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Abstract
This paper reports and discusses elemental composition results obtained from analysis of 36 glass
fragments discovered from the Takht-e Suleiman World Heritage Site and Ardabil historical sites in
northwestern Iran. The analyzed samples dating back to Sassanian /Islamic period. The glass
objects in this study include decorative objects such as bracelet, pieces of vessels, and indefinites
form such as chunk and raw materials, which are in different colors of light and dark green, emerald
green, white, purple, turquoise, brown and black. Elemental analysis of these samples was
performed using micro-PIXE technique in Van de Graaff Laboratory in the Nuclear Science &
Technology Research Institute in Tehran, Iran. By micro-PIXE analysis, the major and minor
elements of these glasses were measured. Elements measured in all 36 samples include: sodium
oxide (Na2O), magnesium oxide (MgO), aluminum oxide (Al2O3), silicon oxide (SiO2), phosphorus
oxide (P2O5), Sulfur oxide (SO3), chlorine (Cl), potassium oxide (K2O), calcium oxide (CaO),
titanium oxide (TiO2), manganese oxide (MnO) and iron oxide (Fe2O3). Chromium oxide (Cr2O3),
cobalt oxide (CoO), copper oxide (Cu2O), zinc oxide (ZnO), strontium oxide (SrO) and lead oxide
(PbO) were also measured in a number of samples. In addition, one sample contains barium oxide
(BaO) and two samples contain tin oxide (SnO2) and arsenic oxide (As2O5). According to elemental
analysis results, the important questions in technology and manufacturing technique, determining
the raw materials used in manufacturing, determining the type of glass as well as investigation of
trade and exchange of raw materials about analyzed glasses are answered. Furthermore, to
investigate the provenance of artifacts and to determine the differences in the elemental
compositions of glass excavated from Takht-e Suleiman World Heritage Site and Ardabil historical
sites, our elemental composition results have been combined and compared with the reported
results from other sites of the Eastern Mediterranean countries, such as Syria, Egypt, Palestine,
Lebanon and neighboring countries of Iran such as Iraq.
Keywords: Micro-PIXE, Elemental analysis, Historical glass, Takht-e Suleiman World Heritage,
Ardabil historical sites
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Introduction
Literature survey on early Islamic and pre-Islamic glass objects especially sasanian glasses indicates
that there are only few studies on a limited number of early Islamic and sasanian glasses from Iran.
However, researchers and archaeologists have always been interested in the elemental analysis of
ancient glasses, because investigation of the elemental composition of glass objects provide a lot of
information about the manufacturing technique, the determination of the raw materials and the
colorant agants were used to create different colors. In this study, 36 samples of glass objects from
the Takht-e Suleiman World Heritage Site and Ardabil historical sites have been selected to analyze
by micro-PIXE techniques.
Materials and Methods
Glass fragments discovered from the Takht-e Suleiman World Heritage Site and Ardabil historical
sites in northwestern Iran were analyzed. The analyzed samples dated to Sassanian /Islamic period.
The glass objects in this study include decorative objects such as bracelet, pieces of vessels, and
indefinites form such as chunk and raw materials, which are in different colors.
The general definition of micro-PIXE is "Particle Induced X-ray Emission in micron scale",
although this is often used to "proton-induced X-ray emission". The micro-PIXE technique is
carried out by bombarding the samples in a vacuum chamber using a beam of high-energy particles
(2-3MeV). As a result of the particle bombardment, X-rays of a characteristic energy of the element
are emitted. The energy of X-rays for each element is specific and it can be used to detect the
elements that present in the sample. Also, the number of X-ray with specific energy can be used to
determine the concentration of the elements within the sample. With this technique, one can
measure the concentration of Na(sodium) to U(uranium) with an accuracy of parts per million
(ppm). In the present paper, the micro-PIXE analysis was performed with Oxford Instruments
microprobe system using the 3 MV Van de Graaff accelerators in the Nuclear Science &
Technology Research Institute in Atomic Energy Organization of Iran. The samples were analyzed
in a vacuum chamber using a beam of 2.2MeV 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 at an angle of 135◦ relative to the incident beam
direction and with an energy resolution of 150 eV for Fe-Kα. Samples were scanned over a
maximum area of 2.5 mm×2.5 mm and digitized signals were recorded in event by event mode
(listmode) using the OM-DAQ data acquisition system and the X-ray spectra were processed using
GUPIXWIN package to obtain the elemental composition of the samples. In order to check the
validity of the micro-PIXE analysis and to evaluate the accuracy of our measurements, Corning
glasses A, B, C and D as appropriate glass standard samples were analyzed in the same conditions
and then the obtained results were compared to the reported results for these standard samples.
Results and discutions
The results obtained from this study show that the analyzed glass from these areas are classified
into 6 different groups based on the raw materials used in manufacturing. These classifications
include 2 different groups of plant ash-soda-lime-silica glass (29 samples), one group of natron glass
type (3 samples), one group of soda-lead-lime-silica glass (2 samples), one group of lead- bariumsilica glass (one sample) and a group of potash-lime-silica glass (one sample). The two plant ashsoda-lime-silica glass groups which was named Plant-ash A and Plant-ash B are completely
separated based on the concentration of sodium oxide. In the Plant-ash A group, the weight
percentage of sodium oxide varies between 17 to 20wt.%, while in the Plant-ash B group, the
weight percentage of sodium oxide varies between 13% t o16wt.%. In addition, based on the
concentrations of Al2O3, SiO2 TiO2 and Fe2O3 different sources of silica can be considered for two
different groups of plant ash-soda-lime-silica glass analyzed from Takht-e Suleiman. Moreover,
according to elemental composition of glass objects it can be concluded that to make various color
glass, different transition elements such iron, copper, manganese and cobalt oxide are used.
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Conclution
The elemental composition of glasses shows that most glasses obtained in Takht-e Suleiman World
Heritage Site and Ardabil historical sites are plant ash-silica-soda-lime glass type that the ashes
obtained from halophytic plants are considered as supplying source of fluxe. Moreover, the results
of elemental analysis of these glasses confirm that the origin and place of production of some
glasses that are belong to natron group and Pb-Ba group is non-local and probably were imported
from other areas such as Egypt or the eastern Mediterranean Sea regions and China through the
trade and
exchange of glass products. In addition, the elemental composition of these samples show that
Fe2O3 CoO and Cu2O are the colorant agents and MnO has been used as a decolorant element in
the samples.
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آنالیز عنصری و اندازهگیری ترکیبات تشکیلدهندۀ مصنوعات
شیشهای به دست آمده از مجموعۀ میراث جهانی تخت سلیمان و محوطههای
باستانی اردبیل در شمال غربی ایران با استفاده از روش میکروپیکسی
3
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چکیده
در این مقاله ،نتایج بهدست آمده از آنالیز عنصری  36نمونه از قطعات شیشهای مکشوفه از مجموعۀ میراث جهانی تخت سللیمان و
محوطههای تاریخی اردبیل در شمال غرب ایران که قدمت آنها از دورۀ ساسانی تا دورۀ اسالمی است ،ارائه شده است .نمونههای
شیشهای آنالیز شده در این پژوهش شامل نمونههای مطالعاتی از اشیاء تزیینی ،قطعات ظروف و اشیاء نامشخص از شیشه است کله
در رنگهای سبز روشن و تیره ،سبز زمردی ،سفید ،ارغوانی ،آبی فیروزهای ،قهوهای و مشکی ساخته شدهاند .آنلالیز عنصلری ایلن
نمونهها با استفاده از روش میکروپیکسی در آزمایشگاه واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هستهای در ایران انجام شلده اسلت .بلا
استفاده از میکروپیکسی ،عناصر اصلی و کم مقدار تشکیل دهندۀ این شیشهها اندازهگیری شده و با استفاده از نتایج بهدست آمده به
سئواالت مهمی در زمینۀ فنشناسی و تکنیک ساخت ،تعیین مواد اولیه مورد استفاده در ساخت و تعیین نوع شیشلههلا و تجلارت و
نقل و انتقاالت مواد اولیه پاسخ داده شده است .همچنین برای بررسی تفاوتهای موجود در ترکیبات عنصری شیشههای بلهدسلت
آمده از این محوطهها با شیشههای بهدست آمده از مناطق دیگر در ایران و جهان ،اشیاء آنالیز شده در این پژوهش بلا نمونلههلای
متعددی از محوطههایی بسیار مهم از دیگر نقاط ایران و کشورهای حوزۀ شرق مدیترانله ماننلد سلوریه ،مصلر ،فلسلطین ،لبنلان و
کشورهای همسایه مانند عراق مقایسه شده است .نتایج بهدست آمده از این پژوهش ،نشان میدهد شیشههای آنلالیز شلده از ایلن
محوطهها بر اساس ترکیبات عنصری و نوع مادۀ گدازآور استفاده شده در فرایند ساخت ،به شش گروه مختلف و متفاوت تقسیم می
شوند .بر اساس این تقسیمبندی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از شیشههای آنالیز شده از این محوطههلا از نلوع شیشلههلای
سیلیکا-سودا-آهک محسوب میشوند که در آنها از خاکستر گیاهان به عنوان مادۀ گدازآور استفاده شده است و به احتملال بسلیار
زیاد جزء تولیدات بومی و داخلی هستند .همچنین نتایج آنالیز ،در نمونههای این محوطهها ،وجود برخی از اشیاء شیشهای که منشأ و
محل تولید آنها کامالً غیر بومی هستند و میتوانند بر اساس تبادالت تجاری به این مناطق وارد شده باشند را کامالً تأیید میکند.
شیشههای گروه ناترون ،گروه Pb-Baو گروه  Potashاز جمله نمونههای غیر بومی محسوب میشوند.
واژگان کلیدی :میکروپیکسی ،آنالیز عنصری ،قطعات تاریخی شیشه ،میراث جهانی تخت سلیمان ،محوطههای تاریخی اردبیل
* نویسنده مسئول مکاتبات :تهران ،انتهای خیابان کارگر شمالی ،سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای.
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آنالیز عنصری و اندازهگیری ترکیبات تشکیلدهندۀ مصنوعات شیشهای به دست آمده از مجموعۀ میراث جهانی ...

