
  
  �د�یات و ع�وم ا�سا�یدا���ده 

�نا�یبا�تان�وه آ�وز�ی 

  

  ي کارشناسی ارشدپایان نامه براي دریافت درجه

  تاریخشناسیگرایش پیش از ي باستاندر رشته

هاي تپه مقایسه  و تحلیل پتروگرافی سفال

جاجرم،  1بیمارستان آشخانه، جیران تپه، تپه رفته 

تپه کالته مستوفی، تپه بلند کیکانلو، تپه استخر 

  دره خراسان شمالیگلمن

  :پژوهشگر

  سیده حکیمه موسوي فقیه

  

:استاد راهنما

  اردشیر جوانمردزادهدکتر 

  

  :استاد مشاور

  محسن دانادکتر 

  

  )1397 بهمن(
  

 1تپه، تپـه رفتـه    یرانآشخانه، ج یمارستانتپه ب هايسفال یپتروگراف یلو تحل  یسهمقا  :نام پدیدآور و عنوان



سیده / درهخراسانشمالیتپه استخر گلمن یکانلو،تپه بلند ک ی،جاجرم، تپه کالته مستوف

  حکیمه موسوي فقیه

  اردشیر جوانمردزادهدکتر   : راهنمااناستاد

  محسن دانادکتر   :ان مشاوراستاد

  14/11/97  :دفاعتاریخ

  .ص  89  : اتتعدادصفح

  شناسیگروه باستان  :نامه شماره پایان

  :چکیده

ر آهـن  عصـ  .شناسی ایران به عصر آهن معروف استدر باستان. م.ق 500تا  1500ي زمانی گستره:هدف 

 ها در ایران است به خصوص در منطقه شمال شرق به علت کمبود فعالیت هـاي یکی از پر ابهام ترین دوره

این دوره در شمال شرق معرف دو فرهنگ داهسـتان و  . کمتر شناخته شده است باستان شناسی این دوره

سـفال خاکسـتري مـورد اسـتفاده قـرار       در عصر آهـن،  همانند دیگر مناطق ایراندر این منطقه . یاز است

هـا  سـفال سفال خاکسـتري بـا دیگـر    میگرفته که محلی و یا غیر محلی بودن و همچنین تفاوت تکنیکی 

به خصـوص   هاي باستان شناسیدر این راستا نیاز است تا تحقیقات و فعالیتچندان مشخص نبوده است، 

  .در این تحقیق از پژوهش آزمایشگاهی پتروگرافی استفاده شده است. صورت بگیرد عملیات آزمایشگاهی

-که طی بررسـی  ی،هاي خراسان شمالاز محوطه قطعه سفال عصر آهن 31داد تع:شناسی پژوهش روش

آزمایشـات بـه آزمایشـگاه     هاي میدانی جمع آوري شده و مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت و جهـت انجـام    

  .فرستاده شدند

  .دهدها رو به صورت محلی نشان میهاي صورت گرفته، ساخت سفالنتیجه آزمایش:ها یافته

تـوان  شناسی منطقه خراسان شمالی میعات زمینس آنالیز پتروگرافی و همچنین مطالبراسا:گیري نتیجه

اند و مربوط به خود منطقه هستند و تنها از نظر منشـاء  داشته داخلیو منشاء  محلیها بیان کرد که سفال

از لحاظ تکنیکی تفاوتی مـابین سـفال خاکسـتري و     .اولیه، زمان و مکان ساخت با هم تفاوت جزئی دارند

  .غیرخاکستري نبوده است

  عصرآهن، شمال شرق، خراسان شمالی، سفال، پتروگرافی:يهاي کلید واژه
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هاي کلیدي در پیش از تاریخ ایران است و در عصر آهن شمال شرق ایران یکی از دوره

چرا که گستره شاخص . این منطقه بسیار اهمیت دارد نیز ها به ایرانمسئله ورود آریایی

اصلی این دوره، سفال خاکستري، از شمال شرق آغاز شده، با یک قوس به سمت فالت 

این نوع .)1387زاده،رمضان(شود مرکزي امتداد یافته و سپس به شمال غربی منتهی می

و باستان شناسان  را براي پژوهشگران همگونی در سطح وسیع جغرافیایی سواالت بسیاري

در حال حاضر بیشتر محققان، سفال خاکستري را برآیند ورود اقوام و  ایجاد کرده است

و شمال شرق را یکی از مسیرهاي احتمالی ورود دانند هند و اروپایی به فالت ایران می

  . نداندها به ایران میآریایی

آغاز شد که شامل ) .م.ق1500حدود (عصر آهن در خراسان در نیمه دوم هزاره دوم 

هستان افرهنگ د. و فرهنگ یاز کهنهستان افرهنگ د. دو حوزه فرهنگی متفاوت است

در حوضه غربی رود اترك در جنوب غرب در نیمه غرب و شمال غرب خراسان،  کهن

مناطق که داراي . بوده است )ترکمن صحرا(ترکمنستان امروزي و در شمال دشت گرگان 

 .ش از اوایل عصر آهن به دالیل اقلیمی مسکون نشده بودنداین فرهنگ هستند تا پی

تپه ریوي، کم در چهار تپه کاوش شده است که شامل هستان در خراسان دستافرهنگ د

-بروسکی و بش تپه در دشت سملقان و جیران تپه در دشت اسفراین و به عالوه بررسی

هاي را در دشت کهنهستان اشناختی وجود تعداد زیادي از استقرارهاي نوع دهاي باستان

بجنورد، مانه و سملقان، بخش غربی دشت اسفراین و شمال دشت جاجرم نشان داده 

هستان اسملقان بسیاري از استقرارهاي عصرآهن با سفال شاخص نوع د در دشت. است

  ).9.،ص1391،وحدتی(خاك بکر شکل گرفته است روي مستقیما بر

سـاز بـا سـطح داغــدار    سـفال خاکسـتري ظریــف و چـرخ    کهـن هسـتان  ادر فرهنـگ د 

