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Abstract
Glass beads are unique objects to investigate the trade and exchange of these artifacts between
different regions and cultures in the past. The site of Saleh Davoud and its ancient tombs in Susa
were excavated in two seasons in 2000 and 2004, under the supervising of Mehdi Rahbar. From
these excavations, a significant number of colored glass beads and a number of pieces of glass
vessels have been unearthed. In regard to the other objects such as coins, potteries, etc., the period
of these glass artifacts dated back to the Parthian-Elymae period. The majority of glass vessels
found in Saleh Davoud are simple in shape (undecorated) with green hue in contrast to the glass
beads which were considered in much diversity of color. Meanwhile, the different color lines and
the gilded layer were used to decorate on the external surface of beads. In this study, totally 13
samples of glass objects from Saleh Davoud, including five samples from glass vessels and eight
samples from colored beads have been selected to analyze by micro-ion beam techniques. The aims
of the analysis of these objects by micro-PIXE were to focuse on the elemental composition of the
main body (bulk glass composition) of the artifacts as well as the decorations which were applied in
order to identify the raw materials and get information about the mineral pigments. The thickness
and purity of the gold in the gilded layer that was used in a few glass beads were also measured by
micro-RBS. The most important questions and hypotheses in this research are: 1- Whether glass
beads and glass vessels are locally produced or are imported from other areas; 2- Determination of
the pigments and the elements that are responsible for different surface decoration of beads; and 3Measurement of thickness and the purity of the gold layer using Rutherford Back Scattering (RBS)
technique to obtain information about the gilding process. The micro-Ion Beam analysis was
performed with microprobe system manufactured by Oxford Instruments using the 3 MV Van de
Graaff accelerators at the Nuclear Science & Technology Research Institute in Atomic Energy
Organization of Iran. The samples were analyzed in a vacuum chamber using a beam of 2.5MeV
protons focused to a diameter less than 10 μm. The beam current was in the range of 30 to 50 pA.
Characteristic X-rays were detected using a Si(Li) detector with an active area of 60 mm2 positioned
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at an angle of 135◦ relative to the incident beam direction and with an energy resolution of 150 eV
for Fe-Kα. Elemental analysis and measurement of the constituents of these samples show that all
analyzed glasses from the Saleh Davoud are Soda-lime-silica glass type. However, the weight
percentages of magnesium oxide (MgO) and potassium oxide (K2O) in the analyzed samples
suggest that the glass beads are manufactured by the mineral soda (natron) flux, and glass vessels
were used the plant ashes as a flux. The amount of MgO and K2O are the main reason for this
identification. These two oxides in the glass beads are less than 1.5wt. %, while in the glass vessels
are more than 2.5wt. %. Therefore, the glass beads were most likely imported from other areas such
as Egypt or the eastern Mediterranean Sea through the trade and exchange of glass products to the
Saleh Davoud. Moreover, based on the elemental maps from the micro-PIXE analysis, the elements
which are responsible for, red, green, yellow and white colors might be identified as Fe, Cu and Pb.
Keywords: Glass bead, Elemental Analysis, micro-PIXE, Trade and Exchange, Parthian Era
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مهرههای شیشهای اشیاء بسیار مناسبی برای بررسی تجارت و مبادله مصنوعات شیشه  ،بین منااقق و فرهنا هاای مختلا در دوران گذشاته اسات .محوقاه و
آرامگاههای باستانی صالح داود در شوش ،در دو فصل در سالهای  1378و  1382به سرپرستی مهدی رهبر مورد کاوش قرارگرفته اسات .از ایان کااوشهاا تعاداد
قابلتوجهی مهرههای شیشهای و تعدادی نیز ظروف شیشهای یافت شده است که بر اساس شواهد باهدساتآماده مانناد ساکه و سااال دوره تااریخی مصانوعات
شیشهای این محوقه به دوره اشکانی -الیمایی برمیگردد .در این پژوهش  13نمونه از اشیاء شیشهای بهدستآمده در صالح داود شامل  5ظرف و  8مهره رنگای باا
استااده از آنالیز با باریکه یونی میکرونی و با استااده از روشهای  micro-PIXEو  micro-RBSبا هدف اندازهگیری عناصر تشاکیلدهناده بدناه اصالی و تزییناات
بهکاررفته در سطح شیشهها و همچنین اندازهگیری ضخامت و خلوص الیه قالکوب استاادهشده در سطح نمونهها آنالیز شده است .مهمترین ساااالت مطار شاده
در این پژوهش شامل -1 :آیا مهرهها و ظروف شیشهای ،تولید محلی هستند یا از مناقق دیگری به این ناحیه وارد شدهاند -2 .تعیین نوع ماده رنگزای استاادهشاده
در تهیه رن های مختل  ،به دلیل استااده از رن های متنوع در تزئینات سطح و بدنه اصلی مهرهها -3 .اندازهگیری ضاخامت و بررسای الیاه قاال باا اساتااده از
روش پسپراکندگی رادرفورد جهت شناخت تکنیک ساخت و فن شناسی این آثار بهکاررفته است .آنالیز عنصری این نمونهها نشان میدهد که نمونههای آنالیز شاده
از این محوقه از نوع سیلیکا -سودا -آهک ) (SiO2-Na2O-CaOهستند .نتایج کمی آنالیزها نشان میدهد میانگین درصد وزنی اکسید منیزیم و اکسید پتاسایم کاه
دو عنصر شاخص و مهم در تعیین نوع سودای استاادهشده در نمونهها هستند ،در مهرههای رنگی به ترتیب  1/12و  %0/92و در ظروف آنالیز شده باه ترتیاب 5/20
و  %3/52است .بنابراین ،با توجه به درصد وزنی این دو اکسید که برای مهرههای رنگی کمتر از  %1/5و برای ظروف بیشتر از  %2/5است ،مایتاوان نتیجاه گرفات
که سودای استاادهشده در مهرههای شیشهای از ماده معدنی ناترون و سودای استاادهشده در ظروف از خاکستر گیاهان بهدستآمده است .بنابراین این نتاایج نشاان
میدهند که مهرههای شیشهای احتماالً از مناقق دیگری مثل مصر و یا نواحی شرقی دریاای مدیتراناه از قریاق تجاارت محصاوالت شیشاهای و یاا ماواد اولیاه
مورداستااده در ساخت شیشه به صالح داود آورده شدهاند .همچنین نتایج آنالیز  micro-PIXEنشان داد که در بدنه اصلی ایان مهارههاا از اکساید ماس ) (Cu2Oو
اکسید آهن ) (Fe2O3با درصد وزنی متااوت بهعنوان عامل رنگزا در ایجاد رن سبز استاادهشده است .عالوه بر این ،نتاایج نشاان داد کاه از اکساید سارب )(PbO
برای ایجاد رن زرد و ساید و همچنین از اکسید مس ) (Cu2Oبرای ایجاد رن قرمز در تزئینات سطحی مهرهها استاادهشده است.
واژگان کلیدی :مهرههای شیشهای رنگی ،آنالیز عنصری ،میکروپیکسی ،تجارت ،دوره اشکانی
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کاربرد روش میکروپیکسی جهت آنالیز عنصری مهرههای
شیشهای مکشوفه از آرامگاههای صالحداود خوزستان :شواهدی از
تجارت مصنوعات شیشهای در دوره اشکانی
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 .1مقدمه
با مطالعاه مصانوعات و اشایاء شیشاهای کاه از برخای
محوقههای باستانی یافت میشوند ،میتاوان اقالعااتی
ماننااد نااوع مااواد ،ترکیبااات عنصااری و تکنیااکهااای
مورداستااده جهت ساخت این مصنوعات را با اساتااده از
روشها و تکنیکهای مختل دستگاهی شناسایی کارد.
مشخص شدن ترکیبات عنصری شیشههاای باساتانی و
تاریخی اقالعات مهام و ارزشامندی در زمیناه مطالعاه
خاستگاه و محل ساخت اولیه مصنوعات شیشهای ]،[1,2
بررسی تکنولوژی ساخت و ماواد اولیاه مورداساتااده در
فراینااد ساااخت [ ]3,4و همچنااین مبادلااه و تجااارت
مصنوعات شیشه ای] [5–7فاراهم مایکناد کاه بدسات
آوردن این اقالعات مایتواناد نقاش مهمای در زمیناه
بررسی و مطالعه ارتباقات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
بین جوامع باستان داشته باشد.
در مطالعات انجام شده بر روی آثاار شیشاهای باا
روش آنالیز دستگاهی مشخص شده است که بیشتر ماده
تشکیلدهنده تمام شیشههای تاریخی سیلیس است کاه
با یک ماده گدازآور ترکیبشده است] .[8عالوه بار ایان،
بر اساس مطالعات انجامشده ،مشاخصشاده اسات کاه
اگرچه پارامترهای زیاادی مانناد ناوع گیااه و یاا کاانی
استاادهشده بهعنوان منابع تأمینکننده ساودا و سایلیس
میتوانند ترکیبات شیشههای تاریخی را ازلحاظ عنصری
و کانیشناسی تغییر دهند ،اما بر اساس اینکاه چاه ناوع
ماده گدازآوری در ساخت شیشههای تاریخی استاادهشده
است ،میتوان شیشههای تاریخی و باستانی را باه چهاار
گروه عمده قبقهبندی نمود که به هر یاک از ایان ناوع
شیشهها میتاوان تقریبااً یاک دوره زماانی مشاخص و
همچنین یک مرز جغرافیایی خاصی نیز نسبت داد .ایان
قبقهبندی عبارت است از -1 :شیشاههاایی کاه درصاد
وزنی منیزیم در آنها باال اسات (معماوالً بیشاتر از 2/5
درصد وزنی) که باا عناوان شیشاههاای سااختهشاده از
خاکساااتر گیاهاااان ) (Plant Ash Glassesشاااناخته
میشوند] .[9,10ساخت این نوع شیشهها در باازه زماانی
 2500ق.م تا  800ق.م در خااورمیاناه و میاانرودان در
کشورهایی مانند مصر ،سوریه ،ایران و عراق و همچناین

