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Abstract 
 Obsidian is one of the volcanic rocks that can be turned into glass as it cools rapidly. The 
remarkably high sharpness of the edges of the tools made from these rocks has led it to attract the 
attraction of pre-historic people quickly. The limited resources of this rock in the Near East and the 
Caucasus have made it possible for researchers to identify the chemical characteristics of each 
source for provenance purposes. The first sign of the obsidian exchange in the Near East dates 
back to the New Paleolithic period and in the Shannidar Cave in Iraqi Kurdistan, and has continued 
up to the end of the Chalcolithic period. The geological structure of Iran and the possible 
availability of such sources in Iran, as well as the reports on the existence of tools with unknown 
sources, strengthened the idea of obsidian sources in Iran. Previous results showed that all 
specimens of Tapeh Ali Kosh belong to unknown sources; and the previous report in this regard 
may be false due to the fact that no complete database of all available sources were known, since 
such researches have been in their inchoate stages. Based on the data obtained, Tapeh Ali Kosh was 
actually the most important site in the southwest of Iran during the Neolithic period and was the 
basis of Ilam chronology. A total of 347 obsidian fragments (9% of the total stone tools) were 
found in Tapeh Ali Kosh and in Buz Mordeh phases. In the Ali Kosh phase, 2% of the tools 
belong to obsidian instruments (474 pieces). However, in the Buz Mordeh phase, a decline in the 
proportion of tools was observed. At this stage, the number of obsidian instruments equals to 417 
pieces, which includes 1.7% of the tools. Some of the researchers of obsidians in Iran, since the 
beginning of this kind of studies, due to the few reports about the samples of unknown sources and 
also to the volcanic structure of different regions of Iran, have always investigated the obsidian 
sources which are inside Iran. While, Tapeh Ali Kosh in Deh Luran plain is one of the most 
important sites, which is one of the first studied archaeological sites on obsidian provenance. 
Among the samples obtained from this site, some specimens from unknown sources have been 
reported. The main questions of this study were: 1- If more examples be analyzed, new sources 
could be identified? 2- Considering the identification of various sources and new subsources in the 
Caucasus, Asia Minor, Afghanistan, and the Arabian Peninsula, samples from this new source are 
among the Tapeh Ali Kosh tools? 3- Because of extensive studies have been carried out on 
obsidian sources and subsources in different regions; are there any samples from Tapeh Ali Kosh 
with unknown source? In this research, some specimens were selected to evaluate such ideas and 
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theories after more than 50 years. Twenty one obsidian artifacts were collected from Tapeh Ali 
Kosh for the study. All specimens were surface finds and include blades, flakes, and debitage 
ranging in size from 2 to 4 cm. All 21 samples were sent to the Archaeometry Laboratory at the 
University of Missouri Research Reactor (MURR) for analysis by X-ray fluorescence (pXRF). A 
Bruker III-V portable spectrometer was used for the pXRF analysis. Twelve elements (including K, 
Ti, Mn, Fe, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, and Th) could be measured in each sample, but only six of 
these (Fe, Rb, Sr, Y, Zr, and Nb) are useful for provenance of the obsidian artifacts. The results 
showed that two specimens were from Nemrut/Bingol (specimens no. 3 and 13), and 4 specimens 
were from Meydan Dag, i.e. specimens no. 6, 9, 10, and 16. The remaining 15 specimens belong to 
Nemrut Dag B. Based on the results obtained, it is known that the specimens found at Tapeh Ali 
Kosh have been supplied from at least two, and at most three sources, and from one unknown 
source. While in other study conducted on Chogha Ahowan and Chia Sabz specimens, no 
unknown specimens have been reported. 
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 چکیده
. محدود بودن منابع اینن سننگ در   دیآیدرمای آتشفشانی است که به علت سرد شدن سریع به حالت شیشه یهاسنگابسیدین از 

طالعات صورت گرفته از مهای شیمیایی هر منبع را شناسایی کنند. خصیصهوهشگران قادر باشند ژو قفقاز سبب شد تا پ کینزد خاور
ها تپه علی کش در دشت دهلران است ترین محوطهها است. از مهمشده در برخی محوطههایی متفاوت از منابع شناختهوجود نمونه

هنایی  شده است و همچنین از نخستین محوطهآمده از آن انجامدستهای بهکه نخستین مطالعات منشأیابی ابسیدین بر روی نمونه
های بیشتری از تپه اند از: مطالعه نمونههایی با منابع ناشناخته از آن گزارش شد. سه هدف عمده این پژوهش عبارتاست که نمونه

زار ابسیدینی شناسنایی  نمونه اب 7شده در مطالعه رنفرو بر روی منبع شناسایی 3علی کش تا شاید بتوانیم منابع بیشتری را نسبت به 
هنای  کنیم، هدف دوم شناسایی منابع احتمالی خارج از منطقه قفقاز و آسیای صغیر با توجه به شناسایی مننابع گونناگون و زیرگنروه   

بنین  جزیره عربستان است. هدف سوم ارزیابی وجود ابزارهایی بنا منبنع ناشنناخته در    جدید در قفقاز، آسیای صغیر، افغانستان و شبه
نموننه   21کش است. در این پژوهش بنه کمنک دسنتگاه فلورسنانع اشنعه ایکنع بنه شناسنایی مننابع          زارهای ابسیدینی علیاب
سننجی دانشنگاه میسنوری آمریکنا     آمده از تعیین حریم و بررسی سطحی محوطه پرداخته شد. نتایج در آزمایشنگاه باسنتان  دستبه

آن در غالب نمودار پراکندگی عناصر به نمایش گذاشته شد.  آزمایش و با نتایج منابع منطقه قفقاز و آسیای صغیر مقایسه شد و نتایج
 2نتایج این پژوهش نشان داد کنه  آسیای صغیر است.  شدهشناختهکش متعلق به منابع های علیدهد که تمام نمونهنتایج نشان می

