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21ارسیان خلیج فارس با سریالنکا در هزاره اول میالدي ...بازرگانی دریایی پ

بازرگانی دریایی پارسیان خلیج فارس با سریالنکا در هزاره اول میالدي/ دوره ساسانی و 
هاي نوك اژدري بندر مانتاییصدر اسالم  بر اساس مطالعات آزمایشگاهی قیرِ سفال

1جلوداراسماعیل اسمعیلیمحمد

چکیده
اي آن کرانههاي پسفارس و محوطهدست آمده در حوزه خلیج ه هاي سفال شاخص بازرگانی بیکی از گونه

هاي گوناگونی همچون هاي نوك اژدري شکل است که به نامویژه در دوران اشکانی و ساسانی سفاله ب
این سفال در کنند.دار یاد میهاي ذخیره آذوقه بدون دسته گردنخمرهآمفوراي خلیج فارس و ظروف یا

سواحل اقیانوس هند شامل هندوستان و سریالنکا و شرق محدوده بنادر سواحل خلیج فارس، دریاي عمان، 
از نظر زمانی این باشد.هاي انجام شده قیر میپوشش داخل و خارج آن طبق آزمایشدست آمده وه افریقا ب

گیرد. از طریق مطالعات گونه سفالی از دوران اشکانی تا دوران اسالمی(قرون اولیه هجري قمري) را در برمی
برد که به تبع آن ارتباطات بازرگانی به منشاء آن پیتوان ها میمیایی بر روي قیر این سفالآزمایشگاهی شی
اي آن قابل بازشناسی است. یکی از هاي باستانی حوزه خلیج فارس با مراکز فرامنطقهبنادر و محوطه

اي خلیج فارس قرار هاي فرامنطقهها و بنادري که در چرخه بازرگانی خلیج فارس با بنادر و محوطهمحوطه
باشد. مقاله حاضر بر اي سریالنکا میآنورادهاپورا در سواحل و مرکز کشور جزیرهۀدارد، بندر مانتایی و محوط

هاي نوك آن است با استفاده از نتایج آزمایشگاهی انجام شده توسط محققان غربی بر روي قیرهاي سفال
ما را در ارتباط بازرگانی بین خلیج فارس و دهاپورا، آگاهیاي آنورااژدري بندر مانتایی و محوطه پس کرانه

هاي نوك اژدري در سواحل شناسی پیرامون سفالهاي باستاندر واقع با تلفیق یافتهنماید. میسریالنکا کامل 
اي خلیج فارس، ارتباط بازرگانی دریایی بین خلیج فارس و سریالنکا مورد بررسی و کرانههاي پسو محوطه

یل قرار گرفته است. هرچند متون نوشتاري در این زمینه حاوي اطالعات ارزشمندي است اما به جهت تحل
هاي نوك اژدري شکل بوده است، از آن صرف نظر و سعی شده از موضوع مقاله که آزمایش قیرهاي سفال

اي این ارتباط اثبات گردد.طریق ارتباط مطالعات میان رشته

ارس، آنورادهاپورا، مانتایی، سریالنکا، قیر، سفال ساسانی و اسالمی، سفال خلیج فهاي کلیدي: واژه
، بازرگانی دریایی. اژدري شکلنوك

jelodar@ut.ac.irشناسی دانشگاه تهران، باستاناستادیار گروه -1
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)1(نقشه محوطه باستانی آنورادهاپورا و بندر مانتایی
هـایی را در  شناسـان انگلسـتان و سـریالنکا ترانشـه    یک تیم از باستان1994و 1989هاي بین سال

آنورادهـاپورا پایتخـت قـدیم    ۀ) بـه همـراه قلعـ   ASW2(مخفـف آن  » 2الگاها وات آنورادهاپورا س«
متـر، هـدف از ایـن    10× 10متـر و ابعـاد آن   9.5سریالنکا را مورد کاوش قرار دادند. عمق ترانشه 

سـت آمـده و کاتـالوگ    ه ددست آوردن توالی تاریخی گاهنگارانه آن براساس ساختارهاي به کاوش ب
آن بود، در طی این کاوش مدارکی از رشد یک روستاي کوچک عصـر آهنـی بـه    اي مصنوعات دوره

دست آمد. مدارك تاریخی تجارت و معـامالت پایاپـاي بـا غـرب     ه یک مرکز یا پایتخت قرون میانه ب
و 9هاي زرین فام صدر اسالم(قرن قطعه سفال از سفال33دست آمدن ه اي با بآسیا از نظر مقایسه

قطعـه سـفال بـا لعـاب قلـع      78هجري)، 10و 9سفال زرین فام بدلی(قرن میالدي) یک قطعه 10
-قطعه سفال با لعاب آبی ساسـانی 116میالدي، 13تا 9قطعه سفال با لعاب سربی(قرن 11سفید، 

قطعه سفال با پوشش نخودي به همراه روکش مواد عالی در سمت داخل آن مشخص 59اسالمی و 
ۀهاي وارداتی از غرب آسیاست که همـ نگر زیادترین دسته سفالقطعه سفال نخودي نشا59گردید. 

اي مایل به زرد روشن یـا نخـودي یـا    با پوشش گلی به رنگ قهوهۀآنها بدون لعاب به همراه یک بدن
ظریف است. تعداد زیادي از آنها داراي روکش سیاه رنگ در قسمت ۀآن مخلوط ماسةقرمز و خمیر

طور است). در سمت دیگـر هـم سـاده و بـه     قسمت خارج هم همینها در داخلی است(بعضی از آن
ه بـ » آنورادهـاپورا «ۀها از هر قسمت از قلعهمراه یک پوشش گلی رقیق هستند. این دسته از سفال

ویاجایـا  «کـه » مانتـاي «و محوطه بندر باستانی » سیگیریا«طور که از شهر دست آمده است. همان
دانند و تاریخی بین قـرن  را ساسانی یا صدر اسالم میکردند و آناین گونه را معرفیو پریکت» پاال
,Stern &et.al(اندمیالدي را براي آنها مشخص و نسبت داده9تا 5 2007: گونه سـفالی  این)1,3

هـاي نـوك اژدري   ن سـفال ااند در واقـع همـ  که استرن و همکاران به شکل باال آن را توصیف نموده
.)1(طرح باشنداي پوششی از قیر میاست که در سمت داخل دار
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پالن بخش شمالی شهر هاي باستانی آن در سمت چپ وقشه توپوگرافی سریالنکا و محوطهن-1نقشه 
,Stern &et.al(آن در بخش راستۀآنورادهاپورا شامل قلع 2007: 2(.

آنورادهاپورا ASW2ژدري از ترانشه سفال نوك ا2627نمونه خاص یافته شماره -1طرح 
)Stern &et.al, 2007: 3(
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جایگاه آنورادهاپورا در شبکه تجارتی بازرگانی دریایی اقیانوس هند
اهمیت سریالنکا به عنوان یک مرکز تجاري از طریق موقعیت جغرافیایی آن در اقیانوس هنـد قابـل   

کنـد،  ا بین شرق و غرب آسیا به هم متصل میهاي تجارتی دریایی ربررسی است، موقعیتی که جاده
هایی در اطـراف بنـدر مانتـایی اسـت.     هاي کوچکی است، که متصل به تاالباین جزیره داراي خلیج

نقـش  » مانتـایی «جایی کـه پایتخـت اولیـه پادشـاهان باسـتان در سـریالنکا بـوده اسـت. در واقـع          
داده تـا  داشته است و این بندر اجازه میاي را بین بخش غرب و شرق اقیانوس هند برعهده برجسته

» پالکۀتنگـ «هاي کوچکتري منتقل و در تمام عرض کم عمـق  هاي بزرگ به کشتیکاالهاي کشتی
هاي تجاري از سـفر  بین هندوستان و سریالنکا حمل و نقل پیدا کنند، بنابراین از این طریق، کشتی

دریـایی خطرنـاك بـاس در جنـوب آن دوري     هـاي  دور جزیره در میان منطقه تپهتادریایی در دور
واسطه وجود بسیاري از تولیدات بـا ارزش بـاالي صـادراتی، هماننـد     ه کردند. خود سریالنکا هم بمی

هاي با ارزش گرانبهـا داراي نقشـی اساسـی در تجـارت و بازرگـانی      مروارید، ادویه، عاج فیل و سنگ
دریایی بوده است. 

