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 چکیده
های اردوگاهی موقتی  ها ممکن است از بازمانده اند. این مکان دور و نزدیک هایها در گذشته فعالیت انسان ۀصحن ،های باستانی تپه

آباد با استفاده از روش باستانی میمنت ۀشناسی تپ باستانباشند. این تحقیق به زمین های یک دهکده یا شهر و یا ویرانه

گرفته است. نتایج قرارآباد کریم و در جنوب شرق روستایی به نام میمنترباط ۀمیکرومورفولوژی اشاره دارد. این تپه در منطق

تری بر منطقه حاکمیت داشته است. با توجه به ساختمان  شرایط گرم و مرطوب ،نستقرار ساکناقبل از اکه  دهدمیتحقیق نشان 

است.  وجود نداشته یاستقرار Dتا مقطع  Eاز مقطع  ایدوره در، استهای طبیعی منطقه  میکروسکوپی مکعبی که شاخص نمونه

این  شود. در واقع چیزی که باعث شده نشانی از آثار فرهنگی دیده نمی ،و بعد از این مقطع استآخرین مقطع فرهنگی  Cمقطع 
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 مقدمه. 1

ند تا نیازمندعلوم مختلفی به شناسان برای تبیین، تفسیر و تحلیل مسائل باستانی و شناخت دقیق آنها  باستان

الزم است  ،از این رو ؛، بشناسنداست چنان که بوده های باستانی را آن واقعی تمدن ۀبه کمک آنها بتوانند چهر

ها و نیز عوامل مؤثر بر آنها را مطالعه و شناسایی کنند. در بین عوامل  های ظهور و فروپاشی تمدن زمینه

این  تأثیرتری دارند.  کننده تر و تعیین ها نقش مهم افکنه صوص مخروطخه های طبیعی و بعارضه، تأثیرگذار

     های استقراری و  ها، محوطه های انسانی، نوع و شکل سکونتگاه توان در جذب و دفع گروه عوامل را می

  (.217:1384)مهرآفرین و سیدسجادی،  وری از منابع طبیعی مشاهده کرد جایی آن، میزان بهرههجاب

نوع منابع  اساس برشود، بلکه استقرار توجه به این اصل که انسان بر حسب تصادف در جایی مستقر نمیبا 

لیۀ بیشتری داشته که منابع او شوند هایی برای سکونت انتخاب میمحوطه، دشوانتخاب میو ذخایر موجود 

 شناسانباستان بهتواند  ف میلذا این مطالعات از یک طر ؛ندکنمدت را فراهم وری بلندباشند و امکان بهره

که  ،هاژئومورفولوژیست به این پرسش ،و از طرف دیگرچیست  مکانهر دلیل استقرار در  پاسخ دهد که

 است، بر استقرارهای اولیه به چه شکلی بوده آنهاچه شرایطی داشتند و اثربخشی  قبالًی موجود هاعارضه

 پاسخ دهد.

توان به این موارد اشاره  میشناسی  باستانمیکرومورفولوژی و زمین ۀانجام شده در زمین هایپژوهشاز 

بررسی و را سگزآباد  ۀبا استفاده از روش میکرومورفولوژی تپ پژوهشیطی در مقصودی و همکاران کرد: 

از ن میکرومورفولوژی موارد مصرف ساکنا با استفاده از روش است سعی شده پژوهشند. در این کرد همطالع

ۀ شناسی دانشگاه آزاد واحد ابهر بر روی تپ که گروه باستان پژوهشی در (.1: 1392) ی شودسایشناسوخت 

تپه بررسی شده است.  این های نبود استقرار بر روی های فرهنگی و دورهده است، الیهداتپه انجام باستانی قلعه

های فرهنگی در محوطه در بازه  هفقدان نشان تپهقلعهبر اساس نتایج حاصل از گزارش، یکی از مسائل مهم در 

 گزارش مطالعات میکرومورفولوژی خاکزمانی حدود هشتصد سال از اواخر دورۀ تاریخی تا اوایل دورۀ اسالمی است )

 ،. با استفاده از مطالعات میکرومورفولوژی و آزمایش کلسیمتریمحوطۀ باستانی قلعه تپه، گزارش منتشر نشده(

شناختی در مراکش صورت گرفته است و  و فرآیندهای رسوب طی هولوسن های باستانی بازشناسی فعالیت