 15( از میندان دا  و بناقی   16و  10، 9، 6های شنماره  نمونه )نمونه 4(، 13و  3های )نمونه A بینگولنمرود/ها از نمونه از ابسیدین
 بوده است. Bنمونه نیز متعلق به نمرود دا  

(، نوسنگیpXRFپرتابل ) عکاشعه ای فلورسانع ینگارفیط، منشأیابی کش، ابسیدین،علیتپه : کلمات کلیدی
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 مقدمه. 1
مواد خام موجنود در طبیعنت همنواره نقنش اساسنی در      

داشته اسنت و شناید بتنوان     خیازتارشیپزندگی مردمان 
هنای بنا کیفینت    مننابع خنام، سننگ    نیتنر مهمگفت از 

بنوده اسنت.    ازین موردنمناسب جهت ساخت ابزار و اشیاء 
خواص گونناگون خنود    اساس بر مورداستفادههای سنگ

بنرای کارهنای    هنا آنو از اند کاربردهای مختلفی داشته
بننرش و کارهننای روزمننره خننانگی تننا اشننیاء تجملننی و 

. کناربری  [1]اسنت   شدهاستفادهپرستیژی و حتی مذهبی 
نقشنی مهنم    هاانسانتا به امروز نیز در زندگی  هاسنگ

اینران شنواهدی از    یخیازتنار شیپهای دارد. در محوطه
گرانبهنا وجنود دارد.    یهنا سنگعالقه مردم به برخی از 

هنای هنزاره ششنم    برای مثال سنگ فیروزه از محوطنه 
کش و در هنزاره پننجم از بناکون و    همچون زاغه و علی

هنا  اسنت و اغلنب در کننار آن    آمنده دسنت بهتپه یحیی 
های عقینق و  های الجورد وجود داشته است. نمونهنمونه
وم، کوهی به همراه فیروزه از تپه ملیان در هزاره سشیشه
 هنا انسان. [2]است  آمدهدستبهسوخته و تپه حصار شهر

رفنع نیازهنای خنود و     منظنور بنه  خیازتنار شیپدر دوران 
سهولت انجام کارهنا از امکاننات محنیی پیرامنون خنود      

های گوناگون در کنار کردند. استفاده از سنگاستفاده می
چوب و استخوان، روشی مناسب برای انجام امنور بنوده   

های گوناگون همچون چرت، فلینت، تنوف،  گاست. سن
 موردتوجنه بنا بر خنواص گونناگون خنود     غیرهکوارتز و 

بودند. اگرچه همنواره مینزان دسترسنی بنه مننابع اینن       
در انتخناب ننوخ خاصنی از     کنننده نییتعها عاملی سنگ

 هنا انسانتا حدود آغاز دوران نوسنگی  باًیتقرسنگ بود و 
هنای اسنتقراری خنود    وگاهاز منابع سنگی نزدیک به ارد

کردند؛ اما پنع از دوران نوسننگی و شنروخ    استفاده می
تولید غذا، تولید و مبادله منابع در سطح وسیعی گسترش 

ها که به شکلی گسنترده منورد   یافت. یکی از این سنگ
( است کنه  Obsidianتبادل قرار گرفت، سنگ ابسیدین )

از آن با عناوینی همچون شیشه آتشفشانی و ینا شیشنه   
مقیناس   اسناس  بنر . اینن سننگ   شودیمطبیعی نیز یاد 
 .[3]است  6( دارای سختی Mohsسختی موس )

ابسیدین در منابع محدودی در خاور نزدیک، قفقناز،  

آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی و خناور  
ین را بر اساس ترکیب شنیمیایی و  دور وجود دارد. ابسید

که در آن قرار دارد  یشناسنیزمنگاری ساختارهای سنگ
نوخ شامل  3گروه گسترده تقسیم کرد. این  3توان به می

آلکالین؛ کالک آلکالین و پر آلکالین هستند. این سه گونه 
های آلکالی و میزان –ترکیب غالب ساختار خود  لهیوسبه

. ترکیننب [4 ,3]شننوند مننی مشننخ  -عناصننر آلکننالین
ها شبیه به یکدیگر اسنت،  شیمیایی موجود در این سنگ

 یهنا رمجموعنه یزاما میزان عناصر موجود در هر منبع و 
های آن مخت  به همان منبع است و با استفاده از آنالیز

صننورت  هنناآنگوننناگون کننه روی ترکیبننات شننیمیایی 
تنوان بنانکی اطالعناتی پیرامنون ویژگنی      گیرد منی می

شیمیایی منابع این ننوخ سننگ فنراهم کنرد تنا بتنوان       
از اینن جننع را شناسنایی     شنده ساختهابزارهای سنگی 

گونناگونی بنرای مطالعنه روی سناختار      یهاروشنمود. 
 ینگنار فیطشیمیایی این نوخ سنگ وجود دارد همچون 

ننوترونی   یسناز فعنال ، PIXE اشنعه ایکنع   فلورسانع
(NAAطیف ،).بینی جذب اتمی 

شناسنی عنالوه بنر    این سنگ در مطالعنات باسنتان  
در انجننام مطالعننات تعیننین تنناریخ و منشننأیابی اهمیننت 

( و Hydrationننر  جنذب آب )   اسناس  بنر  یگذارخیتار
-Fissionای )همچنین بر اساس ردیابی شکسنت هسنته  

track  ینران  ( کاربرد و اهمیت بسنیاری دارد؛ اگرچنه در ا
تنناکنون مطالعننات روی ابسننیدین بیشننتر محنندود بننه   

بوده است. از دوران نوسنگی سننگ ابسنیدین   منشأیابی 
بنا به دالیل گوناگون همچون برندگی بسیار باالی خود، 
جننال و درخشننندگی خنناص خننود و حالننت جننادویی،    

جوامع انسانی بوده است و در سطح وسیعی در  موردتوجه
و تنا   [5]منطقه خاور نزدیک مورد مبادلنه قنرار گرفتنند    

 صنورت بنه هزار سال قبنل   5زمان عصر مفر  در حدود 
گرفت. پع از گذشنت چنند   گسترده مورد تبادل قرار می

