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های هر من  با عیارهای متفاوت به ضرب  و س ه  کرد ختار خاصی پیروی نمیناصری از سا  عصر

گشت های پرتنش، قدرت اقتصادی هر شهر تضعیف میدر دوران  که معموالً رسید و دیگری آن می

وره با  های این دعنصری س ه  هبنابراین تجزی  .آمدو عیار س ه نیز بدان واسطه بسیار پایین می

ی  خوبی تواند تنلدلی  سرعت، دقت باال و غیرمخرب بودن آن، می  پی سی بهاستفاده از شیوه  

تاریخ متفاوت،    نُهه در  س   21برای مطالعه در این امر تعداد    رو،. از اینه دهدئاز این اوضاع ارا

  %90ها باالتر از  که عیار نقره این س ه  شد عنصری قرار گرفت. در نتیجه مشخن    مورد تجزیه

(، اصفهان  % 90(، طهران )%82(، تبریز )% 84های اصلی، یعنی مشهد )ضرابخانه  یسهابوده که در مق 

  ضرابخانه هرات  تابعیتدهنده    گرفته و این نشان(، در جایگاه باالیی قرار می%90(، و شیراز )84%)

ها  از عیار این س ه  ،ها هم هران بوده که حتی در اوج تنشتاصلی ضرب س ه، یعنی نظام  از نظام

ها با فلزات مس  نیز اطالعات ارزشمندی از ننوه عیار زدن فلز س ه  پایاننگردیده است. در  کسر  

 دست آمد.  د استفاده، یعنی معادن سروزیت بهو آهن و نوع معادن نقره مور

 سنجی باستانپی سی، شاه قاجار، آزمایش شناسی، ناصرالدینهرات، س ه: واژگان کلیدی

 

 مقدمه 

واسطه عدم ثبات سیاسی در عصر جانشینان    به ق.( و  1160- 1148شدن نادرشاه افشار ) با کشته 

(. پس از  84:  1396،  سرافرازی و    شاطری ، لع  الجی انی بر هرات مسلو شدند. )جوان های در  او، افغان 

ق.، یارمنمدخان  1258ق.( به سال  1258- 1245انی ) میرزا در سپری شدن دوران ح ومت کامران 

درآمد و از او لقب    شاه قاجار عت ناصرالدین ا ق. به اط 1265در سال    و    ومت هرات رسید به ح   اً رسم 

ق. ضربه بزرگی بر امنیت هرات وارد  1267ظهیرالدوله گرفت. مرا ناگهانی یارمنمدخان در سال  

)   . نمود  صیدمنمدخان  پسرش  او،  از  منمدیوسف 1272- 1267پس  ) ق.(،  ق.(،  1273- 1271خان 

ق.( تنت امر دولت ایران  1279- 1273سلطان احمدخان )   و   ق.( 1273راسان ) طنه والی خ ل الس حسام 

ق.، حاکمیت سیاسی  1279منمدخان بارکزایی در سال  به قدرت رسیدند و در نهایت با غلبه دوست 

 ایران بر هرات، برای همیشه پایان یافت. 
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اگون سیاسی،  هرات در بـستر تاریخی ایران، پیوسته ی ی از نقاط دارای اهمیت از ابعاد گون 

های فراوانی با  س ه   ، گردید و از دوران اش انی نظامی، فرهنگی و بویژه اقتـصادی منسوب می 

یده اـست )عقیلی،   رب رـس هر تابع نظام پولی ح ومت به ـض (. در  364- 363:  1377نام این ـش

براـساس منتوای فلزی قوانین وضع کرده و    ، ها در جهت تـضمین ارزش پول گذـشته حاکمیت 

ارگزا  ا تعیین می را ـک د نی برای آنـه ــر    . کردـن ه قوانین عصـ اـی ار نیز بر ـپ اـج ام پولی در دوره ـق نـظ

د، اما این نظام در   فوی بنا ـش ر ـص د، تا آنجا که ـس ه  عـص فته ـش یار آـش ری بـس ای  ها گونه ناـص

هر قران حـساب می   منلی به  ید  های نقره با عیارهای متفاوت به ـضرب می آمدند. در هر ـش رـس

یار متفاوت بود. در واقع آنان با تومان و نرخ تبدی    هر با  پول ، های طال بـس های رایا در یک ـش

هرهای دیگر پذیرفته نمی  ر مبلغی با عنوان نرخ همان ارزش در ـش ورت کـس د و فقو در ـص ـش

نیز   شهر هرات (.  282- 281:  1396، کالوسون و    ، فلور تسعیر، قاب  پذیرش و تبدی  بود )مته 

ــال و قران از این دایره خارج نبوده  به    ق. 1279- 1273، 1269  های های نقره فراوانی، بین س

 ضرب رسانده بود. 

مند و بهترین دادهها را میدر اینجا ـس ه ندی ارزـش تانتوان ـس ت، زیرا  های باـس ناختی دانـس ـش

ــتممانند   : 1398زادگان و دیگران، یان)ک تون تاریخی با هدف خوانش آیندگان پدید نیامده اس

ری   ،وراز این .(182 تفاده از تجزیه عنـصری پی سـ ـس هتجزیه عنـص   1ی های این دوره، بویژه با اـس

اقتصادی در اختیار گذارد، تا تنلی  بهتری    -اطالعات ارزـشمندی درباره ـشرایو ـسیاـسی تواندمی

مورد    های. ـس ه(Beck, et al., 2004: 153-154)آید  از ـشرایو دوران مورد پژوهش به دـست  

اداتمطالعه در این پژ ن ـس یدحـس ی ـس خـص وی )حیدرآباد هند(  وهش، متعلق به مجموعه ـش رـض

  شـاه ضـرب های ناصـرالدینسـ ه  .بوده که به رسـم امانت در اختیار نگارندگان قرار گرفته اسـت

به  ق.(1287ای با تاریخ اشــتباه  انضــمام ســ ه  ق. )به1279-1273، 1269  هایدر تاریخ هرات

یده رب رـس رب را در بر می نُهاند که در مجموع ـض   ،رواز این  .گیردـس ه متفاوت از منظر تاریخ ـض

رب،   هق. 1279و  1273، 1269های  و از تاریخـس ه    دواز هر تاریخ ـض برای آزمایش در  ـس ه   ـس

 
1. PIXE 
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ـسه فیزیک بوبانـسوؤـس ه در م 21نظر گرفته ـشد که در مجموع تعداد   ا، هند(   1رـس )ایالت اوریـس

 ی سی قرار گرفت.مورد آزمایش پ

ی پیروی نمی  عصـراز آنجا که نظام پولی   اختار خاـص ری از ـس های هر من  با  کرد و ـس هناـص

 شود:رسید، دو پرسش مطر  میعیارهای متفاوت به ضرب می

ده در  مقدار خلو  نقره ـس ه  -1 یر تغییرات آن چگونه   هراتهای ضـرب ـش چگونه بوده و ـس

 رقم خورده است؟

ـــ ه  -2 ــهر هـهای  سـ ــهری پرتنش، در ـجایـگاه  رات از نظر میزان خلو  نقرهشـ ، در برابر  شـ

 اصفهان، و شیراز چگونه بوده است؟ایران، نظیر مشهد، تبریز، تهران،    ی اصلیشهرها

ـشناـسی،  های تاریخی و اطالعات ـس ه ـسعی برآن بوده که عالوه بر تلفیق نگاـشته  ، در این نوـشتار 

های ضرب پرداخته  در تمامی تاریخ  هرات ـشاه ـضرب  ناـصرالدین های  به تجزیه عنـصری پی ـسی ـس ه 

ه گردد  ئ تا تنلیلی از ننوه عمل رد و تعهد این ـضرابخانه به نظام مرکزی ـضرب مـس وکات ارا  ، ـشود 

 و قدرت اقتصادی آن در قیاس با سایر شهرهای پراهمیت سنجیده شود. 

