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  دانشگاه هنر اسالمی تبریز پیشگفتار

 
ت که شناختی اسهای باستانهای پربار دانشای و یکی از شاخهرشتهسنجی دانشی میانباستان

ره شیناسی ب های پایه و طبیعی چون ریاضییا،  یییی،  شیی،ی  یشیشیناسیی و زمی از دانش
شناسی توان شناختی باستانشناختی را پاسخ گوید که مبانی روشهایی باستانگیرد تا پرسشمی

یی آن یا را نیداردب بیدی  تعرید  درون،یاییم ایت،یاهی  یرهنری  تارینی و هنری گوپیاسییخ
ن ند که پاسخ آن ا را باید در هایی را یراروی دانش،ندان میشناختی  پرسشهای باسیتانگرایش

 های طبیعی یستجو کرد. های دانشآزمایشراه
شناختی ایرانیان برای شناخت میراث یرهنری ت،دن دیری  ایشان  بیش از از تکاپوی باستان

 3131شناسی دانشراه ت ران  در سال رغم گشایش گروه باستانگذردب ولی،  بههشیت دهه می
سیو در سیراسر ایران گسترده بدی  3131ها گروه آموزشیی دیرری که از دهم خورشییدی  و ده

 دستی ویرهنری و صینای شیناسیی سیازمان میراثی با ویود پژوهشیکد  باسیتاناند  و نیشیده
شیب شناسی پریراز و نسنجی حشقم مفقود هشت دهم گذشتم باستانگردشیرری کشیور  باستان

و پس از دو سال تالش و پژوهش استادان  3133ایران بوده اسیتب که سرانجا  ن ال آن در سال 
های ت ران  تبریی و صنعتی س ند  و با ه،کاری استادان دانشراهدانشیراه هنر اسالمی تبریی  و 

نژاد  ریاسیت مدتر  دانشراه هنر اسالمی در سیایم پشیتیبانی یناآ آیای دکتر مد،د هشی کی
تب های ایران  به ث،ر نشسمقا  شورای انقالآ یرهنری  در تبریی  ش ر اولی تبریی و هضو هالی

آموختران کارشناسی مرمت اسیی ارشید آن از میان دانشو ننسیتی  دور  دانشیجویان کارشین
با  سنجی دانشراه هنر اسالمی تبرییهای دور  کارشناسی ارشد باستانپذیریته شیدند. سیری  

بررسی بیست دانشراه آمریکایی و اروپایی و به ویژه آل،ان تدوی  گردید و خوشبنتانه سرانجا  
 اکنون راهن،ایتدقیقا، و یناوری ایران رسیدب و هم به تأیید ن ایی وزار، هشو  و 3131در سال 

 سیزده
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خورشیدی  3131سینجی کشیور اسیت. ه،ننی  در سیال رسی،ی و یانونی گسیترش باسیتان
های هش،ی در دانشییریاه هنر اسییالمی تبریی مییبیان ننسییتی  ه،یایش مشی کیاربرد تدشیی 

رأیی ندیشییی و هماسیینجی و مرمت میراث یرهنری بود. در یریان ای  ه،ایش  با همباسییتان
 دسییتی وهای ت ران  تبریی  اصییف ان و سییازمان میراث یرهنری و صیینای اسییتادانی از دانشییراه
ی  گردید تدو« بیانیم تبریی»مقا  ویت ه،ی  سازمان  سندی راهبردی با نا  گردشرری و نیی یائم

سنجی استانکه در شورای هالی انقالآ یرهنری کشور به هنوان سند رس،ی و رهن،ود گسترش ب
 ثبت شده و به وزار، هشو  و تدقیقا، و یناوری ابالغ شده است.

سنجی دانشراه هنر اسالمی تبریی به هنوان یای بسیی خوشیبنتی اسیت که گروه باسیتان
سنجی کشور  از ه،ان روز ننست از پشتیبانی گر  و استوار بنیانرذار  پیشیرا  و متولی باستان

ا  نه همند بوده است. در سایم ای  ح،ایترئیسم گرامی ب رهیئتمقا  هالی ریاسیت دانشراه و ه
یابد بشکه گسییترش سییال اییایش میبههای آن سییالهای کتابنانه و آزمایشییراهتن ا توان،ندی

ای تبریی یکی از راهبردهای های یرامنطقهال،ششی و ب ره یسییت  از تواناییهیای بی ه،کیاری
خورشیدی  با  3131ریی است. بر ه،ی  اساس نیی در م ر ماه بنیادی  دانشیراه هنر اسیالمی تب

شناسی آل،ان در ایران  سرکار خانم دکتر یرمایی رس،ی مدیر ک  اری،ند مؤسسم باستانتشرید
های های دانشهای هش،ی و ینی تبریی و آل،ان در زمینهنامم ه،کاریژودیت تومالسکی  تفاهم

شیناسیی به امضا هنری و هنر اسیالمی  مرمت و ایرانهای میراث یرشیناختی  پژوهشباسیتان
 د.دهنامه را تشکی  میسنجی یکی از بندهای بنیادی  ه،ی  تفاهمرسیده استب و باستان

نامی  سیرمایم آل،ان در آرربایجان و به ویژه تبریی هییی اسیتب خوشیبنتانه مؤسیسم نی،
هایی نامم یادشده گا شی کردن تفاهمشیناسی آل،ان با ویو  کام  به ای  نکته  برای ه،باسیتان

 نظر از برگیاری ی، کارگاهگذرد  صر استوار برداشته است و در ی، سالی که از امضای آن می
ال،ششی آموزشییی ینی و چند سییننرانی  امروز تبریی مییبان برگیاری ننسییتی  سیی،یوزیو  بی 

  چندی  برنامم 1132ی تبریی سیینجی ایران و آل،ان اسییتب و در راسییتای برنامم راهبردباسییتان
شیناسی آل،ان در تبریی و نواحی مد، با ه،کاری مؤسیسیم باسیتانپژوهشیی بشندمد، و میان

 اطرا  آن انجا  خواهد شد.
دهنده و برگیارکنند  دو س،یوزیو  های گذشته سازماندانشیراه هنر اسیالمی تبریی در سیال

سنجی و مرمت میراث یرهنری بوده است و در باستانهای هش،ی مشی با موضوع کاربرد تدشی 

 پانزده



دانشگاه هنر اسالمی تبریزپیشگفتار   

ه سنجی ایران و آل،ان است. بال،ششی باستانس،یوزیو  بی ننسیتی  هم این،  در حال برگیاری 
یاری پروردگار یکتا  دبیرخانم دای،ی ای  سیی،یوزیو   با تأیید مقا  هالی ریاسییت دانشییراه  در 

یی تأسییس شیده استب و در آیند  نیدی، نیی با سینجی دانشیراه هنر اسیالمی تبرگروه باسیتان
شیناسی آل،ان  دومی  س،یوزیو  در کشور آل،ان برگیار ه،اهنری و ه،کاری مؤسیسیم باسیتان

 خواهد شد.
های هش،ی در نظر از برگیاری سییومی  سیی،یوزیو  مشی کیاربرد تدشی ه،ننی   صییر 

با تویه به مفاد سند راهبردی خورشیدی   3131سنجی و مرمت میراث یرهنری  در سال باستان
نشییا.ا... سیینجی ایران و آل،ان اال،ششی باسییتانسیی،یوزیو  بی ننسیتی    برگیاری «بیانیم تبریی»

که با  «سنجی ایرانال،ششی باستانننستی  کنرر  بی »دهی و برگیاری درآمدی اسیت بر سازمان
ای رشتههای میانسنجی و دانشال،ششی ه،م پژوهشیرران و اسیتادان باستانیراخوان مشی و بی 

به مییبانی دانشراه هنر اسالمی تبریی  3133در سال  1132آن  به مناسبت رویداد ی انی تبریی 
  .برگیار خواهد شد

 دکتر بهرام آجورلو
های مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافتیت مدیر 

یخی و فرهنگی   تار
یز  دانشگاه هنر اسالمی تبر
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 شناسی آلمانپیشگفتار مؤسسۀ باستان
 

بر ای ک،کی و اییوده سیینجی را رشییتههر چنید که اغشب  در بیشییتر کشییورهای ی ان  باسییتان
دشیشی های تتری به پژوهشمناب  اطالهاتی بیش اند که صریا  و مرمت معریی کردهشیناسی باسیتان
سنجی اییاید  اما وایعیت ای  است که امروزه باستانشناختی و یا مرمترران آثار تارینی میباسیتان

های ویژه یییی،  شییی،ی  دانشهیای پایه و طبیعی  بهای کیه دانشرشییتیهدانشییی اسییت مییان
ی مستق  و اشناسی را به کارگریته است تا اه،یت روزاییون آن به هنوان رشتهو زیست شناختیزمی 

 شود.ها هر روز بیشتر از دیروز ن،ایان میتن  ی در دانشراه
سینجی در ساخت  ه،ان پشی است که شکا  و یاصشم میان اه،یت شین ییت م،تاز باسیتان

نی و ایت،اهی را برداشییته اسییتب و امروزه های هنر  هشو  انسییاهای پایه و طبیعی و رشییتهدانش
دانشییراه هنر اسییالمی تبریی یکی از سییه دانشییراه سییراسییر ایران اسییت که یرصییتی اسییت نائی برای 

ای و تن ی ی  آن هم در یامت و حریه سینجی در مدیطی کامال  های باسیتانمطالعا، و پژوهش
 .ای و تن  ی  یراهم کرده استای مستق  و حریهیالب دانشکده

مت سنجی و مرهای باستانسنجی ایران و آل،ان در گروهسی،یوزیو  باسیتان ننسیتی  برگیاری
کویی بنای سی تبریی  اولی  گا  و سنگآثار تارینی دانشیکد  هنرهای کاربردی دانشراه هنر اسالم

آن و  نوعهای متسنجی و روشاسیت که بتوان اسیتوار بر آن ایسیتاد و دربار  چرونری کاربرد باستان
 آورد  به بدث و گفترو نشست.ها یراهم میها و دانشکدههای بسیاری که در دانشراهیرصت
نه امروزه برای ما بسیار م م است و بدان نیاز بسیار داریم  تبادل تجارآ دانش،ندان و انتقال آن

ش داد و رسنجی را گستدانش و تجربم ایشیان به دانشیجویان اسیتب و نیی آنکه  چرونه باید باستان
دگرگون سییاخیتب و ای  شییاخم هش،ی خالم و امروزی  را برای آینده طراحی کرد و بازسییاختب 
ه،ننی  بسییار زز  اسیت که بتوانیم مبانی دادگانی ارزش،ند نوی  و استانداردهای روزآمدی برای 

بیایرینیم. های پژوهشییی آن های پژوهشییی و روشها و زمینهسیینجی  کاربریهای باسییتانپژوهش
های طبیعی و هشو  انسییانی و هنرها باید بیاموزند که مییگردی بسییازند تا بر سییر آن نشییسییته و دانش

 هفده



دانشگاه هنر اسالمی تبریزپیشگفتار   

های پژوهشی و اهدا  اغشب گوناگون و رنرارنگ خویش و یکدیرر  بدث و گفترو دربار  رهیایت
 کنند.

ار شده تبریی برگیسنجی ایران و آل،ان که در دانشراه هنر اسالمی ننسیتی  سی،یوزیو  باسیتان
نظیر در اختیار کارشییناسییان و اسییت  در نوع خود  برای اولی  بیار  یرصییتی موتنم و یرانه و بی

نجی سهای باستانهای پژوهشی متفاو، اما مرتبط با پژوهشدانشی،ندانی ایرانی و آل،انی از رشیته
م و پایدار در هرصم ای خالیرار داده اسیت که  یرانه هد  ایشیان ه،کاری متقاب  و ساخت شبکه

 سنجی است.باستان
گ،ان با مشارکت و ه،کاری یعال و ص،ی،انه و پویایی که داشته دانشیراه هنر اسالمی تبریی بی

گ،ان در آینده از آن بسیار ب ره اسیت  یرصیت و امکانی برای ه،ران یراهم آورده کرده است که بی
 .ودبپذیر ن،یگیری چنی  رویدادی امکانک خواهیم گریتب و صیید البته  بدون آن ا  برگیاری و شیی

چنی  از طر  شنص اینجانب  مراتب تشکر و یدردانی شناسی آل،ان  و همبه نا  مؤسیسیم باستان
 دار .خویش را ابیار می

 دکتر ژودیت تومالسکی
یت مؤسسۀ باستان شناسی آلمان، مدیر

 نمایندگی ایران

 هجده
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ه های مشی بشکمیراث یرهنری ایران و آرربایجان و در رأس آن تبریی هییی  نه صیریا  دارای ارزش

یرامشی و ی انی اسیتب به طوری که در تاریخ ت،دن شیرم باسیتان و ی ان اسال   ک،تر مناب  
تاریخ  امروز تبریی ما وارث .ای در باآ تبریی ننوشیته باشدکش،هتوان یایت که معتبر هش،ی را می

رود. امروز ویتی که از تبریی ایشنانیان ت،دنی اسییت که یدمت آن تا ه ییر نوسیینری هقب می
کنیم  در وای  از مراکی یدرت،ند هش،ی ی ان اسال  یعنی رب  رشیدی و شنب غازان صدبت می

گرانقدر خوایه رشیدالدی  یض  ا... و نیی اثر ماندگار و  آیدب از میراث معنویبدث به میان می
سییربشند ارع هشیشییاه تبریی و مع،ار خوایه هشیشییاه تبرییی. امروز ویتی از تاریخ شییکوه،ند 

آید  تی،وریان و تأثیر آن نه تن ا بر ی ان اسییال  بشکه اروپا و آسیییا سییننی و کالمی به میان می
گاه سنج به سوی اثر گرانب ای مع،اری شرم و تجشیهمدال اسیت که سی،ند خیال شینوند  نکت

هنر کاشییکاری و خطاطی اسیالمی یعنی مسجد کبود  ای  ییروز  ناآ مع،اری اسالمی  خیی 
 برندارد.

