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Abstract 
Archaeologically, Southeastern Iran has been hypothesized as one of the most important centers 
for the production and export of marble artifacts during the Bronze Age Near East. The 
characterization of the marbles from this region is necessary for identifying and rethinking the 
source of craft products and trade in the prehistoric societies of the cultural areas of Sindh and 
Mesopotamia, On the other hand, accurate knowledge of the type of stone with the recorded 
scientific words to introduce them is an important step in investigating the relationship between 
marble artifacts and geological tectonics and also the origin, in order to study morphology and 
preparation process of raw material and production of marble containers in Jiroft Plain, field and 
morphological studies using petrography, XRPD and SEM-EDX methods have been conducted 
to study samples of South Konar Sandal Hill and confiscated works. The question of this article 
is about the structure of raw materials for the production of marble artifacts in Jiroft Plain and 
its relation with the tectonic domain of the field. In this regard, seven ancient samples, two 
samples of Galoumaran Marble Mine and Qom Limestone Formation, and twelve samples of 
scattered rough rocks along the Halil River and Shur River near the mentioned ancient hills 
have been studied. After examining the results of petrography and the similarity of ancient 
samples, studied examples obtained from the cultural layers of South Konar Sandal Hill for 
further study using the XRPD analysis and the confiscated samples - regarding the different 
characteristics of the other ancient samples in this paper - were selected for further study using 
the SEM-EDX analysis. The result of this research is the classification of marble species being 
commonly referred to archaeological studies and the introduction of the aragonite structure of 
marble containers in the southeast of Iran - extracted from sedimentary formations of springs. 
Moreover, due to the agreement between the results of this research and the geological map of 
Jiroft Plain and the presence of homogeneous rocks that can be generalized to ancient samples, 
localization of the preparation process of raw material is suggested. 
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1. Introduction 
The Types of marble artifacts in prehistoric cultures of Indus valley and Mesopotamia often 
have comparable shapes and technical similarities that can be the result of commercial 
exchanges or cultural relationships and interactions. In the meantime, southeast of Iran and 
especially the Jiroft plain, which is located in the middle of Indus valley to Mesopotamian 
civilizations, due to the discovery of valuable and sometimes unique industries such as stone, 
metal, clay, and clay tablets, has a role more than the bridge between those cultures and 
according to the results of archaeological studies of that region can be one of the most important 
production centers; including marble (Chubak 2004; Madjidzadeh, 2008) 
Few studies have been conducted to investigate the marble works of southeastern Iran, including 
structural identification of samples of marble containers resulting from the discovery of 
archaeological excavations at Konrsandal B in Jiroft (Mohamadi, Razani 2015 b, Derakhshan 
2014). Moreover, the marble artifacts are recorded from Shahr-e Sokhteh ( Akbarifars,2017; 
Bikmadah 2016) as well as the structural comparison of marble containers in Jiroft and Shahr-e-
Sokhteh (Emami,2015). It is noted that all the above studies have pointed to the calcium 
carbonate structure of artifacts. But what are clear is the place of further studies and the 
introduction of structural and petrography of marble artifacts as important prehistoric objects of 
Iran. 
Laboratory analyses including preparation and petrographic tests of the thin cross-section were 
performed for 7 ancient samples related to hill surface data, 2 samples of international base 
(Jiroft), and 5 samples from the south side of the sandal area. In addition, 12 samples of natural 
raw rocks from the surface of the tepe and around the adjacent rivers of Konarsandal hill were 
examined for word study (Table.1, Photo. 1). According to the similarity of the results of the 
study of petrography sections of ancient samples, the samples were selected from the scientific 
excavations of the south hillside (sample No. 7) to investigate the XRD device, and the sample 
seized from the site (sample No. 3) were selected for study by SEM-EDX because of being 
located in a plethora of specific bowls in the region (in terms of large dimensions and type of 
erosion). XRD (diffract meters pw18000 XRD (40kV-20mA), PHILIPS Netherland, 2.θ= 5-65 
software: Expert high score plus and SEM- EDX -VEGA\TESCAN-LMU. 
Petrographic analyses of archaeological data indicate the combination of aragonite with needle 
shape and layer with limited empty space, which is sometimes filled with organic materials in 
the collision section of the layers. Sections of 12 samples of natural rocks scattered on the 
surface of the south coast area and adjacent river indicate aragonite marbles and metamorphic 
marbles with secondary minerals of calcite, quartz, and iron oxide. Aragonite samples are 
similar to ancient ones. The sample of thin sections of Glomaran mine and Qom Formation (the 
closest active and well-known mine to Konarsandal) is a fossilized limestone rock with 
bioparticles and biomicrite that is completely different from the samples examined from the 
Konarsandal area. (Table2). The archaeological sample no. 7 in complementary studies with 
XRPD indicates that the dominant mineral of calcite (CaCO3 calcium carbonate) with high 
purity (Diagram. 1). Sample number 3 of ancient data is also specified in images and elemental 
decomposition presented by SEM-EDX multidimensional structure of aragonite marble column 
and dominant calcite mineral. According to the results of this study and other similar studies in 
order to scientifically introduce carbonate artifacts in the southeast of Iran, calcite species with 
aragonite structure can be suggested. 
The analysis of surface natural rocks in the area next to Konarsandal and its waterways revealed 
the existence of sedimentary marbles matching ancient data and metamorphic marbles around 
the archaeological site next to Konarsandal. It shows that there are sedimentary marbles such as 
aragonite in the surrounding mountains and Halil branches and it can be considered as the origin 
of raw material in the local Jiroft basin by considering the adaptation of surface rocks with 
ancient data. In figure 7, based on the geological map of 1.100,000 Jiroft plain, limestone source 
limestones are seen from quaternary sediments and distribution of calcium carbonate rocks 
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(yellow) and their distances with the archaeological site next to the Konarsandals (in red). In 
this map, the Qom formation and its outcrops composed of fossilized calcium carbonate, due to 
the lack of discovery of fossilized limestone rocks in the construction of marble containers, have 
been avoided.  
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 شود.غرب آسیا محسوب می ترین مراکز تولید و صادرات مصنوعات مرمري در جنوبازتاریخ از مهم شرق ایران در پیش جنوب 
هاي فرهنگی ازتاریخی حوزه جوامع پیش هاي این منطقه براي شناسایی و بازاندیشی صنعت و تجارت درساختارشناسی مرمرینه

ها گامی مهم در شده براي معرفی آن النهرین ضرورت دارد. از طرفی شناخت دقیق نوع سنگ با واژگان علمی ثبتسند تا بین
شناسی ساختی و منشأیابی است اما معرفی مصنوعات مرمري در حوزه باستانهاي زمینبررسی رابطه مصنوعات مرمري با حوزه

شناسی مصنوعات ایجاد شوند و در سنگهاي ظاهري بیان میکننده ساختار ماده تولیدي نبوده و با توجه به ویژگی شخصم
شناسی ظروف مرمري دشت شود. پرسش این مقاله حول محور سنگکنند که در این مقاله به آن نیز پرداخته میسردرگمی می

