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 چکیده

دوراناسالمیدارمربوطبهلعابهایسفالینهازدهقطعهپتروگرافییسعیشدهاستتابابررسیومطالعهدرپژوهشحاضر

موادخامشناخت،براساسفازهایموجودهایساختاریهاوشباهتتفاوتبررسی،بهشهرتاریخیبلقیساسفراینمکشوفهاز

هاومقایسهخاکمورداستفادهدرساختسفالهاباتوجهبهتاحدممکنبهشناختمنشاًآندرنهایتواجزاءمعدنیواولیه

منطقهزمین شودشناسی پرداخته . روش از منظور این امقآنالیزبرای نازک مطالعهپتروگرافیطع ازباهاآنو استفاده

گردید،نوریعبوریالریزانمیکروسکوپپ مطالعهمقاطعنازکمشخصشداستفاده تحلیلنتایجحاصلاز بررسیو کهدر

ازآنیکقطعهتنهاوهستندسیلتیریزبلورودارایبافتیکدیگرتمامیآثارازنظرساختاریوترکیبمشابه (216)کدها

هادارایاینسفال.هسترادارابادیگرقطعاتهمسانشناسیدارایمنشأییازنظرساختارکانیامااستدارایبافتناهمگن

ازنظرموردمطالعه(1)کدفامیسفالیزرینقطعهتنهانیبنیادر.هستندییکسانخاکمنابعدارایهمچنینساختاریمشابهو

وارداتیبهمنطقهدرنظرگرفت.متفاوتواحتماالًتوانآنرایکنمونهکهمیبودههامتفاوتازدیگرسفالساختاریوترکیب

،استکشفشدههایکورههایسفالیونیزتوپیپایه،سهپزیهایسفالشناسیشهربلقیسکورههایباستانهمچنیندرکاوش

د.رداللتدارادرآنتولیدسفالوبومیبودناینصنعتیدهندهنشانکه
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 مقدمه. 1

شرقیایرانقرارگرفتهوشمالیدرشمالشهرستاناسفراینبهمرکزیتشهراسفراینازتوابعاستانخراسان

بود.دلیلموقعیتاستراتژیکخودبرسرراهشاهراهابریشمیاجادهخراسانبزرگبسیاررشدیافتهبهزمانی

فرداسفراینبرسراینشاهراهتجاریودرمسیرشهرهایمهمنیشابورویاسالمیموقعیتمنحصربهدورهدر

یاسالمییارمهمدورههایبسیکیازمحوطه.سزاییداشتهاستیربهینخطهتأثجرجاندررشدوبالندگیا

کیلومتریجنوبشهراسفراینقراردارد.3هایمعروفبهشهربلقیساستکهدرشمالیخرابهدرخراسان

هاییازحصارشهروخندق،بقایاییکبناییارگ،بخشبقایایویرانشدهرازیغبهامروزهازشهربلقیس

مقبره ویرانهآرامگاهیمعروفبه برجاییشیخآذری، زمین سطح دیگریدر اثر منارتپه هایمعروفبه

بنمانده عالوهیکهوبیشترتأسیساتداخلیشهربهدستکشاورزانتسطیحشدهوزیرکشترفتهاست.

جزوتأسی700یمجموعهیخداننیزدرفاصله ساتشهربلقیستلقیمتریغربارگقرارداردکهعموماً

.(1386:1،)وحدتیاندشده

شمالیبرایانتقالآبسدبیدوازبهمناطقکشاورزیایخراسانشرکتسهامیآبمنطقه1383درسال

هایدرجریانحفرکانالدراطرافارگوبخشنمودهکهاطرافشهربلقیسدراطرافمحوطهکانالحفر

روشدتآسیبدیدهبود.ازینشناختیازبینرفتهومحوطهبهموادباستانداخلیحصارشهر،حجمزیادیاز

زنیبهمنظورتعیینعرصهوپیشنهادحریماینمجموعهباستانیازسویسازمانمیراثفرهنگیطرحگمانه

درآمد1386درسالشمالیخراسان ادامهوبهمدتپنجفصلاینکاوش(1386:2،)وحدتیبهاجرا پیداها

بررسینمود. به باستانباتوجه کاوشهای و بهشناسی مطالعاتی آثار بیشتر گرفته صورت آمدههای دست