گونۀسفالی رایج بود؛ با وجود این سفالهاي آجـري و نخـودي سـاده هـم در ایـن فرهنـگ       

هاي دهانه باز با لولـۀ نـاودانی و   ها عبارت بود از کاسههاي اصلی سفالشکل. شدتولید می

ر استقرار اصلی بیشتر بـه رنـگ   هاي سفالی داین گونه. دار با دسته افقیپایههاي سهکاسه

خاکستري و در استقرارهاي وابستۀ اطراف بیشتر به رنگ روشن بوده و از ایـن رو بـه نظـر    

-ساخت خاکستري  مورد استفاده طبقه حاکم مستقر در قلعـه رسد سفال ظریف خوشمی

 به اعتقاد پژوهشگران منشـا سـفال  . ها و سفال روشن مورد استفاده مردم عادي بوده است

ي عصر مفـرغ دشـت گرگـان پـی     را باید سفال خاکستر کهنهستان اخاکستري فرهنگ د
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  ).10.،صهمان(گرفت

 .م.قهستان در حوزه فرهنگی غرب خراسان، در نیمه هزاره دوم اهمزمان با فرهنگ د

-هاي شمالی کپهپایهاین فرهنگ در کوه. فرهنگ یاز در حوزه فرهنگی شرق شکل گرفت

آباد تا باختر در ك مرکزي از شرق عشقرباستانی رودخانه مرغاب و اتداغ، در دلتاي 

برخالف حوزه فرهنگی غرب خراسان که . شمال افغانستان و جنوب ازبکستان پراکنده بود

ها پیش مسکون شده و تا پیش از عصر آهن مسکون نبود، حوزه فرهنگی شرق از مدت

شروع ). فرهنگ نمازگاه(گذاشته بودت سر مراحل زندگی روستانشینی و شهرنشینی را پش

ساز شاخص اواخر نمازگاه و ظهور دوره آهن در این بخش با ناپدید شدن کامل سفال چرخ

اولین . شدتی همراه بود که اغلب با نقوش هندسی ساده تزئین میساز و زمخسفال دست

این رو این  زو ا هاي سفال این فرهنگ جدید در تپه یاز در دلتاي مرغاب پیدا شدهنمونه

آثار این فرهنگ در تمام منطقه گسترش فرهنگ عصر .اندنامیده1فرهنگ جدید را یاز

داغ، از مرو تا باختر در شمال افغانستان و جنوب ترکمنستان مفرغی نمازگاه در شمال کپه

تپه و اراوالی در تپه، یاسیتپه، الکنتپه، داشلیتوان به الغپیدا شده که از آن جمله می

غرب افغانستان صاحب در منطقه شبرغان در شمالتپه و امامدشت مرغاب، تیلیاتپه، امشی

تپه در جنوب ازبکستان تپه و قزلآباد در نزدکی مزارشریف و کوچوكهاي نایبو تپه

در دره رود اترك شرقی از  1داغ، آثار فرهنگ یازهمچنین در جنوب کپه. اشاره کرد

ها نشان ها و بررسیکاوش. دشت بجنورد گزارش شده است قوچان تا شیروان و حتی در

هاي نیشابور و سبزوار، اسفراین و بخش شرقی دشت در دشت 1داده که فرهنگ یاز

  .)همان(جاجرم نیز وجود داشته است

هاي هندسی همچون ساز خاص خود را دارد که با طرحسفال دست 1فرهنگ یاز

ساز هاي دستپایان ساخت سفال. اندخطوط موازي، مثلث، لوزي و فلش رنگ شده

ي دوم یاز ي مهم ورود به دورهساز به عنوان یک شاخصههاي چرخمنقوش و ظهور سفال

آباد کیلومتري شرق عشق 150در  ي مهمی چون اولوگ تپهدر محوطه. شودشناخته می

ي نخست ي دوم یاز برخالف مرحلههاي دورهو در نزدیکی مرزهاي ایران، سفال

ساز بوده و داراي پوشش سرخ رنگ بر روي سطح بیرون، درون یا هر دو یشترشان چرخب

ي دیگري از در همین حال مجموعه. سطح سفال به عنوان یک ویژگی شاخص هستند

ي کالته هاي محوطهآمده با نمونهتپه بدستي مهم اولوگهاي یاز دو که از محوطهسفال

یزدانی، (دهدهمانندي آشکاري را نشان میمستوفی خراسان شمالی شباهت و 

  ).37.،ص1394
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هاست همانطور که گفته شد شمال شرق ایران یکی از مسیرهاي احتمالی ورود آریایی