بدی ی است اینجانب اکنون مسئولیت خطیر و گران حفاظت و صیانت از میراث یرهنری و 
بشکه شرم و اسالمیت و تشی  را بر ه ده دار   یادگارهای تارینی هویت نه تن ا ایران و ایرانیت

آید مرر با مساهد، و ه،دلی و ه،راهی استادان بنا  و انجا  ای  رسالت و وظیفم خطیر برن،ی
 .سنجیاث یرهنری  و بازخص باستانال،ششی حوز  میرو متن  ی  بی 

برای اینجانب  بسیی مایم خوشبنتی است که دانشراه هنر اسالمی تبریی با برخورداری از 
کادمی،  داشیت  مرکییت هشو  باسیتانهای توسیعهزیرسیاخت  سنجی کشور و دارا بودنیایتم آ

یرد تدقیقا، مرمتی آن  به هنوان یکی از مراکی م م هشو  مرمتی و حفاظتی و مرکی مند ییربه
دستی و گردشرری آرربایجان شریی ه،کار ادار  ک  میراث یرهنری و صنای  شری، و ه،راه و
ها حضییوری یعال داشییته اسییتب و اکنون بار دیرر بسییی خشیینود هسییتیم که در ت،امی صییدنه

 نوزده
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شناسی های بی  ال،ششی تبریی هییی ایازه داده است تا مییبان دانش،ندان مؤسسم باستانظرییت
 .ای بشند داردکه در آرربایجان و تبریی  نامی نی، و آوازهآل،ان باشیمب کشوری 

ال،ششی در یضیییای پس از برییا   و ب ره گریت  از ت،یامی هیای بی گسییترش ه،کیاری
 هایینی ایران  و بازخص تبریی هییی  در هرصییه -های ایت ییادی و ایت،اهی و هش،یظرییت

اهتدال و تدبیر و امید بوده اسییت. در های کالن و راهبردی دولت ال،ششی  یکی از سیییاسیتبی 
ال،ش   یایراهی ای  میان  آل،ان به هنوان یکی از شیریکان راهبردی ایران در هرصیم روابط بی 

 م،تاز در سیاست خاریی ایران داشته است.
ی و دستهای راهبردی ادار  ک  میراث یرهنری و صینای تری  برنامهدر حقیقت یکی از م م

است. تبریی  1132ن شیریی ایرای بسامان و احس  برنامم راهبردی تبریی گردشیرری آرربایجا
های متنوهی که داشته است  خوشبنتانه از سوی سازمان ها و ظرییتهییی به لداظ زیرساخت

انتناآ  1132های اسیالمی به هنوان پایتنت ن،ونم گردشرری ی ان اسال  در سال ه،کاری
نیی  ال،ششیتن ا در ابعاد مدشی و مشی بشکه در ابعاد بی  و طبیعتا   ای  انتناآ نه .شییده اسییت

 .وظایفی سنری  بر دوش ما ن اده است
القاهده نیی حفاظت و صیانت  مرمت و نر داری روش،ند و هش،ی از بایت تارینی و هشی

آثار شی ر تبریی و نواحی پیرامون و به ویژه اثر ی انی ارزشی،ند بازار تبریی و آثاری چون مسجد 
ود  ارع هشیشاه  رب  رشیدی  مج،وهم حس  پادشاه و روستای تارینی کندوان صریا  از توان کب

ه،کاران زح،تکش ادار  ک  اسییتان خارا اسییت و هالوه بر هی  راسییخ مشی و ح،ایت ت،امی 
گاه  مسئوزن دلسوز استان و کشور  یقینا  حضور یدی و پرتالش استادان بیرگوار و متن  ان آ

های طشبید. بیازخص  هالوه بر مرکی تدقیقا، مرمت بناها و بایت  حوزه را میال،ششی ایبی 
ر این، در کناسیینجی دانشییراه هنر اسییالمی تبریی  همتارینی و یرهنری و گروه هشو  باسییتان

گ،ان ای که طی دور  مدیریت اینجانب مدقق شییده اسییت  بییانبهال،ششی سییهمعاهدا، بی 
بدی  و راهبردی در تدقق اهدا  نقشی م م  بی هم ناسی آل،انشدانشی،ندان مرسیسیم باستان

داشییته و  1132دولت تدبیر و امید و اهتدال در راسییتای شییکویایی یرهنری آرربایجان و تبریی 
 خواهند داشت.

دستی و گردشرری استان دست ه،کاری اینجانب به هنوان مدیر ک  میراث یرهنری صنای 
یشار  و به پژوهشرران و اساتید آل،انی که م ،ان تبریی هستند ییکای، شی،ا اساتید ایرانی را م



یو گردشگر یدستعیصنا ی،فرهنگ راثیم پیشگفتار سازمان  

های راهبردی رب  رشیییدی  گویم و برای ایشییان در برنامهبه گرمی و صیی،ی،یت خوشییامد می
 کندوان و میراث ی انی بازار تبریی آرزوی مویقیت دار .

 مرتضی آبدار بخشایش
گردشگری مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 

 استان آذربایجان شرقی

 بیست 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1بخش 

  شناختی های باستانای در دانشرشتههای میانرهیافت



 المللی ایران و آلمانبینسمپوزیوم نخستین مجموعۀ چکیدۀ مقاالت      |    2

 

 

 

 شناسیسنجی در باستانمروری بر کاربردهای باستان
 

 *ژودیت تومالسکی
 شناسی آلمان در ایران، تهرانمؤسسه باستانمدیر 

 
 چکیده
های هشو  انسییانی و هشو  طبیعی را به طرزی کامال  مت،ایی و تأثیرگذار به هم سیینجی شییاخهباسییتان

دید است شناسی یای باستانرشتهشیناسیی گواه دیرری در تأیید سرشت بی دهد. باسیتانپیوند می
های نوشیتار حاضیر نظری ای،الی است بر پیشینم رهیایت که امروزه بدون آن یاب  ت یور نیسیت.

در  اند وشییناسییی  که اکنون در هشو  طبیعی و انسییانی کامال  یاایتادهسیینجی ردر باسییتانباسییتان
شییوند. در نتیجه امتدان و آزمایش انتقادی دیرپا و هیای مرمیت و حفاظت به کار گریته میزمینیه

از زمان وضی  شییو  تارینرذاری  -سیال  37بیش از  های منتشد طیک،اکان مسیت،ر  کاربسیت
سنجی به هش،ی در ن ایت سیبب شید تا باسیتان - 3311رادیوکرب  از سیوی ویالرد لیبی در سیال 

های ها و رهیایتتقریبا  کام  و مسییتق  تبدی  شییود که دربرگیرند  طید بسیییار وسیییعی از روش
 های یدیدی برای شناخت وشناختی را به ایقسینجی هشو  باستانمت،ایی اسیت. به هالوه  باسیتان

در  هاییام  باستانی چرونه به وض  یناوریهایی نظیر ای  موارد رهن،ون شده است: یوح  پرسش
 شد؟آشامیدند و مناب  آنان از کجا تأمی  میخوردند و میاند؟ آنان چه میسیط  کوچ، نای  آمده

های اصشی هشم یش،داد کرد که از معیارهای تدشی   توان از شاخهسینجی را میبا ای  حال  باسیتان
هایی که ر اسییت. از ای  رو  زز  اسییت یرصییتآزمایش و پژوهش مشییترو و متعاریی برخوردا

دهد و به طرزی سنجیده و مدتاطانه ربا سینجی یراروی هشو  انسانی در حالت کشی یرار میباسیتان
ی سنجهای باستاندیت  مورد بدث یرار گیرد و اسیتانداردهای آموزشی  تج ییا، و امکانا، گروه

 ها مشنص و تعیی  گردد. دانشراه

 
: نویسند  مسئول *



 9     |شناختی     باستان هایدانش در ایرشتهمیان هایرهیافت

 

های هش،ی شناختی  تجییه و تدشی های باستانشناسی  دانشسنجی  باستانباسیتان کلیدواژگان:
   های باستانییابی مطشق  یناوریُخرد  سال
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کوه گرگان با روش های قدیمی در روستای شاهیابی خانهسال

  شناسی درختیگاه
 

 *کامبیزپورطهماسی
 ، ایرانتهراناستاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه 

 میثم سعیدی
 کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، ایران

 رضا اوالدی

 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، ایران

 
 چکیده

کوه البرز است که از ش،ال به ش ر گرگان و از ینوآ به کوه از روستاهای یدی،ی رشتهروسیتای شیاه
شیاهرود و داموان مسییر دارد. ای  روسیتا به لداظ یرارگیری در مسییر تردد باستانی ینوآ و ش،ال 

های ی ینر های روسییتا  به دلی  یرارگیری آن در نیدیکالبرز  یدمتی دیرینه دارد. در سییاختار خانه
اند. چوآ ای  درختان با تویه به دوا  طبیعی ارس  ه،یدتیا  از چوآ درختیان ارس اسییتفاده کرده

ماند. از آنجایی که بر اسییاس ها سییالم بایی میطبیعی باز  برای سییالیان مت،ادی در سییاختار خانه
گذاری دییق آن  یخساختار و شواهد مویود  ای  روستا بیش از ی، هیاره یدمت دارد  به منظور تار

شییده یا در حال اسییتفاده  با اسییتفاده از ار  خانم تنریب 82های در ای  تدقیق از تیرها و سییتون
سییازی شدند و سیس با ها در آزمایشیراه آمادههای دیسیکی برداشیت گردید. ن،ونهموتوری  ن،ونه

 10/1یش آن ا با دیت هیای روو بینوکوزر  پ نیای حشقیه گیری اسییتفیاده از میی انیدازه
های گ،شده در درختان ارس  از هر دیس، حدای  گیری شدند. نظر به یراوانی حشقهمتر اندازهمیشی

آمده از دو سیی،ت  با  دسییتهای زمانی بهگیری یرار گریت. سیییس سییریدو سیی،ت مورد اندازه
. پس از آن  سری اسیتیودنت  بررسی شدند-و آزمون  های آماری  نظیر ه،بسیتری  آزمون
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زمانی میانری  متعشق به دیسی، هر خانه  با مندنی مری  تطابق زمانی داده شد. رمندنی مری  از 
سال رویشی بودند  ت یه شده بود . در  011های ارس در مجاور، روسیتا  که دارای بال  بر ینر 

روسییتا  هایخانه و  به تب  آن ها گذاری ن،ونهن ایت  با تأیید آماری ارتباط بی  دو مندنی  به تاریخ
اند. برخی دیرر ها در صید سیال اخیر ایجاد یا بازسازی شدهایدا  گردید. بنش زیادی از ای  خانه

سال پیش ساخته شده  001اند. ی، خانه نیی شیده وپنجاه سیال پیش بنا ن ادهدویسیت تا دویسیت
توان به برداری شییود  میسییتا ن،ونههای رواسییت. نتایج تدقیق نشییان داد که اگر از ت،امی خانه

بازسازی کام  تاریخ روستا امیدوار بود. 
شیناسی درختی  درخت ارس  یابی گاههای رویش درخت  تطابق زمانی  سیالحشقه کلیدواژگان:

 های یدیمخانه
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ها و شناسی: روشسنجی در باستاناکتشاف به روش مغناطیس

 های موردی منتخبسابقۀ نمونه

 
   *یورگ ویلهلم اریک فاسبیندر

 استاد سازمان میراث فرهنگی ایالت باواریا، مونیخ، آلمان

 فلوریان بکر
 ژئوفیزیک، دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان، مونیخ، آلمان -دانشجوی دکتری باستان

 
 چکیده

گردد. در ای  اثنا  میالدی بازمی 3371شناسی به سال سیابقم کاربرد اکتشا  موناطیسی در باستان
داری از آثار برهای ردیابی و نقشهتری  روششناسی به یکی از اصشیاکتشیا  موناطیسی در باستان
ل شیده است. روشمدیون در زیر خاو در مدوطه یسی های ردیابی موناطهای باسیتانی بیرع مبدل

وتدشی  اکسیییدهای آه  بسیییار ب تر و مؤثرتر از ت،امی یابی  و تجییهدر تعیی  ماهیت رمشیین ییه
وتدشی  شییی،یایی هسییتند. بر ای  اسییاس  به شییرط داشییت  آشیینایی کام  با های دیرر تجییهروش

های خاو و بناهای باستانی مدیون در های موناطیسیی  بسیاری از ییئیا، زیهماهیت خ یی یه
کشد  ت ور و تفسیر کرد. ززمم ی، تفسیر « چشم موناطیسی»توان تن ا به ک،، خاو را می زیر

 در ای  شییناختی زمینهشییناختی کام   پیش از کاوش آن اسییت که ت،امی اطالها، باسییتانباسییتان
ی وتدشی  موناطیسهای سطدی در آن لداظ گرددب با ای  حال  از  طریق تجییهدسیترس و نیی یایته

تر بسیییار زیادی دسییت یایت و نتایج ای  اکتشییا  توان به اطالها، اسییاسیییخاو  میکام  
شیینیاختی یدید بسیییار دیرری را مطره خواهد سییاخت. هیای بیاسییتیانژئوییییکی  پرسییش

حدنفسه های مدید سنت بر ای  باور بودند که نتایج اکتشا  ژوئوییییکی ییشناسان مد،باسیتان
شناختی دارد. امروزه بر ه،ران مبره  است های باستانیی به پرسشگوصریا  نقش اندکی در پاسخ
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شناختی مدرن  زز  است شکشی از اکتشا  ژئوییییکی به ایرا در که یب  از آغاز هر کاوش باستان
آید. توییق گسترد  اکتشا  موناطیسی در حالت کشی  مرهون ای  وایعیت است که تقریبا  در ت،امی 

ییا  مقیدار مواد معدنی موناطیسییی  از یبی  ماگ،یت و مرنتیت  در زیم هیای مویود در دنخیاو
ه زیر هایی کیابد. به است نای برخی شرایط بسیار معدود  اغشب در مدوطهسطدی خاو اییایش می

شییناختی گیرد  هیچ هیام  زمی رونید و خیاو مدوطیه در معرط رطوبیت دایم یرار میآآ می
برد روش اکتشییا  موناطیسییی شییود. هشت اییایش مقدار مواد میاح،ی ویود نیدارد که مان  کار

ها ها و نیی در یویبه ویژه در مد  ایام ییییییشناختی های خاو باسیتانمعدنی  یادشیده در زیه
تشکی  ای  مواد بر اثر حریق طبیعی یا روش  شدن آتش از سوی  ییها ها و تیرچالها   چالهرخندم

گیری های مرنتوتاکتی، خاو است. با ای  حال  ب رهانسیان  روندهای خاکیائی منتشد یا باکتری
هیای تری  هیامی  در اییایش مقیدار مواد معیدنی مونیاطیسییی در خیاوانسییان از آتش اصییشی

ده ها از ه ر نوسنری تا ه ر حاضر استفات،امی مدوطه شناختی است  زیرا آتش تقریبا  درباستان
های تدقیقاتی ما در نواحی ینوبی آل،ان های موردی منتنب از یدیدتری  طرهشده است. ن،ونه

الن ری  و اوراسیییا به منظور تشییری  روند مطالعم روشیی،ند موناطیسییم خاو و مناطق باسییتانی بی 
 معریی خواهد شد.