منظور ساختارشناسی و بررسی فرآیند تهیه ماده  منطقه است. در همین راستا بهساخت جیرفت و رابطه احتمالی آن با حوزه زمین
ها شامل آوري نمونههاي میدانی و جمعخام تولید ظروف مرمري حوزه هلیل و دشت جیرفت در استان کرمان، پس از بررسی

هاي سازند آهکی قم و دوازده نمونه سنگ عالوه دو نمونه از معدن مرمریت گلوماران و ازتاریخی، به هفت نمونه قطعات ظروف پیش
 -SEMو  XRPDهاي آزمایشگاهی پتروگرافی، هاي هلیل و شور اطراف تپه کنارصندل، روشخام پراکنده در امتداد رودخانه

EDX  ،مورداستفاده قرار گرفتند. پس از بررسی نتایج پتروگرافی و تشخیص تشابه و همسانی در نمونه قطعات ظروف مرمري
و نیز نمونه  XRPDهاي فرهنگی کنارصندل جنوبی براي مطالعه تکمیلی با آنالیز دستگاهی ه مطالعاتی حاصل از الیهنمون

 SEM- EDXبه منظور بررسی با دستگاه آنالیز  -هاي باستانی این تحقیقهاي متفاوت با دیگر نمونهبا توجه به ویژگی-توقیفی
شناسی و هاي مصطلح شده به مرمر در مطالعات باستانصحیحی براي گونه سنگ بنديانتخاب شدند. نتیجه این پژوهش، دسته

چنین با توجه به هاست. همشرق ایران، حاصل از سازندهاي رسوبی چشمه معرفی ساختار آراگونیتی براي ظروف مرمري جنوب
هاي باستانی، بوم آورد به نمونه تعمیم جنس قابلهاي همشناسی دشت جیرفت و وجود سنگتطبیق نتایج پژوهش با نقشه زمین

 گردد. بودن فرآیند تهیه ماده خام تولیدي براي مطالعات آینده پیشنهاد می
 شرق ایران، ظروف مرمري، جیرفت، کنارصندل جنوبی، ساختارشناسی، منشأ یابی جنوبکلیدي: هاي واژه

 مقدمه .1
النهرین  هاي فرهنگی سند تا بینحوزهازتاریخی  هاي پیشمصنوعات مرمري از اشیاي تجاري مهم فرهنگ

اي هستند که ها، انواع ظروف با تشابهات شکلی و فنی در گستره منطقهساختهشوند. اکثر دستمحسوب می
شرق ایران با کشف و بررسی  تواند گویاي تبادالت تجاري یا ارتباط و تأثیرپذیري فرهنگی باشد. جنوب می

 )1383 ،؛ چوبک1387 ،زاده یدمج ؛Madjidzadeh, 2008(وب استان کرمان منطقه جیرفت و تپه کنارصندل در جن
ید ـترین مراکز تولمـت یکی از مهـتوان گفید و امروزه میـروري گردانـود را ضـتوجهی نو و دوباره به خ
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هاي تاریخ بوده است. با توجه به کشف محوطه از  مرمري در پیش یژهو هاي سنگی و بهساختهدست
فرد (سنگی، سفالی، فلزي) به همراه چند لوحه آجري در   به ریخی و صنایع ارزنده و گاهی منحصرازتا پیش

هاي شرق ایران نقشی بیشتر از پلی ارتباطی میان فرهنگ ازتاریخ جنوب توان گفت پیشمنطقه جیرفت، می
 النهرین را داشته است.سند با بین

بر شناخت سنگ مورداستفاده در ساخت ظروف مرمري  در مبحث ساختارشناسی، عالوهدر این پژوهش     
اس ـنوعات مرمري بر اسـمولی در راستاي ساختارشناسی کلی مصـش حوزه دشت جیرفت، موضوع جهان

مصنوعات با واژگان بهتر که  گونه ینگزینی صحیح موردبحث و بررسی قرارگرفته است؛ تا ابندي و واژهدسته
بوم منطقه یا تهیه  معرفی گردند. در مورد انتساب مصنوعات به زیستتري است، شناسی دقیقگویاي سنگ

هاي وزهـعات ظروف با حـس قطـبیق جنـسه و تطـتولید از طریق واردات نیز، به مقای یازمواد خام موردن
ها هاي خام در حفاري تپه کنارصندل و برخی متهالبته کشف سنگ شده است. ساختی منطقه پرداختهزمین

ساختی به رابطه مواد اولیه تولید با حوزه زمین در کلوجود تولیدات محلی مصنوعات سنگی است؛ اما دلیل بر 
ترین و دي از نزدیکـ. به عبارتی، منطقی است که تهیه ماده خام تولیدشت جیرفت پرداخته نشده است

حوزه دشت هاي ساختگردد؛ درنتیجه همسانی در جنس ظروف سنگی با زمین ینترین محل تأمراحت
هاي تولیدي در تواند حاکی از رابطه مستقیم منشأ بومی سنگهاي باستانی میجیرفت و اطراف محوطه

در زنجیره مطالعات شناخت ساختاري مصنوعات مرمري  ع این تحقیق،ظروف سنگی باشد. بررسی موضو
 از  قش این منطقه در پیشاي از نرود و آشکار شدن جنبه یلاي تمدن هلشرق ایران و تبادالت منطقه جنوب

 . تاریخ اهمیت خواهد داشت
 تحقیق ۀپیشین-2

شرق ایران محمدي و رازانی به شناسایی ساختاري آثار مرمر کلسیتی از  آثار مرمري در جنوب یدر موردبررس
(محمدي  اندپرداخته )،XRD( کسیکنارصندل ب در شهرستان جیرفت به روش پتروگرافی و پراش پرتو اشعه ا

هاي شهر سوخته تحقیقات ساختارشناسی را انجام همچنین درخشان و رازانی، روي نمونه ب). 1394 ،ازانیو ر
نمونه از مصنوعات مرمري شهر  9فرد و باتر روي  يهایی مشابه نیز توسط اکبربررسی ).1392 ،(درخشاناند داده

ظروف سنگ مرمر دو  ساختارشناسی یسهدیگر مطالعه مهم مقا ).1386 ،فرد ي(اکبرسوخته انجام پذیرفته است 
منطقه جیرفت و شهر سوخته است که تفاوت معناداري در مواد اولیه مورداستفاده در آن دو منطقه دارد 

اي دیگر توسط بیک مداح و همکاران، روي ساختارشناسی مصنوعات مرمري مطالعه ).1394 ،(امامی و دیگران
در تمام موارد مذکور، به ساختار کربنات کلسیتی مصنوعات  ).1395 ،(بیک مداح شده است شهر سوخته انجام

اي نیز انریکو اسکالونه نمونه آثار با ساختار کربناته مکشوفه از شوش را به حوزه در مطالعه شده است. اشاره
اي از ظروف مرمري بنديمیشل کازانوا دسته ).1387(اسکالونه،  دهدفرهنگی دشت جیرفت نسبت می