 .1مقدمه
یکی از اولین مواد مصنوعی سلاخت بشلر کله قلدمتی
بیش از  4500سال دارد ،شیشله اسلت ] .[1ایلن ملادۀ
مصنوعی با ترکیب و ذوب کردن همزملان سلیلیب بلا
یک مادۀ گدازآور مانند سودا که به منظور کاهش دمای
ذوب به آن افزوده میشود و هلم ننلین افلزودن ملواد
استحکام بخلش و شلبکهسلاز )(network stabilizer
مانند کربنات کلسیم ساخته شده است .عالوه بلر ایلن،
برای تغییر رنلگ در ایلن ملادۀ مصلنوعی بله صلورت
آگاهانلله و بللا ا للافه کللردن ناخالصلیهللای طبیعللی و
اکسیدهای فلزی ،شیشههای رنگی بله تقلیلد و ک لی-
برداری از رنگهایی که در سنگهای قیمتی و تزیئنلی
مانند الجورد ،زمرد و فیروزه مشلاهده ملیشلده ،تولیلد
شده است ] .[2بررسیهای آزمایشگاهی که تاکنون بلر
روی مصنوعات شیشهای انجام شده است ،نشان ملی-
دهد ترکیبات شیمیایی و عنصری شیشههای باستانی از
نظر مواد اولیه مورد استفاده در ساخت آنها بلا مکلانی
که در آن شیشه تولید شده اسلت و همچنلین بلا دورۀ
تاریخی که در آن ساخته شده است ،ارتبلاط مسلتقیم و
معنلللیداری دارد ] .[2,3از طلللرف دیگلللر ،مطالعلللات
آزمایشگاهی نشان داده است که ترکیب عنصری شیشه
به طور مستقیم منعکب کنندۀ مواد اولیۀ مورد اسلتفاده
در ساخت و همچنین تکنیکهلای فنلی اسلت کله در
ساخت آن به کار رفته است ] .[4,5تجزیله و تحلیلل و
انللدازهگیللری ترکیبللات عنصللری در شیشلله مللیتوانللد
شواهدی در مورد نوع مواد اولیۀ مورد اسلتفاده و منشلأ
عناصر مختلف در ترکیبات نهایی شیشه و بررسی عللل
وجود هر عنصر از نقطه نظر فنلی ماننلد افلزوده شلدن
ناخالصیها بله صلورت آگاهانله و تصلادفی و بررسلی
تکنیک ساخت ارائه دهد .همچنین با مقایسۀ ترکیبلات
عنصری بهدسلت آملده از شیشلههلای محوطلههلای
باستانی و تاریخی مختللف در جهلان ملیتلوان وجلود
ارتباطات اقتصادی و فرهنگی و تجاری را بررسی کلرد
].[6
در این کار پژوهشی ،آنالیز عنصری  36نمونه از قطعات
شیشه که شامل نمونههای باقیمانده از اشیاء شیشلهای
 │ 32سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

مختلف از جمله شیشههای تزیئنی مانند النگو ،دیواره و
بدنۀ ظروف و اشیاء شیشهای با شکل نامشخص هستند
و در رنگهای سبز ،سفید ،صورتی ،مشکی و رنگهای
دیگر ساخته شدهاند ،با روش میکروپیکسی و با استفاده
از شتابدهنده واندوگراف پژوهشکده فیزیک و شتابگرها
در پژوهشگاه علوم و فنون هسلتهای در ایلران ،انجلام
شده است .اهداف اصلی و مهمتلرین سلئواالتی کله در
این مقاله به آنها پاسخ داده خواهد عبلارت هسلتند از
بررسی و اندازهگیری ترکیبات اصلی شیشلههلا ،تعیلین
نوع گدازآور استفاده شده در آنهلا و همچنلین بررسلی
کیفیت مواد اولیه مورد اسلتفاده در سلاخت مصلنوعات
شیشهای میراث جهانی تخت سللیمان و محوطلههلای
تاریخی اردبیل که برای اولین بار برای این محوطلههلا
انجام شده است.
 .2پیشینۀ تحقیقاتی آنالیز عنصرری شیشره-
های ایرانی
فعالیتها و حفاریهای باستانشناسلی انجلام شلده در
گذشته و سالهای اخیلر در محوطلههلای تلاریخی در
ایران نشان میدهد که در هر کاوش تعداد قابل توجهی
اشیاء و مصنوعات شیشهای بهدست آمده که بیشتر آن-
ها در موزههای مختلف در کشور نگهداری میشوند .اما
بررسیها نشان میدهد که بر روی اشیاء شیشهای بله-
دست آمده از مناطق مختلف ایران جهت انلدازهگیلری
ترکیبللات عنصللری بللا اسللتفاده از روشهللای مختلللف
آزمایشللگاهی ،مطالعللات جللامگ و گسللتردهای صللورت
نگرفته است .مرور مقاالت و کتب موجود در این زمینه،
گویای این مطلب اسلت کله در بلین انلدا مطالعلات
انجام شده بر روی شیشههای ایرانی که توسط محققان
در خارج از کشور انجام شده است ،غالب پژوهشهلای
انجام شده بر روی شیشههای بهدست آملده از نیشلابور
تمرکز داشتهاند ] .[7-9همچنین در پژوهش دیگلری در
زمینۀ شیشههای ایرانی ،شیشههای دورۀ اسلالمی بله-
دست آمده از بندر سیراف در جنوب ایران ،مورد مطالعه
قرار گرفتهاند ].[10
در داخل کشور نیز آنلالیز عنصلری ،بررسلی و تحلیلل
ترکیبات تشکیل دهندۀ شیشههلای تلاریخی ایلران در

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

سال  ،1396با هدف مشخص شدن نالشهای موجلود
در ایلللن زمینللله و رفلللگ موانلللگ پلللیش رو بلللا روش
میکروپیکسللی ،در آزمایشللگاه وانللدوگراف پژوهشللکده
فیزیک و شتابگرها در پژوهشگاه علوم و فنلون هسلته
ای در ایران آغاز شده است و تاکنون نیز نندین مقالله
از نتایج بهدست آمده در این آزمایشگاه به ناپ رسلیده
است .در اولین کار پژوهشی در آزمایشلگاه وانلدوگراف
در زمینلۀ شیشلههلای تلاریخی ایلران ،مجموعلهای از
ظروف شیشههای تاریخدار اوایل دورۀ اسلالمی کله در
موزۀ ملی ایلران نگهلداری ملیشلود ملورد مطالعله و
بررسی قرار گرفتند ] .[11نتایج این آزمایشات نشان داد
که از مجموع بیست ظرف آنالیز شده در این پلژوهش،
به جز یک نمونه که گدازآور استفاده شده در آن ناترون
بود ،مادۀ گدازآور به کار رفته در بقیۀ شیشههلای ملورد
مطالعه از خاکستر گیاهان تهیه شده بلود .همچنلین در
ادامللۀ ایللن پللژوهشهللا بررسللی و تعیللین مللواد اولی لۀ
مصللنوعات شیشللهای دورۀ اشللکانی در کللائ شللائور و
همچنین آنالیز مهرهها و ظلروف شیشلهای از محوطلۀ
صالح داود در شوش انجام شد که نتایج بهدست آمده از
این بررسیها نیز به ناپ رسیدهاند ] .[12,13بر اسلاس
نتایج آنالیزها مشخص شد که شیشههای کائ شائور نیز
همگی از نوع شیشههای سیلیکا -سودا -آهک هسلتند
که از خاکستر گیاهان به عنوان گلدازآور اسلتفاده شلده
است و احتماالً این شیشهها تولید بومی محسوب ملی-
شوند .اما آنالیز نمونههای بهدسلت آملده از صلالح داود
نشان داد که در مهرههای شیشهای صالح داود از ملاده
معدنی ناترون و در ظروف بهدست آمده از صالح داود از
خاکستر گیاهان به عنوان ملاده گلدازآو اسلتفاده شلده
است .در ادامۀ رونلد مطالعلات شیشلههلای تلاریخی و
باستانی ایران ،مطالعۀ مصنوعات شیشهای دورۀ ساسانی
انجام شده است که در آن شیشلههلای محوطلۀ گنبلد
جهانگیر و (ت ه) گوریه در اسلتان ایلالم بلا اسلتفاده از
روش میکروپیکسللی بررسللی شللدهانللد ] .[14تغییللرات
گستردۀ عناصر اصلی تشکیل دهندۀ این شیشهها نشان
میدهد که برای تأمین مادۀ اولیلۀ سلیلیب و گلدازآور
سودا در ایلن نمونلههلا از منلابگ اولیله مختلفلی در دو
محوطۀ مورد بررسی استفاده شده است و این مواد اولیه

با مواد استفاده شده در نمونههای ساسانی بهدست آمده
در عراق کامالً متفاوت هستند .عالوه بلر ملوارد اشلاره
شده ،پژوهشی نیز بر روی تعدادی از مهرههلای رنگلی
بهکاررفته در زیورآالت پیش از تاریخ موزۀ ملی ایران با
قدمت هزارۀ سوم تا اول ق.م انجام شده است و نتلایج
این بررسیها نشان میدهد در نمونههلای آنلالیز شلده
بهجز یک سری از مهرهها که از سنگ الجلورد سلاخته
شدهاند ،سایر مهرهها از جنب شیشه سیلیکا – سلودا-
آهک هستند که در سلاخت آنهلا از خاکسلتر گیاهلان
بهعنوان مادۀ گدازآور استفاده شده است ].[15
 .3موقعیت جغرافیایی و پیشینه کراوشهرای
باسررتانشناسرری در میررراث جهررانی تخررت
سلیمان و محوطههای اردبیل
مجموعه میراث جهانی تخلت سللیمان کله در تیرملاه
 1382به عنوان نهارمین اثر تاریخی فرهنگی ایران در
فهرست یونسکو به ثبت رسیده است ،در ارتفلاع 2150
متری از سطح دریلا و در علر  36 36 17و طلول 4
 47 14جغرافیلللایی در محلللدودۀ جغرافیلللایی شلللهر
جدیدالتأسیب تازه کنلد نصلرت آبلاد در مرکلز بخلش
تخت سلیمان ،و  45کیلومتری شمال شرقی شهر تکاب
در جنوب غربی استان آذربایجان غربی قلرار دارد .ایلن
مجموعلله ،متشللکل از یللک منظللر وسللیگ فرهنگللی-
تاریخی است که آثلار دورههلای مختللف باسلتان را از
پارینه سنگی میانی و تاریخی تا دوره اسالمی در بردارد
] .[16قلعلله شللهر تخللت سلللیمان همللراه بللا دریانلله
سحرانگیز ،زندان سللیمان مخلوف ،کلوه طویلله ،کلوه
افسانهای بلقیب و آبهای گرم و معلدنی شلفابخش از
جمله مهمترین آثار معماری این مجموعۀ جهانی است.
همچنین کشلف و شناسلایی ابزارهلای سلنگی و آثلار
اعصار آهن  Iو  IIو  IIIمخصوصاً کورگلانهلای ت له
مجیللد و احمللدآباد ] [17بللا گورسللتان عصللر آهللن و
استقرارهای سدههای هشلتم و هفلتم قبلل از ملیالد و
بقایای عصر هخامنشی با خانههای برپا شده از خشلت
بر روی پی به خامت  60سانتیمتر از الشه سلنگ بلا
تکنیک جناقی است .اتاقهای کونک این خانلههلا بلا
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زوایای مایل ،طرح ساده داشتند و در گورهای انفلرادی
با تدفین جنینی در داخل اتاقهلا ،قطعلات سلفالهلای
دورۀ اشکانی بهدست آمده است .شاید به خاطر پیدایش
همین آثار و دیگر شواهد تاریخی است که آرتلور اپهلام
پوپ و بعضی از محققان ،تخت سللیمان را منطبلق بلا
فراس ه پارتی که آنتونیلوس ،سلردار روملی در  36م در
لشکرکشللی خللود محاصللره کللرد ولللی تسللخیر نکللرد،
دانستهاند].[18
امللا اوج عظمللت و شللکوه تخللت سلللیمان دورههللای
ساسانی و ایلخانی است .ساخت بزرگترین و مهمترین
اثر مذهبی ایران باستان؛ آتشکده آذرگشنسلب و کلائ-
های معظم عصر ساسانی در این نقطلۀ جغرافیلایی بلر
اهمیت آن در دورۀ تاریخی مخصوصلاً عصلر ساسلانی
داللت دارد.
عالوه بلر آنلالیز شیشلههلای محوطله جهلانی تخلت
سلیمان ،نمونههای شیشهای دیگلری هلم از محوطله-
های باستانی شهر اردبیلل و شهرسلتان مشلکینشلهر
آنالیز شدند .این دو ناحیه با پیشینۀ تمدنی طلوالنی ،در
مباحث باسلتانشلناختی بلا مفلر هلای اردبیلل ]،[19
کتیبههای اورارتلویی دامنلۀ سلبالن و کتیبلۀ ساسلانی
شاپور دوم ساسانی در مشکینشهر ] ،[20سلفال سلبک
اردبیللل ] ،[21محوطلله قلعلله قونللائ قیللران شهرسللتان
اردبیل ] [22در کناره قره سو ،قابل انطباق بلا محوطلۀ
رویین دز شاهنامه و محوطه باستانی مکتب اوشاقالری
شهریری ] [23و سنگافراشتهای مرکز تدفینی-آیینی
آن متعلق به عصر آهن و قلدمت اسلتقرار آن بله دوره
نوسنگی میرسلد ،شلناخته ملیشلود .همچنلین برابلر
بررسی هئیت مشلترا روس-ایلران ،اردبیلل یکلی از
اولین نقاطی است که دورههای پارینه سنگی ،فراپارینله
سنگی ،نوسنگی ] [24و مب  -سنگ تا عصر آهلن در
آن شناسایی و معرفی شده است ].[25
تکرار نام اردبیل در شاهنامه ،همزمان با کیانیان و دورۀ
پادشاهی کیکاووس بر اهمیت شلهر اردبیلل و پیشلینۀ
تمللدنی آن داللللت دارد ] .[26,27در بللیشتللر منللابگ
سدههای اولیه اسالمی ،بنای شهر اردبیل به شلهریاران
ساسللانی مخصوص لاً فی لروز اول (حللک457-484 .م) و
انوشیروان (حک 573-579 .م) نسبت داده شلده اسلت
 │ 34سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

