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 های آرکئومتالورژی و معدنکاری کهن در خراسان جنوبی پژوهش

 (آزمایشات پتروگرافی وشناسی های باستانبررسیا تکیه بر ب)
 

 طیبه بیگی هرچگانی

 شناسیارشد باستانکارشناس
Taiebe.beige@yahoo.com 

 

 حسن هاشمی زرج آباد
 شناسی دانشگاه بیرجنداستادیار گروه باستان

 

 حمیدرضاقربانی
 شناسی دانشگاه بیرجنداستادیار گروه باستان

 

 حسین بارانی
 رش و نساجی دانشگاه بیرجندفاستادیار گروه 

 

به کارگیری مواد معدنی پیشتاز بوده است. هوش، نبوغ و دانش  کشور ما ایران، در طول چندین هزاره، در اکتشاف مواد معدنی و فنون معدنکاری و

ها، نبود پوشش گیاهی متراکم از سوی دیگر، همچنین تاریخ طوالنی، مرکزیت مردمان ایران باستان از یک سو و پتانسیل باالی ذخایر معدنی و تنوع آن

های های معدنی و چگونگی به کارگیری مواد معدنی در تمام دورهعالیتاند که فهای مختلف در این پهنه سبب شدهو گفت و شنود و برخورد قوم

حداقل س، آهن، سرب و روی، نقره و تاکنون صدها موارد معادن باستانی مانند معادن طال، م .ندبرخوردار باش از رونق چشمگیریتاریخی ایران باستان 

اما متأسفانه در  های اسکان معدنکاران، در ایران شناخته شده است.عدنکاری و ذوب و سایتها کارگاه معدنی، ابزارهای ماز هزاره چهارم قبل از میالد ده

شناسی ایران، اصوأل به فرآیندهای فلزگری کهن شرق کشور در جزئیات پرداخته نشده است و تحقیقاتی که دربرگیرنده نتایج استانهای پژوهش

منطقه جغرافیایی شرق کشور و در شناختی انجام گرفته در های باستانمطالعات و پژوهشکه صورتی، در آزمایشگاهی باشد  به ندرت انجام گرفته است

های ذوب فلز قدیم و کورهاز جمله ها های بدست آمده از آنشناسی و دادههای باستانهای میدانی، کاوشاستان خراسان جنوبی در قالب بررسی

خورد، حاکی از مهارت نیاکان ما در امر استحصال فلزها از مواد معدنی  و های معدنی این استان به چشم میتها که در سایهای باقیمانده از آنسرباره

در آرکئومتالورژی و معدنکاری کهن ی شواهد و بقایای در این مقاله، به مطالعهباشد. میدر زمینه آرکئومتالورژی و معدنکاری کهن  طوالنیی پیشینه

مطالعات آزمایشگاهی پرداخته شده است. برای آنالیز  بر مبنایبخش شوسف شهرستان نهبندان  دهستان عربخانه ومحوطه مسگران شهرستان سربیشه 

س ها، از پتروگرافی استفاده شد. نتایج نشان دادند که فلز اصلی استحصالی مهای ساختاری بقایای فلزگری کهن در محوطهترکیب شیمیایی و ویژگی

-مؤید فعالیت ،سنگ مس که روی بخشی از ارتفاعات و سطح محوطه با روش سطحی و زیرزمینی شناسایی شدههای استخراج کاندهنه بوده است و

  باشد.کاری کهن میمعدنهای 

 
 پتروگرافشناسی، بررسی باستانفلزگری و معدنکاری کهن، ، عربخانه، مسگران، : خراسان جنوبیواژگان کلیدی
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 مقدمه

گیری و تحول دانش متالورژی در دنیای باستان که به فلزگری کهن )آرکئومتالورژی( موسوم است، به حدی است اهمیت شکل

های فرهنگی پیش از تاریخ تأثیر گذاشته است. گسترش فلزگری در فالت بندی دورهمیالدی بر تقسیم 02و  91های که در قرن

های فلزگران شناسان و دانشمندان بوده است و دلیل آن پیشینه شاخص فعالیتبرای باستانایران همواره موضوعی جالب توجه 

