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چکیده
یکی از مهمترین دستساختههای بشر در طول تاریخ بیشک ،اشیاء مسی و آلیاژهای آن است و از این میان ،بر اساس شواهد موجود،
قدیمیترین آلیاژ آن ،بهعنوان مس-آرسنیکی نقش مهمی را در تاریخ داشته است .حضور این آثار فلزی ،در محوطههای مختلف و
بهخصوص در جنوب شرق ایران ،از اوایل عصر برنز شواهدی بر این ادعا است .یکی از مهمترین این محوطههای راهبردی که در
جنوب شرقی ایران واقعشده و مربوط به هزارههای دوم و سوم قبل از میالد است ،محوطۀ اسپیدژ است .در این تحقیق ،تعدادی از اشیاء
فلزی گورستان اسپیدژ جهت شناسایی ترکیبات مس-آرسنیکی و خصوصیات این آلیاژ موردبررسی قرار گرفتند .جهت مطالعه بر این
اشیاء از روش دستگاهی  SEM-EDSبرای شناسایی ریزساختار زمینه فلزی و ترکیب شیمیایی عناصر و همچنین از روش فلزنگاری
جهت بررسی تکنیک ساخت و مطالعات فازی استفاده شد .آنالیز دستگاهی  SEM-EDSنشان میدهد برخی اشیاء از آلیاژ Cu-As-
 Znو برخی دیگر از آلیاژ  Cu-Asبه روش ریختهگری در قالب ساختهشدهاند و جزو آلیاژهای برنزهای آرسنیکدار محسوب میشوند.
تصاویر  SEMحاکی از این است که ناخالصیهای حاضر در تمام زمینه فلز بهصورت نقطهای و کشیده میتواند دلیل بر وجود مس
تصفیه نشده به همراه اِشپایس  Speissدر فرایند ساخت این آثار باشد .همچنین درصد یکنواخت و باالی آرسنیک  %5در این آثار نشان
میدهد که فرایند ساخت این آلیاژها به روش ذوب همزمان ( )Co-Smeltingانجامشده است .بررسیهای فلز نگاری نشان میدهد که
عملیات فیزیکی بر روی این آثار تکرار دورهای از کار سرد و باز پخت (تابکاری) جهت شکلپذیر کردن بیشتر این آثار بوده است.
کلمات کلیدی :فلزگری قدیمی ،مس آرسنیکی ،ذوب مشترک ،متالورژی اتفاقی ،اسپیدژ بزمانCu-As ،
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مقاله پژوهشی

 .1مقدمه

معرفی منطقۀ اسپیدژ بزمان
بخش بزمان یکی از بخشهای چهارگانه (مرکزی ،بمپور ،بزمان و دلگان) شهرستان ایرانشهر است که در فاصلۀ  25کیلومتری غرب
این شهرستان قرار دارد .شهری نوپا و بسیار کوچک که در دامنۀ آن مسافتی به طول  85کیلومتری را دشتی وسیع ،هموار و بدون هیچ
عارضۀ طبیعی (کوه و تپه) فراگرفته است و بالفاصله در محلی که رشتهکوههای عظیم بزمان از امتداد غرب به شرق کشیده شدهاند،
شهر کوچک بزمان در دامنۀ جنوبی آن ظاهر میشود .حدفاصل شهر بزمان تا نخلستانهای اسپیدژ حدود  43کیلومتر است ].]11
محوطۀ اسپیدژ
اسپیدز یا اسپیدژ (دژ سفید) ،نام خود را از قلعهای به همین نام از دورۀ اسالمی که با سنگ الشۀ سفیدرنگ ساختهشده ،گرفته و یکی
از مهمترین کانونها و مراکز استقرار متعلق بهپیشازتاریخ است .این مکان در فاصلۀ  40کیلومتری جنوب غربی شهر بزمان و 3
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آلیاژ مس حاوی آرسنیک ،نخستین محصول ساختهشدۀ بشر در اوایل هزارۀ  5ق.م در فالت ایران است ] .[1این آلیاژ در هزارۀ چهارم
و اوایل هزارۀ سوم ق.م نیز در مرکز اروپا نیز مورداستفاده قرارگرفته است .همچنین گستردگی این آلیاژ در چندین ناحیه از آمریکا (تقریباً
 1450-800م) شامل آند ،پرو و سایر نقاط [ ]2موردتوجه خاص باستان شناسان و تاریخدانان قرارگرفته است.
در فالت ایران سایتهای زیادی از اوایل عصر برنز  Early Bronze Ageوجود دارند که مورد بررسی قرارگرفتهاند .یکی از مهمترین
این محوطهها ،محوطۀ تپه یحیی و شهداد در کرمان است .نتایج  EDXRFدر بررسی اولیه و مطالعات آرکئومتالورژی بر یافتههای این
محوطهها نشان از درصد باالی آرسنیک  6/5دارند [ .]3در بررسی دیگر که بر روی  105عدد پین و سنجاقهای بهدستآمده از تپه
یحیی ( 4500-5500ق.م) با روش آنالیز  ICP-MSانجام شد ،درصد آرسنیک در محدودۀ بین  6/8 -0/025درصد شناسایی شد ].[1
همچنین دادههای حاصل از تولید مس آرسنیکی در اواخر دورۀ کالکولتیک در فالت مرکزی ایران ،در محوطۀ میمنت آباد واقع در 25
کیلومتری جنوب شرق تهران با روش  PIXEموردبررسی قرار گرفت و نتایج این تحقیق ،میانگین آرسنیک  1/70را در محل شناسایی
کرد ] .[4از سایتهای دیگر اوایل عصر برنز در جنوب شرق ایران ،محوطۀ شهر سوخته است .نتایج مطالعات متالورژی بر پایۀ مس در
اوایل عصر برنز در شهر سوخته ( 2500-2700ق.م) درصد آرسنیک  5/8 -0/3را توسط روش  ASSشناسایی کرد ] .[5این آلیاژها با
توجه به مقدار متغیر آرسنیک در نمونهها ،میتوانند به یکی از روشهای زیر ساخته شوند:
الف) ترکیب مس طبیعی با مواد معدنی آرسنید-مس یا سِلفا سِنایدهای ) )Sulfarsenideمس ].[6
ب) ذوب کانههای مس غنی از آرسنیک
ج) احیاء سلفا سنایدهای مس برشتهشده از قبیل تنانتیت و انارژیت که منجر به تولید دود اکسید آرسنیک سمی و از دست دادن بخش
زیادی از آرسنیک موجود در سنگ معدن میشد [.]2
د) ذوب همزمان کانههای سولفیدی و اکسیدی از قبیل ماالکیت ،کالکوپیریت و آرسنوپیریت ].[7
ه) ذوب اشپایسها (آرسنیدهای آهن) و مس ].[8,9,10
از مهمترین مناطق عصر برنز در فالت ایران ،منطقۀ جنوب شرق است و یکی از مهمترین و راهبردیترین این محوطهها که در
شهرستان ایرانشهر واقعشده است ،محوطۀ باستانی اسپیدژ بزمان متعلق به هزارۀ سوم و دوم ق.م است .در این محوطه که توسط محمد
حیدری مورد کاوش قرارگرفته ،آثاری ازجمله آثار سفالی ] ]11و فلزی فراوانی بهدستآمده است .آثار مس حاوی آرسنیک از مهمترین
آلیاژهای فلزی این محوطه است ] .[12بررسی دیگری بر روی آلیاژهای این منطقه ،جهت شناخت ترکیب شیمیایی و روش ساخت
آنها انجامنشده است .با توجه به مهجور ماندن محوطههای باستانی جنوب شرق ایران و در دسترس نبودن اطالعات کافی از متالورژی
و ساخت آثار فلزی این منطقه ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی ریزساختار و ساخت آثار فلزی مکشوفه از اسپیدژ بزمان است.