] .[26,28این شهر در اوایلل دورۀ اسلالمی بله عنلوان
مهمترین و بلزرگتلرین شلهر آذربایجلان و مرکلز آن
اهمیت زیادی داشلت ] .[29,30شلاید موقعیلت خلا
جغرافیایی اردبیلل در تقلاطگ مواصلالتی جلادۀ بلزرگ
خراسان به فالت مرکزی و والیلات فراسلوی رودخانله
ارس از مهم ترین دالیل توجه حاکمان وقلت بله ایلن
شهر و ناحیه در دورههای قبل از اسالم و عصر اسالمی
است.
با توجه به موارد برشمرده در باال ،نمونههای آنالیز شده
از محوطههای باستانی واقگ در کنارههای رودخانۀ قلره
سو دو شهرستان اردبیل و مشکین شهر انتخلاب شلده
است .محوطه قلعه قونائ قیران ،معروف به قلعله شلهر
رویین دز (یا بهمن دژ) با ارتفاع  1395متر از سطح دریا
در  700متللری شللمال روسللتای رویللین دزق و در
مختصات  24 40 74شرقی و  42 59 32 5شلمالی و
 28کیلومتری شلمال غربلی شلهر اردبیلل ،در بخلش
گندیشمن از توابگ شهرستان اردبیل قلرار دارد .محوطلۀ
باستانی شهریری پیر از میان معروف به قلعه ارجق نیلز
با وسعت تقریبی  100هکتار در ارتفلاع  1166متلری از
سطح دریا ،در مختصات مختصات  75 50 83شلرقی و
 42 71 32 7شمالی در  35کیلومتری شلرق مشلکین
شهر واقلگ اسلت .محوطلۀ باسلتانی دیگلر شهرسلتان
مشلللکین شلللهر ،گلوجللله-اردوخلللان کنلللدی شلللهر
جدیدالتأسیب مردالو است .این اثر با ارتفاع  1249متلر
از سطح دریلا در مختصلات  74 05 19شلرقی و 93 6
 42 86شمالی در دره گلوجه در شمال دشت حاصللخیز
مشکین شهر قراردارد .ایلن محوطله در دو کیللومتری
غرب روستای اردوخان کندی و در  10کیلومتری شرق
شهر جدیداالحداث مرادلو و حدود  60کیلومتری مرکلز
شهرستان واقگ است.

 .4مواد و روشها
 .4-1معرفی شیشرههرای مجموعره میرراث
جهانی تخت سلیمان و محوطههای باسرتانی
اردبیل

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

در این کار پژوهشی ،آنلالیز عنصلری  36نمونله از 35
شیء شیشهای به دست آمده از مجموعه میراث جهانی
تخت سلیمان و محوطههای باستانی اردبیل که شلامل
نمونههای تحقیقاتی باقیمانلده از اشلیاء مختللف ماننلد
النگو ،بدنه ظروف و اشیائی با اشکال نامشخص هستند،
انجام شده است .با توجه بله اینکله در نمونلۀ  9تخلت
سلیمان دو طیف رنگی سبز روشن و سبز تیره در لبله و
بدنۀ ظرف دیده میشدند ،بنابراین از نمونه شماره  ،9دو
نمونه برای آنالیز انتخاب شده است .نمونههای انتخلاب
شده از میلراث جهلانی تخلت سللیمان ،از خلااهلای
کاوش انتقال یافتۀ ایلن اثلر تلاریخی بله حلدود یلک
کیلومتری جنوب قلعه شهر تخلت سللیمان ،بله دسلت
آمده است .این اشیاء در رنگهای سبز ،سفید ،صلورتی،
مشکی و آبی تولید شدهاند .از مجموع  36نمونله آنلالیز
شده در این پژوهش 29 ،نمونله مربلوط بله مجموعله

میراث جهانی تخت سلیمان و  7نمونه نیلز مربلوط بله
اشیاء شیشهای بهدست آمده از محوطلههلای تلاریخی
اردبیل است 7 .نمونۀ آنلالیز شلده از اردبیلل ،شلامل 3
نمونه از قلعه قونائقیران در روستای رویین دز 1 ،نمونه
از بافت قدیم شلهر اردبیلل و  3نمونله نیلز از محوطله
باستانی مشکین شهر در اردبیل است.
موقعیت جغرافیایی محوطههای تاریخی تخت سللیمان
و اردبیل که در باال اشاره شلد ،در شلکل 1نشلان داده
شده است .همچنین مشخصات اشیاء آنالیز شده شلامل
کد نمونهها ،فرم ظاهری ،محل اکتشاف نمونههلا ،دوره
تاریخی و رنگ آنها در جدول  1آمده است .در جلدول
 1دوره تاریخی برخی از نمونهها که بلا شلک و تردیلد
همراه بوده است با عالمت (؟) نشان داده شلده اسلت.
همچنین تصاویر اپتیکی تمام نمونههای آنالیز شده نیلز
در شکل  2ارائه شده است.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی میراث جهانی تخت سلیمان و محوطههای باستانی اردبیل با رنگ سبز مشخص است ()Google earth
Fig. 1: A map of Iran showing the geographical location of Takht-e Suleyman World Heritage and Ardabil archaeological
sites
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 مشخصات ظاهری و باستانشناسی مصنوعات شیشهای آنالیز شده از تخت سلیمان و اردبیل:1 جدول
Table 1: Characteristics of analyzed glass artifacts from Takht-e Suleiman and Ardabil

دوره تاریخی

رنگ

محل اکتشاف نمونه

فرم شی

کد نمونه

Historical period

Color

Excavation site

Form

Sample code

Islamic

Dark green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su1

Islamic

Dark green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su2

Islamic

Light green

Takht-e Suleiman World Heritage

Vessel edge

Takht-Su3

Sassanid

Black

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su4

Islamic

Light green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su5

Islamic

Violet

Takht-e Suleiman World Heritage

Bracelet

Takht-Su6

Sassanid

Black

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su7

Sassanid

Black

Takht-e Suleiman World Heritage

Vessel edge

Takht-Su8

Sassanid?

Light green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su9

Sassanid?

Dark green

Takht-e Suleiman World Heritage

Vessel base

Takht-Su10

Islamic

Violet

Takht-e Suleiman World Heritage

Bracelet

Takht-Su11

Sassanid

Black

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su12

Sassanid

Black

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su13

Islamic

Light green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su14

Islamic

Light green

Takht-e Suleiman World Heritage

Vessel edge

Takht-Su15

Sassanid

Dark green

Takht-e Suleiman World Heritage

Vessel edge

Takht-Su16

Sassanid

Black

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su17

Islamic

Light green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su18

Islamic

Dark green

Takht-e Suleiman World Heritage

Vessel edge

Takht-Su19

Sassanid

Emerald green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su20

Islamic

Colorless

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su21

Islamic

Colorless

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su22

Islamic

Light green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su23

Islamic

Light green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su24

Islamic

Turquoise blue

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su25

Islamic

Turquoise blue

Takht-e Suleiman World Heritage

Bracelet

Takht-Su26

Sassanid

Dark green

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su27

Sassanid

Colorless

Takht-e Suleiman World Heritage

Unknown

Takht-Su28

Sassanid?

Turquoise blue

Gonakh giran-Ardabil

Unknown

Ardabil 1

Sassanid

Light green

Shaharyeri-Meshkinshar

Unknown

Ardabil 2

Sassanid

Dark green

Gonakh giran-Ardabil

Vessel edge

Ardabil 3

Sassanid

Brown

Gonakh giran-Ardabil

Vessel edge

Ardabil 4

Islamic

Colorless

Ardabil

Unknown

Ardabil 5

Islamic

Purple

Gullujeh- Meshkinshar

Vessel edge

Ardabil 6

Islamic?

Dark green

Ilanni dagh- Meshkinshar

Bracelet

Ardabil 7

1400  بهار و تابستان، شماره اول، │ سال هفتم36
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شکل :2تصاویر اپتیکی تمام نمونههای آنالیز شده از محوطه تاریخی تخت سلیمان و محوطههای باستانی اردبیل