دهـد کـه شـبکه تجـارت     آندوراهاپورا و مانتایی نشان مـی ASW2ۀدست آمده از ترانشه مدارك ب
هایی از جـنس عقیـق سـرخ از غـرب هندوسـتان      عصر آهن با ظهور مهرهةدریایی اولین بار در دور

یافته و با احشـام  از افغانستان افزایش زیادي می» الپیر الزولی«ها از طریق گیرد. این مهرهشکل می
شدند. در شـروع قـرن اول مـیالدي،    زاره اول قبل از میالد مبادله میاول هۀهندوستان در طی نیم

کند، بـه همـراه مـدارکی از ظـروف     این شبکه تجاري در داخل غرب و شرق آسیا گسترش پیدا می
هاي رومی و یک تعداد دیگري از اشیا سفالی و فلـزي خویشـاوندان رومـی    اي مدیترانه، سکهشیشه

گونه که در باال به روشنی اشاره شد، این شـبکه و عملکـرد آن در   انیونانی). هم-(رومی» گرائیکو«
خرتر أیابد، اشـیاء متـ  طی دوران تاریخی به همراه آشکار شدن مواد آسیایی شرقی و غربی تداوم می
هـاي سـفید دینـگ و    آن شامل سفال با خمیر سنگی و منقوش شانگشا از جنوب غرب چین، سفال

عاب سبز یوئه از جنوب شرق چین و سفال با پوشش خمیـر سـنگی   ژینگ از شمال چین، سفال با ل
هاي لعابـدار اسـالمی از قبیـل سـفال بـا      بسیاري از سفالخاکستري خشن از چین یا شمال ویتنام.

همانگونـه کـه از لیسـت مـواد گفتـه شـده آشکاراسـت،        اي را هم باید بدان اضافه کرد.لعاب فیروزه
شده است و انتظـار  هاي با دوامی است که در آنها نگهداري میمختص به کاالشناسیباستانمدارك 
و منسوجات هاچوبها، شراب، چسب، بخورخوشبو یا عطریات، بینی وجود ادویه جات روغنو پیش

بخاطر محتویـات  بندي شده احتماالًهاي طبقهدر آنها وجود دارد. عالوه بر آن، بسیاري از این ظرف
اند. باید توجه کرد که یات با ارزش آنها صورت گرفته بود، پراهمیت بودهبندي که براي محتویا بسته

بازرگانی و تجارت تنها مربوط به مکانیزم انتقال مواد نیست بلکه آنورادهاپورا مرکـزي بـراي زائـران    
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آمدند. این منطقه شامل هفت منطقه اسـت  بودائی است که از سراسر جنوب و شرق آسیا به آن می
قدس زائرین بوده و شامل درخت بودا، مقبـره بـودایی میریسـیواتی، مقبـره بـودایی      هاي مکه محل

مـی  استوپاي ماهاتوپایاراوان والیسیا، توپاراما، ویهاراي آبهاي اگیـري، ویهـاراي جتاوانـا و سالسـیتیا    
,Stern &et.al(باشد 2007: پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقاله، در ادامه ضروري است . )4-5
و سـپس نتـایج   هاي نوك اژدري شکل گفتـه شـود  سفالاي صوصیات فرمی، تکنیکی و پیشینهبا خ

کـه سـندي انکارناپـذیر از    سـریالنکا ها در شبه جزیـره  آزمایشات قیري انجام شده بر روي این گونه
ارتباط تجاري پارسیان خلیج فارس با این منطقه از جهان است، گفته شود.

شاخص بازرگانی دریایی خلیج فارس در دنیاگونه سفال نوك اژدري شکل 
اي است که با هاي شاخص تجارت دریایی از دوران پارتی، ساسانی و صدر اسالم، گونهیکی از سفال

اند. برخی از آن با عنوان آمفوراي خلیج فارس و برخی شناخته شدهشکلهاي نوك اژدرينام سفال
کنندیاد میدارگردنبدون دسته هاي ذخیره آذوقهنیز با عنوان ظروف یا خمره

(Simpson,1992: کند این سفال در محدوده بنادر سواحل خلیج فارس، تامبر اشاره می. (291
ۀدست آمده و از آن با نام گونه دریاي عمان، سواحل اقیانوس هند شامل هندوستان و سریالنکا ب

Torpedo Fuseظروف را به نام آدامز این سفال نوك اژدري شکل که رایج است یاد کرده است.

Pointکند. کف آن نیز با نام میمعرفیSpizfussشود. پوشش داخل و خارج آن طبق شناخته می
دنویموري هندوستان با عنوان صمغ ۀباشد. این پوشش در محوطیمهاي انجام شده قیرآزمایش
,Tomberاي نیز معرفی شده است(شیشه 2007: سانتی 100فاع آنها حدود به طور کلی ارت. )976

هایی که شیب مالیمی دارند متر پهنا دارند و داراي شانهسانتی35ها حدود کلفت کوزهۀمتر و بدن
هستند، لبه ضخیم آنها، گردشده و پایه یا کف نوك تیزي در پایین با مقطع صاف تا نوك تیز و به 

گونه در اینةمایعات بوده است. خمیرعبارتی بهتر گرد دارند. کارکرد آن احتماال براي نگهداري
با ماسه فراوان، (2.5Y 8/4)رنگتا زرد کم(7.5YR 8/6)حرارت باال پخته شده، به رنگ زرد قرمز

میلیمتر ضخامت است. سطح این سفال با پوشش آب 0.1دار با هاي متراکم شن ریز زاویهو دانه
اي دارد. سطح و تا حدودي ماسهتر شده و سطحی پرداخت شده با دست مرطوبنمک روشن

داندرك کنت منشاء این سفال را عراق میدداخلی آن بیشتر مواقع با قیر پوشش داده شده است.
)Kennet, 2004: 85.(

ةاي مایل به زرد روشن یا نخودي یا قرمز و  خمیراین گونه سفالی داراي پوشش گلی به رنگ قهوه
مطالعات آزمایشگاهی انجام شده توسط استرن و همکارانش ایی ظریف هم است. آن مخلوط ماسه

هاي قیري شمال اي قیرهاي به کار رفته در ساخت این ظروف از چشمهبه نوعی ارتباط ریشه
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شوش، لرستان و رامهرمز استفاده شده و این احتمال را که خود این ظروف نیز در این مناطق تولید 
.)Stern &et.al.2007کند(صورت جدي مطرح میه شده را بمی

آن به بدنه ۀاي چهارگوش یا گرد و محل اتصال لبدر سیراف این گونه سفالی از نظر فرم داراي لبه
ةخارجی این ظروف داراي شیارهاي کنده شده بر بدنه است. خمیرۀدار(کمی تند) است. بدنزاویه
هاي ریز سفید گاهی دانهاي است و جنس آن ماسه و هاي نوك اژدري سیراف نخودي و قهوهسفال

اي روشن است. سطح ساز و داراي پوششی گلی به رنگ قهوهرنگ است. تکنیک ساخت آن چرخ
اواخر دوره ساسانی منتسب ها از نظر تاریخی به داخلی آن نیز داراي اندود قیر است. این سفال

و 1تصویر (.)Whithous: 1968-1972; 1974;1983;2009؛ نک؛ 284: 1389(اسماعیلی، است
اي به رنگ نخودي مایل به سبز یا سبز مایل ها داراي خمیرهمهروبان نیز این سفالدر)3و2طرح 

به خاکستري است و از ماسه و خرده سفال در آن استفاده شده است. سطح داخلی آن داراي اندود 
(تصویر .)1389:284اسماعیلی، اند(قیر است و از نظر قدمت به اواخر دوران ساسانی قابل انتساب

اي به رنگ نخودي تیره، قرمز، شهر نیز داراي خمیرههاي ريدست آمده از بررسیه گونه ب)2
عنوان ماده چسباننده در آن استفاده ه اي و نخودي قرمز و مواد آن ماسه و از مواد کانی بقرمزقهوه

.)180: 1390شده است و پوشش داخلی آن قیري است(خسروزاده، 

و جغرافیایی سفال نوك اژدري شکلزمانیگستره 
در بندر باستانی مهروبان و بندر سیراف و نیز بررسی بنادر باستانی استان 1388در طی کاوش سال 

.)1388، اسـماعیلی ست آمد(ه دبوشهر قطعات فراوانی از این نوع سفال با پوششی از قیر در داخل ب
هـاي  بندر باستانی ریگ در استان بوشهر نمونهشناختی زیر آب در هاي باستانهمچنین طی کاوش
.)1384، توفیقیاندست آمد(ه سالمی از این گونه ب