های علمنی در منطقنه، حرنور    هزار سال با آغاز حفاری
سنتانی توجنه باسنتان    هنای با در محوطنه  هنا سنگاین 

شناسننان را بننه خننود جلننب کننرد، زیننرا منننابع عمننده و 
هنا ننادر و کمیناب بودنند و در     اینن سننگ   شدهشناخته

های افزاردست وجود داشته است. دستفواصل بسیار دور
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از آن در سنطح وسنیعی از اینران از سننگ      شنده ساخته
چخماق در سمنان تنا جیرفنت در کرمنان و اهنران در     

مطالعات . در [3,6]یافت شدند  فارسجیخلوبی سواحل جن
های ایران از آغاز شنروخ  صورت گرفته بر روی ابسیدین

معدود پیرامنون   یهاگزارشبه علت  ییهاپژوهشچنین 
و  شنده شنناخته متفاوت از منابع  ییهانمونهدال بر وجود 

همچنین ساختار آتشفشانی در مناطق گوناگون در ایران, 
به وجود منابع ابسیدین در داخل ایران  ینگاهمینهمواره 
تپه علی کش در دشنت   هامحوطه نیترمهم. از اندداشته

ابسیدین بر منشأیابی دهلران است که نخستین مطالعات 
اسنت و   شنده انجنام از آن  آمنده دستبه یهانمونهروی 
 ییهنا نموننه است که  ییهامحوطهاز نخستین  نیهمچن

اصنلی اینن    سؤاالتارش شد. با منابع ناشناخته از آن گز
 یهنا نموننه مطالعه  صورت در -1از:  اندعبارتپژوهش 

توان منابع دیگنری را شناسنایی کنرد کنه     بیشتر، آیا می
ابسیدین برای ساکنان علی کش بوده باشند؟  کنندهنیتأم
 یهنا رگنروه یزبا توجه به شناسایی منابع گوناگون و  -2

 رهین جزشنبه جدید در قفقاز، آسیای صنغیر، افغانسنتان و   
 یهنا نمونهعربستان، آیا منابع ناشناخته همچنان در بین 

با توجه بنه اینن واقعینت کنه از      3کش وجود دارد؟ علی
کنش  زمان مطالعنه بنر روی ابزارهنای ابسنیدینی علنی     

بنر روی مننابع ابسنیدین و     یاگسنترده مطالعات  تاکنون
منسجم و تکمیلی  یهادادهو  شدهانجام آن یهارگروهیز

وجود دارد، آیا در صورت مطالعه مجدد بنر روی ابزارهنا   
؟ شنود یمن با منبع ناشنناخته مشناهده    ییهانمونه مجدداً

منشنأیابی  آنچه موضوخ این پژوهش است تکمیل پنازل  
 کش دشت دهلران است.های تپه علیابسیدین
 

 پژوهش. پیشینه 2
برونزدهننای ابسننیدین  .م 1880 ژاک دمورگننان در دهننه

( در امتنداد مرزهنای   Alagözهای آرارات و آالگنوز ) کوه
قنرار داد و بنر    یموردبررسن امروزی ترکیه و ارمنستان را 

النهنرین از  های بیناساس رنگ پیشنهاد داد که ابسیدین
. [7]این منطقنه ینا نزدیکنی آن اسنتخراج شنده اسنت       

های دمورگنان نخسنتین   توان گفت پژوهشبنابراین می
میانه است. ابسیدین در خاورمنشأیابی در جهت  هاتالش

چارلز برنی ضمن توصیف یک پیکره تزئین شده کنه در  

کند اواخر مع و سنگی در یانیک تپه یافت شد بیان می
کننه ابسننیدین یافننت شننده در چشننم ایننن پیکننره و     

بسنیار   های دیگر این تپه که نیمه شفاف بودنند ابسیدین
؛ [8]باشنند   شنده نیتنأم دسنت  ید است که از منابع دوربع

آتشفشانی منطقه ماننند   یهاکوهممکن است از  نیبنابرا
 یترکینزدسهند( که در فاصله  خصوصاًسهند و سبالن)

یمدیگر  یامقالهباشد و سپع در  شدهنیتأمبوده است 
هنا از  نیدیابسبسیار بعید است که فرض کنیم این  دیگو

  [9].منابعی دورتر از سهند تامین شده باشند 
 یهنا سننگ پژوهشگران پیشنرو در مطالعنه علمنی    

ابسیدین در خاورمیانه، کالین رنفرو و همکارانش هستند که 
 یهنناسنننگمنشننأیابی بننه مطالعننه  .م 70و  60در دهننه 

وینژه اینران پرداختنند    ابسیدین در منطقه خاور نزدیک بنه 
های ها را در بین یافتهحفارانی که این داده. پیش از او [10]

اند ینا  به گزارش وجود آن اکتفاء کرده صرفاًخود داشتند یا 
 ازجملهاند؛ برخی نیز به ذکر منبع احتمالی آن قناعت کرده

هنای  های یانیک تپنه بنه نموننه   چارلز برنی که در کاوش
اسنت.   کنرده اشناره های خود سنگ ابسیدین در بین یافته

با توجه به نزدیکی کوه آتشفشانی سهند به محوطنه،   برنی
دانند و احتمنال   منبع این ابزارهای ابسیدینی را سهند منی 

 [9 ,8].داند استفاده از منبع دیگری را بعید می

های ابسیدین شنرق  همکارانش نمونه اتفاقبهرنفرو 
دریای مدیترانه و خاور نزدیک را مطالعنه کنرده و نتنایج    

منتشر کردنند   .م 70و  60در خالل دهه  این مطالعات را
صورت کلی به این نتیجه رسیدند که منابع ابسیدین و به

کننده سواحل شرقی دریای مدیتراننه  مرکز آناتولی تأمین
کنننده  بوده است و منابع ابسیدین شنرق آنناتولی تنأمین   

النهرین و زاگنرس بنوده  و مننابع    ابسیدین در شرق بین
هنای  نده ابسیدین بنرای محوطنه  کنمرکزی ترکیه تأمین