 سنج  موناطیس خاو  تشکی  مدوطه  تفسیرئویییی،  موناطیسژ -باستان واژگان:کلید
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 قراداغ آهن عصر درمرگ سیمایزمین ژئوماتیک تحلیل

ایران فالت غربی شمال آذربایجان، مرکزی،
 

 *عسکرپور وۀید
ایران تبریز، اسالمی هنر دانشگاه  کاربردی، هنرهای دانشکدۀ سنجی،باستان گروه استادیار

زاریالله تیرانداز آرش
ایران تبریز، قراداغ، شناسیباستان هیئت سرپرست

 چکیده
 شریی آرربایجان اسیتان در وای  مرکیی یراداغ ناحیم در آه  ه یر مرع سیی،ایزمی  مقاله ای  در

 بندیطبقه خشیی،نی،ه صیعب هایایشیم گروه در مرکیی یراداغ کوهسییتانی ناحیم شیود.می مطالعه
 یاستی وضیعیتی و تند هایشییب و اسیت هرطکم و تنگ هایدره از متشیک  ناحیه ای  گردد.می
 رومیها دریاچم شریی نواحی بی  تردد در اصشی معابر از یکی ازتاریخپیش دوران در ناحیه ای  د.دار

 در یهناح ای  در شناختی باستان هایبررسی از حاص  شواهد اساس بر است. بوده ینوبی یفقاز و
 که تیمهس موایه پایدار هایهسکونترا به غیروابسته معیشتی هاینظا  با ه،ه از بیش آه  ه ر طی

ی شواهد مویت  سکونت شیواهد برخی و یبور اسیت نای به  اند.نرذاشته بریای خود از چندانی مادل
 و منطقه خاص ایشی،ی وضییعیت خاطر به امروزی  روسییتانشییینی از مویود هاین،ونه معدود حتی

 شناختی بو هایویژگی هستند. سکنه از خالی موارد بیشتر در و متروو ناگ انی  سییالبی یریانا،
 حیهنا ای  در سکونتراهی هاینظا  توسعم و گیریشک  از کشاورزی برای مناسیب هایخاو یقر و

 11 و آزغان در اثر 11 مرکیی  یراداغ پی،ایشی بررسیی از حاصی  هاییایته اسیت. کرده یشوگیری
 شییوند.می بندیطبقه یبر و مد ییور مدوطم یشعه  انواع بیه کیه گیرددربرمی را هیاچیااوچ در اثر

 ایق در ر یبو شک  و سفالی یطعا، شناسیگونه اساس بر ناحیه  ای  شناختیباسیتان آثار مج،وهم
 تری بیشیی یبور شییناختی باسییتان شییواهد توزی  و پراکنش مبنای بر گیرد.می یرار - آه  دور 
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 مربوط مطالعا، در مطره مفاهیم از یکی مرع سی،ایزمی  دارند. آه  ه ر آثار بی  در را یراوانی
 در ایییورایی سی،ایزمی  و تدیینی شیواهد بی  نسیبت زمینم در پژوهش به که سیی،اسیتزمی  به

 معیشییتی هاینظا  در ه،وما   مرع سییی،اهایزمی  پردازد.می ایدئولوژی، و ایت،اهی هایزمینیه
 یداد ا تکریم زمینم رد و اندگریته شییک  هامدانه شییک به و آمده پدید روکوچ ایوا  مرت    بر مبتنی

 مسیییرهای گذارینشییانه و ایت،اهی پیوندهای تدکیم مسیییرییابی  ی،عی  خیاطرا، ییادآوری
 مدیط و استانیب یبور میان نسبت در که اینکته اند.داشته پایداری تأثیر مدیطی مناب  به دسیترسی

 ظا ن از گیریب ره با زمینه  ای  در آن اسییت. گیینیمکان نبودنت ییادیی دارد  اه،یت ه،ه از بیش
 فسیییرت به و سییاخت روشیی  را ناحیه ای  یبور پراکنش بر حاکم منطق توانمی یوراییایی  اطالها،

 و مدیطی اطالها، مق ود  ای  به نی  راسیتای در کرد. ایدا  ایدئولوژی، و ایت،اهی منظر از آن ا
 ی ا یبور گریت. یرار وتدشی تجییه و مطالعه مورد ناحیه ای  مد ییور هایمدوطه و یبور یرهنری

 هایهمدوط است. داشته متفاوتی پراکنش ی، هر که دارند یرهی گونم سه و اصیشی گونم سیه ناحیه
 یبور ای  نشپراک ژئوماتی، هایبررسی اند.شده بندیطبقه یبر بدون و یبر با گونم دو به نیی مد ور

 هایهارضییه آآ   مناب  و هایریان ریا د سییط  از رارتفاع طبیعی هایهارضییه دادن یرار مبنا بیا
 است. ریتهگ صور، یکدیرر با هامدوطه یضایی نسبت و دائ،ی  روستایی هایرسکونتراه یرهنری

 مینمز سه در مسیتنرا  نتایج اسیت. بوده چندگانه حریم تعیی  هاداده وتدشی تجییه اصیشی روش
 ی،ایسییزمی  ن ایت در و گونههم یبور   گرانشیی نیروی ها هارضییه با نسیبت در یبور یضیایی توزی 

 در وریب پراکنش شاخ م تری م م رسدمی نظر به اسیت. گریته یرار بدث مورد مرکیی یراداغ مرع
-یومی گروه به یبور  ای  منتشد هایگونه از ی، هر که باشیید آن ناحیه  ای  مرع سییی،یایزمی 

   است. داشته تعشق متفاوتی ایت،اهی
شییناختی  تدشی  سییی،ای مرع  ه ییر آه   یراداغ مرکیی  پراکنش باسییتانزمی  کلیدواژگان:

 ژئوماتی،
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  یبعدسهمفهومی  یمدلساز یبرا ایپالس پوتابع کاربرد 

یخیتار یبناها  
 

*بهنام علیزاده اشرفی

 ای، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایراناستادیار ژئوانفورماتیک  دانشکدۀ هنرهای چند رسانه

 روۀیصمد 
 ای، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانانفورماتیک  دانشکدۀ هنرهای چند رسانه مربی

 
 چکیده

ای اسییت که برای تولید ت ییویر هپردازش رویل سیییسییتم پیش مبتنی بر  تکنیکی تیاب  پالس ر
 اتاب  پالس پوید. کنهیای ثابت مربعی اسییتفاده میدیجیتیالی مجیازی از ن،یای بیرونی در انیدازه

وایعی تولید  متواند ت ویر ن ایی را بر اساس هندسکه میاسیت  ای از ب بودیایته م  نسینر
بعدی از اهویاا ت ییویر در زمان نراشییت آن بر روی مدل سییه ن،اید. ای  خ ییوصیییت 
ی با سییط  یهاهید  ن ایی ای  مقاله مدیریت چالش ایجاد مدل.کنیدتولییدشییده یشوگیری می

   مبتنی بر. در روش اسییت از اسییتاندارهای    به یای ر 1  ییا، ردئیی
و  بعدی در که هیچ ات ییالی با مدل سییه ها و درها در ی، یای  شیی،ای هپنجر مهندسیی

کارگیری زبان هبا ب مربوط به گردد. در ای  تدقیق  پیارامترهیاینیدارد  رخیره می 
به منظور تولید اتوماتی، مویعیت دییق و ه،ق  اییار در نر  نویسی برنامه
ت استفاه از ای  روش  به دست آمده است. مییل  بر اساس مفاهیم و  ها و درها در پنجره

زیادی از ن،ای تعداد های ت ییادیی و های مشییابه و بایتهتولید اتوماتی، تعداد انبوهی از هندسیی
ه،راه  ها با استفاده از پارامترهای تولید اتوماتی، پنجره  به هنوان م الب استوایعی ساخت،ان 

اییار توان از نر می به  ها. برای تبدی  یای  ههای پنجرها و زیهبا تعرید مویودیت
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بعدی مف ومی ب ره برد. مدل سییه  در مدیط  های یا پالگی  
 را به  تواند می اسییت های پنجرهها و زیهبرای پیایراه داده مویودیتنیی کیه 

اسیتفاده از ه،شررهای منطقی برای نراشیت تکسنر یا بایت   مف و  ه،شکرد  .مت ی  ن،اید
پویا با منت یا، وایعی تناسییب دارد. یرآیند  طرز که به اسیتزمینه ت یویری بر روی ت یویر پس

 آغاززمینه چپ بازی دیوار پس مکه از گوشییاسییت دو پالس پویای ایقی و ه،ودی  شییام نراشییت 
قی شود. مقادیر منط  دییقا  مانند منت ا، ت ویر  ختم میس،ت راست ایی گوشم پو به  شیودمی

تکسنر یا بایت ت ویری را بر روی ت ویر   های ایقی و ه،ودیصیفر/ی، در ی ی  مشترو پالس
کند. در ای  روش امکان تعرید اولویت برای هر زیه ویود دارد. به کند/میزمینه نراشییت ن،یپس

 «پنجره» مبیشتر از زی «در» ماگر اولویت زی  با روش  در سیاخت ن،اهای   هنوان م ال
راشییت ن «در» متوانند روی بایت ت ییویری زین،ی «پنجره»باشیید  تکسیینرها یا بایت ت ییویری 

بعدی طور مستقیم از اشیای سهه ب یت یاویرباید   د. به منظور تولید یریم خرویی برای نشیو
 اویر سازی  خاصیت پرسیکتیو لنی از تبا موازی   بایدهبارتیه ب .و سیس اصاله گردندشوند ت یه 

دچار  اشتهنرا  نره در تناسب با ن،ای هندسی وایعی باشند تا بباید ای  ت اویر  نییگریته شیود و 
های تولیدشده با روش   دادههای تکسینردهی اهویاا نشیوند. در مقایسیه با روش

ترنتی های اینبا ویود کیفیت بسیییار باز  حجم و ابعاد بسیییار کوچکی دارند و برای شییبکه  
ه یای ب  تولید ت ییویر خرویی درپردازش پیش مرویل گیری از ب ره  ایراد روش ند. امناسییب

 بعدی نظیر های سییهبه منظور تولید تکسیینر برای اسییتفاده در مدیط  پردازش برخط
رو  استفاده شود. در تدقیق پیش تواند در می به یای  . هالوه بر آن  نتایج اسیت

 در خط یرمیان  اسییاس پیارامترهیای  هیا برهیای پنجرهتکسیینرهیای ت ییادیی زییه
 زمینهتر از دیوار یا پسکه ه،یق ییهاهای پنجرههبرای تولیید هندسیی اییارنر 

و مویعیت دییق آن ا بر روی ن،ای وایعی به ه،راه تکسینرهای ت ادیی برای اییایش سط   هسیتند
متناسب  با منت ا، وایعی ن،ای بنا که یریم خرویی  از آنجایی.اندایجاد شیده  گراییوای 

و تبدی  اتوماتی، مقادیر    ویو از پایراه دادرارتفاع و هرط ن،ای بیرونی   امکان پرس است
  کامال  ه،ودی از ن،ای بیرونی ایهآن به واحدهایی نظیر متر ویود دارد. در ای  روش  ت ویر زمین

ازی و اصاله سوایعی است  موازی میری،ی که متناسب با هندس مبا استفاده از تبدی  نراشتی بر پای
رای و ببسیییار پایینی دارند و کیفیت  ای بسیییار زیادشییده حجم دادهشییود. ای  ت ییاویر اصییالهمی

. یب  از یرآیند هسییتندضییروری  گیری متویرهای برای اندازهاما  دهی مناسییب نیسییتندبایت
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ت تا با وایعی وایعی توییر داده شییود مشییده بر اسییاس هندسییت ییویر موازی  باید ابعاد گیریاندازه
 میاصییش .درهاو  هاارتفاع و هرط پنجره :ند از مواردی از یبی ا. ای  متویرها هبار،گرددمتناسییب 

  پارامترهایی هستند که باید یب  ی ن،اسی،ت چپ باز مدرها از گوشی و هاایقی و ه،ودی بی  پنجره
ی شییوند. سیییسییتم برای تولید گیراندازه از کد کردن برنامه و ایجاد پالگی  در 

تفاده های تکسنر استواند از ای  پارامترها به ه،راه نا  و مسییر یای اتوماتی، ن،ای بیرونی میشیبه
ها  نجرههای پبایتی که برآمدگی یا توریتری دارند  یهاشدن هندسهبه منظور یشوگیری از کج کند.

،ای ن تولید   متا بتوان از آن ا در برنامگردند سازی و اصاله و موازیشوند درها و غیره باید برش داده 
-چپ نسفور رنامربوط  تنظی،ا، نور  ت یبردن اشیابیرونی استفاده کرد. ب بود تکسنر برای ازبی 

 کیفیت  در حقیقتشییده باشییند. پایی  در بایت ت ییویری و غیره باید از پیش انجا  -باز و راسییت
از   های معنایی برای هر ن،او پایراه دادهدییق ها  مقیاس کوچ، دادهبسیییار     اندازبسییییار بیاز

 آید.حساآ میه های ای  روش بتری  مییتم م
ت ویری  هایبعدی  بناهای تارینی  تاب  پالس پویا  بایتمدلسیازی توصییفی سیه کلیدواژگان:

 ت ادیی
  



 19     |شناختی     باستان هایدانش در ایرشتهمیان هایرهیافت

 

 

 

 ای به آسبادهای ایرانی و سنگ آنهارشتهرهیافتی میان
 

 *مسلم میش مست نهی
 شناسی، دانشگاه آزاد برلین، آلماندانشجوی دکتری باستان

 
شییوند که از انرژی باد به هنوان نیروی هایی رکر میآسییبادهای ایرانی ه،وما  ییو اولی  دسییتراه

نشده تهای ثابهای تارینی  بنایی از حکایتکردند. مناب  و داستانمدرکه ی، دستراه استفاده می
تواند به روشی  شدن شیناسیی میهای باسیتاناند  در حالی که دادهرد ای  تکنولوژی سیاختهگرداگ

شیناسیی ای  یناوری و شناخت گسترش یوراییایی و توییرا، آن در طول وایعیت تارینی و باسیتان
ری ثشوند  اما ازمان یاری کند. امروزه بیشتر ای  آسبادها در منطقه مرزی ایران و ایوانستان دیده می

از ای  بناها در زادگاه احت،الی آن ا  سییستان  وای  در بنش ینوبی مرز ایران و ایوانستان  به چشم 
های شییناسییی روی بقایای ای  آسییبادها در شییرم ایران  که با بررسیییخورد. پژوهش باسییتانن،ی

ای   تای به شناخشیناسی و مطالعا، تارینی تک،ی  شده است  درینه تازهسینجی  مرد باسیتان
های منتشفی از آسبادهای پارسی دهد که گونهنتایج پژوهش حاضر نشان می موضوع گشوده است.