- عباسـی دارد و در سرتاسـر بـین   ةاشکانی تـا اوایـل دور  ةشناختی طوالنی از دورگونه تکامل شکلاین

,Simpson)النهرین و خلیج فارس یافت شده است 1992: ین از هاي دهان اژدري همچنـ . کوزه(292
مـیالدي در رأس هـافون در سـومالی نیـز وجـود داشـته       5تا 3گذاري شده بین قرن بسترهاي تاریخ

Smithاست( & Wright, 1988: fig. 9 a-h (25 نگـاري شـده در   قطعه از این گونه در مراحل الیـه
سـفال  نگاري شده وجود داشت. ایـن  الیهۀمیالدي) تا آخرین مرحل6/5(قرن W-03ۀکوش، از مرحل

:Kennet, 2004تر از دیگر مراحل کوش بود(رایجE-04تا W-03بین مراحل  )4(طرح .)85
گونه سفالی در شهرهاي مهم ساسانی نظیر ایوان کرخه در نزدیکی اندیمشک در طی بازدید این

دست آمد، در بررسی دشت میاناب شوشتر به ه صورت اتفاقی در بررسی سطحی به نگارنده از آن ب
شناسی میاناب هاي باستانگزارش آن در کتاب بررسیرستی دکتر عباس مقدم که اخیراًسرپ
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شود(خسروزاده و عالی، شوشتر در این منطقه منتشر شده است، نیز از این گونه سفالی  دیده می
شامل بنادري همچونهمچنین بنادر باستانی سواحل خلیج فارس.)5(طرح )50: شکل1384

هاي گاللک شوشتر و ) در کاوش1388بندر سیراف(اسماعیلی جلودار، )، 3صویر سینیز(ت،ماهروبان
) و نیز بازدید سطحی انجام شده در 1374شغاب بوشهر توسط میرفتاح، سرفراز و رهبر(میرفتاح، 

قطعه از 59منطقه جنوب هندي جان توسط نگارنده این گونه رایج بوده است. همانگونه ذکر شد، 
,Stern &et.alدست آمد(ه بسریالنکادهاپورا در این سفال در آنورا .)6)(طرح 2007

,III)Kervran، از اددور، سوهار مرحله Cخر أگونه سفالی در ملیحا از دوره پیش از اسالم متاین

& Hiebert, F. 1991:341,fig.6:الغنمدست آمده است. از این نوع سفال در جزیرهه ) ب
)De Cardi, 1975b, fig:8:15,36 قطعه از آن با تاریخ قرن 25) نیز به دست آمده است. درکوش
,kennetمیالدي(6و 5 2004: و شغاب بوشهر با تاریخگذاري دوران ساسانی و قابل مقایسه با )69

هاي انجام گرفته در آنورادهاپورا نیز این در کاوش.)1374دست آمده است(میرفتاح، ه شوشتر ب
اي تاریخگذاري انجام شده براي آنها دوره.)Coningham, 1999ست(دست آمده اه گونه سفالی ب

ها نوك اژدري.)Coningham, 2006: 5, Table.1.1میالدي است(600میالدي تا 200بین 
دست آمده است و قدمت آن طبق نظر کاوشگر آن، به اواخر دوران ه همچنین از بندر مانتایی نیز ب

,Wijayapala & Prickettشده است(ساسانی تا صدر اسالم تاریخ گذاري 1986: 17( .
هاي اژدري به دست آمده است محوطه کاتشورا است. این ترین نقطه در هند که در آن کوزهشمالی

خصوص در قرن ششم میالدي مسکونی بوده است. بندر آالگانکوالم در ساحل خلیج ه محوطه ب
1200تا 500ت که از نظر گاهنگاري بین دست آمده اسه قطعه) ب13مانار نیز این گونه سفالی(

دست آمده از آنها به اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم ه هاي نوك اژدري بمیالدي است اما سفال
:Tomber, 2007میالدي تاریخگذاري شده است( هاي سریالنکا نیز از در سایر محوطه.)979

اي هاي تجاري از جمله سفال با لعاب فیروزهالگونه سفالی به همراه سایر سفجمله تیساماهاراما این
:Ibidدست آمده است(ه اند، بنظر گاهنگاري از دواران پارتی تا دوران اسالمی تاریخگذاري شدهکه از 

هاي ناگارا، نواسا، پاتانام و پائونار هاي ساسانی کاوش شده در محوطهگونه سفالی در الیهاین)980
بسترهايازهمچنینشکلاژدريهايکوزه.)Ibid: 981ت(دست آمده اسه در هند نیز ب

آمدهدستبهنیزسومالیدرهافون رأسدرمیالدي5تا3قرنبینشدهتاریخگذاري
هاي سواحل ) در واقع پراکندگی آن شامل تمام بخشSmith & Wright 1988: fig. 9 a-hاست(

شاء آن است)، دریاي سرخ، شرق افریقا و شبه جزیره هندوستان، دریاي عمان، خلیج فارس(که من
دست آمده است. همانطور که از ه ب» آنورادهاپورا«ۀ هندوچین است. از این گونه در قلعۀحتی منطق

و پریکت آنرا گزارش و متعلق » ویاجایا پاال«که» مانتایی«و محوطه بندر باستانی » سیگیریا«شهر 
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میالدي را براي آنها مشخص 9تا 5تاریخی بین قرن دانند و به دوران ساسانی یا صدر اسالم می
دست آمده ه از این سفال در محوطه القصور کویت نیز بت آمده است.ه دساند هم بکرده

.)4است(تصویر 

کارکرد سفال نوك اژدري شکل
ه هاي انجام شده در شغاب و شوشتر نوع تدفینی آن بدر ارتباط با کارکرد آن با توجه به کاوش

آمده است. مطالعات آزمایشگاهی انجام شده بر روي گونه هم افق آن یعنی آمفوراهاي رومی دست 
که توسط ویلر در آریکمادو انجام شده است، نشان از استفاده از آن در حمل شراب به جهت تجارت 
دانسته شده است. سیمپسون بر این اساس این احتمال را با توجه به اینکه منابع نوشتاري به شراب

هاي اخیر توفیقیان در تنگاب فارس که کند. کاوشسازي دوره ساسانی اشاره کرده است مطرح می
سازي را به طور کامل کاوش کرده است، این احتمال را که ساسانیان به تولید آن کارگاهی شراب

ا سئوال کند. امهاي نوك اژدري ساسانی را با آن مرتبط میاند را مطرح و به نوعی کوزهپرداختهمی
به اصلی تداوم آن در دوره اسالمی است.تعالیم اسالمی تولید و مصرف شراب را منع کرده است.

توانسته کارکرد داشته بوده باشد. از طرفی وجود ها جهت ذخیره هر نوعی مایعاتی مینظر این سفال
ارت آن را توانسته تولید و تججامعه زرتشتی ساسانی در فارس که در متون اشاره شده هم می

,Tomberدنبال داشته باشد(ه جهت صادرات همچنان تا اواسط دوران عباسی ب 2007: 976(.
پاسخ قطعی به این پرسش نیاز به مطالعات آزمایشگاهی دقیق دارد.

)1388هاي اخیر سیراف(اسماعیلی، آمده از کاوشبه دستاژدري نمونه از سفال نوك-1تصویر 
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آمده از کاوش نگارنده در سیرافبه دستهاي نوك اژدري طرح سفال-2طرح 

سیراف1388آمده از کاوش سال به دستگونه سفال نوك اژدري -3طرح 
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1388آمده از کاوش اسماعیلی و توفیقیان در بندر ماهروبان ، به دستسفال نوك اژدري -2تصویر 

,Kennetامارات متحده عربی (کوشنوك اژدري از محوطه ۀهاي گونسفال-4طرح 2004: 160(
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)50شکل:1384عالی،وخسروزاده(شوشترمیانابازشکلاژدريهايخمرهطرح-5طرح 

در کشور سریالنکاآمده از محوطه آنورادهاپورا به دستنمونه سفال نوك اژدري -6طرح 
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)1388(اسماعیلی، Aترانشه ،ماهروبان1388هاي سال اژدري از کاوشپایه سفال نوكۀنمون-7طرح 

آمده از بررسی سطحی بندر سینیزبه دستاژدري نمونه سفال نوك-3تصویر 
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)Stern &et.al.2007,p. 4(القصور در کویتآمده از کاوشستبه دنمونه سفال نوك اژدري -4تصویر 