 ,13 ,12 ,11 ,10 ,1]باستانی سوریه و لوانت بنوده اسنت   

چگونگی این تبنادالت و مسنیرها را    کهیدرحال. [15 ,14
هنای  ها و محدودیت تعنداد محوطنه  به علت کمی نمونه

مطالعه شده  و همچنین تکمیل نبودن اطالعات پیرامون 
صورت کامنل و قطعنی   شناسایی و آنالیز تمامی منابع، به

 در آن زمان مشخ  نشد. 
و مهندوی و    [16]بعندها گنری راینت و گنوردوس    

سنازی ننوترونی بنه    با کمک روش فعنال  [17]بوینگتون 
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کش و یانیک و شوش، حسنلو، های علیمطالعه ابسیدین
هنای سنطحی مرودشنت پرداختنند. بنر      و یافته جعفرآباد

خوزسنتان بنا   های آذربایجان و اساس گزارش آنان نمونه
های فالت ایران بنا دریاچنه وان   آناتولی مرکزی و نمونه

ارتباط دارد. مطالعات مشابه بعدها توسی افنراد متعنددی   
 ، خادمی ندوشن[19] ، فرشی جاللی[18] همچون بلکمن

 ، محمد ایوتونند [23] ، سیده راضیه شاهرخی[22 ,21 ,20]
، [6] ، سننهیال غرابننی[25] ، احمنند چننایچی امیرخیننز[24]

 سنمیه ننوری  ،  [26]مصطفی خزایی کوهپر و همکارانش
؛ نیکننننامی و [29 ,28] عابننندی و همکنننارانش ، [27]

نجام شند کنه   ا [31] السکوگدارابی و و  [30] همکارانش
های مناطق گوناگون کنار کردنند و نتنایج    روی ابسیدین

خود را در غالب چندین مقاله منتشنر کردنند و از مننابع    
هنای خنود   منابع ناشناخته در میان نمونهقفقاز، آناتولی و 

 .انددادهگزارش 
های منتشنر  خزایی و همکارانش به ارزیابی گزارش

های با مننابع ناشنناخته در غنرب    شده در مورد ابسیدین
 NAAو  pXRFایران پرداختند؛ آنان با اسنتفاده از روش  

ای در لرستان و با تحلیل های محوطهو با آزمایش نمونه
به کمک مقایسه با منابع قفقاز و ترکیه نشان دادند  هاآن

ها از مننابع حوضنه   در این محوطه شدهاستفادهکه منابع 
 .[32]است  شدهنیتأمدریاچه وان در شرق ترکیه 

هنایی جهنت   هنا، فعالینت  این پنژوهش  موازاتبهاما 
اینران صنورت گرفنت.    شناسایی منابع داخلی ابسیدین در 

 یهنناگننزارش بننرهیننتکهننا کننه بننا غالننب ایننن پننژوهش
ها استوار بود، امیدوار بودنند چننین   شناسی و سفرنامهزمین

منابعی در ایران وجود داشته باشند و بخشنی از ابزارهنای    
(. نمونه 1باشند )شکل  شدهبرداشتابسیدینی از این منابع 

الدین رفینع فنر   ای است که جاللها سه مقالهاین پژوهش
ترین تبادالت فرهنگنی  تحت عنوان رواج ابسیدین و کهن
و بازنگری  خیازتارشیپتکنولوژیکی آن در ایران؛ کوهبنان 

.[35 ,34 ,33]در ابزارهنای دهلنران منتشننر کنرده اسننت    

 

 
 

 ای ابسیدین و منابع منطقه شدهشیآزماهای های باستانی با ابسیدین: نقشه محوطه1شکل 
Fig.1: Map showing the archaeological sites with studied obsidian and the regional sources of obsidia. Several sources in 
Armenia, Azerbaijan, and Georgia not found on sites in Iran are not shown in order to reduce clutter. Obsidian sources: 

(1) Bingöl, (2) Nemrut Dağ, (3) Suphan Dağ, (4) Meydan Dağ, (5) Sarikamis, (6) Gutansar, (7) Geghasar, (8) Syunik, (9) 

Sahand, (10) Sabalan, (11) Mianeh, (12) Saveh, (13) Takestan, (14) Fesharak, (15) Bam, (16) Taftan. Archaeological sites: 

(a) Yanik Tepe, (b) Kul Tepe, (c) Nader Tepe, (d) Ghosha Tepe, (e) Sharyari, (f) Chogha Gavaneh, (g) Asiab, (h) Ganj 

Dareh, (i) Chogha Bon, (j) Ali Kosh, (k) Malyan, (l) Jiroft, (m) Tepe Yahya. 
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سنجی صورت مطالعات مذکور بر اساس مطالعات باستان
نگرفته بود. بعدها چایچی تالش کرد تا منبع سنگ خنام  

هایی غرب ایران بیابد و به این منظور بررسیرا در شمال
را در قالب رساله دکترای خود در دانشگاه تهنران انجنام   

منبننع  1390. خزایننی و همکننارانش در سننال  [25]داد 
 پنژوهش ابسیدینی در شهرستان میانه شناسایی کردند و 

در حنال تکمینل اسنت. عابندی و همکنارانش در       هاآن
پژوهشننی بننه معرفننی چننند منبننع جدینند ابسننیدین در   

 یهنا صنه یخصپرداختنند و   آبناد بسنتان شهرستان میانه، 
چنه مننابع   اگر [29 ,28]را مشخ  کردند  هاآنشیمیایی 

ابسیدین در ایران با توجه به وجود ساختارهای آتشفشانی 
محتمل است، اما باید در نظر داشنت کنه صنرف وجنود     

بنودن آن توسنی    مورداسنتفاده منبع ابسیدین بنه معننی   
نیست و نیاز اسنت تنا ابزارهنایی     یخیازتارشیپمردمان 
 .داز این منابع شناسایی شو شدهساخته

 

