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  مقاله تهیه راهنماي
  

 باستان ،شناسی مبانی نظري باستان موضوعات تمامی در ،"شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان" هنشری
سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار -هاي نوسنگی، مس شناسی دوره باستان ،سنگی شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه زمین 

گذاري جدید تاریخ ،هاي پیش از تاریخ و دوران تاریخیشناسی مرتبط با دورههاي باستانها و بررسی شدستاوردهاي کاو ،ها به آن
سنجی و فناوري اطالعات در حوزه مطالعات باستان ،هاي پیش از تاریخی و دوران تاریخییابی شده از محوطه و بقایاي سال

شناسی دوران تاریخی (ایالم، ماد، ون تاریخی و مطالعات باستانمت ،شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخیمطالعات باستان
شناسی و قوم باستان ،شناسی و ژنتیکباستان ،شناسیها در باستان اي و جایگاه آنعلوم میان رشته ،هخامنشی، پارت و ساسانی)

 و نرسیده، چاپ به علمی اتنشری در قبالً که را پژوهشی مقاالت شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)باستان
. کند می چاپ وصول اولویت ترتیب به ید،أیت صورت در و پذیرفته داوري و بررسی براي باشد، نشده ارسال ها آن در درج براي یا

 قابل هنشری این در نیز گردیده ارائه علمی هاي کنفرانس و سمینارها در یا پژوهشی هاي گزارش چارچوب در که ییها پژوهش
  .است چاپ و بررسی

  شوند، ضروري است:  هایی که براي چاپ به نشریه ارسال می رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله
 .شود ارسال www.sku.ac.ir/iaejسامانه نشریه به نشانی  طریق ازبراساس فرمت مجله تنظیم و  مقاله، Word فایل -

 وي با مکاتبات کلیه و کند می ارسال نشریه براي را مقاله که است شخصی هدهع بر نویسندگان نام ترتیب و مقاله مسئولیت -
اسامی کلیه نویسندگان  درجنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري باشد،   . در صورتی که مقاله حاصل پایانشد خواهد انجام

  (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
  زمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد. رسیده باشد یا هممقاله نباید به شکل کامل به چاپ  -
وصولی بعد از  هدر این راستا، مقالست. اتحریریه مجله هیأت جلسه  أییدت منوط به از داوريپس پ چااي مقاله برش پذیر -

 خواهد شد. عودتگان دیا نویسننگارش، به نویسنده  هنام شیوه نکردن د و در صورت رعایت وش میدریافت، بررسی اولیه 
  مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

  :مقاله مختلف هاي قسمت شرح و ترتیب
پیشینه و مبانی  ،ها روش و مواد ،مقدمه ،کلیدي هاي واژه ،فارسی چکیده ،عنوان ،مقاله مشخصات برگ شامل ارسالی مقاالت

 (اختیاري)؛ گزاري سپاس ،گیري و نتیجه بحث ،نتایج ،العه)شناسی منطقه یا محوطه مورد مط نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
  .باشد می انگلیسی زبان بههاي کلیدي  هو واژ چکیده ؛ عنوان،استفاده مورد منابع

مقاله در باال، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس  عنوان	نویسندگان فایل	اي جداگانه، در  در صفحه مشخصات مقاله:
علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک به ها شامل مرت آن

)E-mailها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد. ) و شماره تماس مستقیم آن  
 نویسندگان نام ذکر به نیازي عنوان زیر در. باشد می مقاله محتواي کننده منعکس و کلمه 20 در حداکثر مقاله عنوان :عنوان

  .باشد نمی
 کلی گیري نتیجه و آمده دسته ب نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر کلمه، 350 حداکثر تا 250 در مقاله چکیده :فارسی چکیده

  .است پژوهش از

http://www.sku.ac.ir/iaej


 

 

در مقدمه ه همین منظور ب تحقیق یا مشاهده است. بیان کننده سوابق علمی مطالعه، ضرورت انجام و اهدافاین بخش  :مقدمه
انگیزه کار انجام  پایان به و در مقاله مشخص باشدد و ارتباط آن با موضوع وطور مختصر بیان ش هاي قبلی پژوهش به باید زمینه

   شده اشاره شود.
ها و وسایل مورد استفاده به  روشگیري و شرح مواد،  این بخش باید شامل جامعه مورد بررسی، نحوه نمونه ها: مواد و روش

افزار مورد  هاي مشخص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد. روش آماري و نام نرم طور کامل باشد و در صورت لزوم روش
  استفاده نیز بیان شود. 

  سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه)شنا پیشینه و مبانی نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
ها و نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال ارائه شود و فقط از یکی از موارد یاد شده  داده نتایج:

گیري از حروف مخفف در  گیري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد. در صورت بهره براي ارائه اطالعات بهره
گیري شده، تمامی این مقادیر باید بر  آن در متن آورده شود. در صورت اشاره به مقادیر اندازهتصاویر یا جداول حتماً کلمات کامل 

ها و به صورت  ها باشد و واحدها به صورت حروف خالصه شده آن گان آن هاي ده المللی یا ضریب اساس سیستم استاندارد بین
Italic .کرد استفاده ها شکل ترسیم یا و ها جدول تهیه راهنماي عنوان به توان می  نشریه این در مندرج مقاالت از آورده شود.  
گیري  هاي مهم و تازه تحقیق و نتیجه شود جنبه هاي مهم نویسنده یا نویسندگان آورده شود. تأکید می در این بخش یافته :بحث

ها با سایر منابع و  تفاوت یا تشابه یافتهها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود. علل  حاصل از آن نقل شود. داده
  هاي جدید بیان، توجیه و پیشنهادها ارائه شود. تحقیقات بیان گردد. در پایان بحث در صورت لزوم فرضیه

 آن احتمالی) کاربردهاي یا( کاربرد ذکر و گیري کلی از پژوهش صورت خالصه، در چند خط نتیجه  در این بخش به گیري: نتیجه
  گردد. ه میئارا

 اشخاص کلی طور به و نهادها، و ها سازمان اشخاص، معرف کلمه، 50 در حداکثر بخش این نیاز، صورت در :گزاري سپاس
  .باشد  آنان از قدردانی و تشکر و پژوهش انجام در ثرؤم حقوقی و حقیقی
براي  وباشد  درآمده علمی مجالت از ییک در مندرج مقاله یا کتاب صورت به قبالً باید مقاله متن در شده اشاره منابع :منابع

: 1389 همکاران، و نسب وحدتی(» و شماره صفحه سال، نویسنده نام« ید بابا متن در ارجاع نحوه. باشد دسترسی قابلنویسنده 
 اشاره بعمنا از صرفاً باید مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع فهرست .باشد) 51: 1391و خسروزاده،  54: 1386؛ ساریخانی، 21

 هاي شماره از یک هر در رفته کار به روش یا زیر هاي مثال برابر نویسنده، نام الفباي حروف ترتیب به و شمارهبا  داشب متن در شده
   .شود می آورده خارجی منابع آن دنبال به و فارسی منابع ابتدا ،باشد شده تهیه هنشری این

انتشارات وزارت  ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگیشناسی (جلد اول)،  ، تئوري و عمل در باستان1380علیزاده، عباس،  .1
  ، تهران.فرهنگ و ارشاد اسالمی

الدین خرازي و الهه حجازي، انتشارات  شناسی شناختی (ویراست چهارم)، ترجمه سیدکمال ، روان1387استرنبرگ، رابرت،  .2
 سمت، تهران.

