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Abstract
During an archaeological survey in the area known as Halil River cultural district, a large number of
metallic slag and crucibles were found which have been scattered as residues over the surface of the
site, called Chayiro II. The study on the melting slags and crucibles help to know about the
metallurgical processes and the presence of copper as the main metals in this region. 10 samples
have been selected for mineralogical investigations for identifying the crystalline phases, X-ray
fluorescence analysis for better clustering the chemical composition as well as microscopical
investigations. Copper droplets in the microscopic textures of the slags indicate the extraction of
copper at this time in this region. Copper droplets have been dispersed as the crystalline form and
are useful as a factor to estimate the melting temperature. The parts of the melting copper droplets
found in this range also show copper casting. The igneous minerals found in the texture of
crucibles show the use of an igneous source for their production as the main metallurgical vessels
for purification as well as casting. Copper oxide minerals are mainly consisted of cuprite (Cu2O)
and delafossite (CuFeO2) in the investigated samples. The existence of oxide minerals as melts
residues indicates the melting of copper oxide in the region. Indeed, the accumulated of residues of
oxide compounds are mainly the remains of an incomplete process of extraction or casting, which
results in the formation of oxide copper at the last casting stage. It seems that copper oxide
components are used for the production of matte or copper ingots. Based on the investigations,
Kahiro II can be introduced as one of the focal points about the further consideration in this
region. Copper oxides are the one of the oldest copper components that used for metal casting and
extraction, via direct reduction.
Keywords: Halil River Basin, Chalcolitic Period, Archaeometallurgy, Copper Oxide
Introduction
Mineralogy and ore petrology were the essential interdisciplinary investigations for solving the
archaeological questions. The questions in this regard go to the metallurgy and metal’s
manufacturing processes. The metallurgy of south east of Iran had a very long evidence based on
the previous investigations carried out by Iranian as well as European archaeologists and scientists
[8]. The emergence of metallurgy in this region is of great interest, because of the huge number of
archaeological sites which have been excavated there. Metallurgical background in south east of
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Iran goes back to 6th millennium BC forward. The process is done practically and experimentally. In
this manner, this district is well known as the birth place of metallurgy in the Iranian plateau [11].
Kahiro II is one of the places which located in the north east of Kerman province. This place is
highlighted based on different metallurgical residues which are scattered on the surface. The objects
are ores, slags and crucibles. All of these remains can be focused for interpreting the metallurgical
features in this region. The use of copper as main metal is proven based on the macroscopical
observation, but it is still not enough for further assumption. On the other side the importance of
metallurgy in this region will be focused on the in-situ metallurgy of imported facilities [42]. In this
regard Kahiro II is located in a logistic location. Based on the archaeological survey in this site,
many objects were found such as flint, ceramics which were helpful to have estimation on the
chronology of this site.
The question regarding Kahiro II is concentrated on the kind of metal which has been
excavated, and the metallurgical characterization of the slags as well as crucibles, for estimating the
manufacturing temperature. The metals can be very important because the evidence of copper
oxide extraction in Iran is few, and this point can lead us to a very long tradition of melting. Copper
sulphide is used approximately at the end of chalcolithic period.1.
Material and methods
10 samples from slags and crucibles were selected for mineralogical chemical analysis. In this regard
polarization light microscopy carried out in order to describe the crystalline phases as well as
pterologically interpretation of the phases occurred in the texture of the objects. Mineralogical
observation is done via an Olympus B51, microscope at the department of building material
chemistry of University Siegen, Germany. X-ray fluorescence analysis was carried out for
determining the bulk chemical composition of the materials with a Spectrum Plus instrument at the
same institute in Germany [16].
Discussion
The important highlights which were essential for considering the samples here was the existence
of different mineralogical decompositions based on copper oxide phases.
Observations via optical microscopy of the slag samples suggest the tiny droplets of copper
within the glassy matrix. This condition is occurred thermodynamically if the silica and copper
come to the equilibrium together [33]. Therefore, copper cannot be re-melt and the temperature is
around 900°C to 1200°C. The occurrences of malachite as carbonate exactly on the surface of the
slags indicated the rapid cooling as well as oxidation condition. In this proposes any copper
sulphide or sulphidic rims were seen around the copper droplets [38]. This suggests the use of
copper oxide as direct reduction process. In contrast we have to identify copper sulfide within the
melt. This came to understanding, because ancient metallurgy was not carried out completely.
Crucibles show also the use and forming of copper oxide with respect to the occurrence of
delafossite within the texture. Delafossite is a typical copper-iron bearing minerals divided from the
extraction of copper oxide in high oxygen fugacity [16, 44]. This phase including the iron oxides in
the crucible also suggests the extraction of cooper oxide using in this site.
Results
Kahiro II is a very logistic site for investigation the region based on the materials which have been
found there. Archaeological context of Kahiro II shown that this site chronologically belongs to
chalcolithic period, based on ceramic and flint objects. 20 20 samples were selected based on the
field survey of Kahiro II. The samples are mainly residual of metallurgical processes such as slags
and crucibles. Mineralogical- chemical investigations suggested that the copper oxide were extracted
in 4th millennium BC and this process went ahead via direct reduction of copper ore.
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طی یک بررسی باستانشناختی در منطقۀ موسوم به سرشاخههای حوزۀ فرهنگی هلیلرود ،در میان مواد فرهنگی پراکنده بر سطط
محوطهای به نام کهیرو  ،IIتعداد زیادی سربارههای ذوب فلز و بوتههای ریختهگری و بقایای فلزگطری مشطاهده شطدم مطاهعطه بطر
سربارههای ذوب و وجود قطرات و گویچههای مسی در بافت میکروسکپی سربارهها نشان از استحصال فرایند فلزگری مس در این
برهۀ زمانی در این منطقه ،داردم تعداد دَه نمونه از مواد فرهنگی از منطقه کهیرو  IIانتخاب شدند و بر اساس آزمایشهای مینراهوژی
جهت شناسایی خصوصیات بافت سرباره و بوته ،و فلورسانس اشعۀ ایکس جهت شناسایی ترکیب شطیمیایی بطین مطواد مکشطوفه و
مطاهعات ریزساختاری و میکروسکپی موردبررسی قرار گرفتندم قطرات مس در زمینۀ کریستاهین سیلیسی سرباره پراکنطدهشطدهانطد و
بهعنوان یک فاکتور جهت تخمین درجۀ حرارت ذوب و ترکیب فلز مفید هستندم قطعات بوتههای ذوب یافت شده در ایطن محطدوده
نیز نشان از ریختهگری مس دارندم بوتههای ذوب ،بدنۀ سرامیکی دارند که اغلب از کانیهای آذرین (کوارتز ،فلدسپات ،پالژیوکالز)
بهعنوان تمپر در بافت آنها استفادهشده استم محصطوتت ذوب و بقایطای ذوب در ناحیطۀ داخلطی بوتطه ،تجمط دارنطد کطه شطامل
کانیهای اکسیدی مس همچون کوپریت ) (Cu2Sو دتفوسیت ) (CuFeO2استم وجود کانیهای اکسیدی بهعنطوان بقایطای ذوب
در کف بوته حکایت از ذوب مس اکسیدی و کربناته در منطقه دارد ،زیرا بقایای تجم یافته ترکیبات اکسیدی در کف بوته ،عمطدتا
بقایای فرایند ناقص استحصال و یا ریختهگری هستند و سبب تشکیل مس کربناتطه یطا اکسطیدی در آخطرین مرحلطۀ ریختطهگطری
میشوندم چنین به نظر میرسد که این بوتهها جهت فرایند توهید مات یا شمش مس مورداستفاده قرارمیگرفتهاندم منطقۀ کهیطرو II
بهواسطۀ وجود بقایای استحصال مس از سنگ معدن کربناته ،میتواند بهعنوان یکی از مناطق قدیمی و کلیطدی در سرشطاخههطای
هلیل رود معرفی شودم
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 .1مقدمه
فالت ایران ازجمله مناطق بسیار مهم در ارتباط بطا ذوب و
فلزگری فلزات در دنیای باستان استم به تعبیر بسطیاری از
محققان ،ایران به دهیل شرایط زمینشناسی خود خواستگاه
اصلی توهید و ذوب برخی فلطزات ازجملطه مطس و سطپس
آهیاژهای آن ازجمله برنز بوده است []1-3م در تمطام حطوزۀ
فرهنگی هلیلرود به ویژه در منطقطۀ سرشطاخههطای ایطن
مسیل فرهنگی شواهد مهمطی از محوططههطای فلزکطاری
کهن شناساییشده استم منظور از محوطۀ فلزکاری کهن،
محوطهای است که در آن عمل استحصال مس از سطنگ
حاوی فلز صورت گرفته اسطت و بقایطای ایطن فعاهیطت در
قاهططب تجم ط هططای سططرباره و تفاهططههططای فراینططد ذوب و
استحصال و در مواردی بقایطای مختصطری از کطورههطای
مربوط به فرایند ذوب ،در منطقه بر جای میماند []4م این
محوطهها بخش مهمطی از تاریخچطۀ فلزگطری و ذوب در
یک منطقه را در بردارند و از این نظر دارای اهمیت فراوان
هستندم توهیطد فلطز و چگطونگی انتقطال آن در بسطیاری از
مقاتت علمی موضوع بحث قرار داشته و در این خصوص
نظرات زیادی در راستای چگونگی توهیطد فلطزات و انتقطال
آن در اوهین مهرومومهای مورد توجه محققان بطه دانطش
فلزگری باستانی وجود داشته اسطت []5م فلطزات در دنیطای
باستان یا بهعنوان یک کطاتی هطوکس و تجمالتطی و یطا
بهعنوان ابزارهطایی بطرای نبطرد مطورد خریطدوفروق قطرار
میگرفتند و به همین دهیل بسیاری از مناطق و حوزههای
فرهنگی سعی در توسعۀ این صنعت ،چه بهعنطوان بطازاری
برای خریدوفروق آن و چه بهعنوان محلی صنعتی جهت
توهید آن ،داشتهانطد []6م در ایطن خصطوص نطهتنهطا توهیطد
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 اسطتم در ایطن راسطتا حطوزههطای
فرهنگی پرقدرت از بیناهنهرین در غرب تا حوزۀ فرهنگطی
سیستان و پنچاب در شرق ایران بسیار تحطت تطثییر ایطن
ارتباط قرار داشتندم در این خصوص حوزه فرهنگطی هلیطل
رود بهعنوان یکی از کانونهای اصطلی توهیطد و مهطاجرت
فلزات به شمار میآید []1م مطاهعه بطر روی محوططههطای
ذوب و فلزگری با دشواریهایی نیطز همطراه اسطت کطه از

مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اهف) این محوطهها اغلب ،در مناطقی قرارگرفته انطد
که دسترسی به آنها دشوار است و گاهی امکان شناسایی
پراکنططدگی محوطططههططای کططاوق در یططک بررسططی
باستانشناسی میسر نیستم
ب) امکططان تططاری گططراری دقیططق در برخططی از ایططن
محوطهها بطه دهیطل فقطر مطواد باسطتانشطناختی کطافی و
تیهنگاری علمطی وجطود نطدارد ،چراکطه در بیشطتر مطوارد
بقایای فلزگری و استحصال در ایطن محوططههطا بطر روی
زمین ایرات خود را بر جای گراشتهاندم
ج) مدتزمان انجام این فعاهیتها نیز از موارد بسطیار
حائز اهمیت است ،زیرا این محوطهها عموما کارگطاههطای
کوچکی بودهاند کطه در فصطول خاصطی از سطال اسطتفاده
میشده و سپس متروکشدهاندم
محوطۀ کهیرو  ،IIطی یک بررسی باسطتانشناسطی،
شناسایی شد که با توجه بطه شطواهد سططحی ،بطه دوران
مسسنگی (اوایل تا اواسط این دوره) تعلق داردم پراکندگی
بقایای مواد فلزی و بقایای ذوب فلز در این محوطه نکتطۀ
باارزشی در مطاهعات فلزکاری کهن در هزارۀ چهارم پطیش
از میالد در این منطقه خواهد بودم این منطقه فلزگری کطه
کهن به نظر میرسد ،از نوع محوطههای استقراری اسطت
کططه نمونططههططای مشططابه آن در منططاطق کوهپایططهای ،و
حاشططیهای دشططتهططای حططوزۀ هلیططل بططه تعططداد زیططاد
شناسایی شطده اسطت []7م ایطن محوططه ازهحطا وسطعت
کوچک است ،اما با توجه به مواد منقول و غیرمنقوهی کطه
در آن یافططت شططده و بططهویططژه بططه هحططا دورۀ زمططانی ،در
مطاهعات باستانشناسی افزون بر پطژوهشهطای فلزکطاری
کهن در حوزۀ فرهنگی هلیلرود بسیار مهم استم در ایطن
مقاهه ،پس از توصیف محوطه و شواهد باستانشناختی بطه
مطاهعۀ آزمایشطگاهی شطواهد فلزکطاری بطه دسطت آمطده و
گردآوریشده از مواد پراکندهشده در سط آن پرداختهشده
استم در این مهم که این منطقه بهعنوان یطک محطدودۀ
فلزگری و صنعتی مورداستفاده بوده است ،شکی نیست اما
چگونگی فرایند ذوب و این نکته که چه مادهای و یطا چطه
نوع سنگ معدنی در این پروسه استفاده مطیشطده اسطت،
ازجمله موارد مهم در تحلیل ساختار صنعتی منطقه و نطوع

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

فرایند متاهورژی و نوع فلز مورد استحصال در این محوطه
استم
ازجمله مهمتطرین پرسطشهطایی کطه در ایطن مقاهطه
مطرحشدهاند عبارت هستند از :در این محل چه محصطول
فلزی و از چه نوع سنگ معدن فلزی توهید مطیشطدهانطد؟
شیوههای فرایند توهید این محصوتت چگونه بوده است؟
 .2پیشینۀ پژوهش
 .1-2اهمیت مطالعات فلزگری باستانی مس در

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10
] 2022-03-17
] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.1.7

سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان │ 1399

43

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.41

جنوب شرق ایران
در ارتباط باسابقه فعاهیتهای فطن در راسطتای استحصطال
مس طبیعی بهصورت مات فلزی یطا فلطز غیطر آهیطاژی تطا
ذوب و استحصال این کانی فلزی از ذخطایر سطوهفیدی آن
در جنوب غرب مطاهعات زیادی صورت گرفته است []1,6م
مطاهعه بر روی تکنیک فلزگری مس در این ناحیطۀ وسطی
سبب درک ارتباط فرهنگی و فن در بین جوام این ناحیطۀ
جغرافیایی میشود []8م این محدوده از جنوب شرق ایطران
از این بابت بسیار حائز اهمیت است کطه اسطتفاده از مطس
طبیعططی و خططاهص و همچنططین ترکیبططات آن بططهصططورت
آهیاژهای حاوی آرسنیک ،انتیموان ،سرب و نیکطل در ایطن
محدوده ،در پیش ازتاری این محدوده موردتوجه و استفاده
قرارگرفته است []9-10م تکنوهوژی فلزگری در بسطیاری از
مناب بر اساس دو تئوری ،موردبحث قرارگرفتهانطد :اینکطه
آیا فلزگری در بخشهای مختلف فالت ایران بطهصطورت
اتفططاقی و یططا تجربططی رخداده اسططتم مطاهعططات گسططتردۀ
آرکئومتاهورژیططک شططواهد بسططیار زیططادی را در ارتبططاط بططا
استفادۀ بهینه از یک فلطز معطین در یطک منطقطۀ خطاص،
مشخص میکند کطه در بسطیاری مطوارد بطه سطنتهطای
فلزگری در یک منطقۀ خاص نیز معروف شدهانطد []4م بطر
اساس مطاهعات فلزگری کهن انجامشده ،فلزگری قطدیمی
و استفاده از آهیاژها در دنیای قدیم در ناحیۀ جنطوب شطرق
ایران بهططور اتفطاقی انجطام نمطیگرفتطه اسطت و در ایطن
خصوص آهیاژهای مس (آرسنیکی یطا همطراه بطا قلط ) در
قسمتهایی از آناتوهی ،آسطیای مرکطزی و ایطران از قطدیم
شناختهشطده و در کنطار عطریطات ،نقطره و چطرم در حطال
دادوستد بودند []11م در این راستا وجود اشطیا متعطددی از
انواع آهیاژهای مس (از نوع مس آرسنیکی و یا حاوی قل )

در منطقۀ کرمان از دیربطاز گطزارقشطده اسطت و سطوابق
مطاهعات معدنکاری در این ناحیه بطه مطاهعطات محققطان
آمریکایی و انگلیسی در دو دهطۀ گرشطته در ایطن منطقطه
برمی گردد []12-14م در مهرومومهای  1970میالدی نیطز
بررسیهایی توسط محققان انگلیسی انجام شد که همه بر
متاهورژی بسیار ارزشمندی بر پایۀ مس در سرشطاخههطای
هلیلرود یکصدا بودند []15م
در حال حاضر و در صنعت امروزی نیز بررسطیهطای
اوهیه جهت برآورد پتانسطیلهطای معطدنی در یطک ناحیطه
عموما بر اساس شواهد بهجای مانده از معدنکطاری قطدیم
میسر استم بیش از  %95از معادن فلزی کشور بر اسطاس
شواهد سنتی بهجای مانطده از فعاهیطتهطای معطدنکطاری
کشططف ،و سططپس موردمطاهعططه سیسططتماتیک و درنهایططت
استخراج مطواد معطدنی قرارگرفتطه انطد []16م اسطاس ایطن
مطاهعات بر شواهد برجایماندۀ ناشی از فعاهیتهطای ذوب
فلز ،استحصال و استخراج سنگ مادر از کوه استوار اسطتم
ایجاد تونلهای افقی و عمودی جهت استخراج و دستیابی
هر چهبهتر به مادۀ معدنی گواه این واقعیت است که علطم
معدنکاری از دیرباز با درایت خاصی انجام میشده اسطتم
سنگهای معدنی با برونزدهای متفاوت و مشخصطۀ خطود
چه از جهت رنگ و چه از جهت نوع کانی زایی و سطاختار
ایجادشده بر روی زمین همواره توجه کاوشطگران و اقطوام
گرشته را به خود جلب میکردهاندم کطانیهطای مسطی یطا
کربناتهای مس بارنگ سبز و آبی بر روی زمین رخنمون
دارند و این شاید یکی از دتیلی است که از دیربطاز توجطه
انسان را به مس جلب کرده است []17م آنچه مهم است و
شواهد بسیاری را دراینارتباط به همراه دارد ،این است که
با شناسایی مس و استحصال این مطاده ،بشطر وارد عصطر
نوینی از تاری شد ،دوران مس-سنگیم اسطتخراج فلزاتطی
نظیر مس ،طال ،نقره ،سرب و روی را به ایرانیطان نسطبت
میدهند ،و در این راستا مناطق بسیاری نیطز ایبطاتکننطدۀ
وجود معدنکاران و صطنعتگران قطدیمی در فطالت ایطران
است []18م در این خصطوص ،اوهطین آیطاری کطه در اکرطر
مواق به چشم میخورند ،سربارههطای ذوب فلطز هسطتندم
ازآنجاییکه سربارههطای ذوب مطواد طبیعطی نبطوده ،بلکطه
نتیجه و ماحصل دست بشطر و تفکطر صطنعتگر قطدیمی در
جهت به آوری مواد خام در زمان خود بطودهانطد ،بنطابراین
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 .2-2توصیف محوطۀ کهیرو  IIو منطقۀ کاوش
طی بررسی باستانشناختی موردنظر در منطقۀ قدرودخانطه
بیست و نه محوطۀ متعلق به عصر مسسطنگی (از اوایطل
تا اواخر این دوره) شناساییشده است (نقشه  )1که از میان
آنها تعداد چهار مورد که در نقشه با مرب های سیاهرنطگ
مشخص شدهاند ،سابقۀ تاریخی قدیمیتر و بطه اوایطل تطا
اواسط این دوران تعلق دارند []25م تقریبا تمام استقرارهای
شناساییشطده در ایطن منطقطه را مطیتطوان بطا توجطه بطه
گسططترق و پراکنططدگی قابططلمالحظ طۀ مططواد فرهنگططی در
سطحی وسی  ،شیوۀ پراکنش مواد فرهنگطی بطر سطط و
تُنُک بودن این مواد و عدم وجود آیار معمطاری مشطخص،
با زندگی کوچنشینی پیوند دادم بهویژه که امروزه نیطز ایطن
شیوه در منطقۀ موردبررسطی همچنطان شطیوۀ غاهطب و در
بخشهای بزرگی از آن تنهطا شطیوۀ زنطدگی اسطت []25م
هرچند برخی از استقرارها ط مانند کرو Iو گُردان ط شطرایط
متفطاوتی دارنططد و بططه نظططر مططیرسططد کططه نططوعی زنططدگی
یکجانشینی در آنهطا وجطود داشطته اسطت []25م محوططۀ
کهیرو  IIدر نگاه نخست و به هحا شواهد بسیار ضطعیف
وجود معماری ،محوطهای مرتبط بازندگی کوچنشطینی بطه
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مطاهعه بر روی آنان از پیچیدگی خاصطی برخطوردار اسطتم
فاکتورهای در نظر گرفتهشده بطرای مطاهعطۀ سطربارههطا و
محصوتت بهجای مانده از فرایند ذوب ،تلفیقی هسطتند از
مطاهعات پتروگرافی ،متاهوگرافی و روقهای آزمایشطگاهی
شیمی تر و شیمی دستگاهی و سنجشهای حرارتی جهت
تعیین شرایط و دمای ذوبم مطاهعۀ سیستماتیک و استفاده
از روقهای آزمایشطگاهی بطر روی سطربارههطای ذوب و
تفاهههای بهجطای مانطده از فراینطدهای ذوب ،هطم بطرای
باستانشناسان و هم متخصصان مواد تاریخی مهم اسطتم
نکات کلیدی دراینارتباط عبارت هستند از )1 :شناخت فلز
مورد استخراج و یا دیگر فلزات همراه بطا مطاده معطدنی در
ناحیططه بططهصططورت اصططلی ( )Majorیططا فرعططی ( )Traceو
روقهططای کانططهآرایططی آنططان []19, 20م  )2روقهططای
معدنکاری و استخراج فلز []19م  )3متطاهورژی بطهعنطوان
یک روق جهتدار جهت شناسایی تکنیک بهکاررفتطه در
دنیای قدیم در ناحیۀ مرکور []8, 21م
ناحیۀ موردمطاهعه ازهحا نوع ذخایر معدنی در منطقه
معدنی مس پورفیری کشور قرار میگیطرد کطه آهتراسطیون
های متعددی را بهخصوص در کل اسطتان کرمطان نشطان
میدهند []22م بیشتر ذخایر این ناحیه از نوع ذخطایر مطس
پورفیری هستند و تشکیالتی مشابه با نطوع کانسطار مطس
سرچشمه را داردم در اکرر نقاط مطورد برداشطت و مطاهعطه،
کانیسازی مس درروی سط زمین بهصورت رگطههطایی
باضخامت متغیر ،ماتکیت (دارای  %57.4مس) و آزوریطت
(دارای  %55.3مس) مشاهده میشودم آنچه مسطلم اسطت
چنین کانیهایی بهعنوان یک سنگ مادر جهت اسطتخراج
مططس در دوران قططدیم مططیتوانسططتند مطططرح شططوندم امططا
متاهورژی 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) نیطز
مططیش طده کططه در برخططی مططوارد مسططتلزم کنتططرل دقیططق
صنعتگران ناحیطه از فراینطد استحصطال بطوده اسطت []18م
آنچه میتواند بهعنوان یک فاکتور مهطم موردتوجطه قطرار
گیرد این است که تمدن حاکم در ناحیه ،از پتانسطیلهطای
منطقه جهت ایجاد حطرارت و آتطش مطلط بطوده اسطت و
سنگهای سیلیکاته و کربناته در محل ،مورد بهرهبطرداری

