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چکیده

فعالیتهــای جدیــد باستانشناســی در جیرفــت ،در جنــوب اســتان کرمــان ،عالوهبــر کشــف
شــواهد آغــاز شهرنشــینی ،منجــر بــه شناســایی مــدارک فلــزکاری ،اشــیای فلــزی ،شــواهد
معــدنکاری کهــن و ســربارههای اســتحالهی کانســنگها گردیــده اســت .در مجموعــهی
اشــیای بازیافتــی از حفــاران غیرمجــاز از منطق ـهی معــروف بــه «میــل فرهــاد» ،در جنــوب
ق و دو میلـ ه مفرغــی انتخــاب و در ایــن پژوهــش مــورد
خــاوری دشــت جیرفــت ،یــک ســنجا 
مطالعــه قــرار گرفتهانــد .بــر پای ـهی مقایســه آنهــا ،بــا نمونههــای مکشــوف از کاوشهــای
علمــی باستانشناســی ،قدمــت آنهــا بــه عصــر مفــرغ (اواخــر هــزارهی چهــارم و ســوم ق.م).
برمیگــردد .هــدف نگارنــدگان شــناخت آلیاژگــری فلــزات و مســائل فنــی فلــزکاری عصــر
مفــرغ اســت کــه بــا پرسـشهایی در زمینــه ترکیبــات عنصــری و روشهــای ســاخت ،زنجیــره
تولیــدی و عملکــردی اشــیا و ســازوکارهای اقتصادی-اجتماعــی جوامــع عصــر مفــرغ منطقــه
مــورد مطالعــه دنبــال شــده اســت .تولیــد اشــیا بــا روشهــای ذوب و قالبگیری و چکـشکاری،
دارا بــودن زنجیــره تولیــدی و عملکــردی در ســطح منطقـهای و فرامنطقـهای و همچنیــن ،وجود
ســاختار اقتصادی-اجتماعــی و اداری پیشــرفته در جوامــع عصــر مفــرغ منطقــه ،پیشفرضهای
مقالــه حاضــر هســتند .نگارنــدگان ،بــا اســتفاده از روش متالوگرافی ،روشهای ســاخت این اشــیا
را چک ـشکاری ســرد و چک ـشکاری گــرم ،تشــخیص دادهانــد .عناصــر موجــود در آخالهــا،
گویچههــا و ناخالصیهــای ایــن اشــیا ،بــا اســتفاده از روشهــای  SEM-EDSو ICP-OES
ـی ایــن ســه آلیــاژ از نظــر فنــی ،مشــابه فلــزکاری
بررســی ک ّمــی و کیفــی شــدند .ترکیــب اصلـ ِ
عصــر مفــرغ منطقــه جنــوب خــاوری ایــران اســت؛ ســنجاق و یکــی از میلههــا ،از نــوع آلیــاژ
ـس آرســنیکی و میلــه دیگــر ،از مــس تقریبـ ًا خالــص میباشــد .دیگــر عناصــر شناساییشــده
مـ ِ
در آنهــا ،نظیــر :آنتیمــوان ،روی ،قلــع ،ســرب ،استرانســیم ،آهــن و نقــره ،بــا نتایــج آزمایشهای
پوشــانی بهنســبت دقیقــی دارنــد .گونهشناســی ایــن
شــیمیایی کانســنگهای منطقــه ،هم
ِ
اشــیا و تشــابه فنــی و ســاختاری آنهــا ،روابــط بیــن محوطههــای باســتانی منطقـهی جنــوب
خــاوری ایــران را بــا یکدیگــر و همچنیــن ،بــا ســایر مراکــز باســتانی در فــات ایــران و مناطــق
همجــوار ،قابــل تحلیــل میســازد.
کلیدواژگان :عصر مفرغ ،جیرفت ،سنجاق فلزی ،میله فلزی ،متالوگرافی.
* ایــن مقالــه مســتخرج از پایاننام ـهی «فاطمــه یــاوری» دانشآموختــه کارشناسیارشــد باستانشناســی دانشــگاه مازنــدران ،بــا عنــوان:
«فلــزکاری حــوزه هلی ـلرود در عصــر مفــرغ :مطالعــه مــوردی ســنجاقها و میلههــای مفرغــی» کــه در بهمنمــاه ســال  ۱۳۹۳تدویــن و
دفــاع گردیــده اســت.
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مقدمه

پــس از طیکــردن مراحــل فنــی فلــزکاری ،نظیــر چکــشکاری ســرد و گــرم ،ذوب فلــز
و اســتحالهی ســنگ معــدن ،فلزگــر باســتان مرحلــه بســیار مهــم ترکیبکــردن فلــزات را
پدیـ�د آورد و بـ�ا ایـ�نکار ويژگيهـ�ای مکانيکـ�ی و فیزیکـ�ی فلـ�زات را بهبـ�ود بخشـ�ی د (�Wer
)time, 1973؛ البتــه ،پیــش از آلیاژگــری و در مرحلههــای قالبگیــری و اســتحصال فلــز از
ـی مطلــوب برخــی ناخالصيهــای موجــود در بافــت فلــز و تأثیرشــان در
ســنگ معــدن ،ويژگـ ِ
ممانعــت از جــذب گازهــای مختلــف ،امــری شناختهشــده بــرای وی ،بــوده اســت .عــدهای از
مس
باستانفلزشناســان ،اعتقــاد دارنــد کــه آلیــاژ مفــرغ بــرای اولینبــار حیــن ذوب ســنگ ِ
حــاوی عنصرهــای قلــع و آرســنیک ،بهطــور اتفاقــی شــناخته شــد؛ امــا ،ایــن شــناخت بــه
دس ـتیابی بشــر بهخصوصیــت آلیاژهــا منجــر نشــد (.)Forbes, 1971: 15; Child 1942
در مرحل ـهی آلیاژگــری ،فلزگــر کهــن ،بــه عمــد و در چارچــوب يــک فرآینــد فنــی ،فلــزات
و شــبهفلزاتی نظیــر :قلــع ،آنتيمــوان ،نيــکل ،روی و آرســنيک را ،بــه مــس اضافــه نمــود
و خصوصیاتــی ،چــون :دوام ،اســتحکام ،ميــزان چکشخــواری و برخــی از دیگــر خــواص
فيزيکــی آنرا ،ارتقــاء داد .کوشــش فلزگــران عصــر مفــرغ در تولیــد ایــن آلیاژهــا ،در الیههــای
محوطههــای باســتانی آســیای جنــوب باختــری و از جملــه فــات ایــران ،بهویــژه منطقـهی
جنــوب خــاوری آن مشــاهده شــده اســت (Moorey, 1969: 133; Thornton & Ehlers
.)2003