ایران از نظر کانسارها و ذخائر معدنی، از جمله مس، که  .Pigott)  (2002 ,سال قبل از میالد است 0222در ایران از حدود 

نی است. فراوانی کانسارهای مس در ایران یکی از علل رشد شود اولین فلز مورداستفاده صنعتگران پیش از تاریخ باشد، غتصور می

 های اما متأسفانه در پژوهش .(5: 9839)کمیته مطالعات و معدنکاری کهن،  در دوران باستان است زیاد صنعت ذوب فلز

که دربرگیرنده شناسی ایران، اصوأل به فرآیندهای فلزگری کهن شرق کشور در جزئیات پرداخته نشده است و تحقیقاتی استان

شناختی انجام گرفته در منطقه های باستانمطالعات و پژوهش . درصورتیکهنتایج آزمایشگاهی باشد  به ندرت انجام گرفته است

ها بیانگر آن های بدست آمده از آنشناسی و دادههای باستانهای میدانی، کاوشیسجغرافیایی استان خراسان جنوبی در قالب برر

باشد )هاشمی و کاوی برخوردار میی بسیار کهنی در زمینه فلزگری و معدننطقه از شرق کشور از پیشینهاست که این م

(، به عنوان مثال در بین معادن باستانی مس که مورد استفاده فلزکاران پیش از تاریخ قرار گرفته است، معدن 945: 9810تقوی،

آن به دست آمده است، از اهمیت باالیی برخوردار است )کمیته مطالعات و  در خراسان جنوبی  که آثار مسی فراوانی از زریقلعه

  (.5: 9839معدنکاری کهن، 

همانند دیگر انواع صنایع شامل مراحل زنجیرواری از تولید فلز به عنوان ماده اولیه تا تولید و در این منطقه صنعت فلزکاری کهن 

های معدنی و استخراج فلزات تاا مرحلاه   خراج کانی معدنی آغاز و با گداز سنگستکاوی و اشده که از مرحله معدنتوزیع کاال می

هاا، از هار یاک از مراحال تولیاد شاواهدی       یافته است. در طی این چرخه و در طول هزارهادامه میتولید کاال و سپس توزیع آن 

پتانسیل فلزکااری در منطقاه و در نهایات تواناایی     توان به درک ها میشناختی بر جای مانده که با شناسایی و مطالعه آنباستان

های زیست بوم چون منابع آبی، پوشش گیاهی و کانساارها دسات یافات )حااجی     برداری از امکانات و قابلیتساکنان آن در بهره

باه  ان قادیمی  صنعتگرکه در اکثر مواقع در مناطق اثبات کننده وجود معدنکاران و  یکی از شواهدی (. 929: 9810علیلو و الله، 

های قدیمی ذوب فلاز  ای موارد مطالعات آرکئومتالورژیک بر روی سربارهکه در پاره باشندهای ذوب فلز میخورد، سربارهچشم می

های آزمایشگاهی ما را  به سمت درک پتانسیل فلزکاری در منطقه، فهم نوع فلاز اساتخراج شاده و تکنولاوژی     با استفاده از روش

 (.0: 9838)امامی،   کنداستحصال فلزات در دنیای قدیم راهنمایی می مورد استفاده جهت

بخش شوسف شهرستان دهستان عربخانه محوطه مسگران شهرستان سربیشه و در نتیجه مطالعات میدانی صورت گرفته در 

های های سربارهانباشتها و محل کاری و فلزگری کهن، بقایای کورهنهبندان واقع در استان خراسان جنوبی شواهدی از معدن
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آزمایشگاهی پتروگرافی سعی بر آنست که به سؤاالتی از این قبیل  مشاهده گردید که در این مقاله با تأکید بر روشذوب فلز 

 :پاسخ داده شود

 چیست؟های مورد بررسی ها در محوطهفلز یا فلزات سرباره( نوع 9 

 گردیده است؟از کدام معدن تأمین میهای خراسان جنوبی کاران محوطههای مورد نیاز معدنکانسنگ( 0

 

 