و آمادهسازی قرار میگرفتند []23م در بسیاری موارد شطاید
بتوان با توجه به پراکندگی و دوری مسطافتی بسطیار زیطاد
سراچههای معدنی از محلهای ذوب از یکطدیگر و ایزوهطه
نبودن یا دور بودن آنان از اسطتقرارهای انسطانی ،بطه یطک
تکنیک کوچنشینی اشاره کرد []24م محطل مناسطب بطرای
ایجاد کورۀ ذوب ،سوخت مناسب ،مقدار زیاد و فراوانی این
مادۀ سوختنی ازجمله فاکتورهایی بودهاند که بطرای تعیطین
محل ذوب سنگهای معدنی میتوانستهاند مناسب باشندم
درنهایت ،تزم به ذکطر اسطت کطه در ارتبطاط بطا فلزگطری
باستانی عطالوه بطر فلطز استحصطالشطده ،شطرایط ذوب و
استحصال و شمشسطازی آن نیطز از مطوارد بسطیار مهطم
بودهاندم منطقۀ معدنکاری کهیرو  IIازجملطه جاهطبتطرین
مناطق معدنی مس شناختهشدۀ باسابقۀ قطدیمی در ناحیطه
استم ذخیرۀ اکرر معادن فلزی همجوار ،از نوع ذخایر مطس
پططر عیططار و دگرسططانی اسططت و بافططت اصططلی منطقططه را
کاهکوسیت به همراه کاهکوپیریت تشکیل میدهدم

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

Map 1. 29 Excavated areas in Kahiro era from chalcolitic. Among them the oldest one illustrate as black circle
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به شمار میرودم نزدیکتطرین مرکطز شطهری بطه منطقطۀ
موردبررسی ،شهر رابر است کطه در فاصطلۀ حطدود بیسطت
کیلومتری شمال غرب منطقه واق شده اسطتم ططی ایطن
فصل بررسطی تعطداد هفتطاد و یطک ایطر باسطتانی اعطم از
محوطططه ،گورسططتانهططای پراکنططدۀ متعلططق بططه دورههططای
تططاریخی ،محوطططههططای فلزکططاری کهططن و نقططش کنططده،
شناسایی شدندم آیطار یادشطده ،دورههطای مطسسطنگی تطا
سدههای متثخر هجری را در برمطیگیرنطد []26م محوططۀ
کهیرو IIدر فاصلۀ حدود ششصد متطری غطرب روسطتایی
کوچک به همین نام قرارگرفته و یک جادۀ خاکی ط که به
روستاهای عشایری منتهی میشود ط از کنار آن میگطررد
(شکل )1م بستر رودخانهای به نام شصطت پطی در فاصطلۀ
حدود صد متری آن واق شده است که پس از طی مسافت
کوتاهی پسازآن با بستر رودخانۀ هلیلرود تالقی میکنطدم
روسططتای کهیططرو بططر سططاحل غربططی رودخانططۀ هلیططل رود
قرارگرفته است و جادۀ مهمی که منطقۀ قدرودخانطه را بطه
اسفندقه و جیرفت متصل میکند ،از ساحل غربی رودخانه
میگرردم این جاده در حال حاضر نیز بهعنوان یک ایل راه
بزرگ ،مورداستفادۀ عشایر منطقه استم

نظر میرسد ،زیرا مواد فرهنگی نسبتا اندکی بر سط آن
پراکنده است ،حفاریهای غیرمجاز ،دهیلی بر وجود
تیههای 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 دهیلی هستند بر این مهم که محوطۀ فوق
یک کارگاه صنعتی و توهید فلز بوده استم چنین
محوطهای ،بهویژه ،باسابقۀ تاریخی اوایل تا اواسط عصر
مسسنگی ازنظر زمانی بسیار منحصربهفرد استم
این محوططه ططی بررسطی باسطتانشطناختی منطقطۀ
قدرودخانه از تواب شهرستان رابر ،در سال  1390شناسایی
شدم بررسطی یادشطده در ادامطۀ بررسطیهطای موسطوم بطه
شناسططایی سرشططاخههططای هلیططلرود و درواق ط بططهعنططوان
چهارمین فصل این بررسیها صورت پریرفت []26م سطه
فصل نخست (شامل بخشهایی از شهرستانهای بافت و
رابر) به سرپرستی حسین توفیقیان در مهرومومهای 1383
و  1392انجام شدند (منتشرنشده)م منطقطۀ قدرودخانطه در
سمت جنوب شرق ایطران و در اسطتان کرمطان قرارگرفتطه
است و ازنظر تقسیمات کشوری ،بخشی از شهرستان رابطر
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نقشه 29 :1محوطههای مکشوفه در منطقۀ متعلق به عصر مسسنگیم از میان آنها تعداد چهار مورد که با مرب های سیاهرنگ نشان دادهشدهاند،
قدیمیتر هستند و به اوایل و اواسط این دوران تعلق دارندم
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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
میگررد ،قرار دارد
Fig. 1: Kahiro II, located in 600 in west of Kahiro village close to an old migratory road
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شکل  :2فعاهیتهای معدنکاری بهواسطۀ پراکندگی سربارهها در منطقه
Fig. 2: Archaeometallurgical activities and the scattering of the slags on the ground
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ابعاد این محوطه که در ارتفاع  1760متری از سطط
دریا قرارگرفته ،در حدود  100×50متر (با احتساب حطریم)
استم این محوطه بر دامنۀ جنوبی یکرشته تپۀ کم ارتفاع
واق است و از جوانب دیگر به دشت و زمینهطای همطوار
منتهی میشودم در سط این محوطه چندین چاهۀ حفطاری
غیرمجاز گزارقشده که برخی از آنها عمق زیادی دارنطد
اما بیشتر آنهطا چاهطۀ کطمعمقطی هسطتند و تنهطا خطاک
سطحی را کنار زدهاندم فعاهیتهای معدنکاری جدید سبب
اختالط در پراکندگی سربارهها شده و سربارهها بهصطورت
تودههای بسیار حجیم در گوشه و کنار منطقطه بطهصطورت
بسیار پراکنده شدهاند (شکل )2م در این محوطه همچنطین
شمار زیادی قطعات گلی و سنگی بهشطدت حطرارت دیطده
مشاهده شده که بر سط خارجی آنها آیار مس ذوبشده
و همچنین اکسید مس و مواد مراب مشطاهدهشطده اسطتم