لعاببدونلعاب،هایسفالینه زریندار و چنددورههستفام دربرمیکه بررسیود.نگیریفرهنگیرا در

جم آن از که است، مطرح مختلفی مشکالت و مسائل اسالمی سفال تولیدمطالعه مراکز شناسایی به له

.هستهاساختاریآنهایشباهتهاوتفاوت،ومنشأسفال(1387،فروبلملکی)محمدی

هد اینپژوهش، بررسیتفاوتشناسییکانیمطالعهفاز شباهتو و 10تعدادیشناسهایساختارها

گونهمطالعهعلمیوآزمایشگاهیبررویکهتاکنونهیچهستاسالمیدورهدارهایلعابنمونهسفالقطعهاز

شهربلقیساسفرایندرشناسیباستانهایروشمندحفاریهایمذکوراز.سفالینههاصورتنگرفتهاستآن

گفتار،کین؛1389ستوده،ویفرجام)انددستآمدهشناسیمنطقهبهتانباسگروهتوسط1391و1389هایسال

فامزرینسفالایقطعه،اندششدهکاوهاسفالینهشناختیکهاینباستانوهایفرهنگیالیهدربین.(1391

رهمین.دهستنیبنیدرامنشأوعلتحضورآنحاضرشناختترینپرسشستکهاصلیدستآمدهاهنیزب

پرسمان به پاسخ برای راستا موجود های از پتروگرافی،استفاده نازک مقطع مطالعه شناساییروش

زمینرخنمون منطقههای مطالعاتکتابخانهشناسی و گرفتکهپیشدرای قرار ودررو تشریح به ادامه

هاپرداختهخواهدشد.توضیحآن
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 روش پژوهشمواد و  .2

درروشپژوهش مقالهحاضر پتروگرافیکتابخانهمطالعاتبرمبنایبیشتر آزمایشگاهیهمچونآنالیز ایو

شناسیجهتبررسیکانی،عبورینوریپالریزانوسیلهدستگاهمیکروسکوپبه(مقطعنازکمیکروسکوپی)مطالعه

.هستهایکاوششدهازشهرتاریخیبلقیساسفراینوساختارشناسیسفال

و1389هایدکهدرسالنباشداراسالمیمیهایلعابقطعهازسفالینه10هایموردمطالعهشاملنمونه

ایازگونه1اند.سفالشمارهدستآمدههایروشمندعلمیشهربلقیسبهازکاوش(1391گفتار،)نیک1391

شناختیثبتوشناساییهایباستانستکهدراینالیهکهیکیازمحدودآثاریهستفامهایزرینسفال

است ازشهربلقیسهایلعابدرکلسفال(.1ریتصو)شده نوعسفالینهدارکشفشده دارهایلعاببهدو

سفالینهیک پوششگلیو لعابرنگبدون میهای پوششگلیتقسیم با دار شوند دیگران، (.1395)زارعیو

.(1)جدولنمایشدادهشدهاست1هایموردآنالیزدرجدولشمارهشناسیسفالمشخصاتظاهریوباستان

هایروشازیکیپتروگرافی و شناسیزمیندراساسیپایه مبنایمطالعهاست، اینروشبر اساسکار

شناسیاستسازندهدرزیرمیکروسکوپومقایسهآنهاباجدولکانیءشناسیاجزاخصوصیاتنوریوکانی

میکرونبرروی30نازکیبهضخامتیکهازقبلتهیهشدهاست.دراینروشازنمونهموردمطالعهالیه

پنوریپالریزانمطالعهسکوزیرمیکرودرنراآ،تهیهشدهیکاورکردننمونهازگاهیتهیهوبعدآزمایشالم

درتنهانهآنشناسیازباستاندرولیرود،میکاربههاکانیوهاسنگمطالعهبرایشناسیدرزمینکنند.می

هایمعدنی،مطالعهمطالعهرنگدانهسرباره،،سرامیک،سفالیاشیاءمطالعهدربلکهسنگیموادواشیاءمطالعه

تزئیناتمعماریوریزهایبستروالیه (.Ellis 2000:458؛1390همکاران)نقشینهوشودمیاستفادهبستردر

موجوددرزمینهرسیواجزاییکهبه،شناختخصوصیاتموادهاسفالهدفاصلیپتروگرافیمقطعنازک

 در تمپر و یزمینهصورتپرکننده است. شده کمکمیکروسکوپسفالاستفاده اولبا درجه در اینکار