کند صورت کلی به تفاوت ساختاري در جنس ظروف مرمري اشاره می آسیا و مصر انجام داده و بهغرب  جنوب
آهک،  طور واضح گویاي جنس سنگ مربوطه نیستند. ایشان به سنگ شوند و بهکه با واژگان مصطلح معرفی می

بندي ساختاري و کنند اما تقسیمظروف مرمري اشاره می تولید درمجموعمرمر، کلسیت، سنگ گچ و آالبستر 
براي  )Marbleمرمر (بستر براي مرمر نیمه شفاف و الاز واژه آ اشتباه به دهند و حتیها را شرح نمیتفاوت آن
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باهم متفاوت  ساختیاین دو سنگ به لحاظ ساختاري و زمین که یدرصورتکنند؛ مرمر شفاف استفاده می
-دسته ).1387(کازانوا،  باشند فوانند شفاف و نیمه شفاتها میکیل و ناخالصیشه نحوه تهستند و هردو بسته ب

شیرازي، ( توسط شیرازي شهر سوختهایران، براي ظروف مرمري گورستان  شرق جنوبهاي محدودتري در بندي

ابزارشناسی،  ازنظراست.  شده ارائهنیز  )Hakemi, 1997( و محوطه شهداد توسط مرحوم حاکمی )1385
و همکاران صورت گرفته  بوچوتیتوسط  شهر سوختهسی ساخت ظروف مرمري هایی براي ابزارشنابررسی
هاي سنگی کنارصندل شهرستان جیرفت و فر متهالدین رفیع، جاللچنینهم ).S. Boccuti et al, 2015است (

 ،؛ رفیع فر1382 ،(سید سجادي اندهایی داشتهبررسی شهر سوختهجواهرآالت  کاري سید سجادي روي ریز مته

نیز روي فناوري مصنوعات سنگی حوزه مدیترانه با  ايهایی تطبیقیبررسی .)1387؛ رفیع فر، میکلی و ویداله، 1387
 گرفته انجامهاي ساخت ي شناخت روشستادر را ماکروسکپیهاي مصري و مشاهدات تکیه بر دیوارنگاره

)Baven, 2007( درزمینهایران باشد.  شرق وبجنهاي تمدنی چون دیگر حوزهبه  تعمیم قابلتواند می که 
-بر اساس داده و دیگران لوهکفیلیپ هایی توسط بررسی ،مصنوعات سنگی منشأو مطالعات فناوري ساخت 

 ازجمله .)Kohl et al,1979; Kohl,1975( هاي کلریتی صورت پذیرفته استهاي تپه یحیی روي سنگ
زه هاي کلریتی حوسنگ منشأ یابیمطالعات ها درباره فناوري ساخت مصنوعات سنگی و بررسی متأخرترین

آورد بودن مواد بوم دهنده نشاناست که نتایج به دست آمده و مجیدزاده امامی  ،رازانی هايپژوهش ،جیرفت
 ,Emami et.al( است (نه استیتایت یا سنگ صابون) هاي کلریتیکاوي و ساختار سنگپایه معدن بر اولیه

یا ـآس غرب جنوبتجاري حوزه فرهنگی جیرفت در  -روابط فرهنگی یبه بررس ات دیگرـمطالع ).2017
 رودانت با مناطق میانـرفـجی اتاطـگی، به ارتبـگاه ادوات سنـی نقش و جایـاي با بررسدر مقاله ؛اندپرداخته

 (موندیگاگ)، هند و افغانستان (محوطه تاروت)، پاکستان (معبد خفاجه و تل عقرب)، شمال عربستان کنونی
هاي شهداد و یحیی)، فالت )، استان کرمان (تپهشهر سوخته( موهنجودارو)، استان سیستان و بلوچستان(

(تپه حصار دامغان)، آذربایجان در شمال غرب ایران و آلتین تپه در آسیاي میانه و مناطق  مرکزي ایران
هاراپایی و  هايحوطهبا م اي ارتباطات جیرفت از شرقدر مقاله). 1393فر، (رفیع کندهمجوارش اشاره می

، ظروف، مهرها ۀ(دوره اور) با استناد بر نقوش برجست النهرینو از غرب با انشان و بین مروي) -(بلخی باکتریانا
زمانی جیرفت  ةاي نیز با مطرح کردن دور. در مقاله)1393(استنکلر،  شده است بررسیپیکرك و متون نوشتاري 

النار تا سیستان ام ةدور عمان در باط فرهنگی و مسیرهاي ارتباطی جیرفت ازپ. م. به ارت 2200تا  2800بین 
. )1393(پ. رایت،  است شده اشارههاي سفالی و بلوچستان، افغانستان و سند و موهنجودارو بر اساس داده

جیرفت با مناطق  اتروي مصنوعات سنگی و ردپاي ارتباطهایی بودند که هاي فوق نمونه بررسیبررسی
 شناسیو معرفی ساختاري و سنگ در مطالعه فاحشی خألگرفته است؛ اما آنچه پیداست  رامون صورتپی

ها با آن سنجیوجود دارد که بررسی باستان تاریخی از  پیشاشیاي منزلتی مهم  عنوان بهمصنوعات مرمري 
مؤثر  نیز جوارمع همتواند در شناخت بخشی از نظام مبادالتی جیرفت با جوامنطقه می بوم زیستتوجه به 

 باشد.
 ي آزمایشگاهیها مواد و روش -3

 کسیاهاي تهیه و مطالعه مقاطع نازك میکروسکوپی، آنالیز پراش اشعه مطالعات آزمایشگاهی شامل آزمون
)XRPD(  به همراه میکروسکوپ الکترونی روبشی)SEM-EDX( مصنوعات مرمري شناسی ساختار هدف با
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برداري و سپس اقدام به در همین راستا در ابتدا نمونه .استبوده بر دشت جیرفت  تأکیدبا  ایران شرق جنوب
 ها گردید که شرح آن در ادامه آمده است.آنالیز نمونه

 برداري نمونه .1-3
العات ـالمللی مطنـیفی پایگاه بیـنمونه از آثار توق یکباستانی؛  نمونهقطعه  هفتبراي پتروگرافی ابتدا 

 غیراز بهگردید که  انتخابنمونه از محوطه کنارصندل جنوبی  پنجو  جیرفت)( رانیا شرق نوبجشناسی باستان
هاي سطحی تپه باقی مربوط به داده )1(شناختی یوسف مجیدزاده،هاي باستاناز کاوش آمده دست بهیک نمونه 

نمونه مطالعات تکمیلی،  نظورم بههاي باستانی، با توجه به تشابه نتایج مطالعه مقاطع پتروگرافی نمونههستند. 
نمونه  و XRDبراي بررسی با دستگاه  )7 ةشمار ۀ(نمون جنوبی تپه کنارصندل هاي علمیمکشوفه از کاوش

هاي خاص منطقه (به لحاظ اي از کاسهبه دلیل قرارگیري در مجموعه )3 ةشمار ۀ(نمون توقیفی پایگاه مذکور
نمونه سنگ  12ها سواي آن انتخاب شدند. SEM- EDXا دستگاه ب براي مطالعهابعاد بزرگ و نوعی فرسایش) 