 دهلرانکش تپه علی .3
دشت دهلران در استان ایالم در مرز ایران و عراق قنرار  

ارتفناخ   کنم  کنوه رشتهدشت دهلران توسی  درواقعدارد. 
النهنرین جندا   ( از دشت بینJebel Hamrinجبل حمرین )

شود. به لحاظ نزوالت جوی دارای بارنندگی انندک و   می
. [36]گرم است  شدتبهالنهرین در تابستان همچون بین

دشت توسی بخشی از غرب زاگرس که در اصطالح  این
 است.  محصورشدهخوانند آن را پشت کوه می

 mای تقریباً مدور با قطری حندود  کش تپهتپه علی
صاف اسنت. ارتفناخ آن از    باًیتقراست که رأس آن  135

 mاست و ضخامت آثار تپه  m 4های اطراف سطح زمین
ترین کلیدی درواقعکش . تپه علی(2شکل ) [37]است  7

غرب ایران در طی دوره نوسنگی است محوطه در جنوب
های این محوطه استوار و اساس گاهنگاری ایالم بر داده

 است.
در کننار   1903نخستین بار گوتینه و المپنر در سنال    

کش گمانه آزمایشی های موسیان و خزینه، در تپه علیتپه
 1960سنال   . پنع از گوتینه و المپنر، در   [39]حفر کردند 

بریدوود و ریچارد واتسون از تپنه بازدیند کردنند؛ بریندوود     
در بردارنده اطالعات بسیار  احتماالًکش معتقد بود تپه علی

باره آغاز کشاورزی و تولید غذا و دامداری باشند؛  مهمی در
آمریکایی به سرپرستی هول و فالننری بنه    یئتیه رونیازا

در اینن   1963 و 1961هنای  کنش آمدنند و در سنال   علی
محوطه به کاوش پرداختند و گزارش آن را در قالنب ینک   

کش در سال . علی[37]منتشر کردند  1969کتاب در سال 
. [40]زاده تعینین عرصنه و حنریم شند     توسی شنبه 1388

 منظنور بنه آخرین مطالعه این محوطه توسی حجت دارابی 
 بنر . [41]انجام شد  1396و گاهنگاری در سال  ینگارهیال

 1963و  1961حفناری صنورت گرفتنه در فصنول      اساس
 بنر دوره را شناسایی کردنند کنه بنه ترتینب      3کاوشگران 

هنای  ترین دوره تا جدیندترین دوره بنه ننام   قدیمی اساس
   شدند. یگذارنامکش و محمدجعفر بزمرده، علی

 

 
 

 [38]در دشت دهلران  :  تپه علی کش2شکل 
Fig.2: Tape Ali Kosh in Dehloran plain, [38] 
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مرحله بزمرده حدود دو متر ضخامت داشت و به دو 
 m 3کننش تقسننیم شنند. مرحلننه علننی  C2و  C1الیننه 

تقسیم شد. مرحله  B2و  B1ضخامت داشت و به دو الیه 
 cm 160تقسنیم شند و    A2و  A1الیه  2به  محمدجعفر

کش متعلنق بنه   های بزمرده و علیدوره. ضخامت داشت
دوره بدون سفال و دوره محمدجعفر متعلنق بنه دوره بنا    

ترین اسنتقرار اسنت   سفال است. دوره بزمرده که قدیمی
هننای کلننی بننا هننای کنناوش شننباهتیافتننه اسنناس بننر

شهیر در کردستان عنراق  شمی و کریمهای زاویمحوطه
. [37]دره و آسننیاب در کرمانشنناه دارد و همچنننین گنننج

صننایع سننگی    ازلحناظ بروس هو نشنان داد اینن دوره   
گرفتن همنه   نظر دربا کریم شهیر است و با  سهیمقاقابل
ها اعم از معماری، بقایای گیاهی و جانوری و دیگنر  داده

اشیاء، دوره بزمرده را بنه مرحلنه بعند از کنریم شنهیر و      
 .[42]کند منتسب می نزدیک مرحله فرهنگی جارمو
کنش مشنابه دوره بزمنرده    صنایع سنگی دوره علی

اسننت. ابزارهننای ابسننیدینی روتننوش شننده مشننابه      
های بدون سفال زاگرس تنا فنرات اسنت کنه از     محوطه
های تحتانی(، مغزلیه، چای اونو، های جارمو )الیهمحوطه

هنای  پژوهش اساس بر. [44 ,43]دست آمد گری تیلله به
شناسی در دشت دهلنران، ابزارهنای ابسنیدینی از    باستان

اواخر دوره نوسنگی بدون سفال و با آغاز یکجانشینی در 
گردنند و در  کش )فناز بزمنرده( اناهر منی    محوطه علی

کش و کش محوطه علیهای جدیدتر یعنی  فاز علیدوره
کش . در تپه علی[11] ابدییمنیز محوطه چغاسفید ادامه 

 %9قطعنه ابسنیدینی )   347 مجمنوخ درو در فاز بزمنرده  
در فنناز  1شنند. ابزارهننای سنننگی( یافننت کننلبننهنسننبت 

ابزارها متعلق به ابزارهنای ابسنیدینی بنود     %2کش علی
جعفر شاهد کاهش نسنبت  قطعه(. اما در فاز محمد 474)

ابزارها هستیم. در این مرحله تعداد ابزارهنای ابسنیدینی   
 ,13]شود ابزارها را شامل می %7/1قطعه است که  417

آنالیزهننای رنفننرو و همکننارانش نشننان داد اغلننب   .[37
دهلران از معنادن شنمال شنرق آنناتولی و      یهانیدیابس

 ,11] انند شنده نیتأممخصوصاً معادن حوضه دریاچه وان 

کش کنه  ترین فاز در تپه علی. در فاز بزمرده )قدیمی[12
مرحله بدون سفال است و نخستین شواهد اهلنی شندن   

ابزارهنای سننگی از     %9بز در ایران از این الیه اسنت(  
کننش و اننند و در فازهننای علننیجنننع ابسننیدین بننوده

