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چکیده

اســتفاده از مهرههــای رنگــی در زیــورآالت پیشازتاریــخ بســیار متــداول بــوده و مطالعــات بســیار زیــادی بــر
روی آنالیــز عنصــری و شناســایی ســاختار ایــن مهرههــا در جهــان صــورت گرفتــه اســت .با توجه بــه تعداد
زیــاد مهرههــای یافــت شــده در کاوشهــای باستانشناســی ،بهخصــوص در گورســتانهای قبلازمیــاد
ایــران ،انجــام ایــن پژوهشهــا اهمیــت زیــادی دارد .بهمنظــور شناســایی مــواد اولیـهی بـهکار رفتــه در
مهرههــای پیشازتاریــخ ایــران ،از هشــت مهــرهی آبــی ،آبــی تیــره و ســبز بـهکار رفته در ســه زیور بهدســت
آمــده از تپــه حصــار دامغــان (هــزارهی ســوم قبلازمیــاد) و تپــه نصفــی گیــان (هــزاره اول قبلازمیــاد)
کــه متعلــق بــه مــوزه ملــی ایــران بودنــد ،نمونهبــرداری شــد .پرســش اصلــی ایــن پژوهش ،شناســایی نوع
مــواد و ترکیبــات بـهکار رفتــه در ایــن مهرههــا اســت .آیــا از ســنگهای نیمهقیمتــی ،مثــل الجورد و فیــروزه
در ســاخت ایــن مهرههــا اســتفاده شــده یــا از مــواد ســنتزی ،مثــل آبــی مصــری و شیشــه بهرهبــرداری شــده
اســت .بــرای پاســخ بــه ایــن پرس ـشها ،از روشهــای آنالیــز دســتگاهی مختلــف ،مثــل پــراش ســنجی
پرتــو ایکــس ( ،)XRDطیفســنجی زیــر قرمــز تبدیــل فوریــه ( ،)FTIRمیکروســکوپ نــوری پالریــزان
( )PLMو میکرو پیکســی ( )Micro-PIXEاســتفاده شــده اســت .نتایج  FTIRو میکروپیکســی نشــان
میدهــد کــه مهرههــای بـهکار رفتــه در زیــور متعلــق بــه تپــه حصــار دامغــان از جنــس ســنگ الجــورد اســت
کــه ســنگی نیمهقیمتــی بــوده و بــا توجــه بــه بــاال بودن عناصــر منیزیــم و کلســیم در آن ،این نمونـهدارای
کانــی دیوپســید ( )CaMgSi2O6قابلتوجهــی اســت .امــا نتایــج  XRDهفــت نمونــه از مهرههــای بـهکار
رفتــه در دو زیــور تپــه نصفــی گیــان ،نشــان میدهــد کــه ایــن نمونههــا فاقــد ســاختمان بلــوری هســتند
و جنــس ایــن مهرههــا بــا توجــه بــه آنالیــز عنصــری بــا روش میکروپیکســی شیشـهی نــوع ســیلیکا ،ســودا
و آهــک اســت کــه بهعلــت بــاال بــودن درصــد پتاســیم و منیزیــم ،ســودای اســتفاده شــده در آن از خاکســتر
گیاهــان بهدســت آمــده اســت .عالوهبــر ایــن ،مشــخص شــد کــه علــت رنگــی بــودن مهرههای شیشـهای
بهدلیــل وجــود ترکیبــات مــس و آهــن بــا درصدهــای متفــاوت اســت .همچنیــن بررســی میکروســکوپی
نشــان داد کــه در هفــت مهــرهی شیش ـهای ب ـهکار رفتــه در زیورهــای تپــه نصفــی ،چهــار نمون ـهی آبــی
مــات بــوده و ســه نمونــه ســبز و آبــی تیــرهی شــفاف هســتند و نتایــج آنالیــز میکــرو پیکســی نشــان داد کــه
شیشـههای مــات دارای مقــدار قابلتوجهــی آنتیمــوان ( )Sbهســتند ،امــا مهرههــای شــفاف آنتیمــوان
ندارنــد؛ بنابرایــن ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه دانــش اســتفاده از ترکیبــات آنتیمــوان بــرای مــات کردن
شیشـهها در هــزارهی اول پیشازتاریــخ وجــود داشــته اســت.
کلیدواژگان :مهره ،زیورآالت ،الجورد.Micro-PIXE، XRD، FTIR ،
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مقدمه

زیورآالتــی کــه از محوطههــای گوناگــون بهدســت آمدهانــد ،حــاوی اطالعــات زیــادی
هســتند .بــا مطالعــه و بررســی مــواد متشــکلهی زیورهــا میتــوان بــه اطالعــات بــا ارزشــی
در مــورد تکنولــوژی و مــواد اولی ـهی مــورد اســتفاده در ســاخت و همچنیــن تعییــن زمــان
ســاخت اشــیاء دســت یافــت .از هــزارهی دوم قبلازمیــاد ســاخت زیــورآالت از ســنگهای
قیمتــی و نیمهقیمتــی و ترکیــب آن بــا فلــزات رایــج شــد .ســنگهای الجــورد ،2عقیــق،3
فیــروزه 4و یشــم 5بــرای ســاخت زیورهــا کاربــرد داشــته و در گورنهادههــا کــه قدمــت آنهــا
بــه ســه هــزار ســال قبلازمیــاد میرســد ،دیــده شــده اســت (غیبــی .)56 :1391 ،در بیــن
ســنگهای ب ـهکار رفتــه در زیــورآالت بیشــترین و قدیمیتریــن کاربــرد مربــوط بــه الجــورد
اســت کــه در ســاخت مهــره ،کنــدهکاری و خاتــمکاری از زمــان نوســنگی 6کاربــرد داشــته
اســت .اولیــن الجــورد کارگاهــی در پاکســتان مربــوط بــه هــزارهی چهــارم قبلازمیــاد اســت
ً
و اســتفاده از آن در بینالنهریــن و مصــر باســتان عمدتــا از هــزارهی ســوم قبلازمیــاد
اســت و اشــیاء بســیار زیــادی بــا اســتفاده از ایــن ســنگ نیمهقیمتــی زیباســازی شــده اســت
( .)Calligaro, 139 :2014بررس ـیهای کانیشناســی نشــان میدهــد ،در ایــران معــادن
ً
الجــورد وجــود نــدارد و ایــن ســنگ نیمهقیمتــی معمــوال از بدخشــان افغانســتان وارد ایــران
میشــده اســت (زاوش .)245 :1348 ،امــا در کنــار ســنگها از شیشــه نیــز بــرای ســاخت
مهرههــای بـهکار رفتــه در زیــورآالت اســتفاده شــده اســت .اســتفاده از شیشــه بــرای تهیـهی
زیــورآالت شــاید آســانتر از ســنگهای قیمتــی بــوده اســت و شــاید بتــوان گفــت ایــن
مهرههــای شیشــهای غیرشــفاف قبــل از شیشــههای شــفاف تهیــه و اســتفاده میشــده
اســت .ایــن مهرههــا بهصــورت اســتوانهای شــکل هســتند و در زیــورآالت و گردنبنــد همــراه
بــا ســنگهای نیمهقیمتــی دیگــر مثــل کارنالیــن ،7الجــورد ،فیــروزه ،عقیــق و ...بــهکار
میرفتهانــد (غیبــی.)35 :1391 ،
ایــن پژوهــش براســاس نمونهبــرداری از مهرههــای ب ـهکار رفتــه در زیــورآالت بهدســت
آمــده از کاوشهــای باستانشناســی کــه در مــوزه ملــی ایــران نگ ـهداری میشــود ،انجــام
گرفتــه اســت .بررســی ســاختار و شناســایی ترکیبــات شــیمیایی بـهکار رفتــه در مهرههای آبی
و ســبز ایــن زیــورآالت ،یکــی از اهــداف ایــن طــرح بــوده اســت .بــا توجــه بــه حساســیتهایی
کــه بــر روی زیــورآالت وجــود داشــت امــکان نمونهبــرداری فقــط از ســه شــئ فراهــم شــد
و بــرای ایجــاد کمتریــن خســارت از ایــن اشــیاء 8 ،نمونــه در حــد  4-3میلیگــرم و ابعــاد
چنــد میلیمتــر بــرای بررســی و آنالیــز برداشــته شــد .از ســه زیــور انتخــاب شــده ،یکــی متعلــق
بــه تپــه حصــار دامغــان (کــد  )409و دو شــئ دیگر(کدهــای  9344و  )9346متعلــق بــه
محوطـهی نصفــی گیــان در منطقـهی رودبــار اســت کــه اولــی مربــوط بــه هــزارهی ســوم و
دو شــئ دیگــر متعلــق بــه هــزارهی اول قبلازمیــاد بودنــد.
بــا اســتفاده از تجزیــه شــیمیایی مهرههــا میتــوان بــه نــوع مــواد ب ـهکار رفتــه در آنهــا
پیبــرد .همچنیــن بــر اســاس آنالیــز عنصــری میتــوان پاســخ مناســبی بــرای پرس ـشهای
پیــشرو یافــت؛ آیــا بــرای ســاخت مهــره از ســنگهای طبیعــی کــه در اطرافشــان بــوده
ِ
اســتفاده میشــده یــا مــادهی اولیــه آنرا تهیــه میکردنــد؟ بــرای ایجــاد رنگهــای مختلــف
از چــه عناصــری اســتفاده میشــده اســت؟ چــرا بعضــی از نمونههــا مــات و بعضــی شــفاف
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هســتند؟ آیــا ایــن کار عمــدی بــوده اســت؟ ا گــر عمــدی بــوده از چــه ترکیباتــی بــرای ایـنکار
اســتفاده شــده اســت؟ در ایــن پژوهــش بــرای پاســخ بــه ایــن پرســشها از هــر دو روش
تجزیــهی عنصــری و ترکیبــی اســتفاده شــده اســت .در بیــن روشهــای مختلــف آنالیــز
عنصــری روش میکــرو پیکســی کــه روش توانمنــدی بــرای آنالیــز بسعنصــری(از ســدیم
تــا اورانیــوم) بــا حــد آشکارســازی بســیار پاییــن و در حــد  ppmاســت ،انتخــاب شــد؛ زیــرا
روشهــای نیمــه کمــی آنالیــز عنصــری مثــل  EDXو  XRFنمیتوانســت جوابگــوی
هم ـهی ایــن پرس ـشها باشــد .بــرای شناســایی ترکیبــی نیــز از روشهــای XRD ، FTIR
و  PLMاســتفاده شــد.

