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 سه اثر مفرغی بدست آمده از کاوش کورگان های جعفرآباد و طوعلی سفلی ساختاربررسی 

  )فصل دوم کاوش(

 
 لیال کیانی

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه هنر اصفهان

Leila_kiani@ymail.com 

 

     فرشید ایروانی قدیمدکتر

اصفهان هنر دانشگاه مرمت دانشکده شناسی باستان گروه شناسی باستان استادیار   

 

 دکتر حسین احمدی
اصفهان هنر دانشگاه مرمت دانشکده مرمت گروه تاریخی آثار مرمت استادیار  

 

 

 چکیده
 از شده کشف کل زیور آالت مفرغی مجموع از انگشتر و گوشواره النگو، شامل شاخص آالت زیور نمونه 3  هتحقیق حاضر به مطالع

است.  شده پرداخته ایران غرب شمال در خداآفرین شهرستان در سفلی طوعلی و جعفرآباد های کورگان کاوش فصل دومین

ق.م( در این منطقه  011-ق.م0011)IIکورگان های کاوش شده متعلق به اقوام مهاجر و جنگجوی اوراسیا است که در عصر آهن

 میکروسکوپی مشاهدات این سه اثر مفرغی با استفاده ازعناصر تشکیل دهنده ساختار  اند. هدف از این مطالعه بررسی ساکن شده

 تشکیل اجزا و ساختار بررسی جهت در (SEM-EDS) ایکس پرتو انرژی تفکیک آنالیز و روبشی الکترونی میکروسکوپ شامل

 بررسی جهت در (SE) ثانویه های الکترون و  (BSE) برگشتی های لکترونا با روبشی الکترونی میکروسکوپ و فلز آلیاژ دهنده

 .  می باشد آلیاژ ساختار ریز
 

 

 خداآفرین مفرغ، ، SEM-EDX ، کورگان:  کلیدی واژگان
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 مقدمه _1
از سنگ و خاک  که به شکل گورپشته هایی است، اوراسیا جنگجوی و مهاجر اقوام از مانده باقی معماری تدفینی  ها کورگان

 دلیل همین به ساخته شده اند. در درون برخی از این کورگان ها عالوه برمتوفی ، اشیا و نذورات قربانی نیز قرار داده شده است. 

 و هنر ، اعتقادات باور، فرهنگ، زندگی، شیوه همچون مفیدی اطالعات تواند می کورگان ها این از آمده بدست آثار روی بر مطالعه

 دو ،از اولین گام های برداشته در جهت شناخت این اقوام و کورگان های به جامانده از آنها. دهد بدست اقوام، این ریگ صنعت

در حاشیه رود   خداآفرین منطقه کورگان های جعفرآباد و طوعلی سفلی در در 0310 و 0301 سالهای در است که کاوش فصل

 همچون متنوع جنس و کاربرد با بسیاری اشیای ، کاوش دوم فصلدر  .(0صویر)ت پذیرفته است صورتارس در شمال غرب ایران  

 کاوش این از آمده بدست آالت زیور از نمونه سه در این میانکه  . مداز درون کورگان های بازگشایی شده بدست آ مفرغی آثار

بررسی درصد عناصر  وآنها  ساختار اساییشن قبیل از شناسانه فن بررسی هدف با  ،  انگشتر یک و گوشواره یک النگو، یک شامل

 .است گرفته قرار آرکئومتالورژی  مطالعات مورد ، درجهت شناختن مبنای فلز گری این اقوامتشکیل دهنده در ساخت آلیاژ مفرغ 

 

 

 روش بررسی _2
ومین فصل از کاوش براساس مطالعه سه شی مفرغی شامل النگو، انگشتر و گوشواره از  کورگانهای جعفرآباد و طوعلی سفلی در د

مراحل مطالعه روی نمونه قت برای سهولت و دمشاهدات ماکروسکوپی و میکروسکوپی و عکس برداری اشعه ایکس صورت گرفت. 

حرف اول طوعلی به  نامی  سه بخشی درنظر گرفته شد. این نام برای هر نمونه شامل حرف اول جعفرآباد و  هریکها ، برای 

 سفلی : موقعیت جغرافیایی دو روستای جعفرآباد و طوعلی 0تصویر 

(www.GoogleEarth.com) 
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و شماره  اثرمیالدی و شماره نمونه  براساس اطالعات ثبت شده در حین کاوش است که شامل شماره  همراه سال کاوش به

مشاهدات ماکروسکوپی شامل بررسی شکل ظاهری، تزیینات، و وزن شی است. مشاهدات میکروسکوپی شامل کورگان است. 

