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 دهیچک
، از سده سوم تا سده هفتم اندرا از ساسان بزرگ پارس و موبد موبدان معبد آناهیتا در استخر گرفته انسلسله ساسانی که نامش

شهر بیشاپور د. ده می تشکیلشاهان  شکوهبام و هاي عظی ه این دوره را کاخـرین ابنیـت مـمه .حکومت کردندمیالدي در ایران 

یک بررسی باستانشناسی  طیدر  که در شهرستان کازرون واقع است. شود میساسانی محسوب  ي هاي دورهشهر ترین مهم ازجمله

در اطراف جاده باستانی و سنگفرش مربوط به عصر ساسانی واقع در منطقه کوهستانی موسوم به کتل دختر در شرق شهرستان 

شناسان اداره  باستان آمده که بر اساس بررسی و تحقیقاتِ ستد بهسنگی از عصر ساسانی  ي توده چندزرون، آثار و بقایاي کا

 ازسنگ . اند گرفته میعنوان معدن سنگ مورد استفاده قرار  د که این دو مکان بهشمیراث فرهنگی شهرستان کازرون، مشخص 

 هاي بررسیبا توجه به اینکه در بیشتر موارد است.  شده  استفادهیشاپور مصالحی است که براي ساخت بناهاي ب جمله

 اي رشته با استفاده از علوم میان ها آنو تفسیر ها  دادهچه بهتر این اخت هربنابراین شن ،بر شواهد مادي استوار است یختباستانشنا

بناهاي ساخت مورد استفاده در  هاي سنگاز  برداري  هنمونو  میدانی بررسی ابتدا این پژوهشدر  ،. بر همین اساسیابد ضرورت می

معادن سنگ سایر شده از  اخذ هاي نمونهمقایسه صورت گرفته است و پس از نمونه برداري از بناهاي بیشاپور، به  بیشاپور

براي  .ه استها پرداخته شد استخراج سنگ براي پی بردن به منبع احتمالی هاي آزمایشگاهی( ي روش پایه  شده )بر شناسایی

و با  کار گرفته شد هب XRFو  XRD، و همینطور آنالیز ها سنگمطالعه مقاطع نازک  گاهیآزمایشهاي  ، روشیابی به این امر دست

ساسانی بیشاپور )کاخ والرین، معبد آناهیتا و برج و باروها(  ي معادن و بناهاي دوره هاي سنگمشخص شد که  ها آزمایشانجام 

 اختار مشابهی دارند.جنس، ترکیبات و س
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 مقدمه .1

بنیان گذاشت.  ، سلسله ساسانی راآخرین پادشاه پارت پس از شکست اردوان پنجم م 226در سال اردشیر اول 

یان علیه پارتیان، غاصبان قدرت بود و طغیان ملی ایران ي دوران ساسانی از نظر سیاسی و عقیدتی، نماینده

هنري »در هنر این دوران نیز منعکس شد:  هدف آن نیز احیاي امپراطوري هخامنشی بود. این هدف، طبیعتاً

، شراتو و )بوسایلی .«بود ذاتا درباري که همیشه در پی اثبات ارتباط و پیوندش با سنن هنري دوره هخامنشی بود

 استحکامات و قالع مذهبی، بناهاي ها، خکا مسکونی، بناهاي از اي گسترده تنوع ساسانی معماري (35 :1376

شاهان  باشکوهم و هاي عظی ه این دوره را کاخـرین ابنیـت مـمه ، اماشود می شامل را دیگر موارد و ها پل نظامی،

رفته در کار هب الحدر تعیین نوع مص د.ـدهن می تشکیلآباد  کاخ فیروز و خ سروستانشهر بیشاپور، کا ازجمله

به اوضاع جغرافیایی، اقتصادي،  توان می ازجملهاند که  چند عامل نقش داشته ،ساسانی ي ساخت بناهاي دوره

خشت خام به عنوان یک ماده ساختمانی بیشترین اهمیت را  ،اقلیمی و کارکرد بنا اشاره داشت. بر این اساس

کار برده شده است. از  هباد، کیش و تیسفون بآ ربابی حاجیکه در بناهایی همچون کاخ دامغان، خانه ا ،داشته

  است. اما الشهاستفاده شده ایوان کرخه، تخت سلیمان و تیسفون  دبناهایی مانن ها در ها و گنبد جر براي طاقآ

 محلی هاي تابع سنت ،شد که سنگ و مالط گچ بیش از هر نوع مصالح دیگري در دوره ساسانی استفاده می

 هاي این دوره طاقی آباد و بیشتر چهار. این نوع مصالح در بناهایی چون قلعه دختر فیروزازي بودس ساختمان

بیشاپور، تخت  جمله ازهاي این دوره ی از بناخورده نیز در برخ قالبی تراش هاي سنگاست. کار رفته  به

 .شود میکنگاور دیده  و سلیمان
 

 مطالعهمنطقه مورد. 2

در  دقیقـه،  35درجـه و   29دقیقـه و عـر     35درجه و  51اي به طول جغرافیایی  شهرستان کازرون در منطقه

دشـت کـازرون در ناودیسـی     (.1)تصـویر  قـرار دارد  متـري از سـطح دریـا     732مغرب استان فارس و در ارتفـاع  

)دو کـوه   بـین دو رشـته  ایـن منطقـه   که قسمت بزرگی از آن را رسوبات دوران چهارم پوشانده است.  قرارگرفته

این شهرسـتان   (.19: 1385 )شیخ الحکمایی، درخشد و انگار در صدفی دهان گشوده می دیواره عظیم شمالی و جنوبی(

از شمال به ممسنی و بهبهان، از مشرق و شمال شـرقی بـه شـیراز، از جنـوب غربـی و مغـرب بـه قسـمتی از         

حت شهرستان کـازرون در حـدود   شهرستان برازجان و بوشهر و از جنوب شرقی به فیروزآباد محدود است. مسا