روش پژوهش

در ابتــدا نمونههــا بهوســیلهی میكروســكوپ نــوری بررســی شــدند و از نمونههــا تصاویــری
تهیــه شــد .میكروســكوپ مــورد اســتفاده در ایــن بررســی  Leica Wild M8بــود ،ســپس
اولیــن آزمایــش دســتگاهی ،پــراش ســنجی پرتــو ایكــس )XRD( 8بــود كــه جهــت شناســایی
تركیبــی بــهكار رفــت .بــرای آمادهســازی ،نمونههــا بهوســیلهی هــاون عقیــق تبدیــل
بــه پــودر بســیار ریــز شــدند و ســپس از آنهــا الم شیشــهای تهیــه شــد .روش قــرص كــه
روش اســتانداردی در اینخصــوص اســت ،بهدلیــل كــم بــودن میــزان نمونــه اســتفاده
نشــد .دســتگاه مــورد اســتفاده  Seifert 3000T2Tبــا تیــوب مــس ( )40kV, 30 mAبــود.
نمونههــای پــودر شــده از  80-5درجــه پیمایــش شــدند .پیمایــش در فواصــل  0/02درجــه
بــا زمــان توقــف  0/3ثانیــه انجــام شــد .اطالعــات مربــوط بــه شناســایی فازهــای بلــوری
براســاس بانــک اطالعاتــی  PDF2بــا نرمافــزار  High Score Plus Xpertبهدســت آمدنــد.
بــرای بررســی مــواد آلــی و شناســایی برخــی از مــواد معدنــی ،نیــاز بــه آنالیــز طیفســنجی زیــر
قرمــز تبدیــل فوریــه )FT-IR( 9بــود .بــرای آمادهســازی نمونههــا ،چنــد میلیگــرم از نمونــه
بــا حــدود  20برابــر نمــك پتاســیم برمیــد ( )KBrدر یــک هــاون عقیــق ســاییده و تحــت خــاء
تبدیــل بــه قــرص شــفاف بــا ضخامــت یــک میلیمتــر شــد .طیفســنج مــورد اســتفاده در
ایــن مطالعــه Nicolet 510p ،بــود .یکــی دیگــر از روشهــای شناســایی ترکیبــی اســتفاده
از میکروســکوپ نــوری پالریــزان ( )PLMاســت ،بــرای تهی ـهی تصاویــر میكروســكوپی از
نمونههــا ،الی ـهی نازکــی بــه ضخامــت تقریبــی  30میکــرون تهیــه و ســپس ایــن مقاطــع
نــازک 10بــا میكروســكوپ نــوری دو چشــمی پوالریــزان شــرکت  James Swiftآنالیــز و
عکســبرداری شــدند.
جهــت آنالیــز عنصــری نمونههــا از روش میکروپیکســی اســتفاده شــد .آنالیــز عنصــری
بــه روش پیکســی یكــی از روشهــای متــداول در آنالیــز عنصــری مــواد اســت .پیكســی یــا
«گســیل پرتــو  Xدر اثــر برانگیختگــی بــا پروتــون» روش توانمنــدی بــرای آنالیــز بسعنصری
(از ســدیوم تــا اورانیــوم) و غیرتخریبــی نمونههــای مختلــف اســت .در ایــن روش آنالیــز،
نمونــه مــورد بررســی تحــت تابــش پروتــون قــرار میگیــرد .در اثــر برخــورد پروتــون بــا اتــم
هــدف ،پرتــو  Xمشــخصی گســیل میشــود كــه انــرژی ایــن پرتــو  ،Xنــوع عنصــر موجــود در
نمونــه و تعــداد پرتوهــای  Xبــا انــرژی معیــن غلظــت عنصــر در نمونــه را مشــخص میكنــد
( .)Johansson, 1988بــا اســتفاده از باریك ـهی میكرونــی پروتــون میتــوان تواناییهــا و
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قابلیتهــای آنالیــز عنصــری روش پیكســی را بــه میزان زیــادی افزایــش داد .آنالیز عنصری
مــواد بــا اســتفاده از باریك ـهی یونــی میكرونــی روش میكروپیكســی نامیــده میشــود کــه
بــا توجــه بــه کوچــک بــودن قطــر باریکــه بــرای آنالیــز نمونههایــی کــه ابعــادی در حــدود
میلیمتــر دارنــد ،بســیار مناســب اســت .در ایــن پژوهــش از باریك ـهی پروتــون بــا انــرژی
MeVا 2/5و بــا شــدتی در حــدود pAا 50كــه توســط شــتابدهندهی واندوگــراف MVا3
آزمایشــگاه واندوگــراف پژوهشــگاه علــوم و فنــون هســتهای تولیــد میشــود ،اســتفاده شــده
اســت .قطــر باریكــه پروتــون در ایــن آزمایشهــا در حــدود  10میكــرون تنظیــم شــده اســت.
بــرای آشكارســازی اشــعهی  Xاز آشكارســاز Liا( )Siكــه در زاویــهی  135درجــه نسبـــت
بـــه پـرتـوهـــای پـروتـــون فــرودی قــرار گرفتــه و دارای قـــدرت تفـــكیك eVا 150مـیبـاشـــد،
استـفـــاده شــده اســت .در ایــن آزمایشهــا از سیســتم میکــرو باریکــه و جمـعآوری داده کــه
توســط شــرکت آ کســفورد ســاخته شــده ،اســتفاده گردیــده اســت .نحــوهی ابزارآرایــی و تولید
باریک ـهی میکرونــی در مقال ـهی مفصلــی کــه در مجل ـهی علــوم و فنــون هســتهای چــاپ
شــده ،اشــاره شــده اســت(آقاعلیگل .)1 :1386 ،همچنیــن بــرای بــرآورد مقــدار خطــا و عدم
دقــت در اندازهگیریهــا ،در هنــگام آنالیــز نمونههــای شیشــه ،همزمــان نمون ـهی شیشــه
اســتاندارد  BK7و همچنیــن مــواد خالصــی ماننــد  NaClو  MgCl2از شــرکت مــرک آلمــان
نیــز آنالیــز و نتایــج بهدســت آمــده بــا مقــدار گــزارش شــده ،مقایســه گردیــده اســت .از روش
 PIXEبــرای آنالیــز عنصــری اشــیاء تاریخــی مثــل نقــره هخامنشــی و اشــکانی (اولیایــی،
 )39 :1393و ســفال کلینکــی دورهی اشــکانی (محمدیفــر )57 :1392 ،نیــز اســتفاده
شــده اســت.