. [37]رسند  منی  %7/1و  %2اینن مینزان بنه     محمدجعفر
مبادله ابسیدین در فازهای بعدی که از محوطه چغاسفید 

افزایش میزان اسنتفاده از ابسنیدین   دست آمد نشان از به
در دشننت دهلننران اسننت. در تپننه چغاسننفید در فنناز     

قطعنه( و در   156) %8محمدجعفر مینزان ابسنیدین بنه    
رسنند. قطعننه( مننی 2042) %5فازسننفید ایننن میننزان بننه 

. [13]دهنند معنندن را نشننان مننی 2مطالعننات اسننتفاده از 
قطعنه ابسنیدین از فناز     2روی  شنده انجنام  یهاشیآزما
 هنا آنجعفر نشان داد مننابع  قطعه از محمد 2کش و علی

غرب دریاچه وان ترکینه اسنت   دا  در شمالمعدن نمرود
. ابسیدین  از بینگول در تمام فازهای تپه علی کش [12]

. در فاز بیات در تپه سبز مقدار محندودی  [45]وجود دارد 
ابسیدین که منبع آن متعلق بنه مننابع آنناتولی مرکنزی     

 شنده شنناخته . اما در کنار این منابع [14]است یافت شد 
ابسیدین در دهلران معادن دیگنری نینز وجنود داشنته و     

و  2bاند، این منابع بنا عننوان   گرفتهقرار می مورداستفاده
3a و  ا هننوز معنادن آن شناسنایی نشنده    اند امثبت شده

دانند  رفیع فر منبع آن را از منابع احتمالی داخل ایران می
دهد برخی ای دیگر همچنین احتمال می. او در مقاله[35]

تواننند از  از ابزارهای ابسیدینی یافت شده در دهلران می
شنده   نیتنأم منابع ابسیدین مناطق مرکزی فالت ایران 

 . [34]باشد 
 

 هاروشمواد و  .4
نمونه ابسیدین که شامل تیغه، تراشه  21در این پژوهش 

اسنت، انتخناب شند. اینن      cm 4-2و دوررینز در انندازه   
 منظنور بنه کنش کنه   ها در پی کاوش در تپه علنی نمونه

کننش بننه سرپرسننتی تعیننین عرصننه و حننریم تپننه علننی
 15 انند. دست آمدهگرفت، بهزاده صورت لک شنبهاعبدالم
 1 :دسنت آمدنند  های زیر بهها از گمانهاین نمونه عدد از
 5گماننه  عندد از   2(، 1نموننه شنماره   ) 2گماننه  عدد از 

 هنای نمونه) 6گمانه عدد از  4(، 3و  2شماره  هاینمونه)
عدد  2 (،8نمونه شماره ) 8گمانه عدد از  1(، 7-4شماره 

گماننه  عندد از   5(، 10-9شماره  هاینمونه) 13گمانه از 
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 کشاز تپه علی موردمطالعه یهانمونه: 3شکل 
Fig. 3: Analyzed samples from Tape Ali Kosh 

 
های نمونه )نمونه 6؛ (15-11های شماره نمونه) 23

( نیز از سطح محوطه و پیرامونش انتخاب 21-16شماره 
های انتخابی به آزمایشگاه دانشگاه میسوری نمونهشد. 

آمریکا ارسال و در آنجا در راکتور تحقیقاتی با دستگاه 
pXRF آزمایش شد. 

سنناخت شننرکت بروکننر    مورداسننتفادهدسننتگاه 
بنه   لوواتیک 40سنج با ( است. طیفBruker III-V)مدل

کند. اشعه ایکع کار می 17mAهمراه یک تیوب معمول 
م فیلتر شد تا ومینیوسیله مع، تیتانیوم و آلوسنج بهطیف

را کناهش دهند.    8keVهنای کمتنر از   تعداد اشعه ایکع
در اینن مطالعنه   اطمینان درستی نتنایج آننالیز،    منظوربه

بع خنام کنه   اهنای منن  با نمونه ابسنیدین  pXRFدستگاه 
 یسننج فین طسازی ننوترونی،  با دستگاه فعال نیازاشیپ

ICP-MS  وpXRF کالیبره شند.  ، [42] بودند شدهشیآزما
 ,K, Ti, Mn, Fe, Zn, Ga, Rb, Sr, Yدوازده عنصر شامل 

Zr, Nb, Th اما تنهنا شنش    ؛در هر نمونه  شناسایی شد
منشنأیابی  در مطالعنات   Fe, Rb, Sr, Y, Zr, Nbعنصنر  

ها در ابسیدین سودمند هستند و نتایج تجزیه عنصری آن
 (.1جدول زیر آورده شده است )جدول 

 

 هانتایج و یافته .5
نمونه و مقایسنه   21 آنالیز از آمدهدستبهنتایج  اساس بر

های منابع خاور نزدیک که در ابسیدین آن با بانک نمونه
دانشگاه میسوری وجنود دارد   راکتور تحقیقاتی آزمایشگاه

و خصیصه شنیمیایی   شدهکیتفکو منابع ابسیدین در آن 
توان منبع یا منابع احتمنالی  می ،است شدهمشخ ها آن

نتنایج آزمنایش بنا نتنایج باننک       را از هم تفکیک کنرد. 
اطالعات آزمایشگاه راکتور تحقیقاتی دانشنگاه میسنوری   

 4و  5 شنکل  نتنایج در  ،برای نمایش بهتنر  مقایسه شد؛
( Zrاست. با محاسبه نسبت زیرکونینوم )  شدهدادهنمایش 

( به Zr/Nbو میزان زیرکونیوم/نیوبیوم ) (Rbبه روبیدیم )
هننا و منننابع  در  نمونننه( Rb/Srروبیدیوم/اسننترانتیوم )
هنا از  منبع شناسایی شد. نمونه 3 ،ابسیدین ترکیه و قفقاز

نمونه نیز وجود دارند کنه   2 دا  ودا ، میدانمنابع نمرود
مشنابه   Aمیزان عناصنر آن بنین نمنرود دا  و بینگنول     

