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Abstract
Obsidian is a dark glass formed by very rapid solidification of volcanic lava, but in the
archaeological view, this volcanic glass is an important source for prehistoric tool-making and
artifacts such as arrowhead, point, flake, blade, hand axes, micro-blades and etc. Therefore,
obsidian artifacts are frequently used material in prehistory and found widely in archaeological sites
around the world. The provenance study of obsidian has been an issue of intense research and
debate between archeaometrist and geologists. Hence, different provenance studies carried out in
Anatolia and Caucasus since 1960s up to 2015, but the obsidian research in Iran is in very early
stage and consider as terra incognita. According to the occurrence of lithic obsidian artifacts in
most of the prehistoric archaeological sites in north-west of Iran have been recovered during last
decades, various questions have been rise on the subject of the provenance of these materials. New
studies on prehistoric obsidian artifacts have been done by other scholar specially Iranians during
the recent years, where the main part of these studies focus on the characterization and
classification of the obsidian artifacts by chemical analysis, in order to find an evidence of sourcing
and provenance. More recent research showed that some obsidian tools might have come from
unknown sources located in Iran (perhaps Sahand and Sabalan Mountain). This paper will try to
discuss the new obsidian mine in north-west Iran in western Asia. After a brief introduction of
obsidian studies in north-west Iran, the paper addresses preliminary report of recent researches that
took place concerning 10 local obsidian mine samples from Tajaraq of Miyaneh and Ghizilja of
Bostababad, around of Bozghoosh Mountain in the skirt of Sahand volcano. This study was
realized by portable X-ray ﬂuorescence (pXRF), as a non-distractive technique for elemental
analysis, to differentiate between local obsidian mine. From 10 mine samples, 8 samples from
Tajaraq of Miyaneh and 2 samples of Ghizilja of Bostanabad were selected and analyzed. This mine
samples could be consider as the first obsidian source specimens in association with prehistoric
lithic artifacts of north-west Iran and give the chance for detail and comparative studies of these
sources with prehistoric site artifacts for provenance studies, as local or imported materials to this
part of Iran. The research has been carried out with a focus on locating the origins and resources of
obsidian procurement in the northwest of Iran, in order to rethink and reconstruct the regional and
supra-regional trade and exchange networks in future. The project clearly identified the three
groups of geochemically different obsidians named Tajaraq A, Tajaraq B, and Ghizilja. Due to the
fact that Tajaraq obsidian is of a higher quality than the Ghizilja ones, it seems likely that the
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samples of Tajaraq obsidians have had the ability to be used for tool-making in the past, as the
samples of Ghizilja, Bostanabad are too fragile and perlitic in structure. Hence, as the two groups
of Tajaraq A and Tajaraq B have the ability to be used for ancient tools in all probability, they can
be introduced as candidates for obsidian mining in prehistoric times in the northwest of Iran. In
fact, the proposed hypothesis is still at a very early stage and future scientific studies and field
research have to be followed. Comparing the new results with prehistoric sites in the cultural areas
of Miyaneh and Bostanabad, it becomes obvious that the Tajaraq B obsidian overlaps in some trace
elements with published data Anatolian sources. If this overlap could be found also by comparing
other elements and their combination, and if it will be confirmed by other methods in future, it
could lead to a complete review of all previous obsidian analysis from Iran. In other words, several
samples that were up to now thought to be from Anatolia could come in reality from source B of
Tajaraq. This is a serious and peculiar hypothesis, which means, at first step, more data have to be
collected at the geological outcrops and especially, by analyzing the archaeological finds from well
stratified context. The implications of the findings will discuss along with limitations and future
research directions.
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چکیده
دست افزارهای ابسیدینی از فراوانترین مصنوعاتی هستند که در محوطههای باستانی خاورمیانه و خاورنزدیک یافکت مکیگردنکد.
منشأیابی ابزارهای ابسیدین از موضوعات جذاب و مورد بحث در میان باستانشناسان و زمینشناسان است .از آنجایی که مطالعکات
فراوانی بر روی منشأیابی معادن ابزارهای سنگی ابسیدینی در مناطق همجوار ایران مانند آناتولی و قفقاز انجکام گرفتکه اسکت ،لکذا
بخشهای عمدهای از ایران به عنوان ی وقفه مطالعاتی در باستانشناسی خاورمیانه از بابت مطالعات منشکأیابی ابزارهکا و معکادن
ابسیدین به شمار می آید .مطالعات اخیر ِمعادن و منابع ابسیدینِ ایران و نیز منشکایابی ابزارهکای سکنگی فکراوان ابسکیدینی ،زمینکه
مساعدی جهت ایجاد ی پایگاه اطالعاتی و ترسیم افقی پژوهشی را برای مطالعات ابسیدین منطقه فراهم سکاخته اسکت .در ایکن
پژوهش با هدف معرفی گروههای جدید ابسیدینی در خاورمیانه و بخش ایران  10نمونه ابسیدین از منکابع شناسکایی شکده اخیکر در
منطقه تجرق میانه و قزلجه بستانآباد و اطراف کوههای بزقوش با استفاده از روش آنالیز  pXRFبه روش قابل حمل ارائه گردیکده
است .به نحوی که  8نمونه از منبع ابسیدین تجرق میانه و  2نمونه از منبع قزلجه شهریار بستانآبکاد انتخکاب و مکورد آنکالیز قکرار
گرفتند .نتایج مطالعات و تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد سه گروه عمده جدید ابسیدین قابل تفکی و شناسایی اسکت ککه تحکت
عنوان گروه ابسیدینی  Aو  Bتجرق میانه و گروه منبع قزلجه شهریار بستانآباد معرفی می گردند .این یافتهها نخستین نمونههکای
ابسیدینی شناسایی شده ایران در ارتباط با منابع و منشایابی نمونههای تاریخی و باسکتانی هسکتند ککه زمینکهای جهکت مطالعکه و
مقایسه این منابع با یافتههای باستانی و منشاهای مختلف محتمل داخلی و خارجی را فراهم خواهند ساخت.
واژگان کلیدی :ابسیدین ،منابع بومی ،فلورسانس اشعه ایکس ( ،)XRFمعنبع تجرق بزقوش میانه ،منبع قزلجه بستانآباد
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 .1مقدمه
ابسیدین یا شیشه آتشفشکانی از سکن هکای بکه نسکبت
کمیاب طبیعت است غالباً به رن سکیاه یکا تیکره رنک
است با ترکیک ریکولیتی و شکسکتگی دکدفی شکناخته
میشکود و حادکل انجمکاد خیلکی سکریع ()Quenching
ماگماهای غنی از سیلیس و با گرانروی باال در سطح (یا
در موارد محدود نزدی سطح) زمین است ] .[1ابسیدین
از مهککمتککرین مککواد خککام جهککت ابزارسککازی اسککت کککه
انسانهای نخستین از آن در ساخت ابزاهایی مانند کارد،
تیغه و اره استفاده میکردهاند .از لحکا مقیکاس سکختی
ابسیدین در مقیاس سختی  6تقسیمبندی موس قرار می
گیکرد .بککهراحتککی از ایککن سککن تکککههککایی بککهدککورت
شکستگی ددفی و ورقهورقه جدا شده و لبههای بسکیار
تیزی را برای کاربردهای مختلف ایجکاد مکینمایکد .بکه
دلیل این ویژگی بسیار مهم فیزیکی ،ابسیدین بکهعنکوان
یکی از مواد خام بسیار ارزشکمند و مکورد عالقکه جهکت
ساخت ابزارهای مختلکف قبکل از اختکرال فلکز در طکول
دوران باستان مورد استفاده قرار گرفته است ] .[2در یافته
های باستانشناختی عمدتاً ابسیدین از طیف رنگی سکبز،
سبز-خاکستری تا سیاه (حتی در برخی مکوارد قهکوهای،
قرمز و دورتی) را در بر میگیرد ] .[3گرچکه در سکاختار
ابسکیدین برخکی کککانیهکا و یکا ادخککالهکا ،و همننککین
محصوالت ناشی از تبلور مجدد میتواند نمایان گردند اما
هنگام مطالعکه نمونکههکای ابسکیدین زیکر میروسککو
پالریزان تقریباً به هیچ وجه این مکوارد بکرای شناسکایی
نمونههای ابسیدین یا شناسایی معادن آنها قابل اعتنکا و
کاربردی نیست .از این رو آنالیزهای شیمیایی ی فرآیند
استاندارد جهت شناسایی منشا ابسکیدین مکورد اسکتفاده
قرار گرفته است ].[1
بطور کلی ابسیدینها بر اساس سکاختار شکیمیایی و
کانینگاری ساختار زمینشناختی که درون آنها رخ مکی
دهد به سه گروه عمده تقسیم می گردند .این سه گکروه
عبارتند از عنادر آلکالین ،کال – آلکالین و پرآلککالین.
اما در میان این عنادر ،عنادر کمیابی وجود دارنکد ککه
این امکان را فراهم می سازند تا بتوان معادن مختلکف را
از روی عنادر کمیاب شناسایی نمود .از آنجایی که رگکه
 │ 2سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