در ایران و ایوانسییتان ویود دارند که هر چند در اصییول اولیه شییبیه هم هسییتند  در ییئیا، ینی و 
تانی کوهسکاربرد مواد اولیه با هم متفاو، دارند. سه دسته از ای  آسیاها در مناطق کوهستانی و نی،ه

های ساخت،انی  ییئیا، دستراه و سنگ آسیا از یکدیرر یاب  د دارد که بر اسیاس تفاو،ایران ویو
اند  در دهبندی شتفکی، هسیتند. دستم دیرری از ای  آسبادها  که در گروه آسبادهای باستانی طبقه

ز ا ااند و در آن دشت ینوبی مرز ایران و ایوانستان رسیستان  حاشیم دریاچم هامون  شناسایی شده
ها با یناوری پینیده و پنت در دمای باز آسشد. ای  سنگهای آسیای م نوهی استفاده میسینگ

های رسییاند. بررسیییاند و اسییتفاده از آن ا اه،یت آسییبادها را در سیییسییتان یدیم میتولید شییده
 هایها  در کنار ساخت و مقایسم ن،ونهشناسی ای  سنگآزمایشیراهی روی سیاختار بشوری و کانی

 
   نویسند  مسئول: *
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ها دهد که سازندگان ای  سنگهای یدی،ی  نشان میآزمایشراهی با رییساختار بشوری مشابه  ن،ونه
سییاهت   01گراد نائ  آمده و ای  دما را مد، طوزنی ربیش از سییانتی دریم 3331به تولید حرار، 

ر آن ا د هایبندی کردن آسیبادها و شیناخت سنگای  طبقهرشیتهاند. اتنار رویکرد میانحفظ کرده
های آتی یا حفاری آسیبادهای باستانی در ایران و ایوانستان هر منطقه  مبنای مدک،ی برای بررسیی

 کند. ایجاد می
 شناختیباد  ایران  سیستان  ساختار بشوری  ساختار کانیآس کلیدواژگان:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 سنجیتجزیه در باستان شیمی
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میکروسکوپ الکترونی روبشی در  کاربرد تکنیک 

ریزساختارشناسی آثار تاریخی آلی و معدنی
 

 *محمود زارعی
 استادیار گروه شیمی کاربردی، دانشکدۀ شیمی، دانشگاه تبریز، ایران

 
 چکیده

برایراهاغیرتنریبی یایتهبررسیییامکانکهدارندویودمتعددیهش،یهایروشحاضییرحالدر
دربسیاریسؤاز،یادرند بههاروشای  آورند.مییراهمآن اازحجم اطالها،بیشتری استنراا

درکارریتهبهموادمنشییأومنتشدیوام ینیوهش،یسییط کارریته بهموادنوعتعیی خ ییوص
 هبار، منفد ر ها تکنی، دهند. یکی از ای  روشپاسییخهایایته
، ی ترکیب هن ریتعیی  روشیی برای شیود  اسیت که در شیی،ی نیی نامیده می یا که 

 با رود بشکه سیییسییت،ی اسییت که ه،راهکار ن،یه به تن ایی ب . اسییتآن ن،ونه یا بنشییی از 
در حقیقیت بنشی از ای  میکروسکوپ شود و   استفاده میرمیکروسکوپ الکترونی هبوری 

سنجی که با رهیایت شی،ی کاربردی بر روی آثار های باستاندر گروهی از پژوهش رودبه ش،ار می
های تبریی و هنر اسییالمی تبریی انجا  گریته اسییت  یطعاتی از باسییتانی آلی و معدنی در دانشییراه

م یینوها، چرمی دوران هنامنشیییان  مکشییو  از معدن ن،، چ رآباد زنجان  با هد  تعیی  
بررسی شدند که نتایج ای   نی در آن ا به روش آنالیی هن ری حضور هوام  دباغی معد

آنیالیی گوییای هید  حضییور هوامی  دبیاغی معدنی بودب ه،ننی  در پژوهش دیرری که به منظور 
بررسیی هناصر معدنی مویود در ساختار چر  ی، ن،ونم کفش چرمی متعشق به تیم اشر  اصف ان 

ویود درصد بازی کشسیم را نشان داد که احت،ال استفاده  ایرا گردید  نتایج حاصی  از آنالیی 
های از آهی، در یراینید موزدایی چر  را مطره ن،ودب و در پژوهش سییو  بر روی لعیاآ سییفالینه

ی ت شناسایی هناصر در سط   کند  سب، آم  دوران ت،دن اسالمی  از تکنی، نقش
 ت.لعاآ  در هرط لعاآ و انروآ استفاده شده اس

   چر   سفالسنجی  شی،ی کاربردی  باستان کلیدواژگان:
  
 

   نویسند  مسئول: *
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های های باستانی بر اساس آنالیز ایزوتوپسنجی اسکلتباستان

 مقدارعناصر کمپایدار استرانسیوم و 
 

 *مسعود باقرزاده کثیری
 سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران دانشیار گروه باستان

 
 چکیده

شناسی نوی  ظ ور کرده های مطالعاتی که از حدود سیه دهم پیش در مباحث باستانیکی از شیاخه
 عددیهای متهای پایدار مویود در بقایای استنوان و دندان است. اییوتوپاییوتوپ اسیت مطالعم

تری  آن ا کرب   نیتروژن  اکسیییژن و اند که م مشییناسییی به کار گریته شییدهدر تدقیقا، باسییتان
وهوای توان به سؤاز، بسیاری در خ وص آآهای پایدار میاسیترانسییو  است. با آنالیی اییوتوپ

ه ی گذشیتهای انسیانهای گروهها و م ایر،زمان باسیتان  توذیه و ایت یاد زیسیتی و نیی یابجایی
های مدوطم باستانی های دندان و اسیتنوان ده اسیکشت از اسکشتپرداخت. در ای  پژوهش ن،ونه

های پها با دو روش آنالیی اییوتومسجد کبود تبریی ی ت تعیی  بومی یا غیربومی بودن ای  اسکشت
اند. مورد مطالعه یرار گریته و  مقدار و آنالیی هناصییر کم پایدار اسییترانسیییو  

ها بومی   بقیم ن،ونه2/23های پایدار نشییان داد که غیر از اسییکشت شیی،ار  نتیایج آنالیی اییوتوپ
های دندان مشنص شد های استنوان با ای  نسبت در ن،ونهن،ونه هستند. با مقایسم لراریتم 

 ب در نتیجه  17/1است ر 17/1ری تر از سیط  معناداو بیرع 713/1  که مقدار پی ر
های دندان و اسییتنوان ویود ندارد. از ن،ونه توان گفیت اختال  معناداری بی  نسییبت می

به دست  213/1های استنوان و دندان از طریق آزمون تی نیی هدد پی ن،ونه مقایسم لراریتم 
 ب در نتیجه  در ای  مورد نیی  17/1تر از سییط  معناداری اسییت رآمد که ای  مقدار نیی بیرع

های دندان و اسییتنوان ویود ندارد. بنابرای   نتایج آنالیی ن،ونه تفاو، معناداری بی  نسییبت 
 ها حکایت دارد. مقدار از بومی بودن ن،ونههناصر کم

رسییتان مقدار  گوهای پایدار  اییوتوپ اسیترانسیییو   آنالیی هناصیر کم آنالیی اییوتوپ واژگان:کلید
 اسکشت انسان ه ر آه  مسجد کبود تبریی 

  

 
 : نویسند  مسئول *
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های شیمیایی خشت خام: تجزیۀ عنصری داده

 های خام چغازنبیلخشت
 

 *معین اسالمی
 یوهان ولفگانگ گوته، فرانکفورت آن ماین، آلمانشناختی، دانشگاه باستانهای دانشدانشجوی دکترای 

 
 چکیده
با  شود.های باستانی ایران یایت میساخت،انی است که در مدوطهتری  م ال  خا  اصیشیخشیت

یه در مطالعا، تن یی ییی مواد باسییتانی  ک،تر مورد تویه یرار گریته اسییت. لاو  ای  حال  ای  ماد
در آن کشد شده  گشیهای ایالمی م ،ی اسیت که انواع منتشد بناهای چوازنبی  یکی از مدوطه

و  سیینجی م هن یری به روش طیدیم آزمایش تجیاسیت. در نوشیتم حاضییر نتایج اولی
شی،یایی آن ا ارائه های زمی های خا  بر اساس دادهبندی خشتبه منظور شیناسایی گروه 

ن،ونه از ت،امی بناها و رسیوبا، احت،الی خاو در مدوطه اخذ شده است.  111شیود. بیش از می
هناصیر اصشی  یرهی و  مطالعمدر بندی  ی الروهای گروهها و شیناسیایبه منظور مت،ایی کردن ن،ونه

دهد که تفاو، معناداری . نتایج مطالعه نشان میهای آماری متفاوتی استفاده شده استاثر از روش
های های خا  شیباهت بسیاری به خاومیان سیه دیوار پیرامونی و بناهای منفرد ویود دارد. خشیت

های بریا و رسیوبا، خاکی که به یاصشه ار زیادی میان خاوبریای مدوطه دارند  اما تفاو، بسیی
 شود. بسیار اندکی از مدوطه یرار دارند مشاهده می

      شی،یایی  خشت خا   چوازنبی   تدشی  زمی  واژگان:کلید
  

 
    نویسند  مسئول: *
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ای هها و رنگدانش طبیعی اهمیت دارد: تجزیه و تحلیل رنگدانه

 هاها و در موزهخود محوطه پاسارگاد و تخت جمشید در
 

 *ناگل الکساندر
 سونیان، واشینگتن، ایاالت متحدۀ امریکاپژوهشگر موزۀ تاریخ طبیعی، مؤسسۀ اسمیت

 
 چکیده
های های سیاحان ه ر حاضر در بازدید از تنت ی،شید از روشسال پیش  اولی  گروه 311بیش از 

های بریامانده روی سطوه اصشی آثار مویود در رنگهش،ی آنالیی مواد در آشینایی با هناصر شی،یایی 
گریته در مد  مدوطه تنت ی،شییید و نیی در دیرر اند. مطالعا، صییور،ها ب ره گریتهای  مدوطه

ها و با های موزههای تارینی نظیر پاسییارگاد و شییوش و ه،ننی  تدقیقا، در آزمایشییراهمدوطیه
های اخیر به ها را در سییالی ما از ن،ای بناهای ای  مدوطههااسییتفاده از تج ییا، پرتاب  دایره دانسییته

مییان یاب  توی ی گسیترش داده است. در نوشتار حاضر مروری ای،الی بر مطالعا، یدیم و یدید بر 
ها و دیرر تییینا، سییطدی اصییشی ای  بناها ارائه خواهد شیید. در ای  نوشییتار ها  رنگروی رنردانه

کارریته در دوره های بهای اخیر در زمینم شییناخت مواد و یناوریهمطیالعا، مشییترکی که در سییال
شده در ای  حوزه معریی خواهند شد. هنامنشیی و ک،، به شیناسیایی و ی م ب تری  مطالعا، انجا 

ها گریته روی آثار هنامنشی چرونه پیشریت کرده است و آزمایشراهسینجی صور،تدقیقا، باسیتان
ای را یادرند در های ه،دهها و چالشو سییراسییر ی ان چه یرصییت و مؤسییسییا، تدقیقاتی در ایران

توانند پژوهشرران را در شناخت بیشتر سط  های هش،ی چرونه میهای آینده هرضیه دارند؟ روشدهه
 ها یاری کنند؟ای صنعترران سازند  ای  آثار و ن،ای بناها در ای  مدوطهبازی دانش حریه

 اب  دستراه پرت وتدشی  رنردانه سنجی  تجییهی،شید  باستانهنامنشیان  تنت کلیدواژگان:
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های شناسایی روغن کمان تازه و تاریخی به بررسی شاخص

 سنجی مادون قرمز تبدیل فوریهروش طیف
 

 *لوعلی نعمتی بابای

مربی گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران

 مهرناز آزادی
  اصفهان، ایران هنر دانشگاه مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ مرمت، گروه استادیار

 فرهود نجفی
های نوین، مؤسسۀ پژوهشی علوم و فناوری رنگ و های سطح و فناوریها، پژوهشکدۀ پوششگروه رزین و افزودنی استادیار

 پوشش، تهران، ایران

 محسن محمدی آچاچلوئی
اصفهان، ایران هنر دانشگاه مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ مرمت، گروه استادیار

 
 چکیده

کارریته در هنر ایرانی است و در متون ک   حدای  مربوط به یرن تری  ورنی بهروغ  ک،ان شیاخص
شده  کاربرد آن حدای  از یرن هشتم شیشیم هجری بدان اشیاره شده است. در آثار تارینی بررسی

اثبا، رسیییده اسییت. روغ  ک،ان از دور  تی،وری به طور گسییترده در هنر هجری به ای  سییو به 
آرایی و پوشییش اشیییای هنری ه،نون آثار چوبی  یاآ آینه  یعبم یواهرا، و یش،دان به کار کتاآ

شیدن رزی  سندروس یا کوپال در روغ  بیرو تدت رزینی از روآ -ریته اسیت. ای  ورنی روغنی
شید و مد ول ن ایی  بسته به غشظت رزی   به هنوان باز ت یه میشیده و در حرار، شیرایط کنترل

شییدن رزی  در روغ  مویب ریت. روآورنی یا هام  چسییبانند  ورم طال در آثار هنری به کار می
شییود. به هالوه  حرار، دادن روغ  نیی توییراتی در سییاختار ایجاد توییرا، سییاختاری در آن می

ی  در های رزای  توییرا، مویب توییر و از بی  ریت  برخی شاخصآورد. شی،یایی آن به ویود می
 سازند. اییونسنجی مادون یرمی دشوارتر میشوند و شناسایی آن را در ورنی از طریق طیدورنی می

آورنید. مطیالعیا، بر ای   گیذشییت زمیان و یراینید ک نری نیی توییراتی در طید آن بیه ویود می
دهد و نیی یذآ روی می رآیند پیری  اییایش یذآ در ناحیم دهد طی یشییده نشییان میانجا 

یابد. ه،ننی  نوار یذآ کربونی  کشیشی  اییایش می در ناحیم اثر انرشیت  به دلی  یذآ 
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های اکسیداسیون روند پیری را در ورنی شیود. ای  به معنای آن است که واکنشتر میاندکی کشییده
ندهای شدن پیوترپنویید ه،دتا  از طریق یرایند هیدراتههای دیرزی ها در برند. ای  واکنشپیش می

ار و مد ییوز، تنریب ترپ دوگانه رخ می های با وزن مولکولی کم و نیی دهد. خروا ترکیبا، یرل
خود را  ها م،ک  اسییت در یالب توییراتی در ناحیم مد ییوز، تنریب بنش پشی،ری رزی 

ارد ای  توییرا، در نتیجم پیرسازی م نوهی نیی ایجاد شده باشند  اما نشیان دهند. با آنکه احت،ال د
شیود. پیوندهای هرضی رود و دیده ن،یها از بی  میشیاخص در ی، ورنی تارینی بنشیی از ای 

های پشی،ری شییود که در سییاختار رزی می و  های شییناسییایی مویب کاهش شییاخص
های شناسایی رزی  و روغ  حتی شیاخ ه د. برخیخورنه،نون کوپال و سیندروس به چشیم می

های تارینی برخی پس از پیری نیی در طید مادون یرمی یاب  مشییاهده هسییتند. ه،ننی  در ورنی
های یدید گیری ای  شاخصشوند که در ورنی تازه ویود ندارند. شک های یدید دیده میشاخص