این شهرسـتان از   .(2)تصویر  است شده  واقعکیلومتر  90 عر و  86اي به طول  کیلومتر مربع و در جلگه 4119

هـاي   هاي مرتفع محصور شده است و امتداد کـوه  و با کوه شده  واقعکوهستانی  ي شناسی در ناحیه لحاظ ریخت

شناسـی   تشـکیالت زمـین   (.24: 1373)مظفریان، به جنوب شرقی است  آن مانند سایر نقاط فارس از شمال غربی

بیشـاپور در   (.21 :1384)زیـاري،   (3تصـویر  ) اسـت  )کـامبرین( و اول  )پلیوسـن( این شهرستان متعلق به دوران سوم 

شــاپور، در کنــار جــاده شــاهی کــه در زمــان  ي رودخانــه ي کیلــومتري غــرب کــازرون، در حاشــیه 25فاصــله 

ایـن   .اسـت  شـده   واقـع کرد،  ساسانی به تیسفون متصل می ي جمشید را به شوش و در دوره ختهخامنشیان ت

گستردگی ایـن   (.70 :1373 ،)مظفریانعنوان پایتخت برگزیده شد  بار در زمان شاپور اول ساسانی به نخستینشهر 

     ارگ سـلطنتی )متی بناهـاي مـذهبی و حکـو    ي گیرندهبرکتار برآورد شده است. این شهر دره 200حدود درشهر 

مربوط بـه   يبرج و باروها -آتشکده ساسانی -هاي یادبود ستون -کاخ والرین-تشریفات شاپور تاالر -ایوان موزاییک -معبد آناهیتا -

طبـق  براسـت. شـهر زیبـاي بیشـاپور،      بـوده  هاي دوران اسالمی( حمام قلعه و -دوره ساسانی و بناهاي مسجد و یا مدرسه
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در مرکز شهر آن مستطیل ساخته شده و دو خیابان شمالی جنوبی و شرقی غربی  صورت به شهرسازي، ي نقشه

مرکـز اصـلی و    متر طول و یک کیلومتر پهنا داشـته، اند. این شهر که در حدود دو کیلو کرده یمیکدیگر را قطع 

، ازه دولـت ایـران  شمسی، با اجـ  1319 -1314هاي  بین سال (.22: 1387گیرشمن، )است اداري شاپور کوره، بوده 

هـاي علمـی    گریشمن نمایندگان اعزامـی از مـوزه لـوور پـاریس، بـه کـاوش       رومنبار ژرژ سال و  نخستینبراي 

وزارت  یشناسـ  باسـتان مرکـز   1347سـال بعـد یعنـی در     28کردند. اقدام شناسی در این شهر تاریخی  باستان

ي  ادامـه  صـورت  بـه میم گرفت که تحقیقـات را  نظیر، تص فرهنگ و هنر، با توجه به اهمیت این شهر عظیم و بی

ایرانـی، بـه    یشناسـ  باسـتان ت انجام دهد. بر اساس این تصمیم هیئـ حفاري و تعمیر و مرمت بناهاي مکشوفه 

هاي دیگـري   بعد از انقالب کاوش اکبر سرفراز از بهمن همان سال، در بیشاپور کار خود را آغاز کرد. ریاست علی

محمد مهریار، رضا نـوروزي، ناصـر چگینـی و مصـیي امیـري در طـی سـالیان         ،رازاکبر سرف به سرپرستی علی

 مختلف در شهر بیشاپور صورت گرفت.

باستانی و سنگفرش مربوط به عصر ساسانی واقع در  ي در اطراف جاده شناسی باستانیک بررسی  طیدر 

توده سنگی از عصر  چندایاي کوهستانی موسوم به کتل دختر در شرق شهرستان کازرون، آثار و بق  ي منطقه

نگی شهرستان کازرون، این دو میراث فره ي شناسان اداره باستان هاي آمد که بر اساس بررسی ستد بهساسانی 

است. این دو معدن یکی در قسمت باالیی  گرفته میعنوان معدن سنگ مورد استفاده قرار  به احتماالً مکان

باستانی قرار دارد و معدن سنگ اولی  ي و با کمی فاصله از جادهکوه  ي باستانی و دیگري در دامنه ي جاده

سنگ باستانی ادن خصوص معتوجه در قابل ي . نکتهاستداراي وسعت بیشتري نسبت به معدن سنگ دومی 

سنگ  .شود میمشاهده  ها سنگهاي آهنی برروي  آثار بست ،ادناین مع ي شده این است که در حاشیه کشف

موارد  اغليبه اینکه در  با توجهاست.  شده  استفادهه براي ساخت بناهاي بیشاپور مصالحی است ک ازجمله

ها  آنو تفسیر ها  دادهچه بهتر این هرشناخت  بنابراین ،مادي استوار استباستانشناسی بر شواهد  هاي بررسی

 هاي سنگیابی أمنش رويبر با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی  یابد. ضرورت می اي رشته ده از علوم میانبا استفا

بر همین . رسد مینظر  ، انجام این پژوهش ضروري بهمورد استفاده در ساخت بناهاي بیشاپور صورت نگرفته

و بناهاي ساسانی بیشاپور  هاي سنگمعمول آزمایشگاهی از روشهاي  با استفادهاساس در این پژوهش 

 .گرفتقرار  مطالعهمورد رو  یشپهاي  پاسخ به پرسشبراي  و همچنین معادن سنگ شناسایی شد

 
رانینقشه ا يشهرستان کازرون بر رو یيایت جغرافی. موقع1ر یتصو  
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 شناسي کازرون . زمین3تصویر                                  توپوگرافي شهرستان کازرون .2تصویر                   