بااستفادهازاینپالریزانصورتمی انگیرد. ازمیانمقطع)دوقطبی(الریزهقالنورپتنوعمیکروسکوپوبا

ونیزها،توانمنافذوحفرهمیهمچنینشوند.میسازندهءودیگراجزارسیاصلیماتریکسبخشنازکدو

هایفنیوظاهریجزئیاتقابلمشاهدهدررابطهباعملیاتتکمیلیوپردازشسطحرابررسیکرد.ویژگی

گرمشاهداتازطریقمقطعگرددودیمحصولنهاییبانوع،فراوانیومشخصاتیازاینقبیلشناساییمی

نازکمی تکنولوژیساختو با رابطه اطالعاتیدر بافتو تواند سفال برای (Peterson 2009) .باشدمنشأ

ساختJamesSwiftهایموردمطالعهازمیکروسکوپدوچشمیپالریزانمدلبررسیمیکروسکوپیسفال

 گردید. استفاده انگلستان کشور بههمچنین مطالعهبزرگنمایی این در رفته 40کار جهتکهاستبرابر

 (.2)جدولارائهشدهاست2شمارهنتایجبررسیدرجدولیابیبهنتایجپتروگرافی،سهولتدردست

طبیعیآنمیکروسکوپدستگاهیاستکهجهتنشاندادنبزرگ اندازه از اجسام بهتر میها رود.کار

کانی علم در میمیکروسکوپیکه قرار استفاده میکروسشناسیمورد نامیده(OPM)  (1)الریزانکوپپگیرد

دارایاجزاییازکهاینمیکروسکوپبامیکروسکوپهاییشود.تفاوتمی هایمعمولیداردآناستکهاوالً

یاًصفحههایمعمولیفاقدآنهستندوثانالریزور،آنالیزور،عدسیبرترانوغیرهبودهکهمیکروسکوپقبیلپ

هستاست،دوارهایمعمولیکهثابتالریزانبرخالفصفحهیامیزمیکروسکوپهایپیامیزمیکروسکوپ
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هاراموردبررسیدهدکهبتوانیمخواصنوریکانیمیکروسکوپپالریزانبهماامکانمیاینخصوصیاتدر

هایبرخیازخصوصیاتوخواصنوریکانی(.2-1393:1،)وثوقیعابدینیهاراتعییننماییمقراردادهونوعآن

(.3ول)جدارائهشدهاست3موردبحثدرجدولشماره




 ی کاوش شده از شهر تاریخی بلقیس اسفراینهای مورد مطالعه: نمونه1 ریتصو



روش تهیه مقطع نازک. 1-2

طبیعیبه علوم نازکمیکروسکوپیدانشگاه ساختمقاطع کارگاه در نازکپتروگرافی، مقاطع تهیه منظور

سفال از الماسینمونهتبریز اره از استفاده با نظر شدههایمورد سپسسطحبریده برداریصورتگرفت.

بمقاطعنمونه ساهها صافشوندودرنهایتبهیکالمبوسیلهدستوپودرهایساینده، کامالً یدهشدهتا

جزئیایشیشه چسباپوکسیدو از استفاده برالمشیشهبا سطحموجود ضخامتمتصلشدند. تا ایرا

استسابیدهکهاینضخامتبهترینحالتممکنبرایمطالعهمقاطعمیکرون30تا25استانداردکهحدود

.(Quinn 2013: 4)باشندکروسکوپپالریزانعبوریمینازکمیکروسکوپیدرزیرمی
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 های شهر بلقیسسفال نمونه مشخصات -1جدول 

 دوره سال کشف محل کشف قطعه رنگ نقوش سبک نوع نمونه
4-2قرونDJ121.con2. 1391لبهطالئیفامزریندارلعاب 1

