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چکیده

کشــف اتفاقــی گورســتان پیشازتاریخــی کشــیک در شهرســتان نیکشــهر اســتان سیســتان
و بلوچســتان منجــر بــه شناســایی آثــار قابلتوجــه بســیاری ازجملــه فلــزات ،ســفالهایی
گوناگــون و غیــره گردیــد .در همینراســتا مطالعــهی حاضــر بــرروی خمــرهی منســوب
بــه چرخــهی زندگــی و تعــداد  9قطعــهی دیگــر از ســفالهای بهدســتآمده کــه از ایــن
گورســتان کشــف شــدند ،صــورت گرفتــه اســت .بههمینمنظــور نمونههــا بــا اســتفاده از
روشهــای آنالیــزی و آزمایشــگاهی میانرشــتهای هماننــد پتروگرافــی مقاطــع نــازک و آنالیــز
پــراش پرتوایکــس بـهروش پــودری آزمایــش گردیــد ،تــا به پرسـشهایی از قبیــل :چگونگی
فــن ســاخت(؟) تفاوتهــا و شــباهتهای ســاختاری(؟) و همچنیــن نــوع کانیهــای
ِ
تشــکیلدهندهی ســفالها(؟) بــرای بهدســت آمــدن منشــأ کانســارهای آنهــا پرداختــه
شــود؛ ازای ـنرو بــا توجــهبــه یکســان بــودن عناصــر کانیهــای موجــود در خــاک منطقــه،
نتایــج حاصــل از روشهــای فــوق نشــاندهندهی اســتفاده از خا کهایــی بــا منشــأ آبرفتــی و
منطقـهای رودخانـهی کشــیک بــرای تمــام ســفالها دارد کــه حاکی از منشــأ محلــی و بومی
ســفالهای بررسیشــده در ایــن منطقــه اســت؛ همچنیــن در ســاخت ســفالها هیچگونــه
تنوعــی از کانیهــا مشــاهده نمیشــود و تمــام آنهــا از خصوصیــات کانیشناســی و فنــاوری
همســانی پیــروی میکننــد .فـ ِـن ســاخت چر خســاز ســفالها باتوجهبــه همســویی یکســان
حفرههــا در مقاطــع عرضــی مشــهود اســت .حضــور کانیهــای کلســیت در ســفالهای ،4
 5و  10نشــاندهندهی دمایــی تاحــدود  850درج ـهی ســانتیگراد اســت کــه بــرای ســایر
ســفالها دمــا فراتــر از آن پیشــنهاد میگــردد .درنهایــت باتوجهبــه آنالیزهــای صــورت
گرفتــه تشــابه تمــام نمونههــا را چــه از لحــاظ مــواد مــورد اســتفاده در ســاخت و چــه تکنیــک
و نحــوهی ســاخت را یکســان معرفــی مینماینــد.
کلیــدواژگان :باستانســنجی ،پتروگرافــی ،آنالیــز پــراش پرتوایکــس ،گورســتان کشــیک،
جنوبشــرق ایــران.

نســنجی ،دانشــکده
 .Iکارشناسارشــد باستا 
هنرهــای کاربــردی ،دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز
(نویســندهی مســئول).

sedghi.yassin@yahoo.com

 .IIاســتادیار ،عضــو هیــأت علمــی دانشــکده
هنرهــای کاربــردی ،دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز.
 .IIIکارشــناس باستانشناســی اداره میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدســتی اســتان سیســتان و
بلوچســتان.
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مقدمه