در غالب کشورهای اروپایی مانند ایتالیا ،یونان و انگلیس
رایج بوده است ] .[9همچنین استااده از خاکستر گیاهاان
در بازه زمانی  800م تا  1700م یک بار دیگر باهشادت
رواج داشته است و در این دوره اکثار شیشاههاای دوره
اسالمی از کشورهای آسیای مرکزی تا پرتغال را شاامل
میشود-2 .شیشههایی که درصد وزنی منیزیم در آنهاا
پایین است (کمتر از  1/5درصاد وزنای) کاه باه آنهاا،
شیشههای ناترونی ) (Natron Glassesنیز گاته میشود.
ساخت این نوع شیشهها در بازه زمانی  800ق.م تا 800
م در مناااقق وساایعی از کشااورهای اروپااای غرباای تااا
کشورهای شرق دریای مدیترانه مانناد مصار ،فلساطین،
سوریه و ایتالیا متداول بوده است -3 .شیشاههاایی کاه
درصد وزنی سارب در آنهاا بااال اسات کاه باه آنهاا
شیشههای سربی گاتاه مایشاود .اساتااده از سارب در
مصنوعات شیشهای و همچنین صنعت ساالگری مانناد
لعاب در بازه زمانی  1000تاا 1400م .در سرتاسار اروپاا،
میانرودان و خاورمیانه گزارش شده است .در بررسیهاا،
نوع ویژهای از شیشههای سربی یافت شده که همراه باا
عنصر باریم است و به آن شیشههاای سایلیکا -سارب-
باریم میگویند که خاستگاه اصلی ایان شیشاههاا چاین
اسااات و غالبا ااً در باااازه زماااانی  700ق.م تاااا 200م
تولیدشدهاند] -4 .[11شیشههایی که درصد وزنی اکساید
پتاسیم در آنهاا بااال اسات و باه شیشاههاای پتاسای
معروفاند .در تهیاه گادازآور آنهاا باهجاای اساتااده از
خاکساتر گیاهااان رشااد یافتاه در بیابااان یااا شااورهزار از
خاکستر درختان جنگلی استااده شده است .سااخت ایان
نوع از شیشهها در بازه زمانی  800تا  1700م که مناابع
تولید سودا از ماده معدنی ناترون در مصار دچاار چاالش
شده ،در اروپا رایج بوده است .پس کامالً مشخص اسات
کااه تنهااا باار اساااس اناادازهگیااری ترکیب اات عنصااری
نمونههای شیشهای اکتشاف شده در یک مکان میتوان
تا حدود زیادی از دوره تاریخی و همچنین مکان سااخت
یا خاستگاه مصنوعات شیشهای اقالعاات ارزشامندی را
به دست آورد .اماا در باازه زماانی کاه اساتااده از مااده
معدنی ناترون در خاورمیاناه و کشاورهایی مانناد مصار،
سوریه و فلسطین بسیار متداول بوده ،یک استثنای بسیار
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 .2پیشینه تحقیق
بررسی و مرور تحقیقات پیشین انجامشده بر روی اشایاء
شیشهای کش شده از مناقق مختل ایاران و خاارج از
ایران (مانند عراق) که تحت حاکمیت اشکانیان بودهاناد،
نشان میدهد که در سالهای گذشته ،بهصاورت بسایار
محدود ،تنها بر روی تعداد اندکی از اشیاء شیشاهای کاه
دوره تاااریخی آنهااا بااه دوره اشااکانیان برماایگااردد،
تحقیقات و بررسیهایی با اساتااده از آناالیز شایمیایی و
عنصری در داخل و خارج از کشور انجاامشاده اسات .در
یکی از این پژوهشها که در سال  2008به چاپ رسیده،
آنالیز عنصری تعداد بسیار محدودی از نموناههاای دوره
اشکانی بهدسات آماده در سالوکیه عاراق گازارش شاده
است] .[13نویسندگان آن پاژوهش نشاان دادناد کاه در
نمونههای آنالیز شده از شهر سلوکیه عاراق (کاه تقریبااً
تمام آنها تکههای باقیماناده از ظاروف دوره اشاکانیان
هستند) ،از  9نمونه آنالیز شده 8 ،نمونه از نوع شیشههای
ناترونی و یک نمونه هم از نوع شیشه حاصل از خاکستر
گیاهان است .آنهاا اشااره نماودهاناد کاه شیشاههاای
ناترونی کش شده در شهر سلوکیه تولیاد باومی منطقاه
نبوده و بهاحتمالزیاد از کشورهای حوزه دریای مدیتراناه
به این منطقه وارد شدهاند .همچنین در پژوهش دیگاری
که اخیراً نتایج آن به چااپ رسایده اسات 20 ،نموناه از
ظروف شیشهای دوره اشکانی که در محوقه کاخ شاائور
شوش در دشت خوزستان باهدساتآماده ،باا اساتااده از
روش میکروپیکسی آناالیز شاده اسات] .[15نتاایج ایان
آزمایش نشان میدهاد کاه نموناههاای آناالیز شاده از
محوقه شائور برخالف نمونههای یافت شده در سالوکیه
عراق همگی از نوع شیشههای سایلیکا -ساودا -آهاک
اساات کااه سااودای آنهااا از خاکسااتر گیاهااان اساات و
میتواند تولید بومی منطقه باشد].[15
عالوه بر مطالعاتی که در باال به آنها اشااره شاد،
تحقیقات اندکی نیز بر روی مهرههای شیشهای که دوره
تاریخی آنها تقریباً نزدیک به دوره اشاکانیان اسات ،در
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مهم وجاود دارد و آن منااقق شارق رود فارات ،شاامل
کشااورهای عااراق و ایااران اساات کااه تحاات حکوماات
اشکانیان و ساسانیان بودهاند .بررسیهاای آزمایشاگاهی
اثبات نموده که در این منطقه بهصاورت باومی از مااده
معدنی ناترون در صنعت شیشهسازی استااده نشده است،
بلکه در شیشههای این امپراتوریها اساتااده از خاکساتر
گیاهان بهعنوان گدازآور مانند شیشههای نوع اول اداماه
یافته است].[12,13
تعداد قابل توجهی مهرههای شیشهای در محوقاه
باستانی صالح داود یافت شده که میتواند نشاان دهناده
استااده گسترده ساکنین ایان منطقاه از آثاار شیشاهای
باشد .از قرفی در بین آثاار شیشاهای ،زیاورآالتی مانناد
مهرههای رنگای ،هماواره اشایاء بسایار مناسابی بارای
بررسی تجارت و مبادله مصنوعات شیشاهای باهصاورت
آماده ،بین مناقق و فرهن های مختل بوده اسات .بار
این اساس یکی از اهداف اصلی این پاژوهش پاسا باه
این ساال است که آیا مهرههای یافت شاده در محوقاه
صالح داود تولید بومی منطقه هستند یا از قریق تجاارت
و بازرگااانی از مناااقق دیگااری از جهااان واردشاادهانااد.
بنااابراین در آنااالیز عنصااری ایاان مهاارههااا بررساای و
اندازهگیاری دقیاق دو عنصار منیازیم و پتاسایم بسایار
بااهمیت است؛ زیرا مشخص میشود کاه ماواد گادازآور
استاادهشده در مهرهها از ماده معدنی بیکربناات سادیم
(ناترون) و یا اینکه از خاکستر بهدساتآماده از گیاهاان،
تهیااهشااده اساات] .[14ایاان موضااوع ماایتوانااد نقااش
تعیینکنندهای در بررسی خاستگاه و تعیین محل سااخت
مهرهها در بررسی فرایند تجارت اشیاء شیشاهای داشاته
باشد .بر این اساس میتوان فرایند تجارت شیشه یا مواد
اولیه مورداستااده در ساخت آن را بین دو قادرت بازر
آن دوره یعنی اشکانیان و رومیان بررسی کرد .همچناین
با توجه بهظاهر برخی از نمونهها که دارای الیه قالیای
ضخیمی بودند ،بررسی و تأیید اساتااده از الیاه قاال در
تزئینات با استااده از روش میکروپیکسی یکای دیگار از
اهداف این پژوهش بود .عالوه بر ایان ،باه دلیال تناوع
رنگی در بدناه اصالی مهارههاا و همچناین اساتااده از
نوارهای رنگی متناوع در تزئیناات ساطح آنهاا ،تعیاین
عناصر فلزی رنگزا در رن هاای مختلا باا اساتااده از

اندازهگیری ترکیباات عنصاری ایان مهارههاا باا روش
میکروپیکسی ،یکی دیگر از جنبههای ماوردنرر در ایان
پژوهش بوده است.
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شکل  – 1ال  :موقعیت جغرافیایی محوقه صالحداود در ایران و میانرودان
Fig; 1a: Map showing the location of the Saleh Davoud site in Iran and Mesopotamia
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صالح داود
تپه صالح داود ،در موقعیت جغرافیاایی " N 32˚21ˈ08.31و
" E 48˚08ˈ19.33و در نزدیکی روستایی به همین نام قارار
دارد .ایاان روسااتا در فاصااله حاادود  40کیلااومتری غاارب
شوش ،در فاصلهی حدود  500متری شمال شرقی ایاوان
کرخه و در حدود  100متاری غارب رودخاناه کرخاه ،در
استان خوزستان قرار دارد .محل این محوقاه باساتانی در
نقشه و شکل  -1ال نشان دادهشاده اسات .در اقاراف
این تپه تاریخی شش تپه باستانی وجاود دارد .تپاهای کاه
آرامگاه الیمایی در آن کاوش شد ،در جنوب غربای روساتا
واقعشده است و آن تپهای با ارتااع کم و وسیع است کاه
حدود  4متر از سطح زمینهای دشت مرتاعتر اسات و در
حال حاضر به گورستان عمومی تبدیلشده است].[18
محوقااه و تپااههااای صااالح داود در دو فصاال در
سالهای  1378و  1382به سرپرساتی مهادی رهبار از
پژوهشکده باستانشناسی ایران ماورد کااوش و بررسای
قرارگرفته است] .[19این محوقاه باساتانی ،دارای چهاار
الیه باستانی است که حاوی اقالعاتی مایدی در زمیناه
باورهای مذهبی ،شیوههای خاکساپاری و حتای میازان
رشااد اقتصااادی اقااوام الیمااایی اساات .در فصاال اول
کاوشهای این محوقه ،آرامگااهی زیرزمینای باا ابعااد
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داخل و خارج از کشور انجامشده اسات .باهعناوانمثاال
باقرپور کاشانی تعدادی از مهرههای رنگای از مجموعاه
زیورآالت بهدست آمده از غار وشنوه در کاشان که متعلق
به دوره ساسانی اسات را موردبررسای قارار داده اسات.
نتایج این آنالیزها نشان میدهد کاه مهارههاا از جانس
شیشه هستند و از خاکستر گیاهان به عنوان ماده گدازآور
استااده شده است .همچنین در ایان پاژوهش ،برخای از
رنگدانههای استااده شده بارای ایجااد ایان مهارههاای
رنگاای نیااز شناساااییشااده اساات] .[16یکاای دیگاار از
پژوهشهایی که اخیاراً بار روی تعادادی از مهارههاای
رنگی بهکاررفته در زیاورآالت پایشازتااری ماوزه ملای
ایران با قدمت هزاره سوم تا اول ق.م انجامشاده اسات،
نشان میدهد در نمونههای آنالیز شده به جزء یک سری
از مهرهها که از سان الجاورد سااختهشادهاناد ،ساایر
مهرهها از جنس شیشه سیلیکا–سودا-آهک هساتند کاه
در ساخت آنها از خاکستر گیاهان بهعنوان ماده گدازآور
استاادهشده است .همچنین نتایج آنالیز عنصری تعادادی
از این مهرهها نشان میدهد که در آنها عنصر آنتیموان
بهصورت عمدی بارای ماات کاردن آنهاا اضاافهشاده
است] .[17این مقاله با توجه به آنچه در باال ذکر شاد در
پی شناسایی ماده ناترون در ساخت شیشههاای تااریخی
در ناحیه ایران است که در این راستا به شناسایی و آنالیز
نمونههای بهدستآمده از صالح داود پرداختهشاده اسات
که احتماالً جزء اولین شیشههای ناترونی بهدستآمده از

فالت ایران است.
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 2/30در  4/20متر یافت شد .این آرامگاه که باهصاورت
سردابهای زیرزمینی است ،مهامتارین اثار الیاه چهاارم
صالح داود است .بر فراز این آرامگااه سااختوساازهایی
وجود داشته است که هماکنون از این آثار فقط آثار دیوار
خشتی و ک سازی جلو راهپلهها با قطعات آجاری پااره
باقی مانده است .باه نرار کاوشاگر ایان محوقاه ،ایان
ساختوساز بر فراز آرامگاههای الیمایی مانند سالنهاایی