کارکرد قیر و نقش آن در تجارت و بازرگانی دریایی ساکنان خلیج فارس و بنادر اقیانوس هند
هزارسال به منظورهاي گوناگونی در غـرب آسـیا   40یک کاالي با ارزشی است که به مدت بیش از قیر

عنوان یک ماده چسباننده براي تثبیـت  ه لین کاربرد از قیر ممکن است بشده است. اواز آن استفاده می
عنـوان مـالط بـراي    ه هاي ابزار فلینتی(سنگی چخماق) بوده باشد. اما بعد از آن از قیـر بـ  کردن دسته

سـازي  ساختن بناهاي ساختمانی استفاده شده است، در جواهر فروشی، اشیاء و کاالي خانگی، مجسمه
هـاي داراي انـدود   هاي نیز از آن استفاده شده است. سفالبندي سبدها یا سفالي عایقو مومیایی و برا

بـراي مثـال در اور در عـراق و    آمـده اسـت؛  به دسـت شناسی هاي باستانبسیاري از محوطهقیري در
جا شایع و هاي قیر طبیعی در غرب آسیا در همه) نهشته1989:11درسیراف و شوش درایران(تامپئو، 

,Stern & et.alهاي زاگرس در ایران(به ویژه در کوهده هستند،گستر 2007: 15(.
گسـترده از ایـن منبـع    به صـورت غرب ایران و دریاي سرخ  جنوبمردمان باستان در شمال عراق،

شناسـیم  اند. از طرف دیگر، درسریالنکا هیچ منبعی از وجـود قیـر را نمـی   ستفاده کردهطبیعی(قیر)
تجارت آن باشـد و بـه احتمـالی ایـن     ةبایست نشان دهندروف داراي اندود قیر میبنابراین وجود ظ

آوردن بـه دسـت  توانـد موجـب   تجارت با غرب آسیا بوده است، بررسی و ارزیابی منـابع قیـري مـی   
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یـاکوب  ۀاي که بوسیلاطالعات ارزشمندي درباره تجارت و ارتباطات فرهنگی به ما بدهد. در مطالعه
هاي نوري ثابت بـر روي  و ایزوتوپMS/GC) با استفاده از ترکیب دو روش 39و 41: 1999کونان(

النهـرین انجـام شـد    شناختی قیري از فازهاي استقراري در تل القـویلی در شـمال بـین   مواد باستان
مشخص شد که منابع قیري گوناگونی در طول این دوران مورد استفاده بـوده اسـت. چشـمه منـابع     

هـاي  قبل از میالد به منابع شمال عراق بـین سـال  4550-5800خوزستان در قیري از لرستان و
بـه  قبل از میالد قیرهـاي  3200-3500اي هاند. بعد از آن در سالق.م تغییر یافته3700و 4550
) 39و 41: 1999انـد(کونان، شـده وارد مـی » هیت ابوجیر«آمده  ازچشمه قیري معروفی در دست

)Stern & et.al, 2007: 16(.
انـد  پ.م تاریخگذاري شده2200تا 3900آمده از مصر و قانار که به سالهاي به دستقیرهاي باستانی 

ت    آنالیز شیمیایی شدند و مشخص شد که مربوط به آسفالتهاي طبیعی هستند که از مناطق بحـر میـ
تی جهـان باسـتان   هـاي تجـار  جـاده ةله باعث افزایش دانش ما(آگـاهی مـا) دربـار   أباشند و این مسمی

هـاي مصـري بـه    پس از آنالیزشدن بقایاي سیاه رنـگ بـر روي مومیـایی   .)1992، شد(کونان و دیگران
هـا از نظـر ژئـو    میالد نشان داد که قیرهاي یافته شـده در بسـیاري از نمونـه   400ق.م و 1000تاریخ 

ي یافته شـده در ایـران   بحرمیت هستند و تفاوت زیادي با قیرهاۀشیمی خیلی شبیه به قیرهاي منطق
آمده از یک مومیایی مربوط به دوره سوم میانی(سلسله سوم میـانی) (در  به دستوعراق دارند. قیرهاي 

در کانـال  نزدیـک دریـاي سـرخ،   »  جبل زیت«از چشمه طبیعی نفت یا قیرپ.م) احتماال900ًحدود 
اي بـراي  مادهبه عنوانقیري که دهد که دیگري نشان میۀ) مطالع2002سوئز آمده است(هازل ولوال،

) کـه در سـوریه اسـتفاده    sabi abyadسابی عبیـد ( «نقاشی کردن سفال از دروه نوسنگی قدیم از تل 
کنـد  آمده است از حداقل دو منبع مختلف عراقی آورده شده است. این مشخص مـی به دستشده بود 

انـد و از  هاي خودشان اسـتفاده کـرده  که تجارت قیر را براي استفاده جهت نقاشی کردن ظرف یا سفال
,Stern & et.alبستند(کار میه گرفتند و جهت کاربرد فوق برا میمکانی آن 2007: 16( .

دهـد کـه سـریالنکا نقـش بسـیار      شناختی نشان میهم منابع نوشتاري و تاریخی و هم مدارك باستان
کـرده  میالدي داشته و بازي مـی 10ا ت4یک مرکز تجاري در حدود قرن به عنوانبرجسته و مهمی را 

شـرق آسـیا برقـرار بـوده     شـرق و جنوبجنوب،است. اشاره شده است که ارتباطات دریایی بین غرب،
هاي لعابدار شرق آسیا توسط آنـدورا هـاپورائی   است. همانگونه که در باال اشاره شد، گفته شد که سفال

یافته است و سـفال زریـن فـام    یتنام انتقال میشرق و شمال چین، شاید شمال وغرب، جنوببه جنوب
دادنـد و زریـن   هاي ایـران و عـراق انتقـال مـی    اولیه اسالمی و سفال لعاب دار قلعی سفید را از عباسی

هاي بدلی را از خراسان در شرق ایران از آنجائیکه در سریالنکا هیچگونه منبع یا چشمه طبیعی قیر فام
آن بحث شد اشاره شد که سـفال نخـودي نـوك اژدري کـه بـه      ةرباروجود ندارد، مدارکی که اکنون د
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شده به همراه یک الیه داخلی از پوشش قیري اسـت کـه منبـع آن  در غـرب     داخل سریالنکا وارد می
دهـد مـدارکی را کـه    هاي مولکولی و ایزوتوپی که اشاره شد به آن در اینجا توسعه مـی آسیا است. داده

هاي قیري بیشـترین احتمـال   سریالنکا و منابع قیري خاص را. اکثریت نمونهاشاره دارند به ارتباط بین
لرستان ایران. یک تفسیر بـراي  ۀاند، شاید در منطقرا دارند که از منابع قیري نزدیک شوش آورده شده

اي جهـت تجـارت   وجود اندود قیري بر روي بخش داخلی و سطح درونی سفال این است که قیر مـاده 
,Stern & et.alو سریالنکا بوده است(بین غرب آسیا 2007: 16(  .

بـه  دهد که تجارت قیر به شکل جامد براساس وزن آن بوده  است  ومنابع سومري و آشوري نشان می
هاي نخودي براي تجارت قیر اسـتفاده شـده   صورت مایع براساس حجم آن خیلی بعید است که سفال

هاي در بخش داخلی داراي همه نمونهتقریباًبسته شده باشد،باشند، چرا که اگر این امر عمدي به کار 
هـا قرارداشـتند از نظـر    اگر قیرهـایی کـه در سـفال   بودند.اي از قیر نمییک سطح نازك و رقیق مشابه

باید از نظر شـکلی آنهـا را بـه    بگیریم براي خارج کردن و سرازیر کردن آن پس میمقداري آن در نظر
در نتیجه هـیچ مـدرکی دردسـت نـداریم کـه      ته و نامنظم انتظار داشته باشیم.ناپیوسصورت نامرتب و

همانگونه که بـه خـوبی   قیرهاي وارد شده به سریالنکا را به منظور کارکرد دیگري استفاده کرده باشند،
بنـدي یـا چسـبنده اسـتفاده     مثال به مانند یک وسیله عایقبه عنوانشناخته شده است در غرب آسیا 

هـا بـا قیـر بـه منظـور      بنـدي سـطح داخلـی سـفال    زنیم که عـایق بنابراین ماحدس میت.شده اسمی
ردیفـی در  به صورتاستفاده از قیر بندي و درزگیري و مهروموم کردن آن بوده است عالوه برآن،عایق
همانطور کـه آنهـا در سـطح    به کاربرده شده درآن براي نگهداشتن مایعات،هاي نخودي احتماالًسفال

