Journal of Research on Archaeometry, 2020; 6(2):25‒39

DOI: 10.52547/jra.6.2.25

URL: http://jra-tabriziau.ir/

Original Paper

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.3.9 ]

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10
2022-03-17 ]

*

Received: 01/29/2020

Accepted: 06/28/2020

Abstract
The pastiglia technique has been widely used as the preparation layer for gilding decoration in Iran
during the Safavid period. Generally, the purpose of pastiglia is to create a prominent surface for
the gilding array. The main research issue is the lack of technical and structural knowledge of the
layered arrays of the two churches under study. Lack of sufficient research and resources on the
technical and structural knowledge of Pastiglia and gilding decorations in the Armenian churches of
Julfa, and also the existence of technical ambiguities and lack of clarity on the origin of art of
Isfahan Armenians, such as architectural decorations and especially Pastiglia art, are the necessities
of doing this research. The present study provides a technological overview towards the pastiglia
employed in the gilding decoration at the Bethlehem Church and Vank Cathedral, as two important
Armenian monuments from the Safavid era at New Julfa in Isfahan, using pyrolysis–gas
chromatography-mass spectrometry (Py-GC-MS), gas chromatography-mass spectrometry
(GC/MS), X-ray diffractometry (XRD) and scanning electron microscope coupled with energy
dispersive X-ray spectrometry (SEM-EDX). GC/MS and Py-GC-MS used for the characterization
of organic materials of samples and XRD and SEM-EDX used for the characterization of inorganic
materials of samples. The analytical data show that animal glue was used as a binding medium of
pastiglia while linseed oil was probably employed as the mordant agent in the gilding decorations;
furthermore, linseed oil was used as a varnish layer on the gilding decorations of Vank cathedral.
Also, the inorganic part of the pastiglia substrate showed to have been composed of gypsum and an
iron-rich clay. These results are discussed in the larger context of the pastiglia technique in other
contemporary historical monuments in Isfahan. It can be said that this present research is looking
for structural and technical differences and affinities of these decorations in Isfahan Armenian and
Islamic buildings at Safavid era.
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Introduction