و با توجه به اهمیت بسیار این مسئله، نبود شناخت کافی و کمبود اطالعات در این 

وجه به اینکه سفال در و با ت باشدزمینه، انجام پژوهشی مستقل در این باب ضروري می

مطالعات باستان شناسی ایران اهمیت بسیار زیادي دارد، با بررسی آزمایشگاهی بر روي 

توانیم به این هاي این محوطه ها و اطالعات به دست آمده از این پژوهش میسفال

موضوع  پی ببریم که ساختار تکنیکی سفال در این دوره تغییر کرده یا همینگونه بوده و 

با توجه . ها بومی هستند یا از مناطق دیگري به این منطقه آمده استاینکه این سفالیا 

به اهمیت عصر آهن در مطالعات باستان شناسی براي درك بهتر این دوران در شمال 

اند مورد مطالعه قرار هاي عصر آهن شناخته شدههایی که با دادهشرق ایران محوطه

هاي فصل دوم به تشریح موقعیت جغرافیایی و ویژگی خواهیم داد براي این منظور، در

 عصرآهن در شمال شرق ایران و پیشینه و همچنین به فرهنگ محیطی خراسان شمالی

هاي منسوب به این فرهنگ در خراسان شمالی آشنا پرداخته، در فصل سوم با محوطه

ه منتخب آوري شده از شش محوطهاي جمعدر فصل چهارم در مورد نمونه. خواهیم شد

اند به تفصیل بحث خراسان شمالی که مورد آنالیز و مطالعات میکروسکوپی قرار گرفته

گیري از مطالعات و ارزیابی فرضیات مطرح خواهد شد و نهایتا در فصل پنجم به نتیجه

  .شده خواهیم پرداخت

    بیان مسئله - 1-2

. عصر آهن معروف استشناسی ایران به در باستان .م.ق 500تا  1500ي زمانی گستره

این دوره به دالیل تحوالتی که در این مقطع تاریخی روي داده از نظر زمانی از سایر 

شناسی، در این بازه هاي باستانبر اساس داده. کندتر جلوه میهاي قبل، مجزا و مهمدوره

وم ي دتا نیمه. شودهاي مختلف زندگی مردم مشاهده میزمانی تحوالت تکاملی در جنبه

یک وحدت فرهنگی خاص بر مناطق وسیعی از ایران حاکم نبود، از این  .م.هزاره دوم ق

اي در نوع تاریخ به بعد رفته رفته با ورود اقوام مهاجر به داخل فالت ایران تحول عمده

این . فرهنگ و بینش ساکنان ایران آغاز گردید که در نهایت به تشکیل دولت ماد انجامید

شناسی از منظرهاي گوناگونی مورد ارزیابی قرار گرفته است که باستان تحوالت در دنیاي

توان به تغییر الگوي معماري، نوع سفال، سنت تدفین، اعتقادات و ها میترین آناز مهم

  ).8.،ص1392فراشی، (افزار اشاره نمودپیشرفت در تکنولوژي ساخت جنگ

. رودشمار میشناسی ایران بهستانهاي فرهنگی باترین دورهاین دوره یکی از پرابهام
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شناسی و از سوي هاي باستانسوي به کمیت و کیفیت کاوشتواند از یکاین ابهامات می

هاي از این رو، پژوهش. هاي این دوره بازگرددها و یافتهدیگر به تحلیل استقرارگاه

یگاه خود را در هاي بلند مدت جاریزيتواند با برنامهشناسی عصر آهن ایران میباستان

ي فرهنگی هایی انسانی این دورهجاییها و جابههاي مهم و تحلیلی به ویژه مهاجرتبرنامه

 فرهنگی این دوره_عی، ساختار اجتماهاي مقابلتوان با تمام سختیبا این نگاه می. بازیابد

  .را به خوبی درك و بازسازي نمود

در زندگی انسان تغییرات بطنی یا سریع را سفال به علت نیاز دائمی و تداوم کاربرد آن 

ترین کند و اصلیهاي صنعتی انسان بخوبی بازگو میدر شیوه معشیت و پیشرفت

درباره  رایجترین بحث مهم. سیاه داغدار است_ي عصرآهن نیز، سفال خاکستريمشخصه

ر که د مهمهاي یکی از پرسش رابطه؛ در این باشدمیسفال خاکستري مساله مهاجرت 

ي ي ظهور سفال خاکستري با مسئلهعصرآهن با آن مواجه هستیم، ارتباط پدیده

اصلی آن که آیا خاستگاه اند و ایني دوم به ایران وارد شدهمهاجرانی است اواخر هزاره

-و باستان متفاوت پژوهشگران هايدیدگاهرو است که ما شاهد یا خیر؛ از این بودهبومی 

، »هاي سفالی و مهاجرت ایرانیانافق«، »پویایی فرهنگی«ي به مانند فرضیه شناسان

، 1396حصاري، (هستیم» ایی اقوام درکریدورهاي فرهنگیجابه ج«و یا  »تهاجم«

  ).10.ص

هاي مختلف ایران در طول هزاره اول قبل از میالد در  بررسی عمیق جوامع در بخش

. دهد دوم و سوم را نشان می فالت ایران، برخی ارتباطات فرهنگی به ویژه در دوره آهنی

هاي باستانشناسی دیدگاه روشنی از این ارتباطات فرهنگی و اقتصادي در  امروزه حفاري

هاي حسنلو، مربوط به عصر  هاي برخی از الیه یافته. دهد دسترس پژوهشگران قرار می

  ).12.،ص1392سروري، (آثار این الیه منشا محلی دارند برخی از. آهن دو است

بر این، شواهدي مبنی بر نفوذ آثاري با منشا خارجی نیز در این میان مشهود عالوه 

چون هاي لعابدار تزئینی هم لزي، کاشیاي برخی از آثار ف ها، مهرهاي استوانه  عاج.است

هایی به شکل شیر همگی رابطه بین آشور، شمال روسیه و  هاي گوناگون ظرف نوشته

هاي کهربا، طال و نقره در این مجموعه قرار  مهرهبر این اساس . کند حسنلو را مشخص می

آمده به نقاط  دهد کاالهایی که از غرب می بررسی شواهد موجود نشان می. گیرند می

اي که از  هاي استوانه شیشه و مهره.شده است تر از حسنلو مثل مارلیک منتقل می شرقی

محوطه شهریري واقع در هاي غیر سفالین  در یافته.آمده در مارلیک موجود است آشور می

ها عبارتند از ابزارآالت مفرغی،  این یافته. استان اردبیل نیز چنین شباهتی وجود دارد
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هاي یکسانی  هاي عصر آهن از ویژگی زیورآالت طالیی و مهره که مانند تمامی محوطه

ن رسد در شمال غرب ایرا به نظر می. برخوردارند اما در جزئیات با یکدیگر متفاوت هستند