الف)

بزما

ب)

اسپید

ایرانشه
شکل  :1الف :موقعیت شهرستان ایرانشهر در جنوب شهرستان سیستان و بلوچستان ب :ماهوارهای از موقعیت گورستان اسپیدژ مربوط به هزارۀ
دوم و سوم ق.م

Fig. 1: A: Location of Iranshahr in the south of Sistan and Baluchestan. B: Satellite image of the Spidej cemetery related to the
second and third millennium BC

 .2مواد و روش آزمایش
معرفی نمونههای موردپژوهش
اشیاء موردبررسی در این پژوهش ،حاصل بررسیهای کاوش از گورستان اسپیدژ بزمان در سال  1384-1381ش .و شامل دو عدد
سرتبر ( )1-M, 2-Aو یک عدد خنجر ( )3-Dاست.
سرتبر شمارۀ ( )1-Mبا وزن  641 grدارای بزرگترین عرض  ،7 cmبزرگترین طول  14/73 cmو بزرگترین قطر  2/1 cmو اندازۀ
قطر حفره  1/9 cmاست .این اثر ،پوشیده از محصوالت خوردگی سبزرنگ است که تمام سطح آن را پوشانده است .محصوالت خوردگی
در این شیء بهصورت تاولهای بازشده ،حجیم و دارای رنگ سبز و قرمز در سطح اثر دیده میشود (شکل .)A, B, C 2
وجود الیههای گِل نیز در بعضی از نقاط این اثر دیده میشود .در بعضی از قسمتها به دلیل ضربه و پریدگی خوردگیهای سبزرنگ،
خوردگیهای قرمزرنگی در زیر الیههای سبز مشاهده میشود .پریدگیهای کوچکی که در قسمت هاللی و تیز تبر وجود دارد نشاندهندۀ
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کیلومتری روستای مکسان واقعشده است .فاصلۀ این محوطه تا ایرانشهر حدود  160کیلومتر است (شکل  .)1گورستان اسپیدژ با حدود
 25هکتار وسعت ،دربردارندۀ آثار دو دورۀ متمایز دورۀ اسالمی و پیشازتاریخ است .دورۀ اسالمی آن شامل بقایای قلعه سنگی،
استحکامات سنگچین و قبور است که اغلب در جنوب شرق محوطه واقعشده است .آثار دورۀ پیشازتاریخ متعلق به دو دورۀ کوتاهتر
زمانی هزارۀ سوم قبل از میالد ،هزارۀ دوم قبل از میالد و آغاز عصر آهن است .طی سه فصل حفاری در سالهای (-1382 -1381
 )1384آثار چشمگیری از گورستان اسپیدژ بهدستآمده است که میتوان به انواع ظروف سفالی ،سنگی ،پِیکَرَک ،انواع مُهرهای استامپی،
زیورآالت (مهره ،سنجاقسر ،میل سرمه ،آیینه ،)...ابزار کشاورزی ،انواع سالح و  ...اشاره کرد .این امر درنهایت ،ثبت محوطۀ اسپیدژ به
شمارۀ  6745را در فهرست آثار ملی کشور ،به دنبال داشت .با توجه به نتایج کاوشهای صورت گرفته میتوان اذعان کرد که ساکنان
اولیۀ اسپیدژ در هزارۀ سوم و هزارۀ دوم قبل از میالد ،سطح دانش و فنّاوری باالیی درزمینههای گوناگون داشتهاند و از رفاه اجتماعی
نیز بهرهمند بودهاند ].[11
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شکل  :2سرتبر شمارۀ (.)A, B, C( )1-Mبا خوردگیهای سبز رنگ ،تاولها و گلو الی ناشی از محیط دفن در سطح اثر .سرتبر شماره ( )D, E, F( )2-Aاثر