The great Safavid dynasty is the most vivid historical period of Iran. The pastiglia technique has been widely
used as the preparation layer for gilding decoration in Iran during the Safavid period. Generally, the purpose
of pastiglia is to create a prominent surface for the gilding array. This artistic technique is usually called
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“Pastiglia”, which is an Italian word, but due to the various ways of performing, different names have been
used in different cultures [1-6]. In various historical periods, several gilding techniques have been used in
illumination and easel and mural paintings. Metal leaves such as gold, silver and tin have been widely used by
artists in artworks to decorate, making precious and optical dynamism of the work. Bethlehem Church [fig.1]
and Vank Cathedral (Surp Amenaprgich) [fig.2], the two holy places of the Safavid era, are the most famous
Armenian churches in New Julfa of Isfahan with pastiglia and gilding decorations.
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Materials and Methods
Py-GC-MS: Analyses were performed by using a multi-shot pyrolyser EGA/PY-3030D (Frontier Lab, Japan)
coupled with a 6890N gas chromatography system with a split/splitless injection port and combined with a
5973 mass selective single quadrupole mass spectrometer (Agilent Technologies, U.S.A.).
GC-MS: GC/MS instrumentation consisted of a Trace GC 2000 chromatographic system equipped with a
PTV injection port and coupled to an ITQ 900 ion trap (Thermo Fisher, U.S.A.).
Peak assignment was based on a comparison with library mass spectra (NIST 1.7 main EI MS library,
WILEY 275 MS library).
SEM/EDX: A MIRA3 model electron microscope (TESCAN, Czech Republic), with 15kV and 100pA, used
for performing the analysis.
XRD: For performing the analysis, a D8 Advance model XRD instrument (Bruker), equipped with Cu-Kα xray and with 1.5045 Å wavelength, was used.
Identification of crystal phases was based on a comparison with International center for XRD data files
(ICDD PDF); X'Pert HighScore Plus software was used for this.
Results
According to the hypothesis of the research, there could be the two types of organic materials in the samples
(Gluing agent and Binder media). So, in order to gain the fingerprint of organic materials, Py-GC-MS was
performed (Samples 2009.V.2 and 2010.B.1.). Then, according to the results, GC/MS analysis used for the
identification of the organic materials [21, 23]. The procedure of GC/MS that used in this research, is a multistep chemical pretreatments approach with primary extraction of organic compounds with ammonia solution,
which was performed according to the procedure reported in the literature ref 14.
After confirming the presence of organic materials in the sample structure and identifying the type of these
compounds, SEM pictograms were taken to investigate the morphological growth of the mineral crystals of
the sample structure. EDX and XRD analyze were used to identify the constituents of minerals as the
complementary analyzes.
Py-GC-MS: Palmitic acid and stearic acid peaks imply the lipid materials in samples structure (Figs. 3 and 4).
Short chain fatty acids and homologues could be the results of the decomposition process of palmitic acid
and stearic acid and or the same acidic compounds [30]. The pyrolysis product of proline and hydroxy proline
is the pyrrole which its peak there is in the fig3. Due to the presence of the pyrrole (Fig. 3), proteinaceous
material of the sample could be an animal glue [15]. Pyrolysis chromatograms shows that at least two kinds of
organic materials was used in the pastiglia and gilding samples: Lipids and Proteins.
GC/MS: According to the (1) Py-GC-MS results which gave us a general idea about the organic materials of
samples and (2) similarity of the Py-GC-MS results of the samples, GC/MS analysis used for the
characterization of the organic materials in the sample 2010.B.1. The chromatographic separation of 2010.B.1
sample was performed at two different parts. First part of analysis was applied on the only pastiglia part of
the sample (Code: 2010.B.1-pink). Second part of analysis was applied on the whole part of the sample (Code:
2010.B.1).
The extracted amino acids from 2010.B.1 and 2010.B.1-pink are the same (Chroma a, b; fig5).. There is
lower amount of proteinaceous materials in 2010.B.1-pink respect to 2010.B.1. The Fig.6 shows the
chromatograms of the lipid and resin materials of the sample 2010.B.1. Both of the two samples have
proteinceous and lipid materials.
SEM: SEM Pictures confirms the presence of gluing media between the gold leaf and the pastiglia layers
(Peak a, Fig.7, 8). Monoclinic crystals of gypsum are noticeable in Fig. 8 and 9. According to these pictures,
there are some differences about the morphological growth of the pastiglia and the gypsum ground crystals.
3.4. EDX: With due attention to the EDX results of the pastiglia samples of the Vank cathedral and the
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Bethlehem church, maximum weight percentages of the identified elements belongs to the Calcium and
Sulfur (Table 4); also, the most weight percentages of the identified elements of the plaster ground, in both
churches samples, are belong to the calcium and sulfur too, which is foreseeable (Table 5).
XRD: The major phases of the inorganic materials of the samples (2010.V.1, 2009.V.2, 2010.B.1) are gypsum
and quartz. In addition, in the sample 2010.B.1, hematite and in the sample 2009.V.2, anhydrite were
identified (Table 6).
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Conclusion
The inorganic part of the both of the churches was made of gypsum and an iron-rich clay; and also, animal
glue used as the binder of pastiglia. Linseed oil was probably employed as the glue in the gilding decorations.
The gilding decorations of Vank cathedral also had a varnish layer that linseed oil was used for this aim. It
seems that the structural and technical difference of these decorations in Isfahan Armenian and Islamic
buildings at Safavid era, is the different phases of the clay of the pastiglias.
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اوج استفاده از الیهچینی ،که بهعنوان یک فن وابسته به طالکاری شناخته میشود ،در ایران مربوط به دورۀ صففوی اسفت .اغلف،،
هدف از اجرای الیهچینی ،ایجاد یک سطح برجسته برای اجرای آرایهی طالکاری است .کلیسای بیتلحم یا بیدخم و کلیسای جامع
وانک یا سنسور ،دو کلیسای مربوط به دورۀ صفوی مورد بررسی در این پژوهش ،از مشهورترین کلیساهای ارمنیان جلففای نفو در
اصفهان هستند که دارای الیهچینی و آرایۀ طالکاری هستند .پژوهش حاضر ،با بهره جستن از روشهفای پیرولیفز-کرومفاتوررافی
رازی -طیفسنجی جرمی ( )Py-GC-MSو کروماتوررافیرازی -طیفسنجی جرمی ( )GC/MSبه شناسایی و بررسی سفاختار
بست و چس ،مورد استفاده در آرایههای الیهچینی و طالکاری این دو کلیسا پرداختهاست .همچنفین در ایفن ماالفه بفا اسفتفاده از
پراشسنجی پرتو ایکس ( )XRDو طیفسنجی اشعه ایکس پراکنش انفر ی ( )EDXدر کنفار میکروسفکو الکترونفی روبشفی
( )SEMبه بررسی ساختار بلوری ترکیبات معدنی و همچنین شناسایی مواد معدنی موجود در ساختار این آرایهها پرداخته شدهاست.
سپس با ماایسۀ نتایج حاصل از این پژوهش ،با نتایج مربوط به بررسیهای انجفا یافتفه بفر الیفهچینفیهفای بناهفای عفالیقفاپو،
هشتبهشت و چهلستون اصفهان ،در صدد رسیدن به یک نتیجهریری کلی در مورد آرایههای الیهچینی و طالکاری مربوط به دورۀ
صفوی اصفهان بوده است .نتایج حاصل از آنالیز ،سریشم بودن بست در ترکیبات معدنی الیهچینیهای کلیساهای وانک و بیتلحم
را اثبات کرد ،همچنین نشان داد که بخش معدنی آرایههای الیهچینی از ترکی ،رچ و یک نوع رس حاوی کوارتز و غنی از اکسفید
آهن (رل ارمنی) تشکیل شدهاست .با توجه به نتایج ،روغن بزرک بهعنوان چس ،مورد استفاده برای چسباندن ورقۀ طال شناسفایی
شد.
واژگان کلیدی :کلیسای وانک ،کلیسای بیتلحم ،الیهچینی ،طالکاری ،صفوی
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 .2پیشینۀ پژوهش
از مهمترین پژوهشهای انجا یافته در زمینۀ الیهچینفی
در اروپا مطالعات نادولنی است که به بررسی تکنیکهای
طالکففاری برجسففته شففمال اروپففا در قففرون  12تففا 15
میالدی پرداخته است ] .[11کلمبینی برای شناسایی مواد
پروتئینی با منشأ سفیر بفه عنفوان چسف ،در طالکفاری
نمونه های مربوط به سفه کلیسفا در ایتالیفا از GC/MS
استفاده کردهاست ][12؛ از دیگر پژوهشهای مشفابه ،در
راسففتای روش تحای فق پففژوهش حاضففر ،م فیتففوان بففه
تحایااتی اشاره کرد که برای شناسایی مواد آلی بسفت و
چسفف ،،بفففه روش  CG/MSو  Py-GC-MSانجفففا
یافتهاند ][13-23؛ اما از جمله بررسیهای فنفی و علمفی
انجا یافته بر روی ساختار این آرایهها در ایران میتوان
به پایان نامۀ کارشناسی ارشد پرویز هالکویی اشاره کفرد
کففه بففا انجففا آنالیزهففای آزمایشففگاهی ،SEM/EDX
 ،XRDکرومففاتوررافی الیففه نففازک ( )TLCو تسففت
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 .1مقدمه
الیهچینی فن یا تکنیکی اسفت کفه هفدف و غایفت آن
ایجاد یک زمینۀ برجسته برای اجفرای طالکفاری اسفت.
الیهچینی در اروپا اغل ،با وا ۀ  Pastigliaشفناخته مفی
شفففود ،امفففا نفففا هفففای دیگفففری ماننفففد Pastiglia
Applique ،Relieve en Stucco ،Yesería ،Pastillaye
 Reliefو  Plasterreliefisنیفز بفرای سفطو برجسفتۀ
مناس ،برای طالکاری مورد استفاده بوده است] .[1وا ۀ
Pastigliaوا های ایتالیایی است که برای توصیف نوعی
از تزیینات برجستۀ مطلفا در مبلمفان و بفهطفور اخف ،
جعبههای کوچک تزیینی نیز بهکار میرفته است] .[2امفا
نا هایی که برای این تزیینفات برجسفته اسفتفاده شفده،
متنففوع اسففت .ودرآل ] [3چهففارده وا ۀ متفففاوت را از
فرهنگهای مختلف جمعآوری کرده که برای زمینههای
برجسففتۀ طالکففاری مففورد اسففتفاده قففرار ررفتففهانففد.
روش هایی که منجر بفه ایجفاد سفطو برجسفته بفرای
طالکاری میشده ،نیز مختلف بودهاند .یورک ] ،[2ودرآل
] [3و بففامفورد و همکففاران ] [4تعففدادی از روشهففای
مختلفی را که برای ایجاد سطو برجسته در اروپا مفورد
استفاده بوده ،تشریح کردهانفد .در اروپفا محفل پیفدایش
تزئینات الیه چینی «سواحل شفرقی مدیترانفه» ،معرففی
شدهاست .فرینتا شروع جنگهای صلیبی را عامفل نففو
این فن به کاتالونیا ،ناپل ،سیهنا ،فلورانس و سفپس پیفزا
دانستهاست .اوج اسفتفاده از ففن الیفهچینفی بفه همفراه
طالکاری مربوط به دورۀ بیزانس و ایتالیا است]. [1,5
استفاده از الیهچینی برای طالکاری در دورۀ صفوی
به اوج خود رسید ،ولفی کفاربرد الیفهچینفی در تزیینفات
وابسته به معماری ایران به دورۀ تیموری بفاز مفیرفردد.
عمده سطو برجسفتۀ طالکفاریشفدۀ دورۀ تیمفوری در
شمال شرق ایران و ازبکستان قرار دارنفد ،جفایی کفه از
وا ۀ «کندل» برای اطالق زمینه برجسفته طالکفاریهفا
استفاده شده است .کندل مخلوطی از رفچ ،رلفل سفر و
یک نوع چس ،ریاهی بوده که ورقهای نازک طال روی
آن قرار میررفته اسفت ] ،[6امفا وا ۀ الیفهچینفی شفاید
اولین بار توسط آقاجانی ] [7برای سطو برجستۀ زمینفه
طالکاری دورۀ صفوی مورد استفاده قفرار ررفتفه باشفد.