پشی،ری در سییاختار ورنی طی ری و شییبههای پشی،نتیجم پیوندهای یدید یا تنریب برخی یسیی،ت
تازه بررسی و با « روغ  ک،ان»های طید مادون یرمی ورنی یرآیند پیری اسیت. در ای  مقاله ویژگی

ها از طریق مطالعا، آزمایشیراهی حاص  اند. دادههای تارینی مقایسیه شیدههای ن،ونهشیاخص
 اند. شی و تفسیری ارائه شدهشده و با مطالعا، مشابه مطابقت داده شده و به روش تدشی

سنجی مادون یرمی : روغ  ک،ان  سیندروس  کوپال  روغ  بیرو  اکسیداسیون  طیدواژگانکلید
 تبدی  یوریه
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سنجی: های باستانشناختی در پژوهشهای زمینسهم دانش

 هایی از ایرانمثال
 

 *نیما نظافتی
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراناستادیار گروه زمین

 
 چکیده

 هایحفاری از حاصیی  ه،ده هاییایته ی،شه از آن ا با مرتبط شییدهیراوری مواد و مواد-زمی 
 اربرد ک مشن ا،  مورد در وسیعی اطالها، آن ا سنجانهباستان بررسی که هستند شناسیباسیتان

 یرر د سوی از ای . گذاشت خواهد اختیار در آن ا از حاص  یرهنری ارتباطا، و تأثیرا، نیی و منشأ
 کاربرد نیی و بشییری هاینوآوری و هایناوری اولیه تکام  مورد در اطالهاتی شییدن آشییکار مویب

 ویر بر ژئوشی،یایی و شناسیکانی شیناسی زمی  مطالعا، مورد  ای  در. شید خواهد زمینی مناب 
 گ   و خشت آیر  مانندر سیاخت،انی سیرامیکی  یشیی  باسیتانی مد یوز، تولید با مرتبط مواد

 تجاری روابط باستانی  یوام  درو به توی ی یاب  ک،، سنری مواد و هاسینگ  ... و گچ مال، 
 صریا   سنجیباستان در زمی  هشو  مشیارکت حال  هر به ن،ود خواهد یکدیرر بر آن ا متقاب  تأثیر و
 شییناسییی زمی  یابیسیی  هایبررسییی بشکه گرددن،ی مددود آن ا منشییأیابی و مواد تشیینیص به

 م ،ی س م نیی مدیطیزیست و شناسیبو  ژئوموناطیسی  تکتونیکی  شیناسیی رسیوآ هایروش
 و یانبی شاخه ی، هنوان به اغشب سنجیباستان از امروزه چه اگر دارند سنجیباستان مطالعا، در

 از هاسییتفاد با دیرر سییوی از تواندمی رشییته ای  شییود می یاد شییناسیییباسییتان رشییته برای ک،کی
 یدید یمعدن رخایر اکتشا  و یوییپی. باشد هشو  سایر توسعه برای ک،کی باسیتانی  هایسیرنخ

 ثبت زا استفاده با آن ا بازگشیت هایدوره و هالرزه زمی  مطالعه باسیتانی  معدنکاری آثار پیریری با
 ها طبی چرخش و زمی  باسییتانی ژئوموناطیس بررسییی لرزه زمی  با مرتبط باسییتانی آثار هش،ی

 هاییناوری از ناشیناخته تاکنون هایسیرنخ آوردندسییتبه کنار در هواشیناسیی و آآ و بو  مطالعه
 وردم دسییت  ای  از هاییم ال هنوان به تواندمی باسییتانی مواد دهیلعاآ و آبکاری مانند باسییتانی

 شناسیباستان برای ک،کی بازوی ی، هنوان به تن ا نه را سنجیباسیتان مواردی  چنی . باشید تویه
 هایینبه معریی از پس نوشییتار  ای  در سییازدمی مطره هشم از مسییتقشی شییاخه هنوان به بشکه

 در ایران در شده انجا  اخیر مطالعا، از هاییم ال سنجی باسیتان در زمی  هشو  مشیارکت ه،ومی
 منشییأیابی مس -یش  باسییتانی کانسیینگ منشییأیابی مطالعا، شییام  که گرددمی ارائه زمینه ای 

 دتولی در ماده-زمی  از اسییتفاده نیی و باسییتانی هایمجسیی،ه تولید برای اسییتفاده مورد هایسیینگ
 .بود خواهند سنری مواد و سفال مال، 

 یش  -سنگ باستانی  مسمواد باستانی  مناب  زمینی باستانی  کان-زمی  کلیدواژگان:
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نگاری سفال عصر نوسنگی سنّت اهرنجان تپه و کانیباستان

 غرب فالت ایرانشمالتپه آذربایجان، قره
 

 *بهرام آجورلو
 های تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران دانشیار مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافت

 مهدی رازانی
 مربی گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران 

 داریوش کوشکی
 سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانباستانکارشناس ارشد 

 ۀکیمه افشاری نژاد
 سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانکارشناس ارشد باستان

 
 چکیده
ه  غربی دریاچم ارومیتیه در دشت سش،اس رحوضم ش،الهای ه ر نوسنری اهرنجان و یرهمدوطه

های ه ر نوسنری ای  دو مدوطه های سیفالی زیهاند. دادهغرآ یال، ایران یرار گریتهو در شی،ال
ت سییفالرری  0که تن ا  ت سییفالرری اسییت که از سیینل کیشومتر از هم یاصییشه دارند  معرل  ی، سیینل

ساز و ها  دستتر بوده است. ویژگی بارز و مشن م اصشی ای  سفالینهییروز یدی،یمدوطم حایی
آلود بودن راسییتفاده از کاه یراوان در شییامو، سییفال  آن اسییت و موی سییفال  طبق مشییاهدا، کاه

دهند  حرار، پایی  پنت است. مسئشم حائی اه،یت در ای  پژوهش  بررسی ماکروسیکوپی  نشان
 آیا به روش مالشی یا کوبشی بوده و یا تکنی،هاست: سفالینه تکنی، و یناوری سیاخت و پنت ای 

 تر اینکه اند؟ و م م؟ با چه مییان حرار، پنته شدهها اسیتفاده شده استسیبدبایی در سیاخت آن
زیاد شامو، کاه دزلت بر یقر خاو از مقدار دزی  اصیشی کاه آلود بودن آن ا چیسیت؟ آیا استفاده 

ر رسی در خاو  منطقم دشت سش،اس دارد که سفالرران برای یبران رس رناکایی بودن مییان هناص
کاربردن کاه بیانرر نوهی ی  سییفالرری خاص بوده اند؟ و یا اینکه بهخ،یره  از کیاه اسییتفاده کرده

ها و هشده در ن،وناسیت؟ در ای  راسیتا  به منظور شیناسیایی و تشنیص یازهای کریستالی تشکی 
 بی  طمبر اساس راب پنت دمای شیناسیی منطقه  و نیی تعیی های زمی ویژگیمقایسیه و تطبیق آن با 

تیه از های دو مدوطم اهرنجان تیه و یرهشییناختی در سییفالتوییرا، کانی و پنیت حرار، درییم
   آنالیی میکروسییکوپ الکترونی روبشییی رآزمایشییا، پتروگرایی  پراش پرتو ایکس ر

  اسیتفاده گردید. نتایج حاص  از آنالییها حاکی از آن است ر   و آنالیی حرارتی ه،یمان
آورد و از ی، منشیأ واحد  یعنی دشییت سییش،اس  هستند. های هر دو گروه بو که م یال  سیفالینه

ت دهند  دمای پنهای اهرنجان به یاز تریدی،یت نشییانتوییر ییازی کانی کوارتی در گروه سییفالینه
تیه های مؤخرتر یرهها در مقایسه با سفالینهاست و در نتیجه ای  ن،ونهگراد دریم سیانتی 011بازی 

کیفیت ب تری دارند. نکتم م م و نتیجم اصشی حاص  از ای  پژوهش آن است که بر اساس اطالها، 
شده  یقر خاو در دشت های مطالعهشناختی حاص  از ن،ونهشناختی منطقه و اطالها، کانیزمی 

 ها نشییانم ابتدایی بودن ی رسیید اییودن کاه به ای  سییفالینهنظر می که بهسییش،اس ثابت نشیید. بش
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ها بوده اسیت و مردمان ای  یرهنگ احت،از  از دانش سفالرری ب ر  کایی سیفالرری در ای  مدوطه
 کردند.نداشتند و از کاه برای پر کردن خ،یر  سفال استفاده می

ت ه یر نوسینری اهرنجان تیه واژگان:کلید     نراری سفال  تیه  کانییره -سینل
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ابسیدین در پیش از تاریخ آذربایجان، شمال غرب فالت ایران: 

  شیمیایی و ظرفیت بالقوه دستگاه پرتابل آنالیز های زمیناثرانگشت
 

   *اشتاینیگر دنیل
 برلین، آلمانشناسی آلمان، استادیار مؤسسۀ باستان

 
 چکیده

ازتارینی های پیشهای یایته از مدوطههیای چنیدی کیه بیه تیازگی بر روی ابسیییدی در پژوهش
غرآ ایران ایرا گشییته  مشیینص شییده اسییت که مردمان ای  منطقه در ادوار آرربایجان در شیی،ال

د. در ای  انکردهشده از معادن مناطق آناتولی و یفقاز ینوبی استفاده منتشد از ابسیدی  استد ال
های آتشیفشانی س ند و سالن  ، ایران رکوهغرآ یالزمینه بدث اسیتفاده از معادن وای  در شی،ال

ها بدث و تفسیییر بیشییتر پیرامون نقش ای  نیی به میان آمده اسییتب اما در وضییعیت یعشی پژوهش
شی آن هد  های تجاری مقدور نیسییتب و دلی  اصییمنطقه در مسیییرهای تجاری احت،الی یا شییبکه

های بسیییاری در ای  زمینه ویود اطالها، پایه از معادن ابسیییدی  در ایران اسییت. با آنکه پژوهش
های های زیادی به ویژه در خ ییوص اثرانرشییتایرا شییده اسییت  هنوز اب یامیا، و پرسییش

 غرآ ایران و ظرییت بالقو  آن ا در زمینمییییکی معادن ابسیییدی  احت،الی مویود در شیی،الزمی 
پاسخ مانده است. اهدا  ُخرد چندی ویود ازتاریخ بیمنطقه در دوران پیشه در استنراا و استفاد

رده های میدانی گسییتتوان به اطالها، بیشییتری دسییت یایت: بررسیییدارد که با دنبال کردن آن ا می
وتدشی  های ابسیییدی  ی ت تجییهگیری از رخن،ونشییناختی با ت،رکی توأمان بر ن،ونهباسییتانزمی 
ط با های مرتبشده در ه د باستان و زیرساختشیی،یایی و شناسایی معادن احت،از  استد الزمی 

های یدید به شییناخت های آتی مد نظر یرار گیرد. زیرا یایتهبررسیییتواند در آن ا. ای  اهدا  می
کند و می ،تولید ابسیییدی  و نقش آن در مناسییبا، یرهنری ک، «زنجیر  کارکردی»بیشییتر تکام  

پرتاب  در  دسییتراه سیینجی نیی ب بود خواهد یایت. های باسییتانسییط  کیفی تجییه و تدشی 
تی  به ویژه از نظر مددودیت در شییناسییایی تعداد زیادی از ییاس با تدشی  های آزمایشییراهی سیینل

هایی داردب اما ای  دسیتراه دستی از میایایی نیی برخوردار است. با ای  دستراه هناصیر اثر  ضیعد
. زمان بسیییار ک،تری توان در خود مدوطیه  در پایراه هیئت کاوش یا در موزه آنالیی کردآثیار را می

یی توان آنالیی کرد  و مییان هیینه نها را میبرای هر آنالیی زز  اسییت  و بنابرای  مقدار گویایی از یایته
های پرتاب  غیرتنریبی است و ای  موضوع در پژوهش اساسی ای  است که  ماسیت. نکت پایی 

پرتاب  بسیییار  ی  حال  اسییتفاده از مسییئوزنه در حوز  میراث یرهنری بسیییار اه،یت دارد. با ا
از های آنالیی نیشی،ی و تجربم ه،شی در روشدشیوار است و به آموزش بسیار گسترده در حوز  زمی 

شییناختی هیا  ترتیب روشدارد. ی یت پرهیی از بروز خطیا حی  آنیالیی و پردازش  و تفسیییر داده
ی شی،یایورد نیاز برای مطالعم زمی های خاص و شرایط ممشین ی باید وض  شود و در آن پرسش

لیی های آناتوان از طریق تطبیق و ارزیابی روشابسییییدی  در منطقه لداظ گردد که به ای  موارد می
ی  پردازش داده  ویرایش آن ا و انتشییار نتایج و تفسیییرهای آتی دسییت  آزمایشییراهی  پارامترهای ینل
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های ن،ونه شد  ابسیدی   و آنالییشده از معادن شناختهریگییایت. تطبیق نتایج آنالیی مواد اولیم ن،ونه
 های تواند در زمینم آشنایی با ظرییت بالقوه و مددودیتواحد در چند آزمایشراه منتشد می

سییودمند  -به منظور دسییتیابی به ب تری  نتایج  -ها پرتاب  و تنظیم و کالیبره کردن مسییت،ر دسییتراه
ی را میباشید. به ویژه آنکه پارام تری  زمان توان ب بود بنشیدب به طور م ال  آنالیی در کوتاهترهای ینل

ار های داد  سازگها در زمان کوتاه. پایراهسیازی تنظی،ا، ییشتر و پردازش دادهپذیر  ه،اهنگتوییه
های منتشد شی،یایی به گروههای زمی در انتسیاآ اثرانرشیت برداری مبتنی بر شیام  نقشیه

توان آن ا را در کند که پس از آن میانریی ک،، میهیای یدید یا بدثو شیینیاسییایی ن،ونیهمواد 
تی آزمایشییراهی را ننواهد پرتاب  در آینده یای روش آزمایشییراه آنالیی کرد.  های آنالیی سیینل

جی در خارا سنهای یدید را برای پشتیبانی باستانای از روشگریتب بشکه برهکس  طید گسترده
 آزمایشراه یراهم خواهد آورد.از 

   پرتاب  شی،ی  ازتاریخ  ابسیدی   زمی غرآ ایران  پیشش،ال کلیدواژگان:
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 های یافته از قراداغسنجی ابسیدینمنشأیابی باستان

روش  هب ،غربی فالت ایرانشمالی آذربایجان، شمال

  تجزیۀ عنصری
 

 *بهرام آجورلو
 های تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران مرمت بناها و بافتدانشیار مرکز تحقیقات 

 محمد علیزاده سوال
شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایراندانشجوی دکتری باستان

 نژادۀکیمه افشاری
 سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانکارشناس ارشد باستان

