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 .1دانشیار دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان و استاد مدعو در مؤسسه تحقیقات فیزیک کاربردی در باستانشناسی و باستانسنجی ،دانشگاه بوردو
 .2استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه جیرفت ،کرمان ،ایران.

چکیده
طی یک بررسی باستانشناختی در منطقۀ موسوم به سرشاخههای حوزۀ فرهنگی هلیلرود ،در میان مواد فرهنگی پراکنده بر
سطح محوطهای به نام کهیرو  ،IIتعداد زیادی سربارههای ذوب فلز و بوتههای ریختهگری و بقایای فلزگری مشاهده شد.
مطالعه بر سربارههای ذوب و وجود قطرات و گویچههای مسی در بافت میکروسکپی سربارهها نشان از استحصال فرایند فلز-
گری مس در این برهۀ زمانی در این منطقه ،دارد .تعداد دَه نمونه از مواد فرهنگی از منطقه کهیرو  IIانتخاب شدند و بر اساس
آزمایشهای مینرالوژی جهت شناسایی خصوصیات بافت سرباره و بوته ،و فلورسانس اشعۀ ایکس جهت شناسایی ترکیب
شیمیایی بین مواد مکشوفه و مطالعات ریزساختاری و میکروسکپی موردبررسی قرار گرفتند .قطرات مس در زمینۀ کریستالین
سیلیسی سرباره پراکندهشدهاند و بهعنوان یک فاکتور جهت تخمین درجۀ حرارت ذوب و ترکیب فلز مفید هستند .قطعات
بوتههای ذوب یافت شده در این محدوده نیز نشان از ریختهگری مس دارند .بوتههای ذوب ،بدنۀ سرامیکی دارند که اغلب از
کانیهای آذرین (کوارتز ،فلدسپات ،پالژیوکالز) بهعنوان تمپر در بافت آنها استفادهشده است .محصوالت ذوب و بقایای ذوب
در ناحیۀ داخلی بوته ،تجمع دارند که شامل کانیهای اکسیدی مس همچون کوپریت ) (Cu2Sو دالفوسیت ) (CuFeO2است.
وجود کانیهای اکسیدی بهعنوان بقایای ذوب در کف بوته حکایت از ذوب مس اکسیدی و کربناته در منطقه دارد ،زیرا بقایای
تجمع یافته ترکیبات اکسیدی در کف بوته ،عمدتاً بقایای فرایند ناقص استحصال و یا ریختهگری هستند و سبب تشکیل مس
کربناته یا اکسیدی در آخرین مرحلۀ ریختهگری میشوند .چنین به نظر میرسد که این بوتهها جهت فرایند تولید مات یا شمش
مس مورداستفاده قرارمیگرفتهاند .منطقۀ کهیرو  IIبهواسطۀ وجود بقایای استحصال مس از سنگ معدن کربناته ،میتواند
بهعنوان یکی از مناطق قدیمی و کلیدی در سرشاخههای هلیل رود معرفی شود.
واژگان کلیدی :فلزشناسی باستانی ،مینرالوژی ،پترولوژی ،سربارۀ ذوب ،سرشاخههای هلیلرود ،دوران مسسنگی
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 .1مقدمه
فالت ایران ازجمله مناطق بسیار مهم در ارتباط با ذوب و فلزگری فلزات در دنیای باستان است .به تعبیر بسیاری از محققان،
ایران به دلیل شرایط زمینشناسی خود خواستگاه اصلی تولید و ذوب برخی فلزات ازجمله مس و سپس آلیاژهای آن ازجمله برنز بوده
است [ .]1-3در تمام حوزۀ فرهنگی هلیلرود بهویژه در منطقۀ سرشاخههای این مسیل فرهنگی شواهد مهمی از محوطههای فلزکاری
کهن شناساییشده است .منظور از محوطۀ فلزکاری کهن ،محوطهای است که در آن عمل استحصال مس از سنگ حاوی فلز صورت
گرفته است و بقایای این فعالیت در قالب تجمعهای سرباره و تفالههای فرایند ذوب و استحصال و در مواردی بقایای مختصری از
کورههای مربوط به فرایند ذوب ،در منطقه بر جای میماند [ .]4این محوطهها بخش مهمی از تاریخچۀ فلزگری و ذوب در یک منطقه
را در بردارند و از این نظر دارای اهمیت فراوان هستند .تولید فلز و چگونگی انتقال آن در بسیاری از مقاالت علمی موضوع بحث قرار
داشته و در این خصوص نظرات زیادی در راستای چگونگی تولید فلزات و انتقال آن در اولین مهرومومهای مورد توجه محققان به
دانش فلزگری باستانی وجود داشته است [ .]5فلزات در دنیای باستان یا بهعنوان یک کاالی لوکس و تجمالتی و یا بهعنوان ابزارهایی
برای نبرد مورد خریدوفروش قرار میگرفتند و به همین دلیل بسیاری از مناطق و حوزههای فرهنگی سعی در توسعۀ این صنعت ،چه
بهعنوان بازاری برای خریدوفروش آن و چه بهعنوان محلی صنعتی جهت تولید آن ،داشتهاند [ .]6در این خصوص نهتنها تولید فلزات
در دنیای باستان نقش مهمی را در پیشبرد تکنیکی یک منطقه به همراه داشته بلکه دادوستد و تجارت آن نیز بسیار حائز اهمیت بوده
است .در این راستا حوزههای فرهنگی پرقدرت از بینالنهرین در غرب تا حوزۀ فرهنگی سیستان و پنچاب در شرق ایران بسیار تحت
تأثیر این ارتباط قرار داشتند .در این خصوص حوزه فرهنگی هلیل رود بهعنوان یکی از کانونهای اصلی تولید و مهاجرت فلزات به
شمار میآید [ .]1مطالعه بر روی محوطههای ذوب و فلزگری با دشواریهایی نیز همراه است که از مهمترین آنها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
الف) این محوطهها اغلب ،در مناطقی قرارگرفتهاند که دسترسی به آنها دشوار است و گاهی امکان شناسایی پراکندگی
محوطههای کاوش در یک بررسی باستانشناسی میسر نیست.
ب) امکان تاریخگذاری دقیق در برخی از این محوطهها به دلیل فقر مواد باستانشناختی کافی و الیهنگاری علمی وجود ندارد،
چراکه در بیشتر موارد بقایای فلزگری و استحصال در این محوطهها بر روی زمین اثرات خود را بر جای گذاشتهاند.
ج) مدتزمان انجام این فعالیتها نیز از موارد بسیار حائز اهمیت است ،زیرا این محوطهها عموماً کارگاههای کوچکی بودهاند که
در فصول خاصی از سال استفاده میشده و سپس متروکشدهاند.
محوطۀ کهیرو  ،IIطی یک بررسی باستانشناسی ،شناسایی شد که با توجه به شواهد سطحی ،به دوران مسسنگی (اوایل تا
اواسط این دوره) تعلق دارد .پراکندگی بقایای مواد فلزی و بقایای ذوب فلز در این محوطه نکتۀ باارزشی در مطالعات فلزکاری کهن در
هزارۀ چهارم پیش از میالد در این منطقه خواهد بود .این منطقه فلزگری که کهن به نظر میرسد ،از نوع محوطههای استقراری است
که نمونههای مشابه آن در مناطق کوهپایهای ،و حاشیهای دشتهای حوزۀ هلیل به تعداد زیاد شناساییشده است [ .]7این محوطه
ازلحاظ وسعت کوچک است ،اما با توجه به مواد منقول و غیرمنقولی که در آن یافت شده و بهویژه به لحاظ دورۀ زمانی ،در مطالعات
باستانشناسی افزون بر پژوهشهای فلزکاری کهن در حوزۀ فرهنگی هلیلرود بسیار مهم است .در این مقاله ،پس از توصیف محوطه
و شواهد باستانشناختی به مطالعۀ آزمایشگاهی شواهد فلزکاری بهدستآمده و گردآوریشده از مواد پراکندهشده در سطح آن
پرداختهشده است .در این مهم که این منطقه بهعنوان یک محدودۀ فلزگری و صنعتی مورداستفاده بوده است ،شکی نیست اما
چگونگی فرایند ذوب و این نکته که چه مادهای و یا چه نوع سنگ معدنی در این پروسه استفاده میشده است ،ازجمله موارد مهم در
تحلیل ساختار صنعتی منطقه و نوع فرایند متالورژی و نوع فلز مورد استحصال در این محوطه است.
ازجمله مهمترین پرسشهایی که در این مقاله مطرحشدهاند عبارت هستند از :در این محل چه محصول فلزی و از چه نوع سنگ
معدن فلزی تولید میشدهاند؟ شیوههای فرایند تولید این محصوالت چگونه بوده است؟