 ..Linstädter et al) های اطراف دریای مدیترانه داردگاهداری در غار یا پناه نتایج مطالعات نشان از فعالیت گله

     ۀ نوسنگی دورمحوطۀ دفعی در  مواد بیومولکولی و میکرومورفولوژیِ دیگر پژوهشیدر  (.2012:3306

مطالعات، فقدان مواد دفعی حیوانات این است. بر اساس نتایج  شدهترکیه بررسی  (Çatalhöyük) هیوکچتل

 (.Shillito et al., 2011:1869) است بودههای روزمره کاربری سوخت این مواد در فعالیت دلیلی بر اهلی

های باستانی  محوطهدر  را های عناصر کلسیم، آهن و فسفات ویژگی ایدر مطالعه (2004) آدرلی و همکاران

در شناسایی  را نقش مطالعات میکرومورفولوژی ،دیگری پژوهشدر  آدرلی و همکاران همچنین. اند هکردبررسی 

 پژوهشیدر (. 2006:1215) اندهکردبررسی  هاکشت و زرع آن ۀها و نحوزمین ۀهای مدیریت گذشتشیوه

 (Shiniusi) باستانی شینوسی محوطۀ های سیالبی و اثر آن بر محیطی توزیع رسوبات رودخانه ۀاهمیت دیرین

 شاخصنتایج مطالعات با استفاده از  است. شدهچین بررسی ( Apengjiang) آپجیانگ ۀرودخان ۀدر حوض

ها در  دوره فعالیت سیالب به شناسایی چند 14یابی رسوبات رودخانه با استفاده از روش کربن آماری و سن
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 ۀای رسوبات دریاچ در مطالعه (.Chuanxiu et al., 2013:827)مینگ به سلسله چینگ انجامید  ۀگذر از سلسل

 پژوهشاست. نتایج این  شدهمحیطی بررسی  ۀشناسی و دیرین کانادا از نظر باستان یدر آنتاریو (Rice) ریک

در فرانسه  (.Sonnenburg et al., 2013:73) شناسی اشاره دارد باستانها برای مطالعات زمین همیت تاالببر ا

برنز و آهن کاربری  ۀشناسی در طی دورو شواهد باستان (Paladru) پاالدرو ۀبا استفاده از رسوبات دریاچ

مطالعه نشان از فرسایش شدید خاک این هولوسن و فرسایش خاک بررسی شده است. نتایج  ۀاراضی در دور

 (.Simonneau et al., 2013:1636)ن اطراف دریاچه دارد های کشاورزی ساکنا فعالیت در اثر

های  های طبیعی و فرهنگی نمونه ویژگی ،در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش میکرومورفولوژی

سکونتگاه به  جاییبهو در نهایت دلیل پایان یافتن استقرار یا جا مطالعهآباد میمنت محوطۀبرداشت شده از 

 .شودمکانی دیگر بررسی 

 

 منطقۀ مورد مطالعه. 2

کریم و در جنوب شرق آباد به صورت دو برآمدگی یا دو تپۀ کوچک است که در منطقۀ رباطهای میمنتتپه

35آباد در مختصات جغرافیایی روستایی به نام میمنت
°
29
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´
08

˝
E  (.1)شکل قرارگرفته است 

ها تنها استقرار دورۀ آغاز شهرنشینی در دشت تهران است که در آن آثاری از دورۀ سیلک به دست  این تپه

های یافت شده، دربرگیرنده دورۀ پایانی مس  آمده است. طول دورۀ استقراری این محوطه بر اساس نوع سفال

دم شهرنشینی در دشت تهران رسد این محوطۀ استقراری در سپیده سنگی )کالکولیتیک( است و به نظر می

آباد مطالعه شده که قابل مقایسه با دورۀ استقراری های میمنت عدد از سفالینه 87متروک شده است. تعداد 

آباد چند نمونه سفال نوع اولیۀ واریخته به است. در تپۀ میمنت (III-6-7)قبرستان سیلک تپه IVقبرستان 

)فاضلی های قبل دارند  ای با دوره شکل، نقش و نوع رنگ تفاوت عمده آباد از لحاظهای میمنت دست آمد. سفال

های سطحی، این محوطه دارای شواهدی از سه  بر اساس نتایج حاصل از بررسی روشمند داده (.1380نشلی، 