 نیگراشتای دنیل
شناسی آلمان، برلین، آلماناستادیار مؤسسۀ باستان

 
 چکیده

غرآ یال، ازتاریخ ش،الشناسی پیشیکی از مسیائ  بنیادی  در باسیتان منشیأیابی مناب  ابسییدی 
میالدی   0691هیای خود در دهم ایران و یفقیاز اسییت. کیالی  رنفریو و ه،کیاران وی در پژوهش

غربی کوهستان یفقاز ینوبی و های وای  در حوضیم دریاچم وان و ه،ننی  بنش ینوآکوهسیتان
غرآ یال، ایران و شییده در شیی،الهای اسییتفادهاسییتراه ابسیییدی داغ را خنواحی اطرا  کوه آغری

الدی  نیکنامی و یر  ک،الالدی  ریی های بعدی  یاللانید. اما در دههمنطقیم یفقیاز معریی کرده
ها در درون اند که به مویب آن ا  خاسییتراه ای  ابسیییدی اح،د چاینی امیرخیی نظریاتی ارائه داده

 8112هایی که در یاصشم دسامبر م دریاچم ارومیه یرار داشته است. در کاوشیال، ایران یا در حوض
هایی به دست آمد که در ناحیم خداآیری  وای  در در  رود ارس ایرا شدند  ابسیدی  8116و  یوریه 

های وای  مشنص شد خاستراه اصشی آن ا کوهستان  با آزمایش آن ا به روش تجییم هن ری 
ه،ننی  درسیتی آزمون پیشیی    های رود ارس بوده اسیت. نتایج آزمایش غرآ در در شی،ال

 را تأیید کرده است. های خداآیری  به روش تجییم هن ری ابسیدی 
  سنجی منشأیابی  یراداغ ش،الی  ابسیدی   آرربایجان  باستان کلیدواژگان:
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نگ سوسنجی منشأیابی ابزارهای ابسیدینی دورۀ مسباستان

  گُز خوی با روش تجزیۀ عنصری پایانی دوه
 

 *اکبر عابدی
 سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایراناستادیار گروه باستان

 کریستین شاتانیه
 ، پاریس، فرانسهو پژوهشگاه ملی علوم فرانسه 2شناسی، دانشگاه لیون استاد گروه باستان

 واروتسیکوسباستین 
 ، پاریس، فرانسهکارشناس پژوهشی پژوهشگاه ملی علوم فرانسه

 
 چکیده

یدید/ اولی  ی یی  کیاوش در مدوطم دوه ُگی خوی منجر به شییناسییایی آثاری از دور  نوسیینری
م. .  در ای  منطقه  0911رحدود  0وسنگ یدید وسینگ انتقالی رهیار  شیشم م. .  تا مسمس

های منتشد با استفاده از روش ن،ونم متعشق به دوره 001ابسییدینی ی ی  اول  گردید. از ابیارهای 
  ی یت منشییأییابی معیادن  آن ا مورد آنالیی یرار گریتند. نتایج ایکس ر یشورسییانس اشییعیم

شده از سوی ساکنان دوه ُگی به چند منب  و معدن های استفادهآمده حاکی از تعشق ابسییدی دسیتبه
پرتاب  ی ت شیناسایی ساختار شی،یایی  یطعه که به روش  001ارد. از ای  متفاو، حکایت د

وسیینیگ یدید بودند که نتایج آنالیی ن،ونیه متعشق بیه دور  مس 11آن یا مورد آنیالیی یرار گریتنید  
 0دهد احت،از  از معادن شییاخص سیییونی، رپوکر سییوکار یشورسییانس اشییعم ایکس آن ا نشییان می

ن،ونه   معدن گراسر  08ن،ونه   معادن یفقاز ینوبی ر 86ن،ونه  و سیوکار ر 8ن،ونه   سیاتانکار ر
ن،ونه   معدن میدان داغ شرم آناتولی در  0ن،ونه   معدن گوتانسیر یفقاز ینوبی ر 1یفقاز ینوبی ر

یطعه نیی در  0ن،ونه  اسیتنراا شیده بودند. منشأ  0ن،ونه  و معدن آرتنی ر 0حوضیم دریاچم وان ر
تری  و کیشومتر  نیدی، 00نص نیست. بر ای  اساس  سیونی، ربا یاصشم تقریبی حال حاضیر مش

اند  که ابسیدی  آن ا در دوه ُگی در کیشومتر  دورتری  معادنی بوده 011ن،رود داغ ربا یاصیشم تقریبی 
دهد منشأ بنش وسینگ یدید اسیتفاده شیده است. ه،ننی  نتایج ای  پژوهش نشان میدوره مس

شده در مدوطم دوه ُگی  معادن وای  در حوضم دریاچم سوان ارمنستان و نیی   اسیتفادهاهظم ابسییدی
شبکم  های دوه ُگی ویودحوضم دریاچم وان ترکیه است. نتایج منشأیابی ابسیدی  ییبه مییان ک،تر  یی

 سازد. غرآ ایران را مشنص میازتاریخ ش،الای در دوران پیشای از تجار، یرامنطقهگسترده
   یفقاز ینوبی  آناتولیسنجی منشأیابی دوه ُگی خوی  ابسیدی   باستانلیدواژگان: ک
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آباد یافته از علی های فرهنگریزساختارشناسی سفالینه

 شرق فالت ایرانمحوطۀ مختارآباد شهداد، جنوب
 

 *یاسین صدقی

 سنجی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانکارشناس ارشد باستان

 محمد امین امامیسید 
 دانشیار گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

 اکبر عابدی
 سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایراناستادیار گروه باستان

 اۀمد جهانگیری
 انشناسی، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایراستاد گروه زمین

 نصیر اسکندری
 شناسی، دانشگاه جیرفت، ایراناستادیار گروه باستان

 
 چکیده

یار  آباد رههای یرهنگ هشیپژوهش حاضر کوشیده است با بررسی و مطالعم هفت یطعه از سفالینه
های سییاختاری و ها و تفاو،اند شییباهتچ ار  پ. .  که از مدوطم منتارآباد شیی داد یایت شییده

منشأ و تکنی،  ییییییدر ن ایت  ییییییشناسی ای  یطعا، را مشنص کند و مواد خا  و م ریی و کانی
های مطالعم مقط  نازو پتروگرایی و پراش سیاخت آن ا را شیناسایی ن،اید. برای ای  منظور از روش

ها دارای پترویابری، مشابه  متشک  از رس رییبشور پرتو ایکس اسیتفاده شیده اسیت. ت،امی سفال
هایی شبیه یطعا، کوارتی خردشده با ها حاوی دانهشناسی  ای  سفالهسیتند. از منظر کانیه،ر   

های دانه های ریی  وسینتتی، و یشدسییار  مسکویت با دانههای پشیهای تیی  پالژیوکالز با ماک لبه
حدی نشأ وادهد خاو آن ا از مها که نشان میکربناته و آهکی هستند. با تویه به تشابه ت،امی سفال

های با مشین ه شیناختی آن اهای سیاختاری و کانیبرداشیت شیده اسیت  با مقایسیم مشین یه
 توان بومی و مدشی بودن منشأ آن ا را بررسی کرد. شناختی منطقه  میهای زمی رخن،ون

آباد  ش داد  ه ر مس و منتارآباد  یرهنگ هشی مرییسیاختارشیناسیی سفال  مدوطواژگان: کلید
 سنگ
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اسی مصنوعات مرمری عصر مفرغ ساختارشنریز تحلیل

 های دوم و سوم شهر سوختهدوره
 

  *مداحۀسین بیک
 سنجی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانارشد باستانکارشناس

 بهرام آجورلو
 های تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایراندانشیار مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافت

 اۀمد جهانگیری

 شناسی، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایراناستاد گروه زمین

 روح اهلل شیرازی
 شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایراندانشیار گروه باستان

 نیامهدی راز
 آثار تاریخی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانمرمت مربی گروه 

 
 چکیده

های درونی و بیرونی و تدشی  هر سییاختارشییناسییی مواد در زمینم تعیی  ماهیت و شییناخت تفاو،
های ای برخوردار اسییت. سیینگ مرمر از ی،شم پرکاربردتری  سیینگپدید  یرهنری از اه،یت ویژه

و  توان به ظرو دگرگونی در سیاخت آثار و اشییای تیئینی و کاربردی است که از ی،شم ای  آثار می
اشیای سنری مرمر ش ر سوخته اشاره کرد. در ای  تدقیق نتایج حاص  از مطالعم ده یطعم مطالعاتی 

  شیی ر 8011-8011  و دور  سییو  ر8011-8211از م یینوها، مرمری مربوط به دور  دو  ر
های مطالعم مقط  نازو سنگ رپتروگرایی  با شود که با استفاده از روشسیوختم ه ر مفرغ ارائه می

 سنجی مادون یرمی و تبدی هبوری و طید-میکرومتر با میکروسکوپ پالرییان نوری 01مت ضنا
شناسی ای  آثار انجا  شده است. بر اساس نتایج و به منظور سیاختارشیناسیی و کانی یوریه 

ای برخوردارند که های زرد تا ی وهمطالعم مقاط  نازو سیینگ  بیشییتر یطعا، دو دوره از بایت و رگه
شک  و است. ساختار سوزنی به اکسیید ه،اتیت  دهند  تبدی  اکسیید مرنتیت نشیان

سنجی مادون یرمی با تویه شیعاهی نیی در بیشتر یطعا، مشاهده شده است. نتایج حاص  از طید
ها در میان ت،امی ای  باند و تشابه 012  026  0186های های شاخص در مددودهبه حضور باند

 کند. در ن ایت  کشسیت های دو دوره را تأیید میها  حضور یاز کشسیت در ت،ا  ن،ونهن،ونه
های دو دوره شناسایی شده است و بر ای  و آراگونیت به هنوان کانی غالب و اصیشی در ت،امی ن،ونه

ار یکسیانی دارند که در تولید م نوها، های دو دوره سیاختتوان اسیتنباط کرد که ن،ونهاسیاس می
 مرمری ش ر سوخته به کار ریته است.

  سنجی مادن یرمی و تبدی  یوریه شی ر سوخته  سنگ مرمر  پتروگرایی  طیدکلیدواژگان: 
 آراگونیت

 

 
 

: نویسند  مسئول *



 99     |     سنجیباستان در شناختیزمین هایدانش

 

های عصر آهن جنوب شئیور داغ، قراداغ شناسایی منشأ سفال

 شناختیمرکزی آذربایجان با روش کانی
 

 *اۀمد جهانگیری

شناسی، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایراناستاد گروه زمین

 زهره ناصربخت

   دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانسنجی، کارشناس ارشد باستان

 وۀید عسکرپور
 اسالمی تبریز، ایرانسنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر استادیار گروه باستان

 آرش تیرانداز الله زاری
شناسی قراداغ، تبریز، ایرانسرپرست هیئت باستان

 
 چکیده

های باستانی ینوآ شئیور داغ در آمده از مدوطهدستدر ای  مطالعه یطعا، سیفالی  ه ر آه  به
ه ایکس مورد مطالعهای میکروسکوپی و دیفراکتومتر اشعم داغ با روششی،ال اهر وای  در منطقم یرا

های ایشیت و کائولینینیت و شییده دارای زمینم رسییی حاوی کانیهای مطالعهاند. سییفالیرار گریته
دار  پالژیوکالز  کوارتی  آمفیبول  مرنتیت  کشسیییت و بیوتیت های درشییت یشدسیییار پتاسیییمکانی

 زیاد هستند. ای  وضعیت دار و تنشن  بسیارشده دارای کوارتیهای گوشههای مطالعههستند. سفال
شده است و ناه،رنی در بایت  سبب سستی و دهند  نیدی، و مدشی بودن منشأ خاو استفادهنشان

شده در یس،ت مرکیی به رنگ تیره هستند و های مطالعهها شده است. ن،ونهاسیتدکا  پایی  سیفال
اشییی از ویود مواد آلی در یسیی،ت بیرونی رنگ یرمی آیری دارند. ویود حفرا، یراوان و کشییید  ن

دهند  های تشکی اسیت و واکنش سیوخت  مواد آلی  با اییایش تنشن  ه،راه شیده اسیت. سینگ
های آرری  درونی های باسییتانی وای  در آن از ه،ان نوع سیینگدامنم ینوبی شییئیور داغ و مدوطه

شکی  شده است. ت شیشی کرتاسه-شئیور داغ  با ترکیب مونیونیتی تا گرانودیوریتی و رسوبا، آهکی
دهند  های درشیت یشدسیار  پالژیوکالز و کشسیت در مقاط  نازو میکروسکوپی نشانویود کانی

های شئیور داغ را شیده در کوهیایههای بریای تشیکی هاسیت و اسیتفاده از خاوبودن سیفالبومی
 ها دانست. بودن سفالتوان دلی  بومیمی

 شی،ی  سفال  ه ر آه   یراداغ مرکییشناسی  زمی کانی واژگان:کلید
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 شایپ)  آهن ۀدور یسفالگر یورافن یسنجباستان

، جانیداغ آذربااقر ۀمنطقیی( ناحیۀ آزغان اورارتو

 غرب فالت ایرانشمال
 

 *سمیرا جعفری

 سنجی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانکارشناس ارشد باستان

 آجورلوبهرام 
 های تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران دانشیار مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافت

 اۀمد جهانگیری
 شناسی، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایراناستاد گروه زمین

 زاریآرش تیرانداز الله
 داغ، تبریز، ایرانشناسی قراسرپرست هیئت باستان

 
 چکیده

 یراداغ در ناحیم آزغان ردور  پیشا اورارتویی  و استقرارهای دور  آه   استقرارهای دور  آه  
های ناحیم آزغان به لداظ یناوری و کیفیت ایق هستندب اما سفالینهدر یراداغ مرکیی راوچ هاچا  هم

تهای اوچ هاچا تفاو، دارند. ای  تفاو، یا ناشیی از تفاو، سیاخت با ن،ونه های یرهنری بوده سنل
ا بومی هرسد ای  سفالبو  ای  دو ناحیه. ه،ننی  به نظر میاست یا برخاسته از تنوع ایشیم و زیست

ها ناشییی از غنی بودن خاو ناحیم آزغان و پنت آن ا در باشییند و ویود تفاو، در کیفیت سییفالینه
شناختی های باستانبررسییدریه حرار، مناسیب اسیت. در ای  پژوهش هفده ن،ونه سیفال که از 

   های پراش پرتو ایکسرانید با اسییتفاده از روشداغ در نیاحییم آزغیان بیه دسییت آمیدهیره
های و آزمایش    میکروسییکوپ پالرییان و لوپ مورد بررسیییسیینجی مادون یرمی رطید

ا تویه ها نشان داد که باند. نتایج حاص  از ای  آزمایشنراری و شی،ی سفال یرار گریتهکانیباستان
ه به شود و با تویهای کربناته به ویور یایت میشیناسیی منطقه که سازندها و رخن،ونبه نقشیم زمی 