 ).1. صویر؛ ت1. دول(ج ر تپه کنارصندل برداشت گردیدمجاو هايخام طبیعی از سطح تپه و اطراف رودخانه
برداري شد؛ تا مقاطع نمونه ماران که در نزدیکی منطقه بودهمچنین از سازند آهکی قم و معدن مرمریت گلو

 و تطبیق قرار گیرند.  موردبررسیهاي طبیعی پراکنده در منطقه، هاي باستانی با نمونهادهد پتروگرافی
 این پژوهش شده برداشتهاي : نمونه1. دولج

Tab:1 the selected samples from the different sources of this case study 
 هاشماره نمونه هانمونه

 1 - 7 باستانی هاينمونه
 8 - 16 طبیعی سطح محوطه کنارصندل هاينمونه

 17 - 19 رودخانه شور
 20 معدن گلوماران

 21 سازند قم
 

 
  از حوضه جیرفت شده برداشتخام  هايسنگ : نمونه1. شماره تصویر

 Fig 1. The selected raw material samples taken from the Jiroft plain. 
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 هاي آزمایشگاهی . معرفی روش2 -3
هاي مورد مطالعه بر اساس این تحقیق با هدف ریزساختارشناسی اشیا مرمرین جیرفت به همراه دیگر نمونهدر 

و  )XPRD( هاي پتروگرافی مقطع نازك، پراش اشعه ایکس به روش پودريمطالعات آزمایشگاهی از روش
ایی و تشخیص استفاده گردید. در همین راستا براي شناس )SEM- EDX(میکروسکوپ الکترونی روبشی 

هاي علمی تپه ي مکشوفه از کاوشفازهاي بلوري موجود از آنالیز پراش پرتوایکس به روش پودري روي نمونه
 PHILIPSساخت شرکت  PW1800وسیله دستگاه دیفراکتومتر مدل  )، به7 ةشمار ۀ(نمون کنارصندل جنوبی

، mA 25جریان  و حداکثر شدت kV40 پتانسیل هلند (المپ پرتوایکس از جنس مس با حداکثر اختالف
درجه در آزمایشگاه پراش پرتو ایکس  65-5و زاویه تابش   .θ.2نمونه ثابت و آشکارساز سوزن) تحت زاویه

تفسیر گردید. براي  Xpert high score plusافزار  شده و با استفاده از نرم شرکت کانساران بینالود انجام
از میکروسکوپ الکترونی روبشی  نمونه سنگ ایی و عناصر موجودشناسایی و تعیین نیمه کمی ترکیبات شیمی

)SEM- EDX( نمون)این آزمایش توسط دستگاه مدل استفاده گردید. ) 3 ةشمار ۀVEGA\TESCAN-LMU 
چنین براي انجام شد. همجمهوري چک در مرکز پژوهش متالورژي رازي (تهران)  2010ساخت سال 

فرایند ساخت  ؛استفاده شد مقاطع نازكپی آن از پتروگرافی ووسکو ساختار میکر شناسایی ماهیت سنگ
بر  μm 30 تا 25با انجام مراحل برش و سایش تا ضخامت استاندارد  اي مرحله تک صورت به نمونه 23 مقاطع

 BX51در ادامه نیز با استفاده از میکروسکوپ پالریزان المپیوس  شد.انجام  )ASTM, 2009(اساس استاندارد 
 برداري قرار گرفت. و تصویر مطالعه موردژاپن در دانشگاه هنر اسالمی تبریز شور ساخت ک

 هابیان دادهنتایج و  -4
از تپه کنارصندل جنوبی،  آمده دست بهباستانی) ( یمطالعاتقطعه  7هاي پتروگرافی، مقاطع نازك در بررسی

با مواد آلی  یگاهالی محدود است که اي با فضاي خسوزنی و الیه شکلآراگونیتی با  ترکیبهمگی حاکی از 
چندوجهی  اشکالارتورومبیک با  بلوريآراگونیت داراي سیستم  ).2 (ت. اند پرشدهها الیه برخورددر بخش 

و  گرم 95/2رنگ خاکه سفید، جرم مخصوص موس، ، 3,5 -4سوزنی، ستونی، منشوري، گلبولی شکل، سختی 
نمونه  دوازدهمقاطع . )97/ 10/ 23شی مین دات، تاریخ دسترسی: (تارنماي پژوه رنگ استانس صورتی کمسفلور

هاي طبیعی پراکنده در سطح محوطه کنارصندل جنوبی و رودخانه مجاور حاکی از مرمرهاي آراگونیتی سنگ
هاي آن با و مرمرهاي دگرگونی است. مرمرهاي دگرگونی شامل دو دسته درشت بلور و ریزبلورند که رگه

ها کانی ثانویه کوارتز یا اکسید آهن چنین در برخی نمونهاست. هم پرشدهکوارتز  یگاهکلسیت ثانویه و 
است.  پرشدهها با کلسیت ثانویه، اکسید آهن و کوارتز ریزبلور مشاهده گردید. فضاي خالی محدود نمونه

اکسید آهن و  (تجمع مضرس) هاي باستانی بوده و داراي استیلولیتهاي آراگونیتی نیز مشابه نمونهنمونه
 ).3ت. هستند (مقداري مواد آلی 
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 ، XPLبرابر تحت نور  40هاي باستانی با بزرگنمایی از نمونه 4 ةشمار ۀنمون و چپ) 1 ةشمار ۀنمون مقطع نازك )راست: 2صویر شماره ت

Fig.2, Right ) Thin section of sample No. 1 and left) Thin section of Sample No. 4 of ancient 
specimens with 40x magnification under XPL light  

 
، XPLبرابر تحت نور  40کنارصندل جنوبی با بزرگنمایی  هاي طبیعی پراکنده در اطراف تپه: نمایی از مقاطع نازك نمونه3صویر شماره ت

 هاي باستانی.با نمونه ۀمشاب )9 ةشمار ۀون(نم مرمر آراگونیتی )و چپ )19 ةشمار وسطو  18 ةشمار )راست( یدگرگونمرمرهاي 
Fig.3, View of the thin sections of natural specimens around the Konar-Sandal Tepe with 40x 

magnification under XPL light. Right ) sample No-18 and middle) sample No-19 Metamorphic 
marbles, Left) Aragonite marble (sample No: 9) similar to ancient specimens. 