حلیل نقش ت، 1390، جواد نیستانیو  شهیدي خطیب حمید ،نسب تیحامد وحد ،محمود حیدریان ،مهدي کوهپر، سید موسوي .3
هاي جغرافیاي طبیعی  پژوهشی پژوهش-هاي باستانی استان مازندران، مجله علمی عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه
  .1390بهار  75دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، شماره 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
ه ب نتایج ها، روش هدف، ترتیب شامل  به باید کلمه 600 حداکثر تا 500 در مقالهانگلیسی  چکیده :انگلیسی زبان به چکیده

  .باشد پژوهش از گیري نتیجه و ، بحثآمده دست
 .هستند انگلیسی زبان به »کلیدي هاي واژه« املک برگردان ها واژه این :انگلیسی زبان به کلیدي هاي واژه

  .باشد صفحه  20باید  حداکثر تعداد صفحات با رعایت فرمت مجله (شامل چکیده انگلیسی): تعداد صفحات
  نویس در انتهاي مقاله بیاورید. ها و توضیحات اضافی را به صورت پیالزم به ذکر است در صورت نیاز معادل التین برخی واژه
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  غرب ایران شهر، شمال تپه هادي سنگ و مفرغ کول هاي مس هاي دوره شناسی سفال مطالعه کانی
  

   3اکبر عابديو  *2محمود حیدریان، 1زاده حامد تقی
  
 

  چکیده
  

فرهنگي از قبيل سفال، هاي  د که از لحاظ دادهنآي شمار مي هبايران تاريخ  از پيش ارترين ادو از مهم سنگ و مفرغ  هاي مس دوره
و يا منقوش هستند  نخودي سنگ، هاي سفالي دوره مس عنوان مثال داده هاي زيادي دارند؛ به معماري، شيوه تدفين و ... تفاوت

هاي  در دادهبه يکباره شاهد تغيير ناگهاني مفرغ در دوره  ها از نقوش مختلف هندسي استفاده شده است در حاليکه و روي آن
ها را به خود اختصاص  با نقوش کنده طيف وسيع دادههاي خاکستري سياه  نخودي منسوخ و سفال هستيم. سنت سفالسفالي 

غرب  خصوص منطقه شمال هاي ايران و به هاي فرهنگي بيشتر محوطه . اين اختالف فرهنگي و به طبع آن سفالي در اليهدده مي
نظر در خصوص اين اختالف فرهنگي در منطقه و مسائل الينحل موجود  به خوبي شناسايي شده است. با توجه به نبود اتفاق

تواند راهگشا باشد. پژوهش حاضر سعي  هاي آزمايشي مي رسد استفاده از روش سنگ و مفرغ به نظر مي ميان دو دوره مس
شهر به اطالعاتي در  تپه هادي سنگ و مفرغ کول هاي مس ي به دست آمده از اليهها شناسي سفال کند با استفاده از کاني مي

شهر در  کوهي وسيع هادي ها دست يابد. اين محوطه در دشت ميان و بومي يا غيربومي بودن آناک استفاده شده مورد خ
پژوهش نتايج به دست آمده از  ترين نقطه کشور و در حدود ده کيلومتري جنوب رود ارس واقع شده است. در اين غربي شمال

سنگ و مفرغ اين محوطه مورد تجزيه  نگاري شده مس شناسي ده نمونه سفالي (از هر دوره پنج نمونه) دو اليه گاه آزمايش کاني
اي است. با توجه به نتايج به دست  هاي ميداني آزمايشگاهي و کتابخانه گيرد. روش پژوهش تلفيقي از روش و تحليل قرار مي

گير ديگري از قبيل فابريک و نوع بافت  هاي چشم هاي دو دوره، شاهد تفاوت عالوه بر ناهمگوني ظاهري در بافت سفال آمده
هاي ولکانيکي  سنگ شيشه هاي دوره مس سنگ و پورفيري يا درشت در مفرغ) هستيم. در سفال ها (ريزبلور يا سيلتي در مس آن

شکل دارند. با توجه به  اي شکل و دايره هاي ولکانيکي و قطعات هاللي مفرغ شيشههاي دوره  ديده نشده در حاليکه نمونه سفال
هاي  هاي آذرين آواري (پيروکالستيک)، سنگ هاي ولکانيک و سنگ گذاري فليشي، سنگ شناسي منطقه، حوضه رسوب زمين

ها  حلي است؛ زيرا در تمام اين نمونههاي دوره مفرغ م توان به قطعيت بيان کرد که منشأ سفال آهکي و ... موجود در منطقه مي
  توان مشاهده نمود.  هاي ولکانيک و يا آذرين آواري را مي بدون استثنا قطعاتي از سنگ
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  مقدمه
غرب ايران سرزميني است مرتفع و  منطقه شمال

هاي زاگرس  غربي رشته کوه کوهستاني که از طرف شمال
کيلومتر کشيده  ٤٨٠شرق به طول حدود  به سوي جنوب

هاي  ها و بررسي ). کاوش٧٠: ١٣٩٠شده است (طاليي، 
شناسي که در شش دهه اخير در منطقه صورت  باستان

هاي  شناسي و دوره باستانگرفته، تا اندازه زيادي سيماي 
فرهنگي آن را به ويژه در حوضه درياچه اروميه تعريف 

ترين بقاياي انساني اين منطقه به  کرده است. قديمي
گردد و بعد از  سنگي مياني و جديد برمي هاي پارينه دوره

صورت  سنگ، مفرغ و آهن به هاي نوسنگي، مس آن فرهنگ
اند. در  شکل گرفتهرشد در آن  به درپي و رو روندهاي پي