و قرون  سال پیش( 4900-5400)، آغاز شهرنشینی سال پیش( 5400-5700)دورۀ استقراریِ روستانشینی جدید 

های مرتبط با دورۀ روستانشینی  ترتیبِ ذکر، شامل فراوانی دادهالمی است که پراکندگی آنها به میانی اس

و آغاز شهرنشینی سال پیش(  5400-5700)در تپۀ جنوبی، روستانشینی جدید سال پیش(  5400-5700)جدید 

در تپۀ شمالی و اسالمی به صورت پراکنده در حاشیۀ جنوبی و شرقی محوطه است  سال پیش( 5900-5700)
 (.1391)یوسفی، 
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 . منطقه مورد مطالعه1شکل 

 ها مواد و روش. 3
 میکرومورفولوژی . 1ـ3

میکرومروفولوژی عبارت است از بررسی چگونگی ساختمان خاک در زیر میکروسکوپ در حالت دست نخورده 

)استوپس  با یکدیگر ارتباط مکانی و زمانی متقابل این اجزاو تعیین  منظور شناسایی اجزای متفاوت آن به

 (.1390حیدری و صاحب جالل، ترجمه: 

 

 مراحل مطالعات میکرومورفولوژی. 2ـ3

مقاطع نازک،  ۀسازی، تهی برداری، آماده نمونهبه طور کلی در مطالعات میکرومورفولوژی مراحل انجام کار شامل 

 .(2)شکل آید  است که در ادامه می بندی نتایج مطالعه و تشریح مقاطع نازک و تفسیر و جمع
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 . مراحل تهیه و مطالعه مقاطع نازک2شکل 

 
 

 برداری. نمونه3-2-1

برداری، به  ای دارند. هدف نمونه کننده برداری در هر مطالعۀ میکرومورفولوژی، نقش تعیین های نمونه روش

ها  دست آوردن اطالعات الزم برای حل مشکلی خاص یا تعمیم اطالعات به دست آمده در مطالعۀ سایر خاک

های منطقۀ  های خاک انتخابی برای مطالعات میکرومورفولوژی باید نمایندۀ خاک یا مواد مشابه است. نمونه

ستوپس ترجمه: حیدری و صاحب جالل، )اطور کامل تشریح شود  برداری باید به مورد مطالعه باشد و قبل از نمونه

شوند، باید دست نخورده باشند و در  های خاکی که برای مطالعات میکرومورفولوژیکی برداشته می نمونه(. 1390

؛ فاکس و پرنت، 1993 ؛ فاکس و همکاران،1986 )مورفی،حین حمل به آزمایشگاه نیز دست نخورده باقی بمانند 

برداری باید به وضوح ها و رسوبات در جهت عمودی ناهمگن هستند، جهت نمونه از آنجا که خاک (.1993

 .(3)شکل  برداری، کمک بسیار مهمی به تفسیر مقاطع نازک خواهد کردمشخص شود. جهت نمونه

مراحل تهیه مقاطع 
 نازک

 برداشت نمونه 

 برش اولیۀ نمونه

 تزریق رزین

قراردادن نمونه ها 
در فضای باز برای 

 خشک شدن

برش نمونۀ خشک  
 شده 

قراردادن نمونۀ 
برش خورده بر روی 

 الم شیشه ای

انجام دادن پولیش 
برای رساندن 

ضخامت مقطع به 
 میکرون 30کمتر از 

مطالعۀ مقاطع زیر 
 میکروسکوپ
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 (1391 ،یوسفی) مطالعات میکرومورفولوژی برایبرداری . مقطع نمونه3شکل

 

 ها و تهیۀ مقاطع نازکنمونهسازی . آماده3-2-2

در نمونه  (Resin)برداری اهمیت دارد. این عمل با تزریق محلولی از صمغ  ها به اندازۀ نمونه سازی نمونه آماده

شود و خاک به گیرد. پس از اشباع کامل نمونۀ خاک، مواد معدنی صمغی در مجاورت هوا سخت می صورت می

توان از آن مقاطع بسیار نازک تهیه کرد.  این حالت همانند سنگ میآید که در  هایی سخت درمی صورت بلوک

 (.4)شکل  گویند می« کردن صمغ به خاک اشباع کردن یا تزریق»فرآیند سخت کردن خاک را 

 

 
نمونۀ اشباع شده توسط رزین )تصویر پایین سمت  –. برش نمونۀ تهیه شده از خاک به صورت دست نخورده  )تصویر باال( 4شکل

 مقطع نازک تهیه شده )تصویر پایین سمت چپ( -راست(
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توانیم اطالعات  با اشباع خاک به وسیلۀ صمغ و تهیه و مطالعۀ مقطع نازک میکروسکوپی از آنها، ما می

سر گذاشته است، به شتهای هر الیه و تغییر و تحوالتی که خاک پمفیدی دربارۀ ساختمان خاک و کاربری

 دست آوریم.