 روش شناسی پژوهش

 بررسی  تحلیلی و از نظر هدف بنیادی است. -پژوهش حاضر از منظر ماهیت از  نوع توصیفی

و پرس وجو از  (Random sampling)نگاری و طیف ژرفانگر یا فشرده پیمایشی با شیوه مکانشناسی این محوطه با روش باستان

اهالی منطقه و دیگر اشخاص آگاه از منطقه و استفاده از ابزارهایی مانند نقشه برای درک بهتر منطقه مورد بررسی، به همراه 

 های آزمایشگاهیباشد. گام دیگر استفاده از روشها میو ثبت و ضبط دادهGPS  شناسایی موقعیت دقیق محوطه توسط 

مورد  هایمحوطه هاینمونه کانسنگ0و  هانمونه از سرباره0و پتروگرافی بر روی  (XRF)ایکسپرتودهی فلوئورسانس اشعه 

 باشد. مطالعه، تجزیه تحلیل و پردازش اطالعات حاصل از آزمایشات می

 

 

 های فنی محوطه مسگران شهرستان سربیشهموقعیت و ویژگی

در استان خراسان  ،عرض جغرافیایی93̊80́ 98/54ʺطول جغرافیایی و   50̊51́  55ʺبا مختصات جغرافیایی محوطه مسگران

دسترسی به این محوطه از طریق جاده اصلی وب شهرستان سربیشه واقع شده است. کیلومتری جن 01جنوبی و در فاصله 

سربیشه یکی از (. شهرستان سربیشه به مرکزیت شهر 9: 9830میری و دیگران، )خواجهپذیر است نهبندان امکان-سربیشه

عرض  80̊ 53́تا  28̊80́و   طول جغرافیایی9832̊́تا  51̊ 98́گانه استان خراسان جنوبی است که در مختصات  0های شهرستان

کیلومتر در شرق استان خراسان جنوبی واقع  305جغرافیایی واقع شده است. این شهرستان با مرکزیت شهر سربیشه و مساحت 

غرب و غرب به شهرستان بیرجند، از جنوب به شهرستان نهبندان و از شرق به ن درمیان، از شمالشده و از شمال به شهرستا

، «درح»های (. این شهرستان دارای دهستان8: 9833گردد )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، کشور افغانستان محدود می

باشد )بهنیا، آبادی آن دارای سکنه می 093ست که واحد ا 382های آن باشد. مجموعه آبادیمی« نهارجان»و « آبادمؤمن»

9839 :020.) 

بازیک، بازالت، تراکی بازالت،  های آتشفشانی اولترامحدوده مورد مطالعه در زون فیلیشی شرق ایران قرار داشته و شامل سنگ

-های باستانبررسیباشد. بازدیدهای اولیه و مشاهدات حین  ائوسن می -های آذرآواری با سن پالئوسنآندزیت بازالت و سنگ

های مس همراه با دهد. شواهدی از سایر کانی سازی به صورت اکسیدهای مس )اغلب ماالکیت( را نشان می وجود کانی شناسی
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های کاری های معدنکاری قدیمی به صورت کندهثار فعالیتهای آهن آبدار نیز وجود دارد. آ منیتیت، هماتیت و دیگر اکسید

 شود. فراوانی در منطقه مورد مطالعه دیده میهای کوچک و بزرگ به به شکل تل انبار سربارهپراکنده و آثار ذوب به 

 

 

 
 خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان 9-نقشه

 مأخذ: )آرشیو اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی(
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  ایا موقعیت محوطه مسگران در عکس ماهواره9تصویر 

 

 
 (9818، نگارندگان :)مأخذ محوطه مسگراننمایی از - -0تصویر 
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 باشد.ها میها، بخصوص نام دیهیکی از شواهد و آثار بسیار آگاهی دهنده از دسته شواهد فرهنگی، نام محل

و کوه کنی، زرشوران، زرینوسوم است مانند مسبه نام یکی از فلزات م معدنی هایها و منطقهجغرافیائی بسیاری از محل اسامی 