 

 پژوه  روش 

داده پژوهش  ترکیبات  در  و  باستانی  آنهاهای  پرتو روش  ،عنصری  پراش  نظیر  متفاوتی  های 

، 5سنجی جذب اتمی ، طیف4ذرات، انتشار اشعه ای س ناشی از  3، فلورسانس پرتو ای س 2ای س 

(. در این 54:  1394شود )خادمیندوشن و دیگران،  و غیره استفاده می  6سازی نوترونیتجزیه فعال

و از    دلی  سرعت، دقت باال عنصری، از شیوه پی سی بههای تجزیه  پژوهش از میان سایر شیوه

مهم آنهمه  بودن  غیرمخرب    برای،  (Linke, Schreiner &Demortier, 2004: 173)  تر 

با مطالعه س ه پی سی  متعارف،  پی سی  نظیر  گوناگونی  انواع  این شیوه  است.  استفاده شده  ها 

 
1. Institute of Physics, Bhubaneswar (IOPB) 
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خارجی  می روپی سی 1باری ه  ای 2،  پرتوی  فلورسانس  و  پروتون،  از  ناشی  مطالعات  3س  برای  را 

بر پی سی    (. بنابراین پایه این پژوهش92-75:  1382رشتی،  دهد )المعیه میئسنجی اراباستان

ها  های همگن، مانند س ه متعارف قرار گرفت و این شیوه، روشی معمول برای تجزیه عنصری نمونه

صورت  اند و در   نواخت پراکنده شدهصورت یاجزای آن به  ،های همگنشود. در نمونهمنسوب می

بودن نمونه از روشمی  ،هاغیرهمگن  مانند می روپی سی و غیره استفاده نمود    ،های دیگرتوان 

 (.28: 1392کیوی، زاده )اسماعی 

 

 پیشینه پژوه  

های  های نقره ضـرابخانهسـیس بانک شـاهنشـاهی ایران و معلوم نبودن ارزش دقیق سـ ه با ت

ی به نام پی نRabino, 1892: 1)-(56منلی، رابینو   خـص اهی، ـش اهنـش را    4رئیس وقت بانک ـش

ری قران م تی از ارزش واقعی ـس همور به تجزیه عنـص ری نمود، تا فهرـس ر ناـص های  های نقره عـص

ای تهیه نموده،  های منلی، ـس هنقره نـسبت به فرانک فرانـسه تهیه کند. پی ن از بیـشتر ـضرابخانه

ا روشآن ا را ـب هـه اـل ایا آن را در مـق ه قرار داد و رابینو نیز نـت ــنتی مورد تجزـی ا عنوان  ـهای سـ ای ـب

ــال    "5بان داری در ایران" ــانید.1309) یالدیم1892در س تاکنون در  رو، از این  ق.( به چاپ رس

های عـصر ناـصری با روش پی ـسی پژوهـشی ـصورت نگرفته اـست، اما از  مورد تجزیه عنـصری ـس ه

ابه با عنوان  روی ردی این مقاله، مقاله  منظر ری ـس ه"ای مـش انی به تجزیه عنـص اـس های پیروز ـس

،  "ـشده از روـستای تیس چابهارهای گنجینه پیروزگت کـشفروش پی ـسی، مطالعه موردی: ـس ه

های آن به مانند این مقاله  که تنلی  (196-181:  1398زادگان و دیگران، )کیان  به چاپ رسیده

 ای نیز به عناصــر ســرب و طال در تعیین نوعقره، مس، و آهن اســتوار بوده و اشــارهبر عناصــر ن

 
1. External PIXE 

2. MicroPIXE 

3. Proton-Induced X-Ray Fluorescence (PIXRF) 

4. Pecan 
5. Banking in Persia 
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 ت.داشته اس  2و گالنا  1معادن سروزیت

 

 هرات در عصر ناصری

یارمنمدخان   یافتن  ق. و با آگاهی1264شاه قاجار در سال  با به سلطنت نشستن ناصرالدین

به دستور   تهران کرد.  هیی را به منظور ابراز اطاعت روانسدوزایی از این جلوس، میرزا بزرا قرا

سال  ناصرالدین در  حسام1265شاه  به  ملقب  مرادمیرزا  و ق.  خراسان  ح ومت  به  السلطنه 

به ح ومت هرات منصوب گشتند )شمیم،   با لقب ظهیرالدوله  اما  154:  1384یارمنمدخان   .)

آمیز خود از سیستان  که از م موریت موفقیتق. در حالی1267را ناگهانی یارمنمدخان در سال  م

می بر  هرات  ضربه  )متولی  هبگشت،  آورد  وارد  سیاست  این  بر  ؛ 242:  1383حقیقی،  بزرگی 

 (. 252: 1363؛ نصر، 617-616: 1348؛ آدمیت، 272: 1369مهدوی، هوشنگ 

اظهار اطاعت نمود.    ، صیدمنمدخان جانشین وی شد و نسبت به پادشاه ایرانپس از او فرزندش  

دولت انگلیس که از روابو نزدیک صیدمنمدخان با دولت ایران ناراضی بود، درصدد برانداختن 

  ،ق. رخ داد1272امیر هرات برآمد و مدعیانی برای او درست کرد. در شورشی که در اوای  سال  

نی و  شد  کشته  دوستصیدمنمدخان  رسید. روی  شهر  آن  حوالی  به  بارکزایی  منمدخان 

آنناصرالدین از  قب   برآمد  به دست دوستشاه درصدد  بیفتد که هرات  را    ،منمدخان  آن شهر 

والی خراسان دستور حمله به هرات را صادر    )مرادمیرزا(   السلطنهنجات دهد. بنابراین به حسام

 (.272: 1369مهدوی، کرد )هوشنگ 

مورد صیدمنمدخان 194:  1376)   عضدقاجار  دارد و می   ، ( در  از مرا  نظر دیگری  گوید: »پس 

رحم  ق.، فرزندش صیدمنمدخان بر جای وی نشست. اما چون مردی بی 1267یارمنمدخان درسال  

میرزا را که    ق. هنگامی که وی در هرات نبود، منمدیوسف 1272اهالی هرات در سال    ، و ستم ار بود 

عنوان حاکم هرات به  واقع یک ایرانی بود، به آنجا طلبیدند و وی را به   در   و در مشهد اقامت داشت  

کردند  منصوب  به   . امارت  از  بعد  نیز  ایران  او  دربار  از  اطاعت  اعالم  هرات،  در  قدرت  گرفتن  دست 

 
1. Cerussite 

2. Galena 
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 کند. ید می  ی همین نظر را ت   التواریخ منتخب ( نیز در  11:  1366)   شیبانی  کرد«. 