در طــی کشــف اتفاقــی گورســتان کشــیک شهرســتان نیکشــهر و کاوشهــای نجاتبخــش
آن در ســال  1391توســط «محمــد حیــدری» آثــار قابلتوجهــی از دوران عصــر مفــر غ
منطق ـهی بلوچســتان کشــف و شناســایی شــد کــه ازجملــه مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه
آثــار مفرغــی همچــون :مهــره ،قطعــات ظــروف ،خنجــر و آثــار مختلــف ســنگی و همچنیــن
ظروفــی از جنــس ســفال (ظــروف قرمــز آجــری ،نخــودی و خاکســتری ســاده و منقــوش
بــه شــکلهای کاســه ،پیالههــای آبخــوری ،قــدح و انــواع خمــره و تنــگ در اندازههــای
گوناگــون) اشــاره نمــود .ایــن محوط ـهی باســتانی کــه شــامل چنــد گورســتان ،منطقــه و
معمــاری اســت؛ یکــی از مهمتریــن مرا کــز اســتقراری عصــر مفــر غ تــا قــرون اولیـهی هــزارهی
دوم قبلازمیــاد محســوب میگــردد کــه در شــاهراه ارتباطــی غــرب بــه شــرق فــات ایــران
هامــون جازموریــان قرارگرفتــه اســت (حیــدری .)1391 ،در اینمیــان،
ق
و جنوبشــر ِ
ِ
دادههــای مکشــوف ســفالی ایــن گورســتان از اهمیــت بســیار ویــژهای در مطالعــات
منطق ـهای جنوبشــرق برخــوردار اســت؛ چرا کــه ایــن ســفالها بهخوبــی نشــاندهندهی
ارتبــاط منطقــهای و حتــی فرامنطقــهای ســاکنان کشــیک در عصــر مفــر غ بــا مناطــق
و فرهنگهــای پیرامــون خــود هســتند ،نقشمایههــای موجــود بــرروی ایــن آثــار
شــباهتهای خاصــی بــه نقشمایههــای موجــود بــرروی آثــار ســفالی دیگــر محوطههــای
ایــن منطقــه همچــون اســپیدژ ،بمپــور و غیــره دارد .امــا در میــان ســفالینههای مکشــوف از
ً
گورســتان کشــیک ،عالوهبــر لیوانهــای بلنــد منقــوش ،کشــف یــک خمــرهی نســبتا بــزرگ
ســفالین بــا خمیــرهی نخــودی مایــل بــه قرمــز آجــری بــا نقــوش منحصربهفــرد حائــز اهمیــت
اســت .بــرروی ایــن خمــره کــه بهواســطهی نقشمایههــای آن «خمــرهی زندگــی» نامیــده
شــده؛ صحنههــای زندگــی یــک بــز از زمــان جفتیابــی و جفتگیــری والدیــن تــا زمــان بــه
دنیــا آمــدن بچــه (بزغالــه) و شــیر دادن توســط مــادر تــا زمــان بــزرگ و بالــغ شــدن آن ترســیم
شــده اســت .باتوجهبــه ویژگیهــای فنــی و هنــری ســفالهای مکشــوف در محوطــهی
کشــیک ایــن ضــرورت وجــود داشــت تــا ســفالینهها ازلحــاظ مطالعــات باستانســنجی
موردبررســی قــرار گیرنــد .مــواد فرهنگــی و محصــوالت پیروتکنولــوژی ازجملــه ســرامیکها
یکــی از بهتریــن مــواد در بررســیهای باستانســنجی و باستانشناســی بــرای مطالعــه و
شــناخت بیشــتر اقتصــاد ،معیشــت و زندگــی مردمــان باســتان اســت .ســرامیکها دارای
ی هســتند کــه شــیوههای مختلفــی بــرای آنالیــز و آزمایش
سیســتمهای ناهمگــن چندفــازها 
ً
آنهــا موردنیــاز اســت .مطالعــه بــرروی ســفالهای باســتانی در باستانســنجی ،اساســا بــه
بررســیهای ســاختاری و فــازی آنهــا مربــوط میشــود ( )Romani et al, 2000کــه در
ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت تــا بــدان تکیــه شــده شــود .ازای ـنرو بهمنظــور دس ـتیابی
بــه اهــداف موردنظــر در ایــن پژوهــش ،تعــداد  10قطعــه از ایــن ســفالینهها موردمطالعــه
و بررســی قــرار گرفتنــد ،کــه در ادامــه بــه ارائ ـهی نتایــج حاصلــه و تشــریح آنهــا پرداختــه
خواهــد شــد.
پرسـشها و فرضیــات پژوهــش :ســفالینههای بهدســت آمــده از محوطـهی عصــر مفرغــی
کشــیک در شهرســتان نیکشــهر ،یکــی از مهمتریــن مجموعههــای ســفالی اســت کــه تاکنــون
در پژوهشهــای باستانشناســی جنوبشــرق بهدســت آمــده اســت؛ از ایــنرو پژوهــش و
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شــناخت دربــارهی ویژگیهــای صنعــت و هنــر ســفالگری باســتان در ایــن مجموعـهی حاضــر
میتوانــد یکــی از مهمتریــن اهــداف و پرس ـشهایی باستانشناســی و باستانســنجی باشــد.
بههمینجهــت ،ســعی شــده اســت تــا بــا بررسـیهای باستانســنجی ســفال بــه پرسـشهایی
ازجملــه :الــف) ســفالهای بهدســت آمــده از ایــن محوطــه از لحــاظ کانیشناســی چــه
ویژگیهایــی دارنــد؟ ب) ساختارشناســی ســفالهای کشــیک نشــاندهندهی چــه نــوع
تکنولــوژی در ســاخت و پخــت آنهــا اســت؟ ج) تفاوتهــای مابیــن ســفالهای بهدســت آمــده
(هماننــد خمــرهی ســفالی چرخـهی زندگــی بــا دیگــر ســفالها) از ایــن محوطــه در چیســت؟ در
همینراســتا بــرای پاسـخگویی بــه پرسـشهای مــورد نظــر ســعی شــده اســت تــا بــا بهکارگیــری
مؤثرتریــن و بهتریــن روشهــای باستانســنجی ســفال بــه آنهــا پاســخ داده شــود.
اهــداف و روش پژوهــش :مــواد فرهنگــی بهدســتآمده از گورســتان عصــر مفرغــی
کشــیک ،بهویــژه ســفالهای مکشــوف از آن چــه از ُبعــد مطالعــات باستانشناســی و
چــه از ُبعــد مطالعــات باستانســنجی تاکنــون مــورد بررســی و مطالع ـهی منســجمی قــرار
نگرفتــه اســت؛ ازای ـنرو مهمتریــن اهــداف پژوهــش حاضــر بررســی و شــناخت تفاوتهــا
و شــباهتهای ســاختاری ســفالهای گورســتان کشــیک ،بهویــژه بررســی ایــن موضــوع
مابیــن خمــرهی چرخــهی زندگــی بــا دیگــر ســفالهای گورســتان اســت .بررســیهای
ی و شناســایی کانیهــای موجــود در خمیــرهی ســفالها و نیــز مقایس ـهی
ســاختاری ،فــاز 
آنهــا بــا زمینشناســی منطقــه بهجهــت تطابــق بــا خمیــرهی ســفالها بــرای درک موضــوع
غیربومــی یــا بومــی بــودن آنهــا و شــناخت در شــیوههای ســفالگری ایــن منطقــه بــوده
اســت .بههمیــن منظــور بــرای دســتیابی بــه اهــداف فــوق از روشهــای آزمایشــگاهی
همچــون پتروگرافــی مقاطــع نــازک بــرای بررســیهای میکروســکپی و کانیشناســی و
پــراش پرتوایکــس بــه روش پــودری درجهــت بررسـیهای ساختارشناســی و فــازی ،مدنظــر
قرارگرفتــه شــده اســت .توضیحــات تکمیلــی روشهــای آنالیــزی پژوهــش ،در بخشهــای
تحلیلــی نتایــج بهطــور کامــل و دقیــق ارائهشــده اســت.