اصطال الیفه چینفی بفرای توصفیف نفوعی از تزیینفات
برجسته ای که در صحافی سنتی کاربرد داشته نیز مفورد
استفاده قرار ررفته است .کریمزاده تبریزی ] [8و نجیف،
مایل هروی ] [9توصیفاتی از الیهچینی یا بطانهچینی در
جلدسازی سنتی ارائه کردهاند .هالکوئی و همکاران ][10
توضففیحات بیشففتری در رابطففه بففا تففاریخ اسففتفاده از
الیهچینی و وا هشناسی آن در ایران دادهاند.
کلیساهای بیتلحم و وانفک از مهفمتفرین بناهفای
مذهبی مسیحیان ارمنی اصفهان هسفتند کفه بفه ماننفد
دیگر بناهای دورۀ صفوی دارای الیهچینی و آرایفههفای
طالکاری هستند .مسفئلۀ اصفلی ایفن پفژوهش ،فافدان
شناخت فنی و ساختاری الیه چینی در دو کلیسای مفورد
مطالعه است .کمبود پژوهش و نبود منابع مکتوب کفافی
در زمینفۀ شففناخت فنفی و سففاختاری الیفهچینفیهففا در
کلیساهای ارامنۀ جلفا و همچنین وجود ابهامفات فنفی و
روشن نبودن خاستگاه و منشأ هنر ارامنۀ جلفای اصفهان
از جمله آرایههای معماری و به ویژه هنفر الیفهچینفی و
طالکاری از مفواردی هسفتند کفه پفرداختن بفدانهفا از
ضروریات انجا این پژوهش است.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

نینهیدرین ،بر روی نمونفههفایی از بناهفای عفالیقفاپو،
هشففتبهشففت و چهلسففتون ،محتویففات و ترکیبففات
الیهچینی رچ و یک نوع خفاک رس حفاوی یفونهفای
آهن ،به همراه بست سریشم شناسایی کرده اسفت؛ نفوع
طالکاری الیهچینفیهفا ،بفدون شناسفایی نفوع چسف،،
روغنی تشخی داده شفده اسفت؛ ایفن پفژوهش ،تنهفا
پژوهش انجا یافته بر روی الیفهچینفیهفا و طالکفاری
های دورۀ صفوی است ].[10

کلیسای مجلل بنا شد ] .[29با توجه بفه کتیبفهای کفه در
سال  1387شمسی حین مرمت الیهچینیهای ساف رنبد
این بنا ،کشف شد میتوان رفت که اجرای الیهچینیهای

Fig. 1: (top, middle) General view from the dome chamber
of the Bethlehem Church and location of sampling
namely (top) 2016.B.2 and (middle) 2010.B.1 together with
(four images at bottom) deteriorated pastiglia before
restoration.
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شکل  :1مجموعه ت اویر کلیسای بیتلحم .ت ویر باال :محل
نمونهبرداری نمونۀ  ،2016.B.2ت ویر وسط :محل نمونهبرداری نمونۀ
 ،2010.B.1چهار ت ویر پائینی :الیهچینیهای آسی،دیده ،قبل
مرمت.

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.25

کلیسااای بیااتلحاام :ای فن بنففا یک فی از مهففمتففرین
کلیساهای تاریخی جلفا از زمان شاه عباس اول است کفه
توسط خواجفه پطفروس ،یکفی از تجفار ارامنفه ،در سفال
1627میالدی (  1006شمسفی) ،در اواخفر سفلطنت شفاه
عباس اول پی ریزی شدهاست .ساخت این کلیسا ،کفه در
بین دوازده کلیسای تفاریخی اصففهان ،بلنفدترین رنبفد را
دارد ،بیست سال بهطول انجامیدهاسفت؛ درواقفع در سفال
1646میالدی ،یعنی دوسال بعد از فوت شاه عبفاس اول و
در سال دو سلطنت شاه عباس دو به اتما رسیدهاسفت.
سففاختمان اصففلی کلیسففا پففالن مسففتطیلی شففکل دارد و
همان طفور کفه اشفاره شفد ،بزررتفرین رنبفد کلیسفاهای
اصفففهان را در بخففش می فانی خففودش دارد .ای فن بنففا در
توسعههای شهری تغییرات زیادی کردهاست ].[24,25,26
تاالر کلیسا مزین به دیوارنگارههفایی بفا موضفوع ق ف
مسیحیت و حواریان و همچنین بخش داخلی رنبد مفزین
به ناوش اسلیمی و ختایی و آرایههفای الیفهچینفی اسفت
(شکل.)1
کلیسای وانک :این بنا در محلۀ جلفای اصففهان واقفع
شدهاست .ساخت این کلیسا ،بر باایای عبادتگاهی مربفوط
بففه سففال 1606مففیالدی ،از سففال 1655مففیالدی تففا
1664میالدی ،به مدت نُه سال به طول انجامیده که بعفد
از اتما ساخت آن ،توسط اساف داوید وقف رردیفدهاسفت
] .[26,27,28ارامنه پس از استارارشان در جلفای اصفهان،
ابتففدا بناهففا و مؤسسففات علم فی و اجتمففاعی و همچن فین
نمازخانۀ کلیسای وانک را به صورت مفوقتی بنفا کردنفد و
پنجاه سال بعد از سکونتشان در جلفا یعنی سال  ،1655به
اهتما داوید و کمک مرد  ،در مکان موقتی نمازخانه ،این
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 .3معرفی بناهای مورد مطالعه
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آن تا سال ( 1667یعنی سه سال بعد از اتما ساخت بنفا)
به طول انجامیده است ]( [27شکل.)2

 .4مواد و روشها
 .1-4نمونهبرداری :نمونههای الیهچینی و طالکفاری
مففورد مطالع فۀ هففر دو کلیسففا از بخش فی از آرای فههففا کففه
مستحکم نبوده و در حال ریختن بودهاند ،تهیفه شفدهانفد.
نمونهریری بفدون تمفاس دسفت ،بفا اسفتفاده از پفنس و
اسپاتول انجا شده و نمونهها داخل زیفپکیفپ نگفهداری
شده اند .نمونههای حاصل ،ابتدا توزین شده ،سپس با اشل
مستندنگاری شدند (جدول.)1

) (Py-GC-MSپیرولیااز-کروماااتوگرافیگااازی-
طیفسنجی جرمی :آنالیز توسط یک دستگاه پیرولیفزر

)multi-shot EGA/PY-3030D (Frontier Lab
ساخت اپن ،جفت شده با دستگاه کرومفاتوررافی 6890N

و همچنفین دسفتگاه طیففسفنجی جرمفی 5973 mass
selective single quadrupole mass spectrometer
) (Agilent Technologiesساخت امریکا انجا شد.
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Fig. 2: (top, middle) General view from the dome chamber
of the Vank Cathedral and location of sampling namely
(top) 2016.V.1 and (middle) 2010.V.2 together with (four
images at bottom) deteriorated pastiglia before restoration.