اکنــون ،شــواهد باستانفلزشناســی در ایــران ،نشــانداده اســت کــه در عصــر مفــرغ
آلیاژهــای متنوعــی تولیــد و مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد؛ امــا ،آلیــاژ غالــب در میــان آنهــا،
ـس آرســنیکی هســتند
مفــر ِغ مرکــب از مــس و آرســنیک اســت .اغلــب مفرغهــای شــهداد ،مـ ِ
(وطندوســت)۱۰۴ :۱۳۶۷ ،؛ امــا ،تعــدادی اشــیای مفرغــی بــا درصــد بــاالی قلــع نیــز ،در
ایــن محوطــه ( )Hakemi, 1997: 59شناســایی شــدهاند .در میــان انبــوه اشــیای مفرغــی
بــا پایــهی آرســنیک در تپــه یحیــی (;Heskel & Lamberg- Karlovsky, 1979: 256
 ،)Thornton & Lamberg- Karlovsky 2002شهرســوخته ( )Tosi, 1969: 379و
همچنیــن ،تپــه حصــار ( ،)Pigott, Howard & Epstein, 1982: 232تعــدادی اشــیای
مفرغــی بــا پایــهی مس-قلــع ،در برخــی از ایــن محلهــا بهدســت آمــد ه اســت .ایــن
وضعیــت در دورهی  III5ســیلک نیــز ،مشــاهده گردیــده اســت (.)Ghirshman, 1938: 238
مطالعــات آزمایشــگاهی بــر روی تعــدادی اشــيای مفرغــی از قبيــل :قلــم ،درفــش و ســنجاق،
اصلــی آنهــا از ســنگمس اســتحصال و بــا
از دورهی  IVیحیــی ،نشــانداده کــه فلــز
ِ
درصــد بســيار بــاالی آرســنيک ترکیــب شــده اســت (Tylecote & Mckerrell, 1970:
)37-8؛ همچنیــن ،از دورهی یــاد شــده در تپــه یحیــی ،چنــد شــئ حــاوی مــس و روی،
بهدســت آمــده کــه نشــاندهندهی تولیــد آلیــاژ برنــج در ایــن محوطــه هســتند (Thornton
.)& Ehlers 2003
در میــان عناصــر مختلفــی کــه در حالــت ترکیبــی بــا مــس ،نوعــی آلیــاژ را بهوجــود
ـرار
آوردهانــد ،آميختــن آرســنيک بــا مــس ،کار بســيار مشــکلی بــوده اســت .ایــن شــبهفلز ،فـ ّ
فنی ســخت را بــا موفقیــت انجــام داد (.)Charles 1974
اســت؛ امــا ،فلزگــر باســتان ،ایـنکار ِ
بــر پایــهی شــواهد باستانفلزشناســی ،در اوایــل هــزارهی ســوم ق.م ،.کاربــرد آرســنيک
محــدود و عنصــر قلــع ،جایگزیــن آن شــد کــه شــواهد جالــب توجهــی در اینخصــوص از
ـی مکشــوف از قبرهــای ســلطنتی «اور» ،بیــن
بینالنهریــن کشــف شــده اســت .اشــیای مفرغـ ِ
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 ۱۰تــا  ۱۵درصــد قلــع دارنــد .ایــن فرآینــد فنــی و شــيميایی در اواخــر هــزارهی دوم و اوایــل
هــزارهی اول ق.م .در اشــيای مفرغــی لرســتان نیــز ،گــزارش شــده اســت (Moorey, 1969:
 .)134بــا آنکــه تولیــد مفــرغ بــا پای ـهی آرســنیک مشــکل بــوده و در مقابــل ،مفــرغ بــا
پایـهی قلــع ویژگیهــای مطلــوب زیــادی نظیــر :اســتحکام ،شــکلپذیری آســان و ســهولت
در کار را ،داشــته اســت ()Lechtman, 1996: 502؛ ســاخت آلیــاژ مفــر ِغ آرســنیکی ،بهطــور
عمــوم در محوطههــای باســتانی فــات ایــران از عصــر مفــرغ تــا عصــر آهــن متــداول بــوده
مهمتریــن دلیــل ایــن امــر ،ویژگــی کانســارهای مــس ایــران
اســت (ّ .)Pigott, 1999: 81
اســت کــه حــاوی درصــد باالیــی از -شِ ــبهفلــز آرســنیک -هســتند.
آگاهــی داریــم کــه منطقــه جنــوب خــاوری ایــران از نظــر باستانفلزشناســی از اهمیــت
قابــل مالحظـهای برخــوردار اســت؛ در محوطههایــی چــون :تــل ابلیــس ،تپهیحیــی ،شــهداد
و شهرســوخته ،مــدارک متنــوع و مطلوبــی از فلــزکاری کهــن گــردآوری شــده اســت .شــواهد
معــدنکاری باســتانی و محلهــای انباشــت ســربارههای ذوب کانســنگها در نقــاط
مختلــف ایــن منطقــه گــزارش شــده اســت .کشــفیات باستانشناســی اخیــر جیرفــت در حــوزه
هلیـلرود ،واقــع در جنــوب اســتان کرمــان کــه منجــر بــه شناســایی و کشــف برخــی شــواهد
فلــزکاری و اشــیای فلــزی شــده (مجیــدزاده ،)35 :1378 ،بــر آگاهیهــای مــا در زمین ـهی
فلــزکاری کهــن منطقــه جنــوب خــاوری ایــران افــزوده اســت .بررس ـیهای باستانشناســی،
زمینشناســی و معدنــی نشــانداده اســت کــه کانســارهای متنــوع فلــزی ،بهویــژه مــس،
در ایــن منطقــه بــه فراوانــی وجــود دارنــد و شــواهد معــدنکاری کهــن و محلهــای انباشــت
ســربارههای ناشــی از اســتحصال فلــز از کانســنگ در ارتفاعــات شــمالباختــری ،باختــری
ـمالی حوض ـهی هلی ـلرود ،گــزارش شــده اســت
و جنــوب دشــت جیرفــت و بخشهــای شـ ِ
(دانشــی ۱۳۸۶؛ شهســواری ۱۳۹۰؛ علیــدادی ســلیمانی.)۲۶ :۱۳۸۷ ،
پژوهــش حاضــر کــه متکــی بــر مطالعــات آزمایشــگاهی اســت ،نشــان میدهــد کــه آلیــاژ
مفــرغ بــا پای ـهی آرســنیک ،مهمتریــن آلیــاژ در محوطههــای عصــر مفــرغ جیرفــت بــوده
اســت .ایــن مقالــه کــه بــه تحلیــل بررسـیهای آزمایشــگاهی ،روی دو میلــه و یــک ســنجاق
فلــزی بازیافتــه از کاوشهــای غیرمجــاز در محوطــهی «میــل فرهــاد» ،واقــع در بخــش
ِ
جنوبــی حوض ـهی هلی ـلرود ،در خــاور جیرفــت ،پرداخت ـ ه اســت (نقشــه  )۱کــه منجــر بــه
کســب اطالعاتــی در خصــوص آلیاژگــری فلــزات ،بهویــژه مــس و آرســنیک و تولیــد مفــرغ
و همچنیــن ،مســائل فنــی فلــزکاری عصــر مفــرغ در منطقـهی مــورد مطالعــه گردیــده اســت.
ش و فرضیــه ،اهــداف خــود را پیگیــری نمودهانــد؛ اول،
نگارنــدگان ،بــا طــرح ســه پرسـ 
ترکیبــات عنصــری ،نــوع آلیــاژ و روشهــای ســاخت اشــیای فلــزی مــورد مطالعــه چگونــه
بــوده اســت؟ ایــن اشــیای فلــزی بــا روشهــای ذوب و قالبگیــری و چک ـشکاری ســاخته
شــدهاند؛ ترکیبــات عنصــری آنهــا ،مشــابه کانســارهای فلــزی منطقــه اســت و نــوع آلیــاژ
آنهــا ،مفــرغ بــا پایــهی مس-آرســنیک میباشــد؛ دوم ،زنجیــرهی تولیــدی و عملکــردی
ایــن اشــیای فلــزی در کدامیــک از حالتهــای منطقـهای و یــا فرامنطقـهای قابــل تفســیر و
تحلیــل اســت؟ ایــن اشــیای فلــزی از نظــر تولیــدی و عملکــردی در هــر دو حالــت منطقـهای
ـی
و فرامنطق ـهای قابــل تحلیلانــد؛ و ســوم ،ســاز و کارهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاسـ ِ
ب خــاوری ایــران ،بهطــور عــام؛ و حوضــهی
جوامــع عصــر مفــرغ را در منطقــهی جنــو 
هلی ـلرود ،بهطــور خــاص؛ چگونــه میتــوان از راه مطالع ـهی فنــی ســنجاقها و میلههــای
مفرغــی بازســازی نمــود؟ بهنظــر میرســد کــه تحلیلهــای فنشناســی ،ســاختاری
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و شــکلی روی اشــیای فلــزی مــورد مطالعــه ،وجــود ســازوکارهای اجتماعــی ،اقتصــادی و
سیاســی و پیچیدگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و اداری را در جوامــع عصــر مفــرغ در منطقـه
مــورد مطالعــه ثابــت نمایــد.