بوده است که بر فراز آرامگاههای ایالمی چغازنبیال و یاا
هاتتپه برای اجرای آیینهای مربوط باه تادفین وجاود
داشته است] .[18مصالح آرامگاه کش شده در صاالحداود
از آجر و مالط گچ است و ظاهراً دیاواره داخلای آن نیاز
دارای الیه نازکی از گاچ اسات .در شاکل -1ب و -1ج
نمای ورودی و همچنین نمایی از داخال آرامگااه صاالح
داود نشان داده شده است .از بخاشهاای مختلا ایان
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شکل-1ب :نمای ورودی آرامگاه صالح داود ][20
Fig. 1b: Entrance view from the Tomb of Saleh Davoud
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شکل-1ج :نمایی از داخل آرامگاه کش شده در صالح داود ][18
Fig. 1c: A view from inside of the tomb discovered in Saleh Davoud
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 .4مواد و روشها
 . 1-4معرفی مصنوعات شیشهای تپه صالح
داود
از کاوشهای باستانشناسی هر دو فصل ایان محوقاه
باستانی ،هام در داخال آرامگااه و هام در ترانشاههاای
محوقههای اقراف آن ،آثار و اشیای شیشهای فراوانی از
دورههای اشکانی  -الیمایی بهدستآماده اسات .اگرچاه
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آرامگاه اشیاء مختلای بهدستآماده کاه برخای از آنهاا
عبارت است از :یک عدد پیهسوز و تعدادی ظرف کوچک
ساالی ،قطعاات مختلا اعضااء بادن انساان 4 ،ساکه
الیمایی ،مهرههای شیشهای رنگی باه صاورت گردنبناد،
عطار دان از جانس خمیاره شیشاه ،پاار آب از جانس
ساال ،یک عدد پیهسوز سااالی ،یاک کاساه باا خمیاره
نخودی رن  ،تعدادی سکه مسی و تعدادی مهره آویز از
جنس خمیر شیشه ،نگین انگشتر عقیق و صمغ گیاهی یا
قیر قبیعی و شیء آهنی زاویهدار باا کااربرد نامشاخص.
همچنین چند قطعه شیء شبیه پوست مچالاه شاده کاه
احتماالً چارم باوده نیاز از ایان آرامگااه باهدساتآماده
است].[18

ظروف شیشهای سالم از این کاوشها کشا نشاده اماا
قطعات اندکی از ظروف شیشهای یافت شده که میتوان
آنها را احتماالً به ظاروف یاا بطاریهاای ویاژه ماواد
دارویی و آرایشی ،پیاله ،پایه و زیورآالت قبقهبندی نمود.
اما وجود مهرههای شیشهای بیشماری که مخصوصااً از
داخاال آرامگاااه سااردابهای ایاان محوقااه کش ا شااده،
نشان دهنده استااده گسترده ساکنین این منطقاه از آثاار
شیشاهای اسات .شااید زیبااترین و منحصاربهفردتاارین
یافتههای کاوشهاای آرامگااه صاالح داود ،مهارههاای
شیشهای است که اکنون زینتبخش ویترینهاای ماوزه
شوش و آبادان هستند .این مهرهها در رن های مختل
سبز ،زرد ،قرمز ،الجوردی و سیاه و همچنین مهرههاای
دو رن و چندرن ساخته شادهاناد .فارم بیشاتر آنهاا
دایرهای است که سوراخی جهت آویز دارد .در شاکل ،2
گردنآویاز شیشاهای دوره اشاکانی کاه باا مهارههاای
شیشهای یافت شده از محوقه باستانی صالح داود شوش
بازآفرینی شدهاند ،نشان دادهشده است .با توجه به برخی
محاادودیتهااا ماننااد محاادودیت در تعااداد مهاارههااای
قابل دسترس و همچنین محدودیت در نموناه بارداری از
آنهااا و همچنااین اناادک بااودن نمونااههااای ظااروف
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شکل  :2مهرههای تزئینی گردنبند یافت شده از محوقه باستانی صالح داوود ،شامل مهرههای شیشهای رنگین و مهرههای عقیق قرمزرن ][20
Fig. 2: Necklace decorative beads found in the ancient area of Saleh Davoud, includes of the colored glass beads and red
agate beads

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

Fig. 3a: A number of glass beads of Saleh Davoud that marked by B1 to B8 in picture, analyzed in this study by microPIXE technique

Fig. 3b: photo and drawing of analyzed glass vessels of Saleh Davoud that labeled by V1 to V5
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شکل -3ب :قطعات شکسته ظروف شیشهای دوره اشکانی محوقه باستانی صالح داود که با کدهای  V1تا  V5مشخصشده و در این پژوهش
با استااده از روش میکرو پیکسی آنالیز شدهاند[20].
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کشاا شااده در صااالح داود ،در ایاان پااژوهش امکااان
نمونااهباارداری از  8نمونااه مهااره شیشااهای و  5ظاارف
شیشااهای از صااالح داود فااراهم شااد .شااکل - 3الاا
مهرههای شیشهای آنالیز شده از ایان محوقاه را نشاان
میدهد که با کدهای  B1تا  B8مشخصشدهاناد .شاکل
-3ب نیز مربوط به قطعاات شکساته ظاروف شیشاهای

آنالیز شده اسات کاه باا کادهای  V1تاا  V5نامگاذاری
شدهاند.
مهرههای شیشهای چندرن ) (B1-B3ازایانجهات
که امکان بررسی رنگدانههای مختلا مورداساتااده در
ایجاد رنا هاای مختلا سااید ،قرماز ،سابز و زرد را
امکان پذیر میساازد ،بسایار مهام بودناد و خوشابختانه
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شکل -3ال  :تعدادی از مهرههای شیشهای دوره اشکانی محوقه باستانی صالح داود که با کدهای  B1تا  B8مشخصشدهاند و در این
پژوهش با استااده از روش میکرو پیکسی آنالیز شدهاند[20].
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میتوان اقالعات مایدی از نحوه توزیع و تغییار عناصار
در عمق نمونه موردبررسی به دست میآید .هماانقاور
که اشاره شد برخی از مهرههاای شیشاهای دارای رنا
قالیی بودند .آنالیز با روش میکروپیکسی تأیید کرد کاه
در این مهرهها از الیه قال برای تزئین آنها استاادهشده
است .بهمنرور بررسی بیشتر این نموناههاا و باه دسات
آوردن اقالعاااتی در مااورد الیااه قااالی بااهکاررفتااه در
تزئینات آنها (که یکای دیگار از اهاداف ایان پاژوهش
است) از قی سنجی باا روش پاسپراکنادگی رادرفاورد
استاادهشده است .قی سنجی باا روش  micro-RBSبار
پایه آشکارسازی ذرات بارداری که بعد از برخورد کشسان
با اتمهای موجود در نمونه مورد آنالیز پراکنده میشاوند،
اسااتوار اساات] .[23در ایاان روش آنااالیز ،باریکااهای از
پروتااونهااای فاارودی بااا اناارژی مشااخص بااه نمونااه
موردبررساای برخااورد کاارده و در عمااق نمونااه حرکاات
میکنند و این پروتونهاای فارودی در اثار برخاورد باا
اتمهای نمونه هدف ،انرژی خاود را باهتادریج در قاول
مسیرشان از دست داده و در زاویههای گوناگون پراکناده
میشوند .پروتونهای پراکندهشده در جهت عقب توساط
آشکارساز حسااس باه ذره کاه باه آن «آشکارسااز ساد
سطحی» گاته میشود ،در زاویاهای مشاخص (معماوالً
 165درجااه نساابت بااه امتااداد باریکااه فاارودی) آشااکار
میشوند .از قی  micro-RBSبهدساتآماده مایتاوان
اقالعات مایدی در مورد جنبههای مختل نموناههاای
تاریخی ازجمله اندازه ضخامت و خلوص الیههاای قاال
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 .2-4روش آنالیز با باریکه یونی میکرونی
با استااده از باریکه یاونی میکرونای کاه در آن باریکاه
یونی قطری کمتر از چند میکرومتر مربع دارد ،مایتاوان
توانایی ها و قابلیت های آنالیز با باریکه یاونی متاداول را
که در آن باریکه یونی ابعادی در حدود چند میلیمتر دارد
را به میزان زیادی افزایش داد؛ زیرا با اساتااده از باریکاه
میکرونی و تجهیزات جانبی مورداستااده میتوان ساطح
نمونه موردبررسای را جااروب (اساکن) کارد و تصااویر
دوبعدی از نقشه توزیع عناصر موجود در نمونه با استااده
از روشهای مختل آناالیز باا باریکاه یاونی باا قادرت
تاکیکپذیری در مقیاس میکرون تهیه کرد] .[21هر یک
از روشهای مبتنی بر آنالیز باا باریکاه یاونی میکرونای
میتواناد باه برخای از ساااالتی کاه در ایان پاژوهش
مطر شده است پاس دهد .تعیین عناصر تشکیل دهناده
نمونههای مورد آنالیز و همچنین اندازهگیری درصد وزنی
عناصاار تشااکیلدهنااده آنهااا بااا اسااتااده از روش
میکروپیکسی (micro-PIXE=micro-Proton Induced
)X-ray Emissionانجام میشود] .[22در ایان پاژوهش
آزمایش میکروپیکسی باا باریکاه میکرونای پروتاون باا
انرژی  2-2/5MeVو شدت جریاانی در حادود-100pA

)Spectroscopy

Backscattering

[23] Rutherford
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امکان نمونهبرداری از چند نمونه از این مهرههاا در ایان
پااژوهش فااراهم شااد .همچنااین برخاای از مهاارههااای
کش شده ،ظاهری قالیی رن داشاتند .بارای بررسای
اینکه آیا این نمونهها با الیه قال تزئین شدهاند یاا خیار،
امکان مطالعه یکی از این نمونهها نیز فاراهم شاد ).(B4
بدنه اصلی مهارههاای آناالیز شاده دارای تناوع رنگای
متااوتی بودند .شش نمونه از این مهرههاا قیا رنگای
سبز داشتند که سه مورد از آنها شااف ) (B1-B3و ساه
مورد از آنها نیز کدر ) (B6-B8هستند .یک نمونه از این
مهرهها شااف و سایدرن ) (B4و مهره دیگر نیز کدر و
آبی تیره بود ) .(B5شکل ظاهری تمام مهرههاای آناالیز
شده دایرهای با قطری حدود  5میلیمتر بودند .همچناین
بدنه اصلی تمام ظروف آنالیز شده دارای قی رنگی سبز
که برخی از آنها همانقور که در شکل -3ب مشخص
است با یاک الیاه صادفیرنا (کاه ناشای از تادفین
قوالنیمدت در خاک است) ،پوشانیده شده است.