پوشیده از خوردگی با لب پریدگی در قسمت هاللی تبر .خنجر شماره ( )G, H()3-Dبا خوردگی سبز و سیاه رنگ ،آلودگی های سطحی با تیغه شکسته شده
Fig. 2: Axe head (1-M)(A, B, C). with green corrosion, blisters and mud from the burial environment on the work surface. Axe head
No (2-A) (D, E, F) effect covered with corrosion which chipped in the crescent part of the axe. Dagger No (3-D) (G-H) with green
and black corrosion, surface contamination with broken blade
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کاربرد این تبر است؛ که بهصورت لبپریدگی در این قسمت دیده میشود .این اثر در سال  1384توسط محمد حیدری با شمارۀ 6652
ثبت شد و هماکنون در مخزن میراث فرهنگی زاهدان نگهداری میشود.
سرتبر شمارۀ ( )2-Aبا وزن  733 grدارای بزرگترین عرض  12 cmبزرگترین طول  13/8cmو بزرگترین قطر  3/6 cmاست که
با شمارۀ  125/57به ثبت رسیده است (شکل .)C, D, E 2
همانطور که در تصویر دیده میشود عرض قسمت هاللی و قطر دهانۀ این تبر بیشتر از تبر شمارۀ  1است .سطح اثر توسط خوردگیهای
سبزرنگ در دو طرف اثر پوشیده شده است .در قسمت هاللی شکل تبر ،لبپریدگیهایی ناشی از کاربرد این تبر وجود دارد .خوردگیهای
قرمزرنگ در بعضی قسمتها به دلیل پریدگی الیههای سبزِ خوردگی ،دیده میشوند .این اثر مانند اثر باال در سال  1384ش .از حفاریات
اسپیدژ کشفشده است و هماکنون در مخزن موزۀ زاهدان نگهداری میشود.
خنجر شمارۀ ( )3-Dاز عمق  185 cmاز تدفین شمارۀ  101از گورستان  Aواقع در بخش مرکزی اسپیدژ در سال  1381ش .کشف شد.
این خنجر به طول  32 cmبیشترین عرض  4/3 cmو وزن اولیه  121/43grاست و دو ناحیۀ شکستگی در نوک و تیغه دارد (شکل
 ،)G, H 2خوردگیهای سبزرنگ کل اثر را پوشانده است و در بعضی از قسمتها ،گلوالی محیط دفن بر اثر باقیمانده است .در قسمت
دسته ،آسیبهایی بهصورت ترکهای عرضی در الیۀ خوردگی مشاهده میشود .خوردگیهای سیاه و زغالیرنگ در دو طرف تیغه دیده
میشوند .این اثر نیز هماکنون در مخزن موزۀ زاهدان نگهداری میشود و قدمت آن به هزارۀ سوم قبل از میالد برمیگردد.

روش آمادهسازی نمونهها

 .3نتایج و بحث
روش  SEM-EDSبهکاررفته ،یک آنالیز نیمه کمّی است که جهت شناسایی عناصر شیمیایی و نوع آلیاژها در اشیاء موردپژوهش بهکار رفته
است .نتایج آنالیزهای  SEM- EDSبر روی یک خنجر ( )3-Dو دو تبر ( 1-Mو  )2-Aاز محوطه اسپیدژ بزمان در جدول  1آورده شده است.
مطابق آنچه در جدول 1-دیده میشود ،این آثار بر پایۀ مس و با درصد باالی  %5آرسنیک ساختهشدهاند .عنصر اصلی این آثار مس ( )Cuو
آرسنیک ( )Asاست .بسته به سطح آرسنیک موردنظر در آلیاژ ،میتوان آن را مس آرسنیکدار یا برنز آرسنیکی در نظر گرفت .این نامگذاری بر
اساس مقدار آرسنیک در مس انجام میشود؛ که لتمن ،آرسنیک پایین را آلیاژ مس آرسنیک دار ) (≈0.1% - ≈0.5% Asو برنز آرسنیکدار را با
محتوای آرسنیک ) (≈0.5% - ≈7% Asنامگذاری کرده است ] .[2از طرف دیگر اصطالح مس آرسنیکدار را برای مسهایی با محتوای
 <0.5%وزنی آرسنیک به کار میبرند و به مسهایی با  ≥ 0.5وزنی آرسنیک ،برنز آرسنیکدار گفته میشود .درصد آرسنیک در این تعریف بر
اساس رسانندگی مس تعریفشده است ].[10
جدول  :1نتایج آنالیز  SEM-EDXاز سه شیء برنزی مس آرسنیکی بهدست آمده از گورستان اسپیدژ ()wt%
Table 1: Results of analysis SEM-EDX of three Copper arsenic-containing artifacts obtained from Spidej cemetery
Sample
O
C
Cl
K
Ca
Fe
Cu
Zn
As
Sb
Si