جایی بین  در مناطق شمال شرق ایران جابه ،پس از ورود فرهنگ بومی جوامع ساکن

آهن با شد که طی آن فرهنگ جدید یعنی عصرفرهنگ قدیم و جدید صورت گرفته با

این اقوام . هاي خاص خود، جایگزین فرهنگ دوران مفرغ در این مناطق شده است ویژگی

طقه عالوه بر به همین دلیل در این من. اند شدهرو در مناطق شمال غرب ایران مستقر کوچ

هاي متعلق به عصر  هاي استقراري و نیز مکان آهن یک، شاهد مکانمناطق متعلق به عصر

  .)1387رمضان زاده، (مآهن دو هستی

این دوره . بوده است .م.ق 500تا  1500هن در شمال شرق نیز در گستره زمانی عصر آ

از  گذار در شمال شرق ایران. است 1و یاز کهنهستان ارف دو فرهنگ ددر این منطقه مع

بعضی .شناختی قابل بررسی است ي باستانها عصر مفرغ به عصر آهن از طریق داده

اصلی عصر آهن است، در  که پیدایش سفال خاکستري براق که ویژگی محققین معتقدند

-حقیقت ما شاهد اوجدر و  این منطقه ناگهانی نبوده بلکه تدریجی و تکاملی بوده است

گیري و گسترش همه جانبه یک نوع تکنیک سفالگري جدید با روند تحولی درون 

هاي هاي خاکستري اواخر مفرغ، نیاي سفالاي هستیم و به طور کلی سفالمنطقه

  ).21.،ص1391صادقی، (ایران هستند عصرآهن قسمت شمال

1936در سال 

گرفچنیننتیجهبوددردشتگرگانانجامدادهمفرغخودکهدرزمینهشناساییعصرتحقیقاتکرافورداز

. تغییراتدرسفال ممکناستتدریجیباشد،یعنیتکاملییاممکناستسریعانجامگرفتهباشد«: ت

اگرایندگرگونیهاتدریجیباشدنشانگرنوعیپیشرفتدرزندگی 

مردمبومیاست،امااگرسریعباشداشارهبهورودمردمیجدیدبافرهنگمتفاوتهمراهباسفالمخصوصب

  ).26.،ص1393کریمی، (»هخوددارد

توان به طور گی این مسئله، هنوز نمیبا توجه به اهمیت مسئله مهاجرت و پیچیده

دقیق اظهار نظر کرد و براي تدقیق مطالب گفته شده و نیز اطالعات علمی دقیق نیاز 

در این تحقیق از پژوهش آزمایشگاهی . هاي آزمایشگاهی صورت گیرداست که پژوهش

مقایسه وتحلیل پتروگرافی سفال روشی است براي آنالیز و . استپتروگرافی استفاده شده 

بررسی انواع و شناسایی ترکیب مواد و عناصر تشکیل دهنده سفال که امروزه در صنعت و 

هاي  بررسی میکروسکوپی برش پتروگرافی سفال روش.شودمراکز پژوهشی استفاده می

شناسی به  ر این روش که از زمیند.در نور پالریزه است) میکرونی 30(بسیار نازك سفال 
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ي سفال شناسایی شده و با  هاي سنگی موجود در خمیره ،آمیزهاستعاریت گرفته شده 

هاي مشابه در سایر مناطق مقایسه  شناسی منطقه تولید سفال و نیز سفال ترکیب سنگ

شود و پس از تعیین و تعریف پتروفابریک سفال، به تکنولوژي و مکان تولید و نیز  می

زاده و همکاران تقی(شود مسیرهاي احتمالی تجارت سفال در گذشته پی برده می

  ). 32.،ص1395

هاي تکنیکی سفال اي در زمینه ویژگیاطالعات ارزنده همچنین پتروگرافی سفال،

و مواد افزوده شده به خمیره سفال یا  ساز بودن ظروف سفالیساز یا دستهمانند چرخ

ذرین، هاي آاز قطعات سنگ) آمیزه(مواد پرکننده سفال  .دهدهمان ماده چسباننده می

کلیه مواد گیاهی و آلی موجود در . ی و رسی هستندآذرین سیلیسی و قطعات سیلت

روند و تنها جاي آنها گراد از بین میدرجه سانتی 250-200ها در درجه حرارت سفال

  .ماندباقی می

هاي منتخب عصر آهن هاي سفالی تپهده، دادر این پژوهش با استفاده از این روش

جاجرم، تپه کالته  1ران تپه، تپه رفتهی، جآشخانه مارستانیبتپه شمال شرق که شامل

. گیرندمیقرارمورد بررسی و پژوهش  کانلو، تپه استخر گلمن درهیمستوفی، تپه بلند ک

شهرستان  تپه کالته مستوفی در دشت. هستنداین تپه ها در استان خراسان شمالی 

بجنورد، تپه بیمارستان آشخانه و تپه بلند کوشکی کیکانلو در شهرستان مانه و سملقان، 

دره در شهرستان گرمه و در حاشیه دشت شهرستان جاجرم، تپه استخر گلمن1رفتهتپه

ها، خاك، آب و هوا و اقلیم تا از نظر ناهمواري. جیران تپه در شهرستان اسفراین قرار دارد

-هاي این تپهبر اساس برآوردهاي اولیه، سفال. ن مناطق مشابه یکدیگر هستندحدودي ای

هستند که سفال خاکستري رنگ و نخودي  2و 1هاي سفالی عصرآهنها بیشتر از شاخصه

با . رنگ و قرمز رنگ بوده که درصد سفال خاکستري رنگ به نسبت زیادتر بوده است

دانند، سفال خاکستري ها میتمالی آریاییتوجه به اینکه شمال شرق را یکی مسیرهاي اح

  .اندها و اقوام مهاجر نسبت دادهاین مناطق را به آریایی

با این حال، هنوز در مورد کم و کیف مطالب فوق نمی توان به طور دقیق اظهار نظر 

کرد و براي تدقیق مطالب گفته شده و نیز اطالعات علمی و آزمایشگاهی دقیق نیاز است 

ها با در این پژوهش آنالیز و ترکیب سفال این تپه. از سفال ها آزمایش شوند که قطعاتی

استفاده از روش فوق نتایج قابل توجهی در ارتباط با مقایسه وتحلیل نوع ترکیبات خاك 

مصرفی ودرصد عناصر موجود درآن، نحوه و تکنیک پخت در فرایند تولید این گونه سفال 

هاي این هاي موجود بین سفالدهد تفاوتا این امکان را میو به م گذارددر اختیار ما می
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  .مناطق رامشخص کنیم دیگرمناطق با 