 50که توسط شتابدهنده واندوگراف 3MVدر پژوهشگاه
علوم و فنون هستهای تولید میشود ،انجام شد .همچنین
قطر باریکه ی پروتون در این آزمایش حدود 10میکارون
باااوده اسااات .بااارای انجاااام میکروپیکسااای نیاااز از
آشکارساز) Si(Liبا قدرت تاکیک 150eVکاه در زاویاهی
 135درجه نسابت باه پرتوهاای پروتاون فارودی قارار
گرفته ،استااده شده است .اصول فیزیکی و نحوه انجاام
این روش آنالیز باهقاور ماصال ،در مقالاهای در مجلاه
پژوهه باستانسنجی ،بررسی و ارائه شده است].[15
همچنااین بااا اسااتااده از روش «قیاا ساانجی
پاااسپراکنااادگی رادرفاااورد» (micro-RBS=micro-

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

جدول  :1مقادیر عناصر اندازهگیری شده در نمونههای استاندارد  Aو  Bو مقایسه آن با مقادیر گزارششده بهصورت اکسید و برحسب درصد وزنی
Table. 1: The elemental composition of Corning Standard Galsses A and B and their comparison with the reported values
in weight percent (wt. %) as oxides form
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 .5بحث و بررسی نتایج
با توجه به آنچه در بخش مواد و روشهاا باه آن اشااره
شد ،مهرههای موردبررسی در این پژوهش هم از ساطح
خارجی نموناههاا بارای بررسای رنگداناههاا و تزئیناات
سطحی و هم با استااده از نمونهبرداری از عماق ،بارای
اندازهگیری ترکیبات عنصری دقیاق بدناه اصالی آنهاا
مورد آنالیز و بررسی قرارگرفتهاند .اما در مورد ظروف ،باا
توجااه بااه اینکااه تاازیین خاصاای در روی سااطح آنهااا
استااده نشده بود ،آنالیزها تنها از عمق نمونهها انجامشده
است .در حالت اول برای انادازهگیاری دقیاق ترکیباات
عنصری بدناه اصالی مهارههاا و ظاروف موردمطالعاه،
نمونههایی بسیار کوچکی در ابعاد چند میلیمتر از عماق
اشیاء موردبررسی برداشتهشده و نمونههای تهیاهشاده از
سطح مقطع آنالیز شادهاناد .هادف اصالی ایان آنالیزهاا
انادازهگیاری ترکیباات اصالی و کاممقادار نموناههاای
موردمطالعه اسات کاه باا اساتااده از ایان انادازهگیاری
میتوان نوع مواد اولیه استاادهشاده در سااخت آنهاا را
مشخص و تکنیک ساخت آنها را تعیاین نماود .حالات
دوم که فقط مهرهها را شامل میشود ،بهمنرور به دست
آوردن اقالعاتی در مورد نوع رنگدانههای اساتااده شاده

] [ DOI: 10.29252/jra.5.1.143

به دست آورد .در این پژوهش آزماایش  micro-RBSباا
باریکه میکرونی پروتون با انرژی  2MeVو شدتجریاان
در حدود  100pAانجام شده و ذرات برگشاتی در زاویاه
 170درجه نسبت به امتداد باریکه فرودی آشکارشدهاند.
همچنین برای اندازهگیری مقدار خطا و عدم دقات
در اناادازهگیااری درصااد وزناای عناصاار تشااکیلدهنااده
نمونههای موردبررسی در این پژوهش ،برای اولین بار در
ایااران  4نمونااه اسااتاندارد شیشااه از مااوزه کورنیناا
نیویورک تهیه شده و همزمان و تحت شرایط یکسان باا
نمونهها ،مورد آنالیز قرار گرفتند .این  4نموناه اساتاندارد
دارای کاادهای  C ،B ،Aو  Dهسااتند] .[24نمونااههااای
اسااتاندارد  Aو  Bهاار دو ترکیباای عنصااری مشااابه بااا
شیشههای سیلیکا -سودا -آهک دارند که برای دو ناوع
سودای متااوت حاصل از خاکستر گیاهان و ناترون تهیه
شاادهانااد .نمونااه اسااتاندارد  Aترکیباای مشااابه شیشااه
سیلیکایی حاصل از خاکستر گیاهان و نمونه استاندارد B
ترکیبی مشابه با شیشههای سیلیکایی با گدازآور حاصال
از ماده معدنی ناترون دارند .اما نمونه استاندارد  Cازنرار
ترکیب عنصری مانند شیشههای سیلیکا -سرب -بااریم
بااوده و نمونااه اسااتاندارد  Dترکیااب عنصااری مشااابه
شیشههای سیلیکا -پتاس -آهک دارند .با توجه به ناوع
شیشههایی که در این پژوهش بررسی و آنالیز شادهاناد،
نتایج اندازهگیری شاده ترکیباات عنصاری نموناههاای
استاندارد  Aو  Bدر جدول  1ارائهشده و همچناین بارای
مقایسه ،مقاادیر ترکیباات عنصاری گازارش شاده ایان
نمونههای استاندارد توسط آزمایشگاههای مرجع در ایان
جدول آورده شده است .عالوه بر این مقادیر خطا نسابی
و انحراف معیار ) (standard deviationهر عنصار بارای
عناصر اندازهگیری شده در این نمونههاای اساتاندارد در

جدول  1ارائهشده است .همانقاور کاه در ایان جادول
به وضو دیاده مایشاود ،باا روش میکروپیکسای قاادر
هستیم ترکیبات عناصر اصالی مانناد اکساید سیلیسایم،
اکسااید ساادیم ،اکسااید کلساایم و همچنااین ترکیبااات
کم مقدار مانند اکسید منیزیم و اکسید پتاسیم موجاود در
نمونههای شیشه که نقش مهمی در تعیین مواد اولیاه و
قبقه بندی آن ها دارند را با دقت بسیار خوبی اندازهگیری
کنیم.

داود آقا علی گل و همکاران /کاربرد روش میکروپیکسی جهت آنالیز عنصری مهرههای شیشهای مکشوفه از ...

در رن هاای مختلا و همچناین بررسای الیاه قاال،
نمونهها از سطح خارجی نیز آنالیز شدهاند(شکل-3الا ).
عالوه بر این بهمنراور بررسای خاارج شادن سادیم در
سطح نمونهها و بررسی محصوالت خاوردگی ایجادشاده
در حین تدفین قوالنیمدت در زمین و یا صادفی شادن
سطح نمونهها ،با آنالیز ساطح خاارجی آنهاا مایتاوان
اقالعات مایدی در این مورد نیز به دست آورد.
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 .1-1-5بررسی نوع گدازآور و منابع سیلیس
ازنرر کیای ،قی های بهدستآمده از آنالیز بدناه اصالی
نمونههای صالح داود با اساتااده از روش میکروپیکسای
نشان میدهد که تمام مهرهها و ظاروف موردبررسای از
این محوقه باستانی از شیشههای ناوع سایلیکا)-(SiO2
سودا) -(Na2Oآهک) (CaOهستند .اما نکته قابلتوجه و
بسیار مهم در مورد نمونههای ایان محوقاه ،تاااوت در
نوع ماده اولیهای است که بهعنوان گدازآور و تأمینکننده
سودا در مهرهها و ظروف ،مورداستااده قرارگرفته اسات.
باارای مثااال ،در شااکل  4قیاا هااای میکروپیکساای
بهدستآمده از مهره  B4با ظرف  V4با یکدیگر مقایساه
شده است .در این قی ها کلیه عناصر قابلانادازهگیاری
در این دو نمونه مشخصشده است .همانقور که در این
شکل مشاهده میشود ارتااع قله سیلیسیم(که عمدهترین
ماده تشکیل دهنده این دو نمونه است) ،در هر دو نموناه
یکسان است .اما اصلیترین و واضحترین تااوت ایان دو
قی (هماان قاور کاه باا مساتطیل سابزرن متماایز

] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-08

 .1-5بررسی نتایج آنالیز بدنه اصلی
برای قبقاهبنادی شیشاههاای تااریخی ازنرار ترکیاب
عنصری و مواد اولیه مورداستااده در ساخت ،اندازهگیری
دقیق عناصر تشکیل دهنده بدنه موردنیاز است .برای این
منرور آنالیز بخشی از یک نمونه که نشاندهنده ترکیاب
اصلی باشد و ترکیبات آن در تمااس باا محایط بیرونای
دچااار تغییاار و دگرگااونی نشااده باشااد ،ضااروری اساات.
بنابراین در این حالت نمونهبرداریهای بسیار کوچکی در
ابعاد چند میلیمتر از عماق نموناههاا موردبررسای قارار
گرفت.

شدهاند) ،اختالف فاحش در ارتااع قلاههاای مرباوط باه
عناصر منیزیم و پتاسیم است .بررسیهای آزمایشاگاهی
نشان داده که منشأ اصالی ایان دو عنصار در ترکیباات
شیشه ،ناخالصیهای موجود در ماده گدازآوری است کاه
بهعنوان منبع تأمینکننده سودا در حین سااخت شیشاه،
وارد خمیره شیشاه شاده اسات .درصاورتیکاه گادازآور
استاادهشده از ماده معدنی ناترون باشد ،به دلیل خلاوص
باالی این ماده معادنی درصاد منیازیم و پتاسایم در آن
بسیار کم بوده و اگر خاکستر حاصل از گیاهان بهعناوان
منبع تأمین سودا باشد باه دلیال ناخالصایهاای فاراوان
موجود در خاکستر و ازجملاه منیازیم و پتاسایم ،درصاد
فراوانی این دو عنصر در شیشه بسایار بااال مایرود].[25
این در حالی است که در مقدار بقیه عناصر اصلی شیشاه
مانند سدیم ،سیلیسیم و کلسیم درصورتی که منبع ساودا
متاااااوت هااام باشاااند ،تاااااوتی چشااامگیری ایجااااد
نمیشود(شکل .)4بنابراین ازنرار کیاای تاااوت ایان دو
گدازآور کامالً از روی قی میکروپیکسی بهدستآمده از
هر نمونه در حین آنالیز مشخص میشود.
اما برای بررسای کمیای تاااوت باین ایان دو منباع
تأمین کننده سودا در شیشه هاای ناوع سایلیکا -ساودا-
آهک ،درصد وزنی عناصر تشاکیلدهناده نموناههاا بار
اساس قی های بهدستآمده در آزمایش میکروپیکسای،
با استااده از نرمافزار  GUPIXWINاساتخراج شاد].[26
آنالیز کمیی نمونهها برای تمامی عناصار تشاکیل دهناده
شیشهها (به جزء عنصر کلر) بهصورت اکسید و برحساب
درصد وزنی در جدول  2ارائهشده است .جادول  2نشاان
میدهد که در مهرهها و ظروف شیشهای موردبررسی در
این پژوهش ،عناصر سدیم ،منیزیم ،آلومینیم ،سیلیسیم،
فسار ،گوگرد ،کلر ،پتاسیم ،کلسیم ،تیتانیم ،منگنز و آهن
در تمام نمونههای آناالیز شاده وجاود دارد .اماا مقادار و
درصد وزنی برخی از این عناصر ازجمله منیزیم و پتاسیم
در نمونههای مهره و نمونههای ظروف کامالً با یکادیگر
متااوت است .با نگاهی به جدول  2مشاهده میشود کاه
ترکیبات عمده تشاکیل دهناده ایان شیشاههاا ،اکساید
سیلیسیم ،اکسید سدیم و اکسید کلسیم است .بنابراین با
توجه به درصد وزنی این سه اکسید میتوان نتیجهگیری
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شکل :4مقایسه و تااوت قی میکروپیکسی بهدستآمده از دو نوع شیشه سیلیکا -سودا -آهک که منبع تأمین سودای متااوتی دارند :قی
آبیرن قی بهدستآمده از مهره  B4است که نشاندهنده شیشه با سودای حاصل از ماده معدنی ناترون و قی صورتیرن قی
بهدستآمده از ظرف  V4که نشاندهنده شیشه با سودای حاصل از خاکستر گیاهان است.
Fig. 4: Comparison of micro-PIXE spectra obtained from two types of silica-soda-lime glasses with two different sources
of soda: the blue color specturm obtained from a glass bead (B4) which has used the mineral soda (natron) and the pink
color specturm obtained from a glass vessel (V4) which has used the plant ash soda.
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کرد که تمامی این شیشهها از نوع شیشههای سایلیکا -
سودا -آهک میباشند .اما هماانقاور کاه در جادول 2
مشاهده میشود درصد وزنای اکساید پتاسایم و اکساید
منیزیم در مهارههاای شیشاهای و ظاروف آناالیز شاده
اختالف فاحشی با یکدیگر دارند .میانگین درصاد وزنای
اکسااید پتاساایم در مهاارههااای رنگاای  %0/92اساات،
درحالیکه کاه مقادار وزنای ایان عنصار باین  0/55تاا
 %1/06در نمونهها متغیر است .این در حاالی اسات کاه
میانگین این عنصر بارای ظاروف آناالیز شاده  %3/52و
مقدار وزنی آن بین  2/77تا  % 4/27در نموناههاا تغییار
میکند .همچنین میانگین درصد وزنی اکسید منیازیم در
این مهرهها  %1/12است کاه از 0/60تاا  %1/49متغیار
است .از قرفی میانگین این عنصر بارای ظاروف آناالیز
شده  %5/20است که از  3/17تا  %7/33تغییر مایکناد.
بنابراین بر اساس آنچه در مطالعات و بررسی شیشههای
تاریخی توسط پژوهشگران متداول است و اولاین باار در
سااال  1961توسااط  Sayreو  Smithپیشنهادشااده] [14و