سفال در  اي از نوسنگي بي عين حال تاکنون هيچ نشانه
داليل  زاگرس شمالي يافت نشده است. از سوي ديگر به

سنگ که به  هاي بسيار زيادي در دوران مس نامعلوم تفاوت
نگاري و گاهنگاري بالفاصله بعد از پايان دوران  لحاظ اليه

: ١٣٩٠(طاليي، شود  نوسنگي ظهور کرده است، ديده مي
٩٩ .(  

و قفقاز  راناي غرب جوامع موجود در منطقه شمال
 يها بودند که سفال يجوامع بوم اين دوره،در  يجنوب
و در  ي،بيترک يکاه و گاه آميزهساده اغلب با  ينخود
 ني. در اداشتندمنقوش  ينخود هاي موارد سفال يبرخ

 ٥/٠در حدود  يزچي به ها وسعت محوطه نيانگيدوره م
 ٣٢٠٠ حدود( م..ق چهارم هزاره اواخر در. رسد يکتار مه
 رتغيي و ها وسعت محوطه شيشاهد افزا کبارهي به ما) م..ق

منسوخ  ينخود يها . سنت سفالميهست سفال يناگهان
 و با نقوش کنده داغدار اهيس يخاکستر هاي شده و سفال

عالوه بر اين در اين دوره  .شوند يم ها سفال نيا نيگزيجا
هاي استقراري ديده  اي در تعداد محوطه سابقه افزايش بي

ترين قسمت حوضه درياي  شود. اين افزايش به غربي مي
هاي جنوبي رودخانه ارس نيز امتداد يافته  خزر، يعني کرانه

شهر  تپه هادي هاي اين حوزه کول است. از جمله محوطه
متر در  ١٥ارتفاع  هکتار و ٦-٤است که به وسعت 

شهر (علمدار) قرار  هاي اطراف در داخل شهر هادي زمين
سنگ جديد و عصر برنز قديم تا  تپه در دوره مس دارد. کول

اواخر نيمه اول هزاره دوم ق.م. مسکوني بوده و سفال 
هاي نخجواني مشابه با فرهنگ يانيک  خاکستري با دسته

رايج شدن اين  ). در خصوصAbedi et al. 2014: 35دارد (
 لاز د ايآ نکهياسفال در اين محوطه و در کل منطقه و 

گواه  ديآثار جد اي ومشتق شده  ديسنگ جد فرهنگ مس
، به منطقه است نيبه ا ديجد يفرهنگ ايبر ورود قوم 

با توجه به اين مسايل به نظر  است. دهبحث ش يفراوان
تواند  هاي علمي مي رسد انجام مطالعات و آزمايش مي

ابهامات موجود در اين موضوع را برطرف کند. يکي از اين 
نگاري (پتروگرافي) و شناخت  هاي کاني مطالعات، آزمايش

اي چند  منبع خاک استفاده شده در سفال است که سابقه
کارگيري پتروگرافي در مطالعه  کلي به  طور اي دارد. به دهه

تواند اطالعات گوناگوني از قبيل اطالعات  سفال مي
شناختي درباره منشأيابي رس به کار رفته در ساخت  زمين

آوري درباره مواد  شناختي و فن سفال، اطالعات زمين
افزوده (ماده چسباننده) به خميره سفال، اطالعات فني 

ت و شرايط پخت و درباره پخت سفال شامل ميزان حرار
شناسان قرار دهد. پژوهش  موارد ديگر را در اختيار باستان

پيش رو با تکيه بر نتايج به دست آمده از مطالعات 
نوع خاک  ييو شناسا يبررسکند تا  پتروگرافي سعي مي

و بحث وارداتي بودن و  تپه کول هاي استفاده شده در سفال
تپه و  کولهاي دوره مفرغ محوطه  يا بومي بودن سفال

  سپس منطقه را به معرض آزمايش بگذارد.
  

  ها مواد و روش
تحليلي است و انجام  -روش اصلي پژوهش توصيفي

اي و مطالعات  تحقيقات شامل مطالعات کتابخانه
ها و اطالعات به دست  آزمايشگاهي و تجزيه و تحليل داده

صورت  هاست. مطالعات آزمايشگاهي به آمده از آن
ميکروسکوپي انجام شد. در مطالعه ماکروسکوپي و 

ها از ميکروسکوپ دو چشمي پالريزان  ميکروسکوپي سفال
 رفته به کار نمايي بزرگ استفاده شد. James Swift مدل

براي سهولت در دستيابي  .است 10X و 4X مطالعه اين در
ارائه شده  ٢به نتايج پتروگرافي، نتايج بررسي در جدول 

نمونه مربوط به دوره  ٥لي (است. تعداد ده نمونه سفا
نمونه مربوط به دوره مفرغ) به آزمايشگاه  ٥سنگ و  مس

پژوهشکده ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
هاي بررسي شده رنگ تيره تا قرمز  ارسال شد. سفال

اي داشتند و در بعضي موارد دو رنگ بودند، يعني  قهوه
هاي  ونهحاشيه کمرنگ نسبت به مرکز سفال داشتند. نم

مربوط به دوره  ١و جدول  ٤در شکل  ٥تا  ١شماره 
در همان شکل و جدول  ١٠تا  ٦هاي  سنگ و نمونه مس

  .مربوط به عصر مفرغ هستند
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  شناسی محوطه  موقعیت جغرافیایی و پیشینه باستان
) در "E 45° 39' 43"- N 38° 50' 19( تپه كول محوطه
ترين  بيغر شهر در شمال کوهي وسيع هادي دشت ميان

نقطه کشور، و در حدود ده کيلومتري جنوب رود ارس 
). از لحاظ جغرافيايي اين محوطه ١واقع شده است (شکل 

در موقعيت راهبردي واقع شده است؛ چرا که از يک سو 
غرب ايران به منطقه قفقاز جنوبي  گذرگاه منطقه شمال

غرب ايران و حوضه  بوده و از سوي ديگر منطقه شمال
سازد.  روميه را با شمال رود ارس مرتبط ميدرياچه ا

احتماالً  وجود داشته محوطه شرقي ضلع اي که در چشمه
 تشکيل را تپه کول ساکنان آبي منابع ترين يکي از مهم

 اين ساختماني هاي فعاليت علت به امروزه ولي است داده مي
 بستر خشک شده تنها حاضر حال در و شده خشک چشمه

؛ ١٣٩٠شهيدي،  است (عابدي و خطيب قابل مشاهده آن
Abedi et al. 2014.(  

  