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.25

شکل  :2مجموعه ت اویر کلیسای وانک .ت ویر باال :محل
نمونهبرداری نمونهی  ،2010.V.1ت ویر وسط :محل نمونهبرداری
نمونهی  ،2009.V.2چهار ت ویر پائینی ،الیهچینیهای
آسی،دیدهی قبل مرمت.

جداسازی کروماتوررافیک اجزاء حاصل از پیرولیفز ،در
ستون مویین ( HP-5MSجفنس لولفه از  %5دیفنیفل و
 %95دیمتیلپلفیسیلوکسفان ،بفه طفول 30متفر و قطفر
0/25میلیمتر و ضخامت  0/25میکرومتفر) انجفا یاففت.
عملیات تزریق  ،GCدر حالت  splitانجا یاففت .بهتفرین
نتایج آنالیزها در نسبت  1:10 splitحاصل شدند.
 شرایط پیرولیز :دمای محفظۀ پیرولیز  ،550°Cدمای
سطح رابط  280°Cو دمای انژکتور .280°C GC
 شرایط  :GCبرنامۀ دمایی-زمانی بر روی  10دقیافه
در  32°Cتنظیم شد .سپس دما تا  280°Cبا شفدت
 10°Cدر هر دقیاه ،افزایش پیدا کرد .تنظفیم دمفای
بعدی  2دقیاه در  300°Cتنظیم شد .سپس دمفا بفا
شدت  15°Cدر هر دقیاه تفا  300°Cاففزایش پیفدا
کرد .جریان راز هلیفو بفا خلفو  ،%99/9995بفر
روی جریفففان ثفففابتی در  1/2mlدر هفففر دقیافففه
برنامهریزی شد.
 شرایط  :MSفشار الکتفرون یفونیزه (  )El, 70eVدر
حالت مثبفت ،دمفای منبفع یفون 230°C؛ محفدودۀ
اسففکن ، 50-700 m/zدمففای سففطح مشففترک
.280°C
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 .2-4روشهای مطالعۀ آزمایشگاهی

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

مجهز به پرتفو ایکفس  Cu-Kαبفا طفول مفوج 1/5045
آنگسترو  ،موجفود در دانشفگاه اصففهان ،انجفا ررففت.
فازهای بلوری با ماایسه با فایفلهفای مرکفز بفینالمللفی
دادههای پراش پرتو ایکس ( ،)ICDD PDFبا نفر اففزار
 X’Pert HighScore Plusشناسایی شدهاست.
دستگاههای کمکی :یک آون مایکروویو با مشخ ات:

) (GC/MSکروماتوگرافیگاازی-طیاف سانجی
جرمی :آنفالیز در آزمایشفگاه دپارتمفان شفیمی و شفیمی
صففنعتی دانشففگاه پیففزا (ایتالیففا) ،بففا اسففتفاده دسففتگاه
کرومفففاتوررافی  6890Nو ترکیففف،شفففده بفففا دسفففتگاه
طیفففسففنجی جرمففی 5973 mass selective single
mass

spectrometer (Agilent
) Technologiesساخت آمریکا انجا شد.

quadrupole

MILS-1200 MEGA Milestone, FKV, Sorisole,
 ،Bergamo, Italyکه بفرای هیفدرولیز مفواد پروتئینفی و

پپتیدی و همچنین بفرای صفابونی و نمکفی کفردن مفواد
رلیسففرولیپیدی ،مففومی و رزینففی مففورد اسففتفاده قففرار
ررفتهاست.
پیپففتهففای  Omix C4خریففداری شففده از Varian
(میالن ،ایتالیا) ،بفا  100 µLرنجفایش کفه حفاوی بسفتر
جامد به عنوان فاز استخراج کننده است.
یک سیستم  RC10-22 speed vacuumبا یک تلۀ
یون خنککننفده ،سفاخت شفرکت Thermo Electron
) Crop (St. Herblain, Franceکه برای خشک کفردن
محلولهای آبی مورد استفاده قرار ررفتهاست.
مااواد شاایمیایی و اسااتانداردها :مففواد شففیمیایی و
استانداردهای مورد استفاده در روند شناسایی مواد آلفی ،در
جفففداول 2و  3آمفففدهانفففد .اسفففتانداردها در دو دسفففتۀ
استانداردهای داخلی تزریق و مشتقسفازی مفورد اسفتفاده
قرار ررفتهاند.

) (SEM/EDXمیکروسااااکوک الکتروناااای

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.3.9

روبشی/طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکا::
بففرای انجففا ایففن آنففالیز از دسففتگاه مففدل MIRA3
میکروسففکو الکترون فی  ،TESCANسففاخت جمهففوری
چک موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریفز اسفتفاده
شد .آنالیز با 15 kVولتا شتابدهنده و  100 pAشفدت
جریان انجا ررفتهاست.
) (XRDپراش اشعۀ ایکا ::آنالیزهفا بفا دسفتگاه
 XRDاز نوع  D8 Advanceساخت شرکت  Brukerکه

جدول :1مشخ ات نمونهها

Table 1:Specification of samples

Images

Code
Weight

1389 /2010

1388 /2009

1389 /2010

محراب کلیسای وانک
year

2016.B.2
0.455 g
ضلع شمالی کلیسای بیتلحم

1395 /2016
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Location

2010.V.1
0.096 g
Alter of the Vank
cathedral

2009.V.2
2.421 g
The roof of the Vank
cathedral chapel
ساف نمازخانه کلیسای وانک

2010.B.1
1.699 g
The roof of the
Bethlehem church
ساف کلیسای بیتلحم
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 شرایط  :GCدمای اولیه در  80°Cتنظیم شد .بعفد از
 2دقیاه ایزوترمال ،با شدت  10°Cدر هر دقیاه ،دمفا
تا  200°Cافزایش یافت.
 شرایط  :MSفشار الکتفرون یفونیزه (  )El, 70eVدر
حالت مثبفت ،دمفای منبفع یفون 230°C؛ محفدودۀ
اسففکن  ، 50-700 m/zدمففای سففطح مشففترک
.280°C

 ساختارشناسی الیهچینی آرایههای طالکاری کلیساهای وانک و بیتلحم اصفهان/ طینتی و همکاران

 مواد شیمیایی مورد استفاده:2جدول
Table 2: Chemical reagents

Reagent
Trifluoracetic acid ; 99%
Anhydrous pyridine
ETSH; 99.5%
Sodium azide; 99.5%
BSTFA with and without 1%
trimethylchlorosilane
MTBSTFA + 1%
trimethylchlorosilane
triethylamine

Purchased from…
Fluka
Fluka
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
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 استانداردها:3جدول

Table 3: Standards
Solution
Amino acid solution in
0.1M HCl
Solution of fatty and
dicarboxylic acids in
acetone