 
 . مطالعه و تشریح مقاطع نازک3-2-3

 (.5)شکل هاست  های مختلف میکروسکوپی و ثبت کردن داده کارگیری روشمطالعۀ مقاطع نازک شامل به

شناسی نوری  مطالعۀ مقاطع نازک با میکروسکوپ پالریزان، به آگاهی از نحوۀ کار در کانی

(OpticalMineralogy )شناسی  و سنگ(Petrography) شناسی نیاز دارد. عالوه بر این،  و تا حدودی گیاه

باشد بعدی به صورت دو بعدی آشنایی داشتهکننده باید با مشکالت ناشی از مشاهدۀ اشیای سه مطالعه
  (.1390)استوپس ترجمه: حیدری و صاحب جالل، 

 

 
 پالریزان. مطالعه مقاطع نازک خاک زیر میکروسکوپ 5شکل 

 

 بحث  -4

میکرومورفولوژی خاک به مانند روشی برای معرفی و درک فرآیندهای فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی، انسانی 

برای انجام دادن مطالعات شناسی گروه باستان (.Simpson & Adderley, 2003در خاک مهم است )

های برداشت شده بعد از کرد. مقاطع نمونه نمونه برداشتهشت  آباد میکرومورفولوژی از تپۀ باستانی میمنت

 میکرون تهیه و با استفاده از میکروسکوپ پالریزان مطالعه شد.  30سازی و تزریق رزین، به ضخامت آماده

ها از نوع سیلت با جورشدگی خیلی ضعیف  اندازۀ غالب ذرات در تمامی نمونه 1های جدول  بر اساس داده

مربوط به قبل از  و I-2و  I-1های  مقادیر، میانگین بیشترین مقدار برای نمونه ارزیابی شد. در ستون مربوط به

های فرهنگی، روندی  های طبیعی هستند. در رسوبات مربوط به الیه استقرار است و رسوبات مربوط به الیه



 1394، پاییز و زمستان 2شمارة  ،7دورة  ،شناسیمطالعات باستان /  156

 

ها مربوط به آخرین  بینیم که در دو الیۀ پایانی مجدداً افزایش یافته است. این الیهمی Dکاهشی را تا نمونۀ 

رفتن استقرار در این نقطه است. در بین  فعالیت ساکنان بر روی تپه و رخدادهای طبیعی مؤثر بر از بین

ز استقرار روندی های طبیعی قبل از استقرار است که بعد ا ها بیشترین مقدار جورشدگی مربوط به الیه نمونه

 کاهشی رخ داده و در دو الیۀ پایانی این مقدار مجدداً روند صعودی به خود گرفته است. 
 آباد منتیم ۀتپ رسوبات نمونه ذرات ةانداز عیتوز و بافت . 1جدول

�̅�𝝁𝒎 𝒔𝒌𝝁𝒎 𝒌𝝁𝒎 نمونه  نوع نمونه اندازه غالب ذرات 

 B ضعیف، منحنی از توع یونیمدالجورشدگی خیلی  سیلت 634/1 -157/0 35/23

 C جورشدگی خیلی ضعیف، منحنی از توع یونیمدال سیلت 641/1 -162/0 84/22

 D جورشدگی خیلی ضعیف، منحنی از توع یونیمدال سیلت 480/1 -225/0 92/19

 E جورشدگی خیلی ضعیف، منحنی از توع یونیمدال سیلت 591/1 -197/0 40/22

 F جورشدگی خیلی ضعیف، منحنی از توع یونیمدال سیلت 598/1 -231/0 19/21

 H جورشدگی خیلی ضعیف، منحنی از توع یونیمدال سیلت 729/1 -173/0 80/25

 I-2 جورشدگی خیلی ضعیف، منحنی از توع یونیمدال سیلت 939/1 -097/0 30

 I-1 جورشدگی خیلی ضعیف، منحنی از توع یونیمدال سیلت 939/1 -097/0  30

 