های مختلف در محلها و محوطههای آتشفشانی مشابه
می توانند دارای ساختارهای شکیمیایی متفکاوتی باشکند،
دقت در نمونهبرداری از هر ی از معکادن و متعاقک آن
دقت در آنالیزهای کمی نقش تعیین کنندهای در دکحت
دادهها و شاخصها برای نسبت دادن به ی منبع خاص
دارند در همین راستا بوسیله روشهای شکیمیایی تجزیکه
عنصری می توان تمامی نمونههای ابسیدینی یافته شده
از محوطهها را بهوسیله ترکیبات شیمیایی خاص آنها از
لحا زمینشناختی منشأیابی کرد ].[4
در همین راستا با توجه به تعکداد زیکاد نمونکههکای
ابزارهککای ابسککیدینی کککه در طککی ی ک قککرن اخیککر در
محوطههای شاخص شمال غرب ایران و خاورمیانکه بکه
دست آمده است سکواالت بسکیاری در رابطکه بکا منشکا
مطرح گردیده است ،از مهمترین سواالتی که در رابطه با
منابع و منشکأ ابزارهکای ابسکیدینی بخصکوص در ایکران
وجود دارد آن است که منابع ادلی ابزارهکای ابسکیدینی
باستانی محوطههای پیش از تاریخ شکمال غکرب ایکران
کجاست؟ و به دورت دقیقتر ایکن حجکم عظکیم ابکزار
ابسیدینی که در اکثر محوطههای باستانی شکمال غکرب
ایران به دست آمدهاند وارداتی هستند و یا منکابع بکومی
داشتهاند؟ پاسخ بکدین پرسکشهکا مکیتوانکد در تحلیکل
مکانیزمهای تجاری بومی و منطقهای در کنار تعامالت و
مبککادالت فرامنطقککهای بککه پککیش از تککاریخی مبککادالت
گسترده ابسیدین با مناطق همجوار مانند آناتولی و قفقاز
بککه عنککوان منشککا اغل ک ابسککیدینهککای شککناخته شککده
خاورمیانه در دوران پیش از تاریخ وجود بسیار تاثیر گکزار
باشد .در راستای پاسخ به این سکواالت تحقیکق بررسکی
نسبتاً جامعی برای یافتن منکابع ابسکیدین بکومی توسک
نگارندگان در شهریور ماه  1395به انجام رسید که نتایج
اولین فصل بررسی منجر به شناسایی ی معنبع شاخص
ابسککیدین حککوالی روسککتای تجککرق شهرسککتان میانککه در
کوههای بزقوش بود که طبیعتاً با توجه به اینککه اولکین
معنبع شناسایی شده ابسیدین در ایکران بشکمار مکیآیکد
میتواند نقکش مهمکی در تحلیکل یافتکههکای باسکتانی
ابسیدین در این منطقه از ایران داشته باشد.
 .2پیشینه مطالعات منشأیابی ابسیدینهای