به کنارصندل)، جزء  شده شناختهمعدن فعال و  ترین نزدیکاز معدن گلوماران ( موردبررسینمونه مقطع نازك 
از منطقه کنارصندل  موردبررسیهاي با نمونه کامالًبایو اسپارایتی است که  دارفسیلهاي آهکی ریزبلور سنگ

بایومیکرایتی  دارفسیل آهک سنگنیز حاکی از وجود  مقطع نازك نمونه از سازند قم متفاوت است. بررسی
 ). 4 .صویراست که با نمونه معدن گلوماران مشابه است (ت

 
دهنده آهک نشان، XPLبرابر تحت نور  40معدن گلوماران با بزرگنمایی از  21 ةشمار ۀنمون : راست، نمایی از مقطع نازك4. تصویر شماره 

 .فسیل داردهنده آهک نشان، PPLبرابر تحت نور  40سازند قم با بزرگنمایی  از 20 ةشمار ۀنمون؛ چپ، نمایی از مقطع نازك فسیل دار
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Fig 4. Right) View of the thin section of sample No. 21 of the Glomaran mine with 40x 
magnification under XPL light, indicating fossilized lime; left)View of the thin section of sample 
No. 20 of the Qom Formation with 40x magnification under PPL light, indicating fossilized lime; 

هاي علمی تپه کنارصندل که در مقطع نازك مرمر آراگونیتی تشخیص از کاوش آمده دست بهنمونه باستانی 
گردید؛ و نتیجه  انتخاب) XRPD(به روش پودري  پرتوایکسهاي تکمیلی با پراش سی، براي بررشده داده

مجموع نتایج ). 1. مودارن( با درجه خلوص باالست )CaCO3 (کربنات کلسیم حاکی از کانی غالب کلسیت
 ۀنمون مرمر کربناتی با ساختار آراگونیتی است. دهنده نشانین نمونه ا XRPDآنالیز  و پتروگرافیهاي بررسی

شناسی المللی مطالعات باستان هاي باستانی، جزئی از مجموعه ظروف توقیفی در پایگاه بیناز داده 3 ةشمار
ساختار  SEM- EDXشده توسط  ایران؛ جیرفت است که در تصاویر و تجزیه عنصري ارائه شرق جنوب

 XRPDبا نتیجه آنالیز  نتایج مذکور .چندوجهی ستونی مرمر آراگونیتی و کانی غالب کلسیت مشخص است
 چنین در مطالعه پتروگرافی مقطع نمونه) مطابقت دارد. هم7 ةشمار ۀنمونپژوهش (شده در این  انجام

-نمونه و تصاویر پتروگرافی سایر نمونه SEMصورت عرضی)، کانی آراگونیت مشاهده گردید که با تصاویر  (به
 ).5تصویر. دارد (هاي باستانی مطابقت 

 
 ترین پیک، شاخص کانی کلسیت در سنگ مرمر استتپه کنارصندل، بلند هاي حفارينمونه مکشوفه از   XRDطیف  :1. مودارن

 Diagram1.. X-ray diffraction analysis diagram from a sample discovered from scientific  
 Excavations  from Konar Sandsal Tepe, the highest peak is the calcite mineral in marble strone 
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  نمونه پتروگرافی نازكتصویر مقطع  )چپ و  SEM- EDX تصاویر  )راستو  یخطروبش  نتایج آنالیز عنصريباال )  :5. شماره صویرت

fig. 5: Above) results of the Linear scan and elemental, right) Micro scan of Sample No.3  and left) 
Petrographic thin section image of the sample No:3 

 نتایج و بحث . 5
شناسی و تجارت سنگ، شناسی، زمینهاي مطرح در سه عرصه تخصصی باستانگذاري برخی سنگاي نامبر 

هاي مختلف باعث سردرگمی بسیار در مطالعات علمی شده هاي یکسان در معرفی سنگاستفاده از اصطالح
هاي کربناته و سولفاته بوده که ساختار واژه مرمر و آالبستر در مورد تعدادي از سنگاست. یکی از آن موارد 

هاي کربناتی و شناسی براي گروهی از سنگدر باستانطورکلی،  بهشوند. ظروف سنگی این مقاله را شامل می
و صیقل دهی شود؛ در تجارت سنگ، به هر سنگ کربناته که قابل جال ها استفاده میسنگ گچ از آن واژه

ریز گچ کاربرد دارد. شناسی، آالبستر براي انواع متراکم و دانهاستفاده است؛ و در زمین باشد عنوان مرمر قابل
و سنگ چینی براي  (کلسیتی، دولومیتی و آراگونیتی) هاي کربناتهس براي گروهی از سنگمرمر و مرمر اونیک

هاي  هاي آهکی (متراکم قابل برش) چشمهت براي سنگشود؛ مرمریهاي کربناته دگرگون شده گفته میسنگ
(محمدي و رازانی  گردد میهاي آب گرم استفاده هاي آهکی چشمهدرون غارها؛ و تروارتن نیز براي سنگ

کربناته که متشکل از  يها سنگشناختی، از دگرگونی . از طرفی، مرمر از دیدگاه زمین)Price, 2012؛1394
اي ا کربنات منیریم (دولومیت) است، توسط تبلور مجدد در شرایط دگرگونی ناحیهکربنات کلسیم (کلسیت) ی

ده، ـطلح گردیـان مصـاسـشننـ، اما آنچه بین زمی)135 -155 :1383 ،(پورمعافیشود اورتی ایجاد میـو یا مج
مر است. عنوان مر هاي رسوبی بهعنوان سنگ چینی و برخی از گونه هاي دگرگون شده بهگذاري گونهنام

ی متفاوت در مطالعات مشابه هاي تخصصمطالب مذکور حاکی از وجود پیچیدگی و سردرگمی در میان حوزه
مند است، بازشناخت ی که از سایر علوم در پیشبرد اهداف خود بهرهتشناخهاي باستاندر بررسیاست. 

بوم منطقه و عوامل زیست اصطالحات و استفاده از مطالب و واژگان صحیح در راستاي معرفی مصنوعات،
هاي شناسی، سنگاهمیت بسزایی دارد. در مطالعات باستان منشأ یابیزایی تولیدات باستانی و زا یا بروندرون
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شوند معرفی می آالبستر) همسان، در لقاي دو واژه عام و مصطلح شده مرمر یا تقریباً( مذکور به دلیل ظاهري
تند. مسئله اساسی در عدم تمایز ساختاري نسبی میان واژه مرمر و و مانعی جدي براي مطالعات علمی هس

) مصنوع آالبستر(براي  براي مرمرها) یا سولفاتی( یکربناتتفاوتی در حد معرفی پایه  کم دستاست تا  آالبستر
گویاي چه نوع ساختار اولیه است.  آالبسترمرمر یا  ةمعلوم نیست که واژ درواقعمرمري از آن حاصل آید. 