Ag

S

-

2.89

0.99

0.24
-

-

-

3.57

3.22

33.48

4.99

0.51

2.45

8.05

-

20.36

1-M1-Zon A

-

0.07

4.14

-

88.49

0.07

-

33.28

1.72

0.18

-

-

2-A2-Zon A

4.42

-

2.81

0.02

9.93

-

12.18

2-A2-Zon B

-

1.27

-

4.60
1.59
5.38
2.79

1.25
-

30.26

1.97

-

0.31

10.65

-

16.77

1-M1-Matrix

-

2.65

4.10

3.20

20.57

7.36

-

2.27

3.31

-

26.79

1-M1-Zon B

82.13
72.75
82.56
62.37
41.15

-

0.92
-

-

8.72
5.11
15.78
7.97

2.63
1.90
13.51

12.55
10.34
15.62
14.11

2-A2-Matrix
3-D-Matrix
3-D-Zone A
3-D-Zone B
3-D-Zone C

عنصر مس در این آثار تقریباً از  88/5تا  72/75و آرسنیک از  1/6تا  4/60درزمینۀ نمونهها متغیر است .محتوای آرسنیک تا حدود %2
میتواند سبب تغییر رنگ در سطح شود یعنی سطح را نقرهای کند .در مقالهای ،از این پدیده با لفظ مس کثیف یاد شده است که از
همین موضوع مشتق میشود ] .[2حضور خوردگی بر سطح این آثار ،احتمال تشکیل چنین الیهای را از بین میبرد.
البته آرسنیک بهعنوان یک عنصر دیاکسیدان عالی در فلز عمل میکند که سبب کاهش تخلخل آلیاژ میشود و سختی آن را بهطور
قابلتوجهی افزایش میدهد .در آثار موردپژوهش ،مقدار پایین آرسنیک میتواند نقش دیاکسیدان در نمونهها را داشته باشد ].[13
در آنالیز سرتبر  )M1-Matrix( 1عالوه بر عناصر اصلی مس و آرسنیک ،عنصر روی با حدود  3/2درصد شناساییشده است .با توجه به
آنالیزهای صورت گرفته بر روی مجموعهای از آثار بهدستآمده در منطقه تپه یحیی و با توجه به دادههای دستگاه  ICP-MSحداکثر
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بهمنظور بررسی تجزیۀ دستگاهی و متالوگرافی از هر شیء نمونهای کوچک بهصورت مقطع عرضی تهیه شد و سپس نمونهها در اپوکسی رزین
مانت شدند .جهت آمادهسازی ،نمونهها با استفاده از سنبادههایی با درجۀ  800تا  ،4000سنباده و پولیش شدند .در نهایت برای پولیش نهایی از
خمیر الماس ( )1μmاستفاده شد .جهت انجام بررسیهای متالوگرافی ،نمونهها ،با استفاده از محلول الکلی  FeCl3حکاکی شدند .جهت بررسی
متالوگرافی از نمونهها ،از میکروسکوپ نوری ( )OMاستفاده شد .و سپس بوسیله میکرسکوپ نوری ( )OMمورد بررسی قرار گرفتند.
جهت شناسایی ترکیب شیمیایی آثار برنزی موردپژوهش از نمونههای مانت شده و با روش دستگاهی  SEM-EDSآنالیز انجام شد .این آزمایش
در آزمایشگاه متالورژی رازی تهران با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمدل  ،VEGAIIساخت شرکت TESCAN
کشور جمهوری چک ،به همراه دستگاه اسپکتروفتومتر تفرق اشعه ایکس ( )EDSساخت آلمان مدل  ،RONTECبا نرمافزار QUNTAX
مدل  QX2انجام شد.

جدول  :2رایجترین مواد معدنی حاوی آرسنیک ].[23
Table 2: The most common minerals containing arsenic