 .2پیشینۀ پژوهش
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 .1-2اهمیت مطالعات فلزگری باستانی مس در جنوب شرق ایران
در ارتباط باسابقه فعالیتهای فن در راستای استحصال مس طبیعی بهصورت مات فلزی یا فلز غیر آلیاژی تا ذوب و استحصال این
کانی فلزی از ذخایر سولفیدی آن در جنوب غرب مطالعات زیادی صورت گرفته است [ .]1,6مطالعه بر روی تکنیک فلزگری مس در
این ناحیۀ وسیع سبب درک ارتباط فرهنگی و فن در بین جوامع این ناحیۀ جغرافیایی میشود [ .]8این محدوده از جنوب شرق ایران از
این بابت بسیار حائز اهمیت است که استفاده از مس طبیعی و خالص و همچنین ترکیبات آن بهصورت آلیاژهای حاوی آرسنیک،
انتیموان ،سرب و نیکل در این محدوده ،در پیشازتاریخ این محدوده موردتوجه و استفاده قرارگرفته است [ .]9-10تکنولوژی فلزگری
در بسیاری از منابع بر اساس دو تئوری ،موردبحث قرارگرفتهاند :اینکه آیا فلزگری در بخشهای مختلف فالت ایران بهصورت اتفاقی و
یا تجربی رخداده است .مطالعات گستردۀ آرکئومتالورژیک شواهد بسیار زیادی را در ارتباط با استفادۀ بهینه از یک فلز معین در یک
منطقۀ خاص ،مشخص میکند که در بسیاری موارد به سنتهای فلزگری در یک منطقۀ خاص نیز معروف شدهاند [ .]4بر اساس
مطالعات فلزگری کهن انجامشده ،فلزگری قدیمی و استفاده از آلیاژها در دنیای قدیم در ناحیۀ جنوب شرق ایران بهطور اتفاقی انجام
نمیگرفته است و در این خصوص آلیاژهای مس (آرسنیکی یا همراه با قلع) در قسمتهایی از آناتولی ،آسیای مرکزی و ایران از قدیم
شناختهشده و در کنار عطریات ،نقره و چرم در حال دادوستد بودند [ .]11در این راستا وجود اشیاء متعددی از انواع آلیاژهای مس (از
نوع مس آرسنیکی و یا حاوی قلع) در منطقۀ کرمان از دیرباز گزارششده است و سوابق مطالعات معدنکاری در این ناحیه به مطالعات
محققان آمریکایی و انگلیسی در دو دهۀ گذشته در این منطقه برمیگردد [ .]12-14در مهرومومهای  1970میالدی نیز بررسیهایی
توسط محققان انگلیسی انجام شد که همه بر متالورژی بسیار ارزشمندی بر پایۀ مس در سرشاخههای هلیلرود یکصدا بودند [.]15
در حال حاضر و در صنعت امروزی نیز بررسیهای اولیه جهت برآورد پتانسیلهای معدنی در یک ناحیه عموماً بر اساس شواهد بهجای
مانده از معدنکاری قدیم میسر است .بیش از  %95از معادن فلزی کشور بر اساس شواهد سنتی بهجای مانده از فعالیتهای معدن-
کاری کشف ،و سپس موردمطالعه سیستماتیک و درنهایت استخراج مواد معدنی قرارگرفتهاند [ .]16اساس این مطالعات بر شواهد
برجایماندۀ ناشی از فعالیتهای ذوب فلز ،استحصال و استخراج سنگ مادر از کوه استوار است .ایجاد تونلهای افقی و عمودی جهت
استخراج و دستیابی هر چهبهتر به مادۀ معدنی گواه این واقعیت است که علم معدنکاری از دیرباز با درایت خاصی انجام میشده
است .سنگهای معدنی با برونزدهای متفاوت و مشخصۀ خود چه از جهت رنگ و چه از جهت نوع کانی زایی و ساختار ایجادشده بر
روی زمین همواره توجه کاوشگران و اقوام گذشته را به خود جلب میکردهاند .کانیهای مسی یا کربناتهای مس بارنگ سبز و آبی
بر روی زمین رخنمون دارند و این شاید یکی از دالیلی است که از دیرباز توجه انسان را به مس جلب کرده است [ .]17آنچه مهم
است و شواهد بسیاری را دراینارتباط به همراه دارد ،این است که با شناسایی مس و استحصال این ماده ،بشر وارد عصر نوینی از
تاریخ شد ،دوران مس-سنگی .استخراج فلزاتی نظیر مس ،طال ،نقره ،سرب و روی را به ایرانیان نسبت میدهند ،و در این راستا
مناطق بسیاری نیز اثباتکنندۀ وجود معدنکاران و صنعتگران قدیمی در فالت ایران است [ .]18در این خصوص ،اولین آثاری که در
اکثر مواقع به چشم میخورند ،سربارههای ذوب فلز هستند .ازآنجاییکه سربارههای ذوب مواد طبیعی نبوده ،بلکه نتیجه و ماحصل
دست بشر و تفکر صنعتگر قدیمی در جهت به آوری مواد خام در زمان خود بودهاند ،بنابراین مطالعه بر روی آنان از پیچیدگی خاصی
برخوردار است .فاکتورهای در نظر گرفتهشده برای مطالعۀ سربارهها و محصوالت بهجای مانده از فرایند ذوب ،تلفیقی هستند از
مطالعات پتروگرافی ،متالوگرافی و روشهای آزمایشگاهی شیمی تر و شیمی دستگاهی و سنجشهای حرارتی جهت تعیین شرایط و
دمای ذوب .مطالعۀ سیستماتیک و استفاده از روشهای آزمایشگاهی بر روی سربارههای ذوب و تفالههای بهجای مانده از فرایندهای
ذوب ،هم برای باستانشناسان و هم متخصصان مواد تاریخی مهم است .نکات کلیدی دراینارتباط عبارت هستند از )1 :شناخت فلز
مورد استخراج و یا دیگر فلزات همراه با ماده معدنی در ناحیه بهصورت اصلی ( )Majorیا فرعی ( )Traceو روشهای کانهآرایی آنان