چنین قطعاتی بهاحتمالزیاد قطعات بطاقیمانطده از دیطوارۀ
کوره و یا قسمتهای انتهایی هوهههای دم کوره بودند کطه
با مراب داغ و سرباره در تماس قرار داشتند []27, 28م این
تکههای پختهشده در اططراف یطک برآمطدگی کوتطاه کطه
تقریبا در مرکز محوطه واق است پراکنطده بودنطد کطه بطا
توجه به خاک سرخرنگ و حرارت دیدۀ آن و نیز وجود این
قطعهها ،بهاحتمالزیاد بقایای یک کورۀ ذوب فلز بطودهانطد
(شکل  3بات و سمت چپ)م وجود یک سنگ گرانیتطی بطا
گودی کمعمقی در وسط آن نیز بهاحتمالزیاد ،بیارتباط با
این فعاهیتها نیست (شکل  3پایین و سمت چپ)م مشطابه
چنین سنگهایی که وابسطته بطه قطراینهطای مطرتبط بطا
حرارت یا آتش هستند در معطادن شطمال فطالت مرکطزی
ایران نیز شناساییشدهاند []17, 29م در اطراف ایطن کطوره،
تجم خردههای قطعات سرباره مشاهده شد (شکل )4م

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

Fig. 5: Typical ceramic samples for typological and
structural modifications

شکل  :6برخی نمونههای شاخص سرباره و بوتههای ذوب در
محوطه که موردمطاهعه قرار گرفتند

Fig. 6: Typical slags and crucibles from the studied region
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 .3معرفی نمونهها و روش مطالعه
تعداد دَه نمونه حاوی دو نمونه بوته و هشت نمونه سطرباره

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.1.7

 .3-2تاریخگذاری محوطه
برخالف محوطههای همدوره ط چه در منطقۀ موردبررسی
و چه در سراسر حطوزۀ فرهنگطی هلیطلرود ط کطه اغلطب
پراکنش متراکم سفاهی دارند ،بر سط محوططۀ کهیطرو،II
سفال چندانی مشاهده نشدم با توجه بطه ایطن نکتطه ،روق
گردآوری نمونههای شاخص از سط این محوطه بطه کطار
گرفته شد؛ این نمونه سفالها طراحی و عکاسطی شطدند و
مورد مقایسههای گونۀ شناختی قرار گرفتند (شطکل )5م بطا
توجه به مقایسههای صورت گرفته ،بهویژه بطا دو محوططۀ
کاوق شدۀ تپه یحیی و تل ابلیس ،میتوان ایطن محوططه
را به اوایل و اواسط عصر مس و سنگ تاری گطراری کطرد
[]15م
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شکل  :5نمونههای شاخص سفاهین از سط محوطه که به کار
گرفتهشده است؛ این نمونه سفالها طراحی شدند و مورد مقایسههای
گونۀ شناختی قرار گرفتند

از محوطۀ کهیرو  IIموردبررسی میکروسکپی و شطیمیایی
قرار گرفتندم بوتهها با سطاختار منحنطی شطکل و چسطبیده
بودن سرباره بر روی بافطت داخلطی آن مشطاهدهشطدهانطدم
دیوارههای کوره در ایر حطرارت زیطاد در برخطی مطوارد بطه
رنگ قرمز آشکارشدهاند (شکل )6م حاهت مطوجی بطر روی
سرباره نشان از غلظت باتی سرباره و بهاحتمالزیاد وجود
درصد سیلیس باتی آن و سرعت سرد شدن کنطد مطراب
دارد []39م ریختهگری به یک سمت انجام میشده و فقط
برای یکبار ،زیرا در هی قطعطه سطرباره دو ططرف قطعطه
بافت جریانی را نشان نمیدهد بلکطه فقطط در یطکططرف
دیده میشود (سربارهها حاهطت رسطوبگطراری تیطهای را
ندارند)م این مهم همچنین میتواند دهیلی بر این باشد کطه
در منطقۀ موردمطاهعه ،فرایند ذوب مجطدد سطرباره جهطت
خاهصسازی فلز نیز استفاده نمیشده است []30م مطاهعات
میکروسکپی در سطربارههطای منطقطۀ کهیطرو  IIباهطدف
شناسطایی آناهیزهططای شططیمیایی بططا فازهططای کریسططتاهین و
میکروسکپی به وجود آمده در بافطت سطرباره انجطام شطدم
مطاهعات فلزشناسی و کانیشناسی سربارهها و یک نمونطه
بوتۀ ذوب باهدف شناسایی فازهای پدیدار شطده و پطاراژنز
آنان با استفاده از روق میکروسکوپ پالریزان در دوحاهت
نور عبوری و منعکسه بهوسیله  Olympus B51در
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 .4نتایج و بحث
 .1-4نتایج مطالعات کانیشناسی بر روی بوته
های ذوب از محوطۀ کهیرو II
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تعدادی سربارههای ذوب فلز و بوتطههطای ریختطهگطری و
بقایای فلزگری مشاهده شد که برحسب نوع مواد مکشوفه
حاوی تعداد متعددی سرباره و قطعات بوتههطای ذوب فلطز
هستندم سئوال اصلی موردبحث در این بخش از مقاهه نیطز
مربوط به بررسی نوع فلز و تکنوهوژی فلزگری در محوطۀ
کهیرو استم بر اساس فازهطای مشطخصشطده ،ترکیبطات
اصلی شیمیایی ( )Major Componentsو کطانیشناسطی
در سربارههای ذوب ،شامل حضور فازهطای کریسطتاهین از
گروه پیروکسنها و اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن بطوده
استم این در حاهی است که در برخی از سطربارههطا ،آهطن
بهصورت  Fe2O3نیز بر روی سطط آن ظطاهر شطده کطه
نشان از اکسیداسیون سطحی نمونه دارد و بهصورت یانویه
در ایر مرور زمطان تشطکیل شطده اسطت []31, 32م وجطود
فازهای فلزی و همچنین کمپلکس سطوهفیدی در سطرباره
بیشتر بیانگر یک شیوۀ مشخص است تا یک اسطترنا و یطا
یک مورد غیرعادی []33, 34م
بهطورکلی در فراینطد فلزگطری مطس در هطزارههطای
پیشین باید به دو نوع استحصال مس با توجطه بطه سطنگ
اوهیه توجه داشت :استحصال مس از ترکیبات سطنگهطای
اکسیدی یا کربناته و یا از سوهفیدهای آن بوده است []27م
استحصال مس از مس اکسیدی در یک مرحله یعنی تنهطا
احیا اکسید مس و توهید مس صورت مطیگرفتطه اسطت و
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دانشگاه زیگن آهمان انجام شدم هدف از این روق درک و
بررسی تواهی کانیهای به وجود آمده و ترکیبات اصلی در
سرباره بوده استم ترکیب شیمیایی کلی نمونهها توسط
آناهیز عنصری فلورسانس اشعۀ ایکس بر اساس طولموج
) (WXRFتوسط دستگاه  Spectra Plusهمچنین در
دانشگاه زیگن آهمان انجام شدم مطاهعات انجامشده در این
پژوهش ،تنها بر اساس روقهای شناسایی فازی
میکروسکپی و آناهیز شیمیایی مواد استم با توجه به حجم
کم نمونههای در دسترس ،امکان انجام مطاهعات تکمیلی
مقدور نبودم