دیوســـف  ا منـم ــر از   میرزا   اـم ا سـ دـه ه    بـع ت او ـب اـن ه خبر خـی امی ـک د و هنـگ ت ایران پیچـی اـع اـط

ـشخـصاً به ـسوی هرات حرکت کرد و ـشهر را مناـصره کرد. هرات از رمـضان  وی الـسلطنه رـسید،  حـسام 

الـسلطنه با وجود تهدیدهای انگلـستان، به مناـصره  ق. در مناـصره ـسپاه ایران بود. حـسام 1273تا ـصفر  

الـسلطنه در (. حـسام 195:  1376توانـست ـشهر هرات را فتح کند )عـضدقاجار،  که  تا این   ، ـشهر ادامه داد 

شــاه خطبه خواند و فرمان شــاه را مبنی بر الناق  االول همان ســال در هرات به نام ناصــرالدین ربیع 

 (. 172- 171:  1384مجدد هرات به ح ومت مرکزی ایران اعالم نمود )شمیم،  

حسام هراتسپاه  فتح  از  پس  بهچو  ، السلطنه  بودندن  شده  هرات  وارد  فاتح  رفتار    ، عنوان 

فتح این  پی  در  اهالی شهر داشتند.  به  را در خطر   ، غرورآمیزی نسبت  انگلیس که منافع خود 

داد  ، دیدمی جنگ  اعالن  ایران  دولت  وارد    .به  جنگی  کشتی  هشت  از  مرکب  انگلیسی  ناوگان 

بوشهر وارد خاک ایران شد و فارس شده، جزیره خارک را تصرف گردید، سپس از طریق  خلیا

ها را ندارد،  شاه که دید توان مقابله با انگلیسید. ناصرالدیننموبعد از آن نیز به خوزستان حمله  

 (. 275-273: 1369مهدوی، هرات را داد )هوشنگ  هصلح نمود و دستور تخلی

یرزا آقاخان های مآن نشد و با دسیسه  هاضر به تخلیالسلطنه مصمم به حف  هرات بود، ححسام

روب بودهنوری  گرفته  تصمیم  که  صدراعظم  آقاخان  میرزا  شد.  انگلیس    ،رو  دولت  به  را  هرات 

شود شما را خیال سلطنت و پادشاهی  نویسد: »معلوم میالسلطنه میدر جواب حسام ،واگذارکند

جزء دولت ایران    اید، اگر خود راطور دادهدولت را این  هسر افتاده که به هرات مانده، جواب تعلیق به

، ج  1353  )منمود،   دانید، بزودی هرات را تخلیه نموده، به مشهد برگردید«و خیرخواه پادشاه می 

2 :717 .) 

ای را به ق. میرزا آقاخان با انگلستان معاهده1269این فتح در صورتی انجام گرفت که در سال  

دخالتی در امور داخلی هرات    امضا رسانیده بود که طی آن، دولت ایران پذیرفته که از هر نوع

: 1348؛ آدمیت، 252: 1383حقیقی، دوری کند و از ادعای حاکمیت بر آن دست بردارد )متولی

(، یعنی میرزا آقاخان، این قرارنامه را در سلب حاکمیت ایران بر هرات و ابطال تمام  636-637

 (.641: 1348حقوق ایران را مهر کرد )آدمیت، 
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ای بین ایران و انگلیس با وساطت  ق. معاهده 1273السلطنه در سال  توسو حسام در پی فتح هرات  

در پاریس، در پانزده فص  به امضای نمایندگان طرفین رسید که به معاهده پاریس مشهور   فرانسه 

به موجب فصول پنجم، ششم و هفتم، دولت ایران تعهد کرد که هرات و   ، شده است. در این معاهده 

افغانس  ادعای تمام خاک  و هیچ  از قشون خود خالی کند  را  تمامی خاک     ی تان  و  به هرات  نسبت 

گونه عالمت اطاعت از قبی  س ه و خواندن خطبه به نام شاه مطالبه  هیچ   و   افغانستان نداشته باشد 

ننماید و هرات را مستق  بشناسد. عهدنامه پاریس ضربت شدید دیگری بود که بر پی ر استقالل  

به کلی از ایران مجزا گردید  ، هرات  که به موجب این عهدنامه ایران وارد آمد. چنان سیاسی و اقتصادی  

-؛ متولی 223:  1384از تنت حاکمیت ایران بیرون رفت )شمیم،    ، و افغانستان هم به اسم استقالل 

 (. 358:  1380گلوجه،  ؛ راعی 697:  2،ج  1353؛ منمود،  263:  1383قیقی،  ح 

ق.، وارد هرات شد و همین 1273طان احمدخان در رمضان  سردار سل  پاریس،  ه پس از عهدنام

شاه بازگرداند و یک نفر ایرانی  که ح ومت را در دست گرفت، خطبه و س ه را به نام ناصرالدین

سعی در مطیع   ، ها با فرستادن هی تیشاه را به وزارت خود برگزید. انگلیسیبه نام سید ابوالنسن

ها متنفر بود، از برقراری هرگونه رابطه با آنها  چون از انگلیسیساختن او را داشتند، اما احمدخان  

 (.64: 1383حقیقی، )متولی برگرداندخودداری کرده و هی ت مزبور را 

ق.، فراه را به تصرف خود درآورد و درصدد اشغال قندهار بود  1277سلطان احمدخان در سال 

ان خارج کند و جزو دولت ایران  منمدخ و قصد داشت تا سلطنت افغانستان را از تصرف دوست

انگلیسی احمدخان،  اهداف  این  به  توجه  با  تشویق کند.  و  تنریک  با  تا  شدند  مصمم  ها 

ها  منمدخان نیز با حمایت انگلیسی د. دوستنهای او را بگیرطلبیمنمدخان، جلو توسعهدوست

ای مساعدت کرد،  شاه تقاضق.، فراه را متصرف شد. احمدخان از ناصرالدین1279نخست در سال  

پاریس، دولت ایران حق مداخله ندارند و مانع    ه ها متذکر شدند که براساس معاهداما انگلیسی

 (.265ند )همان: کمک ایران به سلطان احمدخان شد

منمدخان به  یابی دوستتا روزی که سردار سلطان احمدخان زنده بود، مانع دستبنابراین،  

مجبور به پرداخت مالیات به کاب  شد. اما با مرا   ،های فراوانهرات بود و تنها بعد از درگیری

ق.( برجای پدر، زمینه برای تصرف هرات  1279ق. و جانشینی شهنوازخان )1279وی در سال  
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ق. هرات را فتح کرده و جدایی  1280منمدخان فراهم شد و توانست در سال  به وسیله دوست

ایران را رقم   از  این فتح (266همان:  د )نزکام  هرات  برای    ، طور ک به  .  افغانستان را  هرات و 

 همیشه از خاک ایران جدا نمود.