روش پژوهش :مواد و روشها

نقشــه  .۱موقعیــت اســتان کرمــان و
شهرســتان جیرفــت و محوطههــای باســتانی:
میــل فرهــاد ،تــل ابلیــس و تپــه یحیی (یــاوری
.)۱۳۹۳

نمونههــای مــورد بررســی در ایــن پژوهــش ،ســه شــئ فلــزی هســتند کــه از حفاریهــای
غیرمجــاز در بخــش جنوبــی حوضـهی هلیـلرود ،در ناحیــه رودبــار جیرفــت ،بهدســت آمــده
و در حــال حاضــر ،در انبــار -پایــگاه مطالعــات باستانشناســی جیرفــت -نگهــداری میشــوند
(تصویــر  .)۱شــئ شــمارهی  ،۱میلـهای فلــزی بــا نــام آزمایشــگاهی  ،ML93-1بــا طــول ۲۰
و قطــر یــک ســانتیمتر؛ شــئ شــمارهی  ،۲ســنجاق فلــزی بــا نــام آزمایشــگاهی ،ML93-2
بــا طــول  ۷/۱و عــرض  ۳/۲و قطــر  ۱/۲ســانتیمتر؛ و شــئ شــمارهی  ،۳میلـهای فلــزی بــا
نــام آزمایشــگاهی  ،ML93-3بــا طــول  ۱۴و قطــر یــک ســانتیمتر ،نامگــذاری شــده و مــورد
ت آمــده
مطالعــه قــرار گرفتهانــد .بــر پایـهی تطبیــق ایــن اشــیا بــا نمونههــای مشــابه بهدسـ 
از کاوشهــای باستانشناســی در منطقــه ،اینهــا ،مربــوط بــه عصــر مفــرغ (اواخــر هــزارهی
چهــارم و ســوم ق.م ).هســتند.
متالوگرافــی نمونههــای فلــزی بــا هدفهــای ذیــل و بهمنظــور شناســایی و
بررســی
ِ
بررســی روشهــا و مراحــل ذوب انــواع ســنگهای معدنــی و تشــخیص عملیــات گداختــن،
ذوب ،ریختهگــری و قالبگیــری اشــیای فلــزی مــورد مطالعــه و همچنیــن ،درک تغییــرات
مکانیکــی و حرارتــی آنهــا ،صــورت پذیرفتــه اســت.
 بررسی ریزساختاری اشیا. تعیین ساختمان داخلی و بررسی آن از نظر دانهبندی ،مرزدانهها و توزیع آنها.1
 تعییــن چگونگــی عملیــات مکانیکــی بهکاررفتــه در ســاخت اشــیا ،نظیــر چکـشکاریکاری.)2
و حرارتــی (تــاب ِ
ـطحی حاصــل از دفــن و مــواد
بــرای ایــن منظــور ،ســطح نمونههــا از آلودگیهــای سـ
ِ
ناشــی از خوردگــی ،پاکســازی گردیــد و ســپس ،مقــداری از مغــز فلــزی بهوســیلهی
ّارهمویــی از مقطــع طولــی جــدا شــد .مغــز فلــزی در رزیــن اپوکســی  ،۷۲۵پوشــش (مانــت)3
و ســپس ســطح نمونــه بــا ســمباده ،تــا شــماره  ۲۰۰۰پرداخــت گردیــد .پرداختنهایــی ،در
مرکــز متالــورژی رازی تهــران -بــا خمیــر المــاس  ۰/۲۵میکــرون انجــام گرفــت .نمونههــا،ML93- 1

تصویــر  .1اشــیای فلــزی مــورد مطالعــه،
مکشــوف از بخــش جنوبــی حوضـهی هلیلرود
در رودبــار جیرفــت ،از راســت بــه چــپ شــئ
شــماره  ۲ ،۱و ( ۳یــاوری .)۱۳۹۳

ML93- 2

ML93- 3

آلیاژی عصر مفرغ...
بررسی متالوگرافی ICP-OES ،و  SEM-EDSسه شئ
ِ
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پــس از آمادهســازی بهوســیلهی -میکروســکوپ الکترونــی روبشــی مجهــز بــه طیفبینــی
پاشــنده انــرژی ،)SEM-EDS( -مــورد مطالعــه و بررســی آزمایشــگاهی قــرار گرفتنــد.
دســتگاه  SEMدارای مــدل  VEGA IIو ســاخت -شــرکت  TESKANجمهــوری چــک -و
دســتگاه  ،EDSدارای مــدل  ،RONTECمجهــز بــه نرمافــزار  ،QUANTAXبــا مــدل
 ،QX2بــوده اســت .آنالیــز هم ـهی نمونههــا ،بهصــورت نقط ـهای و از ســطح مقطــع طولــی
انجــام شــد .بهعــاوه ،یکــی از میلههــای فلــزی (نمونــه شــماره  ،)ML93-3بــه روش ICP
(آنالیــز توزیــع عناصــر) مــورد آزمایــش قــرار گرفــت .هــدف از انجــام آنالیــز  ،SEM-EDSکه
بــر روی بدنــهی فلــزی نمونههــا ،4آخالهــا ،5گویچههــا 6و ناخالصیهــای موجــود در
نمونههــا ،انجــام شــد؛ بررســی ســاختار ،ترکیــب و توزیــع فازهــای آنهــا بــوده اســت.
فلــزی نمونههــای آمادهشــده بــا
بهمنظــور انجــام آزمایــش متالوگرافــی ،در ســطح
ِ
8
محلــول کلروفریــک آبــی ،-7طبــق اســتاندارد خوردگــی ایجــاد شــد (.)Scott, 1991: 72نمونههــای آمادهشــده ،در زیــ ِر -میکروســکوپ نــوری مــدل METALLUGERMAN
510- Mic- 0ا ،-مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .جهــت انجــام آزمایــش  ،ICPنمونــه از مغــز
فلــز بــا متهالماســه ،بهصــورت پــودر برداشــته شــده ،در اســید ّ
حــل گردیــده و بــه روش
 ،ICP- OESو بــا -دســتگاه Varian 735ا ،-در -شــرکت مطالعــات معدنــی زر آزمــای
تهــران -مــورد آزمایــش قــرار گرفــت.

مطالعات آزمایشگاهی

نتایــج آنالیزهــای انجامشــده روی نمونههــا ،در جدولهــای شــماره  ۱تــا  ،3آمــده اســت.
در ایــن جدولهــا ،نتایــج آنالیــز  ،SEM- EDSدر دو بخشــريال شــامل :بدنــه و ناحیــه ،9در
جدولهــای شــماره  ۱و  ،2و نتایــج تجزیــه  ،ICP- OESنمونــهی  ،Ml93- 3در جــدول
شــماره  ،3گــزارش گردیــده اســت .نتایــج در هــر ســه جــدول ،بــا درصــد وزنــی نشــانداده
شــده اســت.