4-2قرونDJ121.con6.1391لبهسبزلعابپاشیدهدارلعاب 35

4-2قرونDJ121.con6.1391بدنهسیاه،سبز،زردساریدارلعاب 50

4-2قرونDJ121.con2.1391بدنهای،زردسبز،قرمز،قهوهسامرهدارلعاب 56

4-2قرونDJ121.con2.1391بدنهسبزتیره،ایقهوهساریدارلعاب 86

8-7قرونS3 1389کفآبی،مشکیقلممشکیدارلعاب 102

4-2قرونDJ121.con2.1391بدنه-رنگتکدارلعاب 121

4-2قرونDJ121.con6.1391بدنه-رنگتکدارلعاب 128

4-2قرونDJ121.con6.1391بدنهسیاهنیشابوردارلعاب 216

8-7قرونH1.con2.513 1389لبهفیروزه،مشکیآبیقلممشکیدارلعاب355


 (اسفراین تاریخی شهر) اسفراین بلقیس شهر .3

شرقیبهاستانشهرستاناسفراینبهمرکزیتشهراسفراینازتوابعخراسانشمالیاستوازجنوبوجنوب

از ازغرببهشهرستانجاجرمو شیروانوشرقبهشهرستانشمالوشمالخراسانرضوی، هایبجنورد،

می محدود فاروج مختصات بین شهرستان این 58“07'ییایجغرافشود. و57“53'تا شرقی طول درجه

است36“31´و37“17' شده واقع عرضشمالی )فرهنگجغرافیاییآبادیدرجه 1384هایکشور، فدایی75: ،؛

شد،باتوجهبهقرارگرفتنشهراسفراینبرسرراهخراسانبزرگ،اینمنطقهگونهکهذکرهمان(.1373:233

دوره پایگاهیاسالمیبهدر مراکزمختلفاستقراریو و شده آنشکلگرفت.شدتشکوفا هایتجاریدر

می هایمختلفدشتاسفراینشناختیدربخشهایباستانتواندرپراکندگیمحوطهبازتاباینمسألهرا

یدشتهایشهرقدیمیاسفراینمشهوربهشهربلقیسکهدرمیانههاخرابهشاهدهکرد.دربیناینمحوطهم

کیلومتریجنوب3هایجنوبیآالداغودررسوبیاسفراین،بررویمخروطهافکنهحاصلازفرسایشدامنه

مترازسطحبلندتراستو1208یبلقیسهااست.محوطهترینمحوطهشهراسفراینشکلگرفتهازبرجسته

اینبخش،37"507,02"وعرضجغرافیایی57"206,28"بهمختصاتطولجغرافیایی در قراردارد.

هایمختلفضخامتهاپرشدهکهدربخشهایحاصلازفرسایشموادرسوبیدامنهدشتاسفراینباآبرفت

میزانرسوب رودبخشیازمیانیایندشتباالستوانتظارمیهایگذاریدربخشرسوباتمتفاوتاست.

.(2ریتصو)شناختیدراینبخشدرزیررسوباتآبرفتیمدفونشدهباشندهایباستاننهشته

کهاستشهرستاناینپهنهدرشدهیایشناسیباستاناثرنیبزرگترس،یبلقشهربهمعروفیهاخرابه

رازیغبه(سیبلقشهر)نیاسفراشهرازهامروز.استدادهیجاخوددلدررانیاسفراخیتارسالهزارانازشیب

بهمعروفیآرامگاهیبناکییایبقاو(شارستان)شهربندحصارازییهابخشآن،اطرافخندقوارگیایبقا

.استنماندهیبرجانیزمسطحدریگریداثر«منارتپه»بهمعروفیهارانهیوزینویآذرخیشمقبره

ساتیسأتجزوعموماًکهداردقرارارگغربیمتر700حدودفاصلهدرزینخدانیمجموعهکیبراینعالوه

به1380سالدر«نیاسفرایخیتارشهر»عنوانتحتسیبلقشهرآثارمجموعه.اندهشدیتلقسیبلقشهر

.(75-1389:76،)وحدتیاستدهیرسثبتبهکشوریملآثارفهرستدر4497شماره
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میهایسیاحاناروپاییتوصیفاتجالبیازآثاروخرابهدرگزارش درهایشهرکهناسفراینپیدا شود.