 توصیف مقاطع میکروسکوپی. 5
  (2جدول  - 6)شکل آید:  یمتوصیف مقاطع میکروسکوپی به تفصیل برای هر نمونه در ادامه 

I-1 

در واقع  تهیه شده است. این الیه بر اساس گزارش تیم حفاری، الیۀ طبیعی است؛ LN127از الیۀ  I-1نمونه 

است. رنگ این مقطع  II bکه کف دورۀ قرارگرفته  LN126آخرین الیۀ طبیعی است و بر روی این الیه، الیۀ 

ای با خاکستری روشن تشخیص داده شد. ساختمان میکروسکوپی عمدتاً دانهبر اساس کتاب رنگ مانسل، 

ها بیشتر کروی و کامالً تفکیک هستند. خاک دانه open porphyricپراکنش نسبی ذرات درشت به ریز از نوع 

نشده  ها باید گفت که بیشتر آنها پردربارۀ پرشدگی حفرهاز نوع کانال است. ر ها بیشتشده است. الگوی حفره

بودند، در صورت پرشدگی نیز این پرشدگی بیشتر از نوع سست منقطع و متراکم ناقص بوده است. در تفسیر 

ه مواد هاست. در این الیها با الگوی پر شدگی سست منقطع، نظر بر وجود مواد دفعی جانوران درون وگحفره

مشکوک به مواد دفعی جانوران نیز شناسایی شد. الگوی پرشدگی متراکم ناقص نیز داللت بر وجود موادی هم 

وجود گرهک آهن در پراکندگی زغال مربوط به این مقطع بسیار کم است. چون آهک در داخل خاک دارد. 

یتی و مجتمع بودند که جزء گروه های آهن بیشتر از نوع دندراین الیه بسیار زیاد تشخیص داده شد. گرهک

 شوند. مجتمع محسوب می

 
I-2 

شناسی نظر گروه باستان بر اساس LN126دهد. الیۀ را پوشش می LN125و  LN126های این مقطع الیه

رنگ این نمونه نیز بر اساس جدول رنگ مانسل کاربری کف داشته است؛ به عبارتی کف دورۀ استقراری است. 

طور  ها عمدتاً بهای است که خاک دانهتشخیص داده شد. ساختمان میکروسکوپی صفحهخاکستری روشن 

ای آنها را از هم جدا کرده است. پراکنش نسبی ذرات درشت به ریز در های صفحهاند و حفرهافقی امتداد یافته
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اند. شکل گرفته ای با درجۀ تفکیک ضعیفها بیشتر به شکل صفحه است. خاک دانه open porphyricاین الیه 

های آهن در این مقطع نیز زیاد و بیشتر از نوع تیپیک، ای است. گرهکها بیشتر از نوع صفحهالگوی حفره

ریز  مورد که آنها نیز بسیار دهمجتمع و دندریتی هستند. فراوانی زغال در این الیه کم است؛ در حدود کمتر از 

 ر نبودند. بقایای چوب نیمه زغالی شده نیز دیده شد.داهای مربوط به این الیه زاویهبودند. زغال

 
H 

شناسی تشخیص داده است. کاربری این الیه بر اساس نتایج گزارش باستان LN124این الیه تنها شامل الیۀ 

-ای و دانه پریده است. ساختمان میکروسکوپی به ترتیب اهمیت، صفحهای بسیار رنگنشد. رنگ این الیه قهوه

 open porphyric and single spaced enaulicپراکنش نسبی ذرات درشت نسبت به ذرات ریز  ای بود که با

های تشخیص داده شده در این الیه ای است. الگوی حفرهای و دانهها بیشتر صفحههمراه است. خاک دانه

ع دندریتی و تیپیک های آهن در این الیه نیز بیشتر از نوای است. گرهکعمدتاً کانالی و در درجۀ دوم صفحه

ترین قطر زغال مورد بود. بزرگ 15-10های قبلی به تعداد ها در این الیه بیشتر از الیههستند. فراوانی زغال

میکرون است. قطعات سفال در این الیه بیشتر از الیۀ قبلی است. یک مورد مشکوک  625دیده شده در حدود 

 به استخوان نیز دیده شد. 