پیشینهی پژوهش

بررســی و مــرور پژوهشهــای گذشــته نشــان میدهــد تحقیقــات پژوهشــی اندکــی براســاس
مطالعــات آزمایشــگاهی بــر روی زیــورآالت باســتانی ایــران انجــام شــده اســت ،ا گرچــه
از نقطهنظــر باستانشناســی مقــاالت متعــددی در اینخصــوص وجــود دارد .بررســی
زیــورآالت قبــور هــزارهی اول منطقــه گیــان (شــعبانی ،)34 :1390 ،بررســی زیــورآالت
عصــر آهــن مارلیــک و املــش (ببــری )25 :1394 ،و باستانشناســی پیــش از تاریــخ گیــان
(عباسنــژاد سرســتی120 :1394 ،؛ جهانــی )65 :1396 ،از ایندســت پژوهشهاســت
کــه در هیچکــدام آنالیــز و شناســایی ترکیبــات شــیمیایی و عنصــری انجــام نشــده اســت.
نفیســی درخصــوص یــک آویــز شیش ـهای بــا صفح ـهی مــدور کــه از گورســتانی در شــوش
بهدســت آمــده در «گردهمایــی باستانشناســی» شــوش گــزارش میدهــد .او توضیــح
میدهــد کــه دلیــل ســنگینی ایــن شــئ شیش ـهای بــا رنــگ آبــی فیــروزهای کــه آنرا آغــاز
هــزارهی دوم تــا اواســط هــزارهی اول تاریخگــذاری کردهانــد ،نیــاز بــه مطالعــات بیشــتر
دارد .مشــابه ایــن شــئ شیش ـهای در حفــاری غیرمجــاز از گورســتانی در شــوش بهدســت
آمــده و از مجموع ـهی خصوصــی «محســن فروغــی» بــه مــوزهی رضــا عباســی اهــدا شــده
اســت (نفیســی .)437 :1376 ،امــا در دنیــا مقــاالت متعــددی درخصــوص آنالیــز مهرههــای
بـهکار رفتــه در زیــورآالت بهدســت آمــده از کاوشهــای محوطههــای باســتانی ایــران و ســایر
نقــاط خاورمیانــه مثــل عــراق ،ســوریه و ...گــزارش شــده اســت (.)Moorey, 1999: 28
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مــوری در کتــاب خــود درخصــوص اســتفاده از فریــت یــا خمیــر شیشــه 11در مهرههــای بـهکار
رفتــه در زیــورآالت مناطــق مختلــف ایــران توضیــح داده و ذکــر کــرده کــه ایــن مهرههــا اولیــن
شیشــهها در منطقــهی غــرب آسیاســت .او همچنیــن از مهرههایــی از جنــس هماتیــت،
کارنالیــن ،الجــورد ،عقیــق ،گــچ ،تالــک و کلســیت در تپــه ملیــان متعلــق بــه 2500-2000
ق.م .نامبــرده اســت ( .)Moorey,1999; 78نگهبــان نیــز در کتــاب خــود کــه مربــوط بــه
کاوشهــای مارلیــک اســت بــه مهرههــای ب ـهکار رفتــه در زیــورآالت و جواهــرات بهدســت
آمــده از گورســتانهای محوط ـهی تاریخــی مارلیــک پرداختــه اســت .ایــن مهرههــا گــچ،
عقیــق ،کارنالیــن قرمــز و شیشــه ذکــر شــده اســت .امــا اشــارهای بــه روش آنالیــز ایــن مهرههــا
نشــده اســت ( .)Negahban, 1996: 177در مقال ـهی دیگــری در کاوشهــای گورســتانی
در دینخواهتپــه 12در اســتان آذربایجــان  140مهــر ه آنالیــز و شناســایی شــدند .ایــن اشــیاء
متعلــق بــه اوایــل هــزارهی دوم بودنــد 58 .مهــره از جنــس شیشــه و فریــت و بقیــه عقیــق،
کارنالیــن و هماتیــت 13بودنــد .در ایــنکار مهرههــای شیشــهای ســفید ،آبــی و ســیاه بــا
روش پیکســی 14آنالیــز شــدند و عناصــر اصلــی مهرههــای آبــی سیلیســیم ،ســدیم ،پتاســیم،
منیزیــم ،آلومینیــم ،کلســیم ،آهــن و مــس بودنــد .نویســنده ،نتایــج شناســایی مهرههــای
بهدســت آمــده از چندیــن محوط ـهی باســتانی را مقایســه و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه
در کنــار هــر محوطــه یــک کارگاه محلــی وجــود داشــته اســت؛ زیــرا عناصــر کــم مقــدار در
ایــن مهرههــا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت ( .)McGovern, 1991: 395دالمــار در کتــاب
خــود مینویســد ،در ســه هــزار ســال پیــش در بیــن النهریــن و مصــر ،شیشــه اولیــن مــادهی
مصنوعــی بــوده کــه بهصــورت کــدر و رنگــی تولیــد میشــده اســت .همچنیــن ایــن مــاده
در ابعــاد خیلــی کوچکســاخته میشــده و فقــط در جواهرســازی بهجــای الجــورد ،فیــروزه
یــا کارنالیــن اســتفاده میشــده اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه نتایــج آنالیــز ،مشــخص شــده
اســت کــه دو نــوع مهــرهی آبــی ســاخته میشــده اســت .برای ســاخت یک نــوع از مهرههای
ُ
آبــی از ترکیبــات مــس و بــرای ســاخت مهرههایــی کــه آبــی تیــره بودنــد از ترکیبــات کبالــت
اســتفاده میشــده اســت ( .)Delamare, 2013: 42در مقالـهی دیگــری مهرههــای ســفید
و آبــی اواخــر هــزارهی دوم ق.م .گویتپــه 15در نزدیکــی دریاچــهی ارومیــه آنالیــز شــده
اســت .ایــن محوطـهی باســتانی در نزدیکــی دینخواهتپــه و حسنلوســت .آنالیــز عنصــری بــا
 PIXEنشــانداد عامــل رنــگ در مهرههــای آبــی ،عناصــر مــس و کبالــت اســت (Fleming,
 .)1993: 28کالیــگارو در مقال ـهای مهرههــای آبــی متعلــق بــه هــزارهی ســوم قبلازمیــاد
در مصــر را بــا روش میکــرو پیکســی آنالیــز و شناســایی کــرد .ایــن مهرههــا الجــورد بــود کــه
در اثــر هوازدگــی تغییــر رنــگ داده بودنــد ( .)Calligaro, et al., 2014:139هاتــون و
همکارانــش نیــز بــر روی  55نمونــهی ظــرف و مهــرهی آبــی و ســبز مصــر و بینالنهریــن
بــا روش  SEM-EDXآنالیــز عنصــری و بررســی میکروســکوپی انجــام دادنــد و نتایــج را بــا
یکدیگــر مقایســه و درخصــوص منابــع تهیـهی مــواد اولیــه بــرای ســاخت ایــن اشــیاء تحقیق
کردنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه ایــن اشــیاء شیشـههای آبــی و ســبز هســتند ،امــا در هنــگام
تشــکیل شیشــه مقــداری رنگدان ـهی آبــی مصــری کــه ســاختمان بلــوری دارد نیــز ایجــاد
شــده اســت .آنهــا همچنیــن بــه نــوع کمــک ذوب اســتفاده شــده بــرای تهیــهی ایــن
اشــیاء پیبردنــد ( .)Hatton, 2008: 1591باقرپــور کاشــانی نیــز در کتــاب خــود کــه حاصــل
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رســالهی دکتــرای او میباشــد ،تعــداد زیــادی مهرههــای رنگــی از مجموع ـهی زیــورآالت
بهدســت آمــده از غــار وشــنوه در کاشــان کــه متعلــق بــه دورهی ساســانی اســت را بــا روش
 16LA-ICPMSو روشهــای میکروســکوپی آنالیــز کــرد .نتایــج نشــانداد کــه مهرههــا از
جنــس شیشــه هســتند و بــرای مــاده کمــک ذوب بهدلیــل بــاال بــودن مقــدار ا کســید منیزیــم
(باالتــر از  )%1/5از خاکســتر گیــاه اســتفاده شــده اســت .بــرای ایجــاد رنــگ نیــز از فلــزات یــا
ا کســید آنهــا ،مثــل ترکیبــات مــس بــرای رنگهــای آبــی و ســبز ،فلــز مــس بــرای رنــگ
قرمــز ،کبالــت بــرای آبــی تیــره و بنفــش ،ا کســید قلــع و ســرب بــرای رنــگ زرد اســتفاده شــده
اســت .مناطــق ســیاه دارای آهــن بــاال و در رنــگ ســفید ا کســید قلــع ()SnO2ب ـهکار رفتــه
اســت ( .)Bagherpour Kashani, 2014: 232عالوهبــر ایــن مقــاالت ،پژوهشهــای
بســیار زیــادی نیــز بــر روی مهرههــای بهدســت آمــده از کشــورهای خاورمیانــه ،مثــل:
بحریــن ،ایــران ،عــراق ،مصــر ،اردن ،کویــت ،لبنــان ،عمــان ،قطــر ،عربســتان ســعودی،
ســوریه ،امــارات عربــی ،یمــن و ترکیــه انجــام شــده اســت (.)Karklins: 2016:1