 

 مشکالت و موانع نظام پولی عصر ناصری

ــری ــر ناص ــاس تف ر جدید، نظام پولی میانه دوره قاجار، یعنی عص ــتن    ،بر اس در ایران با داش

زمان دیگر راه نداشـت و از نظر ها و واحدهای پولی که از م انی به م ان دیگر و از زمانی به پول

ــیار عجیب و غیرمنطقی مینرخ تـبدی  تفاوت ــت، بسـ تا جایی که راه ار    ،آیدهای فراوانی داشـ

ــعیت، دائماً ــازگاری با این وضـ ــبه و تبدی  انواع نقود و اقالم با انواع    ایرانیان برای سـ به مناسـ

 (.281: 1396،  نکالوسوو   ، فلورپرداختند )متههای منلی و استاندارد مینرخ

هرها  (Abbott, 1983: 82) ابوت  یاری از ـش اهده کرد که بـس معیارهای پول رایا خود را   ، مـش

کند که معیار معمول در تجارت، پول رایا رـسمی بود. برای مثال  دارند، گرچه خاطر نـشان می 

ــال  ــته وی، یزد در سـ ق.( پول رایا  1266- 1265)   یالدی م 1850- 1849های  با توجه به نوشـ

  شــد وصــاحب قران حســاب می   ، شــاهی   25را داشــت که »از جاهای دیگر متفاوت بود،   خود 

ا   12/ 5 ان    ، قران رایا در آنـج ک توـم ا ـی الی   بود برابر ـب ه هر  )درـح ان    ، قران   10ـک ک توـم د ـی اـی ـب

ــت، اما در تجارت، قرانِ   ــد(. این پول رایا در معامالت کوچک مورد قبول اس ــاهی    20باش ش

ــت«  ــاهی و   28به گفته او در کرمان »پول من  قران،  .  (ibid.: 85) مالک اس پنابادی    3/ 5  ش

ــت و   ــاهی کرمان   2اس ــت«   ، ش ــ ه قران معیار اس یا در مورد پول رایا    . (ibid.: 104)  یک س

فهان »  احب قران بود، اما در معامالت تجاری پول رایا متداول ایران مورد    23اـص اهی در ـص ـش

 . (ibid.: 117)  قبول است« 

بخـشی از دلی  این تغییرات    ، ق. 1294در ـسال   نوین اندازی ـضرابخانه دـست کم تا زمان راه 

ــرابخانه  ــادگی با معیارهای  آن بود که ض ــمی در زمینه وزن و عیار کنار  های منلی به س رس

ی نموده های ضـرابخانه ای از ـس ه آمدند. پی ن در همان عصـر نمونه نمی  های منلی را بررـس

ی را این   (Rabino, 1892: 37) ( و رابینو 1)جدول   ت: »این  خالصـه این بررـس گونه آورده اـس
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های همدان و  قران ترتیبی خا  در پول رایا ایرانی اسـت. میان   ، دهنده نبود ها نشـان شـ   

های دیگر شــهرها و پایتخت از نظر میان قران   . اختالف ارزش وجود دارد   % 17تهران بیش از  

یار قاب  توجهی اـست، گرچه کمتر از آن چیزی اـست که به   ، پولی  طور افراطی نق   تفاوت بـس

 . شود« می 

 های چند منطقه های نقره در ضرابخانهنمونه وزن و عیار قران (1جدول

 ارزش به فرانک  عیار در هزار  وزن تاریخ ضرب  ضرابخانه

 836/0 760 گرم 95/4 م. 1877ق./  1293 همدان 

 893/0 820 گرم 90/4 م. 1874ق./  1290 تبریز

 917/0 820 گرم 03/5 م. 1866ق./  1282 کاشان 

 937/0 840 گرم 02/5 م. 1877ق./  1293 اصفهان 

 915/0 840 گرم 90/4 م. 1877ق./  1293 کرمان 

 928/0 840 گرم 97/4 . م1876ق./  1292 مازندران )طبرستان( 

 910/0 840 گرم 90/4 م. 1877ق./  1293 مشهد 

 972/0 880 گرم 97/4 م. 1866ق./  1282 کرمانشاه 

 949/0 890 گرم 80/4 م. 1864ق./  1280 رشت 

 004/1 900 گرم 02/5 م. 1876ق./  1292 تهران 

 980/0 900 گرم 90/4 م. 1875ق./  1291 شیراز 

 994/0 900 گرم 97/4 م. 1862ق./  1278 یزد

 980/0 900 گرم 90/4 م. 1861ق./  1277 هرات 

 ( Rabino, 1892: 37)منبع:   

 

هایی با وزن و عیار ی سان کرد، نظام پولی  آغاز به ضرب س ه  نوینحتی زمانی که ضرابخانه  

بهمنطقه می ای  ادامه  خود  در    (Landor, 1902: 131)  لندور داد.  کار    میالدی  1901سال  که 

دانم که ارزش یک قران دقیقا چقدر  کرد، دریافت که »هرگز نمیق.( در ایران مسافرت می1319)

 .های متفاوتی دریافت کردم«هایم، شاهیاست و در هر ایالتی در مقاب  قران

ق.( گالیه داشت که  1328)   میالدی   1910نیز در سال    (Bradley-Birt, 1909: 52-53)  برت بردلی 
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چون یک راز است. همه آنچه  هم   ، شک برای هرکسی به جز یک بان دار »ناپایداری نرخ بان ی ایران بی 

طور پیوسته  رفتم، به تر می این بود که هرچه در ایران پیش   ، توانستم در این باره کشف کنم که می 

قران دریافت    51  ، یا سلطنتی انگلیسی   روپیه   15که من در بوشهر برای هر  آمد. درحالی پایین می 

تر در آنجا به من گفته شد  که کمی پیش قران گرفتم، درحالی  47تنها    ، وقتی به تهران رسیدم   . کردم 

 . ایستاده است«   ، قران   60که نرخ روی مبلغ باالی  

 

 ق.( 1296- 1264)ناصری ضرب دستی عصر  هایقران ارهکلیاتی درب

هر  در  بنابراین بر طبق نیاز اقتصادی، .گشتنددستی ضرب میصورت  ها در دوره قاجار بهس ه

به   .خوردها رقم میای دایر بود که بر حسب توان مالی، میزان تولید س هشهر و ایالت ضرابخانه

 توان در سه گروه جای داد:های عصر ناصری را میهمین علت ضرابخانه

 و شیراز  ها: مشهد، تبریز، تهران، اصفهانترین ضرابخانهفعال •

های فعال: همدان، قزوین، استرآباد، طبرستان، کرمان، کاشان، رشت، هرات، یزد،  ضرابخانه •

 کرمانشاهان و خوی 

-Album, 2011: 291-296; Michael, 2015: 794)های تشریفاتی: سرخس، سیستان  ضرابخانه  •

 . ( 109:  1385بخش،  شوشتر و رکاب )نوین فر  ،  (804

هایی از جنس طال، نقره و مس با واحدهای پولی و وزنی اساس موقعیت س هها بر  این ضرابخانه

های نقره بوده، در ادامه فقو به قران  ،رساندند، اما چون اساس این پژوهشمتفاوت به ضرب می

 شود.  های نقره پرداخته میذکر واحدهای پولی و وزنی س ه

های ق. اوزان قران1254ر سال  ق.(، یعنی د 1264-1250در اوای  دوران سلطنت منمدشاه )

گرم( کاهش  56/53نخودی )  280  ی به تومان  ، گرم(6/57نخود )  300هزار دینار(  نقره از تومانی )ده

شاه نیز ادامه یافت. در  ق.، یعنی اوای  سلطنت ناصرالدین1274یافت و این نظام وزنی تا سال  