 و روش پژوهش نهیشیپ. 3

 ورت گرفتهـنگ صـس ازجملهف ـمختل يمصر روي اشیا و ایتالیا ،یر این مطالعات در سایر کشورها یوناننظ

شماري از  ترالیا رويـمعدنشناسی دانشگاه اس يسسهؤاست که م هایی بررسی، مطالعاتی چنین ينمونه .است

که  شدشخص ـمی آن ـطدر و  فسچندورف انگلیس انجام داد يمرمري قبور رومی منطقه هاي ساخته

چندین .)(Polikreti and Maniatis 2002 کردند میمنتقل  را به این مکان ترولین يمرمرهاي جنوب منطقه

)مربوط در کلیساي سارسینا در مرکز ایتالیا  ي کهمرمر هاي سنگیابی منشأسنجی براي  باستان ي روش مطالعه

از  ها سنگو مشخص شد که  کار گرفته شد به اند، گرفته قراراستفاده مورد  مجدداً میالدي( 9تا  8به قرن 

(Antonelli et al. 2016)اند مرمره در آسیاي صغیر وارد شده ي منطقه سنگ آسیاب  دیگري ي در مطالعه.

شناسی قرار گرفتند و مشخص شد که  سوئد مورد آزمایش مقطع نازک و کانی مورگانتینا ي بازالتی منطقه

همچنین بر اساس  .(Santi et al. 2014) استتنا در شمال شرقی مورگانتینا ا ي منطقه ها سنگاین  منشأ

پتروگرافی و ردیابی عناصر، سنگ آسیاب منطقه سلینونتی در ایتالیا مورد بررسی قرار گرفت و  يها آزمایش

 Gluhak) اند نیز از جزایر ائولین وارد شده ها سنگاز از کوه اتنا و هیبلین و برخی  ها سنگمشخص شد که این 

and Schwall 2015). را  از ادوار مختلف انجام چنین مطالعاتی هاي سنگی ود سازهـوج ،نیزا ـشور مـدر ک

ن دیالسید محیهاي  توان به پژوهش میهاي انجام شده در این زمینه  پژوهشجمله از. سازد می ضروري

خ هخامنشی و معدن باستانی هاي سنگی کا بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی ستون»موضوع  باجعفري 

در  کاررفته بههاي مطالعه تنوع سنگ»خصوص درالهی حمید امانهاي  بررسی (،1384) «پوزه پلنگی راهدار

هاي  پژوهش ( و همچنین1384)« شناسی سنگو  شناسی باستاناساس مطالعات بر جمشید تختگاه تخت

 اشاره کرد.( 1386) هاي هخامنشی هگمتانه ستون بر روي پایه نژاد مسعود رشیدي
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 يساخت بناها يمورد استفاده برا هاي سنگمنابع  یقیتطب یبه بررس، بار نینخست يبرا حاضر وهشپژ

و  میدانی بررسی ابتدا این پژوهشدر  پردازد. یم یشگاهیآزما هاي روششاپور بر اساس یب یساسان ي دوره

صورت گرفته است و پس از نمونه برداري از  اپوربناهاي بیشساخت مورد استفاده در  هاي سنگاز  برداري نمونه

هاي  ي روش پایه  )برشده  شناساییمعادن سنگ سایر شده از  اخذ هاي نمونهمقایسه بناهاي بیشاپور، به 

ها و  روش ازجمله .ها پرداخته شده است استخراج سنگ بردن به منبع احتمالی براي پی آزمایشگاهی(

 ،مقاطع نازکروش  ـالف: اشاره کرد موارد ذیلبه  توان می شده،  گرفته کار ههایی که در این پژوهش ب آزمایش

و بر این  شود می عکس تهیهها  سنگو از مقاطع نازک  برداشتنمونه  چنداز هر منطقه  در این روش که

یکی از نکات بسیار مهم، انتخاب جهت برش  .شود میمشخص بنا  ساخت رفته در کار هب هاي سنگ نوعاساس 

مستطیل برش  پس از انتخاب جهت برش، ابتدا سنگ و یا کانسنگ مورد مطالعه به شکل مکعي ونه است.نم

استفاده بستگی دارد. عر  بلوک در ي الم میکروسکوپ مورد ابعاد این برش به اندازه (.4تصویر ) شود میداده 

متر است. پس از برش، به  میلی 35هاي کوتاه  و براي الم 50هاي بلند  متر و طول آن براي الم میلی 26حدود 

که نمونه داراي  . در صورتیشود میکامل استفاده  طور بهکمک پودرهاي کاریید سلیسیم یک سطح بلوک 

با سختی زیاد و کم در کنار هم باشد، این مرحله تنها باید با استفاده از پودر نرم  هاي کانیتخلخل و یا داراي 

گیرش بهتر،  منظور بهچسبانند.  را با استفاده از چسي دوقلو به الم مید. سپس سطح ساییده شده پذیرانجام 

 یک سطح الم نیز باید به کمک پودرهاي ساینده مات شود.

 ,Cao) لیي سنگی تجزیه شده و اکسیدهاي اصها در این روش نمونه ،است که XRD آنالیزروش دوم ـ ب

Sio2,…) ناحیه پرتو .شود می نمونه تهیه 8تا  5 مکاندر این روش از هر  ،دنآی می ستدب x  در طیف

 توان یمطیفی  ي و فـرابنفش قـرار دارد. بـا اسـتفاده از ایـن ناحیه بین پرتو ي الکترومغناطیس در محدوده

نالیز آ روش و در نهایت آورد ستد بهخصوص ساختار، جنس ماده و نیز تعیین مقادیر عناصر اطالعاتی در

XRF  عناصر اصلی اعم از عنصر  23 ي با تجزیهاست که(Fe،Cu و)...  ترکیي  توان میها  درصد آنکردن  مشخصو

آمدن  ها باعث پدید تابیده و برانگیختن اتم  در این روش پرتو ایکس به نمونهرا تعیین نمود.  ها سنگشیمیایی 

 توان مینظر را دپرتو ایکس ثانویه، عنصرهاي مور . با تعیین طول موج یا انرژيشود میپرتو ایکس ثانویه 

 .است گرفته صورت اتمی انرژي سازمان آزمایشگاه در باال در شده ذکر هاي آزمایش شناسایی کرد.