جهت بررسی ساختار و اجزا تشکیل دهنده  در (SEM-EDSو آنالیز تفکیک انرژی پرتو ایکس )روبشی میکروسکوپ الکترونی 

در جهت بررسی ریز  (SEو الکترون های ثانویه )  (BSE) روبشی با الکترون های برگشتی میکروسکوپ الکترونی وآلیاژ فلز 

 ساختار آلیاژ می باشد.  

 

 و میکروسکوپی نتایج و بحث حاصل از مطالعات ماکروسکوپی _3
 مشاهدات ماکروسکوپی_3-1

شامل مشاهدات با چشم غیر مسلح برای بررسی شکل ظاهری نمونه، تزیینات استفاده شده در نمونه، رنگ، جنس  هدات این مشا

 و اندازه آن می باشد.

 7دهد که قطر کوچک النگو برابر با  نشان می ،«J-T.0103.K03/11»با شماره  اندازه گیری این النگو النگو: -3-1-1

(. این النگو قابل مقایسه 0، طرح 0گرم است)تصویر  040/56وزن النگو برابر با  .سانتیمتر است 0/0 سانتیمتر و قطر بزرگ برابر با

II  (Muscarella, 0116: 56  ،)(، دینخواتپه Konrad, 0110: 004با نمونه های مشابه در مناطق زیر است:  مارلیک )

IV(Talia & Aliyari, 0111: 011 ،) (، هفتوان 005 ،0301 ،)ایروانی قدیم (، جعفرآبادAvsarova, 0117: 00) گدبی

  ، (05 :0330 ،)صمدی (، تماجان Ghireshman, 0130: 060)B سیلک 

در نوع خود بسیار بی نظیر است چراکه تا کنون نمونه مشابه  ، K03/01»   . «J-T.0103با شماره این شی انگشتر : -3-1-2

تی در قسمت قدامی است. این تزیینات شامل شش مفتول کوچک است  که دو به آن یافت نشده است . این انگشتر دارای تزیینا

 قسمت ترین پهن در انگشتر عرض سانتیمتر، 0/0×0 با  برابر افقی و عمودی صورت به انگشتر قطردو روبروی هم قرار گرفته اند. 

وزن انگشتر برابر با است.  متر سانتی 0 با ابربر مقابل شاخک تا شاخک هر فاصله. است  سانتیمتر 0/3انگشتر ارتفاع و میلیمتر 5

 ، طرح 3گرم است)تصویر  6/ 377

 0.) 

از نظر شکل ظاهری دارای نمونه های مشابه مکشوفه ، K00/01»   . « J-T.0103 هاین گوشواره با شمارگوشواره :   -3-1-3

 4 با برابر گوشواره این قطربزرگر به فرد است. منحص دریایی طی کاوش های باستان شناسی است. اما از نظر تلفیق فلز و صدف

.  است  سانتیمر 0/0 ×0/0 برابر صدف قطر. است میلیمتر 3 با برابر آن ضخامت و  سانتیمتر 7/3 با برابر کوچک قطر سانتیمتر،

  شود می مشاهده هم امتداد در سوراخ دو  رنگ سفید حلقه پیرامون در است میلیمتر 0 ×6 با برابر نیز صدف درون سوراخ اندازه

گرم است این نمونه قابل مقایسه با نمونه  154/0وزن گوشواره برابر با است.  نشده یافت ها سوراخ دراین آویز از اثری البته که

)تصویر ، II (Muscarella, 0116: 50 )  (، دینخوا تپه Museyibli & et al, 0110:007های مناطق زیر است: تویز چای )

 (.3، طرح 4
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 گان(د: النگوی مفرغی )نگارن 1طرح  : النگوی مفرغی )نگارندگان(2تصویر 
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  SEM-EDS میکروسکوپیمشاهدات  _3-2

 انرژی تفکیک آنالیز با ، روبشی الکترونی میکروسکوپ توسط میکروسکوپ الکترونی حاصل می شود. که شامل SEMمشاهدات 

 الکترون با روبشی الکترونی میکروسکوپ و ساختارو بررسی و آلیاژ دهنده تشکیل  عناصر آنالیز برای(  SEM-EDS) ایکس پرتو

 آلیاژ است. ریزساختار بررسی برای(    SEM-SE) ثانویه های الکترون و( (  SEM-BSE برگشتی های

-SEM  آنالیزتحت سه محدوده  BSEربررسی شد.  مطابق تصوی،  «J-T.0103.K03/11 »با شماره  النگو النگو: -3-2-1

EDS رنگی روبرو هستیم  تنالیتهثبت شده است. درتصویر با سه  0ه شمار این آنالیز نیز در جدول نتایج(. 6)تصویر  قرار گرفت .