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شمال غرب ایران
رنفرو و همکاران آغازگر مطالعات ابسیدین در خاورمیانکه
و نزدی و ایران بودهاند .بکا شکرول مطالعکات ابسکیدین
توسک رنفککرو و همکککاران در رابطکه بککا تجککارت و نککول
مهاجرتها در دوره نوسنگی در کل خاورنزدیک  ،نمونکه
هایی نیز از محوطههای شاخص ایران مانند :تپه سکراب
و گوران کرمانشاه ،تپه علیکش دهلکران و غیکره مکورد
بررسی و آنالیز قرار گرفت و زمینه را برای مطالعات آتکی
در رابطککه بککا ابسککیدین فککراهم سککاخت .از دهککه 1960
میالدی تا دهه  1970همانند سایر مناطق خاور نزدیک
این مطالعات ادامه یافت و از دهه  1980تکا اوایکل قکرن
 21این مطالعات با ی وقفکه طکوالنی روبکرو گردیکد و
مجدداً از حدود  2000میالدی و پس از شرول کاوشهکا
توس باستانشناسان ایرانکی و بدسکت آمکدن ابزارهکای
ابسیدینی فراوان مجدداً ی همکاری گسترده آکادمی
قابل توجهی بین پژوهشگران ایرانی و محققان خکار از
ایران برقرار گردید و این مساله موج گردید تا پژوهش
های علمی دوجانبهای در این مقطع به انجکام رسکد .در
شمال غرب ایران با توجه به نزدیکی به معادن ابسیدین
شرقآناتولی و منطقه قفقاز دردد ابزارهای ابسیدینی بکه
دست آمده نسبت به سایر منکاطق ایکران بسکیار بیشکتر
است .از این رو تا کنون مطالعات ارزشمندی توس افراد
مختلف در ایکن منطقکه بکه انجکام رسکیدهاسکت .اغلک
مطالعاتی که از دهه  1960توس رنفرو و همککاران بکه
انجام رسید معادن ابزارهکای سکنگی ابسکیدین ایکران را
اغل معادن آنکاتولی (حوضکه دریاچکه وان) و ارمنسکتان
(حوضه دریاچه سوان) معرفی نموده انکد و بکا توجکه بکه
اینکه در طی بازه زمانی هزاره ششم تا سکوم ق.م( .دوره
نوسنگی تا مفرغ) ارتباطات فرهنگی و تجاری زیادی بکا
این مناطق برقرار بوده است از طریق تبادالت ابسکیدین
سعی در ترسیم چگونگی این ارتباطات داشته اند ].[5-10
اما اولین اشاره به وجکود معکادن داخلکی توسک برنکی و
وویت پیشنهاد می گردد که با توجه به کاوشهای انجام
گرفته در الیههای نوسنگی یانیق تپکه ایکن معکدن را در
شرق دریاچکه ارومیکه جایکابی مکیکننکد ] .[11,10ویکت
همننین با توجه به فراوانی ابزارهای ابسیدین یانیق تپه
دسترسی ساکنان یانیق به معدن ابسیدین را نزدی تکر و

آسانتر از حاجیفیروز میداند و اینگونه نتیجهگیری مکی
کند که احتماالً این معدن در شرق دریاچه ارومیکه قکرار
داشته است و دو کاندیدا بکرای ایکن معکادن احتمکالی را
کوههای آتشفشانی سکهند و سکبالن معرفکی مکینمایکد
] .[10از آنجاییکه کوه سهند بسیار نزدی بکه محوطکه
یانیقتپه است ،مدتها قبل نیکز برنکی از آن بکه عنکوان
معدن احتمالی منابع و منشأ ابسیدینهای یانیقتپکه یکاد
میکند ].[11
منشأیابی ابزارهای باستانی از گرایشهکای اساسکی
رشتهی باسکتانسکنجی اسکت ،چراککه زمینکه را جهکت
بررسی تجارتهای پیش از تاریخ ،چگونگی تهیکه مکواد
خام اولیه برای جوامع باستان و غیره را فراهم میسکازد.
در همین راستا سن ابسکیدین بکا توجکه بکه ماهیکت و
سککاختار ش کیمیایی ،قابککل منشککأیابی بککوده و در دککورت
مطالعه منشایابی ابسیدینهای نواحی شمالغرب کشکور
میتوان تجارتهای دوربرد و چگکونگی مبکادالت اقکوام
پککیش از تککاریخ در بخککشهککای مختلککف غککرب آسککیا
خاورنزدی را بازسازی نمود و ارتباطات و فعالیکتهکای
تجاری این مناطق را از طریق روشهکای آزمایشکگاهی
بازسازی نمایند ] .[12بر اساس نتایج مطالعات پیشین [ 5,
 ]9, 12-19تنها منابع شناسایی شده ابسیدین خاورمیانه و
خاور نزدی در مناطق آناتولی و قفقاز قرار گرفتکهانکد و
اغل تحلیلهای آزمایشگاهی انجام گرفته منشأ تمکامی
ابسیدینهای محوطههای باسکتانی را همکین دو منطقکه
اعالم مکیکننکد ولکی در بکین مجموعکه هکای مختلکف
مخصوداً نمونههای بدست آمکده از ایکران نمونکههکایی
وجود دارند که منشأ ادلی آنهکا شناسکایی و مشکخص
نشده است.
در سالهای اخیکر متخصصکانی از ایکران سکعی در
معرفی نمونههایی منتس به منابع داخلی نمودهانکد [20-
] 22که در اغل موارد باتوجه به اینکه هیچ نمونکهای از
معادن محلی با تصکویر و جزئیکات منتشکر نشکده اسکت
بهدورت قطع و یقین نمیتوان با استناد به این نوشتارها
وجود منابع داخلی را تایید یا رد نمود .تنها نمونه معکادن
داخلی که بهدورت علمی منتشر گردید پژوهشی بود که
توس نیکنامی و همکاران در اطراف میانه و در کوههای
سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1398
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شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و منبع ابسیدین تجرق میانه در استان آذربایجان شرقی
Fig. 1: Geographical location of the study area and the Tajaraq deposit of obsidian in Miyaneh, and Ghizilja, East
Azarbaijan province, NW IRAN