اي هایی که داراي اندود هستند از یک چشـمه ین اشاره دارد به این که سفالاند.لی ظروف پاشیدهداخ
هاي بسیار بودار اشاره دارد به این کـه  اند. عدم وجود هیدروکربنکه داراي قیر مایع است استفاده کرده

,Stern & et.alاند(این مواد در معرض تغییرات گرمایی قرار نداشته 2007: 16(.
کننـد جهـت   شـود و آن را روان و جـاري مـی   جامد میبه هرحال گرماي مالیم باعث مذاب شدن قیر

ـ     استفاده کردن از آن چنان ه که تحت این گرماي مالیم ترکیبات پلی آروماتیـک بـه میـزان فراوانـی ب
ن رفـتن آنهـا   ها پایین آمده و باعث از بیآید عالوه برآن پیش از همه وزن مولکولی آروماتیکود نمیوج

شود و یـک سـطح قیـري بـر روي ظـروف بـه آن اجـازه        از طریق فرایند درمعرض هوا قرار گرفتن می
نقـل ظـروف   سازي یا انتقال کاالهاي مایع مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. حمـل و    جهت ذخیرهدهد تامی

ـ   آمـده  بـه دسـت  ه داراي آستر و اندود به خوبی از نمونه آمفوراهایی رومی که از شرق و غـرب مدیتران
دیگر کاالهـا اسـتفاده   ماهی ودانیم که از آنها را براي حمل شراب، روغناست شناخته شده است و می

هـاي  کـانتکس قل شده کـه از نکردند. مدارکی در دست است براي اندود کردن آمفوراهاي حمل ومی
ها(قرن هفـتم مـیالدي)  یها(قرن چهاردهم میالدي) و هم پس از رومپیش از رومیةهم مربوط به دور
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هاي که در این رده از گاهنگاري بودند، از نظر مولکولی تحقیق انجام آمده است. از تمام نمونهبه دست
اند که یا از صـمغ  مشتق شدهpanaceaةاز خانوادقیر منحصراًةگرفت و نتیجه آن نشان داد که افزود

بـه دسـت  ود شـده، از آن قیـر را مشـتق و    شود یـا بـا حـرارت دادن چـوب قیـر انـد      گیاهی خارج می
,Stern & et.al(آوردند(بیشترین احتمال در این زمینه چوب صنوبر و کاج است)می 2007: 17( .

توانسـته در نزدیکـی   هاي نخودي نوك اژدري هنوز شناخته شده نیست اما هـم مـی  محل تولید سفال
هـاي  که ظرف خالی بوده آن را بـه مسـافت  نیهاي طبیعی قیر قرار گرفته باشد، و هم اینکه زماچشمه

بردنـد کـه ایـن احتمـال بعیـد      دادند و یا قیر مایع را به محل کارگاه سفال پزي مـی دورتري انتقال می
است. این امکان است که آنها قیرها را انتقال و وارد کنند به محوطـه تولیـد سـفال در نزدیـک دریـا و      

هـا از  ریالنکا آنها را منتقل کنند. احتمال دارد که محتویات سفالرا قبل از این که به ساندود کنند آن
بردنـد،  را مـی هاي صـادراتی آن هاي داراي چشمه قیر یا مکانشد و به محلهاي بومی گرفته میمحل

ال ؤهاي نوك اژدري، به سها وکوزهاما آنالیزهاي اضافی بعدي انجام شده بر روي قطعات شکسته سفال
بنـدي مناسـب و باعـث    ا پاسخ داد. اندود قیري عملکردي دارد به عنوان یک الیـه عـایق  یابی آنهءمنشا

هـاي نخـودي در آنـدوراهاپورا    شود. دالیل متعددي براي وجود سـفال سازي و انتقال مایعات میذخیره
براي خالی آورده باشند تا بتوانند از آن به صورتتوانستند وجود دارد. اولین دلیل که این ظروف را می

سازي یا انتقال شیر یا دیگر مایعات موجود در سـریالنکا اسـتفاده کننـد. دلیـل دوم کـه بیشـتر       ذخیره
ها بوده که از غـرب آسـیا   جات یا شراباحتمال دارد، تفسیري است که از این ظروف براي انتقال روغن

رسـیدند از آنجـا بـه    آوردند و یک تعدادي از آنها که بـه مانتـایی مـی   به جنوب شرق و جنوب آسیا می
مساوي وجود دارد که یکبـار  به صورتشد. این احتمال سمت داخل کشور و به مرکز حکومت برده می

تـري  گرفته است و محتویات با ارزشمیمورد استفاده قرارظروف مجدداًدیگر محتویات آنها را خالی و
,Stern & et.alشد(دوباره در آنها قرار داده می 2007: 17(.

هاي آنورادهاپورا  اژدريِ کاوشنوكآزمایش سفال
هـا بـا   شناسی در شهر باستانی آنورادهاپورا درسریالنکا، تعـدادي از سـفال  هاي باستاندر طی کاوش

بـه دسـت  ها وجود داشـت  پوشش نخودي به همراه برشی از مواد عالی که بر روي سطح داخلی آن
شناسی بین قرن سوم تا نهم میالدي تاریخگذاري شدند. جهت آنالیز ایـن  آمد. این آثار از نظر سبک

-GS)سنجی حجمی با جدا کردن عناصر رنگی گازي از هم دیگر(قطعات از روش طیف MS) gas

chromatography- mass- spectrometryــالیز ایزوتــوپ هــاي ثابــت(کربن و دیوترپــوم) ) و آن
ها مربوط به مواد آلی قیـري هسـتند. در واقـع    این برششد که این روش مشخص کرد که ه استفاد

ک محصول ارگانیکی است که با رسوبات نفتی مخلوط شده بودند. ما هیچ چشمه نفتـی را در  یآنها
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از یک چشمه قیر مجزایی در نزدیکـی  شناسی این قیرها احتماالًسریالنکا سراغ نداریم. از نظر نشانه
هاي قیـر و ظـرف آن ارتبـاط نزدیکـی وجـود دارد. حـدس زده       شوش در ایران آمده است. بین برش

ـ  بندي محتویات سفالشود که از این برشها براي عایقمی هـا   وسـیله آن ه ها استفاده شده تا بتـوان ب
,Stern &et.alکاالهاي مایع را حمل کرد( 2007: 1(.

ق آزمایشـات بـا روش    کنـد تـا از طریـ   وجود قیر در سطح درونی این سفال، این امکان را فراهم می
-gas chromatographyدیگر(سنجی حجمی با جدا کردن عناصر رنگی گازي از همطیف mass-

spectrometry (GS- MS)قیـري  ۀهاي ثابت(کربن و دیوترپوم) منشاء و چشم) و آنالیز ایزوتوپ
یش نوین کـه از  که از قیر آن در اندود بخش درونی سفال استفاده شده است شناخته شود. این آزما

شناسی شده است کمک شایانی در شـناخت تجـارت   به بعد وارد عرصه مطاعات باستان1990ۀده
ویژه سیراف، ماهروبان و بصره با مناطق وسـیعی از جهـان   ه شناختی خلیج فارس ببین بنادر باستان

ر اقیـانوس هنـد   باستان شامل بنادر باستانی افریقا، سواحل دریاي احمر، بنـادر دریـاي عمـان، بنـاد    
یژه صدر اسالم که مربـوط بـه   ه وهاي تجارتی دوران ساسانی و بداشته و دانش ما را نسبت به شبکه

مقاله حاضر است را فراهم نموده است. 