Fig. 2: Optical photo of all analyzed samples from Takht-e Suleiman historical site and Ardabil ancient sites.
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 .4-2آنالیز عنصری با روش میکروپیکسی
برای اندازهگیری ترکیبات عنصری  36نمونله از اشلیاء
شیشهای محوطۀ تاریخی تخلت سللیمان و اردبیلل ،از
روش میکروپیکسی در آزمایشگاه واندوگراف پژوهشگاه
علوم و فنون هستهای استفاده شده است .به دلیل وجود
رسوبات سطحی و خلوردگی ناشلی از تلدفین طلوالنی
مدت نمونهها در خاا و با توجه به اینکه تمام نمونهها
به صورت قطعات شکسته و مطالعاتی بودند ،نمونههایی
در ابعاد کونک و در حدود نند میلیمتر از نمونلههلای
مورد مطالعه جدا و از سطح مقطگ آنهلا آنلالیز شلدند.
س ب با استفاده از توزیلگ عنصلری بلهدسلت آملده از
عناصر موجود در نمونهها ،طیف میکروپیکسی بخشی از
نمونه که عاری از هر گونه خوردگی بود و ملیتوانسلت
نمایانگر ترکیب اصلی و واقعلی باشلد ،بلرای محاسلبۀ
درصد وزنی عناصر موجود در هر نمونه اسلتخراج شلد.
آنالیز میکروپیکسی یکی از بهترین و دقیقترین روش-
های اندازهگیری ترکیبلات اصللی و کلم مقلدار بلرای
شیشههای تاریخی و لعاب است و در نمونههلای ملورد
مطالعه میتوان عناصر سدیم تا اورانیم را به طور هلم-
زمان با دقتی در حدود  50-500ppmاندازهگیری کلرد.
روش آنالیز میکروپیکسی بر مبنای تحریلک اتلمهلای
تشللکیل دهنللدۀ نمون لۀ مللورد مطالعلله توسللط باریک لۀ
پروتونهای پرانرژی که توسط شتاب دهنده واندوگراف
تولید میشود ،استوار است .میکروپیکسلی یلا «گسلیل
پرتو  Xدر اثر برانگیختگی با باریکلۀ پروتلون بلا ابعلاد
میکرون « روش بسیار توانمندی بلرای آنلالیز عنصلری
نمونههای فرهنگی و تاریخی است .در این روش آنالیز،
نمونۀ مورد بررسی تحت تلابش باریکلۀ پروتلون قلرار
میگیرد .در اثر برخورد باریکۀ پروتون با اتمهای نمونلۀ
مورد آنالیز ،پرتلو Xهلای مشخصلی از نمونله گسلیل
میشود که انرژی این پرتوهای  ،Xنوع عنصلر موجلود
در نمونه و تعداد پرتوهای  Xبلا انلرژی معلین غلظلت
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عناصر موجود در نمونه مورد بررسی را مشخص میکند
] .[31,32در این پلژوهش ،آزملایش میکروپیکسلی بلا
باریکۀ میکرونی پروتون بلا انلرژی  2/2MeVو شلدت
جریانی در حلدود  50-100pAکله توسلط شلتابدهنده
واندوگراف 3MVدر پژوهشگاه علوم و فنلون هسلتهای
تولید میشود ،انجام شده است .همچنلین قطلر باریکلۀ
پروتون در این آزملایشهلا کمتلر از 10میکلرون بلوده
است .در ایلن روش بلرای آشکارسلازی پرتلو Xهلای
گسیل شده از نمونهها ،از آشکارسلاز ) Si(Liکله دارای
قدرت تفکیلک  150eVاسلت و در زاویلۀ  135درجله
نسبت به پرتوهای پروتون فرودی قرار گرفته ،اسلتفاده
شده است .برای بررسی دقت آنالیزهلا و بلرآورد میلزان
خطا و عدم دقت در اندازهگیری عناصر تشلکیلدهنلدۀ
نمونههای مورد بررسی ،نمونههای استاندارد مربوط بله
شیشههای تاریخی که از موزۀ کورنینگ نیویورا تهیه
شده ،همزمان و تحت شرایط یکسان با نمونهها ،ملورد
آنالیز قرار گرفتند .با توجه به اینکله در آنلالیز عنصلری
اشیاء شیشهای مورد مطالعه از تخت سللیمان و اردبیلل
انواع مختلفی از ترکیبات شیشه مشاهده شلد ،بنلابراین
هر نهار نمونلۀ اسلتاندارد شیشلههلای تلاریخی ملوزۀ
کورنیگ که با کدهای  C ،B ،Aو  Dنامگذاری شدهاند،
آنالیز شدند .برای مقایسۀ نتایج اندازهگیلری شلده ایلن
نهار نمونۀ استاندارد در این پژوهش و مقلادیر گلزارش
شده توسط آزمایشگاه مرجگ در جدول  2گلزارش شلده
است ] .[33در این جدول ،مقدار میانگین  4اندازهگیری
مختلف برای هر نمونه استاندارد با مقدار گلزارش شلده
توسط آزمایشگاه مرجگ برای تمام عناصر انلدازهگیلری
شده در این  4نمونه مقایسه شلده اسلت .بررسلی ایلن
جدول نشان میدهد که روش میکروپیکسی قادر اسلت
با دقت بسیار خوبی ترکیبات عناصر تشکیل دهندۀ انواع
مختلف شیشههای تاریخی را اندازهگیری کند.
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 اندازهگیری مختلف در هر نمونه استاندارد و مقدار گزارش شده توسط آزمایشگاه مرجگ برای تمام عناصر اندازهگیری شده4  مقدار میانگین:2جدول
. نمونه استاندارد شیشه موزه کورنینگ در این جدول ارائه شده است4 در
Table 2: The mean value of 4 different measurements in each glass standard and the quoted value for all elements measured
in the 4 Corning glass standard.

A
Standard
Samples

B

Measure
d (wt.%)

Quoted
(wt.%)

Na2O

14.59

14.30

MgO

2.69

2.66

Al2O3

1.12

1.00

SiO2

66.66

66.56

P2O5

0.16

0.13

SO3

0.14

0.10

Cl

0.14

0.10

K2O

2.70

2.87

CaO

4.58

5.03

TiO2

0.77

0.79

MnO

1.01

1.00

Fe2O3

1.10

1.09

CoO

0.18

0.17

NiO

0.02

0.02

Cu2O

1.13

1.17

ZnO

0.06

0.04

SrO

0.11

0.10

SnO2

0.60

0.19

Sb2O5

1.55

1.75

BaO

0.45

0.56

PbO

0.09

0.12

39

Measured
(wt.%)

C
Quoted
(wt.%)

Measured
(wt.%)

D
Quoted
(wt.%)

Measured
(wt.%)

Quoted
(wt.%)

17.33

17.00

0.94

1.07

1.27

1.20

1.04

1.03

2.37

2.67

4.05

3.94

4.24

4.26

1.30

0.87

5.84

5.30

61.95

61.55

34.87

34.78

56.42

55.24

1.10

0.82

0.04

0.14

4.23

3.93

0.60

0.50

0.03

0.10

0.16

0.30

0.24

0.20

0.15

0.10

0.12

0.40

1.01

1.00

2.60

2.84

10.7

11.3

8.04

8.56

4.66

5.07

13.1

14.8

0.11

0.09

0.66

0.79

0.35

0.38

0.24

0.25

0.21

0.89

0.50

0.55

0.34

0.34

0.30

0.34

0.47

0.52

0.05

0.05

0.18

018

0.01

0.02

0.09

0.10

0.02

0.02

0.05

0.05

2.58

2.66

1.27

1.13

0.33

0.38

0.21

0.16

0.05

0.05

0.10

0.10

0.01

0.02

0.26

0.29

0.04

0.06

0.00

0.02

0.09

0.19

0.00

0.10

0.24

0.46

0.01

0.03

0.95

0.97

0.02

0.05

11.51

11.40

0.27

0.51

0.52

0.61

37.76

36.70

0.44

0.48

│ 1400  بهار و تابستان، شماره اول،سال هفتم

Samples
As2O5 SnO2
Takh-Su1
nd
n.d
Takh-Su2
nd
n.d
Takh-Su3
nd
n.d
Takh-Su4
nd
n.d
Takh-Su5
nd
n.d
Takh-Su6
nd
n.d
Takh-Su7
nd
n.d
Takh-Su8
nd
n.d
Takh-Su9
nd
n.d
Takh-Su10
nd
n.d
Takh-Su11
nd
n.d
Takh-Su12
nd
n.d
Takh-Su13
nd
n.d
Takh-Su14
nd
n.d
Takh-Su15
nd
n.d
Takh-Su16
nd
n.d
Takh-Su17
nd
n.d
Takh-Su18
nd
n.d
Takh-Su19b
nd
n.d
Takh-Su19e
nd
n.d
Takh-Su20
nd
n.d
Takh-Su21
nd
n.d
Takh-Su22
nd
n.d
Takh-Su23
nd
n.d
Takh-Su24
nd
n.d
Takh-Su25
nd
n.d
Takh-Su26
nd
8.24
Takh-Su27
nd
nd
Takh-Su28
nd
n.d
Ardebil1
nd
6.11
Ardebil2
nd
n.d
Ardebil3
nd
n.d
Ardebil4
nd
n.d
Ardebil5
0.2
n.d
Ardebil6
0.6
n.d
Ardebil7
nd
n.d

BaO
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
nd
2.15
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
nd
nd
n.d
n.d
n.d
n.d
nd
nd
nd
n.d
nd
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

PbO
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
0.05
0.27
nd
25.79
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
0.66
0.1
n.d
n.d
n.d
n.d
0.5
6.59
0.08
n.d
14.39
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

SrO
nd
nd
nd
0.11
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0.06
nd
nd
nd
nd
nd
0.09
nd
nd
nd
nd
nd
0.06
0.09
0.07
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0.08
nd
0.13
nd
nd

ZnO
n.d
n.d
n.d
0.01
0.02
0.15
n.d
n.d
n.d
0.09
0.02
n.d
8.85
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
0.03
n.d
n.d
n.d
0.02
0.13
0.03
0.19
0.04
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

Cu2O
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
0.18
n.d
n.d
0.02
0.03
0.03
n.d
0.08
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
0.01
1.81
n.d
n.d
n.d
n.d
0.01
1.32
1.04
1.15
n.d
0.86
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
1.41

CoO Fe2O3 MnO Cr2O3 TiO2
n.d
1.07 0.03 0.14 0.14
n.d
1.3
1.61 0.03 0.08
n.d
0.93 2.16 0.04 0.16
n.d
0.96 0.25
n.d
0.14
n.d
0.86 1.24 0.05 0.13
0.04 1.55 0.02
n.d
0.19
n.d
1.36 0.33 0.05 0.11
n.d
0.99 0.09
n.d
0.17
n.d
1.07 0.09 0.05 0.14
n.d
1.08 0.46 0.05 0.15
0.07 1.77 0.04 0.02 0.17
n.d
1.71 0.06
n.d
0.22
n.d 10.01 0.64
n.d
0.15
n.d
0.42 0.04
n.d
0.05
n.d
0.94 0.24
n.d
0.16
n.d
1.13 0.03 0.07 0.16
n.d
0.85 0.03
n.d
0.14
n.d
1.49 0.03 0.02 0.22
n.d
1.07 0.07
n.d
0.14
n.d
1.02 0.06
n.d
0.13
n.d
0.21 0.01 0.15 0.11
n.d
0.02
n.d
n.d
n.d
n.d
0.28 0.98
n.d
0.06
n.d
1.07 0.03
n.d
0.19
n.d
1.22 0.04
n.d
0.2
n.d
0.64
0.1
n.d
0.11
n.d
0.47 0.03
n.d
n.d
n.d
0.64 0.56 0.02 0.07
n.d
0.23 0.42 0.03 0.04
n.d
0.27
n.d
n.d
n.d
n.d
1.34 0.03 0.05
0.2
n.d
1.37 1.61
n.d
0.08
n.d
1.08 0.08
n.d
0.13
n.d
0.06 0.03
n.d
n.d
n.d
1.01
0.4
n.d
0.02
n.d
0.79 0.83
n.d
0.19

CaO
10.2
7.17
6.38
6.24
5.25
5.72
5.63
3.93
7.05
7.97
5.35
7.28
3.93
3.81
5.05
6.44
5.04
4.98
5.8
5.63
9.51
8.3
4.33
4.84
5.69
5.8
3.21
7.19
4.45
4.7
8.59
6.65
4.46
10.7
4.88
4.54

K 2O
1.85
2.85
2.87
4.42
2.78
1.49
2.25
3.38
2.22
2.3
3.32
3.53
1.42
2.8
3
2.31
3.55
2.9
2.46
2.4
0.21
0.1
2.3
2.74
3.12
3.89
2.51
2.14
3.57
2.58
2.64
3.19
3.55
0.06
13.6
3.52

Cl
0.72
0.49
0.73
0.68
0.55
1.08
0.41
0.86
0.64
0.53
0.75
0.72
0.12
1.02
0.64
0.76
0.8
0.84
0.78
0.78
0.06
0.1
0.61
0.82
0.69
1.28
0.67
0.73
0.47
0.8
0.42
0.77
0.8
0.05
0.22
0.84

SO3
0.15
0.27
0.32
0.39
0.23
0.11
0.34
0.34
0.24
0.35
0.39
0.16
n.d
0.22
0.26
0.21
0.16
0.24
0.19
0.26
n.d
0.17
0.33
0.19
0.17
0.35
0.38
0.47
0.27
n.d
0.42
0.24
0.29
0.65
0.23
0.66