در برگرفته است. این محدوده ی اصلی ساختار فلزی است  خاکستری های کمرنگ که رنگ زمینه است و بخش اعظم تصویر را

ختار فلزی را تشکیل درآن قرار دارد فاز اصلی سا A ,Cکه دانه بندی فلز درآن به خوبی مشخص است. این محدوده که دو نقطه 

است یک فاز جداگانه در ساختار فلزی است. قسمت های سیاه نیز بخش B دهد. اما خاکستری دیگر که در محدوده نقطه  می

 A، نقطه  0های حفره ای است که در اثر خوردگی در ساختار فلز تشکیل شده است. طبق آنالیز صورت گرفته و براساس جدول 

که در یک فاز متفاوت از فاز  Bقلع دارد. نقطه  7مس و باالی  11اختار فلزی قرار دارد، باالی که در درون دانه بندی س

 : انگشتر مفرغی )نگارندگان(3تصویر 

 : گوشواره مفرغی )نگارندگان(3تصویر 

 گان(د: انگشتر مفرغی )نگارن 2طرح 

 گان(د: گوشواره مفرغی )نگارن 3طرح 
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قلع دارد. در اینجا مقدار قلع بسیار ناچیز و قابل نادیده گرفتن است. دراین فاز ،  06/1مس و  76قراردارد، باالی   Aنقطه 

فاز به خود اختصاص داده است. براساس درصد عناصر این قدار را دراست که بعد از مس بیشترین م  00مقدار سولفور حدود 

و  00مقدار مس باالی  C نقطه توان گفت که با فازی روبرو هستیم که حاصل ترکیب مس و سولفور است . در می Bدر نقطه 

که دریک  Cو  A اصر دو نقطه کند. به طور میانگین مقدار عن برابری می  Aاست. که تقریباً با نقطه  0مقدار قلع نیز باالی 

توان گفت که النگو به طور قطع از  مفرغ ساخته شده است. و از  فاز قرار دارند به هم نزدیک است. براساس نتایج آنالیز النگو می

ر دانست که درصد قلع و مس د تعمدی و آگاهانهتوان این نوع مفرغ را از نوع مفرغ های  قلع دارد پس می 6آنجایی که باالی

قلع را در ترکیب آلیاژ مفرغ نشانه مفرغ واقعی و  6آن به صورت آگاهانه ترکیب شده است. چراکه کارشناسان وجود حدود 

درصد قلع دارد.  5 -0دانند. باید یادآوری کرد براساس مطالعات انجام شده سنگ های معدنی مس خاورمیانه حدود  آگاهانه می

(. نتایج Cleuziou, 0100: 06توان ترکیب سنجیده ای از مس و قلع دانست ) را می 6به همین دلیل مقادیر قلع باالی 

ق .م به طور آگاهانه از عنصرقلع در  3مطالعات آزمایشگاهی بر روی اشیای مفرغی ایران و بین النهرین نشان می دهد که از هزاره 

اشیای مسی دارد، استفاده شده است آلیاژ مفرغ به منظور تولید اشیای مفرغی که مزیت های بسیاری نسبت به 

نتیجه دیگر آنکه با توجه به درصد ها می توان گفت به احتمال قوی سنگ معدن مورد استفاده از نوع  .(46:0307،)طالیی

احتماالً ذوب سنگ های سولفیدی مس  و ( است که دارای مقدار مس باال و سولفید است آما فاقد آهن استCu0Sکالکوسیت )

 .(430 :0344 ،)حایری اتفاق افتاده است و بعد از استفاده از سنگ های اکسیدی مس، زاره سوم و اوایل هزاره دوم ق.مدر اواخر ه
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 %(Wt)النگو نمونه در A,B,C نقطه سه در SEM-EDS نتایج:  0 جدول

Al Sb As Zn Fe O S Sn Cu J-T.0103.K03/11 

- - 1103 0110 1131 0107 1100 7101 11117 A 

1154 1156 1103 1145 1110 1111 01161 1106 76131 B 

- 1110 1104 1113 1110 0170 1104 0161 00101 C 

 

 

 

 