Contents
12.5µmol/ml of Pro & Hyp + 2.5µmol/ml ofAsp, Glu, Ala,
arginine, cysteine, Phe, Gly, hydroxylysine, Ile, Leu, Lys, Met, Ser,
Tyr, threonine, Val
Lauric acid (0.24mg/g), suberic acid (0.27mg/g), azelaic acid (0.28
mg/g), myristic acid (0.25mg/g), sebacic acid (0.3 mg/g), palmitic
acid (0.25mg/g), oleic acid (0.51mg/g), stearic acid (0.51 mg/g)

Norleucine solution in
bidistilled water

138.66µg/g

Tridecanoic acid
solution in isooctane

135.48µg/g

Hexadecane solution
in isooctane

80.34µg/g

 ایففن آنففالیز بففر روی.[21,23] جرمففی صففورت ررفففت
 سففپس. انجففا شففد2009.V.2  و2010.B.1 نمونففههففای
1-5  کفه در بخفش،باتوجه به نتایج حاصل از ایفن آنفالیز
 برای شناسایی موادGC/MS  از آنالیز،قابل پیگیری است
 رونففد.آلففی موجففود در سففاختار نمونففههففا اسففتفاده شففد

Usage

Derivatization internal
standard
For amino acids
Derivatization internal
standard for lipid-resinous
fraction
Injection internal standard

 باتوجه بفه: روند آزمایشگاهی انجام آنالیزها.3-4
این کفه احتمفال وجفود چنفد نفوع مفادۀ آلفی در سفاختار
 در ابتدا،نمونههای الیهچینیها و طالکاریها وجود داشت
،به منظور به دسفت آوردن یفک اثرانگشفت از مفواد آلفی
پیرولیز و در طی آن کروماتوررافیرفازی و طیففسفنجی

. این طیفها بدون اضافه کردن عامل مشتقساز به نمونه حاصل شدهاند.2009.V.2 Py-GC-MS  کروماتوررا:3 شکل
Fig. 3: Py-GC-MS Chromatogram of 2009.V.2, without derivatization agent.

1399  پاییز و زمستان، شماره دوم، │ سال ششم30

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

اسففتئاریکاسفید و ترکیبففات مشففابهشففان باشفند؛ البتففه،
اسیدهای چرب نیز از جملۀ رفروههفایی هسفتند کفه در
نتایج آنالیزهای اغلف ،روغفنهفای خشفکانه و مفو هفا
قابلمشاهده هسفتند ] .[30عفالوه بفر آن میزانفی مفواد
پروتئینی نیز بفا توجفه بفه قلفۀ پیفرول در کرومفاتوررا
مسففتخرج از نمون فۀ  ،.2009.V.2قابففل مشففاهده اسففت
(شکل .)3پیرول ،حاصل پیرولیز و تجزیۀ پرولین در آنالیز
( Py-GC-MSهمففراه و بففدون عامففل مشففتقسففازی
 )HMDSاست ].[15

Fig. 4: Py-GC-MS Chromatogram of 2010.B.1, with
HMDS derivatization agent.

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.3.9

آنالیز GC/MSانتخاب شده ،بر اساس استخراج با محلول
آمونیاک است؛ در این روند ،نیازی به جداسازی اولیۀ مفواد
آلی از مواد معدنی نیست و در یک روند متمفادی ،امکفان
استخراج چند نوع مادۀ آلی (پروتئینی ،ساکاریدی ،لیپیفدی
و رزینی) از یک میکرونمونه وجود دارد .رزارش رفتارهفای
شیمیایی انجا یافته بر روی نمونهها در رفرنس  14قابفل
پیگیریاست.
بعففد از ح ففول اطمینففان از وجففود مففواد آلففی و
شناسففاییشففان ،از ت ففاویر  SEMبففرای بررسففی رشففد
مورفولو یک کریستالهای مواد معدنی سفاختار نمونفههفا
اسففتفاده شففد .از آنففالیز  EDXو  XRDبففرای شناسففایی
عناصر تشکیلدهندۀ مفواد معفدنی و همچنفین شناسفایی
فازی این مواد استفادهشد.

آلی ساختار نمونهها :باتوجه به اینکه ( )1طیفسنجی
و کروماتوررافی حاصل از پیرولیز ،یک ایدۀ کلی از ساختار
مواد آلی موجود در نمونهها به دست دادهاست ،و ( )2نتایج
آنالیز  Py-GC-MSنمونهها دارای ساختار مشابهی هستند،

.5نتایج و یافتهها
 .1-5نتایج آنالیز  Py-GC-MSدر بررسی انواع

شکل :5کروماتوررا  GC/MSمواد پروتئینی .کروماتوررا  :aنمونۀ
2010.B.1؛ کروماتوررا  :bنمونۀ .2010.B.1-pink

Fig. 5: GC/MS Chromatogram of proteinaceous
materials. Chroma. a: 2010.B.1; Chroma. b: 2010.B.1-pink.
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مااواد آل ای موجااود در ساااختار نمونااههااا :در
کروماتوررا مواد آلفی اسفتخراج شفده از هفر دو نمونفۀ
منتخ ،(2009.V.2, 2010.B.1) ،قلههای پالمیتیکاسید
و اسففتئاریکاسففید حففاکی از وجففود مففواد لیپیففدی در
الی فهچین فیهففای هففر دو کلیسففا اسففت (شففکل 3و .)4
اسیدهای چرب و ترکیبات مشابه ،میتوانند حاصل رونفد
تجزیففۀ لیپیففدها در طففی تخریفف ،پالمیتیففکاسففید،
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شکل  :4کروماتوررا  .2010.B.1 Py-GC-MSاین طیفها با اضافه
کردن عامل مشتقساز  HMDSبه نمونه حاصل شدهاند.

 .2-5نتایج آنالیز  GC/MSدر شناساایی ماواد

طینتی و همکاران  /ساختارشناسی الیهچینی آرایههای طالکاری کلیساهای وانک و بیتلحم اصفهان

رلوتامیک اسید .باتوجه به شکل ،6که کروماتوررا مفواد
لیپیدی و رزینی استخراج شده از نمونههای  2010.B.1و
 2010.B.1-pinkاست ،ترکیبات جداشده از سفتونهفای
کروماتوررافی به ترتی ،هگزادکان ،تریدکانوئیکاسفید،
آزالئیففکاسففید ،سباسففیکاسففید ،پالمیتیففکاسففید و
استئاریکاسید است .باتوجه به کروماتوررا های حاصفل
از اسففتخراج مففواد آلففی در هففر دو نمونففۀ 2010.B.1
و  ( 2010.B.1-pinkشکل  5و  ،)6هفر دو نمونفه دارای
مواد پروتئینی و مواد لیپیدی هستند.

کریستال های مواد معادنی سااختار نموناههاا:
ت فاویر  SEMتهیفه شفده از نمونفههفای الیفهچینفی و
طالکاری کلیساهای وانک و بیفتلحفم ،اسفتفاده از ورقفۀ
شکل :6کروماتوررا  GC/MSمواد لیپیدی .کروماتوررا  :aنمونۀ
2010.B.1؛ کروماتوررا  :bنمونۀ .2010.B.1-pink
Fig. 6: GC/MS Chromatogram of lipidic materials.
Chroma. a: 2010.B.1; Chroma. b: 2010.B.1-pink.
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شکل  :7ت اویر  SEMتهیه شده از نمونههای کلیسای بیتلحم.
Fig. 7: SEM Pics of samples of Bethlehem church.