P2O5
0.55
0.38
0.6
0.49
0.56
0.36
0.38
0.52
0.16
0.37
0.43
0.35
0.44
0.28
0.44
0.26
0.48
0.45
0.33
0.41
0.24
n.d
0.21
0.45
0.38
0.4
0.26
0.3
0.45
n.d
0.56
0.54
0.45
n.d
n.d
1

SiO2 Al2O3 MgO Na2O
62.83 3.23 4.17 14.63
64.11
2.2
4.23 15.33
66.57 2.73 2.68 13.7
61.7 5.23
1.9 17.49
66.5 2.31 4.81 14.74
60.39 3.14 5.63 19.87
65.28 1.92 2.92 18.52
67.02 2.49 1.73 18.2
62.74 3.02 4.46 17.77
64.45 2.95
3.6 15.28
62.54 2.47 2.42 19.73
61.78 4.62 3.55 15.69
37.69 3.89
n.d
3.84
64.97 2.09 4.36 19.69
64.44 3.11 3.06 18.53
62.46 3.91 4.95 17.33
66.02 3.34 1.69 17.82
64.03 4.77 1.96 18.43
63.83 2.81 3.26 18.86
62.07 2.82 2.87 18.95
71.16 2.27 0.62 15.04
72.04
1.3
1.88 15.65
67.03 2.04 5.45 16.07
64.86 3.14 2.02 19.95
68.1 3.77 1.91 14.26
67.14 3.96 2.46 12.03
55.72 1.53 1.71 18.5
65.46 1.98 3.42 15.64
69.29 2.04 4.56 13.68
49.86 2.08 3.41 14.59
59.45 5.82 4.47 15.94
64.6 2.05 4.43 15.85
56.97 10.59 1.82 19.73
68.93 2.03 0.63 16.35
74.02 1.81 0.58 3.15
63.33
3.6
1.9 17.32

(nd=not detected)  درصد وزنی عناصر موجود در نمونههایآنالیز شده از مجوعه تاریخی تخت سلیمان و محوطههای باستانی اردبیل به صورت اکسید و بر حسب درصد وزنی:3 جدول
Table 3: The elemental composition of analyzed samples in weight percent (wt.%) and oxide form in Takht-e Suleiman and Ardabil samples.
... آنالیز عنصری و اندازهگیری ترکیبات تشکیلدهندۀ مصنوعات شیشهای به دست آمده از مجموعۀ میراث جهانی
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همانطور که اشلاره شلد در ایلن طلرح پژوهشلی ،بلا
استفاده از روش میکروپیکسی 36نمونه از اشیاء شیشله
بهدست آمده از مجموعه تاریخی تختسللیمان و ننلد
محوطۀ تاریخی در اردبیل مورد آزملایش قلرار گرفلت.
عناصری که در تمام این  36نمونه اندازهگیری شدهانلد
شامل :اکسید سدیم ( ،)Na2Oاکسید منیلزیم (،)MgO
اکسللید آلومنیللوم ( ،)Al2O3اکسللید سیلیسللیم (،)SiO2
اکسید فسفر (،)P2O5اکسید گلوگرد ( ،)SO3کللر (،)Cl
اکسید پتاسیم ( ،)K2Oاکسید کلسلیم (  ،)CaOاکسلید
تیتانیم (،)TiO2اکسید منگنلز ( )MnOو اکسلید آهلن
( )Fe2O3است .همچنین در تعلدادی از نمونلههلا نیلز
اکسید کروم)،(Cr2O3اکسلید کباللت (  ،)CoOاکسلید
مب ( ،)Cu2Oاکسید روی (  ،)ZnOاکسید استرانسیم
(  )SrOو اکسید سرب (  )PbOاندازهگیری شده است.
عالوه بر این در یکی از نمونهها اکسید باریم (  )BaOو
در دو نمونه نیز اکسید قلگ (  )SnO2و اکسید آرسنیک (
 )As2O5وجود دارد .درصد وزنی این عناصر برای تملام
نمونههای آنالیز شده به صورت اکسید در جدول 3ارائله
شده است.
با توجه به جدول  3مشاهده میشود که ترکیبات عمدۀ
تشکیل دهندۀ تعداد زیادی از شیشههای آنلالیز شلده از
این محوطهها اکسید سیلیسیم ،اکسید سلدیم و اکسلید
کلسیم است .بنابراین میتوان نتیجه گرفلت کله تعلداد
قابل توجهی از شیشههای آنالیز شده از این محوطههلا
از نوع شیشههای سیلیکا-سودا-آهک هستند .از طرفی
همانطور که در این جدول دیده میشود در تعداد قابل
توجهی از شیشلههلای سلیلیکا-سلودا-آهلک در ایلن
محوطهها درصد وزنی اکسید منیزیم بیشتر از  2درصلد
و اکسید پتاسیم نیز بیشتر از  2/5درصد است که نشلان
میدهد در این نمونهها ،منبگ تأمین اکسید سدیم که به
عنوان گدازآور در فرایند ساخت استفاده شلده اسلت ،از
خاکستر حاصل از گیاهان رشد یافته در خااهای شلور
بوده است ] .[34اما در این جدول نمونههلایی مشلاهده
میشود که درصد وزنی اکسید منیزیم و اکسید پتاسلیم
کمتر از 1/5درصد است که این نمونهها ،از نوع شیشه-
های ناترونی هستند ] .[35,36همچنین در این جلدول،
شیشههایی که در آنها از دو نوع گدازآور اکسید سلرب

و اکسید سدیم به طور همزمان استفاده شده است ،دیده
میشود ] .[37عالوه براین نمونههایی از شیشههای نوع
سرب-باریم ] [38و شیشههای سلیلیکا-پتلاس-آهلک
] [39نیز در مجموعۀ آنالیز شده ،دیده میشود .با توجله
به تعداد زیاد نمونههای آنلالیز شلده و همچنلین وجلود
گروههای مختلفی از انواع شیشهها در این محوطلههلا،
برای بررسی و تحلیل آسانتر نتلایج ترکیبلات عنصلری
ارائه شده در جدول  3و پاسخگویی به سئواالت مطلرح
شده دربارۀ تعیلین نلوع شیشلههلا و نلوع گلدازآورها و
همچنین بررسی تنوع و تعدد منابگ اولیه ملورد اسلتفاده
در سللاخت آنهللا ،از نمودارهللای پراکنللدگی دو بُعللدی
نمونههای آنالیز شده بر اساس عناصری که بله عنلوان
شاخص و تعیینکنندۀ هر مادۀ اولیله هسلتند ،اسلتفاده
میشود.
 .5-1طبقهبندی شیشههای میراث جهانی
تخت سلیمان و محوطههای باستانی اردبیل
بر اساس مادۀ گدازآور
نتللایج ارائلله شللده در جللدول  3نشللان مللیدهللد کلله
گدازآورهای متفاوت و گوناگونی در ساخت شیشههلای
بهدست آمده از تخت سلیمان و اردبیلل اسلتفاده شلده
است .برای بررسی و طبقهبندی این شیشهها بر اسلاس
نوع گدازآور اسلتفاده شلده در آنهلا ،از نمودارهلای دو
بعدی که میتوانند به عنوان شلاخص و تعیلین کننلده
نوع گدازآور باشد اسلتفاده ملیشلود کله مجملوع ایلن
نمودارها در شکل  3نشان داده شده است.
در شکل  3aتغییلرات درصلد وزنلی اکسلید سلدیم بلر
حسب اکسید پتاسیم برای تمام شیشههای آنالیز شده از
این محوطهها رسم شده است .تغییرات اکسید سدیم بر
حسب اکسید پتاسیم ،برای تقسیمبنلدی و تملایز انلواع
شیشهها از نظر نوع گدازآور استفاده شده و بهخصلو
دو نوع شیشۀ سیلیکا-سودا-آهلک و شیشلۀ سلیلیکا-
پتاس-آهک بسیار مفید و قابل استفاده است .همانطور
که در شکل  3aمشاهده میشود ،شیشههای آنالیز شده
از این محوطهها در شش گروه قابل طبقهبندی هستند.
شکل  3aنشان میدهد که غالب نمونههای آنالیز شلده
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از نوع شیشههای سیلیکا-سودا-آهک است که این نوع
از شیشهها در این محوطلههلا بله سله گلروه متفلاوت
تقسیم میشوند .دو گروه از این سه گروه که بیشلترین
نمونهها به آنها تعلق دارد از نوع شیشههلای سلیلیکا-
سودا-آهک است که از خاکستر گیاهان به عنوان ملادۀ
اولیه گدازآور در آنها استفاده شده است .این دو گلروه
در این مقالله بلا  Plant-ash Aو  Plant-ash Bنلام-
گذاری شدهاند و بر اساس درصد وزنلی اکسلید سلدیم
کامالً از یکدیگر جدا شدهانلد .در گلروه Plant-ash A
درصد وزنی اکسید سدیم تقریباً بلین  17تلا  20درصلد
تغییر میکند ،در صلورتی کله در گلروه Plant-ash B
درصد وزنی اکسید سدیم بلین  13تلا 16درصلد تغییلر
میکند .این در حلالی اسلت کله درصلد وزنلی اکسلید
پتاسیم در این دو گروه تقریباً ثابت است و بین  2/7تلا
 4/8درصد تغییر میکند .اما گروه سلوم از شیشلههلای
سیلیکا-سودا-آهک به نام گلروه  Natronنلامگلذاری
شده است و سه نمونه را در بر میگیلرد .در ایلن گلروه
همانطور که معمول است مقدار اکسید پتاسیم کمتر از
 1درصد است .مقدار اکسلید سلدیم در ایلن گلروه نیلز
حدود  15درصد است .نمونههای مشابه این گلروه کله
در غالب شیشههای ناترونی طبقهبندی میشوند ،محلل
تولید آنها غالباً کشورهای حوزۀ شلرق مدیترانله بلوده
است ] .[35,36گروه نهارم که شامل دو نمونله اسلت،
گروه  Plant ash-Pbنامیده شده است .در این دو نمونه
از ترکیب همزمان اکسلید سلدیم و اکسلید سلرب بله
عنوان گدازآور استفاده شده اسلت ] .[37ایلن دو نمونله
هر دو دارای رنگ آبی فیلروزهای هسلتند و در ترکیلب
هر دوی این نمونهها بیش از  6درصد اکسلید قللگ نیلز
اندازهگیری شده است .دو گروه دیگر که در نمونههلای
آنالیز شده مشخص شدهاند و هلر کلدام یلک نمونله را
شامل میشوند گروه  Pb-Baو گلروه  Potashنامیلده
شده است .در گروه  Pb-Baنمونهای قلرار دارد کله در
ترکیب عنصری آن  2/5درصد اکسید باریم و  25درصد
اکسید سرب وجود دارد و جزء شیشههای باریم-سلرب
قرار میگیرد ] .[40نمونۀ متعلق به گلروه  Potashکله
حدود  14درصد اکسید پتاسلیم در ترکیلب آن انلدازه-
گیری شده است در گروه شیشههلای سلیلیکا-پتلاس-
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آهک قرار میگیرد ] .[39بنابراین ایلن آنلالیزهلا نشلان
میدهد که در نمونههای مورد مطالعه از این محوطهها
از هر نهار گروه شناخته شدۀ اصلی شیشه ] [3که هلر
کدام متعلق به جغرافیای مشلخص و شلناحته شلدهای
است حداقل یک نمونه یافت شده است.