بزقوش به انجام رسید ] .[23-24امکا بکا شناسکایی منکابع
جدید ابسیدین در منطقه تجرق کوههای بزقوش میانه و
قزلجه بسکتانآبکاد در اسکتان آذربایجکان شکرقی توسک
نگارندگان زمینه برای پژوهشکی جدیکد در حکوزه منکابع
داخلی ابسیدین فراهم شد که نتایج این یافته ها در ادامه
به تفصیل آمده است.
 .3مواد و روشها
 .1-3موقعیت جغرافیایی منبع ابسیدین تجرق
بزقوش میانه
محدوده مورد بازدید در  1/5Kmجنوب روسکتای تجکرق
از توابع بخکش کنکدوان ( 20Kmهکوایی شکمال شکرقی
بخش) شهرسکتان میانکه ( 41Kmهکوایی شکمال شکرق
شهرستان) استان آذربایجان شکرقی بکه مرکزیکت تبریکز
(جنوب شرق استان و مرککز اسکتان) و در شکمال غکرب
ایران واقع گشته است (اشکال  1 .و  .)2برای دسترسکی
به محدوده میتوان از طریق جاده آسفالته شهر میانه به
شهر تَرک (مرکز بخش کندوان) به طول حکدود 30Km
استفاده نمود .پس از رسیدن به شهر تَکرک نیکز بکا طکی
حدود  35Kmجاده آسفالته کوهسکتانی روسکتای تجکرق
قابل دسترس است .از روستای تجرق با استفاده از جکاده
 │ 4سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

خاکی با کیفیت پایین و به طول حدود  2500mمیتکوان
به رخنمونهای ابسیدین در منطقه دست یافکت .فادکله
جادهای این محکدوده از مرککز شهرسکتان میانکه حکدود
 67/5Kmاست که  65Kmآن آسفالته و  2/5Kmبعکدی
آن خاکی است (شکلهای  1و .)2
از نظر مورفولوژی ناحیهای ،ایکن پهنکه در یککی از
خشنترین نواحی ریختاری آذربایجان واقع شکده اسکت.
کوههای مرتفع ،درههای عمیق و پر پکیچ و خکم ،زمکین
لغزشهای عظیم ،رودخانکههکای نسکبتاً پکر آبکی چکون
گرمککیچککای و شککاخههککای فرعککی آن سککیمایی بسککیار
ناهمگون و بهکم ریختکه بکه آن دادهانکد .بکا ایکن حکال
محدوده مورد بازدیکد از ریختکاری نکه چنکدان خشکن و
عمدتاً تپه ماهوری برخوردار است .محدوده مورد بازدیکد
ارتفاعی بالغ بر  2150mاز سطح دریا دارد .از نظر اقلیمی
این منطقه دارای اقلیم کوهستانی و دارای تابستانهکای
معتدل و زمستانهای بسیار سکرد بکا ارتفاعکات همیشکه
برف گیر از مشخصات بکارز ایکن منطقکه اسکت .سکطح
رسوبت در منطقکه بکاال بکوده و ایکن از نظکر جغرافیکای
انسانی به معنی آب فراوان بکرای کشکاورزی و باغکداری
است که باعث ایجاد باغات و اراضی کشاورزی وسیع در
منطقککه و خصود کاً در روسککتای تجککرق گشککته اسککت.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

نزدی ترین تجمع انسانی به این محدوده نیکز روسکتای
کوچ تجرق است که در شمال محدوده واقع گشکته و
ساکنان روستا عمدتاً به باغداری ،کشکاورزی و دامکداری
مشغول هستند.
 .2-3زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
گستره آذربایجان بکزر در بخکش شکمالغربکی ایکران
شامل استانهای زنجکان ،اردبیکل ،آذربایجکان شکرقی و
غربی است .آذربایجان بزر به دلیل تنوعات رخدادهای
یاد شده و پینیدگیهای زمکینشناسکی حکاکم بکر آن از
جایگاه ویژهای در زمین شناسی ایران برخکوردار بکوده و
به واسطه همین پینیدگی و عدم مطالعات دقیکق زمکین
شناسی در آن ،اغل نظریات متفاوت و ضد و نقیضی در
خصوص آن ارائه شده است .ایکن گسکتره در رده بنکدی
واحدهای ساختمانی–رسوبی نبوی ( )1355در پهنههکای
البرز-آذربایجان ،گرگان-رشت ،زون آمیزه رنگین و زون
خوی و مهاباد قرار میگیکرد (تصکویر  .)2بررسکی نقشکه
ضخامت پوسته ایران زمین که براساس دادههکای ثقلکی
بدست آمده است نشان می دهد که ضکخامت پوسکته در
بخش شرقی آذربایجان (سواحل غربی دریکای خکزر بکه
سمت کوههای تالش و اسکتان اردبیکل) سکریعاً افکزایش
یافته و در حوالی ارتفاعات بزقوش به  45Kmمکیرسکد.
حداکثر ضخامت پوسته در آذربایجان در بخش مرککزی
آن و در حوالی کوههای مورو و میشو دیده میشکود ککه
به  48Kmبالغ میگردد .قدیمیترین نهشتهها در گستره
آذربایجان و در منطقکه میانکه بکر اسکاس شکواهد چینکه
شناسی موجود منتس به پرکامبرین مکی باشکد ککه در
نقاط مختلف آن و اغل در امتداد گسلهها و مناطق بکاال
آمده رخنمون یافتهاند .البته این انتساب نه بر مبنای سن
سنجی های دقیق رادیوایزوتوپی که چناننه گفته شد بر
اساس یافته های چینه شناسی بوده است .بر این اسکاس
نیز درفاً بایستی از آنهکا بکه عنکوان واحکدهای بکا سکن
نامشخص منتسک بکه پرککامبرین یکاد ککرد .در شکرق
بزقوش و در مسیر رودخانه گرمکی چکای و در مجکاورت
روستای نی باغی و ساری قمیش رخنمون نسبتاً وسکیعی
از سن های دگرگونکه بکا لیتولکوژی میکاشیسکتهکای
آنکککدالوزیت ،کردیریکککت دار ،آمفیبولیکککت و مرمرهکککای