    هاي پژوهشپرسش- 1-3

  :است هاي زیرپرسش ن پژوهش به دنبال پاسخگویی بهای

ها به چه صورت بوده است هاي ساختاري سفال این تپهتکنیک ساخت و ویژگی- 1

ها وجود دارد؟خاکستري این محوطهخاکستري و غیراوتی ما بین سفال و چه تف

چگونه  اي بوده است؟یا صرفا منطقه اي وسازمان تولید سفال به صورت منطقه- 2

  هاي احتمالی پی برد؟توان به برهمکنشمی

    فرضیه پژوهش- 1-4

  :باشنددر راستاي سواالت فوق فرضیات زیر قابل طرح می

ساز و چرخساز تولیده ها با ترکیبی از دستاین تپههاي رسد که سفالبه نظر می- 1

شده اند و از این منظر تفاوت بین تکنیک تولید سفال هاي خاکستري و غیر 

رسد که گزینش مواد مصرفی براي به نظر می. خاکستري کامال مشخص و نمایان است

.خاکستري یکسان نبوده استهاي خاکستري و غیرساخت سفال

م، .قان با نیمه هزاره دوم زمکه همانند دیگر مناطق ایران همد رسبه نشر می- 2

اي و تولید سفال به اي و فرامنطقهو فناوري تولید سفال بصورت منطقهتکنیک ها 

  . صورت بومی و توسط ساکنان هر منطقه تولید می شده است

    اهداف پژوهش- 1-5

هاي تکنیکی ید و ویژگیهدف از انجام این پژوهش آگاهی یافتن از منشأ، سازمان تول

نشان دادن این امر که آیا تولید سفال عصر آهن در . هاي خراسان شمالی استسفال

اي بوده از اي بوده یا صرفا منطقهاي و فرامنطقهمنطقه خراسان شمالی به صورت منطقه

با توجه به اهمیت سفال در دوران پیش از تاریخ . ي این پژوهش استاهداف تعیین شده

ها از طریق مطالعات هاي کاربردي سفالبردن به شاخصهدیگر این پژوهش پی هدف

هاي مطرح شده در مورد توان به پرسشبا انجام این پژوهش می. پتروگرافی است

. تاحدودي پاسخ داد) بالخص خراسان شمالی(ها به منطقه شمال شرق ت آریاییمهاجر

مزبور طرح کرد؛ بدین صورت دانش ما تر در زمینه هاي کلیديتوان پرسشهمچنین می

-اقتصادي که منجر شکل_ترین تغییرات سیاسیاي که سرآغاز بزرگترین و پیچیدهاز دوره

.شوند، به طور محسوسی افزایش خواهد یافتگیري امپراطوري ماد و هخامنشی می
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    ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-6

اما متاسفانه، . یت ویژه اي داردشناسی ایران منطقه شمال شرق اهمدر مطالعات باستان

اي نشده و نسبت به دیگر مناطق ایران، کمتر ر گذشته به این منطقه چندان توجهدر ادوا

  . شناسی اندکی صورت گرفته استهاي باستانشناخته شده است و در این منطقه فعالیت

شده و کمبود  ها تقریبا نابوددر این پژوهش با توجه به اینکه امروزه بعضی از این تپه

اطالعات آزمایشگاهی ما از دوره آهن و بخصوص پتروگرافی، بسیار نیاز است تا در این 

آشخانه،  مارستانیبتپه هاي هاي پرداختن به تحلیل و بررسی سفال. زمینه کار شود

کانلو، تپه استخر گلمن دره یجاجرم، تپه کالته مستوفی، تپه بلند ک 1ران تپه، تپه رفتهیج

. شرق ایران نیز بوده استاي شناسایی بیشتر فرهنگ مردمان عصر آهن شمالروشی بر

  :شودبنابراین در این رساله اهداف زیر دنبال می

آمده از این مناطق و بررسی هاي بدستفراهم کردن برخی نمونه سفال- 1

آزمایشگاهی پتروگرافی برروي آنها

  هاي تکنیکیاهتبندي آنها از نظر شبآمده و دستهمطالعه نتایج بدست- 2

    پیشینه پژوهش- 1-7

اسـتفاده از  . در این پژوهش از مطالعات آزمایشـگاهی پتروگرافـی اسـتفاده شـده اسـت     

-هاي آزمایشگاهی و بخصوص پتروگرافی براي مطالعات ظـروف سـفالین در باسـتان   روش

-آنا شپرد نخستین کسی است که براي مطالعه سـفال . اي دارداي چند دههشناسی سابقه

در ایران نیـز در  . (Shepard,1956)هاي جنوب آمریکا از روش پتروگرافی استفاده نمود

-هـاي قابـل  دهه اخیر استفاده از روش پتروگرافی و دیگر مطالعـات آزمایشـگاهی فعالیـت   

جـواد سـروري   ، خرم آباد اردبیل1393امیر ثناجو در سال . اي صورت گرفته استمالحظه

شـهر  1395، مهنـاز حـاتمی   تپـه مارلیـک   1394عابـدي   منیر علیپور، تپه حسنلو1393