منبع اینن دو   توانینم pXRFهستند با استفاده از روش 
نمونه را با اطمینان از یکدیگر تفکیک کرد. این مشنکل  

بلکمنن، شناتانیه و همکنارانش، گراتنوز و      نین ازاشیپرا 
همکارانش و پژوهشگران دیگر دریافته بودنند و هرینک   

 ,47 ,18 ,5]ی جهت حل این مشکل ارائه کردند هاروش

بهتر است برای اشاره بنه دو نموننه    رونیازا. [50 ,49 ,48
نمرود/بینگنول اسنتفاده    صورتبه هاناممذکور از ترکیب 

در نمنودار مشنخ  اسنت در     کنه  همچننان زیرا گردد. 
گیری زیرکونینوم بنه روبیندیم منبنع بینگنول بنا       نسبت
یکننی از  تننداخل دارننند. pXRFبننه روش  Bدا  نمننرود
اینن دو منبنع از یکندیگر     کیتفکبرای  هاروشبهترین 

و بنا   است( INAAی نوترونی )سازفعالاستفاده از روش 
( امکان تفکینک Mn( و منیزیم )Brکمک عناصر باریم )
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 (ppm)مقادیر بخش در میلیون است  کشدر مصنوعات تپه علی pXRFگیری شده به روش : نتایج عناصر اندازه1جدول 
Table 1: Results of elements measured by pXRF for artefacts from Ali Kosh, )All values are in parts per million ppm) 

 

Sample No K Ti Mn Fe Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Th 

ALK001 37779 781 624 21838 183 26 213 3 123  343 69 23 

ALK002 35202 862 536 25220 185 32 233 7 124 1419 71 23 

ALK003 35523 877 1046 36625 229 27 229 4 123 1200 58 26 

ALK004 35096 710 737 28098 260 36 245 2 136 1525 69 34 

ALK005 36048 630 486 24460 236 27 217 2 126 1376 70 26 

ALK006 35085 687 260 15410 76 22 209 35 26 278 13 21 

ALK007 34965 492 422 26569 238 28 224 2 127 1265 63 23 

ALK008 35555 566 673 23125 213 33 222 2 135 1412 69 26 

ALK009 35600 826 357 14864 50 19 214 37 24 294 16 23 

ALK010 36450 604 473 17443 89 18 248 50 30 339 20 26 

ALK011 37123 766 616 22193 198 31 220 3 127 1400 66 23 

ALK012 36806 655 634 23139 191 26 221 3 119 1341 64 18 

ALK013 34402 1039 944 36881 247 30 221 5 131 1383 53 29 

ALK014 35180 712 496 27413 231 29 240 1 131 1421 69 22 

ALK015 36189 768 615 23565 177 26 229 1 126 1356 65 29 

ALK016 36786 561 409 15377 60 20 224 44 31 312 19 29 

ALK017 37837 545 487 23315 179 32 211 2 123 1347 65 26 

ALK018 35086 611 517 24518 167 23 216 2 128 1341 64 21 

ALK019 35267 1013 601 25073 217 31 237 4 137 1447 66 26 

ALK020 36118 542 555 26044 216 24 224 1 140 1447 71 26 

ALK021 35137 874 711 24774 235 34 220 4 123 1334 65 24 

 
یمن ی این دو منبع از یکدیگر فراهم هانمونهو شناسایی 

 Aبینگول ها متعلق به این نمونه کهنیافار  از [32]  شود
، آنچنه در اینن منورد اهمینت دارد     Bباشد یا نمرود دا  
به منابع شرق آنناتولی اسنت و    هانمونهتعلق داشتن این 

بنود   شنده گرفتنه منبع ناشنناخته در نظنر    عنوانبه آنچه
هنای مننابع   ی از زیرگنروه کن یدرقرار داشتن آن  احتماالً

 آناتولی شرقی است.
هننای ابسننیدین  ای کننه روی نمونننه در مطالعننه

منطقنه   نزدیکنی  هنای چغناآهوان و چیاسنبز در   محوطه
روش  ازخزایننی و همکننارانش   ،انجننام شنند  دهلننران

سازی نوترونی برای تفکینک اینن دو منبنع کنه در     فعال
ریزی شنده بنود انجنام    آزمایشگاه دانشگاه میسوری پایه

ها متعلق ها تمام نمونهند در این محوطهدنشان دا و دادند
و در این صورت بایند در نظنر    [32]دا  هستند  به نمرود

که در این  ییهاارد نمونهداشته باشیم که احتمال بسیار د
 ،انند شنده یمعرفن هنای بینگنول   نموننه  عنوانبهپژوهش 
 2باشد و ما تنها  Bدا  های منبع نمرودنمونه ءجز درواقع

 کنه یدرصورتدا  داشته باشیم. و میدان Bدا  منبع نمرود
هنا از  بگیرم دو نمونه از بینگول باشد آمار نموننه  نظر در

 :استقرار زیر 
 4(، 13و  3 یهنا نموننه بینگنول ) نمرود/نمونه از  2

هنای  از نموننه  انند عبارتدا  است که نمونه نیز از میدان
نمونننه متعلننق بننه    15. بنناقی 16و  10، 9، 6شننماره 
 بوده است.  Bدا  نمرود

 7در مطالعه رنفرو و همکنارانش  الزم به ذکر است 
 3 ،کنش کش انتخاب شند. از فناز علنی   علی نمونه از تپه

 برآزمایش شد که  محمدجعفراز فاز نیز نمونه  4نمونه و 
کنش از منبنع   هنای فناز علنی   یکی از نموننه  ،آن اساس
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 کش و منابع ابسیدین منطقههای علینمونه Rbو  Zrعناصر  pXRFنمودار پراکندگی اطالعات : 4شکل 
Fig. 4: Scatterplot of pXRF data for Rb and Zr comparing the composition of the obsidian artifacts from Ali Kosh to 

90% confidence ellipses for individual sources 

 

 
 