نام مسگران نیز  (.44: 9830زاده، )مؤمن (9)جدول کنندکه در بازشناسی معادن قدیمی به ما کمک می 9هائی از این قبیلنام

 باشد.کاری شدادی میهای فلزگری و معدنها نشانگر فعالیتهمانند دیگر محوطه

 

 (954: 9833)قربانی،  های محدوده معدنیهای جغرافیایی و نامرابطه بین نام -9جدول

 های معادننمونه وجه تسمیه عناوین

به احتمال، در آن محله کانسار زر  نام محلی که کلمه زر در آن باشد

 )طال( وجود داشته باشد

 زر، زرگران، زروندزرین، زرشوان، کوه

به احتمال، در آن محل کانسار مس  در آن باشدنام محلی که کلمه مس 

 وجود داشته است.

در(، کوه تلمسی، مسکنی، مجدر )مس

سنگ مس، کوهمسی، درهمس، چاه

 مس، مسکان

به احتمال، در آن محل یا نزدیک آن  نام محلی که در آن کلمه نقره باشد

دار وجود کانسار سرب و روی نقره

 داشته است.

نقره )نزدیکی گلپایگان(، نقره کمر،  دره

ای در خارستان کوه زردان نقره

 بلوچستان و ...

  

نام محلی که در آن کلمه آهن یا آسن 

 یا دمیر باشد

به احتمال، در آن محل یا نزدیک آن 

 کانسار آهن وجود داشته است

آهنگران مالیر، کوه آهنگران نزدیکی 

 آبادآباد، آهنگران قاین، آسنشمس

 مریوان، دمیرچی و...

 

شدادی برای معدنکاری و  اصطالحها صورت گرفته است اکتشاف شدادی است، از روش و فنون معدنکاری که در این محوطه 

رود که برای مردم آن دسته از معادن باستانی به کار می برای  رود. معادن شدادیمعادن قدیمی رها شده در ایران به کار می

-شناسند در پاسخ به این سؤال، که چه زمانی در اینجا معدن بوده، مینباشد. مردم محلی که محل این آثار را میمحلی مشخص 

 (.8: 9839زاده، کردند )مؤمنکاری میجا معدندهند که چه زمانی و چه کسانی در ایندانم، پدرانمان هم یاد نمیگویند نمی

 های زیر است:دارای ویژگی

جوئی توسط ایرانیان انجام گرفته جویی بهره گرفته نشده و تمام دانش معدنکاری و معدندر معدنکاری و معدن از دانش غربی -

 است.
                                                 

ل غرب معدن  کیلومتری شما 0زری در فاصله کیلومتری جنوب بیرجند، در استان خراسان جنوبی و در شرق لوت مرکزی قرار دارد. روستای قلعه 932زری در معدن مس قلعه -1

(.0: 9833)غضبانی، باشد قرار دارد، که تخلص آن به زر احتماأل در ارتباط با وجود طال در این مکان می  
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)قربانی، است شده از هیچگونه مواد انفجاری و ماشین آالت که دارای نیروی محرکه بوده است در معدنکاری، استفاده نمی -

9833 :954.) 

 
 (9818، نگارندگان :)مأخذ هااز استخراج سطحی کانسنگ یی نما -8تصویر

 

 
 (9818، نگارندگان :)مأخذ زیرزمینیاستخراج  عمومی معدن و  نمای -4تصویر 
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ها از معاذن، عملیات های ابتدایی در محوطه حاکی از آن است که پس از برداشت کانسنگها  و کورهانبار  سربارهشواهدی از تل 

 (.5گرفته است )تصویر صورت می در این محوطه استحصال فلز و هاآن ذوب

 

 
 )مأخذ: نگارندگان( محوطه مسگران در سطحها و تل انبار سرباره  نمایی از کوره ذوب  -5تصویر

 
 ای از گیاهان سوختی )گیاه تاغ( در محوطه مسگران )مأخذ: نگارندگان(نمونه-3تصویر 
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در  برداری شدند وکدگذاری و عکسمیکروسکوپی  جهت مطالعات هایینمونه سرباره سنگ وکاننمونه از محوطه مسگران 

