 ،13

100
50

0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34
نمودار  :1وزن سکههای آنالیز شده الیمایی

نمودار  :2درصد نقره موجود در سکههای الیمایی آنالیز شده
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نمودار ( )3درصد مس موجود در سکههای الیمایی آنالیز

نمودار :4درصد سرب موجود در سکههای الیمایی آنالیز شده

شده

ca

cu/pb
3

60

2
ca

1

40
cu/pb

20

0
1 5 9 13 17 21 25 29 33

نمودار  :5مقدار مس به سرب موجود در سکههای آنالیز شده

0
1 5 9 131721252933

نمودار  :6درصد کلسیم موجود در سکههای الیمایی آنالیز شده

نمودار  :7درصد عناصر استفاده شده در سکههای مورد آنالیز
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جدول  :2مقایسه عناصر استفاده شده در ضرب سکهها بر اساس درصد
Cases
Total

Included

Excluded

Percent

N

Percent

N

Percent

N

100.0%

35

8.6%

3

91.4%

32

سلیسیوم

100.0%

35

0.0%

0

100.0%

35

کلر

100.0%

35

80.0%

28

20.0%

7

تیتانیم

100.0%

35

42.9%

15

57.1%

20

آهن

100.0%

35

2.9%

1

97.1%

34

کلسیم

100.0%

35

2.9%

1

97.1%

34

نیکل

100.0%

35

0.0%

0

100.0%

35

مس

100.0%

35

88.6%

31

11.4%

4

روی

100.0%

35

62.9%

22

37.1%

13

نقره

100.0%

35

31.4%

11

68.6%

24

قلع

100.0%

35

0.0%

0

100.0%

35

سرب

100.0%

35

80.0%

28

20.0%

7

پتاسیم

100.0%

35

94.3%

33

5.7%

2

فسفر

100.0%

35

97.1%

34

2.9%

1

آلومینیوم

100.0%

35

94.3%

33

5.7%

2

عناصر دیگر

نمودار()8مقدار نقره به مس موجود در سکههای آنالیز
شده

نمودار()9مقدار نقره به سرب موجود در سکههای آنالیز شده
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جدول  :3مقایسه عناصر استفاده شده با استفاده از میانگین ،میانه و انحراف معیار

جدول  :4درصد عناصر موجود در سکههای موردبررسی (نگارندگان)1394،
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جدول  :4درصد عناصر موجود در سکههای موردبررسی (نگارندگان)1394،

سکهی کمنسکیرس سیزدهم

سکهی کمنسکیرس
یازدهم

سکهی کمنسکیرس هشتم

سکهی کمنسکیرس چهارم و
ملکه آنزازه
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سکهی سایر شاهان
سکهی سایر شاهان دودمان

دودمان کمنکیرس

سکهی کمنسکیرس
سیزدهم

سکهی کمنسکیرس سیزدهم

کمنسکیرس

سکهی فرهاد اول
سکهی ارد دوم

سکهی ارد دوم

سکهی کمنسکیرس ارد اول

سکهی ارد دوم

سکهی فرهاد اول

سکهی ارد دوم

سکهی کمنسکیرس ارد

سکهی کمنسکیرس ارد

اول

اول

سکهی سایر شاهان دودمان
کمنسکیرس

سکهی ارد دوم

سکه فرهاد دوم
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سکهی ارد پنجم و اولفان

سکهی سومین شاه

سکهی کمنسکیرس ارد

سکهی کمنسکیرس ارد

دوم

دوم

سکهی ارد هفتم

سکهی کمنسکیرس ارد دوم

سکهی ارد هفتم
سکهی ارد پنجم و اولفان

ناشناخته /ارد هشتم

سکهی پنجمین شاه
ناشناخته

سکهی سومین شاه
ناشناخته /ارد هشتم

سکهی سومین شاه

سکهی سومین شاه

ناشناخته /ارد هشتم

ناشناخته /ارد هشتم

سکهی ششمین شاه
سکهی هفتمین شاه

ناشناخته

ناشناخته
شکل  :1تصویر پشت و روی سکههای موردمطالعه (نگارندگان )1394

سکهی ششمین شاه
ناشناخته
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