 کشبه روبیدیوم/استرانتیوم تپه علی : نمودار پراکندگی نسبت عناصر زیرکونیوم/نوبیدیوم5شکل 
Fig. 5: Scatterplot of Rb/Sr versus Zr/Nb for obsidian artifacts from the site of Ali Kosh Tepe, grouped by assigned 

source. Ellipses are plotted at the 90% confidence level 
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هنای فناز   نمونه از منبع نمرود بود. از نموننه  2و  بینگول
نمونه  2و  نمرود دا نمونه متعلق به گروه  2 ،فرمحمدجع
از منبنع بینگنول در تمنام     .[13 ,12] بود بینگولاز گروه 

 . پژوهشنگران [45]کش نمونه وجود دارد مراحل تپه علی
که در علی کش  را 2b گروه منشأدر آن زمان نتوانستند 

شناسایی کنند. این علت و اساسی برای  نیز وجود داشت
منشأیابی ی هانمونه منشأ شد تا  پژوهشگرانبرخی نظر 

 .[35 ,34] داخلی بداند نشده را به منابع احتمالی
 

 یریگجهینت .6
نمونننه ابسننیدین  21نتننایج ایننن پننژوهش نشننان داد کننه 

کش همه متعلق به مننابع شنرق ترکینه    علی شدهشیآزما
دا  هسننتند. نمونننه دا /بینگننول؟، مینندانیعنننی نمننرود

آنچه در این پژوهش  اساس برای گزارش نشد و ناشناخته
و حنداکثر   2ها از کش نمونهدانیم در علیدست یافتیم می

خزاینی و   ی کنه دیگنر  در مطالعه ؛است شدهنیتأممنبع  3
های چیا سنبز  محوطه سطحی هایهمکارانش روی نمونه

نینز   انجام داده بودنند کش و چغاآهوان در نزدیک تپه علی
احتمال قنوی وجنود    جهیدرنت نمونه ناشناس گزارش نشد.

های بندون منبنع کنه در گنزارش رنفنرو و      دارد که نمونه
هنای  بنود، یکنی از زیرگنروه    شنده اشارههمکارانش به آن 

 منابع شرق آناتولی هستند.  
عالوه بر این باید در نظر داشنت حتنی در صنورت    

ناشننناخته، یافننت شنندن ابزارهننای ابسننیدینی بننا منبننع  
توان آن را نشانه قطعی از وجود منبع داخلی به شمار نمی

آورد. باینند در نظننر داشننت اغلننب منننابع ابسننیدین کننه  
هایی از آن در گذشته جهت مقایسه انتخاب شندند  نمونه

از منابع عمده و اصلی هستند و ممکن است برونزدهنای  
برداری نشده باشد. از سنوی دیگنر غینر از    کوچک نمونه

بع قفقاز و آناتولی، منابع ابسیدین دیگر در خاورمیاننه  منا
 وجود دارد مانند عربستان و افغانستان. 

 1390های منبع ابسیدین میاننه کنه در سنال    نمونه
شناسنی دانشنگاه زنجنان یافتنه و     واسطه گروه زمنین به

گزارش شد، فاقد کیفیت مناسب جهت ابزارسازی است و 
دانشنگاه   یهاپژوهشز های دیگری که انمونه ابسیدین

هنر اسالمی تبریز از اطراف میانه یافنت شند، مشنخ     

نشده است که آیا کیفیت مناسب جهت ساخت ابزار دارد 
 یا خیر.

کنه در   ییهنا محوطنه عالوه بر این باید یادآور شد 
نزدیکی یا مجاورت مننابع ابسنیدین قنرار دارنند و از آن     

کننند  بنرداری منی  منابع جهت ساخت ابزار یا مبادله بهره
بناالیی از ابزارهنای آن محوطنه از جننع      نسنبتاً درصد 

هنای فنالت   از محوطنه  کیچیهابسیدین هستند؛ اما در 
مرکزی ایران که در نزدیکی مننابع فرضنی قنرار دارنند     

های سنگ حتی نسبت ابزارهای ابسیدینی به دیگر جنع
کنه بنه    ییهاگزارشرسد و باید برای به یک درصد نمی

 اندکردهاشارهمنابع ابسیدین در فالت مرکزی ایران وجود 
دلیلی دیگر یافت. نگارندگان جهت یافت چنین ابزارهایی 

مراجعه کردند اما حتی  ذکرشدههای حتی به برخی محل
در یک مورد نیز برونزد یا قطعات طبیعی سنگ ابسیدین 

های مع که تا حندی  مشاهده نشد و تنها برخی سرباره
 ن هستند یافت شد.مشابه ابسیدی

 

 سپاسگزاری
دانند از کارکننان و مسنئولین   نگارندگان بر خود الزم می

جهنت   متحنده االتیاراکتور تحقیقاتی دانشگاه میسوری 
انجام آزمایش و استفاده از بانک اطالعاتی آننان تشنکر   

 یشناسن نیزمکنند. از آقای دکتر نصراهلل عباسی از گروه 
دانشگاه زنجان بابت راهنمایی و همکاری در پیدا کنردن  
برونزد ابسیدین در نزدیکی شهرستان میانه که در سنال  

ایشنان همنراه بنود     یزدنمثالبا تواضع و فروتنی  1390
 کنیم.قدردانی می

 

 نوشتپی
 در فالننری  و هنول  هنای کناوش  گنزارش  طبق بر اگرچه. 1

 وجود کشعلی بزمرده هایالیه در ابتدا از ابسیدین کشعلی
 ابعناد  در خنود  کناوش  اساس بر همکارانش و دارابی اما دارد،

 هنای الینه  در رسند منی  نظنر  بنه  که هستند معتقد محدودتر
 اسننتفاده ابسننیدین از محوطننه سنناکنان بزمننرده ابتنندایی

 کناوش  در کناوش  ابعناد  داشنت  نظر در باید[. 38]کردندنمی
 اینن  بایند  امنا  اسنت  بنوده  ترکوچک گاهنگاری و نگاریالیه

 ازنظر باشد صحیح نیز همکارانش و دارابی نظر که را احتمال
 .نداشت دور
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