 

کوووو  یووووا م  ر  وووو و    النگووووو  BSE: تصووووویر  5تصووووویر 

 گرفت  شده ا ت (SEM )ر یشی ال تر نی 
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دراین نمونه همانطور که قرار گرفت.  SEM-EDS آنالیز مورد ، K03/01»   . «J-T.0103انگشتربا شماره انگشتر: -3-2-2

طور کامل ثبت شده است.  به 0( و نتایج آن در جدول 5تصویرالیز قرار گرفت)نقطه مورد آن 4مشاهده می شود،  ، SE در تصویر

از زمینه خاکستری که دندریت  Bاز فاز اصلی فلز یعنی ساختار دندریتی مورد آنالیز قرار گرفت. نقطه  Cو   Aنقطه 5در تصویر

نیز از یک فاز کوچکتر که با خاکستری تیره در تصویر دیده میشود آنالیز شد. D  ها روی آن قرار گرفته است آنالیزشد. نقطه 

، 0است . و سولفور باالی  7و مقدار قلع نزدیک به  00که در ساختار دندریتی قرار دارد ، مقدار مس باالی   Aدرمحدوده 

قلع  و 51ر گرفت. این نقطه حاوی مس باالی نیز در فاز اصلی فلز یعنی ساختار دندریتها ، مورد آنالیز قرا Bاست. محدوده 

به عالوه با توجه به  است.  براساس آنالیز این محدوده دارای مس و سولفور زیادی است. 6/00سولفور باالی  و  6/4باالی 

بررسی قرار  که دقیقاً از روی بازوی دندریتی قرار دارد مورد Cنقطه  .ساختار مقدار مس در مرکز دندریت ها بسیار ریاد است

، سولفور باالی  01است. اکسیژن باالی  35و قلع باالی  44گرفت. طی آن مشخص شد این محدوده دارای مس باالی 

4 در این محدوده قابل شناسایی است. نقطه  ، D73 بر روی فاز متفاوتی قرار دارد براساس آنالیز، مس نزدیک به  و قلع

 .است.  به عبارتی این فاز باید ترکیب مس و سولفور باشد 00دار سولفور بسیار زیاد و باالی در ساختار قراردارد. مق 0باالی 

توان گفت و از آنجایی که  ساختار دندریتی نمونه به خوبی قابل مشاهده است. براساس آنالیز میSEM-SE درتصویر حاصل از 

به عالوه با توجه به درصد  از نوع مفرغ های  آگاهانه است.شود بی شک، جنس انگشتر  قلع  درساختار آلیاژ دیده می 6باالی 

 .از نوع کالکو سیت است که مقدار مس و سولفور باالیی دارداحتماالً عناصر سنگ معدن استخراجی 
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 (%Wt)در نمونه انگشتر D  A,B,C,درچهار نقطه SEM-EDSنتایج  : 0دول ج

گرفتووو    (SEMکووو  یوووا م  ر  ووو و  ال تر نوووی ر یشوووی)     انگشوووتر  SE: تصوووویر  6تصوووویر 

 .شده ا ت
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Al Sb As Zn Fe O S Sn Cu J-T.0103.K03/01  

1133 - 0141 1115 1110 0100 0101 5101 00104 A 

1160 1110 0170 0173 - 0130 00103 4107 51145 B 

- - 0116 0140 1134 01101 4116 35131 44104 C 

1157 1116 - 1117 1113 0140 00150 0150 70163 D 

 

 

شد. سه محدوه مطابق  آنالیز SEM-EDS توسط،  K00/01»   . «J-T.0103 گوشواره با شماره گوشواره : -3-2-3

از یک  Cو  A ثبت شد. دو نقطه  3 (.  نتایج حاصل از آن در جدول7مورد آنالیز قرار گرفت )تصویر  ،برروی نمونه ،BSEتصویر

ر تصویر دانه بندی در فاز متفاوت از فاز قبل قرار گرفته است. د  Bفاز انتخاب شد و هر دو در دانه بندی فلزی قرار دارد. اما نقطه

که از محدوده ای با رنگ  Bقلع دارد. نقطه  1مس و نزدیک  00باالی  Aفلزی به خوبی قابل مشاهده است. نقطه 

نشان  00و سولفور را باالی  6، قلع را نزدیک به  74خاکستری پررنگتر از محدوده قبل ، آنالیز شد مقدار مس را باالی 

 01و قلع باالی  07هم ، مس باالی  Cقطه ندر می باشد.ب مس و سولفور به نام سولفید مس داد. این قسمت نیز از ترکی