مطالعه  James Swiftپالریزان مدل آزمایشگاه پتروگرافی پژوهشکده حفاظت و مرمت مقطع نازک تهیه و با میکروسکوپ 

 است.  42Xو  92Xو  4X. بزرگنمایی بکار رفته در این مطالعه ندشد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (قبل از برش )مأخذ: نگارندگانکانسنگ  نمونه -3تصویر   )مأخذ: نگارندگان( مورد مطالعه قبل از برشسرباره نمونه  -0تصویر 

 

از نوع افیولیتی دگرگون شده هستند. در نمونه مورد بررسی بافت غالب آن بافت  آن سنگاهی زمین شناسی منطقه،  با توجه به 

باشد که به فرم ریز بلور در حد فاصل کانی کانی اصلی این نمونه کوارتز می (.1عی یا اسفرولیتی و دم جارویی است )تصویر شعا

های (. این کانی از جمله کانی99گر نمونه الیوین می باشد )تصویر(. کانی دی92شود )تصویرو در زمینه فراوان دیده می 0الیوین

پانتین های ثانویه مانند سرشود. در اثر التراسیون به کانیهای الترامافیک و الترابازیک دیده میباشد و در سنگفرومنیزین می

های فلزی هستند به صورت ریز که اغلب از ترکیبات اکسید آهن و دیگر کانی 8های تیره یا اپک(. کانی99گردد )تصویرتبدیل می

می  لیستونیت سیلیسیهای موجود  و بافت سنگ نمونه مورد بررسی کانی(. بر اساس 92بلور در تمام نمونه وجود دارد )تصویر

 باشد.

 شوندباشند، یافت میهایی از کانه استحصالی که ترکیبات مس میمورد بحث قطرکسرباره در بررسی مقطع صیقلی نمونه 

در قسمت مرکز تصویر کانی  ،برابر در نور انعکاسی گرفته شده است 422یا  42Xکه در بزرگنمایی  90. در تصویر( 98)تصویر

دیده می شود. وجود فاز  CuSرا می توان مشاهده نمود و در اطراف آن کانی کوولیت  (CuFeS0)طالیی کالکوپیریت 

بهره برداری قرار گرفته کالکوپیریت در مرکز می تواند دلیلی بر استفاده از سنگ معدن کالکوپیریتی در مرحله استحصال مورد 

باشند و های فاز سولفیدی میاین دو کانی از کانی کالکوپیریت به آن تبدیل شده است. است. و کوولیت یک کانی ثانویه است که

 گراد است.درجه سانتی 182تا  352حوزه پایداری آن بین 
 

                                                 
2
 - Olivine 

3
 - OPQ 
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4بافت دم جارویی و اسفرولیتی، نور  -1تصویر

(XPL) (9818)مأخذ: نگارندگان، ، کانی کوارتز به همراه الیوین 

5در نور  -0همان تصویر -92تصویر
(PPL) (9818)مأخذ: نگارندگان، های اپک با رنگ تیره در زمینه تصویر دیده می شوند می باشد. کانی 

 (9818)مأخذ: نگارندگان، فنوکریست الیوین )سبز رنگ(، در مرکز تصویر  -99تصویر

 42Xبزرگنمایی کانه های کالکوپیریت با رنگ طالیی )قسمت داخلی قطرک( و اطراف آن کانی کوولیت.  -90تصویر

 (9818)مأخذ: نگارندگان، 

باشند های فلزی نیز از ترکیبات مس و احتماأل کالکوپیریت میدهند. این کانههای بدام افتاده در سرباره را نشان میدو نمونه دیگر از قطرک -98تصویر

 (9818)مأخذ: نگارندگان، 

 

 

                                                 
4
 - crossed polarizers light 

5
 - plane-polarized light 
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 های فنی دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان نهبندانموقعیت و ویژگی

 طول 48 98 تا 59 98 بین شوسف شهر غرب شمال کیلومتری 94 در دهک روستای مرکزیت به عربخانه دهستان