فورستریت و والستونیتدار و مقادیری متادیاباز گکزارش
شده است .بر روی این واحدها سازندهای زمکینشناسکی
مختلف از پالئوزوئی پیشین تا عهد حاضر را میتوان در
منطقه میانه و جنوب و شرق بزقوش مشکاهده نمکود .بکا
این حال بی ش مهمترین رخداد زمینشناسکی در ایکن
منطقه همانا ماگماتیسم و یا به طور دقیقتکر ولکانیسکم
همگام با فازهای کوهزایی آلپی از ائوسکن تکا ککواترنری
است این پدیدههکا بکه نوبکه خکود باعکث شککلگیکری
مهمترین وقایع زمینشناسی در منطقه یعنی رشکته ککوه
بزقوش در ائوسن و رشته کوه چهل نور در میوسن گشته
است.
بر اساس نقشه زمینشناسکی  1:100000سکراب ،از
قدیم به جدید (شکل  ،)2واحدهای عمده رخنمون یافتکه
در محدوده مورد بازدید شامل :واحکدهای (واحکد  Schدر
نقشه زمین شناسی  1:100000سراب) دگرگونه قکدیمی
منتس به پرکامبرین متشکل از میکا شیست ،آندالوزیت
شیست و مرمر هستند .بر روی واحد شیسکتی یکاد شکده
واحککد آذرآواری (واحککد  Mtدر نقشککه زمککین شناسککی
 1:100000سراب) میوسن قرار دارد .ایکن واحکد شکامل
پیروکالستی های عمدتاً با ترکی اسیدی ،توف ،الپیلی
و آگلومرا بوده که با رن روشن (شکل  )2و سیمای نرم
فرسایش آن به راحتی در منطقه قابل تشخیص هسکتند.
این واحد سن میزبان ذخیره ابسیدین تجرق است که با
روند عمومی شمالغرب-جنوبشرق و جهت شکی بکه
سمت جنوبغرب بر روی واحکدهای قکدیمیتکر نهشکته
شده است .نهایتاً میتکوان از واحکد گکدازهای ریولیکت-
ریوداسیت-پیرومریدی (واحد  Mrدر نقشه زمکینشناسکی
 1:100000سراب) در منطقه یاد نمکود (شککل  .)2ایکن
واحد با رنک جکالی بیابکانی بکه دکورت سکن هکای
شیشهزدایی شکده واجکد آگکات در کمکر بکاالی ذخیکره
ابسیدین تجرق قرار گرفته است (شکل .)3
ذخیککره ابسککیدین تجککرق در یکک واحککد آذرآواری
بهدورت عدسیهای پراکنده در ی افکق بکا ضکخامت
متغیر قرار گرفته است (شکل  .)4ضخامت واقعی بخکش
واجد ابسیدین در این منطقکه بکین  1mتکا  10mو مکرز
سن میزبان با عدسیهای سیاه رن ابسکیدین در ایکن
ناحیه به طور کامل مشخص است (شکل  )5و بکه نظکر
سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1398
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شکل  .2نقشه زمین شناسی ساده شده محدوده مورد بازدید ] [25و موقعیت آن در جغرافیای پهنه بندی ساختاری زمین شناسی ایران
]Fig. 2: Simplified geological map of Tajaraq district and its location on the Iranian tectonic zoning map [25
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شکل  :3واحد توفی کمر پایین ذخیره ابسیدین تجرق (راست) ،واحد پیرومریدی شیشه زدا شده واجد آگات در کمر باالی ذخیره ابسیدین
تجرق (چپ)
Fig. 3. Tuffic footwall of the Tajaraq obsidian leyer (right) – Devitrified pyromeridic hangingwall of the Tajaraq obsidian
beds

میرسد ذخیره یاد شده پس از تشکیل به ککرات توسک
تنشهای تکتونیکی موجود در منطقکه خکرد و بازککاری
شده است (شکل  .)6ابسیدینهای موجود در این منطقه
رن سبز تیره تا سیاه داشته ،دارای جکالی شیشکهای و
شکستگی ددفی سطح اثر هسکتند .خکرد شکدگیهکای
تکتونیکی در منطقه به نوبکه خکود باعکث پکایین آمکدن
کیفیت شیشههای آتشفشانی یاد شکده گشکته و احتمکاالً
ترکی آنها بواسطه جذب آب تدریجاً به حالت پینستون
نزدی شده است (شکل .)6

 .3معرفی نمونههای مورد مطالعه
نمونه برداری انجام شکده در ایکن پکژوهش بکه دکورت
نقطهای و پراکنکده از رخنمکونهکای ابسکیدین دکورت
پککذیرفت .در مجمککول  18نمونککه از چنککدین مجموعککه
نمونههای منابع انتخاب و از بین آنها نمونهها  10نمونکه
مورد آنالیز قرار گرفتند .از این  10نمونه ،تعکداد  8نمونکه
متعلق به منبع ابسیدین تجرق میانه است و  2نمونه نیکز
از منبع ابسیدین قزلجکه (معکدن پرلیکت شکهریار) میانکه
انتخاب شدهاند (جدول .)1

شکل  :4رخنمون واحد دارای ابسیدین و کمر باال و کمر پایین آن (دید به سمت جنوب)
)Fig. 4: Obsidian formation outcrop and its foot and hang walls (view to South
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شکل  :5قرار گیری افق ابسیدین در داخل واحد توف – آگلومرایی (دید به سمت جنوب)
)Fig. 5: The location of Obsidian level into Tuff-Agglomerate member (view to South

در سالهای اخیر با روی کار آمدن دسکتگاه هکای قابکل
حمل فلورسانس اشعه ایکس  ،pXRFاین روش آنکالیزی
به خوبی جای خکود را در پکژوهشهکای معکدن ککاری،
باستانسنجی ،باستانشناسی و میراث فرهنگی باز ککرده
است .غیرتخریبی بودن مهمترین و شاخص ترین ویژگی

شکل  :6نمای نزدی

این روش است .همننین بهدلیل قابل حمل بودن امکان
انجام سریع آزمایشات میدانی به خوبی فراهم است .ایکن
خصیصه به خصوص بسیار مورد پسند و نیاز مکوزههکای
با آثار دارای محدودیت نمونه برداری است .عالوه بر این
بهدلیل عدم نیاز به آمادهسازیهای اولیه ،استفاده از این

از از واحد خرد شده حاوی ابسیدین در تجرق (دید به سمت جنوب)