 
F 

رنگ شناسی کاربری کف داشته است. گزارش گروه باستان بر اساساست که  LN113این مقطع شامل الیۀ 

هایی وگی  ای و در بخشپریده تشخیص داده شد. ساختمان میکروسکوپی بیشتر دانهای بسیار رنگخاک قهوه

 open porphyric and single spaced enaulic and fine monicبا پراکنش نسبی ذرات درشت به ذرات ریز 

ها تفکیک ها کروی و کامالً تفکیک شده و در سایر بخشها در بیشتر نمونهتشخیص داده شد. نوع خاک دانه

ای بود که تأیید بر کاربری کف این الیه داشته است. ها بیشتر صفحهمتوسط ارزیابی شد. الگوی حفره

ها نسبت داده شده به مواد دفعی جانوران درون وگ ها بیشتر سست منقطع است. این نوع الگوپرشدگی حفره

های قبلی، بیشترین مقدار زغال مربوط به این از بین الیه(. 1390استوپس ترجمه: حیدری و صاحب جالل، )است 

صورت  ها بیشتر خرد شده و شکسته بودند. بقایای گیاهی که بهمورد است. زغال 50-40الیه بود که در حدود 

های گیاهی به زغال تبدیل شده بودند، در این الیه دیده شد. در این الیه آثاری از اندام ناقص سوخته یا

تشخیص داده شد. قطعات گل پخته شده و سفال نیز در این الیه وجود دارد که با توجه به گزارش تیم 

 حفاری بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. 

 
E 

است. این الیه بر اساس گزارش تیم حفاری کاربری کف دارد. در واقع  LN113این مقطع نیز دربرگیرندۀ 

پریده تشخیص داده شد. ای بسیار رنگهستند. رنگ خاک قهوه LN113هر دو مربوط به الیۀ  Eو  Fنمونۀ 

 open porphyricای و مکعبی با پراکنش نسبی ذرات درشت به ذرات ریزساختمان میکروسکوپی از نوع دانه

and single spaced enaulic and fine monic ای و مکعبی با درجۀ  ها به صورت دانهاست. شکل خاک دانه

حفره بود که تأییدی بر کاربری کف و ها نیز به صورت شبهپذیری متوسط نزدیک است. شکل حفرهتفکیک
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  وسط تفکیک شدهصورت مت ها به این الیه زیاد کوبیده نشده و خاک دانه Fکوبیده شدن است. برعکس الیۀ 

ها در کم شده است. زغال Fمورد است که نسبت به الیۀ  40است. پراکنش قطعات زغال در این الیه در حدود 

 این مقطع نیز خرد شده و شکسته بودند. در این الیه نیز قطعات گل پخته شده و سفال وجود دارد.

اند، ولی همچنان سفال نیز جایگاه خود ردهبه نوعی ساکنان به استفاده از گل پخته شده روی آو Fاز الیۀ 

گیری شد. میکرون اندازه 10ترین آنها در حدود قطعه سفال یافت شد که بزرگ 6را داشته است. در حدود 

میکرون است.  وجود مواد  15وجود آثاری از مواد دفعی در این الیه دیده شد. اندازۀ مواد دفعی در حدود 

ها در این الیه عمدتاً از نوع سست منقطع است که به خاک دارد. پرشدگی دفعی نشان از توسعه و تکامل

از نوع تیپیک و دندریتی و  Fها در این مقطع نیز مشابه مقطع  ها اشاره دارد. گرهکوجود مواد دفعی در وگ

 مجتمع هستند. 

 
D 

 Occupation washری تهیه شده است. کاربری این الیه بر اساس نتایج تیم حفا LN112این مقطع از الیۀ 

ای رنگ این مقطع قهوهدهد. نشان از شستشوی خاک می شناسی این الیهاست. با توجه به نظر تیم باستان

پراکنش نسبی ذرات دار با هایی مکعبی زاویهای و در بخشساختمان میکروسکوپی از نوع دانهپریده است. رنگ

است.   open porphyric and single spaced enaulic and double-spaced porphyricدرشت به ذرات ریز

-زاویهدار و نیمههای مکعبی نیز مکعبی زاویههایی مکعبی بود. خاک دانهای و در بخشها بیشتر دانهخاک دانه

ها دیده های است. در این مقطع انواع حفرها در این مقطع از نوع کانال، وزیکول و صفحهدار است. الگوی حفره