بندي مذکور در تفاوت ساختاري مواد متشکله و نحوه تشکیل است که در بازشناخت رابطه همیت دستها
یت قرار ـحائز اهم شأ یابیـمنو  اسیـشنفن، فرا منطقهبوم و تبادالت فرهنگی در منطقه و جامعه با زیست

تراورتن) و ( یشرق آالبستری، کلسیت آالبسترگیرد. البته گاهی برخی نویسندگان با کلماتی تلفیقی مانند می
ولی در کل  )Goffer & Winefordner,(Edt.s) 2007دارند (گچی سعی در معرفی بهتر مصنوع سنگی  آالبستر

هاي یک سنگ، ایجاد سردرگمی ها صحیح نیست و با افزایش گستره نامگذارينگري، آن نامرغم کلیعلی
 .کندبیشتر می

اي از البستري، دستهآدر ساخت انواع مصنوعات مرمري یا  رداستفادهموتوان گفت، سنگ می طورکلی به
هاي رسوبی نرم چون کلسیت، آراگونیت، دولومیت، تراورتن، مرمریت، مرمر (گونه هاي مختلف سنگگونه

 ,Bevan( (سنگ متراکم و ریزبلور گچی) هستند آالبسترو  هاي کربناته رسوبی)، سنگ گچدگرگونی سنگ
 Radi Abdel Kader & Sayed؛ T. Price, 2012؛ 377: 1387؛ کازانوا،  Rapp, 2009: 128- 135 ؛42 :2007

Mohamed, 2013: 502 .( و جیرفت شهر سوختهنمونه از قطعات ظروف مرمري  52تاکنون آزمایش و بررسی 
میان هاي کربنات کلسیم است که از آن دهنده گروه سنگپراکنده در مطالعات مختلف) نشان صورت به(

ها به دلیل کامل نمونه از قطعات ظروف مرمري مشخص است و در مورد دیگر نمونه نوزدهآراگونیتی بودن 
؛ محمدي 1386 ،اکبري فرد( است تأیید قابلها تنها قرار گرفتن در گروه کلسیتی نبودن روند گزارشی و آزمایش

؛ 1395؛ بیک مداح و همکاران 1394؛ محمدي سفیدخانی 1392؛ درخشان 1394، و دیگران؛ امامی 1394 ،و رازانی سفیدخانی
S. Boccuti et al 2015 ( هایی آسیا تا مصر روي مصنوعات مرمري بررسی غرب جنوبخانم کازانوا که در حوزه

-شامل سنگ( تیکلس عنوان بههایی را مرمر دگرگون مشاهده کرده و در کل آثار را داشته است معدود نمونه
آثار  %80چنین گیرند. همرسوبی قرار میسازندهاي کند که در حوزه لفاتی) معرفی میهاي کربناتی و سو

تواند که می) 1387(کازانوا،  کنددرصد آن را سولفات کلسیم معرفی می بیستکلسیتی را کربنات کلسیم و 
 ایران باشد.  شرق جنوبهمسو با مطالعات پراکنده در 

کند که نمونه مصنوعات سنگی با ساختار گچی مربوط به حوزه ظهار میاي نیز انریکو اسکالونه ادر مطالعه
ایران باشد و نمونه  شرق جنوبتواند مربوط به حوزه و نمونه مصنوعات با ساختار کربناته می ایران غرب جنوب

(اسکالونه،  دهدآثار با ساختار کربناته مکشوفه از شوش را مربوط به حوزه فرهنگی دشت جیرفت نسبت می
و نبود سازند مشخص گچی در حوزه  شرق جنوبچنین با توجه به وجود سازندهاي آهکی بسیار در هم ).1387
اسکالونه  فرض آقاي -شودسازند گچساران که غرب و شمال ایران را شامل می مانند به -ساختی آنزمین

ات مشابه، کربناتی بودن رسد. از طرفی نیز نتایج پتروگرافی این تحقیق و سایر مطالعمنطقی به نظر می
بودن  بوم آوردتوان با توجه به فرض معقول می درنتیجهکند. ایران را بارز می شرق جنوبمصنوعات مرمري 

رنگ البستري را کمهاي آنمود و احتمال وجود گونهمواد اولیه، کربناتی بودن مصنوعات مرمري را مطرح 
و بررسی دیگر مطالعات  در این پژوهش SEM- EDXو  XRPD چنین با توجه به نتایج پتروگرافی،دانست. هم
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اختار آراگونیتی ایران، گونه کلسیتی با س شرق جنوبمعرفی علمی مصنوعات کربناتی  منظور بهتوان مشابه، می
  را پیشنهاد نمود.

 شناسی دشت جیرفت بهنتایج این تحقیق و پیشینه مطالعات منطقه، باید در ساختار زمین با توجه به
هاي باستانی وجود هاي مشابه با مصنوعات باستانی گشت؛ اگر مناطقی در دسترس محوطهساختدنبال زمین

بودن مواد  بوم آوردهاي کربناتی آن با مصنوعات باستانی همسان باشد، فرض داشته باشد که ساختار سنگ
هاي آن وجود ل و آبراههاي طبیعی سطحی در محوطه کنارصند. بررسی سنگگردد میتر خام تولیدي قوي

هاي باستانی و مرمرهاي دگرگونی را در حول محوطه باستانی کنارصندل مرمرهاي رسوبی قابل تطبیق با داده
هاي هلیل وجود انواع مرمرهاي رسوبی هاي اطراف و شاخابهدهد که در کوهمشخص نمود. آن مهم نشان می
هاي باستانی منشأ ماده هاي سطحی با دادهفتن تطابق سنگتوان با در نظر گرچون آراگونیت وجود دارد و می

و آنچه از  حوزه جیرفت، 100000/1شناسی خام را در حوزه جیرفت محلی دانست. بر اساس نقشه زمین
(جیرفت) به  در شمال سبزوارانتوان گفت می دیآ یبرم سه گسل بزرگ دلفارد، سبزواران و چاه مزرعه  بررسی

ترین یابند. در چهارگوش سبزواران قدیمیجنوب ادامه می طرف بهرودخانه هلیل هم متصل و در مسیر 
ها ترش دارند که روي آنـی نقشه گسغرب جنوب(قبل از پرمین) در  واحدهاي سنگی از زمان پالئوزوئیک

نی فشاهاي آتش. سنگاند قرارگرفتههاي ژوراسیک و کرتاسه سنگ و آهکها، ماسههاي بازالتی، شیلگدازه
ی غرب جنوب. در اند یافته  گسترشائوسن و واحدهاي آهکی سازند قم در قسمت شرق و غرب رودخانه هلیل 

تند. ـزدهایی هسـداراي برونها افیولیتهاي میکرایتی پالژیک مربوط به هاي الترابازیک و آهکنقشه سنگ
نقشه  7تصویر باشند. نطقه میاز رسوبات مربوط به کواترنري در م سازآهکهاي هاي چشمهچنین آهکهم

به رنگ قرمز) کنارصندل (ها با محوطه باستانی زرد) و فواصل آن رنگ باهاي کربنات کلسیم (پراکنش سنگ
. در این نقشه از نشان دادن سازند قم و )7(ت.  دهدمنطقه را نشان می 1 :100000شناسروي نقشه زمین

فسیل هاي آهکی با توجه به عدم کشف سنگ -شده تشکیل رفسیل دااز کربنات کلسیم  که آنهاي رخنمون
برداشت  منظور به استفاده قابلهاي اجتناب گردید. طبق نقشه مذکور محوطه -در ساخت ظروف مرمري دار

تولید مصنوعات مرمري پیشنهاد گردیده است. با توجه به نقشه و دسترسی به مواد اولیه در  موردنیازمواد خام 
 باستانی فرض بوم آورد بودن مواد خام تولیدي معقول و بارز است.      هايجوار محوطه