معرفی نمونهها

بخــش پیــش از تاریــخ مــوزه ملــی ایــران ،ســه شــئ کــه در دســتهبندی زیــورآالت بــود
بــرای ایــن طــرح پژوهشــی در اختیــار قــرار داد؛ البتــه اشــیاء دیگــری نیــز انتخــاب شــده بــود
کــه بهعلــتاینکــه امــکان نمونهبــرداری از آنهــا وجــود نداشــت ،تحویــل داده نشــد.
نمونهبــرداری از ایــن اشــیاء در بخــش مرمــت مــوزه ملــی ایــران انجــام شــد .شــئ اول،
یــک گردنبنــد بــا شــمارهی ثبتــی  409متعلــق بــه هــزارهی ســوم قبلازمیــاد و محوط ـهی
تاریخــی تپــه حصــار دامغــان بــود .در ایــن گردنبنــد مهرههــای آبــی تیــره و ســفید صدفــی
ب ـهکار رفتــه بــود .بــا توجــه بــهاینکــه تمــام مهرههــا ی آبــی تیــره مشــابه بودنــد ،فقــط از
یکــی از مهرههــای آبــی تیــره کــه امــکان نمونهبــرداری داشــت ،نمونــه برداشــته شــد و از
مهــرهی ســفید بهعلــت صدمــه نــزدن بــه شــئ نمونهبــرداری نشــد .محوطـهی تپــه حصــار
دامغــان ،یکــی از مهمتریــن محوطههــای دوران پیــش از تاریــخ در فــات ایــران اســت و در
ً
شمالشــرق ایــران قــرار دارد .ایــن تپــه تقریبــا در ســه کیلومتــری جنوبشــرقی شهرســتان
دامغــان واقعشــده اســت و نزدیــک بــه  200هکتــار اســت .نخســتینبار توســط اریــک
اشــمیت از دانشــگاه پنســیلوانیا در ســالهای 1931و  1932م( .مطابــق  1310هـــ.ش).
کاوشهایهــای باستانشناســی در آن انجــام گرفــت .الیههــای فرهنگــی اســتقراری
تپــه حصــار از هــزارهی چهــارم تــا هــزاره دوم قبلازمیــاد را شــامل میشــود .مجســمههای
گلــی حیوانــات ،ســردوکهای گلــی ،مهرههــای تزئینــی ،گردنبنــد ســاخته شــده از ســنگ
و تعــداد معــدودی اشــیاء مســی ،تیغههــای ســنگ چخمــاق ،ســنگ ابســیدین ،ادوات و
ابزارهــای اســتخوانی نیــز در ایــن کاوشهــا بهدســت امــده اســت (فوکایــی.)23 :1371 ،
دومیــن شــئ ،گردنبنــدی بــا مهرههــای آبــی روشــن و تیــره ،قرمــز و ســیاه بــا شــمارهی
ثبتــی  9344از منطق ـهی تاریخــی نصفــی گیــان و مربــوط بــه هــزارهی اول قبلازمیــاد
بــود .از چهــار مهــرهی آبــی روشــن و تیــرهی ایــن گردنبنــد نمونههــا برداشــته شــد .امــا
بهدلیــل ســالم بــودن مهرههــای ســیاه و قرمــز از آنهــا نمونهبــرداری انجــام نشــد.
نمونههــا دارای ســختی بــاال بودنــد و نمونههــای برداشــت شــده در مقادیــر بســیار کــم
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و در حــد میلیگــرم بودنــد .شــئ ســوم نیــز گردنبنــدی بــا شــمارهی ثبتــی  9346بــود کــه
در آن مهرههــای آبــی روشــن ،آبــی تیــره ،قهــوهای و ســبز ب ـهکار رفتــه بــود .ایــن شــئ نیــز
متعلــق بــه هــزارهی اول قبلازمیــاد و محوطـهی تاریخــی نصفــی گیــان بــود .در ایــن شــئ
نیــز از مهرههایــی بــا رنگهــای ســبز ،آبــی روشــن و آبــی تیــره ،نمونههــای بســیار کمــی
برداشــته شــد .ایــن نمونههــا نیــز دارای ســختی بــاال بودنــد .تپــه مارلیــک یــا چراغعلیتپــه
یــک محوط ـهی باســتانی در کران ـهی شــرقی ســفیدرود و در درهی گوهــررود در روســتای
نصفــی شهرســتان رودبــار گیــان اســت .از  1342هـــ.ش .بــه مــدت پنــج ســال در درهی
ســپیدرود و در ناحی ـهی عمارلــو از توابــع رودبــار کاوشهــای باستانشناســی توســط علــی
حاکمــی انجــام گرفــت .مناطقــی کــه تحــت کاوش قــرار گرفــت ،منطقههــای نصفــی،
جویــن و کلــورز بــود .آثــار بهدســت آمــده از ایــن مناطــق از هــزارهی اول قبلازمیــاد تــا
دورهی ساســانی بودنــد .کاوشهــای مربــوط بــه هــزارهی اول بیشــتر در گورهــا بــود و اشــیاء
مکشــوف از آنهــا ،شــامل ظــروف ســفالی بــا رنگهــای مختلــف ،اشــیاء برنــزی و زیــورآالت
شــامل گردنبنــد ،گوشــواره ،النگــو و انگشــتری بــود .گردنبندهــای بهدســت آمــده،
شــامل مهرههایــی از جنــس در کوهــی ،الجــورد و خمیــر شیشــه بــود کــه در ســاخت آنهــا
دقــت و مهــارت خاصــی بـهکار رفتــه بــود (حاکمــی .)259 :1396 ،موقعیــت جغرافیایــی دو
محوطــه در شــکل  1و مشــخصات و تصاویــر ایــن ســه شــئ و محلهــای نمونهبــرداری در
جــدول  1آمــده اســت.

نتایج و بحث
بررسی شئ شمارهی 409

ایــن شــئ دارای تعــداد زیــادی مهرههــای آبــی تیــره و چنــد مهــرهی صدفــی رنــگ (ســفید)
بــود و متعلــق بــه هــزارهی ســوم قبلازمیــاد و محوطــهی تپــه حصــار دامغــان بــود.

شــکل  .1موقعیــت جغرافیایــی محوط ـهی تپــه
حصــار دامغــان و تیــه مارلیــک (برگرفتــه از کتــاب:

Ancient Mesopotamian Materials and
.)Industries
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ردیف

جــدول  .1مشــخصات نمونههــای برداشــته شــده
از زیــورآ الت مــوزهی ملــی ایــران (نگارنــدگان،
.)1394

1

2

شمارهی

شمارهی

تاریخ اثر

محل کشف اثر

رنگ نمونه

محل

409

409

هزارهی
سوم پیش
از میالد

تپه حصار دامغان

آبی تیره

1

هزارهی اول
پیش از
میالد

تپه نصفی
گیالن-دیلمان

آبی

موزه

9344

3

b
شــکل  )a( .2تصویــری از شــئ بــا شــمارهی ثبتــی
 409و متعلــق بــه مــوزه ملــی ایــران کــه از یکــی از
مهر ههــای آبــی آن نمون هبــرداری شــد؛ ( )bتصویــری
میکروســکوپی از نمون ـه بــا لــوپ ،بزرگنمایــی 90
برابــر (نگارنــدگان.)1395 ،