فرمول

ماده معدنی

اسم

FeAsS

Arsenopyrite

Sulfides and solfosalts
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روی بهکار رفته بین  0/025تا  6/8درصد متغیر بوده است .درصورتیکه در آنالیز دادههای موردپژوهش ،درصد روی در سر تبرها از
 1/25تا  3/22متغیر است .این درصد از روی بهاحتمالزیاد میتواند دلیل بر حضور کانههای حاوی روی مانند ()Smithsonite (ZnCO3
و) Sphalerite (ZnSیا ] )Rosasite (Cu,Zn)2CO3(OH)2 [14در شیء مورد نظر باشد .استفاده از آلیاژ برنج در تپه یحیی بهعنوان
نخستین خواستگاه این آلیاژ در ایران شناساییشده است ] .[1تبرهای شمارۀ ( 1-Mو  )2-Aدارای سه عنصر  Cu-As-Znهستند.
اگرچه روی ،سبب خوردگی انتخابی در آلیاژ برنج میشود ][14این عنصر میتواند با درصدهای باال  17تا  20درصد ،رنگ زرد طالیی
ایجاد کند که برای اهداف و کاربریهای آیینی میتواند مهم باشد [ .]1با توجه به شکل  ،7متالوگرافی از نمونه ،نشان از مغز فلزی
سالم در این دو اثر دارد .اکسیژن در ترکیب شیء خنجری ،دال بر خوردگی زیاد و حتی فاقد مغز بودن این اثر نسبت به تبرها است و
حضور سولفید نیز در ناخالصیهای تبر ( 1-Mو  )2-Aمیتواند ناشی از استفاده از کانسنگهای سولفیددار فلزی که در مطالب باال ذکر
شد ،باشد.
در بین تمامی عناصر ،عنصر جزئی و کم که بهصورت منظم در اوایل عصر مس در آثار مسی یافت شده است ،آهن است .بالطبع آهن
نقش مهمی را در فرایند ذوب دارد .این عنصر در اوایل عصر مس تقریباً  %0/05در همهجا یکسان بوده و سطح متوسط آن %0/3
معمولی گزارششده است ] .[15مقایسۀ آرسنیک نسبت به آهن بهعنوان راهی برای به دست آوردن نشانهای بهتر از منشأ آرسنیک
توصیهشده است .درصدهای باالی  2تا  7/5این عنصر ،در نمونه تبرهای موجود (  M1-zonA,Bو  ) A2 zonA,Bبه احتمال زیاد،
دلیلی بر وجود مس کامالً تصفیه نشده است ] .[16,17از طرف دیگر وجود ناخالصیهای آهن بهصورت پراکنده در نمونه تبر شمارۀ
( M1-zonA,Bو) A2 zonA,B؛ که بهصورت نقطهای آنالیز شده بهاحتمالزیاد ،میتواند دلیل بر استفاده از اشپایس باشد که با درصدهای
باالی  %7/4-5در نمونۀ  M1-zonA,Bو  1/7تا  2در نمونۀ  A2 ZonA,Bشناساییشده است .اشپایس در حقیقت ترکیبات سولفیدی
و آرسنیدی و شبه فلزات آهن و مادهای با ظاهر فلزی و بسیار شکننده است که بر روی آن عملیات مکانیکی و ریختهگری خاصی را
نمیتوان انجام داد و بهعنوان یک مادۀ زائد دور ریخته میشود .دو نوع اشپایس در آرکئومتالورژی ،موردتوجه قرارگرفته است []8
اشپایس آهنی اغلب ترکیبی از آهن آرسنیکی و آرسنیدهای آهن است ،درحالیکه اشپایس پایه فلزی اغلب مخلوط پیچیدهای از مس،
نیکل ،آهن یا نقره بهعنوان آرسنیدها یا آنتی مونیدها است که بیشتر ،همراه با مقداری سولفور یا سرب یافت میشود .در بحث مواد،
اشپایس به ترکیبات بین فلزی متشکل از فلزات گذار و عناصر گروه پنجم اصلی جدول تناوبی به عناصر Sb ،As ،P ،N ،و  Biاشاره
دارد .در عمل تنها آرسنیک و آنتیموان بهطور منظم در اشپایس متالورژی ظاهر میشوند .هم آنتیموان و هم آرسنیک بهعنوان عناصر
آلیاژی برای مس استفادهشدهاند و یک رابطۀ پیوسته بین مس آنتیموان /آرسنیک (آرسنیک و آنتیموان در محلول جامد در فاز مس آلفا
قرار خواهند گرفت) و برای برنزهای آرسنیکی و آنتیموانی (شامل محلول جامد آلفا همراه با برخی از ترکیبات بین فلزی) و اشپایس
واقعی (خاص) (حاوی مقدار فاز آلفای محلول جامد یا فاقد آن) برقرار است .تصویر سادهای از موقعیت این ماده و تفکیک بر اساس
وزن مخصوص محصوالت در شکل شمارۀ  3نشان دادهشده است ] .[18گزارشهایی مبنی بر استفاده از اشپایس آهنی در جنوب شرق
ایران و در محوطۀ شهر سوخته ،از هزارۀ سوم ،میتواند شاهدی بر استفاده از این ماده باشد ] .[5,8,19طرح این موضوع که در منطقۀ
جنوب شرق فالت ایران استفاده از اشپایس در تولید مس آرسنیکی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است ،احتمال استفاده از این ماده را
در منطقۀ اسپیدژ بزمان برای تولید مس آرسنیکی ،قوّت میبخشد .برای تولید اشپایس از ذوب کانسنگ آرسنید آهن مانند آرسنوپریت
( ،)FeAsSلولینژییت ( )FeAs2و اسکوردیت ( )FeAsO4.H2Oاستفادهشده است ] .[8,20,21,2,22در جدول شمارۀ  1فهرست رایجترین
مواد معدنیِ حاوی آرسنیک آورده شده است.

As2S3
Ag3AsS3
As4S4
(Cu,Fe)12As4S13
Cu3As
FeAs2
NiAs
NiAs2
CoAs2
PtAs2
As2O3
As2O3
Pb8(As2O5)OCl6
ZnAs2O4
Zn3(AsO3)2
CuAs2O4
CaZnAsO4OH
CaCuAsO4OH
Co3(AsO4)2.8H2O
Mg3(AsO4)2.8H2O
Ca5(AsO4)3OH
AlAsO4.2H2O
Cu2(AsO4)OH
Fe2AsO4SO4OH.5H2O
FeAsO4.2H2O

Orpiment
Proustite
Realger
Tennantite
Domeykite
Lӧllingite
Nickeline
Rammelsbergite
Safflorite
Sperrylite
Arsenolite
Claudite
Gebhardite
Leiteite
Reinerite
Trippkeite
Austinite
Conichalcite
Erythrite