اوزان این    ،بنابراین  .کاسته شود  های نقرهق. تصمیم بر آن شد تا دوباره از وزن س ه1271سال  

 ,Album) ( 2)جدول    گرم( بدل گشت 49/ 92نخودی )   260  ی به تومان   ، نخود   280ها از تومانی  س ه 

2011: 291-296) . 
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 های ضرب دستی نقره عصر ناصری واحدهای پولی و اوزان س ه (2جدول
 توضینات  نخودی  260تومان  نخودی  280تومان  گردش مالی  واحدهای پولی 

 رو ضرب مناسبتی و برخی یک  گرم 62/0 گرم 67/0 رایا  دینار  125شاهی/  5/2

  گرم 24/1 گرم 34/1 رایا  دینار  250شاهی/  5

  گرم 49/2 گرم 68/2 رایا  دینار  500شاهی/  10

  گرم 99/4 گرم 37/5 رایا  دینار  1000قران/  1

 ق. 1294تبریز، فقو  گرم 98/9 ---  غیر رایا  دینار  2000قران/  2

 ق.1267فقو تهران،   ---  گرم 88/26 غیر رایا  دینار  5000قران/  5

 :Album, 2011: 291-296; Michael, 2015: 794-804; Heritage Auctions, 6-7 Jan 2013) منبع:

Lot 21933-21934) 

 

ــه 1294ســرانجام در ســال   ــد و ضــرب ســ ه دســتی  ق. ضــرب ســ ه ب صــورت ماشــینی درآم

هــا  ضــرب دســتی ســ ه بــا شــرایطی در برخــی از ضــرابخانه   ، امــا بنــابر اعتراضــات   . گشــت متوقــف  

،  کالوســون   و   ، فلــور طــور کامــ  برچیــده شــد )متــه ق. بــه 1296ادامــه یافــت کــه نهایــت در ســال  

1396  :272-273 .) 

 

 ق.( 1280-1258های ضرب هرات )کلیاتی درباره سکه

ق.( بــه ســال  1258-1245ی ) انــ میــرزا در پــس از ســپری شــدن دوران ح ومــت کــامران 

ــه ح ومــت هــرات رســید   ق.( رســمًا1267-1258ق.، یارمنمــدخان ) 1258 ــن   . ب ــاتی    ، رو از ای کلی

ــ ه  ــاره س ــاه درب ــن دوره کوت ــی   ، های ای ــاریخی آورده م ــم ت ــا مه ــدخان،  ام ــس از یارمنم ــود. پ ش

ــار،  صــیدمنمدخان )بــرای اولــین  ــار،  شــاه قاجــار )بــرای اولــین ق.(، ناصــرالدین 1267ب ق.(،  1269ب

ق.(،  1272-1271خـــان ) ق.(، منمدیوســـف 1270-1269بـــار،  صـــیدمنمدخان )بـــرای دومـــین 

-1273بــار،  شــاه قاجــار )بــرای دومــین ق.(، ناصــرالدین 1272بــار،  صــیدمنمدخان )بــرای ســومین 

ــارکزایی ) 1279 ــیرعلی ب ــر ش ــت امی ــ ه  1295-1280ق.( و در نهای ــرب س ــه ض ــرات ب ق.( در ه

ــد   ــن  .  (Album, 2011: 291-296; Michael, 2015: 33-34, 796)پرداختن ــفتگی ای ــس آش پ

 . ( 3)جدول    دهند ها نشان می دوران را نیز س ه 
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 ق. 1280-1258های های ضرب شده در هرات بین سالفهرست س ه (3جدول

 وزن قانونی س ه  واحد پولی و جنس فلز  تاریخ ضرب  نام صاحب س ه 

 گرم 53/1 نقره روپیه(،  6/1جندک ) ق.1260-1258 یارمنمدخان 

 گرم 37/5 قران، نقره  ق. 1267-1261 یارمنمدخان 

 گرم 60/4 روپیه، نقره نیم ق.1267 ( 1صیدمنمدخان )

 گرم 37/5 قران، نقره  ق.1269 ( 1شاه )ناصرالدین

 گرم 37/5 قران، نقره  ق.1270-1269 ( 2صیدمنمدخان )

 گرم 37/5 قران، نقره  ق. 1269/1270با دو تاریخ  ( 2صیدمنمدخان )

 گرم 37/5 قران، نقره  ق.1271 خان منمدیوسف

 گرم 07/3 طال، طال  ق.1272 خان منمدیوسف

 گرم 60/4 روپیه، نقره نیم ق.1272 ( 3صیدمنمدخان )

 گرم 4/ 99گرم و برخی 37/5 قران، نقره  ق.1279-1273 ( 2شاه )ناصرالدین

 گرم 72/1 تومان، طال نیم ق.1276 ( 2شاه )ناصرالدین

 گرم 99/4 قران، نقره  ق.1295-1280 بارکزایی امیر شیرعلی  

 (Album, 2011: 291-296; Michael, 2015: 33-34, 796, 798)منبع: 

 

های عهد  شـاه ضـرب شـده در هرات، درسـت مانند سـایر سـ ه های ناصـرالدین طر  سـ ه 

ها عبارت »السـلطان بن السـلطان  ناصـری ضـرب در شـهرهای دیگر اسـت. بر روی این سـ ه 

ها در دو گونه دیده  های پـشت این ـس ه اما نگاـشته  . ـشاه قاجار« نگاـشته ـشده اـست ناـصرالدین 

  ق. 1273های سال  و برخی از س ه   ق. 1269هایی با تاریخ  شده است: گونه اول که فقو س ه 

« بر آنها نقر  ببه انضــمام تاریخ ضــربو گیرد، عبارت »ضــرب دارالســلطنه هرات  را در بر می 

گیرد، عبارت  ق. را در بر می 1279- 1273های  هایی بین ـسال نه دوم که ـس ه گردیده و بر گو 

  ( 2و    1)شــ      « نگاشــته شــده اســت ببه انضــمام تاریخ ضــربو   »ضــرب دارالنصــره هرات 

 (. 109- 108:  1385بخش،  فر  )نوین 
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 ق. 1273شاه قاجار ضرب شده در هرات به سال های ناصرالدینای از س هنمونه (1ش  
(Heritage Auctions, 6-7 Jan 2013: Lot 21960) 

 

 ها، آزمای ، نتایج و تحلیلداده

رـضوی به امانت از مجموعه ـشخـصی ـسیدحـسن ـسادات ،های مورد مطالعه در این پژوهشـس ه

ــ .و مورد آزمایش قرار گرفته اســت برده ها  آید که معیار انتخاب این ســ هال پیش میؤاما این س

ق. 1287و   1279-1273، 1269های  شاه در هرات در تاریخای ناصرالدینهس هچه بوده است؟ 

 (Michael, 2015: 796) ق. بوده( دیده ـشده اـست1278)خطای ح اک ـسرـس ه، در اـص  تاریخ  

ســـ ه برای  دوبنابراین از هر تاریخ ضـــرب،    .گیردســـ ه متفاوت را در بر می نُهکه در مجموع 

د ال  ،که نگارندگاناما با توجه به این .آزمایش در نظر گرفته ـش ق. 1279و  1273، 1269های  ـس