بررسی آزمایشگاهی میلهی فلزی ،نمونهی شماره )ML93-1( ۱
آزمایش SEM- EDS

بررســی  SEM- EDSدر ایــن نمونــه ،در ســه نقطــهی  A ،Bو ( Cتصویــر  ،)۲جهــت
شناســایی ناخالصیهــا و یــک نقطــه از بدن ـهی نمونــه صــورت گرفــت (جــدول  .)2تصاویــر
ـی ایــن نمونــه ،در تصویــر  ،۲نمایــش داده شــده اســت .ناخالصیهــا در ایــن نمونــه،
متالوگرافـ ِ
در ناحیـهی  12/47 ،Aدرصــد اکســیژن 12/08 ،درصــد مــس و  75/46درصــد ســرب دارنــد.
تجزیــه ایــن ناحیــه ،نشــاندهنده وجــود گویچ ـهی ســرب اســت .ناحی ـهی  ،Bدارای 2/48
ـش
درصــد اکســیژن 31/80 ،درصــد کلــر و  65/72درصــد مــس اســت .ناخالصــی ایــن بخـ ِ
نمونــه ،کلــر میباشــد .نتایــج تجزیــه ،نشــاندهن دهی خوردگــی در ایــن ناحیــه اســت.
ناحیـهی  96/44 ،Cدرصــد مــس 0/05 ،درصــد آرســنیک و  3/05اکســیژن دارد .تجزیــه ایــن
ناحیــه ،نشــاندهندهی خوردگــی مــس اســت .بدنـهی ایــن میلــه فلــزی ،دارای  99/95درصــد
ـس تقریبـ ًا خالــص اســت.
مــس و  0/04درصــد آرســنیک اســت .مــادهی اولیــه ایــن نمونــه ،مـ ِ
درصــد بــاالی مــس در ایــن نمونــه قابــل تأمــل اســت .ایــن امــر میتوانــد ناشــی از توانایــی
و مهــارت بــاالی فلزگــر ،در امــر اســتحصال مــس از ســنگ معــدن بــوده باشــد.

تصویــر  .۲نمایــش ناخالصــی بررسیشــده
در ســه ناحی ـهی  A ،Bو  Cدر میل ـهی فلــزی،
میلــهی فلــزی شــماره  ،)ML93-1( ۱بــا
بزرگنمایــی  ۲۰۰درصــد (نگارنــدگان .)1393
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بررسی آزمایشگاهی سنجاق فلزی ،نمونهی شماره )ML93-2( ۲
آزمایش SEM-EDS

تصویــر  .3آنالیــز نقطــهی ،Aجهــت
شناســایی ناخالصــی ،ســنجاق فلــزی شــماره
 ،)ML93-2( ۲بــا بزرگنمایــی  ۲۰۰درصــد
(نگارنــدگان .)1393

در ایــن شــئ ،در دو بخــش از نقطــهی  ،Aجهــت شناســایی ناخالصیهــا و بدنــه نمونــه
(تصویــر  ،)3بررســی  SEM-EDSصــورت گرفــت (جــدول  .)۲نتیجــه تصاویــر متالوگرافــی
در تصویــر  ،6نشــانداده شــده اســت .در ایــن نمونــه ،بدنــه دارای  0/01درصــد نیــکل90/86 ،
درصــد مــس 8/93 ،درصــد آرســنیک و  0/19درصــد آنتیمــوان میباشــد .ایــن نمونــه،
باالتریــن درصــد وزنــی آرســنیک را در میــان نمونههــای آزمایششــده نشــانداده اســت.
نتیجــهی تجزیــه ،بیانگــر آن اســت کــه ایــن نمونــه ،آلیــاژ مس-آرســنیک میباشــد .در
ناحیـهی  0/06 ،Aدرصــد نیــکل 39/98 ،درصــد مــس 0/34 ،درصــد آرســنیک 60/56 ،درصد
نقــره 0/02 ،درصــد قلــع و  0/03درصــد آنتیمــوان وجــود دارد .در ناحیـهی  31/31 ،Bدرصــد
کلــر و  68/69درصــد مــس مشــاهده گردیــد .نتایــج تجزی ـهی ایــن بخــش ،نشــاندهندهی
ترکیبــات کلریــدی ناشــی از خوردگــی اســت.
در ناحیـهی  13/29 ،Cدرصــد اکســیژن 0/12 ،درصــد نیــکل 2/41 ،درصــد مــس2/93 ،
درصــد آرســنیک 12/70 ،درصــد استرانســیم 0/01 ،نقــره و  68/55درصــد ســرب شناســایی
شــده اســت .نتایــج تجزیــه در ایــن ناحیــه نیــز ،نشــاندهندهی وجــود گویچـهی ســرب در
آن اســت .در ناحیههــای  Dو  ،Eبهترتیــب 5/59 :و  8/35درصــد اکســیژن و  94/56و 91/65
درصــد مــس ،مشــاهده شــده اســت کــه بیانگــر اکســید مــس در ایــن دو ناحیــه هســتند.

بررسی آزمایشگاهی میلهی فلزی ،نمونهی شماره )ML93-3( ۳
آزمایش SEM-EDS

بررســی آزمایشــگاهی  SEM-EDSدر ایــن نمونــه ،در پنــج نقطــهی  A ،B ،C ،Dو E

(تصویــر  ،)4جهــت شناســایی ناخالصیهــا و وضعیــت بدنـهی نمونــه صــورت گرفــت (جــدول
 .)1آزمایــش ،نشــانداده اســت کــه بدنــهی ایــن میلــه دارای  90/49درصــد مــس3/41 ،
درصــد آرســنیک 9/24 ،درصــد استرانســیم 0/13 ،درصــد نقــره 0/06 ،درصــد قلــع و 0/01
درصــد نیــکل میباشــد.
عنصــر جالــب توجــه در ایــن نمونــه ،استرانســیم اســت کــه از لحــاظ فنــی ،نقشــی مشــابه
ســرب را در ترکیــب بــا مــس دارد .ایــن عنصــر ،روانکننــدهی مــس اســت و در ریختهگــری
بســیار کارآمــد میباشــد (میســون و ُمــر .)206 ،198 :1376 ،در ایــن نمونــه ،احتمــال وجــود
استرانســیم ،بهصــورت تمرکــز موضعــی در بعضــی بخشهــا تشــخیص داده شــد کــه تصویــر
پراکندگــی عناصــر ،10صحــت ایــن موضــوع را تأییــد نمــوده اســت (تصویــر  .)5در ناحی ـهی
 13/77 ،Aدرصــد اکســیژن 7/28 ،درصــد مــس و  78/95درصــد ســرب وجــود دارد .درصــد
بــاالی ســرب در ایــن ناحیــه ،نشــان از وجــود گویچ ـهی ســرب در نمونــه اســت .ناحی ـهی
 6/27 ،Bدرصــد اکســیژن 19/51 ،درصــد مــس 14 /54 ،درصــد آرســنیک و  59/68درصــد
ســرب دارد .ایــن ناحیــه ،در مقطــع نمونــه نیــز ،نشــاندهندهی گویچ ـهی ســرب اســت.
تصویــر  .4آنالیــز  5نقط ـهی A ،B ،C ،D
عالوهبــر آزمایــش  SEM- EDSو تصویــر پراکندگــی عناصــر ،بــرای حصــول اطمینــان
و  ،Eجهــت شناســایی ناخالصــی در میلــهی
فلــزی شــماره  ،)ML93-3( ۳بــا بزرگنمایــی در مــورد ترکیــب ایــن نمونــه ،آنالیــز بدنــه بــا روش  ICPانجام شــد .نتیجـهی آنالیــز در جدول
 ۲۰۰درصــد (نگارنــدگان .)1393
شــماره  ،3ذکــر شــده اســت.