Arsenides

As (III) Oxides

As (V) oxides

Hӧrensite
Juhenbaumite
Mansfieldite
Oliverite
Sarmientite
Scorodite

در آنالیز نقطهای شیء  A2-zonA,Bمقدار باالی آنتیموان با میانگین  %2/75مشاهده میشود .مقدار این ناخالصی مانند آرسنیک
میتواند بهشدت تحت تأثیر روشهای پتککاری تغییر کند ] [10اگرچه ذوب شدن با احیا مستقیم ،نسبت باالیی از این عناصر را که
قبالً تحت عملیات مکانیکی قرارگرفتهاند ،حفظ خواهد کرد ].[24
مقدار کلسیم با دامنۀ تقریباً  0/2تا  %0/92و پتاسیم از دامنۀ  0/3تا  %2/45بهصورت آنالیز نقطهای در آخالهایی که شاید بخشی از
سرباره باشند ،شناساییشدهاند .این مقدار کلسیم و پتاسیم ،میتواند ناشی از زغال چوب باشد که با درصد  2/63در نمونه D-matrix
شناساییشده است .این عناصر بهعنوان گدازآور شارژ بوته محسوب میشوند و درنهایت جذب سرباره میشوند [ .]24وجود کربن در
نمونۀ  D-matrixو در نمونۀ  M1-zon A,Bناشی از ناخالصیهایی است که بهصورت همگن درزمینۀ نمونهها شناساییشدهاند .البته
باید خاطرنشان کرد که حضور این ماده در یافتههای فلزی شهر سوخته نیز شناساییشده است ].[5
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Fe(As,S)2
CoAsS
Cu3AsS4
NiAsS

Arsenical pyrite
Cobaltite
Enargite
Gersdorffite

(آهن) مس)  )3اشپایس  )4مس
Fig. 3: Simple design by keesmann. According to the specific
gravity of the compounds, the partial separation includes: 1-Silicate
slag 2-Matte, i.e sulfide (Iron) of copper 3- Speiss 4- Copper metal

 .1-3بررسیهای ریزساختاری
برای بررسی ریزساختارها ،نمونههای متالوگرافی در زیر  SEM-EDSو میکروسکوپ نوری موردبررسی قرار گرفت .با توجه به اشکال
 B 5-4و  )A, B( 7پتککاری این دو اثر ،موجب ایجاد ریزساختار کارشدهای در ناخالصیهای آهن شده است که این ناخالصیها
رفتهرفته باریک و یا به شکل رگههایی در طول شیء مشاهده میشوند .البته باید موضوع مهمی را خاطرنشان کرد که بسیاری از
ناخالصیهای موجود در فلزات باستانی درنتیجۀ کار گرم یا تابکاری بازتبلور نمیشوند ،بلکه ممکن است به ذرات دیگر خُرد یا در طول
فرایند پتککاری ،پهنتر شوند که این فرایند در زمینۀ دو تبر کامالً مشهود است.

B

شکل  SEM-EDX :)A B( :4نشان دهندۀ ناخالصیهای کشیده شده و گرد در زمینۀ سر تبر شماره (.)1-M
)Fig. 4: (A, B). SEM-EDX represents stretched and round impurities in the field of axe head No.(1-M
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شکل  :3طرح ساده  )1991( Keesmannبا توجه به وزن مخصوص ترکیبات،
تفکیک جزئی شامل)1 :سرباره سلیکاتی )2مات غنی از مس (یعنی سولفید

B

A

شکل  SEM-EDX :)A, B( :5نشان دهنده ناخالصیهای کشیده شده و گرد در زمینه سر تبر شماره ()2-A
Fig. 5: (A, B). SEM-EDX Reperesents elongated and rounded impurities in the head No. (2-A) Matrix
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در دو ساختار شکل  ،6-5حضور زیاد ناخالصیها ،با شکل و اندازۀ متفاوت نشان دادهشده است .در مقطع عرضی شکل  B ،8شکل
مکعبی در قسمت باالی شیء دیده میشود که با توجه به مقطع مکعبی آن بهاحتمالزیاد ،مربوط به ناخالصی آهن است .ناخالصیهای
دیگر که بهصورت کشیده شده درزمینۀ مس دیده میشود با روش  SEM- EDSدر اشکال  )5-4( Bمورد آنالیز قرار گرفت .نتایج،
نشان میدهند که این ناخالصیها دارای ترکیب شیمایی مس ،سولفور ،آنتیموان و آهن است .مس به میزان تقریباً  20/6تا 88/5 %و
سولفور به میزان  2/9تا  4/4 %در نمونهها شناسایی شد .وجود ناخالصی سولفور دلیل بر استفاده از کانسنگ مس سولفیدی برای استحال
و تولید مس است .استفاده از کانسنگهای مس سولفیدی جهت استخراج فلز مس در متالورژی باستان بسیار رایج بوده است ][25,26,27
در نهایت ،این ناخالصیها بهصورت فازی جدا میشوند و به دلیل امتزاجپذیری پایین ،در مس مذاب باقی میمانند ].[28

A

B

Fig .6: (A, B): SEM-EDX show incolosiobns and irregular cavities and the presence of a light gray phase caused by
)chlorinated corrosion of copper and darker areas of copper corrosion in the field of dagger No (3-D

در نمونههای متالوگرافی قبل از حکاکی ،تخلخلهای زیاد سیاهرنگ بهصورت پراکنده و کشیده درزمینۀ فلزی دیده میشود .این
نقطههای سیاهرنگ و کشیده در شکل  )A, B( 8-7مشخصشدهاند .قسمت باال و پایین سمت چپ نمونههای اکسیده شده ،به رنگ
سیاهرنگ در شکل B ،7مشخص است .این آخالها در تصویر  SEMنیز بهصورت همگن و پراکنده در نمونۀ سر تبرهای ( 1-Mو 2-
 )Aمشخصشده است (شکل .)5-4