سفال هاي دوره جمدت النصر دشت هاي مهران و دهلـران  1396مهري محمدي ، سوخته

  .اندمانند آن، چند نمونه سفال را مورد آزمایش پتروگرافی قرار دادهو 

هاي آزمایشگاهی در اما متاسفانه در منطقه شمال شرق و بویژه خراسان شمالی روش

به عنوان نمونه افشین . زمینه سفال جز چند مورد محدود چندان انجام نگرفته است

ي باستانی کالته مستوفی را مورد هاي محوطه، چهار نمونه از سفال1394یزدانی در سال 

محبوبه عباس همچنین ). 1394یزدانی، (قرار داد (XRD)آزمایش تجزیه مولکولی 

، ده نمونه از سفال هاي محوطه بلقیس 1397آبادي عربی و یاسین صدفی در سال 
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  ).1397آبادي و دیگران، عباس(ورد آزمایش پتروگرافی قرار دادندشهرستان اسفراین را م

    هاروش تحقیق و ابزار گردآوري داده- 1-8

- اي و میدانی و تحلیلیبراي انجام این رساله از روش میدانی و آزمایشگاهی، کتابخانه

  :استتوصیفی استفاده شده

هاي سفالی مناطق مورد بررسی در روش میدانی و آزمایشگاهی با توجه به  تراکم داده

آوري شده و بعد از تهیه هاي آمار گرفته به صورت میدانی جمععدد از کل سفال 30

  . اندها به آزمایشگاه منتقل و مورد آزمایش قرار گرفته شدهعکس از آن

اي با مطالعه منابع، گزارش حفاري و مقاالت در این رابطه و فیش در روش کتابخانه

  . برداري از آنها صورت گرفته است

هاي ها بر اساس دادهتوصیفی، با کمک اطالعات گردآوري شده سفال_در روش تحلیلی

اي با یکدیگر مقایسه بندي و در انتها براساس منابع کتابخانهپتروگرافی توصیف و طبقه

  . شده است

    بنديجمع-1-9

سال قبل از میالد شروع شد که علت نام گذاري آن به دلیل  1500عصر آهن در 

سفال خاکستري و اشکال خاص سفالی از . استفاده گسترده از آهن در این دوره بوده است

این فرهنگ در بخش وسیعی از ایران . رودشمار میهاي خاص این دوره بهشاخصه

این . بوده است) خراسان شمالی(این مناطق شمال شرق  گسترش یافت، که از جمله

را یکی از شناسان بوده و این بخش از ایران منطقه از دیرباز مورد توجه محققین و باستان

مبهم است این است که آنچه که در این بین . اندها دانستهمسیرهاي مهاجرت آریایی

شده، یا اینکه به همراه تولید میسفال نوع عصر آهن خراسان شمالی به صورت محلی 

مسئله مهم دیگري که . مهاجران آریایی به این طبقه آمده و محصول وارداتی بوده است

مطرح است این است که هنوز اطالعاتی در مورد شیوه پخت و ساخت سفال، میزان 

وي با انجام آزمایش پتروگرافی بر ر. ها در اختیار نداریمحرارت، خمیره و شاموت سفال

-کار رفته همها بهتوانیم به میزان حرارتی که براي تولید این نوع سفالها مینمونه سفال

  .ببریمچنین روش ساخت سفال پی

  