 نهارجان و آباد مؤمن های دهستان به شمال از دهستان این .است قرارگرفته جغرافیایی عرض 58 15 تا 98 15 و جغرافیایی

 شرق از و میغان و نه هایدهستان به جنوب از میغان، دهستان به غرب جنوب از خوسف، زریقلعه دهستان به غرب از سربیشه،

 می بر در را شوسف بخش وسعت از درصد 19 مساحت مربع کیلومتر99 با مذکور دهستان .گردد می محدود شوسف دهستان به

  (.958: 9810)هاشمی، گیرد

خانه و به مرکزیت شهرک شوسف شوسف و عرب هایهای دوگانه شهرستان نهبندان مشتمل بر دهستانشوسف یکی از بخش

 01عرض جغرافیایی  در فاصله  4389طول جغرافیایی و 90  32(. این شهر با مختصات جغرافیایی 018: 9801)جعفری، است

بیرجند واقع شده است. -کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان نهبندان )شهر نهبندان(، در مسیر جاده آسفالته نهبندان

ترین شهرستان تابع استان خراسان جنوبی است، که در کنار مرز کشور افغانستان قرار دارد و با این شهرستان نهبندان جنوبی

 32دقیقه تا  85درجه  53رستان به مرکزیت شهر نهبندان، در مختصات جغرافیایی این شه .کیلومتر مرز مشترک دارد 30کشور 

از (. 5: 9812، ابراهیمیدقیقه عرض شمالی واقع شده است ) 93درجه  80دقیقه تا  80درجه  82دقیقه  طول شرقی،  52درجه 

های زابل و سیستان و بلوچستان )شهرستانشرقی به شهرستان شمال به شهرستان سربیشه، از شرق به افغانستان، از جنوب

: 9831غربی به استان کرمان )شهرستان کرمان( و از غرب به شهرستان بیرجند محدود است )رامین و دیگران، زاهدان(، از جنوب

940.) 

از نظر مطالعه محدوده مورد .  است فلزگری زمینه در منطقه این اهمیت بیانگر عربخانه دهستان در فلز ذوب مرکز54 کشف

دانسته شده است که  3نهبندان -جزء حوضه فلیشی خاور ایران و بخشی از کمربند فلززایی زون خاششناسی تشکیالت زمین

شود دیده می(Mg) و منیزیت  (Au)طال  ،(Mn)، منگنز (Fe)آهن  ،(Cu)مس  ،(Cr)ی کروم کانی سازی نسبتأ گسترده

 (.04 - 31: 9838)آقانباتی، 

ترین بخش عربخانه در دشت وسیع کاسگان،  در انتهایی نامگذاری شده است (NEH-AR-007) که با کد بررسی  محوطهاین 

دارای سه قسمت مجزا در و  شوداز چهار جهت به زمین بایر منتهی می ،کیلومتری غرب روستای حوض فاطمه واقع شده است 8

های مختلف آن پوشیده شود و قسمتهای اطراف دیده میمتر، از سطح زمین 5/9کنار یکدیگر که بلندترین قسمت آن با ارتفاع 

های پراکنده در های فصلی با شاخهپوشش گیاهی اطراف آن را گیاه قیچ پوشانده است. رودخانه .باشداز سرباره ذوب فلز می

گذاری زیاد دشت بوده و  رسوب متر مربع 952ها در حدود باشد. وسعت پراکندگی سربارهدشت اطراف این محوطه جاری می

ها پوک و توخالی بوده و اغلب نسبت وزن به حجم باعث شده تا قسمتی از آن در زیر خاک نرم رسوبی مدفون باشد. جنس سرباره

                                                 
(.5: 9833خاش، زون جوش خورده بین بلوک لوت و افغان و به عبارتی، زون جوش خورده سیستان نامیده شده است )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  -زون نهبندان -1  
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ای با جالی چرب است. مقادیری ها سیاه رنگ، شیشهشود. سربارهای سنگین وزن مشاهده میباشد. به ندرت سربارهها کم میآن

 .(9819)مأخذ: هاشمی، خورد فال در اطراف این محوطه به صورت پراکنده به چشم میس

 