استحصال مطس از ترکیبطات سطوهفیدی آن در دو مرحلطۀ
تشططویه سططنگ معططدن سططوهفید مططس و بططه دسططت آوردن
ترکیبات اکسیدی فلز و سپس احیطا آن در مرحلطۀ بعطدی
صورت میگرفته است []11, 13م
ازجمله ایرات بسطیار مهطم در ایطن محطدوده ،حضطور
تعداد محدودی بوتههطای ذوب فلطز بطوده اسطتم قطعطات
بوتههای ذوب یافت شده در ایطن محطدوده نیطز نشطان از
ذوب و ریختهگری مس دارنطد []35, 36م بوتطههطای ذوب
ازهحا مواد سازنده و خصلت ظطاهری دارای خصوصطیات
سرامیکی هستند اما بطا توجطه بطه نطوع کطاربری آنطان در
فرایندهای ذوب و ریختهگری بهعنوان موادی بطا خصطلت
چندگانه و میان مادهای که بافت آن درجطۀ حطرارتهطای
بات را متحمل بوده ،مطرح میشوندم بوتههای ذوب ،اغلب
بدنۀ سرامیکی و بافت غنطی از فلطز دارنطد کطه در هنگطام
عملیات ذوب ،ریختهگری و یا خاهصسازی در درون بافت
آن تجم یافتهاند []30م بدنۀ بوتههای یافت شده از منطقۀ
کهیرو  ،IIعمدتا از سرامیکهای رسی بطا آهطک بطات بطا
بافططت متططراکم و کططانیهططای آذریططن (کططوارتز ،فلدسططپات،
پالژیوکالز) که به عنوان تمپر در بافت آنها استفادهشطده،
تشکیلشدهاند [( ]37شکل )7م
ترکیبات کانیشناسی ناشی از ذوب در ناحیطۀ داخلطی
بوته تجم داشته که شطامل کطانیهطای اکسطیدی مطس
همچططون کوپریططت ) (Cu2Oو دتفوسططیت )(CuFeO2
استم کوپریت با توجه به ساختار کریستاهین و ایزومتریطک
کوبیک خود بهصورت یکفاز کطامال ایزوتطروپ در بافطت
بوتهها نشان دادهشده اسطتم کوپریطت خاصطیت انعکطاس
داخلی باتیی دارد و بطه همطین جهطت در حطوزۀ تطاریکی
میکروسکوپ بارنگ قرمطز پررنگطی ظطاهر مطیشطود []7م
کوپیریت اوهین فازی است کطه پطس از اکسیداسطیون فلطز
خاهص مس آشطکار مطیشطودم درصطورتیکطه کوپریطت از
استحصال دومرحلهای مس سطوهفیدی (تشطویه سطوهفید و
سپس احیا اکسید) منتج شده باشد باید تیطههطای نطازک
ترکیبات متفاوت سوهفید مس (بارنگ آبی یطا خاکسطتری)
در کنار آن و یا در مناطق داخلی آن مشطاهده شطوند ،امطا
همانطور که در شکل  7قابلمشاهده است این ترکیبطات
در داخل بافت نمونه مشاهده نمیشود که دهیلی بر اکسطید
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شططدن مططس در درون بافططت آن اسططت []31, 38م بافططت
کوپریتی با اکسیدهای آهنی و دتفوسیت بطه رنطگ زرد و
نارنجی محاصره شده استم
کوپریت در طبیعطت یطا بطهصطورت اوهیطه در شطرایط
اکسیداس طیون بططا فشططار اکسططیژن بططات بالفاصططله بعططد از
کاهکوسیت ( )Cu2Sبه وجود میآید که ایطن حطاهتی اسطت
که مس فلزی یا مات مطس در سیسطتم دیطده نمطیشطود
(↑)Cu2S + 3/2 O2 → Cu2O + SO2م ایطن مطورد در
داخل بوتههای ذوب کهیرو  IIقابلمشاهده اسطت و یطا در
قاهب یکفاز یانویه بهصورت یکتیۀ مرزی در کنار مطس
فلزی دیده میشود که بدین معنی است کطه کوپریطت در
حین ذوب بطه وجطود نیامطده بلکطه بعطد از عملیطات ذوب
تشکیل شده استم علت تشکیل کوپریت یانویطه بطه ایطن
دهیطل اسططت کططه دو فططاز کاهکوسططیت و کوپریطت ازهحططا
ترمودینامیکی بر اساس رابطۀ روبرو در کنار یکدیگر پایدار
نیسطتند (↑]39-40[ )Cu2S + 2CuO → 4Cu + SO2م
وهی بر همین اسطاس بایطد در داخطل بافطت نمونطه ،مطس
خاهص بهصورت قطرات مسی مشخص شود که این مورد
در نمونههای کهیرو دیده نمیشود ،پس یانویطه بطودن آن
کامال رد استم دتفوسیت از دیگر فازهای یانویه است که
از اکسید شدن مس به همطراه کاهکوپیریطت تحطت فشطار
اکسیژن بات پدید میآیدم این کانی در ایطر تفریطق و سطرد