تر مصنوعات نسبت به  (حدود چهار هزار اثر) و ابعاد بزرگ در جیرفت کثرت مصنوعات سنگی توقیفی
دهد که دسترسی به مواد اولیه تولید ساده و زیاد بوده است. درنتیجه و با هاي همجوار چنین نشان میمحوطه

به کثرت آثار توقیفی، حوزه جیرفت گویاي یک مرکز مهم تولید مصنوعات سنگی است؛ معقوالنه به نظر  توجه
ازتاریخ، باید داراي یک نظام تولیدي بالفعل و گسترده با دسترسی  رسد که چنین توان تولیدي در پیشمی

جاري در واردات مواد اولیه هاي مبادالت تتواند با محدودیتسهل و بسیار به مواد اولیه باشد و آن نمی
بحث قرار گرفت، همگی حاکی از بوم آورد  همخوانی ایجاد کند. این نتایج و دیگر نتایج این تحقیق که مورد

بودن مواد اولیه تولید با منشأ محلی رسوبات کربناتی در یک نظام تولیدي مستقل است. مسئله مهم دیگر در 
هاي روي مصنوعات مرمري حاکی از کربنات شرق جنوبمطالعات در  چرایی انتخاب نوع ماده خام اولیه است.

نشده است؛ علت آن باید   وجود معادن مرمري دگرگون، از آن در ساخت محصوالت استفاده رسوبی است و با
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ها در مراحل ساخت باشد؛ انتخاب سنگ بر اساس سه کاران باستانی نسبت به رفتار سنگدر آگاهی صنعت
دهنده و  نسجام و مقاومت سنگ در برابر فشارهاي مداوم، سختی و دوام مواد معدنی تشکیلپارامتر اصلی ا

بافت  ).Bevan, 2007: 40- 53( پذیردگیري سایش و شکستگی انجام میتمایل بافت سنگ نسبت به جهت
اشد که هاي متفاوت بتواند مستعد شکافت و شکست در جهتمانند کانی فلدسپار) می مرمرهاي دگرگونی (به

-کاران باستانی براي استفاده از آن را توجیه میسازد و تمایل کمتر صنعتتر میکار کردن روي آن را سخت
هاي دگرگونی خود در رسد ساختارهاي رسوبی کربنات کلسیم رفتار مساعدتري نسبت به گونهکند. به نظر می

 مراحل مختلف ساخت مصنوعات مرمري داشته باشند.

 
هاي محوطه :رنگ زرد .محوطه کنارصندلرنگ قرمز دشت جیرفت  1:100000 شناسی زمین: تصویر بخشی از نقشه 7. شماره صویرت

 پیشنهادي ساختارهاي رسوبی آراگونیتی
fig 7: The image of a part of the 1: 100000 geological map of Jiroft plain, red-color Konar-Sandal pre- 

historical site  Yellow color: Proposed areas of aragonite sedimentary structures. 

 . نتیجه6
و معرفی  منشأ یابیبندي صحیح ساختاري مصنوعات مرمري در راستاي پژوهش حاضر تالشی براي دسته 

مرمر آراگونیتی را براي شناخت مصنوعات مرمري  ؛ وصنوعات مرمري حوزه دشت جیرفت استساختاري م
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پیش از این  ست.هادهد که سازندي رسوبی حاصل فعالیت چشمهپیشنهاد می شرق جنوبفت و دشت جیر
ها را ارائه ناختی غلط از آنـشتر همراه بود که ـبسالبا واژه مرمر یا آ معرفی مصنوعات مورد بحث ،پژوهش

و تطبیق آن با به گونه آراگونیتی، خود نوعی منشاشناسی ظروف  شرق جنوبنمود؛ انتساب ظروف مرمري می
 هایی مقدماتیبررسی چنینهماست.  منشأ یابیبراي  مهم قدمی ساز دشت جیرفتهاي آراگونیتساختزمین

 صورت پذیرفتبودن صنعت ساخت مصنوعات مرمري در حوضه دشت جیرفت  بوم آورددر راستاي استدالل 
تواند راهگشاي کشف معادن می. حاصل این پژوهش کندمیکه منشأ محلی بودن مواد اولیه را پیشنهاد 

هاي تجاري در باستانی و بررسی نظام تولیدي محصوالت در سیستم صنعت جامعه و  بالطبع آن سیستم
را مورد بازبینی  ازتاریخی پیشبندي ساختاري مصنوعات مرمري و نیز ساختارشناسی و دستهمنطقه باشد؛ 

، در ادامه که همگی مشابه هم بودند هاي باستانیی نمونهدر این پژوهش با توجه به نتایج پتروگراف قرار دهد.
اي دیگر و نمونه XRDبراي آنالیز دستگاهی  هاي فرهنگی)به دلیل کشف از الیهنمونه (یک مطالعات تکمیلی، 

 با توجه به نتایج پتروگرافینتایج حاصل  ودر نظر گرفته شد  SEM- EDXبراي بررسی با دستگاه آنالیزي 
هاي باستانی این پژوهش باشد. فرض مذکور زمانی مهم و منطقی به دیگر نمونه تعمیم قابلاند تومی مشابه

ایران داشت که  شرق جنوبگردید که نتایج کلی این پژوهش همخوانی معناداري با دیگر مطالعات مشابه در 
 ساختارشناسیي در بخش نتایج و بحث مقاله آورده شده است. به عبارتی نتایج این پژوهش با آنالیزها

هاي منطقه در شناخت ساختار آهکی حاصل از سازند ) دیگر پژوهشپتروگرافی(آنالیزهاي عنصري، ترکیبی و 
 یلیتکمهاي تکرار آزمونعدم نقص  درنتیجه ایران همخوانی دارد. شرق جنوبرسوبی مصنوعات مرمري 

)XRD  وSEM-EDX( تواندمی ايطالعات منطقهدر این پژوهش با توجه به همخوانی آن با سایر م 
  .باشدپوشی چشم و اطمینان قابل

 
 سپاسگزاري

دانشگاه هنر  سنجی باستانکه در گروه  اب آقاي رامین محمدي گلسفیدي استاین مقاله بر گرفته از رساله کارشناسی ارشد جن 
امکانات  براي در اختیار نهادنشکده این دان سنجی باستاناز این رو از گروه مرمت و  .اسالمی تبریز به انجام رسیده است

از جناب آقاي دکتر نادر علیدادي سلیمانی  از میراث فرهنگی استان کرمان براي همکاري در  افزون بر این ؛دشو میسپاسگزاري 
 .گردد میجهت انجام این مطالعه سپاسگزاري 

 منابع
المللی مقاالت دومین همایش بین ۀدر مجموع ،جیرفت مرهشی و فراسوي آن: دورنماي تاریخی تمدن )،1393، (استنکلر، پیوتر
و گردشگري  یدست عیصناسازمان میراث فرهنگی،  ،به کوشش: یوسف مجید زاده، تهران  ،)1392( رفتیجهلیل:  ةتمدن حوز

 . 9 -34 ، صاستان کرمان
 هلیل: جیرفت ةلمللی تمدن حوزامقاالت نخستین همایش بین ۀدر مجموع ،تمدن جیرفت در شوش )،1387، (اسکالونه، انریکو

-374 ، صو گردشگري استان کرمان دستی صنایعتهران: سازمان میراث فرهنگی،  ،)، به کوشش یوسف مجیدزاده1383(
359 . 