  مبانی و پیشینه تحقیق -2

  موقعیت جغرافیایی خراسان شمالی - 2-1

درصد از  7/1با  کیلومتر مربع است که 28434استان خراسان شمالی با وسعت تقریباً 

این استان در . گیردهاي متوسط کشور قرار میدر ردیف استانمساحت کل کشور، 

هاي گلستان و خراسان رضوي و سمنان و از استان قرار دارد که شرقی ایرانشمال

 ناین استا. قرارگرفته استدر همسایگی مرزهاي شمالی خود با کشور ترکمنستان 

. است روستاي داراي سکنه 862دهستان،  40شهر،  16شهرستان،  8از  متشکل

 و سملقان، راز و شیروان، اسفراین، مانه _که مرکز استان است_ها شامل بجنورد شهرستان

  ).47.،ص1391وزارت آموزش و پرورش، (رگالن، جاجرم، فاروج و گرمه استج

  
  )1397، نگارنده: منبع( موقعیت استان خراسان شمالی در نقشه ایران -1- 2نقشه 

  هاي زیست محیطیویژگی - 2-2

تقسیم  نواحی کوهستانیو  نواحی پست و هموارمالی از نظر ناهمواري به شخراسان 

 دشتی که سهم_رافیاي طبیعی یک سرزمین کوهستانیاستان به لحاظ جغاین . شودمی

جهان قله شاه .است تقسیم شده یکسان به طورهریک از نواحی کوهستانی و هموار در آن 



متر از سطح دریا، در شمال شرقی اسفراین و جنوب غربی فاروج قرار دارد  3051با ارتفاع 

و یاب در شهرستان مانه ، روستاي تازهن نقطهتریو پستترین نقطه استاناست مرتفعکه 

، وزارت آموزش و پرورش(متر از سطح دریا ارتفاع دارد 400سملقان است که 

  ).4.،ص1391

  کوهستان -2-2-1

زایی در دوره حاصل آخرین حرکات کوهارتفاعات این استان شناسی از نظر زمین

داغ کوه کپهها شامل رشتهرشته کوهاین . هاي جوان استترشیاري از دوران سوم و از کوه

  . و رشته کوه آالداغ است

در شمال استان واقع شده است و از غرب به دریاي خزر و از شرق : رشته کوه کپه داغ

- این ارتفاعات که در چین. شوندبه ارتفاعات هزار مسجد خراسان رضوي منتهی می

از ) داغگسل کپه(آباد عشق اند، به وسیله گسلهیمالیا شکل گرفته_هاي آلپخوردگی

هاي مانه و سملقان، بجنورد، هاي پست ترکمنستان و بوسیله رودخانه اترك و دشتدشت

  .شودشیروان، فاروج از رشته کوه جنوبی آالداغ جدا می

 شود، به همین علتاین ارتفاعات یک واحد ژورایی محسوب میاز نظر ژئومورفولوژي 

امتداد محور چینها . باشددر تبعیت از ساختمان زمین میها ناهمواري این شکل ظاهري

سطح محوري چینها به علت دخالت هسته مقاوم لوت به . جنوب شرقی است_غربیشمال

محور چینها عموما فرود یک طرفه . باشدعنوان یک عامل ثانوي داراي انحناي شمالی می

اي رفیع به صورت زنجیروار به هدیواره مانندها طاقدیس علتبه همین . یا دو طرفه دارند

  .)213.،ص1386عالیی طالقانی،(انددنبال هم ظاهر شده

داغ شباهت زیادي از نظر ساختار زمین شناسی با زاگرس دارند و وجود ارتفاعات کپه 

هاي آتشفشانی و هاي متعدد ساختار رسوبی، نامتقارن بودن چینها، فقدان فعالیتگسل

شکاف آن شرایط مساعدي براي ذخایر آب زیرزمینی و هاي داراي درز و وجود سنگ

هاي این ارتفاعات سازندهاي آهکی و وجود از دیگر ویژگی. کندمنابع نفت و گاز ایجاد می

  . نو استسیترین قلۀ این رشته کوه، میمرتفع. هاي کارستی استپدیده

قـرار  هـاي البـرز   ادامـه کـوه   در این ارتفاعات در قسمت میانی استان و: ارتفاعات آالداغ

بینـالود را تشـکیل   _که همراه ارتفاعات بینالود در خراسان رضوي، رشته کـوه آالداغ  دارند

هاي بجنورد، سـملقان،  غربی از سمت شمال به دشت_ها با جهت شرقیاین کوه. دهندمی

-یآباد محدود مـ هاي جاجرم، اسفراین و صفیشیروان و فاروج و از سمت جنوب به دشت

  . شوند
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ها شده، باعث ریختگی نظم چینهاي طولی زیاد که موجب به همبه دلیل دخالت گسل

مقاومت سنگ آهک نیز عاملی بوده تا . هاي ساختمانی در آالداغ شده استایجاد پرتگاه

به  آالداغ در جنوب شرق بجنورد .هاي پله مانند ایجاد شودها، پرتگاهدر امتداد شکستگی

  .)215.،ص1386عالیی طالقانی،(رسدخود می حداکثر ارتفاع

ر از سطح دریا مت 3051باشد که بلندترین نقطۀ این رشته کوه، قلۀ شاه جهان می

ترین نقطه استان روستاي تازه یاب در قسمت خروجی رودخانه اترك ارتفاع دارد و پست

توان به سالوك با میهاي دیگر این رشته از قله .متر از سطح دریا قرار دارد 400با ارتفاع 

هاي این از ویژگی. متر اشاره کرد که در جنوب شهر بجنورد قرار دارد 2981ارتفاع 

-خوردگیهاي متعدد، جوان بودن چینها، وجود گسلارتفاعات، رسوبی بودن اغلب سنگ

  ).6.،ص1391وزارت آموزش و پرورش، (ایش آبی استها و فرس

  
  )1391. وزارت آموزش و پرورش(خراسان شمالیهاي استان ناهمواري - 2- 2نقشه

  

  هاي پست و هموارسرزمین -2-2-2

  ها دشت-2-1- 2-2

شکل هاي استان خراسان شمالی دشتدو دسته عوامل ساختمانی و آبرفتی  براساس

- ابتدا در اثر حرکات زمین هاي آبرفتی به این صورت بود کهگیري دشتشکل .اندگرفته



ها توسط آبرفت رودها پر ، سپس این چالهسرزمین شکل گرفت اینهایی در ساختی چاله

  ).15.،ص1394یزدانی، (شد

حالت ساختمانی و تکتونیکی خود را ها برخی از دشتدور بودن از منابع آب  علتبه 

هاي این استان دشت از نظر حاصلخیزي خاك.اند که دشت تکتونیکی نام دارندحفظ کرده

ن و اسفراین هاي فاروج، شیروان، بجنورد، مانه و سملقادشت برخی مانند. یکسان نیستند

حاصلخیز هاي گرمه و جاجرم و سنخواست و برخی از آنها مانند دشتحاصلخیزند 

بخش ها،دشت بجنورد است که در میان سایر دشت هاي حاصلخیزاز جمله دشت.نیستند

و از  9به غرب حدود  متر است از شرق 1050ي آن حدود ترین نقطهکه پایین آنهموار 

کیلومتر درازا دارد که امروزه به ویژه در راستاي شرق به غرب  8جنوب به شمال حدود 

- ي فیزیکی شهر بجنورد قرار گرفته و زمیني توسعهبخش زیادي از دشت درون محدوده

وزارت آموزش و پروش، (اندهاي حاصلخیز و بارور آن مورد تغییر کاربري قرار گرفته

  ).7.،ص1391

  هامخروطافکنه -2-2- 2-2

ها، بر اثر برداشت مواد مختلف در حوضۀ آبریز و نهشته شدن آنها در افکنهمخروط

ها به دلیل افکنهدر این استان مخروط .گیرندها شکل میمحل دهانۀ رود به دشت

گیري برخورداري از منابع آب، خاك حاصلخیز و شیب مناسب نقش مهمی در شکل

آباد روي شهرهاي اسفراین، جاجرم، سنخواست و صفی. هاي استان دارندگاهسکونت

هایی از بهترین به دلیل شرایط آب و هوایی، نمونه. اندها شکل گرفتهافکنهمخروط

وزارت آموزش و (اندهاي جنوبی آالداغ شکل گرفتهدامنههاي ایران در افکنهمخروط

  ).8.،ص1391پروش،

  شناسیهاي زمین ریختویژگی- 2-3

هاي سرد کواترنر تحت پیکر آب و هوایی یخچالی و مجاور ر دورهشمالی دخراسان 

- تحت تاثیر فرایندهاي مجاور یخچالی و آب دوره حاضرو در  بوده ايیخچالی و رودخانه

هاي نزولی، میان اشکال فرسایشی متنوع نظیر تنگ، دره. هاي جاري در حال تحول است

هاي زیادي در یکپارچگی گسستگی.اندآمده داغبوجوددر واحد کپه طاق و ناودیس معلق

بیشتر شود که به این علت است که دستکاري در این واحد آالداغ دیده می_واحد بینالود

وجود  به باعثزایی در خراسان شمالی گاهی هاي شکلفرایند .است از واحد شمالی بوده

تخریب مکانیکی در غالب . شده است الیخراسان شم آمدن تنگناهاي محیطی در استان
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 بسیاراي هاي واریزهبه وجود آمدن بلوكهاي آهکی، باعث یخ شکافتی در قلمرو سنگ