میالدیباشد1822و1821هایترینگزارشدرروایتسفریبهخراساندرسالاینزمینهشایدقدیمی

کند:آباداشارهمیهایشهراسفرایندرنزدیکیروستایمیانچنینبهویرانهکهدرآنجیمزبیلیفریزراین

 نزدیکیمیان»... ویرانهدر آناسفراینمیآباد به کهنیاستکه دستهایشهر طبقروایاتبه و گویند

هایوسیعافراسیاببناشدهاست.مننتوانستماینشهرراازنزدیکببینمولیبهمنگفتندکههنوزخرابه

هاگنجیکیازوبقایایدومنارهدرآنجاموجوداستکهبراساسعقایدخرافیمحلیدرزیریکیازاینمناره

هایکندکهمرد،آتشآنرادرشبشاهانپیشدادیپنهانشدهواژدهاییبادمآتشینازآنمحافظتمی

(.75:1389)وحدتی،«بینندجمعهمی



 شهر تاریخی بلقیس بر روی نقشه جغرافیایی و هوایی : موقعیت2 ریتصو
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 منطقه توپوگرافی و شناسیزمین .4

زونکپهداشناسیجزوزونالبرزشرقیوشاملکپهمنطقهموردمطالعهازنظرزمین داغغوبینالوداست.

داغدارد.حدجنوبیکپهیشمالیآندرترکمنستانقراریبلندیدرشمالشهرستانوادامهصورتباریکهبه

آباددرترکمنستاناستکهاینزونراپهنهتورانجداشود،حدشمالآنگسلعشقبهبینالودمحدودمی

شود.زونبینالودنیزباروندتقریبیشمالغربیکند.دنبالهاینگسلدرناحیهسرخسایرانهمدیدهمیمی

قارهجنوب– خرده گسلشرقیبیمپلیتتورانو جنوبیاینزونرا مرز است. ایرانمرکزیمحاطشده

بنابراین.(1384:8هایکشور،فرهنگجغرافیاییآبادی)دانندمیامی/شاهرودومرزشمالیآنراگسلسمنانمی

یشهرستاننیزچندگسلوجودداردهایاصلیقرارگرفتهودرمحدودهمنطقهازنظرتکتونیکیبینگسل

 کند.ایراتأییدمیلرزههایزمینیتکهفعال
اینمنطقهرخنمونیازانواعمختلفسنگآهک،دولومیت،شیل،ماسهسنگ،مارنوکنگلومراهمراهدر

ریتصو)شوددیدهمیهستهایفوقبارسوباتعهدحاضرکهمتشکلازرسهمراهباقطعاتخردشدهسنگ

3.)


 
 (1384های کشور، منطقه اسفراین )فرهنگ جغرافیایی آبادیشناسی : نقشه زمین3 ریتصو

 

 شناسی به روش مقطع نازک پتروگرافیکانی آنالیز نتایج .5

یهرشناساییاجزاءسازنده،هایمطالعاتیهدفازانجامآزمایشمقطعنازکپتروگرافیبرروینمونهسفال

ازنظرهایسفالهاوشباهتبررسیتفاوت،سفال تعییندرصدهریکازمعدنیترکیبواجزاءسازندهها ،

یدهندهیتشکیلهایموجودوبررسیمنشأمواداولیهتعییندرجهحرارتپختسفالباتوجهبهکانی،اجزاء

.سفالاست
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 (2)های اسالمی شهر بلقیس )اسفراین(نتایج مطالعه پتروگرافی سفال .2 جدول



 تحقیق هایدریافتهو  بحث .6

هادارایبافتیاساختارریزدانههستندواندازهقطعاتشودایننمونهمشاهدهمی(1)همانطورکهدرجدول

میکرونتاابعاد20بیشترنیستوبهطورمتوسطاندازهقطعاتبینmm 0.5هااززمینهسفالموجوددر

درزمینهدیدهمیکوچک نمونهشمارهتر، دیگر216یشود. فراوانیقطعاتبا و نظرابعاداجزاءسازنده از

دوکانیکلسیتفراوانیحدوددرص20کانیکوارتزفراوانیحدود(216)هاتفاوتدارد.درایننمونهنمونه

هااست.ایننمونهدارایبافتناهمگنودرشتدانهنسبتبهدیگرنمونه.(4ریتصو)درصددارد30

نمونه تمام حاشیهدر در مطالعاتی، آنهای یکالیهی میها لعابدیده بدنهی در لعابموجود شود.