)Fig. 6: A mesoscopic view of the crushed Obsidian particles at Tajaraq (view to South
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جدول  :1نمونههای انتخاب شده برای آنالیز از منبع ابسیدین تجرق میانه و قزلجه بستان آباد
Table 1: Selected samples from Tajaraq, Miyeneh, and Ghizilja, Bostanabad

 ،MA-TJ- 014 ،MA-TJ- 012 ،MA-TJ- 008 ،MA-TJ- 007 ،MA-TJ- 004 ،MA-TJ- 003 ،MA-TJ- 002 ،MA-TJ- 001محل پیدا شدن
نمونه :نزدیکی روستای تجرق – شهرستان میانه – آذربایجان شرقی
 BS-GHZ-003 ،BS-GHZ-001محل پیدا شدن نمونه :معدن پرلیت شهریار – شهرستان بستان آباد – آذربایجان شرقی

(MA-TJ- 001, MA-TJ- 002, MA-TJ- 003, MA-TJ- 004, MA-TJ- 007, MA-TJ- 008, MA-TJ- 012, MA-TJ- 014; Finding place
of the samples, Tajaraq village, Miyaneh city, East Azerbaijan BS-GHZ-001 ،BS-GHZ-003; Finding place of the samples,
)Ghizilja/Shahryar perlite quarry, Bostanabad, East Azerbaijan

روش بهمرات بادکرفهتکر از دیگکر روشهکای آنکالیزی
است .کاربرد این روش به نسبت ساده بکوده و نتکایج بکا
سرعت بیشتری در اختیار گروه تحقیکق قکرار مکیگیرنکد
] .[26-27این دستگاه بسته بکه نکول و مکدل قکادر اسکت
طیککف وسککیعی از عنادککر عمککده ،جزئککی و کمیککاب را
شناسایی کرده و نتایج کمی و کیفی قابل قبولی به شرط
آگاهی کاربر از محدودیتهکای دسکتگاه بکهدسکت دهکد
] .[27دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایککس پرتابکل
مکورد اسکتفاده مکدل  Thermo Niton XL 31و سکاخت
آمریکا است .برای آنالیز تجزیه عنصکری هکر نمونکه در

مجمول سه بار و سه نقطه متفاوت طیف سنجی دکورت
گرفت و در نهایت با ترکی نتایج هر سه نقطکع نتکایج
گزارش گردیده است.
 .2-3نتایج آنالیزها
نتایج آنالیز کلیه نمونهها بوضکوح نشکان مکیدهنکد ککه
نمونههای دو منبع ابسیدین از لحا ساختار شیمیایی سه
گروه جدید ابسیدینی را در شکمالغکرب ایکران تشککیل
میدهند (جدول  2.و شکل  .)7و نمونههای فوق بازهای
میان  %73تا  %83اکسید سیلیسیوم را نشان میدهند ککه
سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1398
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با تو به ویژگیهای فوقالذکر همگی در رده ابسکیدین
قرار میگیرند ،به عالوه همانگونکه ککه در جکدولهکای
شماره  1و  3نیز مشاهده می گکردد از ایکن گکروههکای
جدید تحت عنوان گروه جدید ابسیدین تجرق میانه ککه
از نزدیکی روسکتای تجکرق میانکه ( MA TJ –Miyaneh

 )Tajaraq Obsidian Mineدر ککوههکای بزقکوش یافکت
شدهاند معرفکی و پیشکنهاد مکیگکردد .دادههکای آنکالیز
عنصککری از نمونککههککای ایککن معککدن از لحککا سککاختار
شیمیایی دو گروه متفاوت و مجزایی را نشان مکیدهنکد
کککه تحککت عنککوان تجککرق  Aو  Bمعرفککی مککیگردنککد.

جدول  :2نتایج آنالیز شیمیایی نمونههایی از منابع ابسیدین در تجرق میانه و منبع ابسیدین قزلجه بستان آباد (اکسید عنادر برحس دردد
وزنی )wt%
Table 2: pXRF results of elemental analysis of the samples from Tajaraq, Miyaneh, and Ghizilja Bosta-nabad (oxides
)normalized to 100 wt%, without Na2O
K2O

CaO

MgO

MnO

Fe2O3

Al2O3

TiO2

SiO2

Location

Samples No

4/51

0/46

0/93

0/08

1/64

13/25

0/07

79/04

*NTV

MA TJ2016 - 001

4/48

0/43

0/11

0/07

1/64

12/63

0/07

80/53

NTV

MA TJ2016 003

6/01

1/16

0

0/11

2/43

14/04

0/3

75/9

NTV

MA TJ2016 002

5/45

0/5

0/67

0/08

1/7

11/67

0/08

79/81

NTV

MA TJ2016 004

5/59

0/46

0/72

0/08

1/72

10/99

0/07

80/34

NTV

MA TJ2016 007

5/45

0/56

0/9

0/08

1/73

12/48

0/07

78/68

NTV

MA TJ2016 008

5/36

1/61

1/26

0/1

2/84

15/23

0/39

73/18

NTV

MA TJ2016 012

5/8

1/06

0/56

0/08

2/86

15/2

0/38

74/01

NTV

MA TJ2016 014

3/72

0/01

0/65

0/06

0/77

10/88

0/13

82/7

**SPM

BS GHZ 2016 001

3/92

1/1

0/29

0/06

0/72

10/28

0/14

83/41

**SPM

BS GHZ 2016 003

**SPM: SHAHRIAR PERLITE MINE

*NTV: NEAR TAJARAQ VILLAGE

شکل  :7مقادیر دردد وزنی اکسیدهای نمونهها از منابع ابسیدین تجرق میانه و قزلجه بستان آباد

Fig. 7: Concentration of main oxide of samples from Tajaraq and Ghizilja obsidian sources
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جدول  :3نتایج آنالیز شیمیایی نمونههایی از منابع ابسیدین در تجرق میانه و منبع قزلجه بستان آباد (عنادر کمیاب بر حس )ppm
Table 3: pXRF results of elemental analysis of the samples from Tajaraq, Miyaneh, and Ghizilja Bostanabad (trace elements in ppm).
Ba