A

B
Bronze Matrix

Iron arsenid
Bronze Matrix

Elongated Inclusion
Iron arsenid
Sulfidic Inclusion

شکل  :7ریز ساختار تبر ( )1-Mدر شکل  Aو تبر ( )2-Aدر شکل  Bقبل از حکاکی :شامل ناخالصیهای کشیدۀ سولفید مس و آرسنید آهن در زمینه برنز
Fig. 7: microstructure of axe (1-M) in figure A and Axe (2-A) in Figure Bbefore etching: including elongated impuritie of copper sulfide
and iron arsenide in the bronze field
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شکل  SEM-EDX : )A, B( :6نشان دهنده ناخالصیها و حفرات نامنظم و وجود فاز خاکستری روشن ناشی از خوردگیهای کلریدی مس و ناحیههای
تیرهتر خوردگیهای مس در زمینه خنجر شماره ()3-D

B

A

Twin Lines

Fe
inclusion

Strain Lines
Elongated Inclusion

Twin Lines

Strain
Lines

شکل  :8ریز ساختارهای تبر ( )1-Mو ( )2-Aبعد از حکاکی درمحلول  FeCl3الکلی .درتبر شمار ( )1-Mشکل  Aو سرتبر شماره ( )2-Aدر شکل  Bدانه-
های برنز متبلور و کار شده با دوقلویی و خطوط کرنش.
Fig. 8: Microstructures of axe (1-M) and (2-A) after etching in alcoholic solution FeCl3. In the image of axe No.(1-M) image A and
in the image of axe No.(2-A) in image B. Crystallized and worked bronze grains with twins and strain lines

ساخت و تولید اینگونه تبرها ،ازجمله دو تبر موجود اسپیدژ بزمان در عصر باستان که بهصورت ریختهگری در قالبهای سادهای از
جنس سنگ یا گل ساختهشدهاند ،بسیار ساده و معمول بوده است .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ریختهگری این دو تبر ناشی
از حضور ناخالصیهایی است که به سطحرویی قالب باز جدایش مییابند که ممکن است سبب شود یکطرف مقطع کامالً عاری از هر
نوع ناخالصی باشد و سمت دیگر حاوی مقادیر زیادی آخالهای اکسیدی و ناخالصیهای بزرگ دیگر به شکل سرباره دیده شود ].[30
چنانچه در باال ذکر شد میزان آهن باال در ناخالصیها میتواند به دلیل وجود آهن در کانسنگها مانند کالکوپریت CuFeS2
( )Chalcopyriteیا وجود اشپایس در مس باشد .حضور اکسید آهن در این ناخالصیها شاهدی بر وجود این ادعا است.
در دیاگرامهای تعادلی دوتایی  ،Cu-Asحدّ حاللیت آرسنیک در مس  %6/83در دمای ( 685 ◌֯ Cنمودار -1الف) است و در دمای
پایینتر یعنی  325 ◌֯ Cاین حدّ حاللیت در دمای اتاق به  %6/5میرسد ] .[31در این دیاگرام یک ساختار یوتکتیک ( )β+αغنی از
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جهت بررسی و مطالعۀ ریزساختارها و ساخت آلیاژ موردنظر ،نمونههای آمادهشده با محلول اچ  FeCl3الکلی حکاکی شدند .بعد از
حکاکی ،ریزساختارها بهصورت فلسی شکل و پیچیده با خطوط کرنش بسیار زیاد مشاهده شدند که نشاندهندۀ کار سخت بر روی این
آثار است.
خطوط دوقلویی بهصورت کشیده و پراکنده بر روی یکدیگر قرارگرفتهاند که نشان از چرخۀ باز پخت بر این آثار دارد .خطوط کرنش نیز
بهصورت بسیار زیاد و پراکنده در دانهها دیده میشود که نشاندهندۀ کار سرد زیاد بر این دو نمونه سر تبر است .این ریزساختارها در
آلیاژهای مسی و فلزاتی با ساختار  FCCبسیار مشهود هستند ] .[29,30بررسی متالوگرافی بر نمونهها نشان میدهد (شکل )A,B( )8
که نمونهها در طی یک چرخه با عملیات کار سرد و کار گرم شکلگرفتهاند .خطوط لغزش در این نمونهها نشان میدهند که عملیات
پایانی با کار سرد انجامگرفته است .با توجه به اینکه شکل دادن در مس سرد ،پدیدهای به نام سختکاری را ایجاد میکند و سبب عدم
فرم پذیری بیشتر شیء میشود ،بنابراین ،فلزکار باستانی برای فائق آمدن بر چنین مشکلی از درمان گرمایی (باز پخت) جهت برگرداندن
کارپذیری بیشتر به شیء استفاده کرده است .باز پخت پس از عملیات کار سرد سبب بهبود و برگرداندن ویژگیهای مکانیکی برنز
میشود که دانههای بازتبلور یافته با خطوط دوقلویی و خطوط کرنش را ایجاد میکند [ ]46خطوط دوقلویی بهصورت صاف و کشیده و
خطوط کرنش بهصورت پراکنده در شکل  )A, B( 8نشاندهندۀ کار سخت بر روی این سر تبرها است.