درزیرمیکروسکوپودرتمامجهاتتیرهدیده)ایزوتروپ(ایومتقارنهابهدلیلداشتنساختارشیشهسفال

کارمناسبینمیمی گاهدرلعابموجوددر.(3)باشدشودبههمیندلیلبررسیآنباروشپتروگرافی، اما

قطعاتیاز،(5ریتصو)هایموردمطالعهعالوهبرفازشیشهشود،درسفالشیشهدیدهمیرازیغبهبدنهقطعاتی

.(6ریتصو)نیزوجودداردهایاپک()کانیکانیکوارتزهمراهبااکسیدفلزات

)فنوکریست(لوربشود.اینکانیبیشتربهصورتتککانیکوارتزدیدهمی،هایموردمطالعهدرتمامنمونه

اینکانیدارایحاشیهاستونوعکوارتزپلی نیمهگردشدهزاویهیکریستالینآنکمتروجوددارد. دارتا

.(4ریتصو)هستدرصدمتغیر20درصدتا5هاازوفراوانیآندرنمونههست

هاتفاوتاساسیدارد.درایننمونهبدنهمتشکلازازنظرترکیبوساختارباتمامنمونه1نمونهشماره

یاصلیبدنههستنددهندهیسفال،تشکیلهبلوریاست.کههمراهبازمینبلوروچندکانیکوارتزبهفرمتک

.دردوطرفبدنهالیههستدرصدحجمکلنمونه50درایننمونهفراوانیکانیکوارتزدرحدود(.7ریتصو)

لعابقرارداردکهمستقیماًبررویبدنهجایگرفتهاست.لعابموجودترکیبیازشیشهواکسیدفلزیاست

تشکیلدادهاست (8ریتصو)کهآنرا نکتهقابلذکردرموردایننمونهایناستکهنمونهشماره یک1.

NO. 

Sample 

Qz 

(Clean) 

Qz 

(Cloudy) 

Am 

 

Fe-oxid Mica Cc Texture 

1 * * - tr - - )سیلتی)ریزدانه

35 * * tr * tr - )سیلتی)ریزدانه 

50 * * tr * tr * )سیلتی)ریزدانه 

56 * * tr * tr * )سیلتی)ریزدانه 

86 * * tr * tr * )سیلتی)ریزدانه
102 * * tr * tr * )سیلتی)ریزدانه
121 * * tr * tr * )سیلتی)ریزدانه
128 * * tr * tr * )سیلتی)ریزدانه
216 * * tr * tr * ناهمگن
255 * * tr * tr * )سیلتی)ریزدانه 
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اولیهسرامیکاستکهوارداتیبودهومربوطبهمنطق یآنهموردمطالعهنیستوصحبتدرموردمنشأ

احتیاجبهمطالعاتبیشتریدارد.


  
، ، بافت ناهمگنXPL نور، 216نمونه  فتومیکروگراف .4 ریتصو

فراوانی کانی کوارتز و کلسیت و اندازهای مختلف این دو کانی 

های دیگر که در نمونه هستهای این سفال از مشخصه

 شود.مشاهده نمی

، لعاب موجود در PPLنور ، 255نمونه . فتومیکروگراف 5 ریتصو

-بدنه سفال، در داخل لعاب قطعاتی از اکسید فلزات دیده می

به علت خروج گاز و مواد فرار  شود. وجود حفرات هوا در لعاب

 .هست

  
لعاب موجود در ، XPLنور  ،128 نمونهفتومیکروگراف . 6 ریتصو

ای و قطعات کانی کوارتز متشکل از فاز شیشهبدنه نمونه که 

 .هست

، زمینه ریزدانه و XPLنور  ،35نمونه . فتومیکروگراف 7 ریتصو

همگن نمونه، قطعات کوچک و ریز کانی کوارتز که به مقدار کم 

در زمینه دیده می شود. اجزا ریز بلور و قرمز موجود در زمینه 

 کانی میکا است.
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، همان تصویر PPLنور ، 1نمونه  فتومیکروگراف. 8 ریتصو

 .هستدر نور پالریزه  9شماره 

، لعاب و بدنه نمونه XPLنور  ،1نمونه  فتومیکروگراف .9 ریتصو

 .هستکه متشکل از قطعات فراوانی کانی کوارتز  1شماره 

 

  
، بقایای کانی XPLنور  ،50نمونه  . فتومیکروگراف10 ریتصو

 حرارت در زمینه سفال باقی مانده است.کلسیت که در اثر 

 

زمینه ریز دانه . XPLنور  ،50 نمونه فتومیکروگراف. 11 ریتصو

سفال، بقایای کانی آمفیبول و میکا که به مقدار کم و محدود در 

ی ها در حاشیهشود. در بعضی از نمونهزمینه سفال دیده می

و بعد داخلی فضای خالی موجود، کانی کلسیت به فرم ثانویه 

ساخت سفال تشکیل شده است که باید آن را از کلسیت اولیه 

 مجزا نمود.