فرآیند آزمایش
-STERANEشناسـی  یـابی قیرهـا براسـاس روش نشـانگر زیسـت     تعیین هویت(شناسایی) و ریشـه 

TERPANEاي داراي قیـر  ش شده آنورادهاپورا نشان داد که همه آنها به انـدازه هاي آزماینمونهۀهم
هاي هیدروکربناتی مایع یا جامـدي کـه   نشینها و تهمعدنی بودند. عبارت قیر معدنی اغلب براي نهشته

رود. قیرهـا  صورت حل شده در یک محلول آلی هستند به کـار مـی  صورت طبیعی وجود دارند که بهبه
اند و شامل سه بخـش  بندي و تشکیل شدهاي دارند که از بسیاري از ترکیبات طبقهیک ترکیب پیچیده

هـا.  هـاي گیـاهی اسـت و هیـدروکربن    هـا و چسـب  هاي که از نوع صـمغ اصلی هستند: آسفالت، صمغ
هاي ژئوشیمی آلـی بـه عنـوان    هاي معینی هستند که پیشتر در رشتهها متشکل از مولکولهیدروکربن

,Stern & et.al(شـدند محیطی استفاده مـی یا زیستیک نشانگر آلی  2007: ایـن مـواد اغلـب از    .)8
آینـد.  هاي قیري جوشانی هستند که از زمین به صورت مایع یا به شکل چسـبناك بـاال مـی   چشمه

-مکـان پراکندگی 2هاي آسفالت پیدا شود. تواند در رگهاگرچه قیر خالص در شکل جامدش هم می

آمـده و یـا تـراوش طبیعـی     به دستشناسانه آن در آن هاي باستاند که نمونهدهمیهایی را نشان
هـاي فسـیلی،   نفت طبیعی است که در این باره بحث شده است. قیر معدنی، شـبیه دیگـر سـوخت   

توان آنها را با استفاده هاي زیستی) که میهاي مشخص است(با نشانهمتشکل از یک گروه از مولکول
-GCاز روش  MSهاي ثابت) جداسازي و شناسایی کـرد.  سنجی رنگی گازها و آنالیز ایزوتوپ(طیف
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تواند براي استفاده در شـناخت منـابع   محیطی میهاي زیستالگوي توزیع پراکنش شکلی این نشانه
هـاي زیسـتی   جویی به طور عادي از این شاخصهقیري کمک کند. از جمله بیشترین استفاده و بهره

هـاي  یـک دسـته از آلکانـه   Steranesگیـرد.  انجام مـی TERPANESو STERANESدر روش 
(یـک گـروه از ترکیبـات متشـکل از     Steroidsاي هسـتند کـه از   اتان و متان) چند حلقـه (مخلوط
شـوند(روش  از طریق تعدیل دوباره چیدن آنهـا گرفتـه مـی   . ها هستند)ها و ویتامینها، الکانههرمون

هـاي  ها هستند. عالوه بر این، مولکـول هاي زیستی هیدروکربنصهدومین گروه نفتی شاخ. بازآرایی)
توانند در شـناخت منـابع قیـري بـه مـا کمـک کننـد       منحصر به فرد دیگري هم وجود دارند که می

هـاي  انـد و داراي یـک شاخصـه   اعتقاد دارد که آنها از یک منبع دریایی مشـتق شـده  » گاماسرانی«
جیـل بیچـري در سـوریه.    ۀه دریاي سرخ هستند و منطقمحیطی کلیدي هستند که مربوط بزیست

هـاي  سنجی تاریخی(سن سنجی تاریخی) بـه صـورت حقیقـی را بـراي شاخصـه     یک زمان» اولئان«
آورد و به یک نوع نفـت خـاص کـه بـه یـک      به دستمحیطی ترکیب کرد و اطالعات کلیدي زیست

هـاي عـراق و سـوریه دیـده     ز در نفتگردد، پی برد. این مولکول هرگدوره جغرافیایی خاصی باز می
، Tm)trisnorhopane-30هـاي دورتـر از آن. نسـبت بـین     ویژه از خوزستان و استانه اند بنشده

29،22 ،α17و(Ts )trisnorhopane-30،29-22-α18      بسـتگی بـه کامـل بـودن قیرمعـدنی (
همانگونـه کـه در اغلـب    . ردگیـ شناسی منابع قیري آن قرار میثیر صخرهأدارد. اما همچنین تحت ت

اي محیطـی در درجـات رتبـه   هـاي زیسـت  آثـار شاخصـه  شناسی قرار دارد،ثیر صخرهأموارد تحت ت
به الگوهاي متغیر به سرعت انجام )stateoبندي از الگوهاي ثابت(شود، طبقهگوناگون نشان داده می

0غیر هستند اما بین کیفیـت متterpanesو هم steranes) در باالترین سطح همstateoگیرد(می
کـردن  شوند و ممکن است از نظر آزمایش(تجربی) براي مشـخص ها ثابت نگه داشته می. ترپانس7و 

هاي منابع قیري آزمایش شده و به اندازه کافی هاي ژنتیکی استفاده شوند براي معرفی ریشهشاخص
,Stern & et.alقابل اعتماد باشند( 2007: 9(.

bبـود( 8و 6هاي زیستی نتیجه اشان نشانگر درجه متغیري بـین  ، شاخصنجام شدههاي ادر نمونه

استرن گرفته شده از محلی در گروه استرانها  29αααrبه این معنی است که یک رتبه انتخاب شده 
و Mc–Gcروش .هـاي زیسـتی)  یا همانگونه که بهترین انتخاب هست یک مقیاس بـاالیی از رتبـه  

هاي آزمایش شده خیلی مشابه به یکدیگر هسـتند. الگـوي   کند که بیشتر نمونهیید میأآنالیز با آن ت
دهد نشان می8604ۀنشان داده شده است. نمون1ها در نمودار هاي استران و ترپانپراکنش نمونه

که ساختار هویتی آن تغییر محسوس و آشکاري نیافته اسـت، بـا در نظـر گـرفتن ایـن کـه نمونـه        
کننـد.  ) هستند که به سختی تغییر پیدا مـی hopaneکل شاخصی از خانواده هوپان(یک ش30112

این است که قیرهاي سریالنکایی بعید اسـت کـه از   ةدهندهیچ اثري از اولئان وجود ندارد، که نشان
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هـاي  هاي قیري در فارس یا استان خوزستان در ایران بوده باشند. فراوانی پایین اشعهمنابع و چشمه
دهد که نمونه بعید است که از منابع قیري دریـاي سـرخ یـا    )  نشان میGommaceraneگاما گاما(

هـاي  هـاي مـنظم در نمونـه   در جیل بیچري در سوریه آمده بوده باشد. بازنگري در ترکیـب اسـتزن  
αββ29% و 27c ،%28c ،%29cداده شده است در دیاگرام سه مبنـایی( نشانآزمایش شده مجدداً

c(شکل شناختی سریالنکاهاي باستانکند که  نمونهید میأیله تأها؛). این مس% استرانb6(  کیفیـت
ممکـن اسـت در اثـر    ») b«بخـش  7هاي طبیعی نفت ایرانی هسـتند(طرح  خیلی باالتري از چشمه

ثیر گذاشته باشد که این عمل پس از آزاد شـدن  أهاي قیري از سفال فرسایش هوا در آن تبرش الیه
,Stern & et.alجود آمده است(ه واشان بمل تدفینیآنها از ح 2007: 9(.

ایتالیک نشان داده شده) و به صورتآمده(به دستهایی که از آنها مواد قیري نقشه پراکنش محل-2نقشه 
,Stern & et.alهاي قیر طبیعی(با فونت معمولی مشخص شده است)(چشمه 2007: 10(
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هاهاي استران و ترپانالگوي پراکنش نمونه-1نمودار 

هاي سریالنکا قابل تطبیق با دادهاي را که باید به آن توجه داشت این است که بعالوه آن،لهأیک مس
آمـده  به دسـت با یک تکه قیر ۀریشاشان از عکاظ کویت است، همانگونه که اساساًهاي مشابهنمونه

به هرحال . سفال  و آمفورا دیده شده است، یکی است(کونان، تحت چاپ)از سطح داخلی یک قطعه
(اولئانـان) کـه در آنهـا تشـخیص     oleanane-18α، داراي قیرهایی است که شامل عکاظهاي نمونه

هاي قیري ممسـنی یـا     دهد که قیرهاي عکاظ مربوط به چشمهله نشان میأداده شده بود و این مس
)mamatuin ۀهاي اصلی از منطقمخلوط با دیگر چشمهبه صورتلرستان هستند که ) ماماتین، در

هاي شکسته متعلق اند. قابل توجه است که این تکه سفالعین قیر دهلران مورد استفاده قرار گرفته
ساسانی است در بندرگاهی که امروزه کویـت  پارت  وۀزمانی است: عکاظ یک محوطةبه همان دور

شـناختانه قیـري از همـان منطقـه در خـط      هاي باسـتان دیگر از مواد و نمونهشود. برخی نامیده می
آنها در لرستان نشـان  ۀآباد و دهلران که همتپه علیآمده است: شوش،به دستتري مستقیم پایین

,Stern & et.alاند(داده شده 2007: 9(.
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مربوط به ایران و aهاي قیري ایران و عراق(دیاگرام النکا با چشمههاي آزمایشی سریمقایسه نمونه-7طرح 
,Stern & et.al(مربوط به عراق است.) bدیاگرام  2007: 12(

