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Abstract
Pastiglia and gilding are one of the most complex and special methods of surface decoration in
Islamic architecture of Iran, the flourishing of which should be sought in the Safavid period; this
architectural array, which is a combination of organic materials as well as metallic and non-metallic
minerals, was processed and executed during a special process. In order to properly protect the
work and also to retrieve the technical information contained in it, as well as to obtain the technical
information of this type of architectural arrangement in Safavid Iran, its artistic and technical
recognition in Chehel Sotoun of Qazvin as one of the most important buildings in the capital.
Safavism becomes important and necessary. From the first capital of the Safavid period (in Tabriz)
there is no layered and gilded array and Qazvin before Isfahan was considered and appropriate
measures have been taken to create architectural arrays. The present research is trying to study the
structure of layered and gilded arrays in the two Safavid periods (Shah Tahmaseb and Shah Abbas I
period) in Chehel Sotoun of Qazvin.
This research has been done with a laboratory approach with the aim of analyzing and
understanding the structure of different parts of these arrays, including the organic and inorganic
structure of the pastiglia layer, as well as the golden layer used on the pastiglia layer, called gilding.
In this regard, sampling was done from the layer of pastiglia and gilding related to Shah Tahmaseb
period and also the layer related to Shah Abbas Safavid period, which was evaluated using analyzes
(SEM-EDS, FT-IR, GC-MS) and were compared. The result of EDS analysis from the surface of
the metal layer indicates high purity gold. Also, the mineral part of the pastiglia layer is composed
of gypsum and a type of soil with a high percentage of iron (Hormuz or Armenian mud).
Examination of SEM images on the samples showed the presence of residues of organic matter
used in pastiglia and gold-plated arrays. Examination of the samples with GC-MS indicates the use
of vegetable oils, which due to the significant amount of eighteen carbon compounds and their
oxides, it can be attributed to flaxseed oil as a gold leaf adhesive in pastiglia layer arrays and Gilding
has been used.
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Discussion and Results
Examination of SEM images indicates the presence of residues of organic material, which are then
examined by FT-IR and GC-MS analyzers. Studies have shown that gold leaf is eroded and gypsum
crystals from the pastiglia are clearly visible. In this part, amorphous non-crystalline materials are
partially and rarely visible. In this part, amorphous non-crystalline materials are partially and rarely
visible. Also, in a part, the gold leaf is completely separated and destroyed, but its adhesive layer is
seen as a smooth and polished surface in a dark color. The lower part of the gold leaf is seen more
clearly and in layers. Given the crystalline structure of the minerals used in the pastiglia and the
differences between the layers identified with them, it can be considered that what is seen is organic
material. In the pastiglia studied samples, the structures are mineral materials whose crystalline
forms are known and identifiable, and what is recorded in the images is completely different from
their crystalline structure, and on the other hand, it is not a function of mineral crystallization
structure systems so it can be concluded that what is recorded is the remains of organic materials.
The FT-IR results do not report any organic materials in the internal structure, and based on
that, only the presence of gypsum and soil compounds of silicon and iron can be mentioned.
Examination of samples with GC-MS indicates the use of vegetable oils, which due to the
significant amount of eighteen carbon compounds and its oxides, it can be attributed to flaxseed
oil. The result of EDS analysis from the surface of the metal layer indicates high purity gold. Also,
the result of this analysis from the material part of the porcelain layer shows gypsum along with soil
with high iron. The FT-IR spectrum of all four samples provides the same information. Absorption

[ DOI: 10.52547/jra.6.2.157 ]