 
 ترتیب مراحل آماده سازي مقاطع نازک از قطعه سنگ تا مقطع نازک. 4 تصویر

 نتایج تحقیق. 4

به معرفی این معادن  مهادامعدن سنگ شناسایی شد که در  پنج ،گرفته صورت هاي میدانیِ طی بررسیدر

 (.5)تصویر پرداخته خواهد شد 



 بیشاپور شهر ساساني بناهاي ساخت در شده استفاده هاي سنگ منشأیابي براي شناسي باستان زمین / بررسي 62

 
 . موقعیت مکاني شهر بیشاپور و معادن شناسایي شده5تصویر 

ن شماره یک بیشاپور در ضلع شمالی شهر تاریخی بیشاپور و در معد: بیشاپور 1 شماره معدن سنگ. 4،1

است. این معدن  شده  واقعE 51 34.51 86 وN 29 46.45 67 جغرافیاییدختر و در موقعیت  قلعه جنوب

و به شکل توده سنگی در ارتفاع  است متر مربع 368 حدودعر  و مساحتی در متر 16متر طول و  23داراي 

ساسانی با توجه به نوع کیفیت  ي در دوره ،. معدن ذکر شدهاستمتري از باال نسبت به سطح دشت نمایان  54

 جدابه شکل یکپارچه و بزرگ  ها سنگگیرد. در این معدن بیشتر قرار  توجه حجاراننگ توانسته است موردس

هاي  . در بعضی از قسمتشود میها دیده  روي آنرساسانی ب ي هاي دوره اند، که آثار و شواهدي از بست شده

کاران خاک را کنار  اما در قسمت پایین معدن ،اند گرفته قرارروي هم اي بر به شکل الیه ها سنگ ،این معدن

ر ابعاد این معدن د هاي سنگ. اند داده میرا انجام  ها سنگکامال نمایان شوند و بعد کار برش  ها سنگند تا ا زده

به داخل شهر بیشاپور حمل  فراوان احتمال بهو  شده مینامنظم جدا  مستطیل مختلف و به شکل مکعي

از معدن  جداشده هاي نگسروي بعضی از . برآمدند میدرتراشی به شکل منظم  و در کارگاه سنگ شده می

 .(6)تصویر  شود هایی از جاي ابزار ضربه به سنگ دیده می نشانه

 
 ها آزمایشانجام  براي شده  برداشتنمونه سنگ بیشاپور و  1معدن شماره . 6تصویر 
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بیشاپور در شمال شهر تاریخی  2معدن سنگ ساسانی شماره  :بیشاپور 2معدن سنگ ساساني شماره . 4،2

متر  18طول و متر  43متري از این شهر باستانی قرار دارد. این معدن سنگ داراي  235 ي فاصله به بیشاپور و

 E 51 34.46و N 29 474 28 شده در موقعیت جغرافیاییمتر است. معدن ذکر 774حدود و مساحتی درعر  

سنگی  ي یکپارچه از صفحهکوه تنگ چوگان و به شکل  بلندِ نسبت بهاین معدن در ارتفاع  .است شده  واقع 42

 شکل و به مختلف هاي اندازهدر ابعاد و  ها سنگگرفته است.  شکل ،استکه داراي خطوط نامنظم طبیعی 

 25/1ارتفاع و دیگري داراي سانتیمتر  45و عر  متر   1،طولمتر  1داراي یکی باشند که  مستطیل می مکعي

مشاهده  ها سنگروي بر توان میهاي فلزي را  اي بستج .استارتفاع سانتیمتر  52و  عر متر  1، طولمتر 

)تصویر  اند عهده داشتههنگام جداسازي سنگ به را به ها سنگهاي فلزي کار نگهداري و تحمل وزن  نمود. بست

7). 

 

 
 

 ها آزمایشانجام  براي شده برداشتبیشاپور و نمونه سنگ  2. معدن شماره 7تصویر 

 

انجام شده نشان داد  هاي بررسیشد.  برداشتمیکروسکوپی  ي همطالع منظور به ییها نمونه معدناز این دو 

در شکل زیر  .ندا معدنی از واحدهاي سنگی با ترکیي و سیمان یکسان تشکیل شده ي که این دو محدوده

. شود میی از فسیل جلبک دیده یها همراه با سیمان آهکی و تکه ( Caco3 )واحدهاي کلسیتی  (1،2-8)تصویر 

 Mgca)کلسیم، دولومیت  هاي کانیوجود  XRDبیشاپور به روش آنالیز  هاي سنگآنالیز شیمیایی  هاي سیبرر

co3 )  معدنی از واحدهاي آهکی  ي که این دو محدوده دهد مینشان  (3 -8)تصویر . نمودار زیر دهد میرا نشان

 .شود میدیده  ( Sio2)هایی نیز حتی بلورهاي کوارتز  کرتاسه تشکل شده است که در بخش
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 شده  برداشت هاي نمونهبر روي  XRFنتایج آزمایش و نمودار  بیشاپور 2و  1ترکیب مقطع نازک معدن  .8تصویر 

 

 شرقکیلومتري  15فاصله  این معدن سنگ در :)کتل دختر( دشت برم 1 ساساني شماره معدن سنگ. 4،3

شده در موقعیت دارد. معدن ذکر ر قرارکیلومتري معادن سنگ شهر باستانی بیشاپو 35 شهر کازرون و

که مانند دیگر  استمعادن مهمی  جمله از، و شده  واقعE 51 47.56 55 و N 29 34.7 86جغرافیایی 