9344-2

9346

9346-1

7

9346-2

8

9346-3

هزاره اول
پیش از
میالد

تپه نصفی
گیالن-دیلمان

آبی تیره
آبی

4

3

آبی

1

سبز

2

آبی تیره

3

ً
چــون مهرههــای آن کامــا مشــابه بودنــد ،فقــط از یکــی از مهرههایــی کــه شکســته بــود،
نمونهبــرداری شــد (شــکل  .)2aهمچنیــن تصویــر میکروســکوپ نــوری نمونــهی تهیــه
شــده از شــئ  409در شــکل  2bآمــده اســت .بهمنظــور شناســایی و اندازهگیــری عناصــر
تشــکیلدهنده ،نمون ـهی تهیــه شــده بــا روش میکروپیکســی آنالیــز شــد .بررســی عناصــر
اندازهگیــری شــده نشــانداد عناصــر اصلــی تشــکیلدهندهی نمون ـ ه سیلیســیم ،کلســیم،
منیزیــم و آلومینیــم هســتند؛ بنابرایــن ایــن نمونــه در اصــل ســنگ الجــورد اســت .همچنیــن
عناصــری ماننــد ســدیم ،پتاســیم و گوگــرد کــه بهعنــوان عناصــر کــم مقــدار ایــن نمونــه
هســتند ،در ایــن نمونــه وجــود دارنــد .نتایــج آنالیــز عنصــری ایــن نمونــه در جــدول  2آمــده
اســت .از ایــن نمونــه ،طیــف  FTIRنیــز گرفتــه شــد که در شــکل  ،3طیــف  FTIRاین نمونه
نشــانداده شــده اســت .وجــود نوارهــای ناحیـهی cm-1ا 998و  464نشــاندهندهی وجــود

6

شــکل  .3طیــف  FTIRنمون ـهی  409کــه نوارهــای
جذبی آن نشــاندهندهی الجورد اســت (نگارندگان،
.)1395

1
2

آبی

9344-4

5

a

9344-1
9344-3

4

6

نمونه

نمونهبرداری

تصویر
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الجــورد اســت کــه بهدلیــل وجــود پیونــد سیلیکون-ا کســیژن ( )Si-Oاســت (Plesters,

 . )1997: 50بــاال بــودن درصــد کلســیم و منیزیــم در ایــن نمونــه نشــاندهندهی وجــود
دیوپســید )CaMgSi2O6( 17اســت کــه میتوانــد مربــوط بــه منشــاء و محلــی باشــد کــه
الجــورد از آنجــا آمــده اســت.
18
از نظــر کانیشناســی الجــورد ترکیــب غیریکنواختــی از کانیهــای گــروه ســودالیت مثــل
الزوریــت 19کــه آبــی رنــگ اســت و یکســری کانیهــای ســفید ،مثــل :کلســیت ،20دیوپســید،
والســونیت 21و بلورهــای طالیــی پیریــت 22اســت ( .)Calligaro et al., 2014در ایــران
وجــود الجــورد در بســیاری از زیــورآالت شــهر ســوخته زابــل (سیدســجادی )50 :1382 ،و
تپــه حصــار دامغــان ثابــت شــده اســت ( .)Neill, 2003: 345ســنگ الجــورد از دیربــاز بــرای
ســاخت اشــیاء کاربــردی و تزیینــی ب ـهکار رفتــه اســت و اشــیاء ســاخته شــده از الجــورد در
بســیاری از موزههــای دنیــا از جملــه مــوزهی قاهــره ،دمشــق و عــراق وجــود دارد (هرمــان،
 .)69 :1385شــیرزاد درخصــوص تجــارت ســنگ الجــورد در هزارههــای ســوم و چهــارم
قبلازمیــاد تحقیقاتــی انجــام داده اســت .بهنظــر میرســد ایــن ســنگ نیمهقیمتــی
از طریــق مســیرهای کاروانــی از شــرق ایــران بــه بینالنهریــن وارد میشــده اســت و
محلهایــی کــه در امتــداد مســیرهای کاروانــی قــرار داشــتند از طریــق نقــل و انتقــال ایــن
کاال بــه ســود سرشــاری دســتیافتند (شــیرزاد.)85 :1391 ،
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ایــن شــئ مربــوط بــه هــزارهی اول قبلازمیــاد و محوطـهی تاریخــی نصفــی دیلمــان گیــان
بــود .در ایــن شــئ مهرههایــی بــا رنگهــای آبــی ،آبــی تیــره ،ســبز و قرمــز وجــود داشــت
کــه فقــط امــکان نمونهبــرداری از مهرههایــی بــا رنگهــای آبــی و آبــی تیــره وجــود داشــت
و از مهرههــای قرمــز بهعلــت ســالم بــودن ،امــکان نمونهبــرداری نبــود .بــرای شناســایی
ســنگهای آبــی بـهکار رفتــه در ایــن زیــور از چهــار مهــره ،نمونهبــرداری انجــام شــد .تصویــر
ایــن شــئ و محلهــای نمونهبــرداری از آن در شــکل  4و تصویــر زیــر لــوپ نمونههــا در
شــکل  5آمــده اســت .همانطورکــه در شــکل  5دیــده میشــود ،بهجــز نمونــهی  2کــه
شــفاف اســت ،بقیــه نمونههــا مــات هســتند.
بررســی طیــف  XRDنمونههــا نشــانداد کــه ایــن نمونههــا فاقــد ســاختمان بلــوری
هســتند کــه ایــن نشــاندهندهی ســاختار شیشــهای نمونههــا بــود .تصاویــر گرفتــه
شــده بــا میکروســکوپ نــوری پالریــزان نیــز هیچگونــه ســاختار بلــوری در  XRDرا نشــان
نــداد .احتمــال وجــود آبــی مصــری بهدلیــل نداشــتن ســاختمان بلــوری رد میشــود.
ســاختمان بلــوری آبــی مصــری بــا ســه روش  XRD ،FTIRو  PLMقابــل شناســایی اســت
( ،)Riederer,1997: 35در صورتیکــه ایــن نمونههــا فاقــد ســاختمان بلــوری بودنــد .از
طــرف دیگــر ،ســختی آبــی مصــری بیــن  2-1مــوس اســت ،در صورتیکــه ایــن نمونههــا
دارای ســختی باالیــی بودنــد .بــرای شناســایی عناصــر تشــکیلدهندهی ایــن نمونههــا و
بررســی تفــاوت رنــگ آنهــا از روش میکروپیکســی اســتفاده شــد .نتایــج آنالیــز عنصــری
چهــار نمونــه برداشــته شــده از ایــن شــئ در جــدول  2آمــده اســت .درصــد بــاالی ا کســید
سیلیســیم(حدود  )%65نشــان میدهــد کــه ترکیــب اصلــی تمــام نمونههــا ســیلیس
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شــکل  .5تصاویــر میکروســکوپی از نمونههــای
برداشــته شــده از شــئ بــا شــمارهی ثبتــی 9344
در زیــر لــوپ ،بزرگنمایــی نمونههــای  1و 40 ،3
برابــر ،بزرگنمایــی نمونههــای  2و  60 ،4برابــر
(نگارنــدگان.)1395 ،