  
 قرارگیري موقعیت و ب) تپه کول دورنماي محوطه الف) -1شکل 

  )Abedi et al. 2014: 74(غرب ایران  شمال تپه در کول محوطه
  

) در ادامه ١٣٤٦فرد ( اهللا کامبخش نخستين بار سيف
شرقي  استان آذربايجانشناختي خود در  هاي باستان بررسي

  کرده است. وي طي  شهر بازديد هادي تپه محوطه کول از
  

بررسي خود از محوطه ديدن کرده و به وجود آثار مفرغ 
هاي خاکستري  قديم (هزاره سوم ق.م.) مخصوصاً سفال

کند. پس از  سياه داغدار نوع يانيقي در محوطه اشاره مي
ز در راستاي وي نيز ولفرام کاليس و اشتفان کرول ني

غرب ايران از محوطه ديدن  بررسي خود در منطقه شمال
اند. کرول به  کرده و به بررسي سطحي محوطه پرداخته

اي کرده است   هاي عصر مفرغ اشاره وجود انبوهي از سفال
)Kroll, 1984; Kliess and Kroll, 1992 همچنين .(

مفرغ هاي  به وجود يافته ١٩٨٦اي در سال  ادواردز در مقاله
کند  هاي نوع اروميه در محوطه اشاره مي به ويژه سفال

)Edwards, 1986 بهروز عمراني  ١٣٧٢). در نهايت در سال
شناختي شرق درياچه  ) در راستاي بررسي باستان١٣٧٤(

اروميه، پس از بررسي سطحي محوطه، از وجود آثاري از 
دهد. در  سنگ جديد تا دوران تاريخي خبر مي دوره مس

شناختي در اين  هاي باستان اولين فصل کاوش ١٣٨٩سال 
هاي  ) در قسمتIIIو  I ،IIترانشه ( ٣محوطه با ايجاد 

متر انباشت فرهنگي  ٢٤شمالي و جنوبي تپه و شناسايي 
شهيدي به انجام  به سرپرستي اکبر عابدي و حميد خطيب

). ١٣٩٣؛ عابدي، ١٣٩٠شهيدي،  رسيد (عابدي و خطيب
شخص کرد که محوطه داراي آثار هاي فصل اول م کاوش

سنگ قديم تا دوره هخامنشي است.  مختلفي از دوران مس
مجدداً به  ١٣٩٢شناختي نيز در سال  هاي باستان فعاليت

ادامه  IVو  Iهاي  گمانه به نام ٢با ايجاد سرپرستي عابدي 
هاي فرهنگي  متر اليه ٢٧حدود ). شناسايي ٢يافت (شکل 

)، پيزدلي .هزاره پنجم ق.مآثاري از دوره دالما (و 
، دوره ٢٢سنگ جديد  ، دوره مس١)١سنگ جديد  (مس
 ، دوره مفرغ قديمIارس  -ا، دوره کور٣٣سنگ جديد  مس
، دوره مفرغ مياني و جديد، عصر آهن )IIIو  IIارس  -(کورا

III ها بود  از نتايج اين فعاليت، اورارتويي و هخامنشي
(Abedi et al. 2014).  

  

                                                
1- LC1: Post-Ubaid=Pisdeli 
2- LC2: Chaff-Faced Ware 
3- LC3: Chaff-Faced Ware 

 الف

 ب
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تپه (عابدي،  کول IVو  Iهاي  نگاري ترانشه برش الیه -2شکل 

1393 :207(  
  

شناسی و تکتونیکی منطقه مورد  خصوصیات زمین
  مطالعه

اي از  منطقه مورد مطالعه متشکل از مجموعه
اي است که در طول  شدت تغيير شکل يافته ساختارهاي به

زمان تحت تأثير نيروهاي تکتونيکي و ديناميکي قرار 
شناسي منطقه  اند. با اينکه در توضيحات نقشه زمين فتهگر

مورد مطالعه و نواحي مجاور، اثرات فازهاي کوهزايي 
زايي  بايکالين، کالدونين و هرسينين و آثار فازهاي خشکي

واريسکن و پاالتينين شناسايي شده است، ليکن ايجاد و 
شهر را بايد پيامد ناآرامي  هادي -تکامل دشت جلفا

ي شديدي دانست که در نتيجه فازهاي کوهزايي تکتونيک
ها در  اند. اين ناآرامي آلپي، منطقه را تحت تأثير قرار داده

هاي شديد آتشفشاني همراه بوده  اوايل ترشياري با فعاليت
هاي آندزيتي، مارن،  اي از گدازه و در نتيجه آن مجموعه

 هاي ستبر وابسته به سنگ، کنگلومرا و پيرو کالستيک ماسه
ائوسن در منطقه برجاي گذاشته است. اين مجموعه 

هايي از منطقه مورد مطالعه را نيز پوشش داده است  پهنه
). ترديدي نيست که ٣) (شکل ١٩٠: ١٣٩٣(مختاري، 

شهر و به دنبال آن ايجاد فضاي  هادي -ايجاد دشت جلفا
گذاري براي عوامل مورفوديناميک نتيجه عملکرد  رسوب
کي است، ليکن عملکرد اين عوامل تنها هاي تکتوني فعاليت

به ايجاد چاله تکتونيکي محدود نشده و در طول ترشياري 
و کواترنري نيز همواره بر تکامل ساختماني منطقه 

  تأثيرگذار بوده است.
  

  
  )1393گذاري آن (مختاري،  رسوب شهر و ساختمان چاله مانند فضاي هادي -شناسی دشت جلفا مقطع زمین -3شکل 
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هاي مختلف دشت تحت تأثير  در طول اين مدت بخش
ويژه عمل کاوشي و  عوامل مختلف مورفوديناميک به

هاي جاري نيز بوده است. رودخانه ارس نيز به  انباشتي آب
هاي دشت و  عنوان سطح اساس رودخانه نوبه خود، هم به

 ,Hookeاي ديناميک ( عنوان محيط رودخانه ن بههمچني

) نقش مهمي در تحول ژئومورفولوژي دشت 3 :2008
هاي تاريخي، جلفاي  داشته است؛ به طوري که در کتاب

تئاتر تشبيه شده است که گوياي فعاليت  قديم به يک آمفي
هاي اخير است  کاوشي شديد اين رودخانه در زمان

  ).١٩١: ١٣٩٣(مختاري، 

  شناسی ات کانیمطالع
سنگ و  هاي مس طور که اشاره شد از هر يک از دوره همان

هاي باستاني  نمونه سفال که در اليه ٥مفرغ قديم، تعداد 
و  ٤کاوش محوطه به دست آمده بود (شکل  فصلدو 