پیشینهی تحقیق

پیشــینهی پژوهشــی تحقیــق حاضــر را میتــوان در قالــب دو موضــوع مطالعــات
باستانشــناختی و باستانســنجی طــرح و بررســی نمــود .از نقطهنظــر مطالعــات
باستانشناســی ،منطقــهی مکــران جنوبــی در شــمار مناطقــی محســوب میگــردد کــه
فعالیتهــای باستانشــناختی معــدود و محــدودی در آن صــورت گرفتــه اســت .نخســتین
مطالعــات باستانشناســی در نیکشــهر توســط «ســر اورلاشــتاین» صــورت گرفتــه اســت.
وی محوطههــا و مــواد فرهنگــی متعــددی ،از هــزارهی ســوم قبلازمیــاد تــا دوران اســامی
را از نیکشــهر شناســایی و معرفــی کــرده اســت؛ ا گرچــه اشــتاین در مســیر عبــور خــود از
قصرقنــد بــه نیکشــهر از محــدودهی کشــیک نیــز گذشــته ،امــا هیــچ اشــارهای بــه آن نکــرده
اســت ( .)Stein, 1937میتــوان گفــت فعالیتهــای باستانشناســی ایــن منطقــه ،قبــل از
انقــاب تنهــا محــدود بــه گزارشهــای باستانشناســی اشــتاین بــوده اســت؛ پــس از انقــاب
نیــز منطقــهی نیکشــهر کمتــر موردتوجــه باستانشناســان بــوده تــا اینکــه بررســیهای
باستانشــناختی منطقــه در دو مرحلــه ،یــک بررســی کوتــاه در ســال  1381و یــک بررســی
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جامــع در ســالهای  1387و  1388هـــ.ش .بــه سرپرســتی «روحاهلل شــیرازی» صــورت
پذیرفــت (شــیرازی .)1388 ،نتایــج حاصــل از ایــن بررس ـیها ،اهمیــت مکــران جنوبــی را
ق بیشازپیــش مشــخص نمــود؛ امــا طــی ایــن
در مطالعــات باستانشناســی جنوبشــر 
بررس ـیها نیــز محوط ـهی کشــیک شناســایی نگردیــد تــا اینکــه در تیرمــاه  1391بخشــی
از گورســتان پیشازتاریخــی کشــیک بهصــورت تصادفــی در جریــان عملیــات عمرانــی و
حفــر کانــال بهمنظــور لولهگــذاری توســط شــرکت آبفــای نیکشــهر شناســایی شــد .بالفاصلــه
عملیــات نجاتبخشــی و ســاماندهی بخــش تخریبشــدهی گورســتان توســط کارشناســان
اعزامــی اداره کل میراثفرهنگــی اســتان صــورت گرفــت؛ همچنیــن ،در ادامــهی
برنامــهی نجاتبخشــی و ســاماندهی محوطــهی کشــیک ،کلیــهی مــواد فرهنگــی
منقــول مضطــرب و آســیبدیده بهمنظــور مرمــت و حفاظــت بــه اداره میراثفرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان منتقــل گردیــد و تمامــی آثــار مــورد مرمــت و بازســازی
قــرار گرفتنــد کــه خمــرهی نخــودی منقــوش ،مشــهور بــه خمــرهی زندگــی ازجملـهی آنهــا
اســت (حیــدری .)1391 ،در ادامــه ،فصــل اول مطالعــات باستانشناســی در کشــیک
باهــدف تعییــن عرصــه و پیشــنهاد حریــم در اســفندماه  95صــورت پذیرفــت کــه بــرای
انجــام طــرح ،عالوهبــر گمانهزنــی از مطالعــات آرکئوژئوفیزیــک نیــز بهــره گرفتــه شــد .ایــن
مطالعــات ،کشــیک را بهعنــوان یــک اســتقرار بــزرگ از اوایــل هــزارهی ســوم تــا قــرون اولیــه
هــزارهی دوم قبلازمیــاد مطــرح کــرد کــه شــواهد حضــور جوامــع انســانی در دورههــای
پارتــی و قــرون اولیــه و میان ـهی اســامی نیــز در آن وجــود داشــته اســت (گرگــی.)1396 ،
در زمین ـهی مطالعــات باستانســنجی صــورت گرفتــه نیــز بایــد بــه مطالعــات نگارنــدگان
بــرروی خمــرهی منســوب بــه چرخهزیســتی (زندگــی) مکشــوف از ایــن گورســتان اشــاره
کــرد .نتایــج مطالعــات صــورت گرفتــه بــر روی خمــرهی زندگــی بهصــورت کامــل و مجــزا
در مقالــهای تحتعنــوان «ساختارشناســی خمــرهی نویافتــه ســفالی چرخــهی زیســتی
ق ایــران»
متعلــق بــه گورســتان پیشازتاریخــی ِکشــیک سیســتان و بلوچســتان ،جنوبشــر 
ذکرشــده اســت ()Sedghi et al., 2017؛ درنهایــت بایــد بــه بررســیها و مطالعــات گــروه
باستانشناســی منطقــه در زمینـهی مطالعــات آرکئوژئوفیزیــک بــه روش مغناطیسســنجی
در محوطـهی کشــیک اشــاره کــرد کــه منجربــه شناســایی حــد پرا کندگــی آثــار شــد ،و نتایــج
آن در گزارشهــای باستانشناســی محوطــه بــه چــاپ رســیده اســت (گرگــی و همــکاران،
.)1397

گورستان کشیک

گورســتان پیشازتاریخــی کشــیک در فاصلــهی  18کیلومتــری شمالشــرق شهرســتان
نیکشــهر و  2کیلومتــری جنوبغــرب روســتای کشــیک در بخــش شمالشــرق مســیل
رودخانـهی کشــیک و ســد آن (ســد خیرآبــاد) واقــع شــده اســت (تصویــر  .)1ایــن گورســتان
ازجملــه محوطههــای باســتانی نویافت ـهای اســت کــه بــرای اولینبــار در جریــان عملیــات
حفــر کانــال بهمنظــور لولهگــذاری بهطــور اتفاقــی شناســایی گردیــد .بالفاصلــه (در ســال
 )1391پــس از کشــف تصادفــی ،عملیاتــی میدانــی بهمنظــور نجاتبخشــی ،ســاماندهی و
مطالع ـهی آن بــه سرپرســتی محمــد حیــدری انجــام گرفــت .در طــی اجــرای ایــن برنام ـه،