ها در روشها و ترپانهاي طبیعی نفتی ایرانیان نسبت بین استرنها و چشمهبراي این نمونه1در جدول 
GCRN)gammacerane /(hopaneβ21 ،α17ابــل در مقTM /TS ــ ۀنشــان داده شــده اســت.  هم

کـوه، چشـمه طبیعـی    عین قیر، دهلـران، سـیاه  ۀگردند به منطقمیاي برهاي سریالنکا از نظر ریشهنمونه
هـاي  تا از نمونـه 5آمده از شوش. به هر حال از جمله به دستشناختانه قیري نفتی سلطان و مواد باستان

که به صورت بولد نشان داده شـده اسـت، تنهـا مـورد     » b«بخش1جدول ،8604شماره ۀسریالنکا، یافت
ــد  ــبت داده شـــــ ــاد در روش نســـــ ــل اعتمـــــ ــه GCRNةقابـــــ hopaneβ21 ،α17بـــــ

هوپـانی آنهـا   ةقبلـی خـانواد  ۀ) است. براي مابقی آنها، رتبـ hopane/هوپانیGammacerane(گامانگاري/
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gammaceraneتغییر پیدا کرد در نسبت گامانگاري به هوپانی( to hopaneسـاخت آن قادرسـاخت   )، و
) بـه  gammaceraneسـازي اشـعه گاما(گامانگـاري/    تا یک شاخص ژنتیکی حقیقی داشته باشـیم. غنـی  

محیطـی داشـته باشـد، همانگونـه کـه      سرتاسري تنزل رتبه زیستبه صورتصورت عمومی موجب شده 
را درنظـر  8604این بایـد نمونـه شـماره    باال پیش از این بحث شده بود. بنابردر30112هاينمونهةدربار

داشت که قیرهاي آن سالم باقی مانده بود، و مربوط و نزدیـک بـه چشـمه طبیعـی نفتـی سـلطان اسـت        
,Stern & et.alهمانگونه که در باال اشاره و بدان توجه شده است( 2007: 12(.

,Stern & et.al(برگرفته از -1جدول  2007: 9(
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,Stern & et.alآنالیز قیرهاي سریالنکا (3و 2جدول  2007: 9(

هـاي  نشان داده شده است نمونهTM /TSدر برابر hopaneα17 /oleanane-α18، 2در جدول 
ارزش آن hopaneβ21-17α /oleanoneα18مربوط به سریالنکا که  ارائه شده است به صورت

ها به صـورت حـداکثري   است اما نه هم رده یا برابر با عدد صفر. در حقیقت رتبه هوپالخیلی پایین 
امـا ایـن مولکـول از نظـر بـدون ابهـام بـودن        oleananeمعلوم شده است با حفظ متقارن ساختی 

برابـر بـا   ) احتمـاالً b،(axis،y(2ثابت و معینی(جـدول  شود. بنابراین این نسبتاًیید نمیأهمچنان ت
هاي سریالنکا منطبق هستند بـا منطقـه عـین قیـر، دهلـران،      یک بار دیگر نمونهست. مجدداًصفر ا
شـناختانه  هاي باسـتان کوه و چشمه نفتی طبیعی سلطان، و نزدیک هستند به بسیاري از نمونهسیاه

بخـش  2هاي سـریالنکا(جدول  . با مقایسه کردن داده2آمده از عکاظ(کویت) جدول به دستقیري 
b بخش 2جدول هاي طبیعی نفت ایران(چشمه) باa هـاي  دهـد کـه نمونـه   )، یکبار دیگر نشان مـی

دختر، دهلران، و چشمه نفتی طبیعـی  آمده منطبق هستند با عین قیر، پلبه دستشناختانه باستان
ها برابر بیش از همه نمونه8604اي را که باید بدان توجه کرد این است که شماره سلطان. یک نکته
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هاي اصـلی  جدا از گروه8601دهد. شماره ت با چشمه طبیعی نفتی سلطان و پل دختر نشان میاس
,TM/Ts)Stern & et.alاست با تفاوت زیاد و یک نسبت باالي  2007: p.12(.

ییـد  أگیرند کـه ت قرار می59%0تا–98%0هاي سریالنکایی در محدوده ردیف نمونه&Dدر روش آ
کننـد.  شوند و موجودات حیاتی آن کاهش پیدا مـی با اکسیژن ترکیب میله است که قیرهاأاین مس

3جـدول  هاي سریالنکایی با منابع گوناگون قیري قابل دسترسـی در باسـتان در ایران(  مقایشه داده
هاي یافته شده در عین قیر، دهلران، پـل دختـر و   ها نظیر دادهدهد که این نمونه) نشان میaبخش

ها همچنین تطابق دارند و نظیر قیرهاي شوش هستند کـه  طان هستند. دادهچشمه طبیعی نفت سل
هاي روي قیرچسبناك نیسـتند کـه ایـن    اند با مواد آلی و معدنی، و دادهدر اصل قیرها مخلوط شده

هـایی اسـت کـه    بناك داراي نشـانه سهم مشابه استخراج سنگ سخت طبیعی است. قیر سخت و چ
کونان و ةکیلومتري شوش. در مطالعات انجام شد130سنگی در شکل گرفته است در برون زدهاي

آنها سه نوع یا گروه از مصنوعات قیري را در منطقه شوش شناسـایی و  دشنز بر روي مصنوعات آن،
هـاي سـریالنکایی   اشاره به این موضوع دارد که نمونهTM/TSمعرفی کردند. فقدان الئانان و نسبت 

اي از ناحیه لرسـتان  از نظر ریشهگی است بنابراین، بیشتر قیرها احتماالًهاي خانواداز نوع سوم گروه
,Stern & et.alهستند( 2007: 14(.

هاي نفتی ایران و عراقهاي ایزوتوپی قیرهاي ایران و سریالنکا و چشمهجدول داده-4جدول 
)Stern & et.al, 2007: 9(
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گیرينتیجه
هـاي نـوك اژدري نخـودي رنـگ از سـریالنکا آنـالیز شـدند        قیرهاي سفالبا وجود این حقیقت که

هاي طبیعی در مقابل آنهـا وجـود   هاي رایج بیشتري نسبت به تراوش نفتدراینجا، یک سري نمونه
ۀکنـد کـه ریشـ   هاي ایزوتوپی مشخص میمحیطی، بعالوه دادههاي زیستدارد، نسبت قیر، شاخص

لرسـتان  ۀیک منبع قیري در نزدیکی شوش بوده اسـت، در منطقـ  هاي آزمایش شده ازاصلی نمونه
آمده از محوطـه  به دستهاي ها خیلی زیاد وابسته به نمونهایران. عالوه بر این بسیاري از این نمونه

ترِ پارت و ساسانی در عکاظ درکویت هستند. این مدارك علمی با همدیگر بـه همـراه   اندکی قدیمی
کند که ارتباط وسیع تجارتی سـریالنکا بـا غـرب    یید میأمنابع نوشتاري، تشناسانه ومدارك باستان

آسیا در نیمه دوم قرن اول میالدي رواج داشته است. ظروف داراي ردیف قیري ممکن اسـت بـراي   
هـا،  هاي یا روغنسازي یا انتقال تولیدات مایع فاسد شدنی متنوعی استفاده شود. همانند نفتذخیره
بنـدي  ها. به هر حال، یک الیه ضد آب داده شده به آن به عنوان عایقت، یا شرابهاي عطرجاعصاره

تعریف و تحلیل شیمیایی این تولیدات به آسانی قابل تشـخیص نیسـت. نـوع ایـن ارتباطـات هنـوز       
آوري نـذورات  هاي تجاري رسمی باشد یا به صـورت غیررسـمی جمـع   روشن نشده است، آنها شبکه

ا حتی وجـود اجتمـاعی از تـاجران خـارجی در     یاند.ی که زائران با خود آوردهمسافران باشد، هدایای
کردند از سطوح بـاالیی  باشد. شاید اشاراتی است از کشفیات نسطوریانی که عبور میآنورادهاپورا می

هاي نخودي بدون پوشش قیري ممکن است اشاره داشته ها و حتی سفالاین شهر. وجود این سفال
به شکل دادن پیشکش به معابد بودایی درآنورادهاپورا یر رایج مبادله پایاپاي، احتماالًباشد به رسم غ