[ )2 .]19, 20روشهای معدنکاری و استخراج فلز [ )3 .]19متالورژی بهعنوان یک روش جهتدار جهت شناسایی تکنیک بهکاررفته
در دنیای قدیم در ناحیۀ مذکور [.]8, 21

.2-2توصیف محوطۀ کهیرو  IIو منطقۀ کاوش
طی بررسی باستانشناختی موردنظر در منطقۀ قدرودخانه بیست و نه محوطۀ متعلق به عصر مسسنگی (از اوایل تا اواخر این دوره)
شناساییشده است (نقشه  )1که از میان آنها تعداد چهار مورد که در نقشه با مربعهای سیاهرنگ مشخص شدهاند ،سابقۀ تاریخی
قدیمیتر و به اوایل تا اواسط این دوران تعلق دارند [ .]25تقریباً تمام استقرارهای شناساییشده در این منطقه را میتوان با توجه به
گسترش و پراکندگی قابلمالحظۀ مواد فرهنگی در سطحی وسیع ،شیوۀ پراکنش مواد فرهنگی بر سطح و تُنُک بودن این مواد و عدم
وجود آثار معماری مشخص ،با زندگی کوچنشینی پیوند داد .بهویژه که امروزه نیز این شیوه در منطقۀ موردبررسی همچنان شیوۀ غالب
و در بخشهای بزرگی از آن تنها شیوۀ زندگی است [ .]25هرچند برخی از استقرارها ـ مانند کرو Iو گُردان ـ شرایط متفاوتی دارند و
به نظر میرسد که نوعی زندگی یکجانشینی در آنها وجود داشته است [ .]25محوطۀ کهیرو IIدر نگاه نخست و به لحاظ شواهد
بسیار ضعیف وجود معماری ،محوطهای مرتبط بازندگی کوچنشینی به نظر میرسد ،زیرا مواد فرهنگی نسبتاً اندکی بر سطح آن پراکنده
است ،حفاریهای غیرمجاز ،دلیلی بر وجود الیههای باستانشناختی در عمق ارائه نمیدهند اما پس از بررسی دقیقتر ،بهویژه توجه به
سوختگی خاک ،وجود بوتههای مربوط به فلزکاری و سربارههای ذوب مشاهده میشوند که دلیلی هستند بر این مهم که محوطۀ فوق
یک کارگاه صنعتی و تولید فلز بوده است .چنین محوطهای ،بهویژه ،باسابقۀ تاریخی اوایل تا اواسط عصر مسسنگی ازنظر زمانی بسیار
منحصربهفرد است.
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ناحیۀ موردمطالعه ازلحاظ نوع ذخایر معدنی در منطقه معدنی مس پورفیری کشور قرار میگیرد که آلتراسیونهای متعددی را به-
خصوص در کل استان کرمان نشان میدهند [ .]22بیشتر ذخایر این ناحیه از نوع ذخایر مس پورفیری هستند و تشکیالتی مشابه با
نوع کانسار مس سرچشمه را دارد .در اکثر نقاط مورد برداشت و مطالعه ،کانیسازی مس درروی سطح زمین بهصورت رگههایی
باضخامت متغیر ،ماالکیت (دارای  %57.4مس) و آزوریت (دارای  %55.3مس) مشاهده میشود .آنچه مسلم است چنین کانیهایی
بهعنوان یک سنگ مادر جهت استخراج مس در دوران قدیم میتوانستند مطرح شوند .اما متالورژی استخراجی از سنگ کربناته برای
هزارۀ چهارم از پیچیدگی زیادی برخوردار بوده ،زیرا اکسید کردن و پختن کربنات سبب اکسید شدن برخی از ماده فلزی (مس) نیز می
شده که در برخی موارد مستلزم کنترل دقیق صنعتگران ناحیه از فرایند استحصال بوده است [ .]18آنچه میتواند بهعنوان یک فاکتور
مهم موردتوجه قرار گیرد این است که تمدن حاکم در ناحیه ،از پتانسیلهای منطقه جهت ایجاد حرارت و آتش مطلع بوده است و
سنگهای سیلیکاته و کربناته در محل ،مورد بهرهبرداری و آمادهسازی قرار میگرفتند [ .]23در بسیاری موارد شاید بتوان با توجه به
پراکندگی و دوری مسافتی بسیار زیاد سراچههای معدنی از محلهای ذوب از یکدیگر و ایزوله نبودن یا دور بودن آنان از استقرارهای
انسانی ،به یک تکنیک کوچنشینی اشاره کرد [ .]24محل مناسب برای ایجاد کورۀ ذوب ،سوخت مناسب ،مقدار زیاد و فراوانی این مادۀ
سوختنی ازجمله فاکتورهایی بودهاند که برای تعیین محل ذوب سنگهای معدنی میتوانستهاند مناسب باشند .درنهایت ،الزم به ذکر
است که در ارتباط با فلزگری باستانی عالوه بر فلز استحصالشده ،شرایط ذوب و استحصال و شمشسازی آن نیز از موارد بسیار مهم
بودهاند .منطقۀ معدنکاری کهیرو  IIازجمله جالبترین مناطق معدنی مس شناختهشدۀ باسابقۀ قدیمی در ناحیه است .ذخیرۀ اکثر
معادن فلزی همجوار ،از نوع ذخایر مس پر عیار و دگرسانی است و بافت اصلی منطقه را کالکوسیت به همراه کالکوپیریت تشکیل
میدهد.