تاااکنون نیااز باادون هاایچگونااه چالشاای موردپااذیرش
قرارگرفته ،برای تقسیمبنادی شیشاههاا ،درصاورتیکاه
مقدار درصد وزنی اکسید منیزیم و اکسید پتاسیم موجاود
در نمونههای شیشه کمتر از  %1/5باشد؛ آن شیشههاا از
نوع شیشههای ناترونی محسوب میشود و اگر مقدار این
دو اکسید در نمونههای شیشه بیشتر از  %2/5باشد؛ ایان
شیشهها از نوع شیشههایی خواهد بود کاه منباع تاأمین
اکسید سدیم آن خاکستر حاصل از گیاهان رشد یافته در
خاکهای شور بوده است.
بنابراین با استناد به این قبقهبندی و باا توجاه باه
جدول  2کامالً مشخص است که مهرههای یافات شاده
در صالح داود از نوع شیشههای ناترونی و ظاروف یافات
شده در این محوقه از نوع شیشههایی است که ساودای
استاادهشده در آن از خاکستر گیاهان تهیهشده است .اماا
برای درک بهتر و کاملتر جادول  2و بررسای تغییارات
موجود در نمونههای مختل آنالیز شاده و همچناین باه
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جدول  :2مقادیر عناصر موجود در نمونههای آنالیز شده بهصورت اکسید و برحسب درصد وزنی )مهرهها= ،Bظروف=(nd=not detected،V
Table 2: The results of elemental composition in analyzed samples in weight percent (wt. %) as oxides form (nd=not
)detected, V=Vessels, B=Beads
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دست آوردن اقالعاتی در مورد تناوع و گونااگونی ماواد
اولیه مورداستااده در ساخت این شیشهها ،از نمودارهاای
دوبعدی پراکندگی نموناههاای موردبررسای بار اسااس
درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده آنها اساتااده گردیاد.
برای بررسی و مشاهده بهتر تااوت در نوع گادازآورها در
نمونههاای صاالح داود ،از نماودار پراکنادگی نموناههاا
برحسب درصد وزنای اکساید منیازیم و اکساید پتاسایم
استااده شد .در شکل  5aتغییارات درصاد وزنای اکساید
منیزیم برحسب اکسید پتاسیم نشان دادهشاده اسات .باا
توجه به این شاکل ،باهوضاو مشااهده مایشاود کاه
نمونههای بررسیشده در این پژوهش به دو گروه کاامالً
جدا از هم قابلتاکیک هستند .همانقور کاه قابالً نیاز
اشاره شد ،یک گروه ،مهارههاای آناالیز شاده را شاامل
میشود که از نوع شیشههاای نااترونی هساتند و گاروه
دیگر ظروف آنالیز شده را در برمیگیارد کاه در سااخت
آنها از مااده اولیاه باهدساتآماده از خاکساتر گیاهاان
بهعنوان گدازآور استاادهشده است .اما برای بررسی تنوع
و تعاادد منااابع تااأمینکننااده ساایلیس و سااودا در نحااوه
فرموالسیون و ترکیب مواد اولیه در این نمونهها ،یکی از
بهترین فاکتورها استااده از نمودار دوبعدی تغییرات مقدار
اکسید سیلیسیم برحسب اکسید سدیم است .همانگوناه
که در شکل  5bدیده میشود تغییرات میزان سایلیس و
سودا در تمام مهرهها بهجاز مهاره  B5بسایار کام و باه
ترتیب بین  64تا  %67و  16/5تاا  %18/5متغیار اسات.
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که در فرایناد سااخت

مهرههاای آنالیزشاده از محوقاه صاالح داود (باه جازء
مهاره )B5از یاک منباع تاأمینکنناده سایلیس و ساودا
استاادهشده است .همچنین این تغییارات کام در درصاد
وزنی این دو عنصر میتواند نشاان دهناده فرموالسایون
واحد در این نمونهها باشد .اما با نگااهی باه جادول  2و
شکل  5bدیده میشود کاه نموناه  B5از نرار ترکیباات
عنصری تااوت فاحشی با بقیه مهرههاا دارد .ایان مهاره
هم اگرچه از نوع شیشههای نااترونی اسات اماا درصاد
وزنی اکسید سدیم ،اکساید سیلیسایم ،اکساید کلسایم و
همچنین اکسید منگنز موجود در آن با بقیاه مهارههاای
آنالیز شده کامالً متااوت است و میتاوان نتیجاهگیاری
کرد که در فرآیند ساخت این مهاره ،ماواد اولیاهای کاه
بهعنوان تأمینکنناده سایلیس ،ساودا و اکساید کلسایم
استاادهشده است با بقیه نمونهها تااوت دارد] .[27اماا در
مورد ظروف آنالیز شده از این محوقاه تغییارات میازان
سیلیس و سودا در نمونهها بسیار زیاد است و همانقاور
که در شکل  5bمشاهده میشود مقدار سیلیس بین 60تا
 %69و میزان سودا بین  3تا  %16/5متغیر اسات .اماا در
مورد اینکه در دو نمونه  V1و  V2مقدار سودا بسیار کام
است ،باید گاات درصاورتیکاه ایان شیشاههاا از ناوع
شیشههای سیلیکا -سودا -آهک باشند ،این درصد وزنی
سودا ،میتواند کامالً غیرعادی باشد .یکی از علل کاهش
سودا در نمونههای شیشهای ،خالی شدن اکساید سادیم
به دلیل تدفین قوالنیمدت در خاک اسات کاه در ایان
حالاااات بااااه دلیاا ال خااااارج شاااادن ساااادیم در
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Fig. 5: Scatter plot of wt% of (a): MgO versus K2O, (b): SiO2 versus Na2O in analyzed sample from Saleh Davoud

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.10.7

سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1398

155

] [ DOI: 10.29252/jra.5.1.143

سطح شیشه ،افزایش قابل تاوجهی در مقادار سایلیس و
آلومینا در سطح نمونه اتااق میافتد] .[28اما در ماورد دو
نمونه  V1و  V2آنالیز از سطح مقطع و عماق نموناههاا
انجامشده که خارج شدن سدیم در سطح نمیتواند علات
کاهش سودا باشد ،مگر اینکه این خالی شدن سادیم باه
دلیل تشدید فرآیند خوردگی به عمق نمونهها ناوذ کارده
باشد .از قرفی در حاین خاارج شادن اکساید سادیم در
نمونه درصد وزنی سیلیس و آلومینا به مقدار قابلتوجهی
افزایش خواهد یافت ،درحالی که در این دو نموناه مقادار
درصد وزنی این دو اکسید افزایش چشمگیری نداشاته و
تقریباً مشابه بقیه نمونههای آنالیز شاده اسات .از قارف
دیگر در جدول  2مشاهده میشود که درصد وزنی اکسید
کلسیم و اکسید منیزیم موجود در دو نمونه  V1و  V2در
مقایسه با سه ظرف دیگر تقریباً دو برابار اسات .اماا باا
توجه به اینکه منشأ این دو عنصر در شیشهها معماوالً از
خاکستری اسات کاه باهعناوان گادازآور اساتاادهشاده،
بنابراین میتوان نتیجهگیری کارد کاه ممکان اسات در
ساخت ایان دو نموناه از گیاهاان متاااوتی بارای تهیاه
خاکستر اساتاادهشاده باشاد کاه میازان ساودای آنهاا
به مراتب کمتر از خاکستر گیاهان سه نمونه دیگار باشاد.
البته الزم به ذکر است در آنالیزهایی کاه اخیاراً بار روی
نمونه شیشههای ماتولی شکل چغازنبیل جهات بررسای
ترکیبات عنصری آن هاا انجاام شاده ،ترکیاب عنصاری
مشابه به این دو نمونه نیز گزارششده است].[29

 .2-1-5بررسی محل تولید و تجارت شیشه
در صالح داود
به منرور بررسی بیشتر در مورد مواد اولیه استاادهشده در
ساخت شیشههای محوقه صاالح داود بارای باه دسات
آوردن اقالعاتی در ارتباط با خاساتگاه یاا محال تولیاد
آنهااا و بررساای وجااود احتمااال تجااارت و مبااادالت
مصنوعات شیشهای در دوره اشکانیان ،مقایسه ترکیباات
عنصری شیشههای اشکانی آنالیز شده از این محوقه باا
محوقههای دیگار (کاه تااکنون گازارش شاده اسات)،
میتواند ماید و کارآمد باشد .اما همانقور که قابالً نیاز
اشاره شد نتایج بررسیهاا نشاان مایدهاد کاه تااکنون
نمونههای بسایار کمای از شیشاههاای دوره اشاکانی از
ایران و دیگر نقاط جهان موردپژوهش و آناالیز عنصاری
قرارگرفتهاند .در یکی از ایان پاژوهشهاا کاه در ساال
 2008بااه چاااپ رساایده اساات ،آنااالیز عنصااری تعااداد
محدودی از نمونههای دوران اشکانی باهدساتآماده در
سلوکیه عراق گزارش شده است.
این پژوهش نشان میدهد که شیشههای آنالیز شده
از سلوکیه که تقریباً تماام آنهاا تکاههاای باقیماناده از
ظروف دوره اشکانی هستند ،از نوع شیشههای سایلیکا-
سودا-آهک هستند و از  9قطعه ،شیشه آنالیز شده از این
محوقه 8 ،نمونه از نوع شیشههای ناترونی هستند و یک
نمونه هم از نوع شیشه حاصل از خاکستر گیاهان اسات.
همچنااین در پااژوهش دیگااری کااه اخیااراً نتااایج آن
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شکل -a :5تغییرات درصد وزنی اکسید منیزیم برحسب اکسید پتاسیم -b ،تغییرات مقدار اکسید سیلیسیم برحسب اکسید سدیم در نمونههای
آنالیز شده از محوقه صالح داود
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Fig. 6: Scatter plot of wt% of (a): K2O versus Na2O, (b): SiO2 versus Al2O3 in analyzed sample from Saleh Davoud and
]their comparsion with Shaur glasses in Susa [15] and Seleucia in Iraq [13
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منتشرشده است تعداد  20نمونه از تکههای باقیماناده از
ظااروف شیشااههااای دوران اشااکانی کااه در ایااران و از
محوقاااه کااااخ شائور(شاااوش) در دشااات خوزساااتان
بهدستآمده ،موردبررسی قرارگرفته است] .[15نتایج ایان
بررسیها نشان میدهد کاه نموناههاای آناالیز شاده از
محوقه شائور همگی از نوع شیشههای سایلیکا-ساودا-
آهااک هسااتند کااه سااودای آن از خاکسااتر گیاهااان
بهدست آمده است .بناابراین در شاکل  6دادههاای ایان
پژوهش و مجموعه شیشههای اشکانی مطالعاه شاده از
محوقه کاخ شائور در شوش و نمونههاای دوره اشاکانی
بهدستآمده در سلوکیه عراق بر اساس برخی از ترکیبات
اصلی مقایسه شادهاناد .در شاکل 6aتغییارات و میازان
پراکندگی نمونهها بر اساس درصد وزنی اکساید پتاسایم
برحسب اکسید سدیم ترسیمشده اسات .ایان دو عنصار
میتواند برای مقایسه نوع مواد گادازآور اساتاادهشاده و
همچنین بررسی منابعی که بهعناوان تاأمینکنناده ایان
مواد گدازآور در این شیشهها اساتاادهشاده اسات ،مایاد
باشد .با توجه به اینکه در ظروف آنالیز شده از صالح داود
در دو نمونه  V1و  V2درصاد وزنای اکساید سادیم کاه
میتواند بهعنوان گدازآور اساتاادهشاده اسات غیرعاادی
است ،برای بررسی اینکه آیاا باهجاای اکساید سادیم از
اکسید پتاسیم بهعنوان گدازآور استاادهشده یا خیار ،و از
قرفی ،چاون درصاد وزنای اکساید پتاسایم موجاود در
سوداهای به دست آمده از گیاهان مختل نیز میتواند باا
یکدیگر متااوت باشاد ،بارای بررسای ایان دو موضاوع،