شناسي انتخاب شد و  )، براي انجام مطالعات کاني١جدول 
به آزمايشگاه پژوهشکده حفاظت و مرمت سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارسال شد. نتايج هر 

  يک از قطعات به شرح زير است:

  

  
  مفرغ 10-6سنگ و  مس 5-1شناسی،  هاي سفالی انتخاب شده براي انجام آزمایش کانی ونهنم -4شکل 

  
  هاي سفالی انتخاب شده مشخصات نمونه -1جدول 
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III  Loc.3022 N45 نامناسب  متوسط  -  -  آلي  نخودي  ساز دست  بدنه  -  

III  Loc.3005 N25 مناسب  متوسط  پرداخت  -  معدني  اي قهوه  ساز دست  بدنه  -  

III  Loc.3027 N39 نامناسب  خشن -  -  آلي  اي قرمز قهوه  ساز دست  لبه  -  

III  Loc.3026 N41 مناسب  خشن  صيقل و پرداخت  صيقل  معدني و آلي  خاکستري مات  ساز چرخ  لبه  - 

III  Loc.3013 N36 نقوش کنده  ضعيف  متوسط - -  آليمعدني و   اي قهوه  ساز چرخ  بدنه  

II  Loc.2040 N13 مناسب  متوسط صيقلي -  معدني  سبز مايل به زرد  ساز چرخ  بدنه  - 

II  Loc.2035 N14 مناسب  متوسط  صيقلي  صيقلي  معدني  خاکستري  ساز دست  دسته  - 

II  Loc.2036  N15 مناسب  متوسط  صيقلي  صيقلي  آليمعدني و   خاکستري تيره  ساز دست لبه  - 

II  Loc.2041 N17 مناسب  خشن  -  -  معدني  خاکستري تيره  ساز دست  لبه  - 

II  Loc.2032 N20 مناسب  متوسط  صيقلي  صيقلي و پرداخت  معدني  خاکستري  ساز دست  دسته  - 
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  مطالعه ماکروسکوپی
هاي ارسالي در مقطع عرضي تيره تا قرمز،  نمونه سفال

تر   حاشيه روشن ها آناي رنگ هستند و تعدادي از  قهوه
ها از نظر ابعاد  نسبت به قسمت مرکزي دارند. اين نمونه

متغير و ساختار درشت بلور و ريزبلور دارند و با چشم 
ها را تشخيص  توان اجزا سازنده آن سختي مي غيرمسلح به

متر متغير  ميلي ١٥تا  ٥ها متغير و از  . ضخامت سفالداد
  است.
  

  مطالعه میکروسکوپی
ها از ميکروسکوپ دو  براي مطالعه ميکروسکوپي سفال

 استفاده شد. James Swift چشمي پالريزان مدل
 .است 10X و 4X مطالعه اين در رفته به کار بزرگنمايي

نتايج براي سهولت در دستيابي به نتايج پتروگرافي، 
  ارايه شده است. ٢بررسي، در جدول 

طور کلي سفال از دو قسمت خميره اصلي (زمينه) و  به
مواد چسباننده تشکيل شده است. در بحث پتروگرافي 
سفال، بحث بسيار مهم مواد افزوده شده به خيمره سفال 
يا همان ماده چسباننده است. مواد پرکننده سفال (آميزه) 

 grogن، آذرين سيليسي و هاي آذري از قطعات سنگ
(قطعات سيلتي و رسي) هستند. کليه مواد گياهي و آلي 

درجه  ٢٥٠-٢٠٠ها در درجه حرارت  موجود در سفال
ماند.  ها باقي مي روند و تنها جاي آن گراد از بين مي سانتي

که هنوز آثار گياهي در روي بدنه و  ١مانند نمونه شماره 
  شود. ه ميدر اليه نازک آن کامال واضح ديد

هاي آذرين در  بندي سنگ شناسي براي دسته در زمين
استفاده  (Texture)نام بافت  اي به زير ميکروسکوپ از واژه

کنند که بر اساس آن نمونه مورد مطالعه را بر اساس  مي
کنند. بر اين اساس اگر  بندي مي اندازه اجزا سازنده دسته

فته باشد به آن اجزا درشت بلور در زمينه ريز بلور قرار گر
گويند. در بافت پورفيري اندازه اجزا  بافت پورفيري مي
است که در زمينه ريز بلور  1mmسازنده در حدود 

  صورت پراکنده و شناور قرار دارند.  به
هاي  هاي مربوط به عصر مفرغ رنگ تيره و سفال سفال

اي دارند و در  قهوه -سنگ رنگ قرمز مربوط به دوره مس
رنگ هستند. از نظر بافت يا پتروفابريک،  مقطع عرضي دو

توان دو گروه  شود، مي ديده مي ٢طور که در جدول  همان
ها که بافت سيلتي دارند؛  را تشخيص داد. گروهي از سفال

ها خود به دو دسته سيلتي ريز بلور و  اين گروه از سفال
ها  شوند. گروه ديگر از سفال سيلتي ناهمگن تقسيم مي

  دارند.بافت پورفيري 

  
  هاي سفالی نتایج مطالعه پتروگرافی نمونه -2جدول 

QZ )Clean(=  کوارتز شفاف و فنوکريست   Qz)Cloudy( = کريستالين  کوارتز ابري و پلي  Plg  پالژيوکالز و فلدسپات =  
AM and Py  آمفيبول و پيروکسن =  Fe-oxid       اکسيد آهن = Mica ميکا =  

Cc(Mic) (ميکرايت) کلسيت ريز بلور =  V-Rock (ولکانيک) سنگ آذرين = Grog قطعات سيلتي و رسي اضافه شده به سفال =  
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N. 1 * * tr - * tr * tr -  سيلتي  
N. 2 * * tr Tr * - - - -  سيلتي  
N. 3 * * * Tr * - * - *  پورفيري  
N. 4 * * tr - * - * - -  سيلتي  
N. 5 * * tr - * - * - -  سيلتي  
N. 6  * * * * * -  * *  -  پورفيري  
N. 7  * * * * * - * *  -  پورفيري 

N. 8  * * * * * - Tr *  -  پورفيري 

N. 9  * * * * * - - *  -  پورفيري 

N. 10 * * * * * - - * -  پورفيري  
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سنگ بافت سيلتي و  هاي مربوط به دوره مس نمونه
را نيز  ٣سيلتي ناهمگن دارند، حتي بافت نمونه شماره 

هاي مربوط به  توان سيلتي ناهمگن ناميد. نمونه سفال مي
   عصر مفرغ بافت پورفيري و رنگ تيره دارند.