اي از تنگناهاي هاي تودهها و واریزهریزش قطعه سنگ موجب شده است به طوري که

رنگ هاي زرد پدیده لغزش که به صورت فراوان در محل گسترش مارن .شده است استان

در اطراف شیروان . ر از تنگناهاي محیطی این استان استیکی دیگ شودکرتاسه دیده می

مکرر به طور و بجنورد در روستاهاي سفیدان، توده، برزانلو، گلیان و حصار این پدیده 

از .)170.،ص1373زمردیان، (اتفاق افتاده و حالت تنگناي محیطی به خود گرفته است

-ومی کوهموما داراي ارتفاع کم و تپه ماهوري است و روند عمعشناسی منطقه نظر ریخت

در جنوب منطقه مورد بررسی به دلیل آهکی . باختري است_هاي منطقه به تقریب خاوري

شناسی از نظر زمین. تري ایجاد شده استو کنگلومرایی بودن ارتفاعات پست بودن، مارنی

حوضه توالی نسبتا ضخیمی از  این. این منطقه در حوضه رسوبی کپه داغ قرار دارد

تا عهد حاضر است و ستبرایی در ) دوره دوم زمین شناسی(رسوبات ژوراسیک میانی 

پهناي این منطقه بین  ).1373افشار حرب، (متر را در خود جاي داده است 8000حدود 

روند آن در بخش هاي . کیلومتر است 350کیلومتر و گسترش طولی آن حدود  70تا  30

. باختري است_در بخش هاي باختري، تقریبا خاوريجنوب خاور و  -خاوري، شمال باختر

شیل، سنگ آهک و سنگ در این منطقه سنگ هایی از جنس سنگ آهک فسیل دار، 

قدیمی ترین سازندها ) تریاس(ا سن دوره دوم زمین شناسی رسوبی ب_هاي آتشفشانی

  .هستند

  
. شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرقاداره کل زمین (هاي خراسان شمالیها و گسلشکستگی -3- 2نقشه 

1395(  

  :استان خراسان شمالی عبارتند ازسازندهاي 

متشکل از شیل و رس سنگ قهوه اي مایل به قرمز، ماسه سنگ : سازند شوریجه



.هاي کربناته استخاکستري، کنگلومرا، سنگ گچ و سنگ

متشکل از سنگ آهک االیتی، سنگ آهک مارنی، مارن و شیل آهکی : سازند تیرگان

  .است

هاي متشکل از مارن خاکستري و خاکستري تیره، شیل تیره و الیه: سازند سرچشمه

  .سنگ آهک استنازك 

متشکل از شیل خاکستري تیره تا سیاه کمی مایل به سبز، ماسه سنگ : سازند سنگانه

  .و سنگ آهک است

هاي قرمز حاوي ژیپس و کنگلومرا در شامل مارن یشناسی رسوباتدوره سوم زمیندر  

ر منطقه متشکل از کنگلومرا، هاي کواترنري و عهد حاضنهشته.پیدا کردمنطقه گسترش 

هاي کم ضخامت شن و ماسه، رس و و رس، قطعات ریز ماسه سنگ، الیه هاي سیلتهالی

هاي بیشتر زمین .دارند ناچیزيشدگی لت هستند که عموما جورشدگی و گردسی

هاي کم الیهو که از رس، سیلت  اندگرفتهقرار رسوبات عهد حاضر کشاورزي بر روي 

  .)14-7.،ص1392ران، نوروزي و همکا(اندتشکیل شدهضخامت شن و ماسه 

  اقلیم و عوامل آن- 2-4

 معتدل اغلب استان وهوايآب.ی استآب و هوایاستان خراسان شمالی داراي تنوع 

 مثل مناطقی استان این در.است کوهستانی نواحی گسترش آن علتاست کوهستانی

 غرب مثل مناطقی و هستند کوهستانی معتدل وهوايآب داراي شیروان و بجنورد

معتدل و مناطقی مثل وهوايآب داراي جرگالن و راز و سملقان و مانه هايشهرستان

با وجود آنکه استان  .وهواي بیابانی و خشک هستندجاجرم و جنوب اسفراین داراي آب

هاي بزرگ و خراسان شمالی از شمال به ترکمنستان و از جنوب با کویر مرکزي و بیابان

شرایط توپوگرافی خاص و  علتولی محدوده داخلی این استان به ر است کویري همجوا

وهوایی داغ در شمال و آالداغ در جنوب، داراي آبهاي کپهشرقی رشته کوه_جهت غربی

ابویسانی، (استبیشتر نسبت به سایر مناطق آن میزان بارندگیاست، به صورتیکه متفاوت 

  .)27.،ص1389

  هواي استان خراسان شمالیعوامل موثر بر آب و -2-4-1

˚38هايعرض بین شمالی خراسان استان :جغرافیایی عرض تا  .دارد قرار شمالی ˚36

 دماي میزان در آن تاثیرات اما است، ناچیز جغرافیایی عرض در اختالف مقدار این هرچند

  .باشدمی توجه قابل استان
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analysis.
Findings: The results are of the experiments show that the pottery had been

locally.
Conclusion:According to Petrography Analysis and Geological studies of the 
North Khorasan region, we can express that the pottery was local and has 
local; they have minor different in primary origin, time and place of 
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