شکل  -a :3تغییرات درصد وزنی اکسید سدیم بر حسب اکسید
پتاسیم-b ،تغییرات درصد وزنی اکسید منیزیم بر حسب اکسید
پتاسیم -c ،تغییرات درصد وزنی اکسید سدیم بر حسب کلر -d
تغییرات درصد وزنی مجموع اکسید سدیم و پتاسیم بر حسب
مجموع اکسید منیزیم و کلسیم در نمونههای آنالیز شده از تخت
سلیمان و اردبیل.
)Fig 3: Scatter plot in wt.% of (a): sodium oxide (Na2O
versus potassium oxide(K2O), (b): magnesium
oxide(MgO) versus potassium oxide(K2O), (c): sodium
oxide (Na2O) versus chlorine, (d): total of sodium oxides
and potassium oxides in terms of total of magnesium
oxides and calcium oxides, in analyzed samples from
Takht-e Suleiman and Ardabil.

برای مشخص شدن بهتر و دقیقتر شیشههای نلاترونی
و شیشههایی کله در تولیلد آنهلا از خاکسلتر گیاهلان
استفاده شده است ،در شکل  3bتغییرات درصلد وزنلی
اکسید منیزیم برحسب اکسلید پتاسلیم در نمونلههلای
آنالیز شده از این محوطهها رسم شده است .با توجه بله
ایللن نمللودار ،تفللاوت بللین دو گللروه  Plant-ash Aو
 Plant-ash Bبر اساس عناصر دیگر نیز وا حتر ملی-
شود .همانطور که در ایلن شلکل مشلخص اسلت در
گروه  Plant-ash Aمقدار اکسید منیزیم تقریباً در تمام
نمونههای این گروه بیشتر از  2/5درصلد و بلین -5/5

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 2/5درصلد تغییللر ملیکنللد ،در صلورتی کلله در گللروه
 Plant-ash Bدر تعداد زیادی از نمونهها مقدار اکسلید
منیزیم بین 2-3درصد است و فقلط در  4نمونله مقلدار
آن بین  4-6درصد است .این تفلاوت وا لح و آشلکار
بیانگر استفاده از دو نوع ماده اولیه جداگانه و متفاوت به
عنوان گدازآور در ساخت نمونلههلای ایلن محوطلههلا
است .از عناصر مهم دیگری که میتوان نلوع گلدازآور
استفاده شده را مشخص کرد و بر اساس آنها شیشله-
های ناترونی را از شیشههلای تولیلد شلده بلا خاکسلتر
گیاهان به و وح تمایز داد ،درصلد وزنلی عنصلر کللر
است که در نملودار  3cتغییلرات درصلد وزنلی اکسلید
سدیم بر حسب کللر نشلان داده شلده اسلت .تغییلرات
درصد وزنی اکسید سدیم بر حسب کلر نشان ملیدهلد
که باز هم شیشههای تولید شده با خاکستر گیاهلان بله
دو گروه  Plant-ash Aو  Plant-ash Bقابل جداسازی
هستند و این دو گروه نیز کامالً از شیشههلای نلاترونی
قابل تفکیک هستند .بررسیهای انجام شده ،نشان داده
است که شیشههای سیلیکا-سودا-آهک بهدسلت آملده
از خاکستر گیاهان دارای ناخالصی کلر زیاد و نمونههای
ناترونی دارای درصد وزنی کلر بسیار کلم هسلتند ][41
که در اینجا نیز کلامالً قابلل مشلاهده اسلت .تغییلرات
عناصر قلیایی که شامل مجموع اکسید سدیم و پتاسلیم
است برحسب عناصر قلیایی خاکی که شلامل مجملوع
اکسید کلسلیم و منیلزیم اسلت ،معیلار دیگلری بلرای
بررسی نوع گدازآور استفاده شده در شیشه است .نمودار
رسم شده در  3dدوباره به طور وا ح نشان میدهد که
شیشههلای تولیلد شلده بلا خاکسلتر گیاهلان در ایلن
محوطهها به دو گروه متمایز تقسیم شدهاند.
همچنین بر اساس این نمودارها وجود برخی از نمونه-
هایی که منشأ غیر بومی دارند و میتواننلد بلر اسلاس
تبادالت تجاری به ایلن محوطلههلا وارد شلده باشلند،
کامالً مشخص و تأیید میشود .به عنوان مثال ترکیبات
نمونههای ناترونی به گروههای شناخته شدۀ شیشههای
ناترونی در شرق حوزۀ مدیترانه بسلیار نزدیلک اسلت و
میتواند از این مناطق وارد شده باشد ] .[36شیشۀ نلوع
سرب –باریم نیز یکی از انواع شیشهها است که منشأ و
محل تولید آنها نین است و میتواند از این کشور بله

این مناطق تاریخی وارد شده باشلد ] .[42همچنلین بلا
احتمال بسیار زیاد شیشههلای ترکیبلی سلودا-سلرب و
پتاس نیز منشأ اروپایی دارند و از کشورهای این مناطق
وارد شدهاند ] .[3البته وجود ننین تعامالتی دور از ذهن
نیست و میتوانسته از طریق جادۀ ابریشم کله از حلوزۀ
مدیترانه و نین و اروپا به این مناطق ملیرسلیده ،ایلن
کار را تسهیل کند ].[43
 .5-2بررسی تغییرات و تنوع منابع سیلیس
برای بررسلی تفلاوتهلای موجلود در منلابگ سلیلیب
استفاده شده در مصنوعات شیشلهای ایلن محوطلههلا،
یکی از بهترین معیارهایی که تاکنون پیشلنهاد شلده و
مورد استفاده قرار گرفته است ،بررسلی نحلوۀ تغییلرات
درصد وزنی اکسید سیلیسیم بر حسب مقدار ناخالصلی-
هایی مانند اکسید آلومینیم ،اکسید تیتانیم و یلا اکسلید
آهن است که منشأ این عناصر ،ناخالصلیهلای موجلود
درمادۀ اولیۀ سیلیب است ].[44,5
در شکل  4aتغییرات درصد وزنی اکسید سیلیسلیم بلر-
حسب اکسید آلومینیم در شش گروه مشخص شلده در
نمونههای آنالیز شده از تخت سلیمان و اردبیلل نشلان
داده شده است .بر اساس این نمودار ،روند کلی تغییرات
این دو اکسید که وجود آنها در شیشله ناشلی از ملادۀ
اولیه سیلیب است ،برای تمام نمونههای آنالیز شده که
در سه گروه سیلیکا -سودا-آهک و همچنین یک نمونه
متعلق به گروه سیلیکا-پتاس-آهک قرار دارند ،یکسلان
است .تنها نهار نمونه از این روند کلی تغییرات پیلروی
نمیکنند که این نمونهها عبارت هستند از -1 :نمونهای
که در آن درصد وزنی اکسید آلومینیم بسیار زیاد است و
از این نظر با تملام نمونلههلای سلیلیکا-سلودا-آهلک
متفاوت است .این نمونه از نظر ترکیبلات عنصلری بله
نمونههای آسیای میانه بسلیار نزدیلک اسلت و ننلین
نمونههای شیشه با درصد آلومینیم باال از مناطقی مانند
ازبکستان و افغانستان تلاکنون گلزارش شلدهانلد ].[45
همچنین سه نمونۀ دیگر نیز متعلق به گروههای Plant
 ash-Pbو  Pb-Baهستند .اما در شلکل  4aمشلخص
است که خلو سیلیب در نمونههای متعلق به گلروه-
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 Natronو  Potashبسیار بهتلر از دیگلر نمونلههلای
آنالیز شده از این محوطهها است .در نمونههای ناترونی
و پتاس که قطعاً نمونلههلای وارداتلی هسلتند ،درصلد
ناخالصی اکسید آلومینیم حدود  2درصد و بسیار کمتر از
دیگر نمونههای آنالیز شده از این محوطهها اسلت کله
این ناخالصی بین  2تا  6درصد تغییر میکند.
اما با توجه به اینکه تعداد زیلادی از نمونلههلای آنلالیز
شده در دو گلروه  Plant-ash Aو  Plant-ash Bقلرار
دارند و مشاهده شد که در نمونههلای ایلن دو گلروه از
نظر مادۀ اولیه سودا و خاکستر استفاده شده در آنهلا از
یکدیگر قابل تفکیک و جداشدن هستند ،برای بررسلی
بهتر کیفیت سیلیب و تغییرات موجود در آن ،نمونههای
این دو گروه از نظر تغییرات ناخالصیهای سلیلیب بله
صورت جداگانه نیز بررسی میشود .تغییرات اکسید آهن
برحسب اکسید آللومینیم در نمونلههلای متعللق بله دو
گروه  Plant-ash Aو  Plant-ashشکل 4bرسم شلده
است .این نمودار نشان میدهد که بین ایلن دو اکسلید
یک همبستگی خطلی منفلی وجلود دارد .املا لریب

همبستگی بین این دو ناخالصی ،بلرای نمونلههلای دو
گروه با یکدیگر متفاوت است .ریب همبستگی بلرای
گلروه  Plant-ash Aدارای مقلدار  R2=0.40و مقلدار
لریب همبسللتگی بلرای گللروه  Plant-ash Bدارای
مقدار  R2=0.60است .بنابراین بر اساس نحوۀ تغییرات
بین عناصر مرتبط با سیلیب در نمونههای آنالیز شده از
این محوطهها ،میتوان نتیجهگیری کرد که شیشههای
این دو گروه بر اساس مادۀ اولیه سیلیب نیز احتملاالً از
منابگ اولیۀ متفاوتی استفاده کردهاند ] .[46,47همچنلین
بر اساس روند و نحلوۀ تغییلرات درصلد وزنلی اکسلید
تیتانیم بر حسب اکسید آهن (شکل )4cو تغییرات نسبی
اکسید آهن به اکسید آلومینیم برحسب تغییلرات نسلبی
اکسید آهن بله اکسلید تیتلانیم ]( [47شلکل )4dدر دو
گروه مشخص شدۀ سیلیکا-سودا-آهک تولید شلده بلا
خاکستر گیاهلان در نمونلههلای آنلالیز شلده از تخلت
سلیمان و اردبیل ،استفاده ازمنابگ متفاوت سیلیب دوباره
تأیید میشود.