آلیاژی عصر مفرغ...
بررسی متالوگرافی ICP-OES ،و  SEM-EDSسه شئ
ِ
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تصویــر  .5تصویــر پراکندگــی عناصــر از
بدنــهی میلــهی فلــزی شــماره ML93-( 3
 ،)3بــا بزرگنمایــی  ۲۰۰درصــد (نگارنــدگان
.)1393
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نتیجـهی ایــن آزمایــش در میلـهی فلــزی شــماره  ،)ML93-3( ۳بــا هــدف شناســایی درصــد
وزنــی استرانســیم صــورت گرفــت .مقــدار استرانســیم ،کمتــر از  1درصــد شناســایی شــد کــه
بــا نتیجــه تجزیـهی  SEM- EDSهمخوانــی نداشــته اســت .دلیــل ایــن امــر ،همگننبــودن
ترکیــب بدنــه در نمونــه و عــدم پراکندگــی یکنواخــت عناصــر در سرتاســر نمونــه بــوده
ـری مجــدد بــه روش  SEM- EDSبــود کــه
اســت .مهــر تأییــد ایــن مســاله ،تجزیـهی عنصـ ِ
تفــاوت درصــد عنصــری را در آن نشــان داد .ســه دلیــل بــرای حضــور استرانســیم در ایــن
نمونــه وجــود دارد :اول ،تشــکیل کمپلکــس جــاذب کــه بــه احتمــال ،در اینجــا شــرایط بــرای
استرانســیم مســاعد بــوده و تمرکــز آن در ایــن بــرش زیــاد شــده اســت؛ دوم ،جدایــش فــازی
کــه در مرحلــهی ذوب اتفــاق میافتــد .چکــشکاری ،ســومین علــت تمرکــز استرانســیم
اســت .زمانیکــه فلــز گــرم میشــود ،جنبــش مولکولــی افزایــش مییابــد ،فضــای بیــن
مولکولــی بیشتــر میگــردد ،مهاجــرت عناصــر اتفــاق میافتــد و تمرکــز انتخابــی صــورت
میگیــرد (میســون و ُمــر ،همــان 198 :و .)206

جــدول  .2نتایــج آنالیــز ترکیــب آخالهــا در
ســه نمونـهی مــورد مطالعــه بــا روشSEM-
( EDSنگارنــدگان .)1393
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آزمایشهای متالوگرافی
آزمایش متالوگرافی میلهی فلزی شماره )ML93-1( ۱

در بررسـیهای متالوگرافــی ،خطــوط لغــزش زیــادی در ریزســاختار نمونـ ه مشــاهده گردیــده
کــه نشــاندهندهی چکــشکاری مــس میباشــد (تصویــر  6الــف) .دانههــای فشــرده
کریســتاله ،حاکــی از چک ـشکاری پیدرپــی ســرد و بعــد از آن گرمنمــودن شــئ و ســرانجام
چک ـشکاری ســرد اســت .ایــن فرآینــد ،بهصــورت -مرحلــه بــه مرحلــه -اتفــاق میافتــاده
اســت ( .)Thornton et al., 2010: 10عالوهبــر ایــن ،آخالهــای کشــیده در امتــداد طولــی
نمونــه کــه در مقطــع فلــزی قبــل از خوردگــی بهوضــوح قابــل مشــاهده اســت (تصویــر  6ب)
نیــز ،نشــاندهندهی اســتفاده از چک ـشکاری در فرآینــد ســاخت ایــن شــئ اســت.

آزمایش متالوگرافی سنجاق فلزی شماره )ML93-2( ۲

ریزســاختار در ایــن نمونــه ،دارای دانههــای بازتبلوریافتــه و دوقلویــی بــا خطــوط مســتقیم
میباشــد .چنیــن ســاختاری ،حاکــی از چکــشکاری گــرم و یــا چکــشکاری ســرد بــه
همــراه تــابکاری اســت ( .)Scott, 2002: 97خطــوط مســتقیم دوقلویــی 11در ایــن نمونــه،
مکانیکــی یادشــده میباشــد (تصویرهــای  7الــف و ب).
نشــاندهندهی عملیــات
ِ

آزمایش متالوگرافی میلهی فلزی شماره )ML93-3( ۳

ریزســاختار در ایــن نمونــه نیــز ،دانههــای بازتبلوریافتــه و خطــوط دوقلویــی را نشــان میدهــد
کــه بیانگــر اســتفاده از روش چکــشکاری گــرم و یــا چکــشکاری ســرد بههمــراه
تــابکاری در ســاخت ایــن شــئ اســت؛ همچنیــن ،خطــوط دوقلویــی مســتقیم بــر تــابکاری،
در آخریــن مرحلـهی ســاخت شــئ داللــت دارد (تصویرهــای  ۸الــف و ب) .آخالهــای کشــیده
در امتــداد طولــی نمونــه کــه در ریزســاختارها مشــاهده میشــود ،دلیلــی دیگــر بــر اســتفاده از
چکـشکاری در فرآینــد ســاخت ایــن شــئ اســت (.)Fleming et al., 2006: 56
تصویــر  6الــف .نمایــش متالوگرافــی
میلــهی فلــزی شــماره  )ML93-1( ۱بعــد
از ایجــاد خوردگــی ،بــا بزرگنمایــی ۵۰۰
درصــد (نگارنــدگان .)1393

تصویــر  6ب .نمایــش متالوگرافــی میلـهی
فلــزی شــماره  )ML93-1( ۱قبــل از ایجــاد
خوردگــی ،بــا بزرگنمایــی  ۲۵۰دزصــد
(نگارنــدگان .)1393

بحث و یافتههای پژوهش

ایــران ،یکــی از مناطــق پیــشگام در بســیاری از فناوریهــای دوران باســتان ،از جملــه
فلــزکاری بــوده اســت .پژوهشهــای صورتگرفتــه روی  ۱۷۲آلیــاژ مــس ،نشــانداده کــه
فرآینــد فلــزکاری کهــن بــرای اولینبــار در :آناتولــی ،قفقــاز ،ایــران و لوانــت ،رخ داده اســت
( .)Oudbashi & Davami, 2014: 179در ایــران هماننــد نقــاط یادشــده ،مــواد اولیــهی
فلــزکاری از راه جســتجو و تهی ـهی مــس طبیعــی ،اســتحصال فلــز از ســنگهای معدنــی و
آمیختــن فلــزات ،بهمنظــور تولیــد آلیاژهــا تأمیــن گردیــده اســت .اولیــن مسهــای طبیعــی
از جنوبغربــی ایــران ،در دشــت دهلــران ،در تپــه علیکــش و کوهپایههــای زاگــرس
بهدســت آمــده اســت ( .)Pigott 2004در زاغــه و تلموشــکی ،فلزاتــی بهدســت آمــده کــه
از مـ�س طبیعـ�ی و بـ�ا روش عملیـ�ات حرارتـ�ی سـ�اخته شـ�دهان د (�Moorey 1982; Thorn
 .)ton 2009در تپــه یحیــی ( )Thornton & Lamberg- Karlovsky 2002; 2013نیــز،
فرآینــد فلــزکاری بــا مــس خالــص طبیعــی و مــس آلیــاژی ،مــورد شناســایی قــرار گرفتــه
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اســت.