مطالعهی باستانسنجی سفالهای گورستان عصر مفرغی...
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پژوهشــی میدانــی در بخشــی از گورســتان ایــن محوطــهی عظیــم یکصــد هکتــاری
انجــام گرفــت؛ تعــداد  26گــور بــا ســاختار ســنگی در عمــق  230ســانتیمتر زیــر ســطح
زمیــن شناســایی و مــورد کاوش و مطالعــه قــرار گرفــت .قدمــت ایــن بخــش از گورســتان
و قبرهــای آن بــه حــدود  2600تــا  2800ق.م .تخمیــن زده شــد کــه تمامــی آنهــا مربــوط
بــه عصــر مفــر غ اســت .ایــن گورهــای عظیــم دارای ســاختار معمــاری ســنگی هســتند.
ســاختار تمامــی گورهــای موردمطالعــه یکســان ،امــا دارای ابعــادی متغیــر بیــن 180
ســانتیمتر تــا  420ســانتیمتر طــول و عــرض متوســط  120ســانتیمتر و همچنیــن بیــن
 110ســانتیمتر تــا  130ســانتیمتر ارتفــاع هســتند .مصالــح تمامــی گورهــا از ســنگ اســت،
بــه صورتــی کــه از قلوهســنگهای رودخان ـهای متوســط  25×35ســانتیمتر در دیــواره و
از تختهســنگهای بــزرگ (ســنگهای تخــت از کوههــای حاشــیه و باالدســت محوطــه
بــرش و آورده شــده) بــرای پوشــش ســقف ایــن گورهــای داالنیشــکل اســتفاده شــده
اســت .ایــن قبــور دارای ســاختاری منحصربهفــرد بــوده و نمون ـهی مشــابه آنهــا تاکنــون
از مطالعــات باستانشناســی جنوبشــرق ایــران گــزارش نشــده اســت .از داخــل ایــن گورهــا
اشــیاء تدفینــی فراوانــی بــا اشــکال متنــوع و بــا کاربردهــای مختلــف از جنــس ســفال،
ســنگ ،فلــز و غیــره بهدســت آمــده اســت (حیــدری( ،)1391 ،تصویــر .)1

تصویــر  .1عکــس هوایــی از محوطـهی گورســتان
کشیک (.)Google Earth

منطقــهی نیکشــهر واقــعدر زون مکــران ازجملــه مناطــق کوهســتانی بــا درههــای
تنــگ اســت کــه براثــر فعالیتهــای زمینشناســی بهوجــود آمدهانــد .ایــن درههــا محــل
عبــور رودخانههــای فصلــی و دائمــی هســتند کــه در طــی مســیر خــود بــا رســوبگذاری در
حاشــیهها ،زمینهــای مناســب کشــاورزی و حاصلخیــز را بهوجــود آوردهانــد (فــورون،
 .)184 :1364براســاس زمینشناســی منطقـهی گورســتان کشــیک نیکشــهر ،ایــن منطقــه
در بادزنهــای کوهپایــهای کوتــاه و نهشــتههای پادگانــهای و حدفاصــل واحــد ریــگ
قرارگرفتــه اســت کــه بررســی منطقــه ،نشــان از ماسهســنگ ،شــیل و کنگلومــرا بــا کمــی تــوف
در ایــن ناحیــه دارد؛ امــا بخــش پایینتــر ایــن منطقــه (ســد خیرآبــاد) دارای تنــاوب مــوزون
ماسهســنگ الیـهای و شــیل بــا کمــی فــورش ســنگ ،گلســنگ و کنگلومــرا اســت .ناحیـهی
ریــگ در باالدســت منطقـهی گورســتان دارای تنــاوب مــوزون ماسهســنگ الیـهای و شــیل،
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بــا کمــی ســنگ ســیلتی اســت (ســازمان زمینشناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور.)1367 ،
روســتای کشــیک در جنــوب ارتفاعــات الشــار جنوبــی قــرار گرفتــه اســت و درهی بمپــور را
از نیکشــهر جــدا مینمایــد؛ درههــای میانکوهــی ایــن ارتفاعــات راههــای مناســبی را بــرای
ایجــاد ارتبــاط بــا درهی بمپــور شــکلداده و بهنظــر میرســد کشــیک در عصــر مفــر غ یکــی
از محلهــای تــردد بیــن درهی بمپــور و نیکشــهر بــوده اســت .عالوهبــر موقعیــت مناســب
ارتباطــی ،شــکلگیری و تــداوم اســتقرار در کشــیک وابســتگی زیــادی بــه رودخانهی کشــیک
و زمینهــای مناســب کشــاورزی کــه در اثــر رســوبگذاری ایــن رودخانــهی شــکلگرفته،
داشــته اســت .محوطــه از شــرق و جنــوب بــا رودخانــهی کشــیک محصــور شــده کــه
زمینهــای جنوبــی آن آبرفتــی اســت (تصویــر ( ،)2گرگــی و همــکاران.)1397 ،

تصویــر  .2رســوبهای آبرفتــی رودخان ـهی کشــیک
در بخــش جنوبــی محوطــه (گرگــی و همــکاران،
.)1397

مواد و راهبرد آزمایشگاهی تحقیق
نمونههای مورد مطالعه

نمونههــای انتخابشــده بــرای مطالعــه در تحقیــق حاضــر شــامل  10قطعــه از ســفالهای
عصــر مفــر غ مکشــوف از کاوشهــای نجاتبخشــی گورســتان کشــیک در ســال 1391
اســت .تعــداد  5قطعــه از قطعــات ســفالی انتخابــی بــه رنــگ قرمــز روشــن (آجــری) و تعــداد
 5قطعـهی دیگــر از قطعــات انتخابــی دارای طیــف رنگــی خاکســتری روشــن نیــز هســتند.
دربــارهی ویژگیهــای ظاهــری و ماکروســکپی قطعــات ســفالهای انتخابــی بایــد عنــوان
ً
کــرد کــه ،ایــن قطعــات ســفالی تمامــا از ظــروف منقــوش مربــوط بــه قدحهــا و خمرههــای
ً
نســبتا بــزرگ نمونهبــرداری گردیدهانــد .تمامــی ســفالها دارای خمیــرهی بســیار ســخت و
ً
میــزان خلــل و فــرج آنهــا بســیار انــدک اســت .نمونههــای موردمطالعــه نســبتا ظریــف و در
مقاطــع عرضــی دو رنــگ و یــا ســه رنــگ هســتند (تصاویــر  3و  .)4نمونههــای شــمارهی 9
ً
و  10مربــوط بــه ظــروف تقریبــا کاملــی هســتند کــه در ســال  1393مرمــت و از آنهــا جهــت
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آزمایشهــای باستانســنجی نمونهبــرداری و آنالیــز گردیــده اســت .نمونــهی شــمارهی
 9مربــوط بــه یــک قــدح خاکســتری رنــگ منقــوش بــه طــرح صلیــب شکســته و بــه ابعــاد
ً
تقریبــا  50ســانتیمتر و نمونــهی شــمارهی  10اشارهشــده در جــدول شــمارهی  ،1مربــوط
بــه خمــرهی منســوب بــه چرخ ـهی زیســتی (زندگــی)( ،تصویــر  )3در جنوبشــرق اســت.
نوع ظرف