شکل -a :4تغییرات درصد وزنی اکسید سیلیسیم بر حسب اکسید آلومینیم در شش گروه مشخص شده در نمونههای آنالیز شده-b ،تغییرات درصد
وزنی اکسید سیلیسیم بر حسب اکسید آلومینیم -c ،تغییرات درصد وزنی اکسید تیتانیم بر حسب اکسید آهن  -dتغییرات نسبت اکسید آهن به اکسید
آلومینیم بر حسب نسبت اکسید آهن به اکسید تیتانیم در دو گروه مشخص شده سیلیکا-سودا-آهک تولید شده با خاکستر گیاهان در نمونههای
آنالیز شده از تخت سلیمان و اردبیل .همبستگی خطی بین ناخالصیهای مربوط به سیلیب با خط نین قرمز و سبز رنگ برای این دو گروه در این
شکل نشان داده شده است.
Fig. 4: (a): Scatter plot in wt.% of silicon oxide(SiO2) in terms of aluminum oxide(Al2O3) in the 6 groups identified in the
analyzed samples, (b): Scatter plot in wt.% of silicon oxide(SiO2) in terms of aluminum oxide(Al2O3), (c): Scatter plot in wt.%
of titanium oxide in terms of iron oxide (d): Scatter plot in wt.% of ratio of iron oxide to aluminum oxide in terms of the
ratio of iron oxide to titanium oxide, in the two identified groups of plant- ash silica-soda-lime in analyzed samples from
Takht-e Soleiman and Ardabil. The linear correlation between silica impurities is shown in this figure with red and green dash
lines in two groups.
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 .3-5بررسی مواد رنگزا ،بیرنگ کننده و کدر
کننده
رنگ سبز ،یکی از رنگهلایی اسلت کله هملواره و بلا
فراوانی بسیار زیاد در شیشههای تلاریخی کله از دوره-
های مختلف بهدست آمدهاند ،مشاهده ملیشلود .عللت
اصلی ایجاد این طیف رنگی در شیشههای تاریخی ،بله
طور عمده ناخالصی اکسید آهن موجود در سیلیب است
و این رنگ تقریباً در تمام نمونههایی که از شن و ماسه
به عنوان مادۀ اولیه سیلیب استفاده کردهاند ،وجود دارد.
بنابراین اکسید آهن به صلورت ناخواسلته در ترکیبلات
شیمیایی شیشههای تاریخی وارد و سبب ایجلاد طیلف
رنگی سبز در نمونههای شیشهایشده اسلت کله غالبلاً
مطلوب هنرمندان و شیشهگران نبلوده اسلت و هملواره
سعی آنها این بوده است که تا حد امکلان ایلن طیلف
رنگی را با افزودن موادی به نام رنگبر از بین ببرند ].[2
اگرنه از مواد دیگری مانند اکسید مب هم برای ایجاد
رنگ سبز در شیشهها استفاده میشود که در این ملوارد
این مادۀ رنگزا به صلورت عملدی وارد فراینلد سلاخت
میشود .بنابراین نتایج آزمایشگاهی نشان میدهلد کله
شیشهگران در دورههای مختلف صلنعت شیشلهگلری،
برای از بین بردن رنگهای ناخواسته در شیشه و ایجاد
یک مادۀ شفاف و بیرنلگ از ملواد رنگبلر و بلیرنلگ

کنندۀ متفاوتی مانند اکسید منگنز یا اکسید آنتیمون و یا
ترکیب این دو اکسید استفاده میکردند ].[48
اما همانطور که در تصاویر اپتیکلی نمونلههلای آنلالیز
شده از تخت سلیمان و اردبیل دیده میشود (شلکل ،)2
در شیشههای این دو محوطه عالوه بر رنگهلای سلبز
تیره و روشن ،رنگهای سبز زمردی ،ارغلوانی ،بلنفش،
سیاه ،قهوهای و آبی فیروزهای نیز مشلاهده ملیشلوند.
بنابراین در این بخش نقش عناصلر مختللف در ایجلاد
ننین رنگهای متنوع در این شیشهها و عاملل ایجلاد
هر رنگ مشخص خواهد شد .بررسیها نشان ملیدهلد
برای ایجاد ننین رنگهایی غالباً از اکسیدهای عناصلر
واسطه مانند اکسیدهای آهلن ،ملب ،منگنلز و کباللت
استفاده میشده است .اما در ایجاد رنلگهلای مختللف
عالوه بر نوع ماده ،دمای اکسیداسیون نیز نقش بسزایی
داشته است ،زیرا هر کدام از این عناصلر واسلطه دارای
عدد اکسایش مختلفی هستند که در دماهلای مختلفلی
اکسید میشوند و با تغییر دما ،میتوان با استفاده از یک
ماده رنگزا ،رنلگهلای مختلفلی تولیلد کلرد ].[49,50
همچنین در این نمونهها تعدادی شیشۀ سفید و بیرنگ
نیز دیده میشود که در ادامه عامل اصلی بیرنگ شدن
این شیشهها نیز بررسی خواهد شد ].[50,51

شکل  -a:5تغییرات درصد وزنی اکسید آهن بر حسب اکسید منگنز در گروههای مختلف مشخص شده بر اساس ماده گدازآور استفاده شده- b ،
تغییرات درصد وزنی اکسید آهن بر حسب اکسید منگنز بر اساس رنگهای ایجاده شده در نمونههای آنالیز شده از تخت سلیمان و اردبیل.
Fig.5: Scatter plot in wt.% of (a): iron oxide(Fe2O3) in terms of manganese oxide (MnO) in different groups determined
based on the flux, (b) iron oxide(Fe2O3) in terms of manganese oxide (MnO) based on color of analyzed samples from
Takht-e Suleiman and Ardabil.
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در شکل  5aتغییرات اکسید آهن برحسب اکسید منگنز
برای نمونههای آنالیز شده از این محوطله بلرای نهلار
گروه مختلف مشخص شده بر اساس نوع شیشهها و در
شکل  5bتغییرات اکسید آهن برحسب اکسید منگنز بر
حسب نوع رنگ نمونهها رسم شده است .همانطور که
در شکل  5aمشاهده میشود ،بر اساس تغییرات میلزان
اکسید آهن برحسب اکسید منگنز ،نمونههای آنالیز شده
از این محوطه به دو دستۀ عمده تقسیم میشوند :دستۀ
اول نمونههایی هستند که در آنها مقدار اکسید منگنلز
کمتر از  0/3درصد و اکسید آهن نیز کمتلر از  2درصلد
است .این گروه تعداد زیادی از نمونههای آنالیز شلده از
تخت سلیمان و اردبیل را شامل میشوند و شامل اکثلر
رنگها نیز هستند .این تغییر ناخالصیها به ایلن معنلی
است که اگرنه عامل ایجاد بسلیاری از ایلن رنلگهلا،
ناخالصیهای موجود در سیلیب اسلت کله بله صلورت

غیرعمد در شیشهها بله عنلوان ملواد رنگلزا وارد شلده
است ،اما در تعدادی از نمونهها به احتملال بسلیار زیلاد
برای ایجاد رنگ مورد نظر در نمونه از اکسید آهنی کله
به صورت عمد ا افه شده است ،نیز کمک گرفته شلده
است .این رنگها شامل رنگ قهوهای ،سلیاه و بلنفش
هستند که یکی از عناصری که سبب ایجاد ننین رنگی
در نمونه شده است ،اکسید آهن است .دسته دوم شامل
تعدادی از نمونههای متعللق بله گلروه Plant-ash A
هستند کله اکسلید منگنلز بلین  0/50-2/25درصلد و
اکسید آهن نیز بین  0/50 -1/50درصد تغییر ملیکنلد
که با توجه به شکل  5bاین نمونهها غالباً شامل نمونه-
هایی هستند که رنگ سبز تیلره دارنلد .در ایلن گلروه،
مادۀ رنگبر به صورت عمدی وارد شده است وللی ملادۀ
رنگزای اکسید آهن باز هم غیرعمد استفاده شده است.

شکل  -a :6تغییرات درصد وزنی اکسید آهن بر حسب اکسید مب در گروههای مختلف مشخص شده بر اساس ماده گدازآور استفاده شده-b ،
تغییرات درصد وزنی اکسید آهن بر حسب اکسید مب بر اساس رنگهای ایجاده شده در نمونههای آنالیز شده از تخت سلیمان و اردبیل

Fig.6: Scatter plot in wt.% of (a): iron oxide(Fe2O3) in terms of copper oxide(Cu2O) in different groups determined based on
the flux, (b) iron oxide(Fe2O3) in terms of copper oxide(Cu2O) based on color of analyzed samples from Takht-e Suleiman
and Ardabil.

در شکل 6aتغییرات درصد وزنی اکسید آهلن برحسلب
اکسید مب در گروههلای مختللف مشلخص شلده بلر
اساس نوع شیشهها و در شکل 6bتغییرات درصد وزنلی
اکسید آهن برحسب اکسید مب بر اسلاس رنلگهلای
ایجاده شده در نمونههای آنالیز شده از دو محوطۀ تخت
سلیمان و اردبیلل نشلان داده شلده اسلت .بلر اسلاس
تغییرات اکسید مب برحسب اکسید آهن کله نتلایج آن
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در این شکلها نشان داده شده است ،مشخص است که
بر اساس مواد رنگزای اکسید مب و اکسلید آهلن ایلن
نمونهها به سه دستۀ عمده تقسیم ملیشلوند .در دسلتۀ
اول مشاهد میشود که اکسید آهن تنها به عنوان عامل
رنگزا عمل میکند و این مادۀ رنگلزا تنهلا از ناخالصلی
موجود در سیلیب ناشی نمیشود و در برخی نمونهها به
صورت عمد ا لافه شلده اسلت .در ایلن گلروه بیشلتر

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

نمونههلای گلروه  Plant-ash Aو  Plant-ash Bقلرار
دارند و شامل نمونههای سبز ،سیاه ،قهلوهای و بلنفش
هستند .اما در نمونههای گلروه دوم کله تنهلا تعلدادی
بسیار کمی از نمونهها را شامل میشلود مقلدار اکسلید
آهن بسیار کم است و این نمونهها سفید رنگ هسلتند.
گروه سوم که فقط شامل نمونههلای آبلی فیلروزهای و
سبز تیره هستند ،اکسید مب به صورت عمد به خمیلرۀ
شیشه ا افه شده است و اکسید آهن بازهم غیلر عملد
است .در این نمونهها مقدار اکسید ملب در بلازۀ -2/1
 0/75درصد تغییر میکند.
 .4-5بررسی محل تولیرد شیشرههرای نروع
سیلیکا -سودا -آهک
برای بررسی خاستگاه و محل تولید نمونلههلای تخلت
سلیمان و اردبیل ،با توجه بله اینکله ترکیبلات تشلکیل
دهندۀ شیشههای تاریخی با زملان سلاخت و همچنلین
محل و جغرافیای محلل تولیلد آن ارتبلاط تنگاتنلگ و
معنللیداری دارنللد ] ،[3از مقایسللۀ ترکیبللات عنصللری
نمونههایی که از نظر دورۀ تاریخی نزدیک و مقارن بله
نمونههای میراث جهانی تخت سلیمان و محوطلههلای
باستانی اردبیل هستند و همچنین از نظر منطقهای ایلن
احتمال وجود دارد که مواد اولیه یا نمونلههلای سلاخته
شده به صورت کامل ،از آنجا تأمین شده باشلد ،کملک
گرفته شد .این مقایسله محوطلههلایی بسلیار مهلم از
کشورهای حلوزۀ شلرق مدیترانله ماننلد سلوریه ]،[52
فلسطین ] ،[43,53لبنان ] [54و مصر ] [7که در اوایلل
دورۀ اسالمی تأمین کنندۀ عمدۀ شیشه در جهان بلوده-
اند ،را شامل میشود .همچنین به دلیل نزدیکی تاریخی
شیشههای ساسانی و اوایل دورۀ اسالمی ،شیشلههلای
آنالیز شده از محوطههای تاریخی ماننلد تیسلفون و وه
اردشیر ] [7,55,56و سلامراه ] [8از کشلور هلمجلوار و
همسایه مانند عراق نیز با نمونههای این منطقه مقایسه
شده است .عالوه بر این ،نتایج بهدست آمده از شیشله-
های ایرانی هم که تاکنون آنالیز شدهاند با نمونلههلای
آنللالیز شللده در ایللن پللژوهش مقایسلله شللدهانللد [7,
] .10,11,13برای این مقایسه و بلرای اینکله در ملورد