شده  نشان های مطالعهها بومی هستند. نبود کانی کشسیت در سفالها  سیفالنتایج پتروگرایی ن،ونه
با تویه به اینکه ناحیم آزغان ارتفاع ک،تری گراد دارد. دریم سانتی 211از پنت آن ا در دمای بازی 

ه،ی  ناحیه در ساخت سفال استفاده شده است های رسیی هاچا دارد  از ه،ان ن شیتهاز ناحیم اوچ
هیا یطعیاتی از مواد اولییم مویود در ه،ی  نیاحییه ویود دارد که باهث و ه،ننی  در ای  ن شییتیه

هایی که در آن ا از ها از دیرر ن،ونهای  سفال شیود. به ه،ی  دلی ها میبنشیی به سیفالاسیتدکا 
تر فیتاند  استدکا  بیشتری دارند و باکیکننده استفاده کردهمواد آهکی یا تبنیری رگچ  به هنوان پر

تأیید  هاچا ب تر است هسیتند. بنابرای   ای  یرضیه که کیفیت و غنای خاو آزغان در مقایسه با اوچ
اشیاره شید  ه،ی  موضیوع سیبب کیفیت و یناوری ب تر سفال آزغان در طوری که شیود و ه،انمی

 هاچا شده است.های اوچییاس با ن،ونه
 نراری سفالکانیباستان      دور  آه     یراداغآزغان کلیدواژگان: 
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 بازنگری در مطالعات فلزکاری کهن در اریسمان 

 )ایران مرکزی(
 

  *نیما نظافتی
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراناستادیار گروه زمین

 اِرنست پرنیشکا
 شناسی دانشگاه هایدلبرگ،  آلمانسنجی کورت انگلهورن، مانهایم؛ و استاد زمینمدیر پژوهشکدۀ باستان

 باربارا هِلوینگ
 شناسی، دانشگاه سیدنی، استرالیااستاد گروه باستان

دِرک کِرشنر
 پژوهشگر موزۀ معدن، بوخوم، آلمان

 
 بقایای از هظی،ی حجم شام   یییییی مرکیی ایران ش،ال در وای  یییییی اریس،ان ک   یشیکاری مدوطه

 ویهت یاب  تولید نشاندهنده که است میالد از پیش سو  هیاره اوای  تا چ ار  هیاره اواخر از یشیکاری
 ای  روی بر که یدی مطالعا، از ایپاره هشیرغم. اسییت ه،یمان طور به نقره و ارسیینیکی مس

 تکنولوژی، یرایندهای کانسیینگ  منشییأ درباره چندی هایپرسییش اسییت  شییده انجا  مدوطه
 مجدد ارزیابی بر هالوه نوشییتار  ای  در. اندمانده بایی نقره و مس تولید بی  ارتباط و کارریتهبه

 انسنگک و سرباره یطعا، شام  ک    یشیکاری بقایای از بنشی یبشی  منتشیرشده آنالییی هایداده
 مجدد سیبرر مورد ژئوشی،یایی و شیناسیکانی منتشد مطالعا، از اسیتفاده با لیتارژ یطعا، نیی و
 مورد نگکانس برای ترمشنص منشیأیابی ی، نشیاندهنده آمدهدسیتبه نتایج. گریتند یرار تجییه و

 که رسییدیم نظر به. هسییتند کارریتهبه یشیکاری یرایندهای برای تردییق ت ییویری نیی و اسییتفاده
 نریکانس چنی . باشد شده تأمی  مرکیی ایران در چندیشیی کانسیار دو حدای  از مربوطه کانسینگ

 مویب گذاریغال و روآ همبهمت   مرحشه دو توسط که بوده نقره و سرآ ارسنی،  مس  شیام 
 و ل،انآ در ننست نویسنده پسادکتری دوره طی پژوهش ای . است شده نقره و ارسنیکی مس تولید
نر  کور، سیینجیباسییتان موسییسییه و هنک -گردا بنیاد مالی و ینی ح،ایت تدت  ا انج به ُهورن ا 

 .است رسیده
 سرآ یاییوتوپ ژئوشی،ی  شناسی کانی گذاری غال ارسنیکی  مس آرکئومتالورژی  واژگان:کلید
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 ( دارستان بم ) 5پژوهشی در آثار فلزی استقرار ب. 
 

*عمران گاراژیان

 شناسی، دانشگاه نیشابور، ایراناستادیار گروه باستان

 نازنین خجسته بهزادی
شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ابهر، ایراندانشجوی دکتری باستان

 
 چکیده

شرم ایران است. طی ای در شیرم بم و در کنار حاشیم غربی لو، ینوبی در ینوآدارسیتان ناحیه
  در منطقه 3127-21های میانی دهم هشیتاد خورشیدی رهایی که در سیالزنیها و گ،انهبررسیی

رار قازتارینی در ای  ناحیه شناسایی گردید. یکی از ای  آثار  استانجا  شید  بال  بر هفتاد اثر پیش
های م م پژوهش در ای  منطقه   است. اشیای یشیی از یایتهر  7شده با نا  اخت اری آ. معریی

کیشومتری شی رستان بم  11های پیرامون آن  در و مدوطه بود. اسیتقرار  و خاصیه اسیتقرار 
شود ان منت ی میی دارست«یشعه باز»راستان کرمان  و در امتداد یاد  آسفالتی که از بم به روستای 

ای است که در امتداد هم از سوی شرم به غرآ های مج،وههاند. ای  اسیتقرار یکی از تیهیرار گریته
اند و از نظر گاهنراری  یضایی و مکانی با یکدیرر رابطه دارند. دشت لو، که دومی  پراکنده شیده

های ریته است و به چالهشرم ایران را دربرگحوضیم اصیشی بیابانی کشور است  بنش ه،د  ینوآ
شیود. ای  حوضیه در شیرم از حوضیم هیرمند و در غرآ از حوضم یداگانه و متعددی تقسییم می
های آخوری و ی،الی های آتشفشانی کیوتی از ش،ال و کوهشود. کوهکرمان و دشیت کویر یدا می

ن است. ای  مد  غرآ دشت لو،  آخری  آبادی  دارستااند. در ینوآاز ینوآ آن را احاطه کرده
های حاص  از بر سیر راه ارتباطی بم به لو، زنری اح،د و کشیت و ش داد یرار دارد. بر اساس داده

آثیار گوناگونی ویود دارد که سییفال ردورنگ  تا م رهای  برداری  در اسییتقرار کیاوش و ن،ونیه
ا، مربوط به اواخر نراری در ای  اسییتقرار به گردآوری اطالهگیرد. زیهمشییبی، یشیی را دربرمی

های آمده  طی بازدید و بررسیدستهای یشیی بهسینری و اوای  مفرغ منجر گردید. ه،د  یایتهمس
اند. در مج،وع  نراری به دسییت آمدهاند. پنج ن،ونه نیی در یریان زیهآوری شییدهسییطدی ی، 

د نظر کارکرد  طی اند که ازبیسیت و پنج یطعه شیی. یشیی طی پژوهش در دارسیتان شناسایی شده
ها و ینون سییاخت آثار یشیی ای  مدوطه گیرند. در ای  مقاله به بررسییی روشای را دربرمیگسییترده
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شییناسییی خوردگی در ثبت اطالها، سییاختاری پرداخته شییده اسییت. با تویه به اه،یت رینت
 .ه شده استشناسی آثار  به مطالعا، خوردگی نیی تویهای خوردگی  در کنار ی احت،الی در زیه

 شناسی خوردگی  دارستان  بم  آثار یشیی  رینتاستقرار پیش از تارینی  واژگان:کلید
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های اشیای متعلق به عصر مفرغ قدیم مکشوف از مقبره

 پادشاهان اور
 

 *زابینه کالین
 استاد موزۀ معدن، بوخوم، آلمان

 آندرئاس هاپتمن
 استاد دانشگاه رور، بوخوم، آلمان

 
 چکیده

-1111  /سشسشم الن ری  راوای  سیشسشم های پادشیاهان اور متعشق به ه یر مفرغ بی مقبره
کاوش کرده اسییت. در ای   3311و  3313های م. .  را سییر لئونارد وولی در یاصییشم سییال 1171

ی شییی. یشیی از یبی  یواهرا،  تییینا، موی سییر  انواع سییاله و ابیار و ها مقادیر معتنابهمقبره
ظرو  و پیکرو و م ر و گنجانه  ه،ری از ینس طال  نقره  سیینگ رخا  آهکی  سیینگ زیورد  و 

های های زیادی به رنگ سییبی  آبی و سییفید را روی صیید دانههقیق  ویود داشیت. به هالوه  رنگ
د آور مواشییوند. تنوع و غنای حیر،بازشییده رینته بودند که ه،وما  واید کارکرد آرایشییی تشقی می

ن الن ری  هاری از کانسییار معدها با ای  حقیقت که منطقم بی کارریته در سییاخت ای  یایتهیه بهاول
اسییت در تضییاد اسییت. طی سییه سییال گذشییته  طید وسیییعی از ای  اشیییا در چارچوآ ی، طره 

  مورد مطالعه و تجییه و تدشی  پژوهشیی مشیترو با ح،ایت مالی مشترو بنیاد هشو  آل،ان ر
های اخذشده حاص  بازدیدهای متعدد از موز  پنسیشوانیا در اسیت. مشیاهده اشیا و ن،ونهیرار گفته 

ییالدلفیا و موزه بریتانیا در لندن اسییت. یب  از ای  طره پژوهشییی  بر،  و اشیی،یت اسییترکر نتایج 
های مس و مفرغ مکشییو  از اور را انتشییار داده بودند. دو رسییاله دکتری در چارچوآ آنالیی ن،ونه

ه پژوهشی حاضر بر روی اشیای طال و نیی اشیای مسی و مفرغی در حال انجا  است رموریتس طر
به ات،ا  رسید که بر   1137رشته ذنامم کارشیناسیی ارشد سال گیانسی  و اولینسیالیم  . ی، پایان

های آنالییمدور  مطالعا، مرتبط ظرو  رخا  آهکی مت،رکی بود رهنری، وی، . اییون بر پژوهش
اخت یناوری نیی  ه،دتا  بر روی اشیای طال  در حال انجا  است رباربارا آرمبروستر  تولوز . با شین
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اند  ای  طره پژوهشییی در حال هایی که از آن ا گریته شییدهدر کنار اشیییای پرشیی،ار و به ویژه ن،ونه
ر هاسییت که از ترکیب مواد معدنی متنوع با اسییتفاده از هناصییهای داخ  صیید مطالعه رنردانه

اند. هد  ای  طره پژوهشی شناسایی شده ت یه شده  شناساییپیونددهنده ر
کارریته در روآ و تولید یشی و سیاخت اشییای سنری و با منشأ معدنی است. بر منب  مواد معدنی به

در  یهای ژئوشی،یایی نقش بسیار م ،شناختی با استفاده از روشای  اسیاس  شناسایی مناب  زمی 
 الن ری  و مناطق ه،جوار آن دارد.پرده برداشت  از مناسبا، بی  بی 

 شی،یایی  اشیای مسی  اشیایگورسیتان پادشاهان اور  دور  مفرغ یدیم  تدشی  زمی  کلیدواژگان:
 مفرغی
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دار های آرسنیکفلزشناختی بر روی مفرغهای باستانپژوهش

 پیش از میالد، ایرانیافته از گورستان لما از هزارۀ دوم 
 

 *سید محمد امین امامی
 مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایرانحفاظت و دانشیار گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ 

 الساندرا گومیله مایر
فلزشناسی و فلزشناسی، رم، ایتالیامدیر مؤسسۀ باستان

 جواد جعفری

 شناسی، دانشگاه تهران، ایراندانشجوی دکتری باستان

 
 چکیده

غرآ یاسوا وای  کیشومتری ش،ال 17گورسیتان تارینی ل،ا در اسیتان ک ریشویه و بویر اح،د  در 
بنشی بنشی از اماک  شیناسیی در ای  ناحیه در راسیتای نجا،های باسیتانشیده اسیت. یعالیت

ینی دار  تییهای نقشتارینی در مسیر احداث یاد  اصف ان به یاسوا انجا  گریت. بر اساس سفال
 گردد. اشیییایی ابیار و اشیییای یشیی  یدمت ای  گورسییتان به هیار  دو  و دور  ایال  میانه برمیو نی

هدد  32یطعه بازوبند   31یطعه دسییتبند   11  م رهیطعه  33یطعه سییوزن   11مکشییویه شییام  
شده ینبم تییینی و هدد شیی. ناشیناس بود. بسییاری از یطعا، کشید 1نییه و هدد  1سیرپیکان  

مطالعا، شی،یایی و ساختاری  شدند.اما برخی از آن ا کاربردی بودند و در نبرد اسیتفاده می دارند 
با هد  شیناسیایی ترکیب شیی،یایی ای  اشیییا و  و    های گیری از روشبا ب ر

در ترکیب موی  دهد که توییرا، نسبت تدشی  سیاختاری آن ا صور، گریت. نتایج نشان می
در  تری  ترکیبا، وابسییته به متالورژی م ابه یکی از م میار متفاو، اسییت و ارسیینی، بهیشیی بسیی

شود. ویود ارسنی، حاکی از پدید  یدایش معکوس ای  یشی در حی  سیط  ای  اشییا مشاهده می
یرایند ساخت است. ای  یرایند از ویود یوتکتی، در مددود  سطدی ای  اشیا حی  روآ در دریم 

ت یشیکاری حرار، باز  و سییرد شییدن سییری  آن ا حکایت دارد. متالورژی یشیا، ل،ا حرکت از سیینل
گاهانه را به اثبا، می  رساند. ت ادیی به س،ت یشیکاری آ

  دار  گورستان پیش از تارینی ل،ا  های ارسنی،یشینراری  مفرغباستان کلیدواژگان:
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 زا یافته مفرغی زیورآالت شناسیآسیب و ساخت فنِ شناخت

 جعفرآباد، ناحیۀ خداآفرین هشت کورگان هایکاوش
 

 *فردبخشنده ۀمیدرضا
  اصفهان، ایران هنر دانشگاه مرمت،حفاظت و مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ  گروه استادیار

 قدیم ایروانی فرشید
 اصفهان، ایران هنر دانشگاه مرمت،حفاظت و شناسی، دانشکدۀ باستان گروه استادیار

 هفشجانی یداللهی عاطفه
 اصفهان، ایران هنر دانشگاه مرمت،حفاظت و آثار تاریخی، دانشکدۀ  مرمت ارشد کارشناس

 
 چکیده

ت تدیی  و آداآ و رسییو  آن ه،واره تدت تأثیر یرهنگ و باورهای مذهبی یوام  منتشد یرار  سیینل
شییده از وتدشی  آثار و اشیییای کشییدتجییهداشییته و در حال حاضییر نیی چنی  اسییت. مطالعه و 

شیناسیان و مرمترران در زمینم شییناخت تواند برای باسییتانشیناسیی میهای هدی،ند باسیتانکاوش
ای از تدیی  یرهنگ  مذهب  تجار، و هنر ای  یوام  بسییار سیودمند باشد. کورگان در مقا  شیوه

 باستانی هایای از گورتیهشیته اسیت به دسیتهکه از هیار  چ ار  یب  از میالد تا ه یر آه  ادامه دا
یامانده از شییود و تن ا اثر مع،اری بهاوراسیییا اطالم می ینرجوی و م ایر ایوا  مربوط به یرهنگ
سییابقم چندانی  آمده از ای  یرهنگ در ایراندسییتمطالعم یرهنگ کورگان و آثار به ای  ایوا  اسییت.