 10 ،متر طول 12دارد. این معدن داراي  قراراطراف  هاي زمینمتري از سطح دشت و  300معادن در ارتفاع 

. معدن فوق در کنار جاده باستانی و سنگفرش ساسانی که است متر مربع 120 رابر بامساحتی بو متر عر  

ها در  برش سنگ ، قرار دارد.است گرفته مین جاده مورد استفاده قرار یساخت ا يآن برا هاي سنگ احتماالً

 32 ،متر طول 13/1و در مورد دیگر،  متر ارتفاع 1سانتیمتر عر   و  43متر طول،  32/1  ابعاد مختلف شامل:

در  خصوص هبو  ها سنگاز  بعضی رويبر .(9)تصویر خورد  چشم می به ،سانتیمتر ارتفاع 54ر عر  و سانتیمت

 گدازه فلزات را نیز مشاهده نمود. توان می ها سنگشکاف 

 
 ها آزمایشانجام  براي شده  برداشتدشت برم )کتل دختر( و نمونه سنگ  1 شماره. معدن 9تصویر 
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دشت برم در قسمت شرقی و به  2معدن سنگ شماره  م )کتل دختر(:دشت بر 2 معدن سنگ شماره. 4،4

است. این معدن به طول  گرفته قرارکوه و درون دره  ي در دامنه، 1متري از معدن سنگ شماره  70 ي فاصله

 و در E 51 47 58.6  وN 29 34.7 74 جغرافیایی در موقعیت، متر 132متر و مساحت  11عر   ،متر 12

 شده میاز وسط یا مغز سنگ انجام در این معدن،  ها سنگبرش  از سطح دریا قرار دارد. کار تريم 1023  ارتفاع

بوده که  ها سنگدادن الوار چوب در میان قرار احتماالًفلزي و  هاي بستاست. برش سنگ بیشتر از طریق 

مختلف  هاي اندازهاد و در ابع ها سنگها در این معدن مشاهده کرد. ها را نیز بر روي سنگجاي بست توان می
 متر و...( 12/1سانتیمتر و ارتفاع  42 عر   ،متر 2متر و دیگري به طول  1سانتیمتر و ارتفاع  34عر   ،متر 23/1 طول)
ها از استحکام و مقاومت بیشتري مغز سنگ چراکهاند  ها تراش خوردهبیرون آوردن مغز سنگ منظور به

 (.10)تصویر  استبرخوردار 

 
 ها آزمایشجهت انجام  شده برداشتدشت برم )کتل دختر( و نمونه سنگ  1 شماره. معدن 10تصویر 

 
پیرزن، در شرق شهرستان کازرون و به  معدن سنگ کتل دشت برم )کتل پیرزن(: 3معدن سنگ شماره . 4،5

 کیلومتري از معدن سنگ 15کیلومتري از شهر بیشاپور و  54کیلومتري از شهر کازرون،  34ي  فاصله

متر  1097و ارتفاع  60E 56,10 51طول  ،61N 33,0 29عر  جغرافیایی  بااین معدن دختر، قرار دارد.  کتل

خورده موجود در این معدن به شکل پراکنده در اطراف دیده  برش هاي سنگاست.  شده  واقعاز سطح دریا 

متر،  25/1 به عنوان نمونه یکی به طول :بودند متفاوت هاي اندازهداراي ابعاد و  شده  آماده هاي سنگ. دنشو می

 .سانتیمتر است 43متر و ارتفاع  1متر، عر   34/1 طولسانتیمتر متر و دیگري به  20متر و ارتفاع  1عر  

قرار داشته است.  ،بناي سنگی بر روي آن ساخته شده بود احتماالً نزدیکی این معدن یک صفه سنگی که در

که سنگ مورد نیاز آن از معدن نزدیک به آن  استبزرگ   مستطیل کعيم هاي سنگداراي این بناي سنگی 

 .(11)تصویر  است شده میتهیه 
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 ها آزمایشانجام  براي شده  برداشتدشت برم )کتل پیرزن( و نمونه سنگ  3. معدن شماره 11تصویر 

آنالیز شیمیایی  براينمونه  یکمیکروسکوپی و  ي مطالعه براينمونه  دو ،معدن شناسایی شدهاز این سه 

XRD .در نزدیکی یک زون گسلی قرار دارد که در مقاطع  احتمال بهمعدنی  ي این محدوده برداشته شد

در  تأخیريوجود یک فاز  ي دهنده نشانکه  شود میدیده  اي رگه صورت بهکوارتز  هاي زونمیکروسکوپی 

ي  دهنده نشانکلسیت و دولومیت  هاي یکانآنالیز شده نیز وجود  ي . در نمونهاستسیلیسی  هاي زونتشکیل 

 .(1و جدول  12)تصویر  استمعدنی فوق  ي مشابهت بسیار زیاد با محدوده

 
 معادن دشت برم شده برداشت هاي نمونهبر روي  XRFنتایج آزمایش نمودار  ترکیب مقطع نازک معادن و .12تصویر 
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 نمونه معادن نمونه بناهاي بیشاپور اکسیدهاي اصلي

SiO2 0.43 1.63 

Al2O3 0.14 0.09 

Fe2O3 0.21 0.03 

CaO 51.31 54.54 

Na2O 0.06 0.1 

K2O 0.24 0.17 

MgO 2.47 1.39 

So3 0.14 0.04 

MnO 0.001 0.003 

 

 ورمعادن شناسایي شده و بناهاي بیشاپ شده  برداشت هاي نمونهروي  بر XRDنتایج آزمایش  .1جدول 

 

شناختي  بررسي میکروسکوپي و کاني جیشاپور و نتایشده ب يداربر نمونه يها مکان يمعرف. 5