آلیاژی عصر مفرغ...
بررسی متالوگرافی ICP-OES ،و  SEM-EDSسه شئ
ِ

ـى ايالــت فلززايــى اروميــه  -دختــر را ،تشــکيل
کمربنــد فلززايــى کرمــان ،بخــش جنوبـ ِ
مىدهــد و غنىتريــن کمربنــد مــسدار ايــران محســوب میشــود .در مناطــق خــاوری و
جنــوب خــاوری ايــران ،در ارتفاعــات و دشـتهاي كرمــان و دشـتهاي كويــر لــوت ،مراكــز
معدنــي كهــن و شــواهد ش ـ ّدادی زیــادی شناســایی شــده اســت (Caldwell, 1967: 318-
 .)326, 331بقايــاي معــدنكاري کهــن ،حیــن اجــرای یــک طــرح بــزرگ زمينشناســي
اقتصــادي و شناســایی کانســارهای مــس ایــران ،گــزارش شــدهاند (Bazin & Hubner
 .)1969پژوهشهــای باستانشناسی-زمینشناســی ،در یکــی از معــادن نزدیــک تپــه
یحیــی ،بهنــام« :معــدن مــس شــيخ عالــي» ،منجــر بــه تاریخگــذاری عملیــات معــدنکاری
و اســتحصال مــس از کانســار در حــدود  ۳۰۰۰ق.م .شــده اســت (.)Berthoud et al. 1979
کشــف بوتههــای ذوب فلــز در تــل ابلیــس ،بيانگــر اســتحالهی ســنگمس ســولفيدي
در دورههــاي  Iو ( IIتقريبـ ًا  ۴۰۰۰ق.م ).و رواج عمليــات پيچيــدهی ذوب و اســتحالهی ســنگ
معــدن و اســتحصال فلــز در ایــن محــل اســت (Dougherty & Caldwell, 1967: 17-
 .)20توليــد شــمش در اوايــل هــزارهی چهــارم ق.م .صــورت پذیرفتــه اســت (Moorey,
 .)1982: 83در عصــر مفــرغ ،شــمشهاي فلــزي بهصــورت آليــاژ توليــد ميشــدهاند .در
تپــه يحيــي ،توليــد شــمش و آليــاژ مفــرغ بــا پای ـهی قلــع و بــا پای ـهی آرســنيك گــزارش
شــده اســت؛ امــا ،آليــاژ غالــب و متــداول از نــوع آرســنيكي بــوده اســت .تعــدادي از اشــيای
مفرغــي مربــوط بــه دورهی  VBیحیــی بــا بهرهگيــري از روش ذوب و قالبگيــري ،توليــد
شــدهاند ( .)Lamberg-Karlovsky, 1974: 230فــن اســتحالهی ســنگمس در تپــه
گواهــي یــک تــودهی شــمش فلــزي کــه از اليههــاي مربــوط بــه دورهی VA
يحيــي ،به
ِ
یحیــی ( ۳۶۰۰-۳۳۰۰ق.م ).بههمــراه تعــدادي اســكنه ،ســوزن و درفــش مفرغــي بهدســت
آمــده ،اتفــاق افتــاده اســت .همانگونــه کــه گفتــه شــد ،آلیــاژ مفــرغ بــا پایــهی قلــع و
آرســنیک در اواخــر هــزارهی چهــارم و در خــال هــزاره ســوم ق.م .تولیــد شــد .كاربــرد ايــن
دو نــوع آليــا ِژ بهنســبت همســان و مشــابه ،در برخــي از مراكــز عصــر مفــرغ فــات ايــران
درخــور مالحظــه اســت؛ امــا ،در برخــی نواحــي ايــران ،بهويــژه منطقـهی جنــوب خــاوری آن،
آليــاژ مفــرغ اغلــب از نــوع آرسنيـــكدار بــوده اســت .اشــيای مفرغــي دورهی  Vتپــه يحيــي
( ۳۷۰۰-۳۳۰۰ق.م ،)Beale & Lamberg - Karlovsky, 1986: 247 – 51( ،).از راه ذوب
ســنگمس توليــد و بــا درصد بهنســبت زيـــادي آرسنيــــك تـــركيب شــدهاند (& Tylecote
ـی آرســنیکدار در شهرســوخته (Tosi,
 .)Mckerrell, 1970: 37 – 8تولیــد آلیاژهــای مسـ ِ
 )1969: 379و شــهداد (وطندوســت ،)۱۰۴ :۱۳۶۷ ،گــزارش شــده اســت .برخــی از اشــیای
مفرغــی شــهداد ،دارای  ۹۵تــا  ۹۸درصــد مــس ۰/۵ ،تــا  ۳درصــد ســرب و  ۱درصــد آرســنیک
هســتند (.)Hakemi, 1997: 59
باستانفلزشناســان ،فرآینــد فلــزکاری مــس را در چهــار مرحلــه تقســیمبندی نمودهانــد؛
مرحل ـهی اول ،بهرهگیــری از مسطبیعــی و خالــص در ســاخت اشــیای فلــزی بــوده اســت.
فلزگــران باســتان ،در مرحلــهی دوم کــه در ابتــدای دوران مسوســنگ اتفــاق افتــاده،
مسطبیعــی را ذوب و ریختهگــری نمودنــد .از آنجایــی کــه برخــی از منابــع مسطبیعــی
ایــران نیــز ،دارای ناخالصــی آرســنیک میباشــند ،احتمــال دارد فلزگــران در ایــن دوره،
ـاژی ایــن نــوع مسطبیعــی آشــنا شــده باشــند .در مرحلـهی
بهطــور تصادفــی بــا خــواص آلیـ ِ
ســوم ،اســتحصال مــس از راه ذوب ســنگمس اکســیدی ،ماننــد کوپریــت و ماالکیــت و
ـس حاصــل از ایــن فرآینــد
ســپس ،ســنگمس ســولفیدی صــورت پذیرفتــه اســت .مــذاب مـ ِ
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تصویــر  7الــف .نمایــش متالوگرافــی
ســنجاق فلــزی شــماره  )ML93-2( ،۲بعــد
از ایجــاد خوردگــی ،بــا بزرگنمایــی ۵۰۰
درصــد (نگارنــدگان .)1393

تصویــر  7ب .نمایــش متالوگرافــی
ســنجاق فلــزی شــماره  )ML93-2( ۲بعــد
از ایجــاد خوردگــی ،بــا بزرگنمایــی ۲۵۰
درصــد (نگارنــدگان .)1393
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تصویــر  ۸الــف .نمایــش متالوگرافــی
میلــهی فلــزی شــماره  ،)ML93-3( ۳بعــد
از ایجــاد خوردگــی ،بــا بزرگنمایــی ۵۰۰
درصــد (نگارنــدگان .)1393

تصویــر  ۸ب .محــل برداشــت نمونــه
در میلــهی فلــزی شــماره )ML93-3( ،۳
(نگارنــدگان .)1393

ذوب ،حــاوی ناخالصیهــای مختلفــی اســت .از آنجایــی کــه کانســارهای مــس ایــران دارای
درصــد بــاالی آرســنیک میباشــند ،ایــن شــبهفلز در جریــان رونــد اســتحصال مــس ،در
حالــت ترکیبــی بههمــراه ســایر عناصــر ،وارد جســم فلــز شــد ه و فلزگــر از خاصیــت مطلــوب
ایــن ترکیــب آلیــاژی بهــره بــرده اســت .چهارمیــن مرحلــه در تولیــد آلیــاژ ،در اثــر کســب
مهــارت و تجربــه در فلــزکاری و در اواخــر هــزارهی چهــارم و اوایــل هــزارهی ســوم ق.م.
رخ داده اســت .ایــن مرحلــه تــا عصــر آهــن اســتمرار یافتــه و بــه تولیــد اشــیای مفرغــی در
هزارههــای دوم و اول ق.م .در محوطههایــی چــون :در اســتان لرســتان ،مارلیــک ،هفــت تپــه،
سنگتراشــان و نظایــر آن ،منجــر گردیــده اســت (.)Oudbashi & Davami, 2014: 179
آگاهــی داریــم کــه ذوب ســنگمس در کــوره ،بــا اســتحالهی ســنگهای اکســیدی،
ماننــد کوپریــت یــا ماالکیــت ،تقریبـ ًا از نیمـ ه هــزارهی پنجــم ق.م .در محوطههایــی نظیــر:
تـ�ل ابلیـ�س ،تپـ�ه قبرسـ�تان ،سـ�یلک ،حصـ�ار و شـ�وش (�Thornton 2001; 2009; Thorn

ton & Lamberg- Karlovsky 2002; Pernicka 2004; Dougherty & Caldwell
 ،)1966آغــاز شــد؛ اگرچــه اغلــب ،تولیــد آلیــاژ در جریــان ذوب و اســتحالهی ســنگمس