سـ ه برای  ، سـههاتر دانسـته، پس از این تاریخ ضـربهای شـهر هرات مهمرا به علت آشـفتگی

ری انتخاب گردید که در مجموع ی قرار گرفت.   21تعداد    ،تجزیه عنـص ـس ه مورد آزمایش پی ـس

 آمده است.  4جدول های ضرب، در  های انتخابی به ترتیب تاریخمشخصات کام  س ه
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 های مورد آزمایش  جامع مشخصات س ه (4جدول
 وزن س ه  تاریخ ضرب  شماره نمونه  وزن س ه  تاریخ ضرب  شماره نمونه 

 گرم 17/5 ق.1269 2 گرم 10/5 ق.1269 1

 گرم 32/5 ق.1273 4 گرم 23/5 ق.1269 3

 گرم 16/5 ق.1273 6 گرم 25/5 ق.1273 5

 گرم 29/5 ق.1274 8 گرم 20/5 ق.1274 7

 گرم 90/4 ق.1275 10 گرم 86/4 ق.1275 9

 گرم 87/4 ق.1276 12 گرم 93/4 ق.1276 11

 گرم 99/4 ق.1277 14 گرم 89/4 ق.1277 13

 گرم 86/4 ق.1278 16 گرم 91/4 ق.1278 15

 گرم 95/4 ق.؟1287 18 گرم 88/4 ق.؟1287 17

 گرم 83/4 ق.1279 20 گرم 97/4 ق.1279 19

 ***  ***  ***  گرم 92/4 ق.1279 21

 نگارندگان منبع: 
 

پس با این   .طور که گفته شد، در این پژوهش از شیوه متعارف پی سی استفاده شده استهمان

با شتابدهنده متناوب    و  شدسسه فیزیک بوبانسور منتق   ؤهای مورد مطالعه به مس ه  ،روی رد

 عنصری پی سی قرار گرفت. مورد تجزیه ،1نپلترو
 

 
 )نگارندگان(  21و  18،  16، 13های نمونه روی های آزمایش شده برخی از س ه (2ش  

 
1. Tandem Pelletron Accelerator 
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دین  ایش ـب ه عمل رد این آزـم اریـ  ه ـب ــت ـک ه اسـ اردار( از داـخ   ای از پروتون گوـن ا )ذرات ـب ـه

گاهی اوقات ـشدت باری ه ورودی توـسو یک ورق پخـش ننده و  کنند.  اتاقک واکنش عبور می 

صــورت ای که باید تجزیه شــود، باید به شــود. نمونه ســاز در صــورت نیاز ی نواخت می موازی 

های شیمیایی( در مقاب  باری ه قرار بگیرد.  مـستقیم یا آماده شده )به صورت قر  یا منلول 

کند و داخ   ونه نازک باـشد( از آن عبور می باری ه پس از برخورد به هدف )در ـصورتی که نم 

شـود که به جمع ننده بار متصـ  اسـت. پرتوی ای س گسـیلی از  متوقف می   1فنجان فارادی 

از   از خارج می ـشود. پالس آـش ار می   Si(Li)نمونه توـسو آـش ارـس وند، هایی که از آـش ارـس ـش

توی ای س مشـــخصـــه شـــوند و طیف پر گر چندکاناله وارد می پس از تقویت به یک تنلی  

ــده نمونه  ــان داده می هایی که بمباران ش ــود )اولیایی اند، نش :  1394،  گ  آقاعلی و   ، آفریده ش

21 .) 

ــت. برای تجزیه    ، ها کردن نمونه آماده  ــی اس ــی در آزمایش پی س ــاس ــ الت اس ی ی از مش

ی نازک  ها ـشود از نمونه ها، در بـسیاری از موارد ترجیح داده می تر نمونه عنـصری بهتر و دقیق 

آوردن یک  دسـت آید، اسـتفاده شـود. اگر زمانی به دسـت می های ضـخیم به که بعضـاً از نمونه 

تقیم   خیم خود، مـس د، نمونه ـض خیم مـش   و در عم  غیرمم ن باـش نمونه نازک از نمونه ـض

ی  ـم رار  ـق ون  روـت ـپ ش  ــاـب ت نــت  رد ـت ـی .  (Johansson & Johansson, 1976: 494-495)  ـگ

 شوند.  های نازک در نظر گرفته می ها، نمونه خوشبختانه س ه 

گیرد، روشــن اســت که باید به  وقتی تجزیه عنصــری روی مقادیر مطلق عناصــر انجام می 

که مقادیر برخی از عناصـر بسـیار ناچیز هسـتند،  ها توجه شـود. با توجه به این آلودگی نمونه 

ود، آلودگی  همان حد مم ن    هایی در اگر توجه زیادی در گذاـشت و برداـشت نمونه اعمال نـش

ــند. بنابراین  ــادگی به هدف برس ها دقت داشــت و آن را به  باید در انتقال نمونه   ، اســت به س

ها را قب  از قراردادن در منفظه، در صـــورت ام ان با  توان نمونه حداق  رســـاند و حتی می 

 (.  5:  1397زادگان،  مواد تمیزکننده، از قبی  ال   و غیره تمیز کرد )کیان 

ه  ای  نموـن ه آلودگی ـه اری از هرگوـن ان تمیز شـــده و ـع د امـ  ا ـح ایش ـت ه   ، این آزـم ه مرحـل ـب

 
1. Faraday Cup 
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د  ته ـش ده و مم ن  داده   ، ها اما باید گفت که چون ـس ه   . آزمایش گذاـش اب ـش تانی حـس ای باـس

ازی آن   بیده و جداـس ت مدتی زیر خاک مدفون بوده، مقادیری کم از آلودگی به آنها چـس اـس

ــد، نـیاز ـبه ـیک پرو ه مرمتی   ـــ ه   ـباشـ از ـقدـمت ـباالیی    این پژوهش،  ـهای مورد مـطالـعه اـما سـ

بوده و از  راحتی قاب  رفع  به   اگر موردی باشــد،   برخوردار نیســت، آلودگی چندانی نداشــته و 

ثیری چندانی   ت  ، ها آنجا که نتیجه این مقاله نیز بر مقدار فلز نقره استوار است، وجود آلودگی 

 ندارد.   آزمایش بر  

ها، برای جلوگیری از افت انر ی پروتون و تضـــعیف پرتوی ای س  بعد از قرار گرفتن نمونه 

یلی از نمونه  تفاده از پمپ چرخ گـس ی و پمپ دیفیو ن ها، هوای اتاقک آزمایش را با اـس تا    1ـش

ــار   ــری نمونه برای اندازه کنند.  تخلیه می  2Torr 2× 10- 5فشـ ها از باری ه  گیری غلظت عنصـ

 ستفاده  ا   nA  3- 2و جریان حدود    3MeV  2پروتون با انر ی  

شـوند که در  گیری می اندازه   Si(Li)شـود. باری ه پروتون مورد نیاز توسـو آشـ ارسـاز  می 

دسـت نسـبت به باری ه فرودی قرار گرفته و سـیسـتم چند کانالی، طیف به درجه    135زاویه 

ــاز  آمده را نمایش می  ــ ارسـ باید    Fe(Ka)برای   Si(Li) ،  170  4eVدهد. قدرت تف یک آشـ