های اخیر  شی،ار بسیار زیادی های سیالندارد و به حدود ده سیال اخیر مددود اسیت. در بررسیی
آن ا  تری غرآ ایران و به ویژه استان آرربایجان شریی شناسایی شده است که م مکورگان در شی،ال

 3 و یعفرآبادکیشومتری غرآ روسییتای  3های یعفرآباد در های یعفرآباد اسییت. کورگانکورگان
 3123 سال ها دراند. ای  کورگانطوهشی در اسیتان آرربایجان شریی یرار گریته روسیتای کیشومتری

نی با استنوا و سینری سیفالی  یشیی  متنوع گریت و طی آن آثار یرار شیناسییباسیتان کاوش مورد
 مفرغی شی. 71 مج،وع در های یعفرآباد کاوش اول ی ی  در دسیت آمد.کاردبرهای منتشد به

 زیورآز، را مکشییویه مفرغی اشیییای اهظم اسییت. بنش آمده دسییت مدوطه به هایکورگان از
 از هدد 1در ای  پژوهش  اند.کشد شده مدوطه هشت ش،ار  کورگان از ه،دتا   دهد کهمی تشکی 

 و شییناسیییی  لداظ شییام  دو النرو و ی، دک،ه اسییت از شیی،ار  هشییت که کورگان زیورآز،
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 و آلیاژها ترکیب در کارریتهبه هناصییردر ای  مطالعه  .به دیت مطالعه شییده اسییت یشییناسییآسیییب
 آثار ای  در زمان مرور به که خوردگی مییان و نوع شده و بررسیی زیورآز، ای  سیاخت تکنولوژی

 نالییآ هایروش از نظر مورد اهدا  به دستیابی منظور یرار گریته است. به ارزیابی ایجاد شیده مورد
   هن ری ر آنالیی دستراه به مج ی روبشی الکترونی میکروسکوپ شیام  دسیتراهی

و پراش اشعه ایکس   ایکس ر پرتو    رادیوگراییات،ی ر یذآ سنجطید
 آلیاژ هن ییری  آنالیی بر اسییاس نتایج .اسییتشییده  اسییتفاده متالوگرایی مطالعا، کنار   درر

 به روش متالوگرایی نشان داد رییساختاری هایبررسی اشییا مفرغ اسیت. ای  سیاخت رد کارریتهبه
 راییرادیوگ در ت اویر استفاده کرده بودند. کاریتاآ و کاریچکش از زیورآز، ای  ساخت که در

 هیایآن  برخی آسییییب بر اشییییا اثبیا، شیییده و هالوه در ای  کیاریگیری از روش چکشب ره
 در مازکیت کوپریت و یازهای   یازی آنالیی اسیاس بر ن،ایان شیده اسیت.رییسیاختاری نیی 

مشاهده   رنانتوکیت کشریدی یاز النروها  در تن ا شناسایی شده و خوردگی مد وز،
 آثار  ای  ویر بر شدهتشکی  پاتی  و خوردگی شیده است. با استناد به نتایج ای  آنالیی  مد وز،

هوازی هستند. و زمینی نوع از
ی  سنجی یذآ ات،یشینراری  طیدهای یعفرآباد  باستانزیورهای مفرغی  کورگان واژگان:کلید
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ه های ذوب مس یافتشیمی سربارهشناختی و زمینتحلیل کانی

 آباد دشت قزوینگزتپۀ س از گورستان دورۀ آهن 
 

 *طلحه قدوسیان
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایراندانشکدۀ هنرهای کاربردی، سنجی، کارشناس ارشد باستان

 اۀد صمدی
  مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران ۀدانشیار دانشکد

 ۀسن طالیی
 دانشگاه تهران، ایراندانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی،  ،شناسیاستاد گروه باستان

 
 چکیده
روند که حاوی اطالها، ارزشیی،ندی از شیی،ار میباسییتان بههای یشیکاری ها از ی،شم دادهسییرباره

یرآیند اسییتنراا  روآ  تشییویه و اسییتد ییال یشیا، در یوام  باسییتان هسییتند. هالوه بر ای   ای  
هیا در زمینیم تعیی  منشییأ مواد اولییم م یینوهیا، یشیی و منب  برخی مواد معدنی از اه،یت داده

 های متالورژی باسییتانی یال،ا بنش یاب  توی ی از یایتههای برخوردارند. سییربارهمطالعاتی ویژه
ای  های ن،ایشییی و موزهدهند اما متأسییفانه به دلی  هد  برخورداری از ویژگیایران را تشییکی  می

تری  مراکی اند. سییریآباد دشییت ییوی  در زمر  شییاخصک،تر مورد توییه و مطیالعیه یرار گریته
های متالورژی مفرغ و آه  یرار دارد و بیه دلیی  غنای یایتهمتیالورژی یال، مرکیی ایران در ه ییر 

باسییتانی و نیی مویعیت یوراییایی آن در مرکی یال، ایران  از اه،یت دوچندانی در تبیی  یرآیندهای 
یشیی  توان به م نوها،ها و شواهد متالورژی باستانی سریآباد مییشیکاری برخوردار است. از یایته

های گری  کانسیینگهای روآ و رینتهدر اشییکال گوناگون  بوته و یالب رمسییی  مفرغی و آهنی 
ها اشاره کرد. پژوهش حاضر گامی در ی ت درو و تدشی  یناوری استنراا و روآ یشیی و سیرباره

ز های مکشویه اشیناختی و ژئوشی،ی سربارهمس در سیریآباد دشیت ییوی  از طریق بررسیی کانی
ی ت شییناسییایی ترکیب شییی،یایی و  ظور  از روش اسییت. بدی  من یبور ه ییر آه  

های شییناختی ن،ونهبرای آنالیی یازی و کانی تجییم رییسییاختاری و نیی از آزمون پتروگرایی و 
های سییولفیدی دارد و مورد مطالعه اسییتفاده شییده اسییت. نتایج حکایت از اسییتنراا مس از کانی

شییرایط احیا تولید شییده اسییت. ه،ننی  در تجییم  دهد مذاآ تدتویود یازهای یشیی نشیان می
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ها  درصید بازیی از مس  سیشیسیم  آه  و گوگرد شناسایی شد که نسبت ترکیب شیی،یایی سیرباره
 نشده است.آن ا  ناشی از دما و یرآیند روآ کنترل هناصر و ویود یازهای متفاو، در ترکیب

شییی،ی  یراوری مس  سییربیاره  زمی   بیاد  گورسییتیان دور  آه  ریآتییم سیی کلیددواژگدان:
 رییساختارشناسی مواد
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داغ های یافته از روستای انگرت قرافلزنگاری سربارهباستان

 غرب فالت ایرانمرکزی، آذربایجان، شمال
 

 *نگار قربانی
 کارشناس مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران

 آجورلوبهرام 

های تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایراندانشیار مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافت  

 زاریآرش تیرانداز الله
 شناسی قراداغ، تبریز، ایرانسرپرست هیئت باستان

 اشتاینیگر   دنیل
شناسی آلمان، برلین، آلماناستادیار مؤسسۀ باستان

 
 چکیده

کارریته در آثار تارینی ه،واره یکی از مباحث م م یابی و شیناسایی هناصر آلیاژهای یشیی بهمنشیأ
غرآ یال، ایران و ناحیم آرربایجان به ی ت ازتاریخ ایران بوده است. ش،الشناسی پیشدر باسیتان

 احیه ازهای پیدایش و شییکویایی یشیکاری در نبرخورداری از معیادن یشیی متعیدد  یکی از کیانون
تری  آلیاژهای مورد سینری  بوده است. مس و ارسنی، اصشیهیار  پنجم یب  از میالد ره یر مس

اند. شیناخت یناوری اسیتنراا  یایت  منشیأ و شناخت یرآیند آلیاژسازی اسیتفاده در ای  دوره بوده
حیم های میدانی نام یابیه یی، یشی کیاربردی  ه،واره مورد بدث بوده اسییت. در بررسیییمس بیه

های   از روسییتای انرر، شیی رسییتان اهر بقایای یعالیت3122داغ مرکیی در سییال کوهسییتانی یره
های کور  روآ مواد یشیی به دسییت های روآ یشی و ه،ننی  بقایای دیوارهیشیکاری شییام  سییرباره

ها بیانرر ویود یرایندهای یشیکاری نظر از مسائ  گاهنراری  کشد ای  سربارهآمده اسیت. صیر 
داغ از معادن غنی مس ربه ویژه معدن مس مدشی در ای  ناحیه اسیت. از طر  دیرر  کوهستان یره

توانسیت یکی از دزی  گسترش یشیکاری در سیونرون   آه  و طال برخوردار اسیت و ای  خود می
شو  های مکمنطقه بوده باشد. بنابرای   هد  اصشی پژوهش حاضر شناسایی هناصر یشیی سرباره

ی بر روی سرباره از ای  ها  ها انجا  گریت. در مطالعم سربارهمنطقه بود. در ای  راستا  آنالیرهای ک،ل
از میکروسکوپ پالرییه برای مشاهد  یازهای مویود استفاده به ه،  آمد. ه،ننی  به منظور انجا  
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یایی اسییتفاده گردید که اطالهاتی دربار  ترکیب شییی، آنیالییهیای هن ییری و یازی از روش 
ها یراهم آورد که به شناسایی ها و مقدار کیفی هناصر اصشی و هناصر ک،یاآ مویود در ن،ونهسرباره

رسید سنگ معدن ای  کند. بنابر نتایج حاصی   به نظر میمنشیأ و یازهای مویود در آن ا ک،، می
اری و یرایندهای داغ استنراا شده باشند. ای  موضوع رواا یشیکها از معادن خود منطقم یرهسیرباره

 رساند. روآ مس و آه  در منطقه را می
 یشینراری  سربار  یشیی  آرربایجان  یراداغ مرکیی  باستانواژگان: کلید
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شناخت تولید و تجارت با روش آنالیز عنصری و ایزوتوپ 

 های درهمسرب سکه
 

 *اشتفان ویلیام مرکل
 بوخوم، آلمان سنجی میدانی، دانشگاه رور،پژوهشگر باستان

 
 چکیده

  گریته در زمینم تجییه و تدشیدر ای  نوشییتار مروری بسیییار منت ییر بر پیشییینم مطالعا، صییور،
های اولیه اسییال  به روش هشم مواد صییور، خواهد گریت و نتایج مطالعا، های درهم سییدهسییکه
وپ سییرآ ارائه های درهم مربوط به یرون ن م و دهم میالدی به روش تجییم هن ییری و اییوتسییکه

شییده اسییت تا مویعیت یابی نقره ضییرآخواهد گردید. هد  اصییشی پژوهش حاضییر مشیین ییه
کانسارهای بالقوه نقره مشنص گردد و اه،یت نسبی کانسارهای منتشد نقره و پراکنش یوراییایی 
و گاهنراری آن ا مورد ارزیابی یرار گیرد. هد  غایی ای  پژوهش ح ییول شییناخت ب تر از پیشییینم 

 سیینجی یرمیطیدر کاربرد روش سییعم صیینعتی و مناسییبا، ایت ییادی اسییت. تو
ها و از طریق یرسایش لییری  توانایی پژوهشرران را در شناسایی گونه القایی شیدهیفت پالسی،ای

یا کانسیارهای نقره و آشنایی با نق  و انتقال نقره در مناطق منتشد و ترکیب آن با مواد دیرر به مییان 
های کورههای دوره سامانی و یوشچش،ریری باز برده است. در ای  نوشتار مطالعا، موردی درهم

اند ارائه خواهد شد و در کنار آن  نتایج های تولید نقره با نتایج خوبی یری  بودهآمده از مد دستبه
تی روی آن ا های آانریی نیی مورد بدث یرار خواهد گریت تا مناطقی که زز  اسییت پژوهشبدث

 مت،رکی شوند به بدث گذاشته خواهد شد.
 های سامانیانسنجی  تدشی  اییوتوپی  سرآ  نقره  درهمباستان کلیدواژگان:
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ریزساختارشناسی آلیاژ یک پایۀ چراغ عهد سلجوقی منسوب به 

 قلعۀ ضحاک آذربایجان
 

 *نگار قربانی
 کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایرانکارشناس مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ هنرهای 

 سازمحسن چاره
 مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایرانحفاظت و دانشجوی دکتری مرمت آثار تاریخی، دانشکدۀ 

 
 چکیده

های پیشریت یشیکاری در تاریخ صنعت و هنر ایران است و آثار ه د سشجویی یکی از دوران
شود. ساخت چراغ  ش،عدان و یندی  برنجی و نر داری میها ارزش،ندی از ای  دوران در موزه

کوآ هستند  یکی از صنای  مستظریم ای  دوران بوده است. مفرغی  که برخی از آن ا زرکوآ و نقره
ه دست شناختی بهای باستاناطالها، مویود از یشیکاری سشجویی در نتیجم پژوهش البته بیشتر

ی  به ویژه ساختارشناسی ای  آثار  کارهای هش،ی بسیار اندکی سنجآمده و در زمینم مطالعا، باستان
صور، گریته است. اثر مورد بدث در ای  پژوهش  ی، پایم چراغ یشیی از ه د سشجویی است. ای  

شیر یشعم ضداو هجب 0000های سال شناختی مویود  از حفاریهای باستاناثر به اهتبار گیارش
شود. ای  پژوهش با هد  آرربایجان در تبریی نر داری می به دست آمده است و این، در موز 

ی شناسایی آلیاژ به کارریته در ای  پایه و نیی آشنایی با یرایند ساخت آن از طریق ایرای آنالییهای ک،ل
و کیفی صور، پذیریت. در ای  بررسی  اطالهاتی نیی پیرامون ساختار یازی ای  اثر و مقدار کیفی 

ی و کیفی شام  مطالعا، آمده از روشدسته شده است. نتایج بههناصر اصشی آن ارائ های آنالیی ک،ل
  حاکی از آن است که آلیاژ   و یذآ ات،ی رمتالوگرایی  میکروسکوپ الکترونی ر

کارریته در ای  اثر ترکیبی از یشی مس و یش  با درصد بازیی سرآ است و در ساخت آن از روش به
 اده کرده بودند.گری استفرینته

   یشینراری  یشعم ضداو آرربایجان  ه د سشجویی  باستان کلیدواژگان:
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