میباشــد کــه از مــواد اولیـهای ماننــد شــن ،ســنگ چخمــاق یــا ســنگچینی تهیــه میشــده
ً
اســت .ایــن مــاده ،احتمــاال شیش ـهی آبــی یــا فریــت 23اســت .فوربــز ،توضیــح میدهــد کــه
در ابتــدا فریــت آبــی بهعنــوان لعــاب اســتفاده میشــده و ســپس آنرا بــه پــودر تبدیــل کــرده
و از آن بهعنــوان رنگدانــه و مــادهای بــرای ســاخت اشــیاء زینتــی بهخصــوص زیــورآالت
اســتفاده شــده اســت .فریــت ســالها قبــل از تولیــد آبــی مصــری کاربــرد داشــته اســت
(.)Forbes, 1955
بــرای تهیـهی ایــن مــاده ،مثــل شیشــه ترکیباتــی ماننــد :ماســه ،ا کســید کلســیم ،ا کســید
مــس و ترکیبــات قلیایــی (بــازی) بهعنــوان کمــک ذوب را مخلــوط و در دمــای 1200-1000
درج ـهی ســانتیگراد بهمــدت چندیــن شــبانهروز حــرارت میدادنــد .حاصــل ایــن فرآینــد
مــادهی شیشـهای آبــی رنــگ بــوده کــه آنرا پــودر میکردنــد و پــس از تبدیــل بــه خمیــر آن
را در قالــب میریختنــد و در ســاخت اشــیائی مثــل ظــروف ،مهــره و  ...اســتفاده میشــده
اســت .روش تهیـهی آبــی مصــری مشــابه همیــن روش اســت ،امــا طــی فرآینــد یــک مــادهی
بلــوری بــا نــام کوپروریــت 24ایجــاد میشــده اســت (.)Hatton et al., 2008
وجــود ســایر عناصــر مثــل  Na ،Cu ،Al ،Mg ،K ،Sb ،Caو Feمیتوانــد بهدالیــل
مختلــف باشــد .وجــود ا کســید ســدیم در حــدود  12-10درصــد ،ا کســید منیزیــم بــا حــدود
 4-3درصــد و همچنیــن ا کســید پتاســیم در حــدود  2/5درصــد در ایــن نمونههــا بهعلــت
اســتفاده از مــادهی کمــک ذوب ســودا در هنــگام ســاخت بــوده اســت کــه مــواد اولی ـهی
اســتفاده شــده در تهیـهی ســودا میتوانــد خاکســتر حاصــل از گیاهــان باشــد .بــرای بررســی
اینکــه منابــع تأمیــن ســودا مــورد اســتفاده در ایــن نمونههــا منابــع معدنــی (ناتــرون) بــوده و
ً
یــا خاکســتر بهدســت آمــده از گیاهــان کــه معمــوال در خا کهــای شــور رشــد مییافتــه اســت،
از بررســی درصــد وزنــی ا کســید منیزیــم و ا کســید پتاســیم اســتفاده میشــود .براســاس آنچــه
کــه متــداول اســت ( )Sayre et al., 1961: 1824در صورتیکــه میــزان درصــد وزنــی ا کســید
منیزیــم و ا کســید پتاســیم موجــود در نمونههــای شیشــه کمتــر از  1/5درصــد باشــد ،آن
نمونههــا از نــوع شیش ـههای ناترونــی محســوب میشــود؛ امــا ا گــر میــزان ا کســید منیزیــم
و ا کســید پتاســیم موجــود در نمونههــا بیشــتر از  2/5درصــد باشــد ،ایــن شیش ـهها از نــوع
شیش ـههایی خواهــد بــود کــه منبــع تأمیــن ا کســید ســدیم آن خاکســتر حاصــل از گیاهــان
رشــد یافتــه در خا کهــای شــور بــوده اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه جــدول  ،2میتــوان
مشــاهده کــرد کــه میــزان ا کســید منیزیــم و ا کســید پتاســیم تمــام چهــار نمونــهی آنالیــز
ً
شــده از شــئ شــمارهی  9344بیشــتر از  2/5درصــد اســت .پــس کامــا مشــخص اســت
کــه در تمــام نمونههــای آنالیــز شــده از ایــن شــئ ،منبــع تأمیــن ا کســید ســدیم خاکســتر
حاصــل از گیاهــان بــوده اســت و ایــن نتایــج بــا نتایــج بهدســت آمــده از آنالیــز مهرههــای
شیش ـهای اواخــر عصــر برنــز کــه توســط بریــل از محوطههــای تاریخــی مصــر و ســایر نقــاط
بینالنهریــن انجــام شــده نیــز مطابقــت دارد ( .)Brill, 1999: 245یکــی از مشــخصههای
بــارز مهرههــای شیشـههای مصــری بهدســت آمــده از دوران پیــش از تاریــخ ،بیشــتر بــودن
میــزان ا کســید منیزیــم نســبت بــه ا کســید پتاســیم موجــود در آن اســت ()MgO> K2O
کــه نتایــج بهدســت آمــده در ایــن پژوهــش نیــز بــا ایــن مشــخصه تطابــق دارد (Janssens,
 .)2004: 663همچنیــن ا کســید کلســیم کــه بهعنــوان مــواد تثبیتکننــده اســتفاده
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میشــده اســت ،در ایــن چهــار نمونــه درصــد فراوانــی آن از  9-4درصــد تغییــر میکنــد و
مــواد اولی ـهی تأمینکننــدهی آن نیــز از خاکســتر حاصــل از گیاهــان اســت.
وجــود مــس و آهــن در ایــن نمونههــا میتوانــد مربــوط بــه رنگ آبی روشــن و آبــی تیرهی
ایــن مهرههــا باشــد .احتمــال دارد از ماال کیــت یــا کربنــات بــازی مــس 25کــه از ســنگهای
معدنــی مــس اســت و بــه وفــور در ایــران وجــود داشــته در هنــگام ســاخت شیشــه بــا رنــگ
آبــی و آبــی تیــره اســتفاده شــده باشــد .آهــن موجــود در نمونههــا کــه از ناخالصیهــای
موجــود در ســیلیس ناشــی میشــود نیــز میتوانــد در ایجــاد رنــگ آبــی اســتفاده شــده باشــد.
در نمونـهی آبــی تیــره ،درصــد وزنــی ا کســید کلســیم نصــف ،آلومینیــم حــدود دو برابــر و آهن
نیــز بیشــتر از بقیــه نمونههــای آبــی اســت؛ امــا برخــاف آنچــه کــه در منابــع آمــده رنــگ آبــی
تیــره فاقــد کبالــت اســت و بــرای ســاخت هــر دوی رنــگ آبــی و آبــی تیــره از ترکیبــات مــس
و آهــن بــا درصدهــای متفــاوت اســتفاده شــده اســت .یکــی دیگــر از تفاوتهــای اساســی
کــه بیــن نمون ـهی آبــی تیــره و ســه نمونههــای آبــی روشــن وجــود دارد ،ایــن اســت کــه در
نمون ـهی آبــی تیــره کــه در تصویــر میکروســکوپی شــفاف بــود (شــکل )6ا کســید آنتیمــوان
وجــود نــدارد ،در صورتیکــه در نمونههــای آبــی کــه همگــی مــات هســتند ،بیــن  4-2درصــد
ا کســید آنتیمــون وجــود دارد؛ بنابرایــن مشــخص اســت کــه ترکیبــات آنتیمــوان بهعنــوان
ماتکننــده 26در نمونههــای آبــی اســتفاده شــده اســت.

بررسی شئ شمارهی 9346

شــئ آخــر ،دارای شــمارهی ثبتــی  9346بــود کــه ایــن نمونــه نیــز متعلــق بــه هــزارهی اول
قبلازمیــاد و محوطـهی تاریخــی نصفــی دیلمــان گیــان بــود .ایــن شــئ دارای مهرههایــی

شــکل  .6تصویــری از شــئ بــا شــمارهی ثبتــی
 9346و متعلــق بــه مــوزه ملــی ایــران کــه از ســه
مهــرهی آبــی ،ســبز و آبــی تیــره نمونهبــرداری شــد
(نگارنــدگان.)1395 ،
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شــکل  .7تصاویــر میکروســکوپی از ســه نمونـهی
شــئ  ،9346بزرگنمایــی ( 120 Xنگارنــدگان،
.)1395

شــکل  .8طیــف  FTIRنمون ـهی 9346-1
(نگارنــدگان.)1395 ،

بــا رنگهــای ســبز ،آبــی تیــره ،آبــی و قهــوهای بــود کــه از ســه مهــرهی آن کــه دارای
رنگهــای آبــی ،ســبز و آبــی تیــره بــود ،نمونهبــرداری شــد .از بقیــهی مهرههــا امــکان
نمونهبــرداری وجــود نداشــت .تصویــری از ایــن شــئ و محلهــای نمونهبــرداری از آن
در شــکل  6آمــده اســت .ابتــدا بــا لــوپ از نمونههــا عکســبرداری شــد (شــکل  )7و ســپس
نمونههــا بــا روشهــای مختلــف آنالیــز شــدند.
نتایــج آنالیــز  XRDهــر ســه نمونــه ،نشــانداد کــه ایــن نمونههــا نیــز فاقــد ســاختمان
بلــوری و آمــورف هســتند .طیــف  FTIRآنهــا نیــز وجــود نــوار جذبــی پهــن در ناحی ـهی
cm-1ا 1082را نشــانداد کــه مربــوط بــه ســاختار سیلیکاتهاســت و مربــوط بــه پیونــد
 Si-Oدر شیشــه اســت (شــکل  .)8بررســیهای میکروســکوپی بــا میکروســکوپ نــوری
پالریــزان نیــز ســاختمان ایزوتروپیــک 27یــا ســاختار شیش ـهای را نشــانداد (شــکل  .)9در
اینجــا نیــز وجــود آبــی مصــری بــه ســه دلیــل رد میشــود؛ دلیــل اول ،ســختی بــاالی نمونــه
بــود ،در صورتیکــه آبــی مصــری ســختی بســیار پایینتــری دارد .دلیــل دوم ،عــدم وجــود
ســاختمان بلــوری در طیــف  XRDاســت؛ و دلیــل ســوم ،عــدم وجــود نوارهــای جذبــی
مشــخصه در  FTIRاســت ( .)Riederer, 1997: 23آبــی مصــری ،اولیــن رنگدانــهی
ســنتزی از هــزارهی دوم قبلازمیــاد اســت .از ایــن مــاده بیشــتر بــرای ســاخت اشــیاء و
کمتــر بهعنــوان رنگدانــه در نقاش ـیها اســتفاده شــده اســت .ایــن مــاده از هــزارهی دوم
قبلازمیــاد در مصــر و بینالنهریــن بـهکار میرفتــه اســت .شــروع کاربــرد ایــن مــاده در ایــران
مشــخص نیســت .در دورهی هخامنشــی ( 550ق.م ).در تختجمشــید اشــیاء ســاخته
شــده از آبــی مصــری و اســتفاده از آن بهعنــوان رنگدانــه ثابــت شــده اســت (Stodulski,
 .)1984: 143وجــود ایــن مــاده عالوهبــر تختجمشــید ،در گچبریهــای قلعهیزدگــرد در
کرمانشــاه ( 100ق.م ).بهعنــوان رنگدانــه (خانمــرادی )143 :1396 ،و در کاوشهــای
محوطــهی جوبجــی در رامهرمــز ( 585-539ق.م ).بــرای ســاخت مهــره اثبــات شــده

مطالعات آزمایشگاهی تعدادی از مهرههای آبی و سبز...