ها جداي از  نکته قابل ذکر و تامل در مورد اين نمونه
هاي مربوط به دو  بحث رنگ و بافت، ترکيب متفاوت سفال

سنگ، ترکيب  هاي مربوط به دوره مس دوره است. در سفال
دهد.  اصلي بدنه را ترکيب کربناتي (کلسيت) تشکيل مي

ها سازنده قالب يا فراوان کاني کلسيت است  در اين سفال
به دو صورت ريز بلور و همراه با زمينه تا درشت بلور که 

خواني ندارد و در  شناسي منطقه هم شود و با زمين ديده مي
ها به تحقيق بيشتري نياز است؛  مورد منشأ اوليه اين سفال
هاي آذرين و رسوبات حاصل از  زيرا تمام منطقه از سنگ

 هاي ها تشکيل شده است. در حاليکه در نمونه سفال آن
مربوط به دوره مفرغ، تمام قطعات درشت موجود در زمينه 

هاي آذرين  هاي آذرين، سنگ سفال (آميزه) از بقاياي سنگ
اي، کوارتز و پالژيوکالز است. با توجه به  با ترکيب شيشه

شناسي منطقه و فراواني انواع مختلف سنگ آذرين  زمين
خواني  ها هم در منطقه مورد بررسي، ترکيب اين سفال

  شناسي منطقه دارد. زديکي با رسوبات و زمينن
دليل وجود کلسيت و سازندهاي داراي کربنات کلسيم  به

توان اظهار داشت که کاني کلسيت در تمام  در منطقه مي
ها بايد وجود داشته باشد. کاني کلسيت در هنگام  نمونه

گراد از بين  درجه سانتي ٨٠٠حرارت در دماي حدود 
هاي فاقد  بيان کرد که در نمونهتوان  رود. پس مي مي

 ٨٠٠) درجه حرارت پخت سفال بيش از ٢کلسيت (جدول 
هاي  گراد بوده و درجه حرارت پخت سفال درجه سانتي

  گراد بوده است. درجه سانتي ٨٠٠داراي کلسيت کمتر از 
  

  هاي پژوهش یافته
  سنگ هاي دوره مس سفال

دارد و در اين نمونه بافت سيلتي ناهمگن : 1نمونه شماره 
هايي مانند کلسيت، کوارتز، پالژيوکالز، آمفيبول،  آن کاني

). از نظر ٥شود (شکل  ميکا، کلسيت ثانويه  ديده مي
هاي ديگر است ليکن دو فرق  ترکيب تقريبا مشابه با نمونه

اساسي دارد. نخست آنکه در ترکيب اين نمونه کاني ميکا 
د نداشت. دوم هاي ديگر وجو ديده شد در حاليکه در نمونه

اينکه در اين نمونه فضاي خالي فراوان وجود دارد که 
  ها مربوط به اثر به جا مانده از شاموت گياهي به بيشتر آن

کار رفته در سفال است که در اثر حرارت از بين رفته 
است. در بيشتر فصاي خالي موجود در سفال کاني کلسيت 

له بعد از صورت ثانويه تشکيل شده که مربوط به مرح به
ساخت سفال است که بايد آن را از کلسيت اوليه متمايز 

  کرد.

  

  
، راست) قطعات ریز کانی میکا که به رنگ قرمز در زمینه سفال دیده  mm 2.7، طول میدان دیدXPL، نور N. 1 فتومیکروگراف، -5شکل 

فضاي خالی موجود در سفال که در اثر از بین رفتن شاموت گیاهی چپ)  موجود در زمینه سفال وشود همراه با یک قطعه سنگ آذرین  می
  حاصل شده است.

  
سنگ برخالف  هاي دوره مس در سفال: 2نمونه شماره 

هاي دوره مفرغ فابريک درشت بلور يا پورفيري ديده  سفال
ها ريز بلور يا سيلتي است.  شود و بافت بيشتر نمونه نمي

ترين جز سازنده اين نمونه کاني کوارتز است که در  فراوان
دهد. اين  درصد حجم کل نمونه را تشکيل مي ١٠حدود 

دار تا نيمه گرد شده  حاشيه زاويه کاني ريز بلور است و



 غرب ایران شهر، شمال تپه هادي سنگ و مفرغ کول هاي مس هاي دوره شناسی سفال مطالعه کانی                                                           38

 

). کاني پيروکسن و پالژيوکالز فراواني جزئي ٦دارد (شکل 
  دارد. نمونه فاقد کلسيت و قطعات سنگ آذرين است.

  

  
 2.7، طول میدان دیدXPL، نور N. 2 فتومیکروگراف، -6شکل 

mm  بافت سیلتی، کانی ریز بلور کوارتز با رنگ روشن در ،
شود. نمونه داراي خلل و فرج فراوان دارد  میسطح زمینه دیده 

  باشد. میکرون می 20و بزرگی قطعات تشکیل دهنده کمتر از 

اين نمونه از نظر ترکيب تقريباً مشابه با : 3نمونه شماره 
است با اين تفاوت که اندازه قطعات سازنده  ٥نمونه شماره 

است و حالت  ٥تر از نمونه  و موجود در اين نمونه بزرگ
افت پورفيري به نمونه داده است. در اين سفال بيشترين ب

فراواني مربوط به کاني کلسيت است که در مواردي 
: چپ). فراواني ٧شود (شکل  صورت درشت نيز ديده مي به

درصد حجم کل نمونه است و  ٢٠اين کاني در حدود 
شود.  عالوه بر کلسيت کاني کوارتز، پالژيوکالز نيز ديده مي

قطعات ولکانيکي است. نکته قابل ذکر وجود  نمونه فاقد
(قطعات سيلتي و رسي) اضافه شده به زمينه  grogقطعات 

هاي ديگر مشاهده نشده  عنوان تمپر است که در نمونه به
  : راست).٧است (شکل 

  
از نظر ترکيب و بافت مشابه با  ٤نمونه : 4نمونه شماره 
ترين جزء  است. بافت سيلتي دارد و فراوان ٢نمونه شماره 

  سازنده آن کاني کوارتز بوده و فاقد کلسيت است.
  

  
هاي دیگر دیده  موجود در سفال که در نمونه grog، راست) قطعات  mm 2.7، طول میدان دیدXPL، نور N. 3 فتومیکروگراف، -7شکل 

  نشده است و چپ) قطعات درشت کانی کلسیت موجود در سفال
  

هاي مطالعه شده  تاکنون در تمام نمونه :5نمونه شماره 
ها، کاني کوارتز است. در  ترين جزء سازنده سفال فراوان

بافت نمونه ريز بلور يا سيلتي است و بر  ٣٦نمونه شماره 
ترين جزء کاني کلسيت است  ها فراوان خالف ديگر نمونه
درصد حجم نمونه را تشکيل  ٢٠-١٥که فراواني حدود 

اني کوارتز دومين سازنده اين نمونه ) و ک٨دهد (شکل  مي
است. اين نمونه فاقد قطعات سنگ ولکانيک، پيروکسن و 
آمفيبول بوده و با توجه به فراواني کلسيت و زمينه رسي 

  کربناته به احتمال زياد منشاء آن خارج از منطقه است.
  