مقایسه این دو اکسید در شکل 6aانجامشده است .همان
گونه که در شکل 6aدیده میشود نوع گدازآور مهرههای
صالح داود و سلوکیه عراق یکسان هستند و در هاردوی
آنها از ماده معدنی ناترون استاادهشده است اماا درصاد
وزنی سودا در مهرههاای صاالح داود باه جازء مهارهB5
حاادود  3درصااد بیشااتر از نمونااههااای ساالوکیه اساات.
همچنین در برخی از مهرههای صالح داود اندکی درصاد
وزنی اکسید پتاسیم بیشتر است .اما ظروف آنالیز شاده از
صالح داود (اگرچه تعدادشاان ازنرار آمااری قابالتوجاه
نیست) کامالً ازنرر میزان سودا و پتاس باا نموناههاای
شائور منطبق هستند .البته باید اشاره شود کاه دو نموناه
 V1و  V2ازنرر ترکیب عنصری با ظاروف دیگار صاالح
داود متااوت هستند .همچنین یک نمونه آناالیز شاده از
سلوکیه که گدازآور آن از خاکستر گیاهان بهدساتآماده
است ازنرر میزان پتاس و سودا از نمونههای صاالح داود
و اکثر نمونههای شائور متااوت است و نشان میدهد که
این سودا میتواند از منبع جداگاناهای تهیاهشاده باشاد.
همچنین برای مقایسه کیایت منابع سیلیس استاادهشده
در فرایند ساخت شیشههای صالح داود ،سلوکیه و شاائور
یکاای از بهتاارین فاکتورهااا اسااتااده از نمااودار دوبعاادی
تغییرات مقدار سیلیس برحسب مقادار آلومیناا اسات .در
شکل 6bتغییرات درصد وزنای اکساید سیلیسایم )(SiO2
برحسااب اکسااید آلااومینیم ) (Al2O3در نمونااههااای
موردبررسی به صورت دوبعدی رسم شاده اسات .هماان
گونه که در شاکل  6bدیاده مایشاود ،تقریبااً در تماام
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شکل –a :6تغییرات درصد وزنی اکسید پتاسیم برحسب اکسید سدیم -b ،تغییرات مقدار اکسید سیلیسیم برحسب اکسید آلومینیم در نمونههای
آنالیز شده از محوقه صالح داود و مقایسه آنها با نمونههای شائور در شوش] [15و سلوکیه در عراق][13

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-08
] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.10.7

سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1398

157

] [ DOI: 10.29252/jra.5.1.143

مهرههای صالح داود تغییرات میازان سایلیس و آلومیناا
بسیار کم است بهقوریکه تغییرات سیلیس باین  66تاا
 %68و تغییاارات آلومینااا بااین 2تااا  %2/5اساات .امااا در
نمونههای سلوکیه اگرچه تغییرات میزان آلومینا کم است
اما میزان سیلیس بین  63تا  %73متغیر است .همچناین
ظروف شیشهای صالح داود بر اساس این دو عنصار نیاز
تقریباً منطبق با نمونههای شاائور هساتند .بناابراین بار
اساس شکلهای  6aو  6bشاید بتوان نتیجهگیری کارد
که خاستگاه یا محل تولید مهرههای صالح داود و ظروف
ساالوکیه عااراق یکسااان هسااتند .اگرچااه باار اساااس
نمودارهای شکل  6تااوتهایی باین مهارههاای صاالح
داود و سلوکیه وجود دارد که بیشتر این تااوتها ممکان
است از فرموالسیون متااوت و اساتااده از نسابت وزنای
متااوت مواد اولیه در حین ساخت ناشای شاود تاا مااده
اولیه مختل مورداستااده در ساخت].[30,31
اما قبل از اینکه به بررسی خاستگاه و محل تولیاد
اشیاء و مصنوعات شیشاهای صاالح داود پرداختاه شاود،
الزم است به نکته بسیار مهمای اشااره شاود .در زمیناه
مطالعات شیشههاای تااریخی کاه موضاوع آن بررسای
محل تولید اشیاء بود ،در ابتدا فرض بر این بود که محل
شکلدهی اشیاء شیشهای به شکلهاای مختلا مانناد
انواع ظروف یا اشیاء تزئینی مانند مهره یا النگو با محلی
که مواد اولیه شیشه مانند سیلیس و سودا در آنجاا بااهم
مخلوط و ذوب میشده ،یکسان بوده است .اما بر اسااس
یافتههای اخیر باستانشناسای و همچناین انادازهگیاری
ترکیبات عنصری شیشهها مشخصشده است که این دو
محل ،یعنای محال تولیاد ماواد اولیاه شیشاه و محال
شکل دهی شیشه ،مایتواناد کاامالً از یکادیگر متماایز
باشد] .[1,9بر اساس ایان یافتاههاا باه محال فارآوری،
ترکیب و ذوب ماواد اولیاه مورداساتااده در شیشاه کاه
معموالً این تولیدات در مقیاس چندین تن در آنجا انجاام
مااایشاااده اسااات «کارگااااههاااای اولیاااه» (primary
 )workshopsو به محلی که در آن شیشه شاکلدهای و
اشیاء موردنرر تولید شده« ،کارگاه ثانویاه» ( secondary
 )workshopsگاته میشود .یافتههای باساتانشناسای و
باستانسنجی اثبات کرده است کاه مباادالت و تجاارت
شیشه غالباً و در حجم گسترده ،بیشاتر باهصاورت ماواد

آماده شیشه بین این کارگاهها انجامشده و این دو محال
میتوانناد حتای کیلومترهاا از یکادیگر دور باشاند].[32
همچنین این مبادالت در برخی موارد هم بهصورت اشیاء
آماده مانناد مهارههاای شیشاهای ،النگاو و یاا ظاروف
شیشهای بین مناقق و فرهن های مختل انجاامشاده
است] .[33–35از قرف دیگر ،با بررسای فرموالسایون و
مااواد اولیااه مورداسااتااده در صاانعت شیشااهگااری در
دورههای مختل تاریخی در جهان مشااهدهشاده اسات
که در ایران هایچگااه اساتااده از مااده معادنی نااترون
بهعنوان گدازآور در صنعت شیشهگری کاربردی نداشاته
است] .[10بر این اساس ،درصورتی که مشخص شاود در
ساخت مصنوعات شیشهای یافت شده در محوقاههاای
تاریخی و باستانی ایران (بهعنوانمثال مهرههاای رنگای
صالح داود) از ماده معدنی نااترون اساتااده شاده اسات،
وجود این ماده معدنی بهوضو میتواند گواه بر غیربومی
بااودن ایاان اشاایاء و شاااهدی باارای تجااارت شیشااه و
مصنوعات شیشاهای باین ایاران و ساایر ناواحی (غالبااً
کشاورهای حاوزه مدیتراناه) باشاد کاه اساتااده از ایان
گدازآور در صنعت شیشهگری آنها رایج بوده اسات .اماا
برای اینکه بتوانیم اقالعات بیشتری در مورد محل تولید
مهرههای رنگی صالح داود به دست آوریم ،مطابق آنچاه
مرسوم است ترکیبات عنصری این مهرههای ناترونی باا
گروههای شاناخته شادهای از شیشاههاای نااترونی کاه
تاکنون گزارششدهاند مقایسه شده است].[30
بر اساس تحقیقات و مطالعات فراوانی که بار روی
شیشههای ناترونی انجامشده ،مشخصشده است که این
نوع شیشهها بر اسااس محال مناابع تاأمین سایلیس و
ناترون مورداستااده در ساخت به تعداد محدودی زیرگروه
قبقهبندی شدهاند که برخی از مهمتارین آنهاا عباارت
است از :مصر  ،)Egypt I( 1مصار  ،)Egypt II( 2لوانات
 ،)Levant I(1لوانات (High Iron- HIMT،)Levant II(2
) Manganese-Titanumو شیشههای سبز -آبای (Blue-
) Greenکه هرکدام از این گاروههاا متناساب باا محال
جغرافیایی ،محل تولیاد و عناصار کام مقادار موجاود در
ترکیبات آنهاا نامگاذاری شاده و تولیاد آنهاا در دوره
تاریخی مشخصی رایج باوده اسات .هماانقاور کاه در
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Fig. 7: Scatter plot of wt% CaO and Al2O3 for groups of natron glass common in the Mediterranean region in the first
millennium AD [28,33,34], compared to the glass beads data form Saleh Davoud in this study and glass vessels data from
Seleucia in Iraq.
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شااکل  7کااامالً مشااخص اساات بااا مقایسااه ترکیبااات
عنصری مهارههاای صاالح داود و نتاایج گازارش شاده
میتوان به این نتیجه رسید که غالب مهارههاای صاالح
داود در گروه شناختهشده شیشاههاای سابز -آبای قارار
میگیرند که با رن بدنه ایان مهارههاا مطابقات دارد.
همچنین بررسی مراجع مختل که این نوع شیشههاا را
شناسایی کردهاند ،رواج این نوع از شیشاههاا را در باازه
زمانی قرن  3ق.م تا حدود قرن  6م ذکر کردهاند کاه باا
دوره تاریخی مهرههای صالح داود نیاز هامخاوانی دارد.
همچنین این پژوهشگران ،محل ساخت این نوع شیشاه
را سواحل فلساطین عناوان کاردهاناد] .[30اماا در باین
مهرههای آنالیز شده از صاالح داود (جادول  )2ترکیباات
عنصااری یکاای از مهاارههااا )(B5کااه دارای رنا آباای
الجوردی است با بقیه مهرهها بخصوص در میزان اکسید
کلسیم و اکسید سیلیسیم بسیار متااوت است و از قرفی
اکسید کلسایم پاایین ،مشخصاه ناوعی از شیشاههاای
ناترونی است که با عنوان شیشههاای مصار  1شاناخته
میشوند] .[38در شکل  7نیز کامالً مشخص اسات ایان
نمونه بسیار نزدیک به گروه مصر  1قارار مایگیارد کاه