Map 1. 29 Excavated areas in Kahiro era from chalcolitic. Among them the oldest one illustrate as black circle

این محوطه طی بررسی باستانشناختی منطقۀ قدرودخانه از توابع شهرستان رابر ،در سال  1390شناسایی شد .بررسی یادشده در ادامۀ
بررسیهای موسوم به شناسایی سرشاخههای هلیلرود و درواقع بهعنوان چهارمین فصل این بررسیها صورت پذیرفت [ .]26سه
فصل نخست (شامل بخشهایی از شهرستانهای بافت و رابر) به سرپرستی حسین توفیقیان در مهرومومهای  1383و  1392انجام
شدند (منتشرنشده) .منطقۀ قدرودخانه در سمت جنوب شرق ایران و در استان کرمان قرارگرفته است و ازنظر تقسیمات کشوری،
بخشی از شهرستان رابر به شمار میرود .نزدیکترین مرکز شهری به منطقۀ موردبررسی ،شهر رابر است که در فاصلۀ حدود بیست
کیلومتری شمال غرب منطقه واقع شده است .طی این فصل بررسی تعداد هفتاد و یک اثر باستانی اعم از محوطه ،گورستانهای
پراکندۀ متعلق به دورههای تاریخی ،محوطههای فلزکاری کهن و نقش کنده ،شناسایی شدند .آثار یادشده ،دورههای مسسنگی تا
سدههای متأخر هجری را در برمیگیرند [ .]26محوطۀ کهیرو IIدر فاصلۀ حدود ششصد متری غرب روستایی کوچک به همین نام
قرارگرفته و یک جادۀ خاکی ـ که به روستاهای عشایری منتهی میشود ـ از کنار آن میگذرد (شکل  .)1بستر رودخانهای به نام
شصت پیچ در فاصلۀ حدود صد متری آن واقعشده است که پس از طی مسافت کوتاهی پسازآن با بستر رودخانۀ هلیلرود تالقی
میکند .روستای کهیرو بر ساحل غربی رودخانۀ هلیل رود قرارگرفته است و جادۀ مهمی که منطقۀ قدرودخانه را به اسفندقه و جیرفت
متصل میکند ،از ساحل غربی رودخانه میگذرد .این جاده در حال حاضر نیز بهعنوان یک ایل راه بزرگ ،مورداستفادۀ عشایر منطقه
است.
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نقشه 29 :1محوطههای مکشوفه در منطقۀ متعلق به عصر مسسنگی .از میان آنها تعداد چهار مورد که با مربعهای سیاهرنگ نشان دادهشدهاند ،قدیمیتر
هستند و به اوایل و اواسط این دوران تعلق دارند.

Fig. 1: Kahiro II, located in 600 in west of Kahiro village close to an old migratory road

ابعاد این محوطه که در ارتفاع  1760متری از سطح دریا قرارگرفته ،در حدود  100×50متر (با احتساب حریم) است .این محوطه بر
دامنۀ جنوبی یکرشته تپۀ کم ارتفاع واقع است و از جوانب دیگر به دشت و زمینهای هموار منتهی میشود .در سطح این محوطه
چندین چالۀ حفاری غیرمجاز گزارششده که برخی از آنها عمق زیادی دارند اما بیشتر آنها چالۀ کمعمقی هستند و تنها خاک
سطحی را کنار زدهاند .فعالیتهای معدنکاری جدید سبب اختالط در پراکندگی سربارهها شده و سربارهها بهصورت تودههای بسیار
حجیم در گوشه و کنار منطقه بهصورت بسیار پراکنده شدهاند (شکل  .)2در این محوطه همچنین شمار زیادی قطعات گلی و سنگی
بهشدت حرارت دیده مشاهده شده که بر سطح خارجی آنها آثار مس ذوبشده و همچنین اکسید مس و مواد مذاب مشاهدهشده
است .چنین قطعاتی بهاحتمالزیاد قطعات باقیمانده از دیوارۀ کوره و یا قسمتهای انتهایی لولههای دم کوره بودند که با مذاب داغ و
سرباره در تماس قرار داشتند [ .]27, 28این تکههای پختهشده در اطراف یک برآمدگی کوتاه که تقریباً در مرکز محوطه واقع است
پراکنده بودند که با توجه به خاک سرخرنگ و حرارت دیدۀ آن و نیز وجود این قطعهها ،بهاحتمالزیاد بقایای یک کورۀ ذوب فلز بوده-
اند (شکل  3باال و سمت چپ) .وجود یک سنگ گرانیتی با گودی کمعمقی در وسط آن نیز بهاحتمالزیاد ،بیارتباط با این فعالیتها
نیست (شکل  3پایین و سمت چپ) .مشابه چنین سنگهایی که وابسته به قراینهای مرتبط با حرارت یا آتش هستند در معادن شمال
فالت مرکزی ایران نیز شناساییشدهاند [ .]17, 29در اطراف این کوره ،تجمع خردههای قطعات سرباره مشاهده شد (شکل .)4