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.25

برای شناسفایی مفواد آلفی از نمونفۀ  ،2010.B.1در رونفد
 GC/MSاستفاده شد .جداسازی کروماتوررافیک بر روی
نمونه  2010.B.1در دو قسم انجا یافت :آنفالیز اول فافط
بر روی بخش الیهچینی نمونه (با کفد ،)2010.B.1-pink
و آنالیز دو بر روی کفل  2010.B.1یعنفی نمونفهای کفه
دارای طالکاری و فاط یک الیۀ نفازک رفلسفر اسفت،
انجا ررفت.
آمینواسیدهای ظاهر شفدۀ بخفش پروتئینفی نمونفۀ
 ( 2010.B.1کروماتوررا aدر شکل )5در طیففسفنجی،
به ترتی ،خروج و ظهور ،به این صفورت اسفت :آالنفین،
رلیسففین ،هگزادکففان ،والففین ،لیوسففین ،ایزولیوسففین،
نورلوسففین ،پففرولین ،فنیففلآالنففین ،اسففپارتیکاسففید،
هیدروکسیپفرولین و رلوتامیفکاسفید؛ و آمینواسفیدهای
ظففاهر شففدۀ بخففش پروتئین فی نمون فۀ 2010.B.1-pink
(کروماتوررا bدر شکل )5در طیففسفنجی بفه ترتیف،
خروج و ظهور به این صفورت اسفت :آالنفین ،رلیسفین،
هگزادکففان ،وال فین ،لیوس فین ،ایزولیوس فین ،نورلوس فین،
پرولین ،فنیل آاللین ،اسپارتیک اسید ،هیدروکسیپرولین و
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 .3-5نتاااایج آناااالیز  SEMدر بررسااای

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 .4-5نتایج آناالیز  EDXدر شناساایی نناصار

ر

 .5-5نتایج آناالیز  XRDدر شناساایی فاازی

شکل  :8ت اویر  SEMتهیه شده از نمونههای کلیسای وانک.

مواد معدنی نمونهها :برای شناسایی کیففی فازهفای
بلوری نمونفههفا ( ،)2010.B.1 ،2009.V.2 ،2010.V.1
این آنالیز انجا ررفت .فاز غال ،نمونهها یپس و کوارتز
است .عالوه بر آن در نمونۀ  2010.B.1فاز هماتیت و در
نمونۀ  2009.V.2فاز انیدریت نیز مشاهده شدهاست.

Fig. 8: SEM Pics of samples of Vank Cathedral

 .6بحث
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 .1-6بحث در نتایج مرباو باه ماواد آلای :درر
کروماتوررا های حاصل از ، GC/MSمفوادی کفه نافاطر
جوش پائینتری دارند ،زودتر از ستون کروماتوررافی خارج
میشوند؛ در واقع ،ترکیبفاتی کفه در سفاختار خفود میفزان
کربن و قطبیت کمتری داشتهباشند ،زودتر در کروماتوررا
ظاهر میشوند ].[13-14
باتوجه به اینکه آمینواسیدهای شناسایی شده در هفر
دو بخش نمونه ،یکسان هستند ،به نظر میرسد که از یک
نوع مادۀ پروتئینی در الیهچینیها و طالکاریهفا اسفتفاده
شدهاسفت .در شناسفایی مفواد آلفی پروتئینفی موجفود در
نمونهها از روش استفاده از مارکر و شاخ مفواد اسفتفاده
شدهاست .میزان زیاد رلیسین شاخ کال ن و پفرولین و
هیدروکسی پرولین ،شفاخ هفای شناسفایی سریشفم در

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.25

طال در طالکاری و وجود الیۀ چس ،در بین ورقۀ طال و
الیهچینی را تأیید کردند (ت اویر  aاز شکلهای  7و .)8
وجففود بلورهففای منوکلینیففک یففپس در ت ففاویر SEM
نمونههای هر دو بنا قابل مشاهده است (ت اویرf ،e ،d ،c
شکل 7و  .)8باتوجه به ت اویر ،کریستالهای موجود در
بخش الیهچینیها رشد عرضفی و در بخفش رفچ بسفتر
رشد طولی دارند؛ تفاوت رشد مورفولو یفک بلورهفای دو
بخش الیهچینی و رچ بستر در ت اویری که از مرز ایفن
دو بخش تهیه شده اند ،قابفل مشفاهده و ماایسفه اسفت
(ت اویر  dو  bشکل7؛ ت اویر  cو  fشکل .)8در ت اویر
مربوط به نمونههای کلیسای وانفک ،شفاهد هفمرشفدی
بلورهای منوکلینیک یپس هستیم؛ این همرشدی که به
صورت دوقلویی انعکاسی (دوقلویی د پرستویی) است ،از
صفحات } {100صورت ررفته است ]( [31ت اویر c ،d
و  fشکل 8کادرهای آبی).
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موجود در ساختار مواد معدنی نمونهها :باتوجه بفه
نتایج درج شده در جدول ،4بیشترین درصدهای وزنی ،هم
در نمونههای الیهچینی کلیسفای وانفک و هفم کلیسفای
بیتلحم مربوط به کلسیم و روررد است .در نتایج مربفوط
به آنالیز  EDXرچ بستر نیز کفه در جفدول 5بفه صفورت
اکسیدی و میانگین درج شفدهانفد ،در نمونفههفای هفر دو
کلیسا ،بیشترین درصد را در بین عناصفر شناسفایی شفده،
کلسیم و روررد دارند که با توجه به رچ بودن مفادۀ مفورد
مطالعه ،این موضفوع طبیعفی اسفت .درصفدی از عناصفر
منیزیم ،آلومینیو  ،سیلسیو  ،کلر ،پتاسیم ،سدیم و آهن نیز،
هممدر منرنه مم هایرالیمم چینیرورهممدر ممتر مم ر
شناساییرشدها د.ر ر

طینتی و همکاران  /ساختارشناسی الیهچینی آرایههای طالکاری کلیساهای وانک و بیتلحم اصفهان

جدول :4عناصر شناسایی شده از بخش الیهچینی نمونهها به روش EDX
Table 4: Identified elements in Pastiglia part of samples with EDX analysis
Cl
1.38
0.51
0.45
0.33

Fe2O3
4.46
1.40
5.06
0.38

Cl
0.95
0.95
0.23
0.16

Fe2O3
1.43
0.87
0.45
0.18

CaO
32.75
1.78
30.34
0.55

K2O
1.14
0.24
1.51
0.34

Al2O3
SiO2
SO3
3.53
8.84
46.52
0.77
3.23
1.98
5.94
12.77
42.23
0.66
1.96
3.70
̅
𝑿 :میانگین  :Sانحراف معیار

MgO
1.38
0.64
1.31
0.45

Na2O
n.d
0.93
0.63

Ox. Form Elem.
̅
𝑿
Vank
S
̅
𝑿
Bethlehem
S

جدول :5عناصر شناسایی شده از بخش رچ بستر نمونهها به روش EDX
Table 5: Identified elements in Gypsum part of samples with EDX analysis