محل تولید آن سواحل مصر بوده است .بنابراین میتوان
بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه مهاارههااای صااالح داود در
مکااانهااای مختلااای در حاشاایه دریااای مدیترانااه
ساختهشدهاند و احتماالً از قریق تجارت و بازرگاانی باه
کشورهایی مانند ایران و عراق واردشدهاند .الزم به ذکار
است که دوره تاریخی شیشههای آنالیز شاده از سالوکیه
عراق که جزء نمونههای غیربومی شناختهشده است ،نیاز
به دوره اشکانی مایرساد .هماانقاور کاه در شاکل 7
مشخص اسات آنهاا از ناوع شیشاههاای سابز –آبای
میباشند که با دوره تااریخیشاان نیاز کاامالً مطابقات
دارد].[13
اما با توجه به اینکه ظروف شیشهای صالح داود از
نوع شیشههای ساختهشده از خاکستر گیاهان میباشند و
از قرف دیگر برعکس شیشاههاای نااترونی کاه دارای
گااروههااای شااناختهشااده بساایار محاادودی هسااتند،
پارامترهای بسیار زیادی میتواناد در ترکیباات عنصاری
اینگونه از شیشهها ماثر باشند .بناابراین بررسای محال
تولید ظاروف شیشاهای صاالح داود تعاداد نموناههاای
بیشتری نیاز دارد .اما نکتهای که باید در مورد نمونههای
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شکل  :7درصد وزنی اکسید کلسیم برحسب اکسید آلومینیم برای گروههای شناختهشده شیشههای ناترونی در نواحی مدیترانه در هزاره اول
میالدی بر اساس مراجع] .[30,36,37همچنین درصد وزنی اکسید کلسیم برحسب اکسید آلومینیم مهرههای آنالیز شده از صالح داود و ظروف
سلوکیه عراق برای مقایسه در این شکل ارائهشده است.
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ظروف آنالیز شده از صالح داود به آن توجه شود ،درصاد
وزنی بااالی (بیشاتر از )%3/5اکساید منیازیم و اکساید
پتاسیم آنها است که این درصدها مختص شیشاههاای
تولیدشده در ایران و عراق اسات] .[10بناابراین بار ایان
اساس میتوان نتیجهگیری کرد که شیشههای تولیدشده
با استااده از خاکستر گیاهان که در صاالح داود و دیگار
نقاط دشت خوزستان مانند شائور یافت شدهاناد ،احتمااالً
میتواند تولید بومی منطقه باشد.

سطح خارجی این مهرهها نیاز آناالیز شادند .بارای ایان
منرور در هر مهره ،قسمتهای مختلای از نمونه با توجه
باه ناوع رنا هاای باهکاررفتاه در آن ناحیاه باا روش
میکروپیکسی آنالیز شاده و باا اساتااده از نقشاه توزیاع
عناصر بهدستآمده از روش میکروپیکسی ،عناصری کاه
باعث ایجاد رن های مختلا در ایان نموناههاا شاده،
شناسایی شدهاند.
 .1-2-5تعیین رنگدانههای بهکاررفته در
] [ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-08
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 .2-5بررسی تزیینات سطحی مهرهها
همااانقااور کااه در شااکل  -3الا مشااخص اساات در
مهرههای موردبررسی از صالح داود در برخی از مهرههاا
تزئیناتی مانند الیه زراندود و یا نوارهای رنگای باا تناوع
رنگی مختل بر سطو خارجی مهرهها به کاررفته است.
جهاات شناسااایی ایاان رنگدانااههااا و بااه دساات آوردن
اقالعات بیشاتر در ماورد عناصاری کاه عامال ایجااد
رن ا هااای مختلاا شااده و همچنااین بررساای الیااه
قالییرن و اندازهگیری ضخامت الیه قالکاری شاده،

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.10.7

 .3-1-5تعیین مواد رنگزا در بدنه
نتایج ارائهشده در جدول  2نشان میدهد که اکسید مس
در تمام مهرهها به جازء مهاره  B4کاه بدناه اصالی آن
سایدرن است وجود دارد .با توجه به اینکه مهارههاایی
که این اکساید در آنهاا وجاود دارد سابزرن هساتند،
بنابراین میتوان نتیجه گرفات کاه در ایان مهارههاا از
اکسید مس با درصد وزنی متااوت بهعنوان عامل رنگازا
استاادهشده است .همچنین در این نمونهها درصد وزنای
اکسید آهن نیز تقریباً باال است .بنابراین این اکساید نیاز
میتواند در ایجاد رن سبز ماثر باشد .همچنین در مهره
 B5که بدنه آن آبی تیره است اکسید کبالات وجاود دارد
که نشان میدهد از این اکساید بارای ایجااد آبای تیاره
استاادهشده است .اما در مورد مواد رنگزا استاادهشاده در
بدنه ظروف آنالیز شده از صالح داود مایتاوان مشااهده
کرد که تنها اکسید فلزی موجود در این نمونهها اکساید
آهن است که درصد وزنی آن قابلتوجه اسات .بناابراین
با توجه به رن سبز این نمونهها میتوان نتیجاهگیاری
کرد که اکسید آهن عامل رنگی این ظروف باشند.

تزئینات
بهعنوان نمونه در شکل  7نتایج بهدساتآماده از توزیاع
عنصری برخی از عناصر موجود در یکای از مهارههاای
آنااالیز شااده) (B1باارای ناحیااهای کااه بااه ترتیااب دارای
نوارهااای رنگاای قرمااز -زرد -ساابز و زرد اساات و در
نقشههای توزیاع عنصاری و تصاویر اپتیکای نیاز ایان
نوارهای رنگی با اعداد 1تا  4مشخصشدهاند ،نشان داده
شده است .همانقور که در شکل  8مشااهده مایشاود
تااوت توزیع عنصری بین رنگدانههای مختلا در ایان
نمونه کامالً واضح است .نتایج بهدستآمده از ناحیه آنالیز
شده نشان میدهد که عامل ایجاد رن قرمز (ناحیاه )1
عنصر مس ،رن زرد (ناحیه 2و  )4عنصر سرب و رنا
سبز (ناحیه  )3نیز عنصار ماس اسات ،زیارا باا مقایساه
تصویر اپتیکی ناحیه آنالیز شاده و نقشاه توزیاع عناصار
مختل نشان داده شده در شکل  8مشخص است که در
نواحی که از نوارهاای زرد و قرماز و سابز بارای تازئین
استاادهشده ،فراوانای Xهاای مشخصاه گسایلشاده از
عناصر سرب و مس قابلتوجه است .بناابراین مایتاوان
نتیجه گرفت که عامل رنگدانههای قرمز و سابز اکساید
مس است] .[39–41البته بایاد توجاه داشات اساتااده از
اکسید مس بهصورت ماالکیت برای ایجاد رنگدانه سابز
در قول سالیان قوالنی از دوران مصر باستان تاا قارون
اخیر در مصر و رم و جهان اساالم بسایار متاداول باوده
است .همچنین ایجاد رنگدانه قرماز باا اساتااده از ماس
معموالً یا بهصورت مس فلزی تهیهشده و یا باهصاورت
اکسید مس که بهصورت کوپریت بوده است] .[42,43این
رنگدانه قدمت بسیار قوالنی در صنعت شیشهگاری دارد
و از قرفی تهیه این رنگدانه نیازمند داشتن مهارت زیااد
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در کنترل دما در حین ساخت است ،زیرا تهیه این رنا
نیازمند شرایط اکسیداسیون و احیاء ویژهای است کاه در
هنگام حارارت دادن ماواد اولیاه شاکل مایگیارد].[44
همچنین نوار زرد در این ناحیه باهقاور عماده از عنصار
سرب تشکیلشده است و بنابراین میتوان نتیجه گرفات
که در تهیه این رنگدانه عنصر سرب نقش اساسای دارد.
عالوه بر این ،در تهیه رنگدانه سایدی که در این مهاره
مشاهده میشود نیز از اکسید سرب اساتاادهشاده اسات.
بنااابراین رنگدانااههااای ساااید و زرد نیااز بااا اسااتااده از
اکسیداسیونهای متااوت عنصر سرب ایجادشدهاناد].[45
رنگدانه سااید کاه باه سارب سااید ) (Lead whiteنیاز
معروف است و ترکیبات اصلی آن شامل کربنات سرب و
هیدروکربنات سرب است قدمتی بسیار قوالنی دارد و از
دوران مصر باساتان تاا قارن بیساتم نیاز اساتاادهشاده
اساات] .[46,47همچنااین نقشااه توزیااع عناصاار فسااار و
کلسیم در شکل  8بهقاور واضاح نشاان مایدهاد کاه
محصوالت خوردگی از نوع فساات کلسیم در این ناحیاه
وجود دارد و همچنین مشاهده میشود در نواحی که این

خوردگی وجود دارد ،عنصر سیلیس بهعنوان عنصر اصلی
تشکیل دهنده شیشه دچار تغییرات زیادی در سطح شاده
است .عالوه بر این در شکل  8بهوضو دیاده مایشاود
که توزیع عنصری عناصر آهن ،کلر و پتاسایم تقریبااً در
این نمونه همگن هستند.
در جاادول 3مقاادار کمیاای عناصاار موجااود در
رنگدانههای مختل آنالیز شده در چند مهاره کاه دارای
تزئینات سطحی هساتند باه صاورت اکساید و برحساب
درصد وزنی ارائه شده است .همانقور که در این جدول
دیده میشود عامل رنا هاای قرماز و سابز در هار دو
مهره B1و B3اکسید مس اسات کاه در هار دو رنگداناه
مقدار وزنی این اکسید حدود  % 2است .همچنین درصاد
فراوانی اکساید سارب در رنگداناههاای زرد و سااید در
مهره B1به ترتیاب حادود  %11و  %4/5اسات .ایان در
حالی است که مقدار این اکسید در مهره  B3برای هر دو
رنگدانه حدود  %9است .همچنین همانقور کاه در ایان
جدول دیده میشود در ناحیه زراندود درصاد وزنای قاال
حدود  %15است.

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.10.7

Fig. 8: Optical photo and elemental distribution maps of few elements in a glass bead decorated with different colored
stripes
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شکل  :8نقشه توزیع عنصری برخی از عناصر موجود در یک نمونه از مهرههای تزئین شده با نوارهای رنگی مختل به همراه تصویر اپتیکی آن
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جدول :3عناصر موجود در رنگدانههای آنالیز شده در مهرههای  B3،B1و  B4که دارای تزئینات سطحی هستند بهصورت اکسید و برحسب
درصد وزنی )(nd=not detected
Table.3: elemental composition of different pigments in few decorated glass beads (B1, B3 and B4) in weight percent (wt.
)%) as oxides form (nd= not detected
B3

B4

B1

Elements

nd
0.57
3.22
68.89
4.57
1.36
0.91
0.62
7.67
0.12
nd
1.36
0.09
nd
nd
8.93

2.06
1.62
4.09
63.74
4.30
0.63
0.71
1.72
8.60
0.13
0.27
1.90
0.61
nd
nd
8.78

2.40
1.77
3.94
70.89
4.18
0.58
0.79
1.61
8.52
0.19
0.27
1.93
1.74
nd
nd
0.34

0.96
1.53
2.96
59.39
14.23
1.18
0.91
0.84
13.00
0.13
0.21
1.06
1.77
nd
nd
0.76

0.83
1.50
3.07
57.07
15.64
1.89
0.66
1.19
13.46
0.12
0.15
0.95
1.70
nd
nd
0.55

0.46
1.25
2.60
50.10
13.94
1.31
0.643
0.76
14.47
nd
nd
1.36
0.18
nd
nd
10.87

nd
1.26
2.82
56.38
17.26
1.53
0.62
.82
12.62
nd
nd
0.73
0.10
nd
nd
4.37

0.73
1.8
3.21
56.93
15.76
1.90
0.64
1.13
13.50
0.12
0.15
0.95
1.73
nd
nd
0.62

0.53
0.88
2.94
27.73
20.10
1.54
0.42
0.81
24.49
0.15
0.07
1.48
0.13
0.48
15.83
0.71

Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
Cl
K2O
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
Cu2O
Ag2O
Au2O3
PbO