تواناستنباطنمود.کانیکلسیتاست.درمطالعهسفالکانیکلسیتمی(1)ازدیگرمواردیکهازجدول

.در(Emami 2010; Rathossi 2010)روددرجهازبینمی800اهمیتباالییدارد.اینکانیدردمایحدود

باتوجهبهوجودکانیکربناتکلسیم.هستفاقدکلسیت1و35هایموردبررسینمونهشمارهنمونهسفال

گرادبودهاستودرجهسانتی800هایآهکیدرمنطقهموردبررسی،دمایپختایننمونهبیشازوسنگ

همچنیندرزمینه.(Reedy 2008)(10ریتصو)انددرجهراتحملکرده800هادمایپختکمترازدیگرنمونه

هایشود.عالوهبرکانیهایدیگرمشاهدهنمیایننمونهمقادیرفراوانازکانیمیکاوجودداردکهدرنمونه

فوقکانی )بیوتیتومسکوذکرشده آمفیبولومیکا بهوهاییماننداکسیدآهن، نمونهو نیزدر صورتیت(
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.الزمبهذکراستکهمیزانفراوانیکانیآمفیبولو(2جدول)شودیرسیدیدهمیریزبلورهمراهبازمینه

.هست(tr)هایموردمطالعهبسیارکممیکادرنمونه


 (1393 ،)وثوقی عابدینیهای مشاهده در مقطع نازک : مشخصات و خواص میکروسکوپی کانی2جدول 

سیستم  نام کانی

 تبلور

 شکل رنگ ماکل شکستگیرخ و  ترکیب شیمیایی

کوارتز 
Quartz 

گونال تری

(α ،)

هگزاگونال 

(β) 

 

 

SiO2 

 

 

 های نامنظمدارای شکستگی

 

دارد ولی غیرقابل 

 رؤیت

 

 رنگبی

های دانه

-دار تا بیشکل

شکل و بیشتر 

 دارای خوردگی

کلسیت 
Calcite 

 

 گونالتری

 
CaCO3 

 

دارای رخ کامل به موازات 

(1011) 

نواری مکرر با 

 نوارهای بسیار نازک

 

 رنگبی

-بصورت دانه

های ایی با لبهه

دار، دندانه

ای و  رشته

 اُاُلیتی

 اکسیدآهن

 )هماتیت(
Hematit

e 

 

 گونالتری

 
Fe2O3 

 

 

 ندارد

 

 نواری

سیاه، در مقاطع بسیار 

نازک، قرمز خونی و قرمز 

 مایل به زرد

ای، صفحه

-فلسی، رشته

ای، اُاُلیتی و 

 ایدانه

مسکوویت 

 )میکا(
Moscovit

e 

 

مونوکلینی

 ک

 

KAL2 

[(OH,F)2AlSi3O10

] 

رخ بسیار کامل به موازات 

-( تحت تأثیر فشار به001)

 صورت نوارهای خمیده

در زیر 

میکروسکوپ 

غیرقابل رؤیت 

 است.

 

رنگ و به ندرت زرد بی

 روشن یا مایل به سبز

ای، صفحه

ای،  ورقه

-فلسی، رشته

 ای و ستونی

بیوتیت 

 )میکا(
Biotite 

 

مونوکلینی

 ک

 

K(Mg,Fe+2)3[(OH

)2AlSi3O10] 

رخ بسیار کامل به موازات 

-( تحت تأثیر فشار به001)

 صورت نوارهای خمیده

در زیر 

میکروسکوپ 

غیرقابل رؤیت 

 است.