شکل  :2فعالیتهای معدنکاری بهواسطۀ پراکندگی سربارهها در منطقه
Fig. 2: Archaeometallurgical activities and the scattering of the slags on the ground
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شکل  :1محوطۀ کهیرو IIدر فاصلۀ حدود ششصد متری غرب روستایی به همین نام و در کنار یک جادۀ خاکی که از اطراف روستاهای عشایری میگذرد ،قرار
دارد

شکل  :5نمونههای شاخص سفالین از سطح محوطه که به کار گرفتهشده است؛ این نمونه سفالها طراحی شدند و مورد مقایسههای گونۀ شناختی قرار گرفتند
Fig. 5: Typical ceramic samples for typological and structural modifications

 .3معرفی نمونهها و روش مطالعه
تعداد دَه نمونه حاوی دو نمونه بوته و هشت نمونه سرباره از محوطۀ کهیرو  IIموردبررسی میکروسکپی و شیمیایی قرار گرفتند .بوتهها
با ساختار منحنی شکل و چسبیده بودن سرباره بر روی بافت داخلی آن مشاهدهشدهاند .دیوارههای کوره در اثر حرارت زیاد در برخی
موارد به رنگ قرمز آشکارشدهاند (شکل  .)6حالت موجی بر روی سرباره نشان از غلظت باالی سرباره و بهاحتمالزیاد وجود درصد
سیلیس باالی آن و سرعت سرد شدن کند مذاب دارد [ .]39ریختهگری به یک سمت انجام میشده و فقط برای یکبار ،زیرا در هیچ
قطعه سرباره دو طرف قطعه بافت جریانی را نشان نمیدهد بلکه فقط در یکطرف دیده میشود (سربارهها حالت رسوبگذاری الیهای
را ندارند) .این مهم همچنین میتواند دلیلی بر این باشد که در منطقۀ موردمطالعه ،فرایند ذوب مجدد سرباره جهت خالصسازی فلز
نیز استفاده نمیشده است [ .]30مطالعات میکروسکپی در سربارههای منطقۀ کهیرو  IIباهدف شناسایی آنالیزهای شیمیایی با فازهای
کریستالین و میکروسکپی به وجود آمده در بافت سرباره انجام شد .مطالعات فلزشناسی و کانیشناسی سربارهها و یک نمونه بوتۀ ذوب
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 .3-2تاریخگذاری محوطه
برخالف محوطههای همدوره ـ چه در منطقۀ موردبررسی و چه در سراسر حوزۀ فرهنگی هلیلرود ـ که اغلب پراکنش متراکم سفالی
دارند ،بر سطح محوطۀ کهیرو ،IIسفال چندانی مشاهده نشد .با توجه به این نکته ،روش گردآوری نمونههای شاخص از سطح این
محوطه به کار گرفته شد؛ این نمونه سفالها طراحی و عکاسی شدند و مورد مقایسههای گونۀ شناختی قرار گرفتند (شکل  .)5با توجه
به مقایسههای صورت گرفته ،بهویژه با دو محوطۀ کاوش شدۀ تپه یحیی و تل ابلیس ،میتوان این محوطه را به اوایل و اواسط عصر
مس و سنگ تاریخگذاری کرد [.]15

شکل  :6برخی نمونههای شاخص سرباره و بوتههای ذوب در محوطه که موردمطالعه قرار گرفتند
Fig. 6: Typical slags and crucibles from the studied region

 .4نتایج و بحث
 .1-4نتایج مطالعات کانیشناسی بر روی بوتههای ذوب از محوطۀ کهیرو II

تعدادی سربارههای ذوب فلز و بوتههای ریختهگری و بقایای فلزگری مشاهده شد که برحسب نوع مواد مکشوفه حاوی تعداد متعددی
سرباره و قطعات بوتههای ذوب فلز هستند .سئوال اصلی موردبحث در این بخش از مقاله نیز مربوط به بررسی نوع فلز و تکنولوژی
فلزگری در محوطۀ کهیرو است .بر اساس فازهای مشخصشده ،ترکیبات اصلی شیمیایی ( )Major Componentsو کانیشناسی در
سربارههای ذوب ،شامل حضور فازهای کریستالین از گروه پیروکسنها و اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن بوده است .این در حالی
است که در برخی از سربارهها ،آهن بهصورت  Fe2O3نیز بر روی سطح آن ظاهر شده که نشان از اکسیداسیون سطحی نمونه دارد و
بهصورت ثانویه در اثر مرور زمان تشکیل شده است [ .]31, 32وجود فازهای فلزی و همچنین کمپلکس سولفیدی در سرباره بیشتر
بیانگر یک شیوۀ مشخص است تا یک استثنا و یا یک مورد غیرعادی [.]33, 34
بهطورکلی در فرایند فلزگری مس در هزارههای پیشین باید به دو نوع استحصال مس با توجه به سنگ اولیه توجه داشت :استحصال
مس از ترکیبات سنگهای اکسیدی یا کربناته و یا از سولفیدهای آن بوده است [ .]27استحصال مس از مس اکسیدی در یک مرحله
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باهدف شناسایی فازهای پدیدار شده و پاراژنز آنان با استفاده از روش میکروسکوپ پالریزان در دوحالت نور عبوری و منعکسه بهوسیله
 Olympus B51در دانشگاه زیگن آلمان انجام شد .هدف از این روش درک و بررسی توالی کانیهای به وجود آمده و ترکیبات اصلی
در سرباره بوده است .ترکیب شیمیایی کلی نمونهها توسط آنالیز عنصری فلورسانس اشعۀ ایکس بر اساس طولموج ) (WXRFتوسط
دستگاه  Spectra Plusهمچنین در دانشگاه زیگن آلمان انجام شد .مطالعات انجامشده در این پژوهش ،تنها بر اساس روشهای
شناسایی فازی میکروسکپی و آنالیز شیمیایی مواد است .با توجه به حجم کم نمونههای در دسترس ،امکان انجام مطالعات تکمیلی
مقدور نبود.