 .2-2-5بررسی الیه طالی بهکاررفته در
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تزئینات
در ادامه این پژوهش ،برای بررسی الیه زراندود شاده از
هااار دو روش  micro-PIXEو  micro-RBSباااهقاااور
هاامزمااان اسااتاادهشااده اساات .بااا اسااتااده از قیاا
میکروپیکسی و به دسات آوردن نقشاه توزیاع عنصاری
عناصر مختل موجود در نمونه ،محل گسیل عنصر قال
در روی نمونه کامالً مشخص میشود .در شکل  9نقشه
توزیع عنصری عناصر قال ،فساار ،کلسایم و سیلیسایم

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1398.5.1.10.7

یکی از نکات بااهمیتی که در جدول  3دیده میشود این
است که در تماام ایان مهارههاا محصاوالت خاوردگی
فسااتی به صورت فساات کلسیم مشاهده مایشاود کاه
ایاان خااوردگی ،علاات کاااهش چشاامگیر مقاادار اکسااید
سیلیسیم در مهره زراندود شاده (شاکل  )9اسات .نکتاه
مهم دیگر در این جدول کاهش چشمگیر مقادار اکساید
سدیم در سطح نمونهها است ،که تاا حادود  %1کااهش
یافته است .درحالیکه کاه مقادار ایان اکساید در عماق
نمونهها حدود  %17است که این امر همان خاارج شادن
عناصر قلیاایی در نموناههاای شیشاهای در اثار تادفین
قوالنیمدت در خاک است].[48

موجود در مهره  B4با اساتااده از روش  micro-PIXEو
همچنین نقشه توزیع قاال باا اساتااده از روش micro-
 RBSنشان دادهشده است .با مقایساه ایان دو تکنیاک
مشاخص ماایشاود کااه عنصار قااال کاامالً در نااواحی
مشخصی از سطح نمونه وجود دارد و در آن توزیع شاده
است زیرا در نقشه توزیع مربوط باه عنصار قاال کاه از
روش  micro-RBSبهدستآمده اسات (عادد  1در نقشاه
توزیع قال) ،تعداد ذرات پاس پراکناده از ایان عنصار در
نواحی مشخصی قابل توجه است .از قرفی درجاهایی که
عنصاار قااال وجااود دارد ،می ازان سیلیس ایم آشکارشااده
بهشدت کاهشیافته است .این مطلب نشان میدهد کاه
الیه قالکاری شده خارجیترین الیه است .همچناین در
شکل  9مشخص است که الیه قال همراه باا خاوردگی
فساااات کلساایم نیااز همااراه اساات کااه ایاان ارتباااط و
همبستگی با اعداد نوشتهشده بر روی نقشههاای توزیاع
در میکروپیکسی نشان داده شده است.
بنابراین استااده از الیه قال بر روی این شیشاههاا
نشااان از ارزش واالی مهاارههااای شیشااهای در دوران
اشکانی میدهد .حال برای اینکه اقالعاتی در مورد الیه
قال در مهره  B4به دسات آوریام ،در شاکل  10قیا
 micro-RBSبهدستآمده از آنالیز این نموناه نشاان داده
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 و مقایسه آنها باmicro-PIXE  با استااده از روشB4  کلسیم و سیلیسیم موجود در نمونه، فسار، نقشه توزیع عنصری عناصر قال:9 شکل
 از الیه قال به همراه تصویر اپتیکی نمونه آنالیز شدهmicro-RBS نقشه توزیع عنصری بهدستآمده از روش
Fig. 9: Optical photo and elemental distribution maps of gold (Au), phosphorus (P), calcium (Ca) and silicon (Si) in glass
bead B4 by the micro-PIXE technique and elemental distribution map of gold layer obtained by the micro-RBS technique
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Energy(keV)

 همچنین در این. که در آن از الیه قال برای تزئین سطح آن استاادهشده استB4  بهدستآمده از مهرهmicro-RBS  قی تجربی:10 شکل
.شکل قی شبیهسازیشده کلی و پروفایل تغییرات هر عنصر در عمق نمونه آنالیز شده نشان دادهشده است
Fig. 10: Experimental micro-RBS spectrum obtained from glass bead B4 that a gilded layer was used as decoration. Also,
the simulated spectrum and the depth profile of each elements are shown in the analyzed sample.
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 .6نتیجهگیری
در این مقاله تالش شده است برای اولین بار در ایران با
استااده از اندازهگیری دقیق ترکیبات عنصری شیشههای
تاریخی باهدساتآماده در محوقاه باساتانی صاالحداود
مسائل مربوط به تجارت و نقال و انتقااالت مصانوعات
شیشهای تاریخی بررسای شاود .باا توجاه باه ترکیباات
عنصری بهدستآمده از نمونههای آناالیز شاده از صاالح
داود ،بهوضو مشاهده میشود که نمونههای بررسیشده
در این پژوهش باه دو گاروه جادا از هام قابالتاکیاک
هستند :یک گروه مهرههای آنالیز شده را شامل میشاود
که از نوع شیشاههاای نااترونی هساتند و گاروه دیگار
ظروف آنالیز شده را در بر میگیرد که در ساخت آنها از
ماده اولیه بهدساتآماده از خاکساتر گیاهاان باهعناوان
گدازآور استااده شده اسات .از قارف دیگار ،باا بررسای
فرموالساایون و مااواد اولیااه مورداسااتااده در صاانعت
شیشااهگااری در دورههااای مختل ا تاااریخی در جهااان
مشاهده میشود که در ایران هایچگااه اساتااده از مااده
معدنی ناترون بهعنوان گدازآور در صانعت شیشاهگاری
کاربردی نداشته است .بر این اساس ،با توجه باه اینکاه
مشخص شد که در ساخت مصانوعات شیشاهای یافات
شده در محوقههای تاریخی و باستانی صالحداود از ماده
معدنی ناترون استاادهشده است ،بنابراین استااده از ایان
ماده معدنی بهوضو میتواند گواه بر غیربومی بودن این
اشاایاء و شاااهدی باارای تجااارت شیشااه و مصاانوعات
شیشهای بین ایران و منااقق دیگاری از جهاان( غالبااً
کشاورهای حاوزه مدیتراناه) باشاد کاه اساتااده از ایان
گدازآور در صنعت شیشهگری آنها رایج بوده است .اما با
مقایسه نتایج آنالیز عنصری مهرههای رنگی صاالح داود
با گروههای شناختهشده شیشههاای نااترونی در ناواحی
مدیترانه در هزاره اول میالدی مشخص شاد کاه غالاب
مهرههای صالح داود در گروه شناخته شاده شیشاههاای
سبز -آبی قرار میگیرند که با رن بدنه ایان مهارههاا
مطابقت دارد .همچنین بررسی مراجع مختلا کاه ایان
نوع شیشهها را شناسایی کردهاند ،رواج این شیشاههاا را
در بازه زمانی قرن  3ق.م تا حدود قرن  6م ذکر کردهاند
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شده است .در این تصویر محور افقی متناسب باا انارژی
اتمهای پس پراکندهشده به عقب و محور عمودی تعاداد
این اتمها است .آزمایش  micro-RBSدر این پژوهش باا
اسااتااده از باریکااه  2MeVپروتااون انجااامشااده اساات.
همچنین آشکارسازی ذرات پس پراکندهشده با استااده از
آشکارساز سد سطحی که در زاویه  170درجه نسبت باه
باریکه قرارگرفتاه ،انجاامشاده اسات .در آزماایشهاای
 micro-RBSدرصورتیکه یک الیه نازک (بهعنوانمثاال
الیه قال) بر روی یک زیرالیه(باه عناوانمثاال شیشاه)
قرارگرفته باشد ،این الیه نازک بهصورت یک قله ظااهر
خواهد شد که پهنای این قله نشاندهنده ضخامت الیاه
نازک خواهد بود .در قی نشان دادهشاده در شاکل 10
یااک قلااه بساایار واضااح در بااازه اناارژی  1300keVتااا
 1400keVدر قیاا تجرباای مشاااهده ماایشااود کااه
نشان دهنده الیه قال است و با عالمت پیکان در شاکل
نشان داده شده است .همچنین در بازه انارژی 1100keV
تا  1300keVدو قله با ارتااع کم دیده میشود که مربوط
به عناصر فسار و کلسیم است و همانقور که در شاکل
 9نشان دادهشده مربوط به الیه خوردگی ایجاده شده بر
روی سطح است .اما برای به دست آوردن اقالعااتی در
مورد ضخامت الیه قال ،در آناالیز باه روش  RBSرویاه
کلی برای تعیین ضخامت الیه این است که با استااده از
کااادهایی مانناااد  [49] SIMNRAو در نرااار گااارفتن
مشخصات باریکه و هندسه آزمایش و همچنین ساختار و
ترکیب نمونه موردبررسی یک قی شبیهسازیشاده بار
قی تجربی فیت (برازش) میکنیم .باا اساتااده از ایان
قی برازش شده ،میتوان ضخامت و ساختار الیههاای
مختل را مشخص کارد .بناابراین در شاکل  10قیا
شبیهسازیشده کلی و پروفایال تغییارات هار عنصار در
عمق نمونه باا رنا هاای مختلا رسام شاده اسات.
همانقور که در این تصویر مشخص است عناصر اصلی
تشکیلدهنده نمونه که الیه قال بر روی آن قرارگرفتاه،
سیلیسیم ) ،(Siاکسایژن ) ،(Oکلسایم ) (Caو فساار )(P
است .نتایج شبیهسازی با استااده از نرمافازار SIMNRA
نشان میدهد که ضخامت الیه قال در این نمونه حادود
 1میکرومتر است و نتایج این بررسیها نشاان مایدهاد
که خلوص الیه قال با خاوردگی فسااات کلسایم دچاار

تغییر شدیدی شده است.
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ضخامت حدود یک میکرومتر برای تزئین این شیشههاا
استاادهشده اسات کاه مایتواناد نشاان از ارزش واالی
.مهرههای شیشهای در دوران اشکانی باشد
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خاود الزم مایدانناد کاه از تماامی
کارکنان مجموعاه پایگااه میاراه جهاانی قلعاه شاوش
بالخص از آقای مهدی امیادفر و کارکناان اداره میاراه
 صنایع دستی و گردشاگری شهرساتان شاوش،فرهنگی
مخصوصاً آقایان حمید سرخه و فرهااد تقدسای تقادیر و
 همچنااین از ماادیریت محتاارم بخااش.تشااکر نماینااد
 جناب آقای،واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
دکتر محمد المعی رشتی و همکااران گرامایشاان نیاز
.بینهایت سپاسگزاریم

که با دوره تاریخی مهرههای صالح داود نیاز هامخاوانی
 همچنین بر اساس نرر پژوهشگرانی که ایان ناوع.دارد
شیشهها را شناسایی کاردهاناد محال سااخت ایان ناوع
 عالوه بار بررسای.شیشه احتماالً سواحل فلسطین باشد
 در نمونههای موردبررسی از صالح،خاستگاه این مهرهها
داود مشخص شد که در برخی از مهرهها تزئیناتی مانناد
الیه زراندود و یا نوارهای رنگی با تنوع رنگی مختل بر
سطو خارجی مهرهها بهکاررفتاه کاه جهات شناساایی
ترکیبات عنصری ایان رنگداناههاا و عامال ایجااد ایان
.رن ها نمونههای مهره از سطح خارجی نیز آنالیز شادند
نتایج آنالیزها نشان داد که عامل ایجاد رن های قرمز و
 اکساید، اکسید مس و عامل رن های سااید و زرد،سبز
 درنهایت با استااده از پسپراکندگی رادرفورد.سرب است
مشخص شد که در برخی از این مهرهها از الیه قاال باا
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