شدن سری بهصورت یوتکتیک با کوپریت نمایان میشودم
وجود کوپیریت و دتفوسطیت بطا یکطدیگر در یطک بافطت
زمینه ،مشخصۀ اکسیداسیون سری یا سوپر اکسیداسطیون
مس است []39م اهبته وجود قطرات مس در سطربارههطای
ذوب باوجود آنطان در بوتطۀ ذوب تفطاوت دارد و در ادامطه،
قابلتحلیل استم
وجود فازهای اکسیدی نظیر کوپریت و دتفوسیت در
مجاورت یکدیگر حاکی از فرایند اکسیداسیون خیلی سری
و یا انجام فرایند فلزکاری تحت تثییر یک محیط بطا فشطار
اکسیژن بات بوده است []27, 42م این امر حتی سبب توهید
ماتکیططت و ویتریططول (نططوعی سططوهفات مططس) در سطططوح
خارجی بوته بهواسطۀ اکسیداسیون سری در یطک محطیط
قلیایی شده است []43م وجود کانیهای اکسیدی بهعنطوان
بقایططای ذوب در کططف بوتططه حططاکی از وجططود ذوب مططس
اکسیدی در منطقه است زیرا بقایای تجم یافتۀ ترکیبطات
اکسططیدی در کططف بوتططه عمططدتا بقایططای فراینططد نططاقص
استحصال و یا ریختهگری هستند و سطبب تشطکیل مطس
اکسیدی در آخرین مرحلۀ ریختهگری میشوندم همچنطین
با توجه به این نکته که کانی دتفوسیت یکی از مهمترین
مناب توهید مس با قریب بر  %65مس در ترکیب شیمیایی
خود هستند ،چنین نتیجه میشود که این بوتطههطا جهطت
فرایند توهید شمش مطس از مطس اکسطیدی مورداسطتفاده
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Fig. 7: One crucible from Kahiro and the cross section of studied objects with all mineralogical constituents
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شکل  :7یکی از قطعات بوتۀ ذوب از منطقه کهیرو  IIاز نمای عرضی به همراه تمامی زونها و مواد تشکیلدهندۀ آن
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قرارگرفته انطدم ایطن مهطم رابططۀ مسطتقیمی بطین فشطار
اکسططیژن و ترکیططب کططانیشناسططی بوتططه داردم میططزان
اکسیداسیون کوپریت در حوزۀ تاریکی مشطاهدات رابططۀ
مستقیم با میزان مس اکسیدشده دارد و انعکطاس رنطگ
قرمز بسیار پررنگ در تیههای کوپریتی حاکی از میطزان
باتی مس اکسیدشده است []44م وجود دتفوسطیت نیطز
تثکیدی بر موارد ذکرشطده در فطوق اسطتم ایطن فطاز در
حاهتی که فشار اکسیژن بسیار بات است ،بطهخصطوص در
بوتههایی که دارای سط باز و در تماس با هوا هسطتند،
توهید میشودم
سربارههای مکشوفه از ایطن ناحیطه نیطز موردبررسطی
میکروسکپی قرار گرفتند و در بافت داخلطی آنطان قططرات
مس که در زمینۀ کریستاهین غنی از سطیلیس قطرار دارنطد،
شناسططاییشططدهانططد (شططکل )8م سططاختار سیلیسططی سططرباره
ترکیبات فایاهیتی ندارنطد و بطهصطورت پراکنطده تجمعطات
پیروکسططنی در داخططل بافططت شیشططهای سططرباره مشططاهده
میشودم از این بابت میتوانند جهت تخمین درجه حطرارت
ذوب مفید واق شوند []45م وجود قطرات فلطزی مطس در
زمینۀ سیلیسی دهیلی بر درجۀ حرارت فرایند در حدود 980
درجه سانتیگراد است که قابلمقایسطه بطا منطاطق دیگطر

فلزگری کهن در فالت ایران اسطت []46, 47م پیروکسطن
کانی است که در شرایطی به وجطود مطیآیطد کطه مقطادیر
 CaOو  FeOدر محیط ذوب بات باشد که ایطن مهطم در
منطقۀ کهیرو قابلمشاهده استم افزایش میطزان  Al2O3و
 SiO2نیز بهعنوان موادی کطه بطهصطورت کمطکذوب در
داخل مراب نقش دارند ،جهطت پطایین آوردن دمطای ذوب
نقش مناسبی را ایفا کرده استم این ترکیبطات بطهصطورت
کامال اتفاقی از ساختارهای معماری کورههطا و اسطتفاده از
سنگهای گرانیتی ،به محیط ذوب واردشده و فرایند ذوب
را بهگونهای در درجه حرارتهای پایینتر کنترل کردهانطد
[]30, 48م
از طرف دیگر وجود قطرات خطاهص مسطی در بافطت
سیلیکاته سرباره نشان از استفاده از کربنات و یا اکسید این
فلز و احیای مستقیم آن در کوره دارد []49م این مهطم ،بطه
این دهیل مورد اهمیت است که در مطاهعات میکروسکوپی
سربارهها هطی نشطانهای از ترکیبطات سطوهفیدی مشطاهده
نمیکنیم []17م عدم وجود سوهفید از این بُعد حائز اهمیطت
است که در استحصال مطس سطوهفیدی همطواره مقطداری
سوهفید در منطقۀ تشویه باقی میمانطد کطه ایطن مهطم در
استحصال فلز از ترکیبات اکسیدی آن دیده نمیشودم
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شکل  :8یکی از سربارههای موردمطاهعه در مقط عرضی کامل و توضی قسمتهای متفاوت آن در مقاط نازک نمونه
Fig. 8: One typical copper slag from Kahiro II in cross section and all discussion of phase constituents
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 .2-4نتایج مطالعات شیمیایی بر روی بوتههای

جدول  :1نتایج ترکیب شیمیایی کلی نمونهها بهصورت درصد وزنی
Table 1: Chemical composition of the samples as bulk in W%.
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ذوب از محوطۀ کهیرو
بر اساس نتایج بطهدسطتآمطده از روق فلورسطانس اشطعۀ
ایکططس ،نمونططههططای منطقططه ترکیبططات اصططلی و فرعططی
مشخصی دارند کطه در جطدول  1نشطان دادهشطده اسطتم
ترکیططب شططیمیایی سططربارههططا بططا فازهططای کریسططتاهین
شناساییشده هطمخطوانی دارد و نشطانگر وجطود ترکیبطاتی
شامل P2O5 ،Al2O3 ،MnO، FeO ،و آهکطاهی اکسطیدها
استم این عناصر بسته به نوع تکنیک و خصوصیات مطادۀ
خام توهید شده و ازاینرو به ترکیبطات متغیطر داخطل بافطت
سرباره نیز گفته میشوند ()Variable Componentم
همانطور که در جدول دیده مطیشطود ،نمونطههطای
مورد آزمایش بهجهطت دارا بطودن درصطد کلسطیم بطات در
سربارهها و در بوتطههطا بطا یکطدیگر مشطابهت دارنطد و در
بوتههای ذوب تا حدودی به دهیل استفاده از مطواد اوهیطه و
کربناته بیشتر استم کلسطیم در سطرباره هطای ذوب ،مطادۀ
اصلی کمککننده در کطاهش درجطۀ حطرارت ذوب اسطت
(کمکذوب) و همچنین از ترکیباتی محسوب میشود کطه
به تشکیل پیروکسنهطای کلسطیمدار ،همطانططور کطه در
مبحث قبلی اشاره شد ،کمک میکندم این ماده همچنطین
سططبب تشططکیل فططاز کریسططتاهین سططیلیکاته بططهنططام
کیرق اشتاینیت ( )Kirschsteinitمیشود کطه در مقطادیر
بسیار جزئی در زیطر میکروسطکوپ مطورد شناسطایی قطرار
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گرفت که از مشخصطات مهطم ایطن فطاز ،وجطود منگطز در
سططاختار آن اسططتم وجططود درصططد نسططبتا یابططت منگنططز در
نمونههای مطاهعه شده در منطقۀ کهیرو  IIنیز گواهی بطر
تشکیل ایطن فطاز اسطت []48, 50م فازهطای سطیلیکاتی در
نمونههای مورد آزمایش سربارهها نسبتا بات است و سطبب
ایجاد بافت شیشهای در بافت سرباره شطده اسطتم مقطادیر
دیاکسید تیتانیم در این مواد بسیار مشابه است و نشان از
وجود این ماده به نسبت تقریبطا یکسطان در درون سطاختار
آهن موجود در بافت کانیسازی منطقه بهصورت مخلطوط
جانشینی دارد ()Exsolutionم وجطود ترکیبطات آهنطی بطا
درصد یکسان و نهچندان بات در ایطن نمونطههطا حطاکی از
استفاده از یک ترکیب آهندار به همراه سنگ معدنی مس
(ماتکیت و کوپریت) جهت توهید و استحصال مس اسطت
کططه ایططن ترکیططب آهططندار مططیتوانطد از ترکیبططات همططراه
کانسارهای مسی مانند هماتیت یا هیمونیت باشدم
ترکیبططات فسططفاته نی طز از اهمی طت بططاتیی برخططوردار
هستندم اگرچه تغییرات آنان در بافت سربارههطا و بوتطههطا
زیاد نیست ،قابلاغماض هطم نیسطتم ترکیبطات فسطفردار،
یافتن مناب معدنی بطر پایطۀ فسطفر و یطا آهتراسطیونهطای
رودخانهای جهت استحصال مس را تسهیل میکنند []51م
بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،1مقطادیر بطاتی
سیلیکات و مقطادیر نسطبتا یکسطان آهطن از منشطث سطنگ
معدنی و یا بهعنوان کمکذوب در داخطل ترکیبطات مطورد