].42

ب)

الف)

نمودار.1-الف) نشان دهندۀ دیاگرام تعادلی  Cu-Asدر دما و درصدهای مختلف آرسنیک [] .33نمودار ب) نشان دهندۀ درصد آرسنیک بهکاررفته در آثار اسپیدژ
بزمان که با نوار قرمزرنگ مشخص شده است.
Fig. 1: A: shows the equilibrium diagram of Cu-As at different temperatures and weight percentages of arsenic. Figure-1, B: indicates
the weight percentage used in Spidej of Bazman artifacts, which is marked with a red bar

در نمودار  1-ب .دامنۀ آرسنیک در آثار اسپیدژ بزمان بر روی دیاگرام فازی  Cu-Asبا نوار قرمزرنگ نشان دادهشده است .مطابق
دیاگرام فازی در شرایط ریختهگری ممکن است یکفاز در طی انجماد آرسنیکی ایجاد شود و این فاز ،فاز ) α-(Cu,Asاست که در این
آلیاژ وجود دارد .بههرحال در متالوگرافی و تصاویر  SEMساختار یوتکتیکی ( )β+αمشاهده نشده است که حل شدن این ساختار خصوصاٌ
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آرسنیک با  %18/2و دو ترکیب بین فلزی در دمای یوتکتیک  685 ◌֯ Cمشاهده میشود .فاز  βغنی از مس با ترکیب  ،Cu8Asبهصورت
ساختار پریتکتیکی در بین دمای  300و  350 ◌֯ Cشکل میگیرد ] .[32فاز Cu3As ،γبهصورت متجانس در دمای  827 ◌֯ Cشکل
میگیرد و تقریباً مستقل از دما در دامنۀ ترکیبی بین  25/5و  27/5آرسنیک وجود دارد .مادۀ معدنی مذکور که بهصورت طبیعی با ترکیب
 Cu3Asایجاد میشود ،بهعنوان فاز دومیکیت شناخته میشود ].[33
در آلیاژ مس آرسنیکی مانند آلیاژ برنز قلعی با پدیدۀ جدایش معکوس مواجه هستیم ][30,34؛ که به سرعت سرد کردن ،محدودۀ انجماد
و فاصله کوچک بازوی دندریتی بستگی دارد و سبب ایجاد این پدیده میشود.
با توجه به عدم تعادلی بودن شرایط ریختگی در عصر باستان و پدیدۀ جدایش دانهای ( ،)Segregationفشار ایجادشده توسط بخار
آرسنیک سبب میشود گاز آرسنیک از داخل محلول مذاب توسط فیدرهایی به سمت قالب حرکت کند و با توجه به شرایط سرد شدن
محلول مذاب سبب ایجاد فاز  )Cu3As( ,γدومیکیت در سطح شود .همچنین ایجاد این فاز میتواند بهصورت تعمدّی و از طریق فرایند
] Cementation [8, 35, 47در گاو هورز تپه[14, 36] 1و یا بهصورت خوردگی تعمدّی در سطح ایجاد شود ].[13, 37, 38
اما چنانچه در باال ذکر شد با توجه به اینکه اشیاء مس حاوی آرسنیک در عصر باستان بهصورت غیر تعادلی ریخته شدهاند فاز  γبا
درصدهای مختلفی از آرسنیک ایجادشده است .نورت آور ،ساختار یوتکتیک را در شرایط غیر تعادلی  Cu3Asباالتر از  %2آرسنیک
گزارش کرده است ] .[13, 34همچنین بود ،پیدایش نخستین فاز  γدر حدود  %2تا  %1آرسنیک را ،مشاهده کرده است [ .]39این حالت
در دیاگرامهای فازی -1الف نشان داده نشده است .جدایش معکوس در چنین درصدهای پایین ،منجر به سطح نقرهای درخشان میشود؛
اما اولویت سطح نقرهای در این آثار میتواند دلیلی بر ریختهگری کنترلشده و ترکیبات عمدی در تولید این پدیده باشد [40, 22, 41,

 .4نتیجهگیری
با توجه به آنالیز  SEM-EDSبر روی اشیاء مشخص شد ،سر تبرهای مکشوفه از محوطۀ اسپیدژ از آلیاژ  Cu-As-Znو شیء خنجر از
آلیاژ  Cu-Asبه روش ریختهگری در قالب ساختهشدهاند .به دلیل فراریّت باالی آرسنیک ،غلظت این ماده در ریختهگری بهآسانی
قابلکنترل نبوده است و سبب کاهش آرسنیک شده است .همچنین در مراحل فرم پذیری بیشتر با عملیات گرمایی (باز پخت) سبب
افت بیشتر آرسنیک از محلول جامد شده است؛ اما بههرحال درصد باالی آرسنیک حدود  %5در این اشیاء میتواند دلیلی بر روش ذوب
همزمان در ساخت این آثار باشد .با توجه به درصد باالی ناخالصیهای آهن تقریباً  %7-5-2در ماتریکس اشیاء تبری ،بهاحتمال زیاد،
یکی از عناصر آلیاژ کننده اشپایس بوده است و آهنگر عصر باستان ،بر خواص و ویژگیهای این ماده که میتواند سبب پایین آوردن
دمای نقطه ذوب آلیاژ شود ،اطالع الزم داشته است و این موضوع میتواند خود بهعنوان مسئلۀ مهمی جهت تأمین انرژی سوخت در
این محوطه باشد .از ویژگی دیگر این ماده این است که از آن بهعنوان یک جزء آلیاژی همراه با مس ،برای تولید مس حاوی آرسنیک
استفادهشده است.
پینوشت
 .1فرایندی که در مجسمه گاو بهدستآمده از هورز تپه آناتولی ( 4000ق.م) ایجاد شده است.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از جناب دکتر سید محمدامین امامی ،دانشیار و عضو هیئتعلمی دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان برای کمک و
راهنماییشان در پیشبرد این پژوهش سپاسگزاری مینمایند .همچنین از داوران ناشناس مقاله ،کمال تشکر ابراز میگردد.
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