اســت (بهــادری .)15 :1394 ،داداشزاده ،وجــود ایــن مــاده را در اشــیاء محوطههــای
تاریخــی حســنلو ،زیویــه و تختجمشــید ثابــت کــرده اســت کــه تاریخچ ـهی ایــن اشــیاء
از هــزارهی اول تــا  500قبلازمیــاد بــوده اســت (داداشزاده .)35 :1395 ،در تمــام ایــن
مقــاالت وجــود ســاختمان بلــوری ایــن مــاده بــا روشهــای  FTIR ،XRDو SEM-EDX
ثابــت شــد.
از آنجاییکــه همــهی آنالیزهــای انجــام شــده در بــاال فقــط نشــاندهندهی وجــود
فــاز شیش ـهای بــود و هیــچ اطالعاتــی درخصــوص علــت رنگــی بــودن و مــات یــا شــفاف
بــودن نمونههــا نمـیداد از آنالیــز عنصــری بــا روش میکــرو پیکســی اســتفاده شــد .نتایــج
آنالیــز عنصــری نشــانداد کــه عناصــر سیلیســم ( ،)Siســدیم ( ،)Naکلســیم (،)Ca
منیزیــم ( ،)Mgپتاســیم ( ،)Kمــس ( ،)Cuگوگــرد ( )Sو آهــن ( )Feدر ایــن نمونههــا
بــا درصدهــای متفــاوت ب ـهکار رفتــه اســت .درصــد باالتــر گوگــرد و آهــن در نمون ـهی ســبز
(نمونــهی  )9346-2نشــاندهندهی وجــود ترکیباتــی از آهــن و گوگــرد ،مثــل آهــن
ســولفات ( )FeSO4بــرای ایجــاد رنــگ ســبز اســت .عالوهبــر ایــن ،وجــود ا کســید مــس
و آهــن در نمون ـهی  9346-1میتوانــد عامــل ایجــاد رنــگ آبــی باشــد .آنتیمــوان فقــط
در نمون ـهی آبــی (نمون ـهی  )9346-1وجــود دارد کــه در تصاویــر زیــر لــوپ مــات دیــده
میشــود و در دو نمون ـهی دیگــر ســبز و آبــی تیــره کــه شــفاف هســتند ،آنتیمــوان وجــود
نــدارد؛ بنابرایــن در اینجــا نیــز مثــل شــئ شــمارهی  9344از ترکیبــات آنتیمــوان بــرای
مــات کــردن مهرههــای آبــی اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه جــدول  2میتــوان
مشــاهده کــرد کــه در نمونههــای آنالیــز شــده از ایــن شــئ (شــمارهی  )9346میــزان
ا کســید منیزیــم و ا کســید پتاســیم هــر ســه نمونــه بیشــتر از  2/5درصــد اســت .پــس
مشــخص اســت کــه در تمــام نمونههــای آنالیــز شــده از ایــن شــئ نیــز منبــع تأمیــن ا کســید
ســدیم خا کســتر حاصــل از گیاهــان بــوده اســت.
اکسید

عناصر
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
Cl
K2O
CaO
TiO2
Cr2O3
MnO
Fe2O3
Cu2O
Au2O3
Sb2O5

409

1-9344

2-9344

3-9344

4-9344

1-9346

2-9346

3-9346
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شــکل  .9تصاویــر میکروســکوپ نــوری نمون ـهی
 9346-1کــه نشــاندهندهی وجــود شیشــه
اســت و هیچگونــه ســاختار بلــوری در آن مشــاهده
نمیشــود (بــاال)؛ نمونــه در نــور پالریــزه (پاییــن)
نمونــه در نــور متقاطــع (نگارنــدگان.)1395 ،

جــدول  .2مقایس ـهی درصــد عناصــر ب ـهکار رفتــه
در نمونههــا بــا روش میکروپیکســی برحســب
درصــد وزنــی (نگارنــدگان.)1396 ،
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نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش  8نمونــه از مهرههــای آبــی ،آبــی تیــره و ســبز بــهکار رفتــه در ســه زیــور
بهدســت آمــده از کاوشهــای تپــه حصــار دامغــان و تپــه نصفــی گیــان کــه در مــوزه ملــی
ایــران نگ ـهداری میشــود بــا روشهــای آنالیــز دســتگاهی مثــلMicro-PIXE ، XRD ، :
 FTIRو  PLMبررســی و عناصــر تشــکیلدهندهی و مــواد اولیــه اســتفاده شــده در ســاخت
آنهــا شناســایی شــدند .نتایــج ایــن بررســیها نشــانداد کــه مهرههــای آبــی تیــره کــه
گردنبنــد متعلــق بــه هــزارهی ســوم قبلازمیــاد محوطــهی تپــه حصــار دامغــان از آنهــا
ســاخته شــده اســت ،از ســنگ الجــورد بــوده و عناصــر تشــکیلدهندهی آن سیلیســیم،
منیزیــم ،آلومینیــم بــه مقــدار زیــاد و عناصــر :کلســیم ،ســدیم ،پتاســیم ،و گوگــرد بــه مقــدار
کمتــر اســت .بــا توجــه بــه بــاال بــودن درصــد منیزیــم و کلســیم بهنظــر میرســد کــه کانــی
دیوپســید نیــز در ســاختار ایــن الجــورد وجــود دارد کــه میتوانــد مربــوط بــه منشــاء الجــورد
باشــد.
نمونههــای متعلــق بــه هفــت مهــرهی بـهکار رفتــه در دو گردنبنــد دیگــر که یــک مهرهی
ســبز ،چهــار مهــرهی آبــی و دو مهــرهی آبــی تیــره بودنــد ،همگــی از جنــس شیشــه از نــوع
ســیلیکا ،ســودا و آهــک هســتند .ایــن دو گردنبنــد متعلــق بــه تپــه نصفــی گیــان و هــزارهی
اول قبلازمیــاد بودنــد .در ایــن نمونههــا عناصــری مثــل :سیلیســیم ،ســدیم ،کلســیم،
مــس ،آلومینیــم ،منیزیــم ،پتاســیم ،کلــر ،آهــن و گوگــرد وجــود داشــت .درصــد بــاالی ســدیم
بههمــراه منیزیــم و پتاســیم ،اســتفاده از خاکســتر گیــاه را بهعنــوان کمــک ذوب ثابــت کــرد.
مــادهی دیگــر معمــول بهعنــوان کمــک ذوب ناتــرون اســت کــه در صــورت اســتفاده از آن
فقــط درصــد ســدیم باالســت و مقــدار منیزیــم و پتاســیم بســیار پاییــن و کمتــر از  1/5درصــد
اســت .همچنیــن نتایــج آنالیــز عنصــری ایــن هفــت نمونــه نشــان میدهــد کــه درصــد وزنــی
ا کســید منیزیــم نســبت بــه ا کســید پتاســیم موجــود در آن بیشــتر اســت ( .)MgO> K2Oاز
طرفــی ،بــر اســاس نتایــج بهدســت آمــده از آنالیــز مهرههــای شیش ـهای اواخــر عصــر مفــر غ
کــه توســط بریــل از محوطههــای تاریخــی مصــر و ســایر نقــاط بینالنهریــن انجــام شــده،
مشــخص شــده اســت کــه یکــی از مشــخصههای بــارز مهرههــای شیشــههای مصــری
بهدســت آمــده از ایــن دوران قبــل تاریــخ بیشــتر بــودن میــزان ا کســید منیزیــم نســبت بــه
ا کســید پتاســیم موجــود در آن اســت .از طــرف دیگــر ،چهــار نمونــهی آبــی مــات یعنــی
نمونههــای  9344-4 ،9344-3 ،9344-1و  9346-1دارای آنتیمــوان هســتند کــه
ایــن مــاده بــرای مــات کــردن نمونههــا بهطــور عمــدی اضافــه شــده اســت .اســتفاده از
آنتیمــوان در مهرههــای شیش ـههای مصــر و عــراق کــه از دوران پیــش از تاریــخ بهدســت
آمــده نیــز اثبــات شــده اســت .بنابرایــن شــاید ایــن مشــابهت نشــاندهندهی وجــود تبــادالت
تجــاری گســترده در یــک مــرز جغرافیایــی گســترده در آن عصــر باشــد کــه البتــه بــرای اثبــات
آن نیــاز بــه آنالیزهــای بیشــتری اســت.
امــا نمونــهی ســبز و دو نمونــهی آبــی تیــره کــه تصاویــر میکروســکوپ نــوری آنهــا
نشــاندهندهی شــفافیت بیشــتری از نمونههــای آبــی اســت ،فاقــد آنتیمــوان هســتند.
همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد کــه درصــد آهــن در تمــام نمونههــا بیــن  0/5-0/3درصــد
اســت ،امــا در نمون ـهی  9346-2کــه ســبز رنــگ اســت ،مقــدار آن  1/7درصــد اســت کــه
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میتوانــد بهدلیــل اضافــه کــردن ترکیبــات آهــن بــه مقــدار بیشــتر بــرای ایجــاد رنــگ ســبز
باشــد؛ همچنیــن نتایــج آنالیزهــا نشــان میدهــد کــه میــزان کلســیم در نمونههــای آبــی
ً
مــات ،تقریبــا دو برابــر نمونههــای ســبز و آبــی تیــره کــه شــفاف هســتند ،میباشــد.