Sb

Sn

Nb

Zr

Y

Sr

Rb

As

Zn

Loctio
n

Sample No

185/02

12/81

7/62

66/74

290/06

45/28

2/79

270/46

22/88

55/1

*NTV

MA TJ2016 001

131/11

9/19

7

69/77

295/62

45/17

2/56

275/85

23/95

55/11

NTV

MA TJ2016 003

477/03

13/91

8/26

62/85

611/94

35/54

101/43

215/96

10/48

48/62

NTV

MA TJ2016 002

165/31

12/38

7/65

62

271/03

41/8

4/96

257/28

21/33

52/18

NTV

MA TJ2016 004

188/76

13/75

9/46

61/3

266/19

41/13

5/21

254/27

20/57

53/76

NTV

MA TJ2016 007

172/27

11/59

8/18

62/6

272/43

42/7

4/94

261/25

21/87

53/94

NTV

MA TJ2016 008

388/11

11/62

7/99

64/05

627/04

34/28

135/16

203/05

10/35

55/71

NTV

MA TJ2016 012

380/3

11/01

7/43

73/68

718/55

40/41

74/82

237/4

12/15

57/72

NTV

MA TJ2016 014

1126/75

26/91

13/26

12/96

77/52

9/78

121/24

92/99

9/01

24/91

**SPM

BS GHZ 2016 001

1109/49

22/97

11/46

13/05

77/29

10/93

126/26

124/49

8/59

26/16

**SPM

BS GHZ 2016 003

**SPM: SHAHRIAR PERLITE MINE

 .1-2-3تحلیل نمودار پراکندگی –زیرکونیم
به روبیدیوم ( )Zr/Rbنمونههای آنالیز شده
همانگونه که در شکل 8در پایین مشخص و گروه بندی
شده است ،بر اسکاس آنالیزهکا و نسکبت زیرکونیکوم بکه
روبیدوم نمونهها سه گروه قابل تمییز است .گروهی ککه
تحککت عنککوان ( )MA-TJ Group Aمشککخص گردیککده
است ،نمونههای شاخص ابسکیدینی اسکت ککه از لحکا

*NTV: NEAR TAJARAQ VILLAGE

کیفیت و قابلیت ساخت ابزار از بقیه نمونهها بارزتر اسکت
و هنوز کیفیت شیشکهای و شککنندگی خکود را از دسکت
ندادهاند .این نمونهها متعلق بکه منبکع ابسکیدین تجکرق
میانه هستند .گروه دوم مشخص شده بر اساس آنالیزهکا
که تحت عنوان ( )MA-TJ Group Bمشخص شده است
نیز گروه دوم ابسیدینهای منبع تجرق میانه است که از
لحا عنادر کمیاب تفاوت جزئی را بکا گکروه  Aنشکان

شکل  :8نمودار پراکندگی زیرکونیوم به روبیدیوم ( )Zr/Rbنمونههای آنالیز شده
)Fig. 8: Scatterplot of Zr versus Rb for obsidian samples from Tajaraq and Ghizilja obsidian sources (pXRF
سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1398
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شکل  :9نمودار پراکندگی استرانسیوم به روبیدیوم ( )Sr/Rbنمونههای آنالیز شده

)Fig. 9: Scatterplot of Rb versus Sr for obsidian samples from Tajaraq and Ghizilja obsidian sources (pXRF

میدهند .دو نمونه دیگر مشخص شده متعلق بکه معکدن
پرلیت شهریار بستانآباد ( )BS GHZاست که بکا توجکه
به همبستگی باال با یکدیگر در ی گروه قرار گرفته اند.
 .2-2-3تحلیل نمودار پراکندگی–استرانسیوم
به روبیدیوم ( )Sr/Rbنمونههای آنالیز شده
ابسیدینهای دو منبع شاخص تجرق و قزلجه بر اسکاس
شکل  9که نسکبت استرانسکیوم بکه روبیکدیوم را نشکان
میدهد نیز سه گروه مجزا را به نمایش میگذارند .گروه
اول متعلق به منبع ابسیدین تجرق میانه که تحت عنوان
( )MA-TJ Group Aمشککخص گردیککده اسککت ،همککان
نمونههای ابسیدینی با کیفیت و قابلیت ساخت ابزار بکاال
است که هنوز کیفیت شیشکهای و شککنندگی خکود را از
دست ندادهاند .گروه دوم تحت عنوان ( MA-TJ Group
 )Bابسیدینهای منبع تجرق میانکه اسکت ککه از لحکا
عنادر کمیاب تفاوت جزئی را با گروه  Aنشان میدهند.
دو نمونه دیگر مشخص شده متعلکق بکه معکدن پرلیکت
شهریار بستانآبکاد ( )BS GHZاسکت ککه بکا توجکه بکه
 │ 12سال پنجم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

همبستگی باال با یکدیگر در ی

گروه قرار گرفتهاند.

 .5نتیجهگیری و بحث
سن ابسیدین به مثابه گونهای سن افزار باستانی مورد
استفاده اقوام پیش از تکاریخ خاورنزدیک و خاورمیانکه از
دریای اژه در غرب تا دریایخزر در شرق و نیز از منطقه
قفقاز در شمال تا خلکیجفکارس در جنکوب بکوده اسکت و
کاربرد این ابزار بازه زمانی طوالنی را از پارینهسکنگی تکا
آغاز شهرنشینی و به عبارت دیگر تا قبل از کشف فلکز را
در بر میگیرد .بنا بکر مطالعکات دکورت گرفتکه موجکود
ابسیدین بهعنوان یکی از فراوانترین ابزارها و یافتهها از
کاوشهای باستانشناختی در منطقه شمالغرب ایران به
دست میآید .منطقه شمالغرب ایران بدلیل همجکواری
با منطقه قفقاز و آناتولی که یکی از مراکز ادلی توزیکع،
مبادله و تجارت ابسکیدین در دوران پکیش از تکاریخ بکه
شمار می آید در این چرخه مبادالتی سهیم بکوده و آثکار
فراوانی از ابسیدین منسوب بکه معکادن قفقکاز و آنکاتولی
(حوضههای دریاچه وان و سوان) در شکمالغکرب ایکران