  .شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین ،تهران ،شناسی ایرانزمین )،1383، (آقانباتی، علی
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 ،نامه کارشناسیپایان ،سی و حفاظت و مرمت تعدادي از ظروف مرمرین شهر سوخته زابلشناآسیب )،1386، (فرد، مریماکبري
 ). منتشرنشده( به راهنمایی مسعود باتر ،دانشکده هنر و معماري دانشگاه زابل

شهر  مقایسه و بررسی ساختار ظروف سنگ مرمر منطقه جیرفت و)، 1394، (مریم، فرداکبري ،پروین سلیمانی، ،نیمحمدامامامی، 
ال س، 1394شناسی پاییز و زمستان مطالعات باستان ،و پتروگرافی XRD-XRF سوخته بر اساس مطالعات آزمایشگاهی

 .12 -1 ، ص2 شهفتم، 
دانشکده  ،سنجینامه کارشناسی ارشد باستانپایان ،سنجی ادوار دوم و سوم شهر سوختهباستان )،1395، (بیک مداح، حسین 

 ). منتشرنشدهنشگاه هنر اسالمی تبریز (سنجی دامرمت و باستان
 رفتیجهلیل:  ةالمللی تمدن حوزدومین همایش بین ،جیرفت در متن: فالت ایران، بلوچستان و سند )،1393، (پ. رایت. ریتا

 . 80 -65 ،و گردشگري استان کرمان دستی صنایعتهران: سازمان میراث فرهنگی،  ،به کوشش: یوسف مجید زاده ،)1392(
 پیکان ،تهران ،پتروگرافی و پترولوژي دگرگونی )،1383، (عافی، محمدپور م

 ةشناسی دوررساله دکتراي باستان ،شهر قدیم جیرفت در دوره اسالمی -تسلسل فرهنگی جازموریان )،1383، (چوبک، حمیده
 ).منتشرنشدهدانشکده علوم انسانی. ( ،دانشگاه تربیت مدرس ،اسالمی

اي از اشیاء رود و جیرفت کاتالوگ نمایشگاه گزیدهفرهنگ حاشیه هلیل )،1384، (یقهصد، حصاري، مرتضی، پیران 
 تهران: موزه ملی ایران.  ،1384استردادي

 نامه انیپامتعلق به محوطه باستانی شهر سوخته)، ( يمرمرحفاظت و مرمت سه نمونه ظرف سنگی  )،1393( درخشان، محمد،
  .)منتشرنشدهدانشگاه زابل. ( یخیآثار تارگروه مرمت  کارشناسی مرمت آثار تاریخی و فرهنگی،

در مجموعه مقاالت  )،گزارش مقدماتی( جیرفت، ؛صنایع سنگ تراشیده در کنارصندل جنوبی )،1387( الدین،فر، جاللرفیع
سازمان میراث  ،تهران ،یوسف مجیدزاده  )، به کوشش1383( رفتیجهلیل:  ةالمللی تمدن حوزنخستین همایش بین

 .126 -113 ، صو گردشگري استان کرمان دستی صنایعفرهنگی، 
 رفتیجهلیل:  ةالمللی تمدن حوزدومین همایش بین ،رودنقش و جایگاه ادوات سنگی در تمدن هلیل )،1393، (الدینفر، جاللرفیع

.81 -90 ،ن کرمانو گردشگري استا دستی صنایعتهران: سازمان میراث فرهنگی،  ،یوسف مجید زاده :به کوشش ،)1392(   
در مجموعه  ،کاري در کنارصندل جنوبیهایی از فناوري متهجنبه )،1387، (ماسیمو، ویداله ،روبرتو الدین، میکلی،فر، جاللرفیع

سازمان میراث  ،تهران ،)، به کوشش یوسف مجیدزاده1383( هلیل: جیرفت ةالمللی تمدن حوزمقاالت نخستین همایش بین
 .145 -127 ، صو گردشگري استان کرمان تیدس صنایعفرهنگی، 

 معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور.  ،تهران ،جواهرسازي در شهر سوخته )،1382، (سیدسجادي، سید منصور
 ،سیدسجادي منصور دیس دآورندهیپد ،)1376 -1379(کاوش در گورستان، 1هاي شهر سوخته گزارش )،1385، (اهللاشیرازي، روح

 و گردشگري. دستی صنایعازمان میراث فرهنگی، س ،تهران
نامه پایان ،شناسی سازند قم در مناطق ساردوئیه و سبزوارانشناسی و فسیلمطالعه چینه )،1372، (علی، میثمی ،فاریابی، علی

 ).منتشرنشده( دانشکده علوم زمین ،تهران معلم تیتربدانشگاه  ،کارشناسی ارشد
 ۀدر مجموع ،یاي منزلتی از سنگ ظریف و نرم در خاورمیانه باستان: تولید، کاربرد، توزیع، ارزشاش )،1387، (کازانوا، میشله 

سازمان میراث  ،)، به کوشش: یوسف مجیدزاده، تهران1383( تمدن حوزه هلیل: جیرفت المللی بینمقاالت نخستین همایش 
 . 375-397 ، صو گردشگري استان کرمان دستی صنایعفرهنگی، 

المللی مقاالت نخستین همایش بین ،در مجموع ،ايهلیل: کشفی افسانه ةشناسی حوزپروژه باستان )،1387، (یوسف مجیدزاده،
و گردشگري  دستی صنایعتهران: سازمان میراث فرهنگی،  ،)، به کوشش یوسف مجیدزاده1383( تمدن حوزه هلیل: جیرفت

  .52 -29 ، صاستان کرمان
ارشد یـنامه کارشناسانـپای ،رودلـگی هلیـفرهن ةیابی مصنوعات مرمري حوزمنشأ ب)،-1394، (محمدي سفیدخانی، رامین 

 ). منتشرنشده( سنجی دانشکده هنرهاي کاربردي دانشگاه هنر اسالمی تبریزباستانگروه مرمت و  ،سنجیباستان
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با ( رفتیجتمدنی  ةي مکشوفه از حوزآثار مرمر یشناخت بیآس. تحلیل الف) -1394، (مهدي، رازانی، محمدي سفیدخانی، رامین
 -تمرکز بر آسیب سولفاته شدن در شرایط مدفون). دوازدهـمین هـمایش دو ساالنه حـفاظت و مـرمـت اشیاء تاریخی

 تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور. ،فرهنگی و تزئینات وابسته به معماري
فرهنگی جیرفت در  ةو مرمت سه ظرف مرمري مکشوفه از حوز. حفظ )ب -1394، (مهدي، رازانی ،محمدي سفیدخانی، رامین

 .98-81 ، ص5، ش سال سومتخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی.  دو فصلنامه ،رودتمدنی هلیل ةحوز
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