سپاسگزاری

الزم میدانیــم از خانــم هنگامــه گزوانــی مســئول بخــش پیــش از تاریــخ و خانــم مهنــاز
عبداهللخانگرجــی مســئول بخــش مرمــت مــوزه ملــی ایــران بــرای همــکاری در انتخــاب
اشــیاء و نمونهبــرداری تشــکر و قدردانــی نماییــم .همچنیــن از خانــم ســحر نوحــی مســئول
آزمایشــگاه  FTIRو آقــای ســید ایــرج بهشــتی مســئول آزمایشــگاه پتروگرافــی در پژوهشــکده
حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخی-فرهنگــی تشــکر نماییــم.

پینوشت
 .1مقال ـهی حاضــر ،حاصــل نتایــج طــرح پژوهشــی شــمارهی  943141/10/7948اســت کــه در ســال  1394بــا حمایــت
پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری ،بــه مســئولیت رویــا بهــادری بــه انجــام رســیده اســت.
)2. Lapis-lazuli (Na8-10Al6Si6O24S2-4
3. Agate
4. Turquoise
5. Jade
6. Neolithic
7. Carnelian
)8. X-ray diffraction (XRD
)9. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR
10. Thin Section
11. Frit/Glass paste
12. Dinkhah tepe
13. Hematite
)14. Proton induced x-ray emission (PIXE
15. Geoy tepe
16. Laser ablation- inductively coupled plasma-mass spectrometry
17. Diopside
18. Sodalite
19. Lazurite:Na3Ca(Si3Al3O12)S
20. Calcite
21.Wollasonite
22. Pyrite
23.Blue frit
24. Cuprorivaite: CaCuSi4O10
25. Malachite: CuCO3.Cu(OH)2
26. Opacity
27. Isotropic

کتابنامه

 آقاعلــیگل ،داود؛ اولیائــی ،پرویــن؛ باقــیزاده ،علــی؛ شــكوهی ،فــرح؛ كاكوئــی،امیدرضــا؛ موحــد ،بیــژن؛ فرمهینــی فراهانــی ،محمــد؛ مــرادی ،محمــود؛ و المعیرشــتی،
محمــد« ،1386 ،آنالیــز عنصــری نمونههــای مختلــف بــا اســتفاده از میكروســكوپ روبشــی
پروتــون» .مجل ـهی علــوم و فنــون هســتهای ،شــمارهی  ،40صــص.1-10 :
 -اولیایــی ،پرویــن؛ آفریــده ،حســین؛ و آقاعل ـیگل ،داوود« ،1394 ،تحلیــل عنصــری
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ســکههای نقــرهی هخامنشــی و اشــکانی بــا اســتفاده از روش آنالیــز  ،»PIXEفصلنام ـهی
شهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی  ،8دورهی پنجــم ،صــص.52-39 :
پژوه 

 ببــری ،زینــب« ،1394 ،بررســی و تحلیــل زیــورآالت عصــر آهــن مارلیــک و املــش»،مجموعــه مقــاالت دومیــن همایــش ملــی باستانشناســی ایــران .مشــهد ،صــص.35-25 :
 بهــادری ،رویــا« ،1396 ،شناســایی آبــی مصــری در اشــیاء و رنگدانههــای بدســتآمــده از محوطههــای تاریخــی قبلازمیــاد در ایــران» ،مجموعــه مقــاالت یازدهمیــن
همایــش حفاظــت و مرمــت اشــیاء تاریخــی -فرهنگــی و تزیینــات وابســته بــه معمــاری.
تبریــز ،تهــران :پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری ،صــص.23-15 :
 جهانــی ،ولــی« ،1396 ،شــواهدی نــو یافتــه از معمــاری عصــر آهــن در کرانههــایجنــوب غــرب دریــای کاســپی (گیــان) براســاس کاوشهــای باستانشناســی محوط ـهی
کافرســتان دیلمــان» ،مجلــه پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،دورهی هفتــم،
شــمارهی  ،13صــص.82-65 :
 حاکمــی ،علــی « ،1396کاوشهــای باستانشناســی رودبــار گیــان» ،بــه کوشــش:شــاهین آریامنــش ،تهــران :پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری بــا همــکاری مــوزه
ملــی ایــران.
 خانمــرادی ،مــژگان؛ و نیکنامــی ،کمالالدیــن« ،1396 ،بررســی ســاختاررنگدانههــای ب ـهکار رفتــه در گچبریهــای بهدســت آمــده از محوطــه ی قلعــه یزدگــرد»،
پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،دورهی هفتــم ،شــمارهی  ،13صــص.156-143 :
 زاوش ،محمد ،1348 ،کانیشناسی در ایران قدیم ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران. داداش زاده ،مــارال؛ عبداهللخــان گرجــی ،مهنــاز؛ و وحیــد زاه ،رضــا« ،1395 ،خمیــرالجــورد یــا آبــی مصــری ،بررســی ســاختاری و هویــت بخشــی مجموعـهای از اشــیاء منســوب
بــه خمیــر الجــورد در مــوزه ملــی ایــران» ،پژوهــه باستانســنجی ،ســال دوم ،شــمارهی دوم،
صص.48-35 :
 سیدســجادی ،ســید منصــور ،1382 ،جواهــر ســازی در شــهر ســوخته ،تهــران:انتشــارات ســازمان میراثفرهنگــی.
 شــعبانی ،طاهــره« ،1390 ،بررســی زیــورآالت قبــور هــزاره اول منطقــه گیــان» ،پایــاننام ـهی کارشناسیارشــد ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی .دانشــکده ادبیــات
و علــوم انســانی ،اســتاد راهنمــا :غالمرضــا کرمیــان ،اســتاد مشــاور :حمیــد ولیپــور (منتشــر
نشــده)
 شــیرزاد ،غــام؛ کاکا ،غفــور؛ و محمــدی ،منیــره« ،1391 ،تجــارت ســنگ الجــورد ونقــش آن در توســعه اســتقرارهای شــرق ایــران طــی هزارههــای چهــارم و ســوم ق.م،».
فصلنامــه تخصــص باستانشناســی ایــران ،داشــگاه آزاد واحــد شوشــتر ،صــص.107-85 :
 عباسنــژاد سرســتی ،رحمــت؛ و مجتباییثبوتــی ،رقیــه« ،1394 ،باستانشناســیپیشازتاریــخ ،ظرفیتهــا ،محدودیتهــا ،راه کارهــا» ،مجموعــه مقــاالت دومیــن همایــش
ملــی باستانشناســی ایــران ،مشــهد ،صــص.120-125 :
 غیبــی ،مهرآســا 3500 ،1391 ،ســال تاریــخ زیــورآالت اقــوام ایرانــی ،تهــران :انتشــاراتهیرمند.
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