 بناها يها سنگ

در ایـن بنـا    معبد آناهیتا در ضلع شمالی شهر بیشاپور و در غرب تاالر تشریفات قرار دارد.: معبد آناهیتا. 5،1

 هـاي  گسـن  متـري از سـطح زمـین سـاخته شـده اسـت.       6در ارتفاع  و متر 14 ×14 ابعاددر زمان شاپور اول، 

در مواردي در ابعاد  و سانتیمتر 45متر در  1شکل منظم به ابعاد  مکعبی هاي سنگدر معبد بیشتر از  کاررفته به

م شده که ایـن پرستشـگاه، فاقـد    ضمن عملیات حفاري درون معبد، مسلّدر  .اند شده  پرداختمختلف ساخته و 

اراي گنبد نبوده اسـت. بـراي احـداث چنـین     به شکل چهارگوش ساخته شده اما د آنکه باسقف مسطح بوده و 

 6کـه در عمـق    شـده   بینـی  یشپـ و چنان  خاکبرداريمتر  27 × 23 × 7به ابعاد  يا محوطه، یپرستشگاه عظیم

متـري آن جـاري    20 ي شاپور که در فاصله ي شود تا آب رودخانه ساخته خوداطراف  هاي ینزممتري از سطح 

ابتـدا از معـدن   را معبد استفاده شده براي ساخت هاي سنگ (.23: 1379، زسـرفرا ) آن، سرازیر شود به دروناست 

کردند و پس از کارهاي اولیه در محل، به کارگاه اصلی که احتمـاالً در   شهر بیشاپور جدا می 2و  1سنگ شماره 

تراشـی بیشـاپور توسـط     ها در کارگـاه سـنگ   کردند و سپس تراش سنگ حمل میاست، داخل شهر قرار داشته 

از  جداشـده  هاي سنگگرفت.  اي داشتند انجام می العاده تراشی مهارت فوق تراش که در کار سنگ رگران سنگکا

 ي شـوند. دیـواره   ینامنظم دیده م تقریباًبه شکل  مختلف و هاي اندازهبراي ساخت بناي معبد در ابعاد و  معادن

 کـار  به هاي سنگ .ستا  دهشپرریز  هاي گسن قلوهبا  ها جدارهمعبد به شکل دو جداره ساخته شده و سپس بین 

مالط خاصی در بـین   گونه هیچو  اند قرارگرفتهدیگر یکهاي فلزي بر روي چفت و بست ي وسیله بهدر معبد  رفته

نقـش   تـوان  مـی  ،نیاز داشته بیشتريشکل که مهارت  سنگی هاللی هاي تاقبراي ایجاد  .شود نمیدیده  ها سنگ

مربع و بدون مـالط   کعيم به شکل در قسمت کف معبد کاررفته به هاي سنگ مود.هنرمندان رومی را مشاهده ن

 .(13)تصویر  استو سقف بدون پوشش 
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 ( 3شماره ) معبدهاي بناي  ( و ترکیب مقطع نازک سنگ2، 1شماره ) شده  برداشت. معبد آناهیتا بیشاپور، نمونه 13تصویر 

 شده يحجارتراش و چهار يها سنگبنایی با  ي یختهفروري بقایا ارگ شاهی ي در محوطه کاخ والرین:. 5،2

و قالبی با  شده حجاري هاي سنگنماي کاخ با . والرین شهرت یافته استنام کاخ  وجود دارد که به یتوجه جالي

استفاده در این بنا تقریباً یکنواخت و یک اندازه  مورد هاي سنگسانتیمتر ساخته شده است. نوع  70×45ابعاد 

 )اسکوپ(هاي آهنی بست اببه سبک معماري دوره هخامنشی  ها آنگرفته شده و درگیري و اتصال نظر در

و قالبی و سطح خارجی  شده حجاري هاي سنگبا  بناجدار داخلی . استجداره دو بصورتصورت گرفته و 

یک  شکل  بهکه  شدهبا روکش گچ سفیدکاري  ،که با سنگ ساخته شده ها درگاهحواشی و اطراف  باستثناي

نسبت به دیگر بناهاي ساسانی بیشاپور  ،واقع این بنا در (.15: 1379 سرافراز،) بوده است گر جلوهکاخ سفید 

 يها سنگمعدن سنگ موجود در ضلع شمالی این بنا و نوع  دارد. تري یکنزد ي نسبت به معادن موجود فاصله

در کاخ  رفته کار به يها سنگ دارد.حکایت  این معدن در ساخت این بنا يها سنگاز کاربرد  ،از آن جداشده

هنگام کار  از طریقه جدا شدن در راآن توان یمو اگر در داخل معدن دقت کنیم  رسد یمنظر  به تر بزرگکمی 

متعدد و متنوعی بوده که تعدادي  يها برجستهساسانی نقش باشکوهاز این بناي  ییها قسمت. در مشاهده نمود

تی و عدم منابع اطالعا این بنا با توجه به کمبود. کاربري در موزه بیشاپور موجود است ها برجستهاز این نقش

ده است ولی آنچه مسلم است با توجه شدقیق مشخص ن بطوردر این محوطه هنوز  هدفمند کاوشانجام یک 

 ی دانستآن را جزء مهمی از مجموعه ارگ شاه توان یمکار رفته در این بنا  هبه شکل پالن و نوع مصالح ب
 .(14)تصویر 
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 ( 3)شماره  بناي کاخ هاي سنگ( و ترکیب مقطع نازک 2، 1شماره ) شده برداشت. کاخ والرین، نمونه 14تصویر 

از ارگ  ،شـهر  دوربـرج و بـارو    سـاخت ساسانی با  ي در دوره :حصار دفاعي شهر بیشاپور و باروهايبرج . 5،3

در بیشـاپور   برج باروها .(1-15)تصویر  اند کرده یممحافظت  ،دهبو و بافت ساسانی بخش شهر ینتر مهمشاهی که 