صــورت میپذیرفتــه اســت؛ ولــی ،بهدلیــل وجــود برخــی ناخالصــی در بعضــی از ســنگهای
معدنــی ،ماننــد تنانتیــت 12و مــس خاکســتری ،13آلیــاژ تصادفــی نیــز ،تولیــد میشــده اســت
( .)Coghlan 1975بــرای ســاخت آلیــاژ عمــدی مفــرغ بــا پایهی آرســنیک در دوران باســتان،
14
بــا ســه روش عمــل میشــده اســت :اول ،اســتحال ه ســنگمس اکســیدی و زرنیــخ ســرخ
ـدن حــاوی آرســنیک بــاال ،ماننــد آرســنوپیریت و
و یــا زرنیــخ15؛ دوم ،اســتحالهی ســنگ معـ ِ
تنانتیــت مخلــوط بــا ســولفید مــس؛ و ســوم ،اضافهکــردن زرنیــخ بــه مــس مــذاب ()Ibid؛
البتــه ،روش چهارمــی بــرای تولیــد ایــن آلیــاژ گــزارش شــده اســت؛ یعنــی آلیــاژ آرســنید-
آهــن ،کــه محصــول اتفاقــی بــا ذوب ســرب بــوده اســت (.)Thornton 2009
ـزی مــورد مطالعـهی مقالــه حاضــر ،در محــدودهی بیــن
میــزان آرســنیک در ســه شــی فلـ ِ
 ۲تــا  ۸درصــد اســت .احتمــا ًال ،روش دوم در دو میلــهی فلــزی (نمونههــای  ML93-1و
 ،)ML93-3و روش ســوم در ســنجاق فلــزی (نمونـهی  ،)ML93-2بــرای تولیــد ایــن آلیاژهــا
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .براســاس نمــودار فــازی مس-آرســنیک (Scott, 1991:
 )123نیــز ،میــزان آرســنیک در ایــن نمونههــا ،در محــدودهی بیــن  ۲تــا  ۸درصــد شناســایی
شــده اســت (نمــودار  .)۱ایــن میــزان آرســنیک بــا ناحیـهی فــاز محلــول  ،αدر نمــودار مذکــور
کاری مطلوبــی
مطابقــت دارد .مــواد تشــکیلدهندهی اشــیای دارای ســاختار  ،αقابلیــت چکـش ِ
دارنــد .در فــاز باالتــر از  ،αشــئ دچــار ســختی و شــکنندگی میشــود .نتایــج متالوگرافــی ســه
شــئ یادشــده نیــز ،بــا نمــودار فــازی مس-آرســنیک مطابقــت دارد.

نتیجهگیری

همانطــوری کــه از نظــر گذشــت ،ســه نمونـهی فلــزی بــا روشهــای  SEM-EDSو ICP-
 ،OESمــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .در پاســخ بــه پرســش اول ،اینکــه ترکیبــات عنصــری،

نــوع آلیــاژ و روشهــای ســاخت اشــیای فلــزی مــورد مطالعــه چگونــه بــوده اســت؟ بایــد
گفــت کــه نتایــج حاصــل از آزمایـ 
ش  SEM-EDSنشــان داد کــه ســاختار ایــن اشــیا دارای
تنــوع آلیاژهــای مــس اســت .ســاختارها ،شــامل :مــس بومــی و ترکیــب مس-آرســینیک بــا
درصدهــای مختلــف میباشــد .عناصــر شناساییشــده ،شــامل :مــس ،آرســنیک ،آنتیمــوان،
روی ،قلــع ،ســرب ،استرانســیم ،آهــن ،نقــره ،آلومینیــوم و برخــی عناصــر کممقــدار دیگــر
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اســت .توجــه بــه بررســی معدنــی حوضـهی هلیـلرود ،نشــان میدهــد کــه ترکیــب کیفــی
پوشــانی
ــی عناصــر کانســارهای منطقــه بــا نتایــج آزمایشهــای انجامشــده هم
ِ
و ک ّم ِ
بهنســبت دقیقــی دارد .ایــن امــر ،بهدلیــل قرارداشــتن بخــش جنوبــی ایــن حوضــه ،در
موقعیــت خاصــی از زونهــای کوهزایــی فــات ایــران میباشــد؛ لــذا ،یافتشــدن عناصــر
ذکرشــده در ایــن اشــیا ،امــری طبیعــی میباشــد .کانســارهای مــس ،بهفاصلــهی کمــی
از محلهــای مــورد مطالعــهی پژوهــش حاضــر قــرار دارنــد .عناصــر شناساییشــده از
همبســتههای مــس میباشــند و معمــو ًال بــا کانســارهای مــس شناســایی میشــوند.
یکــی از عناصــر جالــب توجــه کــه بــا درصــد باالیــی در یکــی از نمونههــا شناســایی شــد،
استرانســیم اســت .ایــن عنصــر ،در زمــرهی عناصــر ترکیبــی بــا آلیاژهــای ساختهشــده از مــس
محســوب نمیگــردد؛ زیــرا ،آنرا نمیتــوان ماننــد آرســنیک یــا قلــع بــه مــس افــزود .ایــن
عنصــر بــه احتمــال زیــاد ،بایــد در هنــگام عملیــات ذوب ســنگمس ،وارد مــذاب گردیــده
باشــد؛ بنابرایــن ،حضــور استرانســیم در اشــیای فلــزی ،میتوانــد در تحلیــل محلیبــودن
منبــع مــواد اولیـهی فلــزی صنعــت فلــزکاری جنــوب خــاوری ایــران کمــک نمایــد .از جملــه
کانســارهای مــس حــاوی ایــن عنصــر در منطقــه ،معــادن منطق ـهی کهنــوج و همچنیــن،
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معــادن «فتــر» و «نعمــت» هســتند .ایــن معــادن ،در فاصلــه کمــی بــا منطقـهی میــل فرهاد،
محــل کشــف اشــیای فلــزی مــورد مطالعــه ،قــرار دارنــد؛ البتــه ،تطبیــق نتایــج آزمایشــگاهی
ـی مــواد خــام فلــزی ایــن اشــیا را
بــا نمودارهــای دیاگــرام فــازی مس-آرســنیک ،منشــأ محلـ ِ
تأییــد میکنــد.
تحلیــل منطقـهای و یــا فرامنطقـهای زنجیــرهی تولیــدی و عملکــردی ایــن اشــیای فلزی
و بازســازی ســازوکارهای اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی جوامــع عصــر مفــرغ منطقــهی
مــورد مطالعــه ،پرسـشهای دوم و ســوم ایــن مقالــه هســتند کــه نگارنــدگان بــرای رســیدن
بــه پاســخ آنهــا ،گونهشناســی و بررســی فنــی و ســاختاری اشــیای فلــزی موصــوف را
مــورد توجــه قــرار دادنــد .پیــش از ایــن ،از نظــر گذشــت کــه مــواد خــام اشــیای فلــزی
دورهی  VAیحیــی (دورهی آغازعیالمــی ،)16از راه تکنیــک ذوب ســنگهای معدنــی حاصــل
شــدهاند .بــر پایــهی نتایــج آزمایشهــا ،فلزگــر در ایــن زمــان از فــن آلیاژســازی آگاهــی
داشــته و اغلــب از آرســنیک و بهمیــزان بســیار محدودتــر ،از قلــع در ایــن امــر بهــره گرفتــه
اســت .اشــیای فلــزی شــهداد و شهرســوخته نیــز ،وضعیــت مشــابهی را نشــان میدهنــد.
مطالعــات آزمایشــگاهی روی اشــیای مــورد مطالعــه پژوهــش حاضــر ،ترکیــب مــس بومــی
و مفــرغ بــا پای ـهی مس-آرســنیک و مس-قلــع را ثابــت نمــوده اســت .بنابرایــن ،تشــابه و
همســویی فنــی و ســاختاری ایــن اشــیا بــا اشــیای مشــابه در محوطههــای شناختهشــده در
منطق ـهی جنــوب خــاوری ایــران آشــکار اســت .ایــن اشــیا از نظــر گونهشناســی ،در ســطح
منطقــهای و فرامنطقــهای ،دارای تنــوع و تشــابه ســاختاری و شــکلی هســتند .بهعنــوان
مثــال ،تکنیــک و نقــش تبرهــای فلــزی ،نقــوش برجســتهی ظــروف ،نظیــر :نقش برجســتهی
عقــاب در کــف ،مهرهــای مشــبک فلــزی ،نقــش ســواران در کاسـهها و صفحههــای فلــزی
و ســنگی ،پیکرکهــای حیوانــی و نظایــر آن ،نمونههایــی از ایــن گونهشناســی مشــابه
هســتند .وجــود یــک َروی ـهی درونمنطق ـهای و ســبکهای بینفرهنگــی میــان تمدنهــای
منطق ـهی جنــوب خــاوری ایــران ،از جملــه منطق ـهی مــورد مطالع ـهی مقالــه حاضــر ،از راه
ایــن گونهشناســی قابــل تحلیــل اســت.
بــا گونهشناســی میلــه و ســنجاق فلــزی و مطالعــهی شــباهتهای ســاختاری و
شــکلی آنهــا بــا نمونههــای مشــابه در ســطوح درونمنطقــهای و برونمنطقــهای ،روابــط
بیــن محوطههــای منطقــهی مــورد پژوهــش بــا محوطههــای جنــوب خــاوری ایــران و
همچنیــن ،بــا مراکــز غربــی و جنوبغربــی و فراتــر از آن بــا بینالنهریــن از یکســو ،و
بلوچســتان و ترکمنســتان از ســوی دیگــر ،قابــل پیجویــی و تحلیــل اســت .ایــن توزیــع
پراکندگــی گســترده ،نشــان از وجــود جوامــع پیچیــدهای در امــر تولیــد و توزیــع اینگونــه
اشــیا و جریانداشــتن برهمکنشهــای فرهنگــی بیــن جوامــع دارد .بــه اینترتیــب ،از راه
فلــزکاری ،میتــوان پیچیدگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی ایــن جوامــع را بررســی
و تبییــن نمــود .از ایــن منظــر ،بایــد فرآینــد فلــزکاری را بهعنــوان یــک زنجیــرهی صنعتــی
در نظــر گرفــت کــه گروههایــی ،چــون :معــدنکاران ،گدازگــران ،تولیدکننــدگان ،بازرگانــان
و اســتفادهکنندگان از محصــوالت در ایــن حلقــه ،فعالیــت داشــتهاند .کشــف شــواهد
معــدنکاری کهــن و انباشــتههای وســیع ســربارههای ذوب فلــز ،وجــود منابــع آبــی و منابــع
ســوخت کافــی ،گــردآوری اشــیای متنــوع فلــزی و شــمش فلــزی ،کشــف کتیبههــای گلــی
و اشــیای شمارشــی ،نشــانههایی از وجــود ســازوکارهای تولیــدی ،فنــی ،اقتصــادی و اداری در
منطق ـهی مــورد پژوهــش هســتند.
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پینوشت
1. Hammering.
2. Annealing.