  هاي دوره مفرغ سفال
اين نمونه زمينه کامالً تيره و ناهمگن و : 6نمونه شماره 

بافت پورفيري دارد و قطعات بزرگي از کاني کوارتز، 
پالژيوکالز و کلسيت همراه با بقاياي سنگ آذرين و 

شود  اش ديده مي هاي آذرين سيليسي در زمينه سنگ
فراتر  2mm: چپ). اندازه قطعات موجود از ٩(شکل 

و صورت فنوکريست و رود و کاني کوارتز موجود به د نمي
شود. فرواني اين کاني در حدود  کريستالين ديده مي پلي
دهد (شکل  درصد حجم کل نمونه را تشکيل مي ٢٠-١٥
: راست). عالوه بر اجزا ذکر شده در باال قطعاتي از کاني ٩
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شود. وجود  پيروکسن و آمفيبول  نيز در نمونه ديده مي
أ آذرين اين قطعات ذکر شده در نمونه نشان دهنده منش

نمونه سفال است. فضاي خالي موجود در سفال نيز فراوان 
  و بزرگ است.

 ١٣ها مشابه با نمونه  اين نمونه: 8و  7هاي شماره  نمونه
هستند و زمينه تيره و ناهمگن دارند و قطعات فراواني از 

هاي مختلف مانند کوارتز، پالزيوکالز، کلسيت،  کاني
هاي  انواع مختلفي از سنگ آمفيبول و پيروکسن همراه با

ها ديده  هاي سيليسي در نمونه آذرين بيروني و سنگ
ها تخلخل کمتر و  : چپ). اين نمونه١٠شود (شکل  مي

: راست). در اين ١٠قطعات سازنده بيشتر دارند (شکل 
 ١٥-١٠ها فراواني قطعات سنگ آذرين در حدود  نمونه

 2mmه درصد حجم نمونه است و بزرگي اين قطعات گاه ب
ترين بخش سازنده اين قطعات کوارتز  رسد. فراوان نيز مي

  است.

  
 2.7، طول میدان دیدXPL، نور N. 5 فتومیکروگراف، -8شکل 

mm  بافت سیلتی، کانی ریز بلور کلسیت با رنگ کرم تیره که ،
تشکیل داده است همراه با کانی کوارتز در  بیشتر زمینه را

فضاي خالی موجود به رنگ تیره و  شود. زمینه رسی دیده می
  شود. صورت کشیده و مجزا دیده می به

  

  
، راست) بافت پورفیري، کانی کلسیت در مرکز تصویر به رنگ کرم تیره  mm 2.7، طول میدان دیدXPL، نور N. 6 فتومیکروگراف، -9شکل 

کریستالین همراه با پالژیوکالز. زمینه  صورت فنوکریست و پلی بافت پورفیري، کانی کوارتز به همراه با قطعات درشت کانی کوارتز و چپ)
  سفال کامال تیره است.

  

  
قطعات فراوان موجود در نمونه. در این بافت پورفیري، راست) ،  mm 2.7، طول میدان دیدXPL، نور N. 7 and 8، فتومیکروگراف -10شکل 

ها را از یکدیگر تفکیک کرد، به همین دلیل از  توان آن شود و نمی نور کانی کوارتز و فضاي خالی موجود در سفال به رنگ روشن دیده می
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چپ) بافت پورفیري، قطعه  شود. شود. در این نور فضاي خالی تیره و کانی کوارتز به رنگ روشن دیده می (متقاطع) استفاده می XPLنور 
بزرگ از بقایاي یک سنگ آذرین موجود در نمونه

اين نمونه بافت پورفيري و زمينه کامالً : 9نمونه شماره 
هاي کوارتز،  تيره دارد و فاقد کلسيت بوده و حاوي کاني

پالژيوکالز، قطعات سنگ ولکانيک، پيروکسن و امفيبول 
ه مربوط به کاني ترين سازند است. در اين نمونه فراوان

دارد. در اين نمونه  0.5mmکوارتز است که بزرگي حدود 
ترين قطعات سازنده موجود در زمينه سفال مربوط  بزرگ

هاي آذرين است. نمونه بزرگ است و خلل و فرج  به سنگ

اي فراوان دارد که در  فراوان دارد. اين نمونه قطعات شيشه
به اشکال فضاهاي خالي تشکيل شده است. اين قطعات 

) و به ١١شود (شکل  اي ديده مي اي، هاللي و ستاره دايره
بخشي يا موقت  احتمال زياد در اثر حرارت باال و ذوب 

طور که  شدگي سريع آن رخ داده است. همان سفال و سرد
تواند  ذکر شد نمونه فاقد کلسيت بوده و اين حرارت باال مي

  اشد.اي در مورد نبود کلسيت ب توجيه قانع کننده
  

  
شود و  کانی کوارتز موجود در سفال که به رنگ روشن دیده میراست) ،  mm 2.7، طول میدان دیدPPL، نور N. 9 فتومیکروگراف، -11شکل 

  است. اي موجود در سفال که در اثر حرارت باال در سفال تشکیل شده فضاي خالی و فراوان سفال و چپ) قطعات شیشه
 

اين نمونه نيز از نظر ترکيب و بافت  :10نمونه شماره 
هاي قبلي است. نمونه فاقد کلسيت است و  مشابه با نمونه

هاي آذرين، کوارتز، پالزيوکالز، آمفيبول و  قطعاتي از سنگ
خورد و بافت پورفيري و  پيروکسن در آن به چشم مي

  زمينه کامالً تيره دارد.
  