ترکیبات کانیشناسی ناشی از ذوب در ناحیۀ داخلی بوته تجمع داشته که شامل کانیهای اکسیدی مس همچون کوپریت ) (Cu2Oو
دالفوسیت ) (CuFeO2است .کوپریت با توجه به ساختار کریستالین و ایزومتریک کوبیک خود بهصورت یکفاز کامالً ایزوتروپ در
بافت بوتهها نشان دادهشده است .کوپریت خاصیت انعکاس داخلی باالیی دارد و به همین جهت در حوزۀ تاریکی میکروسکوپ بارنگ
قرمز پررنگی ظاهر میشود [ .]7کوپیریت اولین فازی است که پس از اکسیداسیون فلز خالص مس آشکار میشود .درصورتیکه
کوپریت از استحصال دومرحلهای مس سولفیدی (تشویه سولفید و سپس احیاء اکسید) منتج شده باشد باید الیههای نازک ترکیبات
متفاوت سولفید مس (بارنگ آبی یا خاکستری) در کنار آن و یا در مناطق داخلی آن مشاهده شوند ،اما همانطور که در شکل 7
قابلمشاهده است این ترکیبات در داخل بافت نمونه مشاهده نمیشود که دلیلی بر اکسید شدن مس در درون بافت آن است [ 31,
 .]38بافت کوپریتی با اکسیدهای آهنی و دالفوسیت به رنگ زرد و نارنجی محاصره شده است.
کوپریت در طبیعت یا بهصورت اولیه در شرایط اکسیداسیون با فشار اکسیژن باال بالفاصله بعد از کالکوسیت ( )Cu2Sبه وجود میآید
که این حالتی است که مس فلزی یا مات مس در سیستم دیده نمیشود (↑ .)Cu2S + 3/2 O2 → Cu2O + SO2این مورد در داخل
بوتههای ذوب کهیرو  IIقابلمشاهده است و یا در قالب یکفاز ثانویه بهصورت یکالیۀ مرزی در کنار مس فلزی دیده میشود که
بدین معنی است که کوپریت در حین ذوب به وجود نیامده بلکه بعد از عملیات ذوب تشکیل شده است .علت تشکیل کوپریت ثانویه به
این دلیل است که دو فاز کالکوسیت و کوپریت ازلحاظ ترمودینامیکی بر اساس رابطۀ روبرو در کنار یکدیگر پایدار نیستند ( Cu2S +
↑ .]39-40[ )2CuO → 4Cu + SO2ولی بر همین اساس باید در داخل بافت نمونه ،مس خالص بهصورت قطرات مسی مشخص
شود که این مورد در نمونههای کهیرو دیده نمیشود ،پس ثانویه بودن آن کامالً رد است .دالفوسیت از دیگر فازهای ثانویه است که از
اکسید شدن مس به همراه کالکوپیریت تحت فشار اکسیژن باال پدید میآید .این کانی در اثر تفریق و سرد شدن سریع بهصورت
یوتکتیک با کوپریت نمایان میشود .وجود کوپیریت و دالفوسیت با یکدیگر در یک بافت زمینه ،مشخصۀ اکسیداسیون سریع یا سوپر
اکسیداسیون مس است [ .]39البته وجود قطرات مس در سربارههای ذوب باوجود آنان در بوتۀ ذوب تفاوت دارد و در ادامه ،قابلتحلیل
است.
وجود فازهای اکسیدی نظیر کوپریت و دالفوسیت در مجاورت یکدیگر حاکی از فرایند اکسیداسیون خیلی سریع و یا انجام فرایند
فلزکاری تحت تأثیر یک محیط با فشار اکسیژن باال بوده است [ .]27, 42این امر حتی سبب تولید ماالکیت و ویتریول (نوعی سولفات
مس) در سطوح خارجی بوته بهواسطۀ اکسیداسیون سریع در یک محیط قلیایی شده است [ .]43وجود کانیهای اکسیدی بهعنوان
بقایای ذوب در کف بوته حاکی از وجود ذوب مس اکسیدی در منطقه است زیرا بقایای تجمع یافتۀ ترکیبات اکسیدی در کف بوته
عمدتاً بقایای فرایند ناقص استحصال و یا ریختهگری هستند و سبب تشکیل مس اکسیدی در آخرین مرحلۀ ریختهگری میشوند.
همچنین با توجه به این نکته که کانی دالفوسیت یکی از مهمترین منابع تولید مس با قریب بر  %65مس در ترکیب شیمیایی خود
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یعنی تنها احیاء اکسید مس و تولید مس صورت میگرفته است و استحصال مس از ترکیبات سولفیدی آن در دو مرحلۀ تشویه سنگ
معدن سولفید مس و به دست آوردن ترکیبات اکسیدی فلز و سپس احیاء آن در مرحلۀ بعدی صورت میگرفته است [.]11, 13
ازجمله اثرات بسیار مهم در این محدوده ،حضور تعداد محدودی بوتههای ذوب فلز بوده است .قطعات بوتههای ذوب یافت شده در این
محدوده نیز نشان از ذوب و ریختهگری مس دارند [ .]35, 36بوتههای ذوب ازلحاظ مواد سازنده و خصلت ظاهری دارای خصوصیات
سرامیکی هستند اما با توجه به نوع کاربری آنان در فرایندهای ذوب و ریختهگری بهعنوان موادی با خصلت چندگانه و میان مادهای
که بافت آن درجۀ حرارتهای باال را متحمل بوده ،مطرح میشوند .بوتههای ذوب ،اغلب بدنۀ سرامیکی و بافت غنی از فلز دارند که
در هنگام عملیات ذوب ،ریختهگری و یا خالصسازی در درون بافت آن تجمع یافتهاند [ .]30بدنۀ بوتههای یافت شده از منطقۀ
کهیرو  ،IIعمدتاً از سرامیکهای رسی با آهک باال با بافت متراکم و کانیهای آذرین (کوارتز ،فلدسپات ،پالژیوکالز) که بهعنوان تمپر
در بافت آنها استفادهشده ،تشکیلشدهاند [( ]37شکل .)7

هستند ،چنین نتیجه میشود که این بوتهها جهت فرایند تولید شمش مس از مس اکسیدی مورداستفاده قرارگرفتهاند .این مهم رابطۀ
مستقیمی بین فشار اکسیژن و ترکیب کانیشناسی بوته دارد .میزان اکسیداسیون کوپریت در حوزۀ تاریکی مشاهدات رابطۀ مستقیم با
میزان مس اکسیدشده دارد و انعکاس رنگ قرمز بسیار پررنگ در الیههای کوپریتی حاکی از میزان باالی مس اکسیدشده است [.]44
وجود دالفوسیت نیز تأکیدی بر موارد ذکرشده در فوق است .این فاز در حالتی که فشار اکسیژن بسیار باال است ،بهخصوص در بوته
هایی که دارای سطح باز و در تماس با هوا هستند ،تولید میشود.