جدول :6فازهای شناسایی شده به روش XRD
Table 6: Identified phases with XRD analysis







minor phases
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انواع کاربردهای آن اشاره شدهاست ].[34
باتوجه به کربوکسفیلیکاسفیدهفای اسفتخراج شفده،
نمونه فاط ترکیبات لیپیدی دارد و فاقد مواد رزینی اسفت.
برای شناسایی نوع مادۀ لیپیدی (شکل ،)6از روش بررسی
نسففبتهففا اسففتفاده شففدهاسففت ] .[13,17,35,36مجمففوع
درصدهای دیکربوکسفیلیکهفا ( ،)∑Dحفاکی از روغفن
بودن ترکی ،لیپیدی اسفت .بفا بررسفی کرومفاتوررا  aدر
شففکل ،6مففیتففوان تشففخی داد کففه میففزان فراوانففی
آزالئیکاسید ( )Aبیشتر از پالمیتیفکاسفید ( )Pاسفت؛ بفه
همین دلیل مطمئنا نسفبت آزالئیفک بفر پالمیتیفکاسفید
بیشتر از یک خواهد بود یعنفی  .A⁄P>1بنفابراین نسفبت،
نتیجه حاصل میشود که روغن موجود در سفاختار نمونفه،
یک نوع روغن خشکانه است .میفزان فراوانفی پالمیتیفک
( )Pو استئاریکاسید ( ،)Sباتوجه به قلههای ایفن مفواد در
کروماتوررا  aمواد لیپیدی نمونه (شفکل ،)4تاریبفا برابفر
است یعنی P⁄S≈1؛ بنابراین میتوان نتیجه ررففت روغفن
خشکانۀ شناسایی شده ،روغن بزرک است .تمامی مفوادی
که به عنوان چس ،،بست و حتی جال و وارنفیش در آثفار

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.25

آنالیز  GCاست ] .[16,21,32سریشم حیوانی با حل شدن
پوست حیوان در آب داغ آماده مفیشفود؛ جفزء اصفلی آن
کال ن است ] .[30ساختار پروتئین کال ن با زنجیرههفای
پپتیدی ،با میزان زیاد رلیسین و پرولین و همچنین حضور
هیدروکسیپفرولین ،آمینواسفیدی کفه عمومفا در سریشفم
حیوانی ،حضور دارد و نه در ترکیبات دیگر ،قابل شناسفایی
است ].[15
با توجه به قلههای رلیسین در کروماتوررا ها ،میزان
فراوانی ( 2010.B.1-pinkکروماتوررا bدر شکل )5کمتر
از نمونفۀ ( 2010.B.1کرومفاتوررا aدر شفکل ) 5اسفت،
بنابراین میزان کال ن موجود در نمونفۀ  2010.B.1بیشفتر
است؛ میتوان رفت مواد پروتئینی ،و یا به طفور دقیفقتفر
سریشم بیشتری در نمونۀ  2010.B.1وجفود دارد .در بفین
تمامی انواع بست ها ،سریشم تاریبا به نسبت بیشفتری در
تما دنیا مورد استفاده قرار ررفتفهاسفت ] .[33در ادبیفات
منظو و منثور کهن ایفران و متفون فنفی نااشفی نیفز از
استفاده از سریشم یاد شدهاسفت .در آثفار شفاعرانی چفون
نظامی ،رودکی و منوچهری دامغانی بفه مفوارد مختلفف و




Major phases

Sample

Hematite

Quartz

Anhydrite

Gypsum
2010.V.1
2009.V.2
2010.B.1
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CaO
36.16
0.64
37.61
0.67

K2O
0.87
0.65
0.34
0.20

SO3
45.83
13.16
55.58
1.33

SiO2
9.87
9.88
3.07
1.87

Al2O3
3.55
2.45
1.47
0.48

MgO
1.29
0.02
0.63
0.20

Na2O
n.d.
0.56
0.40

Ox. Form Elem.
̅
𝑿
Vank
S
̅
𝑿
Bethlehem
S

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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هنری تاریخی کاربرد داشتهاند ،تحت عنوان مواد الیهسفاز
شناخته میشوند .در واقع مواد الیهساز ،بفه مفوادی رفتفه
میشوند که با قرارریری بر روی یک سطح جامد که پایفه
و یا بنیاد نا دارد ،تشکیل یک الیه به نا فیلم مفیدهنفد
] .[37الیهسازهای روغنی مورد استفاده به عنفوان چسف،
در آثار تفاریخی ،اغلف ،،مفوادی بفر پایفۀ رلیسفرولیپیدها
محسوب مفیشفوند کفه شفامل روغفنهفای خشفکانه و
روغففنهففای ریففاهی هسففتند ] .[38روغففن بففزرک از
روغنکشی دانفۀ ریفاه  Linume usitatissmumحاصفل
میشود ] .[34روغنهایی که قابلیت خشک شدن دارند ،از
دوران باستان و کالسیک شناخته شده هستند ].[33
در کروماتوررا مواد لیپیدی استخراج شده از نمونفۀ
( 2010.B.1-pinkکروماتوررا  bدر شکل ،)4اسفتئاریک
و پالمیتیک اسید ،با فراوانی کمتری نسفبت بفه فراوانفی
این مواد در نمونۀ  2010.B.1قابل مشاهده هستند؛ مفی
توان نتیجه ررففت ،در سفاختار نمونفه 2010.B.1-pink
مواد لیپیدی کمتری وجود دارد .باتوجه به این که نمونفۀ
 ،2010.B.1بففر خففالف نمون فۀ  ،2010.B.1-pinkآرای فۀ
طالکاری نیز دارد ،میتوان نتیجه ررفت از روغن بزرک
به عنوان چسف ،بفرای چسفباندن ورقفۀ طفال بفر روی
الیه چینیها استفاده شدهاست .نکتۀ قابل بحث و جالف،
توجه در این نتایج ،روغفن بفزرک بفودن چسف ،اسفت؛
باتوجه به منفابع مکتفوب تفاریخی ،در دورۀ صففوی ،در
طالکاریهای روغنی ،از روغن کمان به عنفوان چسف،
استفاده میشدهاست؛ روغن کمان درواقع یک نوع مفادۀ
لیپیدی-رزینی است که در عمو موارد از ترکی ،روغفن
بزرک و سندروس بلورین ساخته میشفدهاسفت ولفی در
برخی منابع در روش تهیۀ روغن کمان ،از ترکی ،کهربفا
و روغن کنجد یا رفردو هفم بفه جفای روغفن بفزرک و
سندروس اشاره شفدهاسفت ]39؛ بفه اسفتفاده از روغفن
بزرک به عنوان چس ،،بیشتر در آثار و منابع التین اشاره
شدهاست.
در پفژوهش انجفا یافتفه بفر روی الیفهچینفیهفای
بناهای عالی قاپو ،هشت بهشت و چهلستون ،سریشم بودن
بست مورد استفاده و روغنی بودن نوع طالکاری به اثبفات
رسیدهاست .نوع روغن استفاده شده در ایفن طالکفاریهفا
نامعلو است ].[10