 

 ای تیره و یا سبزقهوه

ای، صفحه

ای، فلسی  ورقه

 و ستونی



 نتیجه .7

سنگیرخنموندستآمدهاست.هشهربلقیساسفرایننتایجزیربهایاسالمیپتروگرافیسفالیازمطالعه

همراهبهکنگلومراوسنگماسهشیل،مارن،آهک،سنگمختلفانواعازمتشکلمطالعهموردیمنطقهدر

شودوبهنوعیبومیبودنهایموردمطالعهدیدهمیآندرسفالهایکانیوءبقایاکههستهاآنرسوبات

تفاوتهاسفالنمونهبادیگرساختاروترکیبنظراز1شمارهینمونهگردد.ییدمیهاتأسفالیاولیهمنشأ

سطح.استوارداتینمونهیکونداردمطالعهموردیمنطقهباارتباطیترکیبلحاظبهودارداساسیوکلی

ایولعابپوشیدهشدهاست.بهدلیلساختارشیشهیهایموردمطالعه،بایکالیهیتمامنمونهسفالخارج

فازبرعالوهلعابیالیهدرشود.رنگدیدهمیایزوتروپلعابدرنورمتقاطع،تیرهودرنورپالریزهلعاببی

قطعاتکانیکوارتزواکسیدفلزاتدرتعدادیازنمونهشیشه بدنهاصلیفابریکیابافتهاوجوددارد.ای،

ازمتفاوتترکیبوفابریکنظراز216شمارهنمونه.استیکنواختوهمگنزمینهبابلورریزسیلتیهاسفال

استهانمونهدیگر ایندرسازندهءاجزااندازهودارندزیادیفراوانیکلسیتوکوارتزکانینمونهایندر.

ازشودتجزیهمیگرادسانتیدرجه800حدوددمایدرکلسیتکانی.هستاهمگننومتفاوتبسیارنمونه
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دلیلبهنمونهاینپختدمایزیاداحتمالبهوشودنمیدیدهبدنهدرکلسیتکانی35شمارهنمونهدراینرو

رازکمتدمایکلسیتکانیوجوددلیلبههانمونهدیگرواستگرادسانتیدرجه800ازبیشکلسیتنبود

اند.درجهراتحملکرده800

نتایجفوقدرنهایت به گفتباتوجه سفالباید سبکهایلعابکه با بررسیکههایمختلفدار هایاز

وهمچنینباتوجهنیزهستندکوواحدیداراییکمنشأمشتر،انددستآمدهبهشهربلقیسشناسیباستان

بادرساختاینسفالمورداستفادهبینخاکمصرفییبهمقایسه ،منطقهاسفراینشناسیسازندزمینها

سفالتوانآنمی دراینبینتنها که گرفت، منشأییمحلیدرنظر بررسیبا مورد منطقه مرتبطبه را ها

کههستساختهاوسازندزمینمتفاوتبادیگرسفالشناسیمنطقهشناسیوزمینفامازمنظرکانیزرین

 درنظرداشت.بهاینناحیهمناطقبایدآنرایکسرامیکوارداتیازدیگر


 ر و قدردانی تشکّ

بدین از پژوهشحاضر نگارندگان آقایانوسیله خراسانیفرهنگراثیملکادارهمعاون)یوحدتاکبریعلدکتر

نجفی،(یشمال نیکمدیرپایگاهشهرباستانیبلقیس()علیرضا احمد پژوهشپایگاهشهرباستانیبخش)مسئولگفتار،

کمالتشکروقدردانیراثانیانگیزصبوحیحوخانمفرشیرازیزادهناصرمصیبدکتردامونمنزوی،،بلقیس(

نمایند.می


 نوشتپی
 -1 Optical polarizing microscope. 

2- (Clean) Qz.کوارتزشفافوفنوکریست(Cloudy) Qzکریستالین.کوارتزابریوپلیAmبولیآمف.Fe-oxidآهن.اکسید

Mica.میکاCcیت.کلس 

هاباشند.حالیامواجدرآنجهتمسیرعبوردهندههاهمکنندکهجهتارتعاشآنامواجیازپوالریزوروآنالیزورعبورمی-3

 از نوریدارایخواصایزوتروپیباشدامواجیکه نظر از مطالعه کانیمورد آنمیاگر وارد بدونتغییرمسیرپوالریزور گردد

گردد.چونمسیرعبوردهندهامواجدرآنالیزورعمودبرمسیرارتعاشامواجخارجارتعاشازآنخارجگردیدهوواردآنالیزورمی

رسد)وثوقیعابدینی،نظرمیشدهازکانیاست،لذاآنالیزورازعبوراینامواجازخودجلوگیرینمودهوکانیتاریکویاتیرهبه

1393:78.)
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منابع
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