ــد   ــ ه    . (Gaschen, et al., 2008: 539)باشـ در اینجا نیز هنگامی که پرتوی پروتون به سـ

یون اتم می  ر مورد نظر ها در ـس ه  خورد، باعث یونیزاـس ه عنـص خـص ی  پرتوی ای س مـش و گـس

  هایی با آوری شــده و ســیگنال شــود. پرتوهای ای س گســی  شــده در آشــ ارســاز جمع می 

 (. 3دست آمده است )ش    های به آن طیف   ، دهند که نتیجه های مختلف را اثر می شدت 

 
  1. Diffusion Pump 

ت و  برای اندازه   SIتور ی ی از ی اهای غیر .  2 ار اـس تاندارد برابر   یک گیری فـش فر اـس ت. این ی ا به گونه   760اتمـس ای گزینش  تور اـس

تور تقریباً برابر با فـشار حاـص  از یک  یک بنابراین فـشار    . متر جیوه باـشد ـشده اـست که با تقریب خوبی برابر فـشار حاـص  از یک میلی 

دان ایتالیایی که اصــول  دان و ریاضــی فیزیک (،  Evangelista Torricelli) متر جیوه اســت. این ی ا به یاد اوانجلیســتا توریچلی  میلی 

 گذاری شده است. کشف کرد، نام   یالدی م 1644عمل رد فشارسنا را در  
  .3  Mega Electron Volt 
  .4  Electron Volt 
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 )نگارندگان(  17نمونه شماره  روی های آزمایشگاهینمونه طیف (3ش  

 

ــتـفاده   ــودانـجام می  1افزار گوپی ساز نرمتنلـی  طیف ـبا اسـ روش ـپارامتری برای ـکه ـیک    شـ

ــی  طور مـتداول برای تنلـی  طیفـبه  ،دـهد و در هـمه ـجاه میئـ تنلـی  کمی ـبه ـما ارا ـهای پی سـ

منظور از ماتریس این    .دکرشــود. برای تنلی  ابتدا باید ماتریس هدف را مشــخن  اســتفاده می

در این  و  (Hajivaliei, et al., 1999: 647) اـست که بیـشترین درـصد مربوط به کدام عنـصر بوده

مم ن اسـت مقدار کمی خطا راه    ،بیشـترین عنصـر نقره اسـت. در مقدار درصـد نهایی ،پژوهش

نتیجه   آلودگی سـطح سـ ه اسـت.  و  اسـیوناین خطا ناشـی از پارامترهای اسـاسـی کالیبر  .یابد

 .آمده است 5جدول    درآزمایش  

  

 
1. GUPIX 
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،  (Ag)شـود، بیشـترین مقدار عنصـری را پس از نقره  مشـاهده می 5طور که در جدول  همان

ــر مس   ــرب (Fe)، آهن (Cu)عناصـ ــ هئدارند و جز  (Au)و طال   (Pb)، سـ ها  ی از تمامی سـ

لی تـش ی  دهنده فلز ـس ه .اندبوده ر اـص ر پرت رار را عناـص ت. اما  بنابراین این عناـص ها باید دانـس

خ به این سـ چگونه تنلی  می  ،هرکدام از این عناصـر ود؟ ابتدا برای پاـس ترین و  باید پایین ،الؤـش

 (.6باالترین حد مقدار هر عنصر مشخن گردد )جدول  
 

 های مورد مطالعه دار عناصر اصلی فلز س هترین و باالترین مقمیزان حد پایین (6جدول
 طال سرب  آهن مس  نقره  * 

 %21/0 %74/0 %11/2 %53/5 %03/90 ترین پایین

 %43/0 %99/0 %69/2 %17/6 %33/90 باالترین 

 )نگارندگان(منبع: 

با توجه به   ،بوده اســت که این مقدار خلو  %13/90ها  خلو  نقره این ســ ه  میانگین  مقدار

 (، تهران %82(، تبریز )%84های اصــلی، یعنی مشــهد )در مقاب  ضــرابخانه  4و شــ     1جدول  

فهان )90%) یراز )  (%84(، اـص یار باال بوده اـست و این نـشان دهنده تابعیت از نظام  %90و ـش (، بـس

رب ـس ه، یعنی نظام تهران بوده که حتی در اوج ت لی ـض ر  ها هم از عیار این ـس هنشاـص ها کـس

 نگردیده است.

 
 هراتناصری در مقاب  ضرابخانه  عصرهای اصلی  های ضرابخانهنقره س ه میزان خلو مودار ( ن4ش  

 )نگارندگان( 
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ــورت طبیعی با مقادیری کمتر از  فلز مس به  الًمعمو ــ ه  %2صـ ها وجود، اما اگر این  در فلز سـ

ــتر از این   ــد، نمیمـقدار از بیشـ آمیختگی اختـیاری    اًتوان آن را طبیعی قلـمداد کرد و حتمـ ـباشـ

ــت   ــورت پذیرفته اس ــ ه(Hughes & Hall, 1979: 331)ص   های این پژوهش دارای مقدار . س

ــ    مس    %99/5میانگین ــت )ش ــان  که آمیختگی    (5بوده اس ــ ه را نش جهت عیارکردن فلز س

 دهد.می

آلودگی سـطح که ناشـی از منیو دفن  واسـطه  هبچنین وجود عنصـر آهن به گونه معمول،  هم

های این پژوهش،  ، اما ســ ه(Flament & Marchetti, 2004: 180)بوده اســت ها  شــدن ســ ه

اند. این  های پیداشـــده از دل خاک نبوده و مقدار بیشـــتری از آهن را در خود جای دادهســـ ه

ــ ه ــ     آهن برخوردارند %39/2میانگین    از مقدار  هاس ــانه تواندمی ینکه ا  (5)ش ای از عیار  نش

 .اشدبها  زدن آن برای تنظیم عیار فلز س ه

ــ در حال حاضـر حدود نصـف نق  ــ موج هرـــ تخراج میـــ رب اـس ود  ود در جهان از معادن ـس ـش

(Hughes & Hall, 1979: 330). ــرب نیز با مقادیر کمی ) ،بنابراین و کمتر از آن( در    %1اگر س

ــ ه ــود، جای  س ــاهده ش ــگفتی نهای نقره مش ــرب معمویش ــت؛ اما این مقدار س یند  ادر فر  الًس

ال نقره جدا می تنـص د، میاـس ود و اگر چنین نباـش اندهنده تعجی  و عدم دقت کافی  ـش تواند نـش

های مورد پژوهش نیز . ـس ه(Flament & Marchetti, 2004: 183)در اـستنـصال فلز نقره باـشد  

ــرب را در خود جای داده %86/0میانگین    مقدار ــ    )  س ــرب و    (5ش ــتفاده از معادن س که اس

 تعجی  و عدم دقت کافی در استنصال نقره را نشان دهد.