در زمـان   در این دوره و در امتداد بناهاي مسکونی کشیده شده است. به شکل طولی و در قسمت شمالی شهر،

است که نقـش کـارگران رومـی نیـز      شده  استفادهاطراف شهر از کارگران زیادي  يها برجشاپور اول در ساخت 

در  اسـت.  داده یمـ واقع مصالح اصلی این حصـار دفـاعی را تشـکیل    و ساروج در گچ ،سنگ نبوده است. تأثیر یب

 يها شکلمختلف و به  يها اندازهاست که در ابعاد و  شده  استفاده تر کوچک يها سنگاز  معموالً ها برجساخت 

 خـاک پـر   ریزتـر و آوار  يهـا  سنگ قلوهاز  ها جدارهجداره بوده و بین نیز دو ها برج ي دیواره .اند درآمدهگوناگون 

حصـار داراي   يشهرسـاز این موضوع است که گرچه در بدو  ي دهنده نشان باروهابررسی این برج و  شده است.

شهر پدیـد آمـده    يها برجکلی در حصار و  ییراتتغ، استقراري بعدي شهر يها دورهدر ، سراسري بوده يها برج

متـر بـین    8حـدود  در يا فاصـله آوردن  سـت د بـه آن زمـان و در نتیجـه   در  ها برجکه مظاهر آن قطع بعضی از 

 يهاکشایجاد تیر منظور بهحصار حفاظتی  رات دری. یقیناً این تغیاست مضاعف در جناحین دیوار بوده يها برج

 تـومم میدان دید بیشتر با تحوالت اجتماعی و امنیت نظامی آن زمان که براي دفاع بهتر صورت گرفته  زیادتر و

 .بوده است

 
 شده برداشت. برج و باروهاي شهر بیشاپور و نمونه 15تصویر 
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 لیبحث و تحل. 6

 وريافنّ وسیله بهداري است که  چوب بررسی علمی نتیجهارهدر چ ،باستانی هاي دادهیشگاهی آزما ي تجزیه

یا  غیرآلیآلی و  يها دادهدو گونه از  آزمایشگاهی بر هاي روشده است. این شمختلفی منتهی   ونفنمدرن به 

حیوانی مانند استخوان  هاي دادهد و شامل طبیعی دار ي آلی ریشه در حیات زندهمواد  ؛شوند میمعدنی تقسیم 

 زفل و مثل سنگ، سفال، شیشه ها کانیدر زمین و ریشه  غیرآلیچوب است و مواد  انندگیاهی م هاي داده و

دست  تري مطمئنو  تر دقیقکه به نتایج علمی  کند می آزمایشگاهی به ما کمک هاي روشاستفاده از  .دارند

باستانی وجود دارد.  هاي داده ي دهنده تشکیل متعددي براي شناخت و بررسی مواد و عناصر فنونپیدا کنیم. 

از شناخت و کاربرد موادي چون  تري گستردهبه ابعاد  توان میآزمایشگاهی  ي پیشرفته هاي روش با استفاده از

 د.پی بر ازتاریخ پیشوامع در ج ها سنگ

. است  آن تولید محل و منشأ به بردن پی باستانی، اشیاي ي دهنده تشکیل مواد شناسایی در هدف ننخستی

 ابسیدین، خصوص به گوناگون، کانی براي منابع ،کند نمی صدق مرمر سنگخصوص در مسئله این هرچند

د، وش شناسایی یش منشأ و پذیرد انجام آمیز موفقیت طور به آزمایش اگر، دیگر مواد از بسیاري و قیر کهربا،

 توانیم می ،رو ازاین؛ است بسیار هستند مشترک منبع داراي که دیگر هاي محوطه در اشیا این وجود احتمال

 .کنیم مشخص را بازرگانی مسیرهاي وجود

 یی چونکشورها در و تحقیق ذکر شد، نظیر چنین مطالعاتی در خارج از ایران ي که در پیشینه طور همان

 ي سسهؤم ،نمونهعنوان  به .است گرفته صورت سنگ ازجمله مختلف ياشیا روي... و مصر ایتالیا، یونان،

 انگلیس فسچندورف ي منطقه رومی قبور مرمري يها ساخته از شماري روي استرالیا دانشگاه شناسی معدن

 منتقل مکان این به ترولیني  نطقهم جنوب مرمرهاي که دش مشخص آن طیدر  و داد انجام هایی یبررس

به روي چند بناي مربوط چنین مطالعاتی بر در ایران نیز .(Polikreti and Maniatis, 2002)شده است  یم

جمشید، هگمتانه و کاخ هخامنشی بردک سیاه در شهرستان برازجان صورت  تخت ازجملههخامنشی  ي دوره

ساسانی تاکنون صورت نگرفته است.  ي ار و بناهاي شاخص دورهولی نظیر این مطالعات بر روي آث ،است گرفت

لحاظ  جمشید به مشخص شد که در بناهاي تخت ،جمشید بر روي بناهاي تخت شده  انجامبر اساس مطالعات 

دار حاوي فسیل اوربیتولین و  هک رسآسنگ شامل:  دو نوع سنگ ،ها سنگاهري و ترکیبات ات ظخصوصیّ

 ي اي درباره، اما مطالعه(79: 1384اللهی،  )امانکار برده شده است  هب ،یل پالژیکدار حاوي فس هک رسآسنگ 

کاخ  يها سنگگرفته بر روي  طبق مطالعات صورتبر ،است. همچنین به انجام نرسیده ها سنگیابی  أمنش

مورد استفاده براي ساخت کاخ بردک  يها سنگهخامنشی بردک سیاه و معدن سنگی راهدار مشخص شد که 

: 1384)جعفري، از معدن سنگ راهدار استخراج شده است  احتماالًرنگ است که  سیاه از نوع سنگ آهک کرم