های های سطحی نزدیک سطح زمین دارد. حفرههای ویزکول نشان از تعلق این مقطع به افقشود. حفرهمی

های ریشه یا مسیر موجودات زنده های کانال نیز مربوط به کانالای مربوط به لغزش در خاک و حفرهصفحه

دار هستند. تعداد میکروسکوپی مکعبی زاویهها به نوعی بازتابی از ساختمان هستند؛ در واقع، این نوع حفره

 مورد بود.  35تا  30زغال تشخیص داده شده در این الیه در حدود 

 
C 

تهیه شده است. کاربری این الیه بر اساس نتایج تیم حفاری فروپاشی  LN108این مقطع از الیۀ 

(Fillcollapse) ساختمان میکروسکوپی این مقطع، پریده است. ایِ رنگتعبیر شده است. رنگ این مقطع قهوه

با پراکنش نسبی ذرات درشت به ذرات ریز است. در این )بدون خاک دانه( هایی به نظر وگی ای و در بخشدانه

ای و ها بیشتر از نوع دانهاست. خاک دانه single spaced enaulic and double-spaced porphyricمقطع 

 ای است.صفحه

  
B 

تعبیر شده  برداشته شده است. کاربری این الیه بر اساس نتایج تیم حفاری فروپاشی LN108این مقطع از الیۀ 

است، ولی بر اساس نتایج، میکرومورفولوژی این مقطع دیوار خشتی بوده است که در سمت شرقی تپه درست 

ا پراکنش نسبی ای بپریده است. ساختمان میکروسکوپی این مقطع دانهرنگ ایشده بود. رنگ این مقطع قهوه

ها است. خاک دانه single spaced enaulic and double- spaced enaulicذرات درشت نسبت به ذرات ریز 
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ای است. با توجه به اینکه بر روی ها بیشتر کانال و صفحهدار بود. نوع حفرهای و مکعبی زاویهبیشتر از نوع دانه

ها در داخل کند، این نوع حفرهاهان نظیر خارشتر رشد میدیوارهای خشتی، حتی در زمان حال نیز بعضی گی

ای های صفحهصورت ترک شود. اصوالً خشت بعد از خشک شدن بههای گیاهان ارتباط داده میمقطع به ریشه

های های بیشتر گرفته شود. در واقع ترکشود تا جلوی ترکشود و کاه و کلش به آن اضافه میدیده می

ممکن است مربوط به خود خشت باشد و از طرف دیگر، شاید از فروریختن دیوار ناشی  ای از یک طرف صفحه

تر ای فرضیۀ قوی های صفحهوجود آمدن حفره آید احتمال فروریختن دیوار و بهشده باشد، ولی به نظر می

 باشد. 

 
 

 
 

 یکروسکوپیم مقاطع یفیتوص نمودار. 6شکل 
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ها بر اساس بالوک و  آباد . در جدول فراوانی کالسنازک تپۀ میمنت.  خالصه میکرومورفولوژی مقاطع 2جدول

 : خیلی زیاد.ο  οοο : زیاد، ο  οο : کم، ο ο : بسیار کم، ο (: 1985همکاران، 

 (Fine mineral material (<63 Mm) ساخت خاک عوارض
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 -: بقایای گیاهیf -: زغالe -: گرهک آهنd -جا شدهه: گرهک جابc -: گل پخته شدهb -: سفالa. 7شکل 

gمواد دفعی :- hزغال خردشده : 
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  نتیجه. 6

-IIIهای دورۀ سیلک، شروع استقرار مربوط به دورۀ قبل از سیلک  نگاریبر اساس گزارش گروه حفاری و گاه

7B  است. با توجه به تفسیرهای الیۀI-1 تری بر  رسد قبل از استقرار ساکنان، شرایط گرم و مرطوب به نظر می

های هیدرومورفی  های آهن مجتمع است که شاخص خاک منطقه حاکمیت داشته و شاهد این ادعا گرهک

ها سطح آب زیرزمینی باال بوده یا اینکه طغیان رودخانه سطح زمین را پوشانده بوده  است. در این نوع خاک

ای  های کانالی و صفحهوجود حفره Hاند. در نمونۀ  برای غلبه بر این پدیده، کف ایجاد کرده است و ساکنان

های کانالی نشان دهندۀ فعالیت نشان از نوعی کاربری انباشت یا به عبارتی محل دفن زباله دارد که حفره