 
 )مأخذ:نگارندگان(ای در عکس  ماهواره (NEH-AR-007)موقعیت محوطه  -94تصویر

 

 
 (9819)مأخذ: هاشمی،  ، دید از شمال(NEH-AR- 220)محوطه کوره ذوب فلز  -95تصویر
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 (9819)مأخذ: هاشمی،  ها در سطح محوطه، پراکندگی سرباره(NEH-AR- 220)محوطه کوره ذوب فلز   -93 تصویر

 

 
 (9819)مأخذ: هاشمی،  (NEH-AR- 007) ها و کانسنگ موجود در محوطهسرباره 90تصویر

 

 .میکروسکوپی برداشت شدز این منطقه یک نمونه سنگ حاوی کربنات مس )ماالکیت( و یک نمونه سرباره جهت مطالعه ا
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 (کانسنگ قبل از برش )مأخذ: نگارندگان نمونه -91تصویر  )مأخذ: نگارندگان(  مورد مطالعه قبل از برشسرباره نمونه  -93تصویر 

 

استحصال فلز مس های سبز رنگ ماالکیت در سطح سنگ میزبان، این احتمال وجود دارد که از این سنگ برای بدلیل وجود رگه

باشد که به شدت آلتره شده است. در این نمونه کانی اصلی استفاده شده باشد. نمونه سنگ ارسالی یک سنگ آذرین می

 0های مافیک سنگ از نوع پیروکسنشود. کانیای یا چوب کبریتی در زمینه سنگ دیده میباشد که بصورت میلهپالژیوکالز می

است. بافت  (OPQ)تبدیل شده است و کانی فرعی موجود در نمونه اکسید آهن  (EP)ن به اپیدوت باشد که در اثر آلتراسیومی

باشد که به شدت نام سنگ آندزیت می 9134باشد. بر اساس تقسیم بندی اشتریکایزن ای با زمینه ریز بلور مینمونه شیشه

 دگرسان شده است.

شوند. این کانی به رنگ سبز تا سبز مایل به ه فرم بلوری و پر مانند دید میباشد که بدر نمونه سرباره، کانی اصلی پیروکسن می

ای ایزوتروپ پر کرده است. عالوه بر پیروکسن، کانی اپک با رنگ تیره باشد.فضای بین بلورهای پیروکسن را زمینه شیشهزرد می

 شود. در کنار کانی پیروکسن دیده می

مس به صورت پراکنده و مدور )قطرک( در زمینه دیده می شود. این ترکیبات عمدتا در مطالعه مقطع صیقلی نمونه ترکیبات 

 .شوندو ترکیبات سولفیدی است که در زمینه دیده می  3مس فلزی

 

                                                 
7
 - Pyroxene 

8
 - Native Copper 
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 (انگ)مأخذ: نگارند XPLنور  ،(OPQ)زمینه متشکل از پالژیوکالز به همراه اکسید آهن -02تصویر 

 (انگ)مأخذ: نگارند XPLنور  ،(EP)کانی اپیدوت  -09تصویر 

 PPLسرباره، کانی پیروکسن سبز رنگ در حد فاصل این کانی زمینه شیشه ای )بیرنگ( دیده می شود. نور  -00تصویر 

 (انگ)مأخذ: نگارند می باشد XPLدر نور  04همان تصویر -08تصویر 

 انگ)مأخذ: نگارند مس فلزی یا آزاد در مرکز تصویر. نور انعکاسی -04تصویر 
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 گیری:نتیجه

 این که داشت توجه باید البته. نمود ذکر و ارائه توانمی را زیر نتایج ،شده انجام آزمایشات آمده، عمل به هایبررسی به توجه با

 و باشدمی های مورد مطالعهمحوطه بخش در شده یافت فلزکاری بقایای و شواهد روی بر مقدماتی مطالعه یک عنوان به بررسی

 در شده بررسی فرآیند کامل شناخت. نماید ارائه را منطقه این در فلز استحصال و ذوب و فلزکاری فرایند از کلی شمایی تواندمی