نوع قطعه

تزئینات قطعه
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جــدول  .1مشــخصات قطعــات ســفالی مــورد آنالیــز
در پژوهــش (نگارنــدگان.)1397 ،

نمونه

رنگ قطعات
درون

خمیره

بیرون

خمره

بدنه

منقوش

قرمز روشن

خاکستری روشن

قرمز روشن

1

قدح

بدنه

منقوش

خاکستری روشن

خاکستری روشن

صورتی

2

خمره

لبه

منقوش

خاکستری روشن

خاکستری روشن

خاکستری روشن

3

خمره

بدنه

منقوش

قرمز روشن

قرمز روشن

قرمز روشن

4

خمره

لبه

منقوش

خاکستری روشن

خاکستری روشن

قرمز روشن

5

خمره

بدنه

منقوش

قرمز روشن

قرمز روشن

قرمز روشن

6

خمره

بدنه

منقوش

قهوهای روشن

خاکستری روشن

خاکستری روشن

7

خمره

بدنه

منقوش

قرمز روشن

قرمز روشن

قرمز روشن

8

قدح

قدح کامل

صلیب شکسته

خاکستری روشن

خاکستری روشن

خاکستری روشن

9

خمره

خمرهی کامل

چرخهی زندگی

قرمز روشن

خاکستری روشن

قرمز روشن

10

تصویــر  .3تصاویــری از اشــکال و قطعــات
نمون ـهی موردمطالعــه (نگارنــدگان.)1397 ،

روشهای تجزیهوتحلیل آزمایشگاهی
آنالیز مقاطع نازک میکروسکوپی

بهمنظــور بررســی و مطالع ـهی ساختارشناســی و کانیشناســی ســفالها ،بررســی ترکیــب،
بافــت و همچنیــن تعییــن درجــهی حــرارت پخــت ســفال براســاس وجــود و یــا فقــدان
بعضــی کانیهــا بــه بررســی و مطالعــهی مقاطــع نــازک در زیــر میکروســکوپ پالریــزان
پرداختــه شــد ( .)Quinn, 2013: 4در همیــن راســتا ،بــرای ســاخت مقاطــع نــازک ،در ابتــدا
از قطعــات ریــز و خردشــدهی بدنـهی خمــره کــه امــکان وصالــی مجــدد آنهــا فراهــم نبــود
ً
انتخــاب و اقــدام بــه نمونهبــرداری در ابعــاد تقریبــا یــک ســانتیمتر مربــع شــد ،ســپس
بــرای ازبیــن بــردن خراشهــا و اثــرات تیغـهی موجــود بــرروی نمونــه ،عمــل ســایش انجــام

تصویــر  .4مقطــع عرضــی دو رنــگ از نمونــه
ســفال شــمارهی ( 5نگارنــدگان.)1397 ،
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گردیــد و درنهایــت توســط چســب اپوکســی بــه الم شیشــهای چســبانده شــد .در ادامــه
توســط مــواد ســایندهای همچــون ا کســیدآلومینیوم جهــت رســیدن بــه ضخامــت اســتاندارد
 0/03میکرومتــر ســاب داده و پــس از بررســی دقیــق و تأییــد ضخامــت بــرای پوش ـشدهی
و مراقبــت از آن پوشــش (کاور) داده شــد و آمــادهی مطالعــه در زیــر میکروســکوپ گردیــد.
بهمنظــور تهیـهی مقاطــع نــازک بــرای نمونههــای دیگــر همیــن روش استفادهشــده اســت
(.)Razani et al., 2017; Tonoiko, 2012; Peterson, 2009

تحلیل مطالعات ریزساختارشناسی میکروسکپی

تصویــر  .5عکــس میکروســکوپی خمــره ،بافــت
فشــرده بــا دان ههــای کوارتــز ریــز ،آهــن کلوئیــدی و
کلســیت( 1Pol-40X .نگارنــدگان.)1397 ،

تصویــر  .6عکــس میکروســکوپی خمــره،
نشــاندهندهی خلــل و فــرج و دان ههــای کوارتــز.
( 2Pol-40Xنگارنــدگان.)1397 ،

تصویــر  .7ســفال  ،1دارای بافــت قرمــز و
کوارتزهــای مــدور( 1Pol-40X .نگارنــدگان.)1397 ،