های حفره بر عالوه تند.ها در محل دفن هس دهندۀ فشردگی زبالهای نشانهای صفحهزی و حفرهموجودات خاک

های حباب های وزیکول هم دیده شد. این نوع حفره معموالً به وجودصورت موردی حفره ای و کانالی، به صفحه

های مربوط به این الیه وجود گل پخته در  های نزدیک سطح زمین نسبت داده شده است. از ویژگیهوا در افق

 اند.  سفال به استفاده از گل پخته نیز روآورده نمونه است که ساکنان عالوه بر استفاده از

های مکعبیِ منطقه  شناسی در زمینۀ میکرومورفولوژی، خاک دانهوگو با استادان خاکبا توجه به گفت

بینیم. از موارد مربوط به این نمونه، مواد می Eهای طبیعی است که این مطلب را در نمونۀ  مربوط به نمونه

دهد که از ک است که نشان از تحول و تکامل طبیعی خاک دارد؛ این مطلب نشان میدفعی جانوران داخل خا

توجه در این مقطع، کاهش تعداد زغال نسبت استقراری وجود نداشته است. از موارد قابل  Dتا مقطع  Eمقطع 

الً زغال جزء مواد های قبلی بودند. اصوهای الیه تر از زغالهای این الیه بسیار درشتبه الیۀ قبلی است. زغال

ماند. در واقع ها بدون کمترین تغییری سالم باقی می شود و اگر زیر خاک دفن شود، تا مدت پایدار محسوب می

جا شده در این الیه تأیید دیگری بر رخداد های درشت، نشان از دفن شدن ناگهانی دارد. گرهک جابهزغال

 سیالب در این مقطع است. 

شود. این الگوی آخرین مقطع فرهنگی است و بعد از این مقطع نشانی از آثار فرهنگی دیده نمی Cمقطع 

ای در دو حالت کوبیدن خاک و لغزش شود؛ چرا که الگوی صفحهای به لغزش رسوبات ارتباط داده میصفحه

برانگیز الیه بسیار بحثتر است. چیزی که در این گیرد؛ در اینجا نظر دومی به نظر پذیرفتنیرسوبات شکل می

عدد( در این الیه وجود داشت، در  80 -75بود، این است که در بین تمامی مقاطع بیشترین تعداد زغال )

های پایانی است و انتظار این بود که تعداد زغال آن کم توان گفت این الیه جزء الیه حالی که تا حدی می

    ها حفظ شده است؛ به عبارتی که حالت تیزی گوشه ها وجود دارد، این استباشد. چیزی که در زغال

اند. در واقع آنچه باعث شده است این تمدن و به صورت ناگهانی دفن شده تأثیر شرایط جوی قرارنگرفتهتحت

های زغال در از بین برود، سیالب حاصل از رودخانۀ شادچای بوده است. با توجه به اینکه بیشترین مقدار الیه

خواستند این منطقه را ترک کنند، درست نیست؛  ولی در اثر  ست، این نظر که ساکنان میبوده ا Cالیۀ 

 های رودخانه، این منطقه متروک شده و زیر رسوبات دشت سیالبی قرارگرفته است. سیالب

به نوعی کاربری دیوار داشته و در دیوار خشتی، عالوه بر گل، کاه و کلش نیز استفاده شده است.  Dالیۀ 

اند. در د کاه و کلش مورد استفاده نشان از این دارد که مردم ساکن به احتمال زیاد کشاورزی نیز داشتهوجو

توجه شود و کامالً با مقاطع قبلی فرق دارد. مورد جالب این مقطع، آثار کاه در درون خاک به وضوح دیده می

سیده بودند، ولی دیواری که در طرف این است که ساکنان به فناوری ساخت سفال و تهیۀ گل پخته یا آجر ر
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شرقی سکونتگاه ساخته بودند، از گل تهیه شده است. با توجه به جریان رودخانه در قسمت شرقی تپه، دیوار 

ای و مکعبی است. خاک های این مقطع دانهکاربری حفاظت از جریان رودخانه داشته است. نوع خاک دانه

   عی این منطقه دارد. در حالت کلی ساکنان منطقه به شدت های مکعبی اختصاص به رسوبات طبی دانه

 اند.  تأثیر جریان آب و تغییرات بستر جریان رودخانۀ شادچای بودهتحت
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