هنگامــی کــه فلــزات بــرای مدتــی تحــت چکـشکاری ســرد قــرار میگیرنــد ســخت و شــکننده شــده و قابلیــت چکـشکاری بیشتــر را
از دســت میدهنــد و بــه عبارتــی خاصیــت انعطافپذیــری و شــکلپذیری فلــز کاهــش مییابــد .بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل ،فلــز را
حــرارت داده و بــه تدریــج ســرد میکننــد .بــه ایــن فرآینــد تــابکاری گفتــه میشــود .ســاختار فلــزی در اثــر تــابکاری ،نظــم شــبکهای خود
را بــاز مییابــد .در ایــن حالــت فلــز نــر م شــده و امــکان چکـشکاری مجــدد آن فراهــم میآیــد (.)Society.sushiant.com/Category
3. Mounting.

عمــل قــراردادن نمونــه در يــک مــاده غيرفلــزي ماننــد شيشــه ،پالســتيک و يــا رزيــن ،مانتینــگ نامیــده میشــود .انجــام ایــن عمــل زمانــي
کــه نمونــه نامنظــم ،کوچــک ،خيلــي نــرم ،تــرد و يــا متخلخــل باشــد و يــا اينکــه نيــاز بــه حفــظ لبههــاي آن احســاس شــود ،ضــرورري
ا ست .
4. Matrix.
5. Inclusions.

آخالها ،کثیفیها و ناخالصیهایی هستند که در حین ذوبریزی و یا قالبگیری کثیف در قطعات فلزی ایجاد میشوند.

6. Globules.

گویچههــا نوعــی ناخالصــی و فــاز نامحلــول در ترکیــب آلیــاژی بدنــه هســتند کــه دلیــل ایجــاد آنهــا دارابــودن شــبکههای کریســتالی
غیرمشــابه و حجــم اتمــی و نقــاط ذوب متفــاوت بــا بدنــه میباشــد.
7. FeCl3: 10 g , H2O: 120ml, HCl:30ml.
8. Etching.

ایــن عمــل ایجــاد نوعــی خوردگــی ســطحی بهوســیلهی اســید اســت کــه در ســطح نمونههــای مــورد مطالعــه بهمنظــور مشــاهده
مرزدانههــای فلــزی ،ایجــاد میشــود.
9. Zone.
10. Map.
11. Twin Lines.

در فلزاتــی کــه تحــت عملیــات مکانیکــی (چکـشکاری) قــرار گرفتهانــد ،فرآینــد تبلــور مجــدد کــه در اثــر تــابکاری اتفــاق میافتــد اغلــب
منجــر بــه تشــکیل باندهــای دوقلویــی یــا دوقلــوی تــابکاری میشــود (.)Society.sushiant.com/Category
12. Tenanetite (Cu3AsS3.25).
13. Grey Copper 12As4S13.
14. Realgar (As4S4).
15. Orpiment (As2S3).
16. Proto Elamite

کتابنامه

 دانشــی ،علــی« ،1386 ،گــزارش بررســی و شناســایی باستانشناســی شهرســتانجیرفــت (حــوزهی ســاردوئیه)» ،فصــل دوم ،اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان
کرمــان (منتشــر نشــده).
 شهســواری ،میثــم« ،1390 ،گــزارش بررســی و شناســایی باستانشناســی شهرســتانرابــر» ،فصــل چهــارم ،اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان کرمــان (منتشــر
نشــده).
 علیــدادی ســلیمانی ،نــادر« ،1387 ،مقدمـهای بــر جغرافیــای طبیعــی و محیــط زیســتحوضـهی هلیــل» ،مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بینالمللــی تمــدن حــوزهی هلیــل،
بــه کوشــش :یوســف مجیــدزاده ،ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان کرمــان ،کرمــان ،چــاپ اول ،صــص .۲۲ -۲۸
 مجیــدزاده ،یوســف« ،1387 ،پــروژه باستانشــناختی حوضــهی هلیــل :کشــفیافســانهای» ،مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بینالمللــی تمــدن حوضــهی هلیــل،
بهکوشــش :یوســف مجیــدزاده ،ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان کرمــان ،کرمــان ،چــاپ اول ،صــص .۳۱ -۵۲
 میســون ،برایــان و کارلتــون ُمــر ،1376 ،اصــول ژئــو شــیمی ،ترجمــه :علیاصغــرشــرفی ،شــیراز :نشــر دانشــگاه شــیراز ،چــاپ ســوم.
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 حفاظــــت و مطالعــه فنــي تعــدادي از اشــياء، «مـــرمت،1367 ، رســول، وطندوســت صــص،16  و15  شــماره، ســازمان ميــراث فرهنگــي كشــور، اثـــــر،»فلــزي گنجينــه ارجــان
.۹۸ -۱۱۰
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