ً
نمونههــای موردمطالعــه ،تمامــا ریزبلــور و ظریــف بــوده و ضخامــت آنهــا از  5میلیمتــر
ً
تــا  1ســانتیمتر متغیــر اســت .ایــن نمونههــا در مقطــع عرضــی ا کثــرا دو رنــگ (تعــدادی
ســه رنــگ) و دارای رنــگ قهــوهای کمرنــگ تــا خاکســتری بــوده و تعــدادی از آنهــا نیــز
دارای رنــگ قرمز-قهــوهای هســتند (تصویــر )3؛ همانطورکــه در جــدول شــمارهی 2
دیــده میشــود در ســاخت ســفالها تنــوع فراوانــی از کانیهــا وجــود نــدارد .کانــی کوارتــز
بــه دو فــرم تکبلــور و چنــد بلــوری یــا ابــری همــراه بــا ا کســید آهــن در تمــام نمونههــا
ً
وجــود دارد .نمونههــای موردبررســی تقریبــا ترکیبــی مشــابه دارنــد و دارای منشــأ مشــترک
هســتند .بافــت تمــام نمونههــا ریزبلــور یــا ســیلتی اســت .کانــی اصلــی موجــود در نمونههــا
ً
کوارتــز اســت کــه عمدتــا ریزبلــور و فنوکریســت بــوده و بهمقــدار محدودتــر بهصــورت
پلیکریســتالین دیــده میشــود .كوارتــز پلیكریســتالین یــا كوارتــز ابــری در اثــر فرآیندهــای
دگرگونــی بهوجــود میآیــد (تصویــر  .)Nourzehi et al., 2017( ،)7فراوانــی کانــی کوارتــز
در نمونههــا متفــاوت و از  10درصــد تــا  25درصــد متغیــر اســت .ذرات آهــن کلوئیــدی
کانــی دیگــر موجــود در نمونههــا اســت کــه بــا رنــگ غیریکنواخــت قرمــز تــا تیــره در تصاویــر
ً
میکروســکوپی کامــا مشــخص هســتند .فراوانــی ایــن کانــی در حــدود  2درصــد تــا  5درصــد
در نمونههــا متغیــر اســت (تصاویــر  7 ،6و .)10
از دیگــر اجــزاء ســازنده کــه در ا کثــر نمونههــا دیــده میشــود ،میتــوان بــه قطعــات
ً
گــراگ (بــه قطعــات خــرد و پــودر شــدهی ســفال و یــا آجــر کــه مجــددا بهعنــوان پرکننــده و
اصالحکننــدهی خــواص ِگل بــه خمیــرهی ســفال افــزوده میشــود) اشــاره نمــود کــه بهمقــدار
محــدودی در نمونههــا دیــده میشــود (تصویــر  .)10نمونـهی شــمارهی  4ازنظــر ترکیــب بــا
ً
دیگــر نمونههــا کمــی تفــاوت دارد .بافــت آن نســبتا درش ـتتر (بافــت ســیلتی درش ـتبلور)
اســت .در ایــن نمونــه عالوهبــر اجــزاء ســازندهی کوارتــز ،ا کســید آهن و قطعات گــراگ ،کانی
کلســیت نیــز دیــده میشــود کــه در دیگــر نمونههــا وجــود نــدارد .ایــن کانــی بهصــورت اولیــه
بــوده و در حــدود  3درصــد تــا  5درصــد حجــم ایــن نمونــه را تشــکیل میدهــد .در فضاهــای
خالــی موجــود در ایــن نمونــه ،مقــدار کمــی کانــی کلســیت ثانویــه دیــده میشــود .ایــن کانــی
ً
دارای رنــگ غیریکنواخــت روشــن بــوده و ا کثــرا در حاشــیهی داخلــی فضاهــای خالــی و در
حاشــیهی بیرونــی ســفالها دیــده میشــود .کلســیت ثانویــه بعــد از مدفــون شــدن ســفال
و در اثــر تمــاس بــا آبهــای فــرو رونــده و دیگــر فرآیندهــای فیزیکــی و شــیمیایی ر خداده
در طــول زمــان تشکیلشــده اســت و ارتباطــی بــا ترکیــب اولیــه ســفال نــدارد (تصویــر ،)10
( .)Fabbri et al., 2014کانــی کلســیت و کانیهــای دارای بنیــان کربنــات بهدلیــل اینکــه
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در درجــهی حــرارت  850-750درجــهی ســانتیگراد از بیــن میرونــد ،در مطالعــهی
ســفالها بهعنــوان شــاخص حرارتــی درنظــر گرفتــه میشــوند ()Maritan et al., 2006
 .باتوجهبــه زمینشناســی منطقــه (جنوبشــرق ایــران) ،میتــوان دریافــت کــه کانــی
کلســیت در رســوب منطقــه وجــود دارد و نبــود آن در ســفالهای موردبررســی تنهــا مؤیــد یک
نکتــه اســت و آن اینکــه درج ـهی حــرارت پخــت ســفالها در نمونههــای فاقــد کلســیت
بیــش از  850درجــهی ســانتیگراد بــوده و تنهــا نمونههــای  5 ،4و  10درجــهی حــرارت
پخــت کمتــر از  850درجــهی ســانتیگراد را تحمــل کردهانــد و احتمــال مــیرود کــه ایــن
ســفالها در شــرایط محیطــی یــک کــوره پخــت شــدهاند (تصاویــر  5و  .)10در بررسـیهای
مقاطــع نــازک مســئلهای کــه در تمامــی ســفالها مشــاهده میشــود ،وجــود ماتریکــس ســبز
ً
و قرمــز اســت .ایــن عامــل نشــان میدهــد کــه ســفالها درج ـهی حــرارت تقریبــا باالیــی را
متحمــل شــدهاند ،یعنــی میتــوان بــه ایــن موضــوع پیبــرد کــه دمــای پخــت بــه حــدود
 1000درجـهی ســانتیگراد رســیده ،امــا دمــا از  1020درجـهی ســانتیگراد فراتــر نرفتــه اســت.
از طرفــی وجــود دانههــای پرکننــده در اندازههــای یکســان در بافــت ســفالها نشــانگر ورز
مناســب خمیــره اســت .در بافــت ســفالها بهراحتــی میتــوان حفرههــای کشــیده شــدهای
کــه در یــک امتــداد هســتند را مشــاهده کــرد کــه ایــن کشــیدگی حفرههــا در یــک امتــداد
را میتــوان تــا حــدودی بــه چر خســاز بــودن آنهــا مرتبــط دانســت .بــرروی ســفالها یــک
الیـهی نــازک لعابماننــد کشــیده شــده اســت کــه در تصاویــر میکروســکپی  8و  9بهوضــوح
قابلمشــاهده هســتند .تصویــر میکروســکپی  ،8نشــاندهندهی الیــهی ســفید رنــگ و
تصویــر شــمارهی  9نشــاندهندهی الی ـهای از ا کســید آهــن اســت (تصاویــر  8و .)9
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تصویــر  .8ســفال  ،2دارای بافــت ســبز و
حضــور الی ـهی لعــاب دوغــاب آهکــی.
(نگارنــدگان.)1397 ،

2Pol-40X

آنالیز پراش پرتوایکس به روش پودری ()XRPD

آنالیــز پــراش پرتوایکــس بــه روش پــودری ،یــک تکنیــک بســیار مهــم بــرای بهدســت آوردن
اطالعــات ســاختاری تجزیــه خــواص ســاختمانی ماننــد فشــار ،انــدازهی ذرات ،ترکیــب فــاز و
جهتیابــی بلــور مــواد و پــودری اســت کــه از ایــن روش بــرای آثــار ســفالی ،میتــوان بــرای
مطالعــهی مــواد افزودنــی (اطالعاتــی در مــورد مــواد خــام) ،ماتریکــس ،فرآینــد پخــت و
فازهــای کریســتالین و ثانویــه ()Schoch, 1945; Corbeil, 2004; Bonis et al., 2010
اســتفاده نمــود .بــه جهــت شناســایی و تشــخیص فازهــای کریســتالین موجــود در نمونههــا
و همچنیــن تعییــن وجــود یــا فقــدان فازهایــی کــه در مقاطــع نــازک قابلمشــاهده نیســتند
از آنالیــز پــراش پرتوایکــس بـهروش پــودری اســتفاده شــده اســت .از نمونـهی ســفالها بــه
مقــدار  0/5گــرم نمونهبــرداری صــورت گرفــت .نمونههــا بهوســیلهی دســتگاه دیفرا گتومتــر
مــدل  ،BrukerD8ســاخت کشــور کانــادا (المــپ تیــوپ تولیدکننــدهی پرتوایکــس آن
از جنــس مــس ( )Cuبــوده کــه بــا اختالفپتانســیل  40کیلوولــت و شــدتجریان 30
میلیآمپــر ،پرتوایکــس موردنیــاز را تولیــد میکــرد) مــورد آزمایــش قرارگرفتــه شــدند.
آزمایــش  XRPDروی نمونههــا از زاوی ـهی  10تــا  60درج ـهی ( )2θ=10-60انجــام شــده
اســت؛ همچنیــن بــرای تفســیر آنالیزهــای  XRPDاز نرمافــزار X’Pert HighScore Plus
نســخهی  2008اســتفاده شــده اســت.