)Stern & et.al, 2007: 17(.
هاي شهري کلیدي نظیر آنورادهـاپورا، مانتـایی و   ، این ظروف در محوطه، در یک دوره مشخصقطعاً

اي از داخـل  دي، نمونـه هـاي مـور  سیگیریا یافته شدند، در طی دو فصل بررسـی متمرکـز و کـاوش   
هــاي روســتایی هــا در محوطــهاي از ایــن ســفالهــاي درونــی آنورادهــاپورا و هــیچ نمونــهســرزمین
نیامد. در نهایت، جالب توجه است توجه کنـیم بـه   به دستهاي مرتفع داخلی آنورادهاپورا سرزمین

بـا مـواد دوبـاره    هاي دور دسـت از شـرق و غـرب قلعـه آنورادهـاپور     ظهور کاالهاي تجاري سرزمین
بقایاي زودگذر «از آن با اصطالح » پاراناویتانا«شود، کهاي که به صورت عمده دیده میاستفاده شده

-هاي غیرآباد و خشک آنجا را اشغال میکند، در واقع با اقامت در زمینیاد می» هاي گلیساختمان

اي است که دچار زوال پی در پـی  گونهکنند. عالوه بر این، بیشتر محققین تعریفشان از این دوره به 
گردد در دوران پادشاهی آنورادهـاپورا، متـروك شـدن و    به اوج شکوفایی باز میشده است، و مجدداً

واگذار شدن آنورادهاپورا به عنوان یک مرکز حکومتی با تسخیر آن در زمان آخرین پادشاهش به نام 
میالدي، بـه هرحـال، مجـدداً    1017در سال بوسیله ارتش چوالس از جنوب هند » ماهیندو پنجم«
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هـاي تجـارتی و معـامالت پایاپـاي بـه شـکل       المللی در شـبکه آنورادهاپورا به عنوان یک جزیره بین
دهد تا این که به هـدف نهـایی شـهري    شود به میزانی که به عملکردش ادامه میقدرتمند ظاهر می

کننـد  شان را با یکدیگر یکی مـی تابعیتتماالًرسد، و در این زمان بازرگانان و تجارش احخودش می
,Stern & et.alتا به عنوان یک مرکز فروش بیشتر موفق شوند( 2007: 18(.

نزدیکی معادن قیري رامهرمز به بندر ماهروبان، و منشاء قیرهاي آزمایش شـده در کویت(عکـاظ) و   
شـده اسـت را مطـرح    طقه تولید میاین احتمال را که این سفال در این منسریالنکاآنورادهاپورا در 

تواند پاسخی به این سئوال باشد.  هاي هدفمند در این بخش میکند. انجام بررسیمی
هـاي  اژدري و آمفـوراي رومـی هـم افـق بـا آن در کـاوش      نکته آخر اینکه عدم وجـود سـفال نـوك   

آمده اسـت. نبـود   تبه دسهندوستان که تنها در راس قانا در دهانه دریاي سرخ این دو گونه با هم 
هاي نوك اژدري در سواحل دریاي سرخ و مدیترانه نشانی از رقابت تجاري ساسانیان با رومیـان  گونه

هاي خلیج فارس را دریافت کند و توانسته سفال نوك اژدريدارند. به نظر قانا محلی بوده که هم می
,Tomberهم آمفوراهاي رومی را تا آنها را به هندوستان صـادر کنـد(   2007: امـري کـه در   .)984

ها که از سـوي  متون هم بدان اشاره شده است. پروکوپیوس اشاره به درگیري ساسانیان با آکسومیت
کند کـه در نهایـت بـا    رومیان تقویت شده بودند جهت گرفتن قدرت تجاري ابریشم از ساسانیان می

پذیرد.ها و کنترل این مرزها از سوي ساسانیان پایان میشکست آکسومیت
هاي به دسـت آمـده از آنورادهـاپورا داراي منشـاء     مطابق آنالیز انجام شده بر روي قیرهاي آن، گونه

آمده در فیلکه و کویت بیشتر عراقی و چند نمونه هـم مربـوط بـه ایـران     به دستهاي ایرانی و گونه
اسـت و از طریـق   هاي قیري که در ایران از آنها در ساختشان استفاده شـده  است. مهمترین چشمه

هاي قیـري ممتـین رامهرمـز، عـین قیـر در      آزمایشات آنالیز شیمیایی به اثبات رسیده است چشمه
در طـی کـاوش در   . )2دختر و چشمه طبیعی نفت و قیـري سـلطان اسـت(نک؛ نقشـه     دهلران، پل

نجـام  هـاي ا آمد. همچنین در طی بررسـی به دستهاي فراوانی از آن ماهروبان توسط نگارنده نمونه
هاي متفاوت آن هـم در بررسـی(بندر سـینیز،    شده از منطقه ماهروبان در بندر دیلم تا سیراف گونه

هـاي باسـتان   ماهروبان، بوشهر و منطقه ساحلی بین هندیجان و بندر دیلـم) و هـم در طـی کـاوش    
آمد.به دستشناختی در شغاب بوشهر 
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1منابع

شناسی در بندر باستانی رش فصل دوم کاوش باستانزا، گ)1388(اسماعیلی جلودار، محمد اسماعیل-
.سیراف(تهران، پژوهشکده باستان شناسی)

هجري 5ارتباط تجاري بنادر باستانی شمالی و جنوبی خلیج فارس در دوره اسالمی تا قرن ، 1389-
(دانشگاهشمالی خلیج فارس)بخشِشناختی سواحل مرکزيهاي باستانها و کاوشقمري(بر اساس بررسی

.)1389تهران، 
-a)1390،(»بخش اول: کاوش در ترانشه)گزارش مقدماتی کاوش نجات بخشی در سیرافI «( در

)1390ایران(شیراز، پژوشکده باستان شناسی، شناسىباستانساالنهگردهمایىنهمینمقاالتمجموعه
-)b1390(،اري صدر اسالم و پیشنهادي براي تعیین جایگاه بندر باستانی نجیرم بر اساس متون نوشت

.129-153شناختی در پژوهشنامه خلیج فارس، دفتر سوم، صص. مطالعات باستان
اسالمی گناوه و بندر نویافته جابرج در نزدیکی آن، دانشگاه تهران، -درآمدي بر بندر ساسانی1391-

.(زیر چاپ)1391المللی خلیج فارس، سومین همایش بین
نگاري در گزارش فصل اول کاوش الیه، )1388(توفیقیان، حسینمحمد اسماعیل واسماعیلی جلودار،-

.)1388شناسی، بندر باستانی ماهروبان(تهران، پژوهشکده باستان
بر: خلیج فارسدرساسانیوپارتةدوراقتصادي- تجاريهايراهومراکز، )1390(خسروز زاده، علیرضا-

سواحلوهرمزۀتنگدرگرفتهانجامهايو بررسیهاکاوشازآمدهدستبهشناختیباستانهايدادهاساس
.تهران، دانشگاه تربیت مدرس(رساله دکتري).فارسخلیججنوبی

سلسله التواریخ یا اخبار الصین والهند، ترجمه ، )1381(سلیمان تاجر سیرافی، ابوزید حسن سیرافی-
.)1381(انتشارات اساطیر، تهران، حسین قرچانلو،

سلسله التواریخ، ترجمه محمدمحمدي لوي عباسی، تهران، انتشارات ، )1335(سیرافیسلیمان و ابوزید-
.)1335گوتنبرگ،

(تهران، انتشارات بنیاد زادهعجایب هند، ترجمه محمد ملک، )1348(شهریار رامهرمزي، ناخدا بزرگ-
.)1348فرهنگ ایران، 

و ساسانی دشت میاناب در بررسی هاي اشکانی سفال، )1384(عالی، ابوالفضل و خسروزاده، علیرضا-
.)1384شناسی، باستان شناسی دشت میاناب در شوشتر(تهران، پژوهشکده باستان

شناسی دشت میاناب در شوشتر(تهران، پژوهشکده بررسی باستان، )1384(مقدم، عباس و همکاران-
.)1384باستان شناسی، 

.41- 61: 24شماره اثر،،"شغابگورستان"، )1374(میرفتاح، اصغر-
- Adams, R. 1970, "Tell Abu Sarifa, A Sassanian-Islamic ceramic sequence from
south central Iraq", Ars Orientalis 8: 87-119.

توان حذف کرد.میتعداد محدودي از منابع به جهت اهمیت آنها در مطالعات موضوع مقاله آورده شده است که در صورت نیاز - 1
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