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

منشأیابی گردیده است .پژوهش حاضر سکعی در معرفکی
منابع جدید ابسیدین در شمالغرب ایران را داشته است،
جائیکه بیشترین فعالیتهای آتشفشانی کوهسکتانهکای
کشور در آن دورت پذیرفته است و با کوههای معکروف
سهند و سبالن جزء کاندیکداهای ادکلی بکرای اسکتفاده
مردمان پیش از تاریخ از اولین کاالی تجاری بشکر بکوده
است .اهمیت این منابع وقتکی بیشکتر مکیشکوند ککه از
چگونگی استفاده و تجارت مردمان پیش از تاریخ غکرب
آسیا از ابسیدین در حوضه دریاچه وان و سوان باخبریم.
این پژوهش با رهیافت یافتن منشأ و منکابع ادکلی
ابسیدینهای بکومی و محلکی در شکمالغکرب ایکران در
راسکککتای بازسکککازی چگکککونگی ارتباطکککات تجکککاری و
تجارتهکای دوربکرد منطقکهای و فرامنطقکهای دکورت
گرفته است .فلکذا بکا توجکه بکه شناسکایی منکابع جدیکد
ابسیدین در منطقه شمال غرب کشور نگارنکدگان اقکدام
به نمونهبرداری و آنالیز عنصری در جهت شناسایی منابع
نمودند .از  10نمونه ابسیدین انتخابی 8 ،نمونه متعلق به
منبع تجرق میانه و  2نمونه نیز متعلق بکه منبکع قزلجکه
شککهریار بسککتانآبککاد بککود کککه در آزمایشککگاه گککروه
باستانسنجی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و با اسکتفاده از
دستگاه و روش  XRFقابل حمل مورد تجزیه و تحلیکل
قرار گرفتند .نتایج تحقیق به وضوح باعکث معرفکی سکه
گروه ابسیدینی تحت عناوین گروههای  Aو  Bتجکرق و
قزلجه بستانآباد شناسایی و معرفی گردید .بکا توجکه بکه
آنکه ابسیدینهای تجرق میانه از کیفیت باالتری نسکبت
به ابسیدینهای معدن پرلیت قزلجه شهریار بسکتانآبکاد
برخوردار هستند .به نظر میرسد از نمونههای ابسکیدین
تجرق قابلیت شککنندگی و ابزارسکازی را دارا هسکتند در
حالی که نمونههای قزلجه شهریار به هکیچ عنکوان ایکن
قابلیت را ندارند .سایر نمونههکایی ککه از معکدن پرلیکت
قزلجه شکهریار بسکتانآبکاد یافکت شکدهانکد ( BS GHZ
 )Gizilja Perlite Mineگروه دیگری را در بین یافتکههکا
تشکیل می دهند که بکا توجکه بکه ماهیکت پرلیکت ایکن
نمونهها طبیعتاً اتکا کردن به این نمونهها چندان منطقی
به نظر نمیرسند.
از این رو از بکین سکه گکروه بکاال دو گکروه  Aو B
تجرق میانه مسلماً قابلیت سکاخت ابزارهکای باسکتانی را

داشتهاند و میتوانند به عنوان کاندیداهای استخرا منابع
باستان در دوران پیش از تاریخ این منطقه از شمال غرب
ایران معرفکی و پیشکنهاد گردنکد .فرضکیه مطکرح شکده
همکنون در مراحل اولیه مطالعات و ارزیابیهکای علمکی
است و برای تدقیق آن نیازمند تطبیق نمونههکای منکابع
شناسککایی شککده بککا محوطککههککای پککیش از تککاریخی در
حوزههای فرهنگی میانه و بستانآباد هستیم از این رو بر
اساس مطالعات دورت گرفته بکر روی منکابع ابسکیدین
تجرق میانه و قزلجه بستانآباد زیکن پکس زمینکه بکرای
مقایسه و تدقیق یافتههای باسکتان شکناختی از محوطکه
های همجوار دو شهرستان میانه و بستانآباد فراهم شده
است و میبایست جهت بررسی استفاده و یا عدم استفاده
از منابع بومی و داخلی توسک مردمکان پکیش از تکاریخ
مطالعات بیشتری دورت گیرد ککه مسکلماً در گکام دوم
پژوهش حاضر این مهم دورت خواهد پذیرفت.
پیشنهادات و مسیر پیش رو
اما گام مهم بعدی مسلماً می بایست یافتن محوطه های
باستانی از دوران نوسنگی تکا عصکر آهکن مخصودکاً در
بخش های شرق دریاچه ارومیه و نزدی به شهرسکتان
های میانه و بستانآباد باشد تا بتوان قویاً اثبات نمود که
نمونههای منبع تجرق و سایر منابع ایکن منطقکه توسک
مردمان پیش از تاریخ مورد استفاده قرار گرفته اسکت یکا
خیر .طبیعتاً بررسیها و کاوشهای زیادی در حوزه های
شهرستانی میانه و بسکتانآبکاد انجکام گرفتکه اسکت ککه
مسلماً برای تکمیل این پروژه نیازمند انجام نمونکههکایی
از ابسیدین های بدست آمده از این محوطه ها هسکتیم.
همننکین ایکن پککژوهش پنجکره جدیکدی را پککیش روی
محققان این حوزه باز ککرد ککه مسکلماً منکابع ابسکیدین
بومی فراوانکی در اطکراف ککوه هکای سکهند ،سکبالن و
بزقوش میتواند وجود داشته باشد که در مطالعات بعکدی
می بایست پژوهش ها در این زمینکه ادامکه یابکد تکا بکه
نتایج قابل اطمینان تری جهکت بررسکی و آنکالیز آنهکا و
سپس تدقیق آنها با نمونه های باستانی را داشته باشیم.
سپاسگزاری
مقاله حاضر بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی «بررسی و
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 از این رو نویسندگان.اسالمی تبریز به پایان رسیده است
از این موسسه جهت در اختیار نهادن شرای و تأمین
.مالی این پژوهش سپاسگزاری مینمایند

شناسایی منابع و معادن ابسیدین منطقه میانه (کوههای
بزقوش و سبالن) آذربایجان شرقی و انطباق آن با
محطوطههای باستانی شرق دریاچه ارومیه» است که با
 در دانشگاه هنر1395/09/01  در مورخه11148 شماره
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