 شناسایی شواهد روی بر تریپیشرفته و ترکامل باستانی فلزکاری و شناسیکانی شناسی،باستان هایبررسی به نیاز ،پژوهش این

 .دارد منطقه این در شده

، مسکنی، تالمسی،مسیچاه چون هائینام؛ دارد معدنکاری و فلزگری هایفعالیت از حکایت زیادی هایمحل جغرافیائی نام 

 اسامی این لذا باشدمی گذشته هایدوره در مربوطه هایرواج فعالیت نشانگر هاآن مانند و باغ معدن، زریقلعه، کوهزرین، زرشوران

 به منجر مکرر طور به نواحی این در بررسی. گردند محسوب ایران کهن معادن بازشناسی برای مناسبی راهنمای توانندمی

های فلزگری و ها نشانگر فعالیتنام مسگران نیز همانند دیگر محوطه. است گردیده متنوعی و متعدد باستانی معادن شناسائی

محوطه مسگران به دو روش استخراج سطحی محلی برداری از معادن باشد. استخراج  و بهرههای گذشته میکاری در دورهمعدن

 شده است. های معدنی در سظح زمین و استخراج زیرزمینی از طریق حفر تونل را شامل میاز طریق پیگیری رگه

 باستانی معدن نزدیکی به توجه با که گفت توانمی نیزی دهستان عربخانه هاسنگنکا کننده تأمین معادن یا معدن خصوص در

 مطالعه مورد منطقه شناسیزمین مطالعات به توجه با همچنین و است بوده طال و مس استخراج کهن معادن از یکی که زریقلعه

 معادن یا معدن این از را خود یاولیه سنگکان که گفت توانمی دارند، مشابهت زاییکانه و ساختار لحاظ از که زریقلعه و

 .اندکردهمی تأمین است، ایرگه عمومأ هاآن کانسارهای شکل که محلی کوچک

های ذوب مشخص گردید های محوطهمعادن و سربارهکانسنگ منتخب از  هاینمونه پتروگرافیبر اساس مطالعات آزمایشگاهی 

 که است سولفیدی مس سنگ اول، نوع. شودمی تقسیم اصلی نوع دو به مس، سنگ که فلز اصلی مورد استحصال مس بوده است.

 سولفیدی مس سنگ نخست، نوع. است دسته دو خود نوبه به نیز مس سنگ نوع این. است آهن گاهی و گوگرد مس، از مرکب

 کالکوسیت. است آهن فاقد نوع سولفیدی، مس سنگ از دوم گروه. گیرندمی قرار گروه این در بورنیت و کالکوپیریت. است دارآهن

ها مقطع صیقلی نمونهمطالعات آزمایشگاهی پتروگرافی محوطه مسگران در در . هستند مس سنگ نوع این زمره در کولیت و

و در اطراف آن کانی  (CuFeS2)کانی طالیی کالکوپیریت باشند، از جمله هایی از کانه استحصالی که ترکیبات مس میقطرک

که وجود فاز کالکوپیریت در مرکز می تواند دلیلی بر استفاده از سنگ معدن کالکوپیریتی در مرحله  مشاهده شد ((CuSکوولیت 

های فاز سولفیدی باشد، کوولیت یک کانی ثانویه است که کالکوپیریت به آن تبدیل شده است. این دو کانی از کانیاستحصال 
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توان استباط نمود با پیشروی به سمت اعماق زمین میراد است که درجه سانتیگ 182تا  352باشند و حوزه پایداری آن بین می

 شود.می تربیشاز فاز کربناته مس کاسته و فاز سولفیدی آن که کانه اصلی استحصال مس بوده است 

 علات  باه  اکسایدی  مس سنگ. است آن اکسیدی نوع مس، سنگ دوم نوعدهستان عربخانه  (NH-AR-OO7)در محوطه 

کاان  در .هساتند  ماس  سانگ  ناوع  این از هایینمونه  آزوریت و ماالکیت کوپریت،. شودمی اکسیده زمین سطح به بودن نزدیک

 .شودمی دیده( ماالکیت) کربناته مس از هاییرگه محوطه زمین سطح در موجود هایسنگ
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