توان مفرغ بودن آن را  به یکدیگر نزدیک هستند. براساس آنالیز نمونه گوشواره، می C وA شناسایی شد. مقدار عناصر دو نقطه 

است. پس این آلیاژ از ترکیب آگاهانه مس و قلع ساخته  5ی به طور قطع ثابت کرد. به عالوه آنکه مقدار قلع دراین آلیاژباال

قلع  درساختار آلیاژ  6توان گفت جنس گوشواره به طور قطع مفرغ است و از آنجایی که باالی  شده است. به طور کلی می

ر مراحل آخر انجماد به عالوه در تصویر ساختار پریتکتیک دشود بی شک این مفرغ به صورت آگاهانه ساخته شده است. دیده می

از سنگ معدن کالکوسیت  احتماالًاین نمونه نیز با توجه به درصد عناصر،  قابل رویت است که در مرز دانه ها اتفاق افتاده است.

 بدست آمده است.
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 در نمونه گوشواره در سه نقطه  : نتایج 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sb As Zn Fe O S Sn Cu J-T.0103.K00/01 

- 1167 - 1156 1144 1156 - 0113 00175 A 

1101 - 1115 1101 1131 0110 07156 4174 74170 B 

- - 1117 1110 1107 0165 - 01160 07157 C 

کوووو  یووووا م  ر  وووو و   گوشووووواره  BSE: تصووووویر  7تصووووویر 

 گرفت  شده ا ت،   ( SEMال تر نی ر یشی)
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 جه گیریینت _4
)فصااال کااااربرد آرکئومتاااالورژی در بررسااای ساااه زیاااورآالت مکشاااوفه از کورگاااان هاااای جعفرآبااااد و طاااوعلی سفلی    

از مفااارغ هاااایی باااا قلاااع  تزیینااای یعنااای النگاااو، انگشاااتر و گوشاااواره هرساااه شااایمااای دهاااد نشاااان  ،دوم کااااوش( 

تااوان آنهااارا از نااوع مفاارغ هااای واقعاای و آگاهانااه دانساات. از آنجااایی کااه ساانگ         تهیااه شااده پااس ماای   6باااالی 

 هاااای سااانگ شاااده انجاااام مطالعاااات براسااااس کااارد یاااادآوری بایااادقلاااع دارناااد.  5 -0هاااای ماااس خاورمیاناااه 

 تااوان  ماای  را  %6 باااالی  قلااع  مقااادیر دلیاال  همااین  بااه . دارد قلااع  درصااد 5 -0 حاادود  خاورمیانااه  مااس  نیمعااد

از ایاان رو ماای تااوان گفاات اقااوام مهاااجر و جنگجااوی اوراساایا کااه           .دانساات  قلااع  و مااس  از ای ساانجیده  ترکیااب

تعمااادی و در شااامال غااارب ایاااران زنااادگی مااای کردناااد، مفااارغ را مااای شاااناختند و از تهیاااه مفااارغ  IIدر عصااارآهن 

% شاااناخت و آگااااهی داشاااته  و باااا سااااخت اشااایای مفااارغ باااه دو روش چکاااش کااااری و 6آگاهاناااه باااا قلاااع بااااالی 

ریختاااه گاااری آشااانایی داشاااته اناااد. ایااان اقاااوام در دوره ای از تااااریز کاااه شااااهد رواج اساااتفاده از آهااان هساااتیم،    

نااد. دلیاال ایاان کااار مااای     کرد همچنااان از مفاارغ باارای ساااخت اشااایای خااود از جملااه زیااورآالت ، اسااتفاده مااای        

 بااا آنکااه دیگاار نتیجااه توانااد بااه انعطاااف پااذیری مفاارغ باارای ساااخت زیااور آالت و نقطااه ذوب پااایین آن باشااد.          

( Cu0S) کالکوساایت نااوع از اسااتفاده مااورد معاادن ساانگ قااوی احتمااال بااه گفاات تااوان ماای هااا درصااد بااه توجااه

 سااولفیدی هااای ساانگ ذوب احتماااالً و .اساات آهاان فاقااد امااا اساات سااولفید و باااال مااس مقاادار دارای کااه اساات

 ا اتفااااق ماااس، اکسااایدی هاااای سااانگ از اساااتفاده از بعاااد و م.ق دوم هااازاره اوایااال و ساااوم هااازاره اواخااار در ماااس

 .است فتاده
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