  گیري نتیجه
سنگ و  دوره مسهاي دو  از مطالعه پتروگرافي سفال

هاي دو  تپه نتايج زير حاصل شد: سفال مفرغ محوطه کول
دوره از نظر رنگ، فابريک و بافت کامالً با يکديگر تفاوت 

سنگ ريزبلور يا  هاي دوره مس دارند. بافت غالب در سفال
هاي دوره مفرغ بافت  سيلتي است، در حاليکه سفال

سنگ  سهاي دوره م پورفيري يا درشت دارند. در سفال
هاي ولکانيکي ديده نشده در حاليکه نمونه  شيشه
هاي ولکانيکي و قطعات  هاي دوره مفرغ شيشه سفال
هاي  شود و اين شيشه شکل ديده مي اي شکل و دايره هاللي

ولکانيکي در اثر حرارات باالي پخت و در نتيجه ايجاد 
ذوب بخشي (ذوب ناقص) در سفال است. در اثر خروج 

کوره اين قطعات فرصت تبلور ندارند و سريع نمونه از 
 مانند. اي باقي مي صورت شيشه با قطعات هاللي و دايره به

سنگ به دليل  هاي دوره مس در مورد منشأ اوليه سفال
از جمله ها بايد مطالعه بيشتري  تنوع در ترکيب خود سفال

هاي اين دوره  انجام شود. در سفال XRDو  XRFمطالعات 
هاي ريز بلوري که  شود؛ سفال ديده ميدو کاني متفاوت 
هايي که  ها کاني کوارتز است و سفال سازنده اصلي آن

شناسي  به زمين توجه با است. کلسيت کاني آن اصلي سازنده
هاي ولکانيک و  گذاري فليشي، سنگ منطقه، حوضه رسوب

هاي آهکي  هاي آذرين آواري (پيروکالستيک)، سنگ سنگ
توان به قطعيت بيان کرد که  و ... موجود در منطقه مي

هاي دوره مفرغ محلي است؛ زيرا در تمام اين  منشأ سفال
هاي ولکانيک و يا  ها بدون استثنا قطعاتي از سنگ نمونه

توان مشاهده کرد. البته بايد در نظر  آذرين آواري را مي
ها از نظر مکان ساخت و يا ترکيب در  گرفت که اين سفال

  اوت دارند. خود منطقه با يکديگر تف
هاي  گيري و تطور فرهنگ در حقيقت درک ما از شکل

غرب  و شمال يسنگ جديد در منطقه قفقاز جنوب مس
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آن چيزي که مسلم است  کنلي ؛ايران بسيار ناچيز است
اخير نشان داد که روابط بين  هاي  پژوهشاين است که 

 -هاي سوري هاي مناطق مرتفع و تمدن فرهنگ
تر و  سنگ جديد بسيار قوي دوره مسالنهريني در طي  بين

با . شد مشهودتر از آن چيزي است که در گذشته تصور مي
هاي سفالگري و ذوب فلز در  توجه به يافته شدن کوره

توان  هاي عصر مفرغ اين مسئله را مي محوطه در اليه
و  اند شده خود محوطه توليد مي درها  که سفال کرداذعان 

پرسشي  ،يا نه و البته چگونهاينکه مهاجرتي صورت گرفته 
هاي اندک از عهده جواب دادن به  است که اين کاوش

اين موضوع را  مطالعات تکميليبرنخواهند آمد و  ها آن
 د کرد.ناثبات خواه

  
  تشکر و قدردانی
دانيم از مهندس سيد ايرج بهشتي  بر خود الزم مي

شناسي و کارشناس پژوهشکده  کارشناس ارشد زمين
ت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و حفاظت و مرم

ها را بر عهده  گردشگري کشور که زحمت آزمايش نمونه
  داشتند، صميمانه تشکر و قدرداني کنيم.
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glasses in the potsherds of the Chalcolithic, whereas potsherds of the other era have volcanic 
glasses as well as crescent and circle-like pieces. With due attention to the area's geology, 
fishy sedimentation basin, volcanic stones, pyroclastic stone, calcareous stones, and … 
existed in the area, one could clearly state that origin of the Bronze potsherds is local; 
because, unexceptionally some pieces of volcanic or pyroclastic stones will be seen in all of 
them. 
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A Petrographic Study on Chalcolithic to Bronze Age Potteries of Kul Tepe, 

Hadishahr: Northwest of Iran 
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Abstract 
 
Chalcolithic and Bronze Ages are among the most important eras in prehistoric periods of 
Iran; they serve different cultural data, such as, pottery, architectures, burial, etc. For instance, 
potteries from Chalcolithic are buff in surface and use different geometrical motifs; whereas, 
in Bronze Age, we see sudden changes in pottery evidences. In this era, the tradition of buff 
wares had abolished and black-gray ones with carved designs occupied the wide range. This 
cultural difference followed by pottery varieties have been well identified in cultural layers of 
the most parts of the Iran, especially in northwest areas. In respect with the cultural 
differences of the area and the properties of Bronze whether they have been derived from new 
Chalcolithic culture or new works give evidence of a newly arrived nation/culture, there were 
advent of debates. But in spite of existed disagreement on the case as well as on the unsolved 
issues between the two eras, it seems that using experimental methods might provide some 
responses to all of them. Current study aimed to investigate the potsherds obtained from 
Chalcolithic, and Bronze layers by studying the petrographic of Kul Tappeh at Hadishahr in 
northwest of Iran, this study attempts to find some information about the soil used in them 
and their native status. The Kul Tepe site (E 45° 39’ 43”– N 38° 50’ 19”, 967 masl) is located 
near the city of Hadishahr, 10 km further to the south of the Araxes River. Kul Tepe is a 
multi-period tell, about 6 ha in extent and rising 19 m above the surrounding land. The site 
was originally discovered by an expedition in the province of East Azerbaijan in 1968 under 
the supervision of Kambakhsh Fard, and was later reported by other authors such as Edwards, 
Kliess, Kroll and Omrani as well. Kul Tepe is located precisely in the northwestern corner of 
Iran, which is the gateway between the Southern Caucasus and northwestern Iran. Kul Tepe is 
located next to a broad valley, at the center of the highlands and at the crossroads of major 
routes linking the Iranian plateau to Anatolia and the Caucasus to Northern Mesopotamia. The 
first season of excavation at Kul Tepe were carried out from June to August in 2010. Because 
of the huge quantity of material and deposits at Kul Tepe, the site needs more research and 
excavation to better understand the cultural situation in the region. The second season of 
excavation was from August to October 2013 in order to answer certain questions about the 
region and extend the studied areas. Ten characteristic potsherds (5 for each era) from Late 
Chalcolithic and Early Transcaucasia culture (Kura-Araxes) were studied by thin section 
microscopic (petrographic) method. These potsherds had been obtained during the 
excavations on Kul Tepe. Due to obtained results as well as external heterogeneities in the 
two era's potsherds texture, we will find other significant differences among them, including 
their fabric and texture type. Dominant texture in the potsherds of the Chalcolithic is of silt or 
tiny crystals, where as that of Bronze are coarse and puffery. Yet, no one found any volcanic 
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