تصویــر  .9ســفال  ،3الی ـهی ا کســید آهــن
کشــیده شــده بــرروی ســطح ســفال2Pol-40X .
(نگارنــدگان.)1397 ،

تصویــر  .10ســفال  ،4دارای بافــت قرمزرنــگ و
حضــور قطعــات گــرا گ و کلســیت ثانویــه در بافــت
ســفال( 2Pol-40X .نگارنــدگان.)1397 ،
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جدول  .3نتایج آنالیز پتروگرافی مقاطع نازک سفالها (نگارندگان.)1397 ،
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تحلیل نتایج آنالیز پراش پرتوایکس

باتوجهبــه طیفهــای آنالیــز پــراش پرتوایکــس (تصویــر  )10از نمونههــای موردنظــر،
فازهایــی همچــون کوارتــز ،کلســیت ،هماتیــت و پالژیــوکالز در تمــام ســفالها شناســایی
شــده اســت .طیـف  A ،hو  iمربــوط بــه ســفالهایی بــا مغــز خاکســتری و  cو  eنیــز مربــوط به
ســفالهای بــا مغــز قرمــز روشــن هســتند (تصویــر  .)11از شــاخصترین فازهــای شناســایی
شــده در ســفالها ،کانــی کوارتــز اســت کــه ایــن فــاز در بررســی مقاطــع نــازک ســفالها هــم
نیــز مشــاهده شــده اســت .بیشــتر دانههــای کوارتــزی از نــوع کوارتــز آلفــا و اولیــه محســوب
میشــوند و هیچگونــه تغییــرات پلیمورفیکــی و فازهــای حــرارت بــاالی کوارتــز هماننــد
تریدیمیــت و کریســتوبالیت در ســفالها دیــده نمیشــود.
فازهــای آهــندار هماتیــت از دیگــر فازهایــی هســتند کــه در تمــام ســفالها
شناساییشــده اســت .ایــن فــاز ازجملــه فازهــای شــرایط ا کسیداســیونی هســتند کــه در
ســفالها مشــخص شــده اســت .کلســیت ازجملــه فازهــای شناساییشــده نمونههــای  4و
 10اســت ،کــه ایــن فــاز در بررس ـیهای میکروســکوپی هــم قابــل اســتناد هســتند .کلســیت
فهــای XRPD
تصویــر  .11دیا گــرام مقایس ـهای طی 
ســفالها؛ طیــف  Aمربــوط بــه ســفال شــمارهی
( 10خمــرهی زندگــی) ،طیــف  cمربــوط بــه ســفال
شــمارهی  ،3طیــف  eمربــوط بــه ســفال شــمارهی
 ،5طیــف  hمربــوط بــه ســفال شــمارهی  8و طیــف
 iمربــوط بــه ســفال شــمارهی  9اســت (نگارنــدگان،
.)1397

مطالعهی باستانسنجی سفالهای گورستان عصر مفرغی...

از دســته فازهایــی اســت کــه باتوجــه ب ـه حضــور آنهــا در ظــروف ســفالی ،میتــوان آنرا
بهعنــوان یــک شــاخص حرارتــی برشــمرد و دمــای پیشــنهادی  850درجـهی ســانتیگراد را
بــرای آنهــا درنظــر گرفــت؛ زیــرا فازهــای کربناتـهی موجــود در ســفالها ،ازجملــه کلســیت
در دمایــی باالتــر از  850درجــهی ســانتیگراد تجزیــه میشــوند و حضــور آنهــا در بافــت
ســفالها ،یعنــی حــرارت پخــت ســفال فراتــر از آن نرفتــه اســت .امــا در دیگــر ســفالها
باتوجهبــه عــدم شناســایی کلســیت میتــوان دمایــی باالتــر از  850درج ـهی ســانتیگراد را
درنظــر گرفــت ()Matson,1971; Emami & Trettin, 2012؛ همانطــور کــه پیشتــر ذکــر
شــد ،باتوجهبــه زمینشناســی جنوبشــرق میتــوان کلســیت را در رســوبات منطقــه یافــت،
و نبــود کلســیت در بافــت ســفالها نشــان از تجزیـهی آن دارد .پالژیــوکالز شناساییشــده در
ً
بافــت ســفالها عمدتــا بهصــورت آنورتیــت بــوده اســت .فــاز گرافیــت شناساییشــده نشــان
از وجــود کربــن در بافــت ســفال میباشــد کــه هســتهی خاکســتری روشــن مشــاهده شــده
در بخشهایــی از مقاطــع دلیلیبــر شناســایی ایــن فــاز اســت .ایــن فــاز بهدلیــل نشســت
کربــن در بافــت و عــدم تــوازن در رســیدن ا کســیژن بــه ســفالها در کــوره و ســیاه شــدن مغــز
آنهــا اســت.
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یشــده
جــدول  .3فازهــای کریســتالین شناسای 
از پنــج نمونــه از قطعــات ســفالی (نگارنــدگان،
.)1397
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نتیجهگیری