سربارههای مکشوفه از این ناحیه نیز موردبررسی میکروسکپی قرار گرفتند و در بافت داخلی آنان قطرات مس که در زمینۀ کریستالین
غنی از سیلیس قرار دارند ،شناساییشدهاند (شکل  .)8ساختار سیلیسی سرباره ترکیبات فایالیتی ندارند و بهصورت پراکنده تجمعات
پیروکسنی در داخل بافت شیشهای سرباره مشاهده میشود .از این بابت میتوانند جهت تخمین درجه حرارت ذوب مفید واقع شوند
[ .]45وجود قطرات فلزی مس در زمینۀ سیلیسی دلیلی بر درجۀ حرارت فرایند در حدود  980درجه سانتیگراد است که قابلمقایسه با
مناطق دیگر فلزگری کهن در فالت ایران است [ .]46, 47پیروکسن کانی است که در شرایطی به وجود میآید که مقادیر  CaOو
 FeOدر محیط ذوب باال باشد که این مهم در منطقۀ کهیرو قابلمشاهده است .افزایش میزان  Al2O3و  SiO2نیز بهعنوان موادی که
بهصورت کمکذوب در داخل مذاب نقش دارند ،جهت پایین آوردن دمای ذوب نقش مناسبی را ایفا کرده است .این ترکیبات بهصورت
کامالً اتفاقی از ساختارهای معماری کورهها و استفاده از سنگهای گرانیتی ،به محیط ذوب واردشده و فرایند ذوب را بهگونهای در
درجه حرارتهای پایینتر کنترل کردهاند [.]30, 48
از طرف دیگر وجود قطرات خالص مسی در بافت سیلیکاته سرباره نشان از استفاده از کربنات و یا اکسید این فلز و احیای مستقیم آن
در کوره دارد [ .]49این مهم ،به این دلیل مورد اهمیت است که در مطالعات میکروسکوپی سربارهها هیچ نشانهای از ترکیبات
سولفیدی مشاهده نمیکنیم [ .]17عدم وجود سولفید از این بُعد حائز اهمیت است که در استحصال مس سولفیدی همواره مقداری
سولفید در منطقۀ تشویه باقی میماند که این مهم در استحصال فلز از ترکیبات اکسیدی آن دیده نمیشود.
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شکل  :7یکی از قطعات بوتۀ ذوب از منطقه کهیرو  IIاز نمای عرضی به همراه تمامی زونها و مواد تشکیلدهندۀ آن
Fig. 7: One crucible from Kahiro and the cross section of studied objects with all mineralogical constituents

 .2-4نتایج مطالعات شیمیایی بر روی بوتههای ذوب از محوطۀ کهیرو
بر اساس نتایج بهدستآمده از روش فلورسانس اشعۀ ایکس ،نمونههای منطقه ترکیبات اصلی و فرعی مشخصی دارند که در جدول 1
نشان دادهشده است .ترکیب شیمیایی سربارهها با فازهای کریستالین شناساییشده همخوانی دارد و نشانگر وجود ترکیباتی شامل،
 P2O5 ،Al2O3 ،MnO، FeOو آلکالی اکسیدها است .این عناصر بسته به نوع تکنیک و خصوصیات مادۀ خام تولید شده و ازاینرو به
ترکیبات متغیر داخل بافت سرباره نیز گفته میشوند (.)Variable Component
همانطور که در جدول دیده میشود ،نمونههای مورد آزمایش بهجهت دارا بودن درصد کلسیم باال در سربارهها و در بوتهها با یکدیگر
مشابهت دارند و در بوتههای ذوب تا حدودی به دلیل استفاده از مواد اولیه و کربناته بیشتر است .کلسیم در سربارههای ذوب ،مادۀ
اصلی کمککننده در کاهش درجۀ حرارت ذوب است (کمکذوب) و همچنین از ترکیباتی محسوب میشود که به تشکیل پیروکسن-
های کلسیمدار ،همانطور که در مبحث قبلی اشاره شد ،کمک میکند .این ماده همچنین سبب تشکیل فاز کریستالین سیلیکاته بهنام
کیرشاشتاینیت ( )Kirschsteinitمیشود که در مقادیر بسیار جزئی در زیر میکروسکوپ مورد شناسایی قرار گرفت که از مشخصات
مهم این فاز ،وجود منگز در ساختار آن است .وجود درصد نسبتاً ثابت منگنز در نمونههای مطالعه شده در منطقۀ کهیرو  IIنیز گواهی
بر تشکیل این فاز است [ .]48, 50فازهای سیلیکاتی در نمونههای مورد آزمایش سربارهها نسبتاً باال است و سبب ایجاد بافت شیشهای
در بافت سرباره شده است .مقادیر دیاکسید تیتانیم در این مواد بسیار مشابه است و نشان از وجود این ماده به نسبت تقریباً یکسان در
درون ساختار آهن موجود در بافت کانیسازی منطقه بهصورت مخلوط جانشینی دارد ( .)Exsolutionوجود ترکیبات آهنی با درصد
یکسان و نهچندان باال در این نمونهها حاکی از استفاده از یک ترکیب آهندار به همراه سنگ معدنی مس (ماالکیت و کوپریت) جهت
تولید و استحصال مس است که این ترکیب آهندار میتواند از ترکیبات همراه کانسارهای مسی مانند هماتیت یا لیمونیت باشد.
ترکیبات فسفاته نیز از اهمیت باالیی برخوردار هستند .اگرچه تغییرات آنان در بافت سربارهها و بوتهها زیاد نیست ،قابلاغماض هم
نیست .ترکیبات فسفردار ،یافتن منابع معدنی بر پایۀ فسفر و یا آلتراسیونهای رودخانهای جهت استحصال مس را تسهیل میکنند
[.]51
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شکل  :8یکی از سربارههای موردمطالعه در مقطع عرضی کامل و توضیح قسمتهای متفاوت آن در مقاطع نازک نمونه
Fig. 8: One typical copper slag from Kahiro II in cross section and all discussion of phase constituents