گیرند.  قرار می  و گالنا  یتزدر دو گروه ـسرو  ،ـشودمعادن ـسربی که از آنها نقره نیز اـستخراج می

ده در ـس ه هاگر نقر ،بنابراین تفاده ـش رواـس د، مقدار طالییت بهزها از معادن ـس ت آمده باـش   دـس

تخراج    %5/1تا   2/0طور تقریب بین موجود در آن باید به ت و اما اگر از معادن گالنا اـس متغیر اـس

های  پس س ه .(Meyers, 2003: 271)است  %2/0شده باشد، مقدار طالی موجود در آن کمتر از 

تواند  که می (5)شــ      شــودطال در ســاختار آنها دیده می  %30/0میانگین   مورد پژوهش مقدار

 باشد.  زیتنشاندهنده استفاده از معادن سرو
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 های عصر ناصری ضرب شده در هرات )نگارندگان( ( مقدار میانگین عناصر تش ی  دهنده س ه5ش  

 

 نتیجه 

هرات همیشه از مهمترین شهرهای ایران در طول تاریخ بوده است، اما با پایان یافتن سلطنت 

افشار، به اختیار سلسله جدید    درهای سیاسی و جنگ داخلی، هرات  ومرجواسطه هرجنادرشاه 

انی، یارمنمدخان  میرزا در انی، یعنی کامرانانی درآمد. با سپری شدن ح ومت آخرین شاه در در 

شاه قاجار درآمد. ق. تنت امر ناصرالدین1265ق. به ح ومت هرات رسید و در سال  1258در سال  

پس   .ق. ضربه بزرگی بر ثبات سیاسی هرات وارد نمود1267مرا ناگهانی یارمنمدخان در سال  

هایی مواجه شد و حاکمیتش از دست به قدرت رسید که با شورش  پسرش صیدمنمدخان   ،از او

السلطنه، با لش رکشی به هرات توانست دوباره ح ومت صیدمنمدخان را برگرداند. رفت؛ حسام

ای هرات  ومرج گستردهه گردید و هرجخان مواجائله منمدیوسفغپس از آن صیدمنمدخان با  

-دوباره حسام  و   خان واگذاشته شدرا دربرگرفت؛ با مرا صیدمنمدخان هرات به منمدیوسف

خان درآورد. در نهایت نیز سلطان  السلطنه به هرات لش ر کشیده و هرات از از دست منمدیوسف 

رسید،   به قدرت  ایران  امر دولت  این احمدخان تنت  در سال  منمدکه دوستتا  بارکزایی  خان 

 ق.، هرات را گشود و بر حاکمیت سیاسی ایران بر آن شهر، برای همیشه پایان داد. 1279

شاه در هرات به ضرب رسید. نظام پولی  هایی نیز به نام ناصرالدینس ه  ،هادر میان این تنش
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در    و   آمدندها، پول منلی به حساب میتا آنجا که س ه  ،عصر ناصری بسیار از هم گسیخته بود

های تومان  رسید و نرخ تبدی  آنان با س هبا عیارهای متفاوت به ضرب می  یهای هر شهر س ه

حال هرات شهری مرزی و دور از پایتخت بود و عالوه بر آن نیز در اوج   .)طال( بسیار متفاوت بود

بهتنش میها  دوران  .بردسر  در  علت  همین  معموالًبه  پرتنش،  اقتصادی    های  شهر قدرت  هر 

تجزیه عنصری که عیارسنجی بخشی   ، آید. بنابراینها نیز پایین میشود و عیار س هتر میضعیف

از آن است، توانست تنلیلی از تعهد به نظام مرکزی ضرب مس وکات و قدرت اقتصادی هرات در  

 ه کند.ئشرایو بنرانی و انتقالی حاکمیت ارا

های این پس برای تجزیه عنصری س ه  .ا استسنجی کمک خوبی در این راستمطالعات باستان 

دلی  سرعت، دقت باال و غیرمخرب بودن آن، استفاده گردید. دوره با استفاده از روش پی سی به

)خطای ح اک ق.  1287و    1279- 1273،  1269های  شاه در هرات به تاریخهای ناصرالدینس ه

بنابراین از هر تاریخ    .گیردا در بر میس ه متفاوت ر  نُهاند که در مجموع  به ضرب رسیدهسرس ه(  

، 1269های  سال  ،اما با توجه به این که نگارندگان   .س ه برای آزمایش در نظر گرفته شد  دوضرب،  

،  هاتر دانسته، پس از این تاریخ ضرب های شهر هرات مهمق. را به علت آشفتگی1279و    1273

س ه مورد آزمایش پی سی    21تعداد    ،عس ه برای تجزیه عنصری انتخاب گردید که در مجمو  سه

 قرار گرفت.

له اصلی این پژوهش، یعنی چگونگی تعهد به نظام مرکزی ضرب مس وکات و   در پاسخ به مس

مغایر با آنچه   قدرت اقتصادی هرات در شرایو بنرانی و انتقالی حاکمیت، باید گفت نتیجه دقیقاً

- 03/90تنها پایین نیامده، بل ه همیشه بین  نه    ، شود است، یعنی مقدار عیار نقرهپنداشته می

میانگین  33/90% مقدار  با  مقاب  ضرابخانه  13/90%،  در  خلو   مقدار  این  که  است  های  بوده 

(، بسیار  %90( و شیراز )%84(، اصفهان )%90(، تهران )%82(، تبریز )% 84اصلی، یعنی مشهد )

اصلی ضرب س ه، یعنی نظام تهران بوده که حتی  باال بوده است و این نشاندهنده تابعیت از نظام  

 کاسته نشده است.  ،هاها هم از عیار این س هدر اوج تنش

ورت طبیعی با مقادیری کمتر از فلز مس به  الًمعمو ته ها وجوددر فلز ـس ه  %2ـص ، اما اگر  داـش
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ــد، نمی ــتر از این باشـ اختیاری    آمیختگی  توان آن را طبیعی قلمداد کرد و حتماًاین مقدار بیشـ

که آمیختگی    بودهمس   %99/5میانگین دارای مقدار  ،های این پژوهشس ه  .صورت پذیرفته است

  واـسطه آلودگی ـسطحبه  الًدهد. وجود عنـصر آهن نیز معموجهت عیارکردن فلز ـس ه را نـشان می

های پیداشده  های این پژوهش، س هباشد، اما س هها میشدن س هکه ناشی از منیو دفن است

از مقدار    ها. این ســـ هاســـت  از دل خاک نبوده و مقدار بیشـــتری از آهن را در خود جای داده

ــانه %39/2میانگین   ــ هآهن برخوردارند که نیز نش ها  ای از عیار زدن آن برای تنظیم عیار فلز س

 است.

  نشــانگر اســتفاده از معادن  %86/0مقدار میانگین  دلی  وجود عنصــر ســرب با به  ،عالوه بر آن

چنین معادن  سـرب برای فلز نقره و تعجی  و عدم دقت کافی در اسـتنصـال آن بوده اسـت. هم

رو رب به دو گونه ـس یم میزـس رویت و گالنا تقـس ود که معادن ـس و معادن    %5/1-2/0یت بین  زـش

میانگین  مقدار    ،هاپس در این ســ ه اســت.  عنصــر طال را در خود جای داده  %2/0گالنا کمتر از 

ــاختار آنها وجود دارد که این نیز می  طال در 30/0% ــانسـ ــتفاده از معادن    تواند نشـ دهنده اسـ

 ت باشد.زیسرو
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پروین  - آقاعلیاولیایی،  آفریده، حسین؛  داوود؛  آماری س ه"(.  1394)  گ ،  نقره  مطالعه  های 

-مطالعات باستان .  "هخامنشی، اش انی و ساسانی با استفاده از آنالیز عنصری به روش پی سی
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