آنچنانکــه در متــن مقالــه آمــده اســت ،ایــن پژوهــش باهــدف مطالع ـهی باستانســنجی
و فنــاوری ســاخت ســفالهای گورســتان کشــیک درجهــت شــناخت تفاوتهــا و
شــباهتهای موجــود در زمینــهی منشــأ تولیــد ســفالها (یکســان بــودن یــا تفــاوت
در منشــأ) و اطالعــات فنــی در ســاخت (میــزان حــرارت ،فــن ســاخت و شــرایط کــوره)
انجامشــده اســت .براســاس زمینشناســی منطقــهی گورســتان کشــیک نیکشــهر ،ایــن
منطقــه در بادزنهــای کوهپایــهای کوتــاه و نهشــتههای پادگانــهای و حدفاصــل واحــد
ریــگ قرارگرفتــه اســت کــه بررســی منطقــه نشــان از ماسهســنگ ،شــیل و کنگلومــرا بــا کمــی
تــوف در ایــن ناحیــه دارد .ناحیـهی ریــگ در باالدســت منطقـهی گورســتان ،دارای تنــاوب
مــوزون ماسهســنگ الیـهای و شــیل ،بــا کمــی ســنگ ســیلتی اســت و همچنیــن رودخانـهی
کشــیک در ایــن ناحیــه باعــث تهنشســت الیههــای انبــوه رســوبی و آبرفتــی شــده اســت.
باتوجهبــه بررسـیهای صورتگرفتــه در زمینـهی مــواد مــورد اســتفاده در ســاخت ســفالها
و مقایســهی آنهــا ،مشــخص شــد کــه ایــن ســفالها از نقطهنظــر خا کشناســی و مــواد
افزودنــی بــه خمیــره و فــن ســاخت ،دارای ســبک کار یکســان و دارای منشــأ واحــدی
هســتند .ســفالها همــه دارای قطعــات کوارتــز دانــهی گــرد شــده و مــدوری هســتند
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کــه نشــان میدهــد دارای منشــأ آبرفتــی هســتند و حاصــل خردشــدن و آســیاب قطعــات
بزرگتــر نیســتند و همچنیــن ایــن دانههــا بهطــور یکســان در بافــت ســفالها پرا کنــده
شــدهاند و دارای ورز بســیار مناســبی در تهیــه و فــرآوری اولی ـهی خمیــره بــوده اســت .ایــن
نکتــه را باتوجهبــه حضــور رودخانـهی کشــیک در منطقــه ،میتــوان اینگونــه توجیــه کــرد
ً
کــه ســفالگر پیشازتاریخــی ،احتمــاال از خا کهــای آبرفتــی و رســوبی ســاحل رودخان ـهی
کشــیک بهجهــت ســاخت ســفالها اســتفاده نمــوده اســت ،امــا بهطــور قطــع نمیتــوان
در ایــن مــورد نظــر قطعــی را داد؛ چرا کــه خــاک مورداســتفاده در ســاخت ســفالهای
بهدس ـتآمده از گورســتان کشــیک ،خــاک شســته شــده ،تمیــز و بســیار چســبنده بــوده،
بهطوریکــه میــزان خلــل و فــرج موجــود در بافــت ســفالها بســیار انــدک اســت و ایــن
مهــم را میتــوان هــم از مشــاهدهی مقاطــع عرضــی ماکروســکپی ســفالها و همچنیــن
مقاطــع میکروســکپی مشــاهده کــرد؛ بنابرایــن ،ازلحــاظ شــناخت دقیــق منشــأ ســاخت
نمیتــوان نظــر جامعــی داد؛ زیــرا همانطورکــه ذکــر گردیــد ،در تهیــه و فــرآوری خمیــرهی
ســفالها ،خــاک موردنظــر اصــاح گردیــده اســت ،امــا همانطورکــه پیشتــر ذکــر گردیــد،
جنــوب و شــرق محوطــه سرشــار از الیههــای آبرفتــی و رســوبی اســت ،چهبســا کــه از ایــن
مــواد رســوبی بــرای تهی ـهی خمیــرهی ســفالگری اســتفاده نمودهانــد .باتوجــه بــه اینکــه
دیگــر بخشهــای موجــود در اطــراف گورســتان ،بهویــژه باالدســت گورســتان ،بســترهای
ســنگالخی و کوهســتانی موجــود اســت؛ احتمــال دیگــری کــه میتوانــد منشــأ بومــی ایــن
ســفالها را تأییــد نمایــد ،شناســایی و کشــف کورههــا و ســفالهای خاکســتری ذوبشــده و
شیشـهای شــدهای اســت کــه در جریــان مطالعــات گرگــی و همکارانــش بهدســت آمده اســت
کــه ایــن موضــوع بیانگــر وجــود کورههــای ســاخت ســفال در ایــن ناحیــه اســت .همچنیــن
آنالیزهــای پــراش پرتوایکــس گرفتهشــده از ســفالها نیــز تشــابهات ســاختاری و فــازی بیــن
اشــیاء مذکــور را ثابــت کــرد .امــا براســاس نقــوش و طر حهــای موجــود بــرروی ســفالهای
یافتشــده در گورســتان کشــیک میتــوان بــه ارتباطهــای بیــن مــردم کشــیک و بهویــژه
بــا مردمــی در دیگــر مناطــق همچــون محوطههــای اســپیدژ ،بمپــور ،چگــردک و حتــی
شهرســوخته پیبــرد؛ کــه ایــن موضــوع ،نیــاز بــه مطالعــات گســتردهی باستانشناســی در
ایــن بخــش دارد.
همچنیــن بایــد اشــاره نمــود کــه ســفالهای موردنظــر در کورههایــی بســته بــا شــرایط
ا کسیداســیون (ســفالهای قرمز-نارنجــی) ،احیــاء (ســفالهای خاکســتری) و همچنیــن
در شــرایط متنــاوب ا کسیداســیون و احیــاء نیــز پختــه و تولیــد میشــدند .شــاید بهتــوان
ســفالها را ازلحــاظ حــرارت پخــت در کــوره بــه دودســتهی کلــی ســفالهایی -بــا
دانههــای کلســیت -و -بــدون دانههــای کلســیت -تقســیمبندی نمــود .دمــای پخــت
بــرای نمونههــای  5 ،4و  10پایینتــر از  850-750درج ـهی ســانتیگراد (بهدلیــل حضــور
کلســیت در بافت) و ســایر ســفالها ( 8 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1و  )9بیشــتر از آن پیشــنهاد میشــود.
در بیــان آخــر ،بایــد اذعــان داشــت کــه مطالعــات و بررســیهای باستانشناســی و
باستانســنجی صورتگرفتــه ،ســفالگری در منطقـهی کشــیک را صنعتــی ماهرانــه و بســیار
حرفــهای برمیشــمرد.

مطالعهی باستانسنجی سفالهای گورستان عصر مفرغی...
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