جدول  :1نتایج ترکیب شیمیایی کلی نمونهها بهصورت درصد وزنی

Table 1: Chemical composition of the samples as bulk in W%.
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بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،1مقادیر باالی سیلیکات و مقادیر نسبتاً یکسان آهن از منشأ سنگ معدنی و یا بهعنوان کمکذوب
در داخل ترکیبات مورد آزمایش ،نسبت داده میشوند .مطالعۀ میکروسکپی قطرات فلزی در بافت سربارهها و دارا بودن هالههای
قرمزرنگ در کنارههای آنان ،نشان از وجود این عنصر در فرایند ذوب فلز در این ناحیه دارد .نکتۀ قابلتوجه در این مواد ،نبودن
ترکیبات آرسنیکی و یا قلع است که خود دلیلی بر استفاده از فلز خام ( )Unalloyed Copper Extractionاست و نه آلیاژسازی در
این منطقه .با توجه به میزان باالی نسبت  ،SiO2/Al2O3به نظر میرسد شن و ماسۀ رودخانهای ،به مخلوط اضافه شده تا خواص
بهینهای را جهت جداسازی بهتر فلز ذوبشده از ترکیبات آهنی واردشده به مخلوط ذوبشده ،ایجاد کند [ .]52چنین تأثیری را
همچنین اکسید کلسیم میتواند بهعنوان یک کمکذوب اضافهشده از ترکیبات کربناته در منطقه داشته باشد (به عنوان مثال استفاده
از سنگ معدن کربناته نظیر ماالکیت) .استفاده از سنگ معدن ماالکیتی با توجه به مقادیر باالی کربنات و مقادیر ثابت کم آهن در
این منطقه میتواند معرفی شود [ .]53, 54همچنین در ارتباط با نمونههای  Cr9و  Cr10که متعلق به بوتههای ذوب هستند باید
چنین اشاره کرد که ترکیبات سازنده این بوتهها بیشتر از مواد اضافهشدۀ گرانیتی برخوردار است که آهن نسبتاً باالیی به دلیل
اکسیدسیون سطحی دارد .وجود استرانسیم در این ترکیبات ،حتی با توجه به مقادیر کم ،ناشی از وجود مقادیر باالی پالژیوکالز است
زیرا  Srدر ساختار پالژیوکالز بهصورت جانشینی همواره یافت میشود [ .]37بر اساس مطالعات انجامشده و شیمی سربارهها و
بوتههای ذوب چنین به نظر میرسد که پروسۀ انجامشده در منطقۀ کهیرو  IIتولید مس شمش و نسبتاً خالص در داخل بوته بوده که
از ترکیبات کربناته و اکسیدی مس بهره میبرده است .حضور قطرات فلزی مس در بافت سیلیکاته سربارهها دلیلی بر همین موضوع
است .نبودن آرسنیک و قلع در این ترکیبات ،مشخصۀ استفاده از ترکیبات کربناته مس است ،زیرا آرسنیک دارای خصلت جایگزینی در
ساختار ماالکیت نیست و نمیتواند پس از استحصال در داخل گلولههای مسی نیز حضورداشته باشد .وجود آرسنیک یا قلع در داخل
مس سبب ایجاد رنگ صورتی در مس میشود که در این نمونهها اصالً مشاهده نمیشود .تمامی موارد اشارهشده در باال حاکی از این
مهم است که مس از یک ترکیب ماالکیتی و در اثر احیاء آن بهدستآمده است .ترکیبات ماالکیتی در منطقه در داخل سنگهای
گرانیتی موجود هستند و به همین دلیل دارای نسبت یکسان در آن ،هستند .همچنین از همین تشکیالت جهت درست کردن
دیوارههای کوره و مواد افزودنی در بوتههای ذوب استفادهشده است .درصد زیاد کلسیم و آلومینیوم و مقادیر یکسان آهن گواه چنین
تحلیلی در این پژوهش است.
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 نتیجهگیری.6
، در جیرفتII بر اساس پژوهش صورت گرفته تعدادی از بوتههای ذوب و سربارههای ذوب فلز بهدستآمده از منطقه کهیرو
 به اوایل تا اواسط عصر مس سنگ، با توجه به مقایسههای گونهشناختی سفالیII  محوطۀ کهیرو.موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند
 شواهدی از یک فعالیت صنعتی وجود دارد که آن را در میان محوطههای شناساییشدۀ همزمان خود در، در این محوطه.تعلق دارد
منطقۀ قدرودخانه منحصربهفرد میکند؛ شواهدی در ارتباط با ذوب مس در این منطقه و در بافت محلی و در میان محوطههای
 پرسشهای زیادی را در ارتباط باسنت فلزگری در،شناساییشدۀ همزمان که عموماً با نوعی زندگی مبتنی بر کوچ روی مرتبط هستند
 فلزکاری منطقه بر اساس استفادۀ از.منطقه مطرح میکند که جز با کاوشهای باستانشناسی امکان پاسخگویی به آنها میسر نیست
کربناتهای مس (ماالکیت) صورت گرفته و معادن آن در حال حاضر نامشخص است و این شیوه جزو شیوههای احیای مس از
، در فرایند استحصال فلز در این منطقه از ذخایر مس اکسیدی استفادهشده است. به طریق مستقیم است،کربناتهای در دسترس آن
 وجود مقادیر یکسان آهن.زیرا در هیچیک از ساختارهای میکروسکپی تجمع سولفیدی در بافت شیشهای سرباره و بوته دیده نمیشود
 سربارهها. بوده است،و کلسیم و منیزیم حاکی از استفاده از ذخایر یکسان در منطقه ولی بهطور احتماالً غیرآگاهانه بهعنوان کمکذوب
حاوی ترکیبات سولفیدی نبودهاند و تمامی روند کریستالیزاسیون در داخل بافت سرباره بهواسطۀ قطرات مس اکسیدی و مس خالص
 به، با توجه به عدم حضور فازهایی چون ملیلیت و فایالیت در بافت شیشهای سربارهها.در فشار اکسیژن باال تولید و کنترل میشدهاند
 مشاهدات تکنولوژی استحصال مس در این ناحیه بهعنوان.نظر میرسد این مواد در شرایط یوتکتیکی و با سرعتباال سرد شدهاند
. میتواند مطرح شود،یکی از قدیمیترین نواحی استحصال مس در این حوزۀ فرهنگی
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