امامی و شهسواری  /محوطۀ کهیرو  :IIشواهدی از ذوب فلز مس در سرشاخههای هلیلرود در اوایل هزارۀ ...
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 .5نتیجهگیری
بر اساس پژوهش صورت گرفته تعدادی از بوتههطای ذوب
و سربارههای ذوب فلز بهدستآمده از منطقه کهیرو  IIدر
جیرفت ،موردمطاهعه و بررسی قرار گرفتندم محوطۀ کهیطرو
 IIبا توجه به مقایسههای گونهشناختی سفاهی ،به اوایل تا
اواسط عصطر مطس سطنگ تعلطق داردم در ایطن محوططه،
شواهدی از یک فعاهیت صطنعتی وجطود دارد کطه آن را در
میان محوطههای شناساییشدۀ همزمان خطود در منطقطۀ
قدرودخانه منحصربهفرد میکنطد؛ شطواهدی در ارتبطاط بطا
ذوب مس در ایطن منطقطه و در بافطت محلطی و در میطان
محوطههای شناساییشدۀ همزمان کطه عمومطا بطا نطوعی
زندگی مبتنی بر کوچ روی مطرتبط هسطتند ،پرسطشهطای
زیططادی را در ارتبططاط باسططنت فلزگططری در منطقططه مطططرح
میکند کطه جطز بطا کطاوقهطای باسطتانشناسطی امکطان
پاس گویی به آنهطا میسطر نیسطتم فلزکطاری منطقطه بطر
اساس استفادۀ از کربناتهطای مطس (ماتکیطت) صطورت
گرفته و معادن آن در حال حاضر نامشخص اسطت و ایطن
شیوه جطزو شطیوههطای احیطای مطس از کربنطاتهطای در
دسترس آن ،به طریق مستقیم استم در فرایند استحصطال
فلز در این منطقه از ذخطایر مطس اکسطیدی اسطتفادهشطده
است ،زیرا در هی یک از ساختارهای میکروسطکپی تجمط
سوهفیدی در بافت شیشهای سرباره و بوته دیده نمیشطودم
وجود مقادیر یکسان آهطن و کلسطیم و منیطزیم حطاکی از
استفاده از ذخایر یکسان در منطقه وهطی بطهططور احتمطات
غیرآگاهانه بهعنوان کمطکذوب ،بطوده اسطتم سطربارههطا
حططاوی ترکیبططات سططوهفیدی نبططودهانططد و تمططامی رونططد
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آزمایش ،نسبت داده میشوندم مطاهعۀ میکروسکپی قطرات
فلزی در بافت سربارهها و دارا بودن هاهههای قرمزرنگ در
کنارههای آنان ،نشان از وجود این عنصطر در فراینطد ذوب
فلز در این ناحیه داردم نکتۀ قابلتوجه در این مواد ،نبطودن
ترکیبات آرسنیکی و یا قل است که خود دهیلی بر اسطتفاده
از فلز خطام ( )Unalloyed Copper Extractionاسطت و
نه آهیاژسازی در این منطقطهم بطا توجطه بطه میطزان بطاتی
نسططبت  ،SiO2/Al2O3بططه نظططر مططیرسططد شططن و ماس طۀ
رودخانهای ،به مخلوط اضافه شده تطا خطواص بهینطهای را
جهت جداسطازی بهتطر فلطز ذوبشطده از ترکیبطات آهنطی
واردشده به مخلطوط ذوبشطده ،ایجطاد کنطد []52م چنطین
تثییری را همچنین اکسید کلسیم میتواند بهعنطوان یطک
کمکذوب اضافهشده از ترکیبات کربناته در منطقه داشطته
باشد (به عنوان مرال استفاده از سنگ معدن کربناته نظیطر
ماتکیت)م استفاده از سنگ معدن مطاتکیتی بطا توجطه بطه
مقادیر باتی کربنطات و مقطادیر یابطت کطم آهطن در ایطن
منطقه میتواند معرفی شود []53, 54م همچنین در ارتبطاط
با نمونههای  Cr9و  Cr10که متعلق بطه بوتطههطای ذوب
هستند باید چنین اشاره کطرد کطه ترکیبطات سطازنده ایطن
بوتهها بیشتر از مواد اضافهشدۀ گرانیتی برخوردار است که
آهن نسبتا باتیی به دهیل اکسیدسیون سطحی داردم وجود
استرانسیم در این ترکیبات ،حتی با توجه بطه مقطادیر کطم،
ناشی از وجود مقادیر باتی پالژیطوکالز اسطت زیطرا  Srدر
ساختار پالژیطوکالز بطهصطورت جانشطینی همطواره یافطت
میشود []37م بطر اسطاس مطاهعطات انجطامشطده و شطیمی
سربارهها و بوتههای ذوب چنین به نظر میرسد که پروسۀ
انجامشده در منطقۀ کهیرو  IIتوهید مس شطمش و نسطبتا
خططاهص در داخططل بوتططه بططوده کططه از ترکیبططات کربناتططه و
اکسیدی مس بهره میبرده استم حضطور قططرات فلطزی
مس در بافت سیلیکاته سربارهها دهیلی بر همطین موضطوع
استم نبودن آرسنیک و قلط در ایطن ترکیبطات ،مشخصطۀ
استفاده از ترکیبات کربناته مس است ،زیرا آرسنیک دارای
خصلت جایگزینی در ساختار ماتکیت نیست و نمطیتوانطد
پططس از استحصططال در داخططل گلوهططههططای مسططی نیططز
حضورداشته باشدم وجود آرسنیک یطا قلط در داخطل مطس
سبب ایجاد رنگ صورتی در مطس مطیشطود کطه در ایطن

نمونهها اصال مشاهده نمیشودم تمامی موارد اشارهشده در
بات حاکی از این مهطم اسطت کطه مطس از یطک ترکیطب
ماتکیتی و در ایر احیا آن بهدستآمطده اسطتم ترکیبطات
ماتکیتی در منطقه در داخل سنگهطای گرانیتطی موجطود
هستند و بطه همطین دهیطل دارای نسطبت یکسطان در آن،
هستندم همچنین از همین تشکیالت جهت درست کطردن
دیططوارههططای کططوره و مططواد افزودنططی در بوتططههططای ذوب
استفادهشده استم درصد زیاد کلسیم و آهومینیوم و مقطادیر
یکسان آهن گواه چنین تحلیلی در این پژوهش استم

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

میرسد این مواد در شرایط یوتکتیکی و با سرعتبات سرد
شدهاندم مشاهدات تکنوهوژی استحصال مس در این ناحیه
به عنوان یکی از قدیمیترین نطواحی استحصطال مطس در
 میتواند مطرح شودم،این حوزۀ فرهنگی

کریستاهیزاسیون در داخل بافت سرباره بهواسططۀ قططرات
مس اکسیدی و مس خاهص در فشار اکسیژن بات توهیطد و
کنترل میشدهاندم با توجه به عدم حضطور فازهطایی چطون
 بطه نظطر،ملیلیت و فایاهیت در بافت شیشطهای سطربارههطا
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