 مشخص شد که هاي هخامنشی در هگمتانهستون یهروي پان بر اساس مطالعات صورت گرفته برهمچنی (.269

و این نوع  شده  ادهاستفاز سنگ مادستون شیلی که یک نوع سنگ کربناته است  ها ستون هیپابراي ساخت 

 (.70: 1386نژاد،  )رشیدي شده است میاز منابع بومی استخراج  احتماالًسنگ 

از  برداري نمونهشده و  معادن شناسایی هاي سنگاز  برداري نمونهابتدا بررسی و حاضر در پژوهش 

 جمله از. پذیرفتصورت  شده برداشت هاي نمونهالزم بر روي  يها آزمایش، و سپس بناهاي بیشاپور هاي سنگ

بود. با  XRDو  XRFمقطع نازک و آزمایش  شاملکار برده شد، روش آنالیز میکروسکوپی  هکه ب هایی روش
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)کاخ والرین، معبد آناهیتا و ساسانی بیشاپور  ي معادن و بناهاي دوره هاي سنگمشخص شد که  ها آزمایشانجام 

 مشابهی دارند. يترکیبات و ساختارها برج و باروها(

از دو روش براي استخراج  رسد مینظر  معادن به هاي سنگدر دل  شده ایجاد هاي حفرهو  ها نشانهبه   توجه با

از  ها سنگهاي فلزي براي نگهداري و جدا کردن استفاده از بست نخست،روش  ست؛ا  دهشاستفاده  ها سنگ

با دیگر و یکد حفره با فاصله از کاران براي جداسازي سنگ از کوه چن معدن ،صخره بوده است. در روش دوم

در را  هایی چوبو سپس  کردند میایجاد  ها سنگمختلف  هاي قسمتدر  متري سانتی 20تا  15 حدود عمق

باعث تورق چوب و جدا شدن  ها چوبآب داخل سنگ و نفوذ به درون  نو با ریخت دادند میداخل حفره قرار 

از معادن بیشتر از  ها سنگکه براي جداکردن  رسد می ظرن بهطبق شواهد موجود بر. شدند میسنگ از کوه 

در برخی از معادن  ها سنگکه کار تراش  دهد مینشان  آمده عمل به هاي بررسیاست.  شده  استفادهروش اول 

 است. گرفته میویژه صورت  هاي کارگاهدر  ،و در برخی از معادن بیشاپور( 2)مثل معدن شماره  در محل معدن

 

 جهینت. 7

بوده و از اواخر دوران دوم  آلپجبال  رشتهآمدن   وجود با بهزمان  هم یباًتقراین شهرستان  هاي یخوردگ نچی

آرام بوده و شکل  نسبت به یکلبطور کازرون  ي . تکتونیک ناحیهشود یمسوم ختم  ي شروع و به اواخر دوره

مهم با  يها گسلو  دشو یمي ظاهر عاد به وضع ها ینچمحفوظ مانده است.  یختگیر درهمساختمانی آن بدون 

کازرون داراي دو جهت مختلف در امتداد محور  ي در ناحیه ها گسل. شود ینمتغییر مکان زیاد در آن دیده 

این منطقه نشان از  يها سنگکربانته در  يها گسلوجود  .دشو یمو در جهت عکس آن ظاهر  خوردگی ینچ

را موجي شده است.  ها گسلنوع  یريگ شکل ذشته رخ داده وگاست که در متناوبی  هاي لرزه ینزمپیدایش 

شرایط  ،واحدهاي کربناته نشان داد که با توجه به فراوانی ساختارهاي تکتونیکی یشناس سنگترکیي مناسي 

اشاره  توان می ،بطور کلی .وجود داشته استبزرگ در منطقه  يها زلزلهتشکیل معادن و وقوع  برايمناسبی 

، درصد خلوص باالي گرفتند قرارمعادن که مورد آزمایش  هاي سنگ از شده برداشت ايه نمونهکرد که 

براي ساخت بناهاي بیشاپور نیز این شرایط  شده  استفاده هاي سنگکه در  دهد میکربناته را نشان  هاي سنگ

 بترتیي ،هکربنات هاي سنگحاکم است. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی، درصد اکسید کلسیم و اکسید منیزیم 

 .استکانی موجود در واحدهاي سنگی مذکور  ترین فراوان. کلسیت استدرصد  1درصد و باالیی  50بیش از 

و پراکندگی آن در سطح منطقه بر  ها سنگدار و ترکیبات دیگر در مغز  آهکی و کلسیت هاي یکانوجود 

که در  دهد یمنشان  مسافت ، و وسعت معادن و میزان دسترسی واساس کارهاي آزمایشگاهی صورت گرفته

براي ساخت  2معدن شماره  یژهو بهمعادن سنگ بیشاپور از  ین حجم سنگ استخراج شدهادوار باستان بیشتر

ولی احتمال  ،استدشت برم نیز صادق  ي معادن منطقه وجود این مواد معدنی در .صورت گرفته استبناها 

 ي محدودهکمتر است.  زیادفاصله  علت به ،یشاپورب ساخت شهر برم در معادن دشت يها سنگاستفاده از 

 کوارتز يها زونمقاطع میکروسکوپی  در نزدیکی یک زون گسلی قرار دارد که در احتماالً دشت برم() یمعدن

. در استسیلیسی  يها زوندر تشکیل  یريتأخوجود یک فاز  ي دهنده نشانکه  شود یمدیده  يا رگه صورت به

مشابهت بسیار زیاد با محدوده  ي دهنده نشانکلسیت و دولومیت  هاي یکانوجود  آنالیز شده نیز ي نمونه
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شده در معدن کار يها سنگنتیجه کارهاي آزمایشگاهی در در معدنی نزدیک به آن دارد. وجود ذرات کوارتز

 .شماره یک و دو بیشاپور در مقایسه با معدن دشت برم کمتر است
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