محل تولید و تفلاوت در ملواد اولیله اسلتفاده شلده در
نمونههای کشلف شلده در هلر یلک از محوطلههلای
تللاریخی بتللوان اظهللار نظرکللرد ،یکللی از فاکتورهللا و
راهکارهای مهم بررسی تغیلرات درصلد وزنلی اکسلید
آلومینیم برحسب نسبت اکسید منیزیم به اکسید کلسیم
در نمونههای مختلف است که در مقلاالت متعلددی از
این رهیافت و مقایسه استفاده شده اسلت ].[10, 43,57
همانطور که در مطالب پیشین نیلز اشلاره شلد مقلدار
اکسللید آلللومینیم موجللود در شیشللههللا کلله یکللی از
ناخالصیهای موجود در سیلیب اسلت ،شلاخص بسلیار
مهمی در مورد منابگ سیلیب ملورد اسلتفاده در فراینلد
ساخت را نشان میدهد .همچنین مقدار اکسید منیزیم و
اکسید کلسیم و نسبت این دو اکسید در شیشهها ،نشان
دهندۀ ویژگیهای منابگ سودای مورد استفاده در فرایند
ساخت است .در شکل  7نتایج مقایسۀ نمونههای آنلالیز
شده در این پژوهش و نمونههای آنالیز شده از محوطه-
های مختلف از عراق ،سوریه ،فلسطین ،مصلر و ایلران
نشان داده شده است.
بر اساس این نمودار ترکیبات شیشههای نلوع سلیلیکا-
سودا-آهک دورۀ اسالمی و دورۀ ساسلانی کله از نظلر
تاریخی بسیار نزدیک به شیشههای اوایل دورۀ اسالمی
هستند ،همانطور که در شکل  7با خطوط راست خط-
نین نشان داده شده است ،به سه ناحیلۀ تقریبلاً مجلزا
تقسیم میشوند که عبارت هستند از :نمونههلای شلرق
مدیترانه ،نمونههای بین النهرین نلوع  1و نمونلههلای
بین النهرین نوع .2بر اساس این نمودار همانطلور کله
در شکل  7کامالً مشخص است ،نمونههای آنالیز شلده
در این پژوهش که با نماد (سیمبل) مثللثهلای رنگلی
سبز و قرمز نشان داده شدهاند ،به طور کامل از نمونله-
های آنالیز شده از شرق مدیترانه کله شلامل محوطله-
هایی از سوریه ،مصر ،فلسطین و لبنان است ،جدا ملی-
شوند .تنها شیشلههلای نلاترونی محوطلههلای تخلت
سلیمان و اردبیل هستند که در ناحیۀ مربوط به نمونله-
های شرق مدیترانه قرار گرفتهاند و کامالً نیز بلا منشلأ
تولید آنها مطابقت دارد .همچنلین در شلکل  7کلامالً
مشخص است که شیشههای نوع سیلیکا-سودا-آهلک
تخت سلیمان و اردبیل ،به دو گروه عمده تقسیم شلده-
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اند و تقریباً تمام نمونههای آنالیز شده از دوره ساسلانی
این محوطهها در گروه نمونههای بلین النهلرین  2کله
شامل گروه خاصلی از نمونلههلای دورۀ ساسلانی کله
نمونههای ساسانی نوع  2نامیده شدهاند ] [56و نمونله-
های اوایل دورۀ اسالمی از سامره در عراق ،قرار گرفته-
اند .بنابراین همانطور که در این شکل مشخص اسلت
به احتمال زیاد محل تولید این نمونههای بهدست آمده
در تخت سلیمان میتواند منطقۀ بین النهرین در علراق
باشد .همچنین گروه دیگلری از شیشلههلای سلیلیکا-
سودا-آهک بهدست آمده از محوطههای ملورد مطالعله
در این پژوهش در ناحیهای قرار گرفتهاند که در شلکل
 7با نام بین النهرین نوع  1نامگذاری شده است .در این
ناحیه تقریباً تمام نمونههلای آنلالیز شلده از ایلران کله
قدمت آنها بله دورۀ اوایلل اسلالمی بلر ملیگلردد و
همچنین گروه دیگری از نمونههای ساسانی که نمونه-
های ساسلانی نلوع  1نامیلده شلده و از محوطلههلای
تاریخی دورۀ ساسانی در عراق بهدست آملدهانلد ]،[56
قرار گرفتهاند .البته نزدیکی ترکیبات سازندۀ این نمونه-
ها به نمونههای دورۀ ساسانی دور از ذهن نیست ،زیلرا
صنعت شیشهگری در دورۀ اسالمی در ایران بلا پیلروی

از فرموالسللیون و مللواد اولیلله مللورد اسللتفاده در دورۀ
ساسانی ادامه یافتله اسلت .همچنلین بلر اسلاس دورۀ
تاریخی با توجله بله نزدیکلی دوران اوایلل اسلالمی و
ساسانی ،تفکیکپذیری این دو دورۀ تاریخی به صلورت
کامل امکان پذیر نیست .بنابراین کامالً با یقین میتوان
گفت شیشههای تخت سلیمان و اردبیل با شیشلههلای
دورۀ اسالمی در حوزۀ شرق مدیترانه و غالب نمونههای
ساسانی نوع  2کامالً متفاوت است و با استفاده از منابگ
تأمین کنندۀ سودا و سلیلیب کله بله صلورت بلومی و
منطقهای در ایران تولید میشده است ،ساخته شدهانلد،
ولی همانطور که اشاره شد تعدادی از نمونههای تخت
سلیمان نیز میتوانند محل تولیدشلان در علراق باشلد.
الزم به ذکر است که سه گروه دیگر شناسایی شلده در
این پژوهش که شامل گروه  ،Plant ash-PbگروهPb-
 Baو گروه  Potashبودنلد و بله طلور مبسلوط ملورد
بحث قرار گرفتند ،کامالً نمونههلای غیلر بلومی ایلران
هستند و از مناطق دیگلری خلارج از ایلران بله تخلت
سلیمان و اردبیل وارد شدهاند.

شکل  :7تغییرات درصد وزنی اکسید آلومینیم برحسب نسبت اکسید منیزیم به اکسید کلسیم در تمام نمونههای آنالیز شده در این پژوهش و مقایسه
آنها با نمونههایی از سوریه ] ،[52فلسطین ] ،[43,53لبنان ] ،[54مصر ] [7و محوطههای تاریخی مانند تیسفون و وه اردشیر ]  [7,55,56و سامراه
] [8از کشور عراق و همچنین برخی از محوطههای تاریخی ایران ].[7,10, 11,13
)Fig.7: Scatter plot in wt.% of aluminum oxide(Al2O3) in terms of the ratio of magnesium oxide(MgO) to calcium oxide(CaO
in all analyzed samples in this study and their comparison with samples from Syria [52], Palestine [43, 53], Lebanon [54],
Egypt [7] and few historical sites such as Ctesiphon and Ve Ardashir [7, 55, 56] and Samarra [8] from Iraq as well as some
historical sites in Iran [7, 10, 13,11].
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 .6نتیجهگیری
این پژوهش ،به دنبال پاسخگویی به برخی از سئواالت
اساسی در مورد فرایند ساخت مصنوعات شیشهای ایران
در مناطق شمال غرب و از جمله میراث جهلانی تخلت
سلیمان و محوطههلای باسلتانی اردبیلل بلود .اوللین و
اساسللیتللرین سللئوال مطللرح شللده ایللن بللود کلله در
مصنوعات شیشهای که از ایلن محوطلههلا بله دسلت
آمدهاند ،از نله ملواد اولیلهای بله عنلوان موادگلدازآور
استفاده شده است ،زیرا مشخص و تعیلین کلردن نلوع
مادۀ گدازآور ،میتواند نقش تعیین کنندهای در بررسی و
مطالعۀ فرایند تجارت و نقل و انتقاالت مواد اولیۀ شیشه
داشته باشد .بر این اسلاس از نتلایج بلهدسلت آملده از
نمونههای مورد بررسی در این پلژوهش مشلخص شلد
که شیشههای آنالیز شده از این محوطه از نظر ترکیبات
عنصری بسیار متفاوت هستند و در نندین گروه متمایز
قرار میگیرند .بر اساس نوع گدازآور استفاده شده ،اکثلر
شیشههای آنالیز شده از نوع شیشههای سیلیکا-سلودا-
آهک هستند که سودای به کار رفته در آنها از خاکستر
گیاهان تهیه شده است .همچنلین در ایلن محوطلههلا
نمونههایی مشاهده میشلود کله درصلد وزنلی اکسلید
منیزیم و اکسید پتاسیم کمتر از  1/5درصلد اسلت کله
این نمونهها ،از نوع شیشههای ناترونی هستند .شیشله-
هایی که از دو نوع گدازآور اکسید سرب و اکسید سدیم
به طور همزمان استفاده کردهاند و شیشههای نوع سرب
 باریم و شیشلههلای سلیلیکا-پتلاس-آهلک نیلز درمجموعۀ آنالیز شده شناسایی شدند .بنابراین بلر اسلاس
نتایج آنالیز عنصری این نمونهها وجود برخی از نمونله-
هایی که منشأ و محل تولید آنها غیر بومی محسلوب
میشوند و میتوانند بر اساس تبادالت تجاری بله ایلن
محوطهها وارد شده باشند کامالً تأیید میشود.
همچنین بر اساس نحوۀ تغییرات بین عناصر ملرتبط بلا
سیلیب در نمونههای آنالیز شده از این محوطهها ،ملی-
توان نتیجهگیری کرد که شیشههای نوع سیلیکا-سودا-
آهک بر اساس مادۀ اولیۀ سلیلیب نیلز از منلابگ اولیله

متفاوتی استفاده کردهانلد ،زیلرا نحلوۀ تغییلرات درصلد
وزنی اکسید تیتانیم بر حسلب اکسلید آهلن و تغییلرات
نسبی اکسید آهن به اکسید آلومینیم برحسلب تغییلرات
نسبی اکسید آهن به اکسید تیتانیم مشخص میکند که
شیشههای سیلیکا-سودا-آهک تولید شلده بلا خاکسلتر
گیاهان در نمونههلای آنلالیز شلده از تخلت سللیمان و
اردبیل ،از نظر مادۀ اولیۀ سیلیب از منابگ اولیه متفلاوتی
اسلتفاده کلردهانلد و بنلابراین ملیتواننلد محلل تولیلد
گوناگونی داشته باشند.
عالوه بر این در بررسی عناصر مختلف که عامل ایجاد
رنگهای متنوع در این شیشهها شدهاند میتوان نتیجه
گرفللت کلله بللرای ایجللاد ننللین رنللگهللایی غالب لاً از
اکسیدهای عناصر واسطه مانند اکسیدهای آهن ،ملب،
منگنز و کبالت استفاده شده است.
اما با مقایسۀ ترکیبات عنصری نمونههلایی کله از نظلر
دورۀ تاریخی نزدیک و مقلارن بله نمونلههلای میلراث
جهانی تخت سلیمان و محوطلههلای باسلتانی اردبیلل
هستند ،مشخص شد کله تعلدادی کله از شیشلههلای
سیلیکا-سودا-آهک تولید شده بلا خاکسلتر گیاهلان در
نمونههای آنالیز شده از تخت سلیمان و اردبیلل ،محلل
تولید متفاوتی دارند و احتماالً در مناطق دیگلری ماننلد
عراق تولید شدهاند.
 .7سپاسگزاری
با توجه به اینکه تمام آنالیزهای مورد نیاز بلرای انجلام
این پژوهش با حمایت پژوهشگاه علوم و فنون هسلته-
ای و آزمایشگاه وانلدوگراف در غاللب طلرح PRI-P4-
 98-002انجام شده است ،نویسندگان بر خود الزم می-
دانند از تمامی عوامل اجرایی پژوهشگاه عللوم و فنلون
هستهای و پژوهشکده فیزیلک و شلتابگرها و بلهویلژه
مدیریت آزمایشگاه واندوگراف تشکر و قلدردانی نماینلد
که بدون حمایت آنها انجام این پلژوهش امکلانپلذیر
نبود.
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ibn Aḥmad. Nuzhat-al-qulūb, translated
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