 .2-6بحث در نتایج مرباو باه ماواد معادنی:
ت اویر  SEMتهیه شده از مااطع نمونههای الیهچینفی و
طالکاریهای هر دو کلیسا ،در تأیید نتفایج Py-GC-MS
و  ،GC/MSوجود الیفۀ چسف ،را در بفین ورقفۀ طفال و
الیهچینیها اثبات میکننفد .یکفی از علفل رشفد عرضفی
بلورهای یپس در ترکیبات الیهچینی میتواند اسفتفاده از
بست (مادۀ آلی) باشد .علت کم بودن فضای خالی مفابین
بلورها در بخش ت اویر مربوط به رچ بستر و الیفهچینفی،
میتوانفد اسفتفاده از میفزان کفم آب در عمفلآوری ایفن
ترکیبات باشد ].[40,41
همانطور که در ت اویر  ،SEMبیشتر بلورهای قابل
مشاهده مربوط به بلورهای منوکلینیفک یفپس اسفت ،در
نتفایج  XRDو  EDXهفم ،اعففم بخفش مفواد معففدنی
نمونهها را سولفاتکلسیم به صورت ففر یفپس تشفکیل
می دهد .ترکیبات سفیلیکاتی ،بفه طفور مشفخ کفوارتز،
دومین فاز غال ،شناسایی شدهاسفت .کلسفیم سفولفات در
نمونههای کلیسای وانک عالوه بر فر یپس ،به صفورت
فر انیدریت هم شناسایی شدهاسفت (جفدول .)6انیفدریت
بهاحتمالزیفاد ،بفه خفاطر پخفت نفاق رفچ در ترکیف،
مشاهده شدهاست و زمان زیادی بفرای تبفدیل شفدن بفه
یپس نیاز دارد .حضور این فاز میتواند حاکی از این باشفد
که میزان کمی آب به ترکیبفات اضفافه و قبفل از تبفدیل
شدن فر انیدریت به یپس از محفیط خفارج شفدهاسفت
].[10,40,41
وجود سیلسیو در ساختار الیهچینیها ناشی از حضور
ترکیبات سیلیکاتی است (جدول)4؛ حضفور ایفن عن فر و
درواقع ترکیبات سیلیکاتی ،در کنار حضور عن ر آهفن ،دو
احتمال را در پیش رو قرار میدهفد :یفا نمونفه در سفاختار
خود اکسیدآهن و کوارتز به صورت جدارانه دارد ،و یا ایفن
که رسی با عناصر منیزیفو  ،آلومینیفو  ،سیلسفیو و آهفن
دارد؛ کففه باتوجففه بففه نتففایج  ،XRDبیشففتر ترکیبففات
سیلسیومی به صورت کوارتز در نمونهها وجفود دارد .ولفی
باتوجه به حضفور آلومینیفو در کنفار سیلسفیو در نتفایج
حاصل از  ،EDXمیتوان رفت ممکن است بخشی نیز به
دلیل وجود آلومینوسیلیکاتهایی باشد که به عنفوان کفانی
های رسی در رللسر نمونهها وجود دارد.
میزان کمفی نیفز عناصفر منیفزیم ،سفدیم و کلفر در
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جدول :7نسبت بین رچ و رلسر در نمونههای الیهچینی
Tab; 9: Ratio between Gypsum and Red Bole
G:RB
5:1
3:1
4:1
3:2
4:1
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 .7نتیجهگیری
الیهچینیهای کلیساهای وانک و بیتلحم بفه ترتیف ،از

ترکی ،رچ ( یپس) ،با یک نوع خاک رس حاوی کوارتز
و اکسیدهای آهن تشکیل شده اسفت؛ بفرای عمفلآوری
این ترکی ،از بست سریشفم اسفتفاده شفده اسفت .نفوع
طالکاری اجرا شده بفر روی الیفهچینفیهفا ،طالکفاری
روغنی است و ظفاهرا روغفن بفزرک بفه عنفوان چسف،
استفاده شده است .بر روی طالکاریهای کلیسای وانک،
الیفۀ جففال و وارنفیش از جفنس روغففن بففزرک اسففتفاده
شدهاست .باتوجفه بفه ایفنکفه از یفک روغفن خشفکانه
به عنوان چس ،استفاده شده اسفت ،بفرخالف مرسفومات
هنرمندان دورۀ صفوی ،شیوۀ اجرای طالکاریهای ایفن
کلیساها به مانند مرسومات اروپائی است .این مفورد مفی
تواند یکی از مستایمترین تأثیرات هنرمندان اروپفائی بفر
هنرمندان ایرانی باشد .در نهایت مفیتفوان رففت ،روش
اجرای الیهچینی در کلیساهای ارمنی و بناهای اسفالمی
یکسان است؛ در هر پنج بنا از سریشم به عنفوان بسفت
مواد معدنی الیهچینیها استفاده شفده و نفوع طالکفاری
روغنی است و فاز غال ،الیهچینیهفا رفچ (بفه صفورت
یپس) است؛ تنها تفاوت شناسایی شده در بین کلیسفای
ارمنی و سه عمارت اسفالمی مطالعفه شفده در پفژوهش
پیشین ،باتوجه به نتایج  ،XRDتفاوت فازهای موجود در
ساختار رس مفورد اسفتفاده اسفت کفه مفیتفوان رففت
بهاحتمال زیاد رس مورد استفاده متفاوت بودهاست.

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.3.9

نمونهها شناسایی شدهاند .اغل ،به همراه رچ ،میزانی کلفر
و منیزیم به عنوان ناخال ی همواره حضور دارند؛ میزانی از
این عناصر نیز میتواند بهدلیل وجود مفواد معفدنی رس و
آلومینوسیلیکاتهای رسی باشد.
همانطور که در جفدول 5نیفز قابفل مشفاهدهاسفت،
عناصر دیگری ،غیر از کلسیم و روررد ،با فراوانی کمی در
نمونههای رچ بستر نیز شناسایی شدهاند .قسفمتی از ایفن
عناصر به صورت ناخال ی در کنار رفچ مفورد اسفتفاده در
ترکی ،الیهچینی وجود داشتهاند .با توجه به این که مالت
الیففهچینففی بففه صففورت خففیس بففر روی زمینففه اجففرا
میشفدهاسفت ،میزانفی از ایفن عناصفر مفیتوانفد توسفط
الیهچینی خیس که هنوز خشک نشدهاست ،به داخل رفچ
نفو کرده باشد؛ البته بایفد آسفی ،ناشفی از رطوبفت را در
الیهچینیهای بیتلحم نیز درنظر ررفت .همفانطفور کفه
بیان شد ،سدیم فاط در نمونفههفای کلیسفای بیفتلحفم
مشاهده شدهاست و بیشفتر آسفی ،ناشفی از رطوبفت نیفز
مربوط به الیهچینیهای محراب همین کلیسا بفودهاسفت؛
با در نظر ررفتن عن ر کلر در ساختار این نمونهها ،نمفک
حاصل میتواند به خاطر آسی،های رطوبت نیز باشد.

Building Name
Vank
Bethelehem
Ali-Qapoo
Hasht Behesht
Chehel-Sotun
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