Materials and Methods
During this research sampling was done from the pastiglia and gilding parts of the layer related to
Shah Tahmaseb as well as the layer related to Shah Abbas I, which was evaluated using SEM-EDS,
FT-IR, GC-MS analyzes. These samples were compared. The prepared samples show three layers
of gypsum substrate, pastiglia and gold leaf; In SEM-EDS, EDS analysis was first prepared from
the surface of the sheet metal and also from the surface of the pastiglia to identify the sheet material
as well as to determine whether the pastiglia minerals are similar or different from the samples
studied in Isfahan. To identify organic materials in the pastiglia as well as the adhesive under the
gold foil, the surface of the samples was first monitored by SEM to record possible residues.
Images were taken at 5000x magnification from the surface of the gold-plated samples. Images with
6,000x, 2,000x, and 10,000x magnifications were also taken from the middle parts of the pastiglia.
Also, for FT-IR analysis, gypsum substrate, pastiglia, and gold were analyzed separately so that with
the same view selected for the previous experiment, the materials used in the fasteners can be
identified using the difference between the identified materials and their quantity. For GC-MS
analysis, a sample of pastiglia and gold layer were prepared from each period, so that in the pastiglia
sample, the gold layer was removed as much as possible, and in the gold layer sample, the thickness
of the rose layer was minimized to distinguish the organic materials used in the pastiglia and the
adhesive under the gold using the difference of the identified materials and their quantity in the
layers.

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.5.1 ]

Introduction
Pastiglia and gilding are one of the most complex methods of surface decoration in Islamic
architecture of Iran, the flourishing of which should be sought in the Safavid period; this
architectural array, which is a combination of organic materials and metallic and non-metallic
minerals, was processed and executed in a special process. In order to properly protect the work
and also to retrieve the technical information contained in it and also to obtain the technical
information of this type of architectural arrangement in Iran during the Safavid period, its artistic
and technical recognition in Chehel Sotun Palace of Qazvin becomes important and necessary as
one of the most important capital buildings in the Safavid era. From the first capital of the Safavid
period, pastiglia and gilding has not remained and Qazvin was considered before Isfahan and
appropriate actions have been done to create architectural arrays. The present study has
investigated the structure of pastiglia and gilding arrays in two Safavid periods (Shah Tahmaseb and
Shah Abbas I period) in Chehel Sotun Palace of Qazvin.
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bands in the areas of cm-13550-3400 related to asymmetric tensile vibrations of OH and absorption
bands 602 and 668 cm-1 can be related to sulfate adsorption, both of which can be attributed to the
presence of gypsum in these structures. Adsorption bands in the areas of 1620-1680 cm-116 can
also be considered due to hydration of sulfate in gypsum. Although vibrations associated with the C
= C and C = N groups can also cause absorption bands in this area, other absorption bands should
also be considered. Due to the weak adsorption band associated with organic materials, including
the absence of CH-induced adsorption in the area of 2800-2950, the possibility of sulfate hydration
seems more certain. Elongated and weakly absorbed band 210-220 cm-1 can be associated with
HCO3- vibrations. Two weak absorption bands in the regions of 1415 and 1438 cm-1 can be
considered as caused by CH vibrations. The 475 cm-1 absorption band can also be associated with
silicate vibrations and the 430 cm-1 absorption band can be attributed to FeO vibrations.
Also in samples F1-1 and F2-2, poor absorption in the range of about 1575 cm-1 can be
attributed to symmetric CNO vibrations. The intensity of these two recent adsorption bands is so
low that no definite conclusion can be drawn based on it, and in general, FT-IR results can be
related to adsorption due to calcium sulfate, iron oxide and silicon and the presence of organic
matter or its type cannot be strongly confirmed in these samples. In the GC-MS experiment,
protein identities as well as amino acids were singled out, and oils, different percentages of
carboxylic acids, and ester derivatives of fatty acids were recognized. The results show the
constituents of vegetable oils, their oxides and in some cases their glyceride chains. In the results of
this method, different structures of carboxylic acids and their derivatives, especially sixteen carbon
esters (palmitic acid) and eighteen carbon (stearic, linolenic, linoleic and oleic acid) and their oxides
were recognized. They can indicate flaxseed oil. Depending on the saturation of these structures,
different behaviors occur in oxidation and then derivation from them, so different combinations of
them are seen in this analysis. None of the amino acid-related structures that make up animal
adhesives such as silk were shown in this analysis. Also, according to the analysis method, it was not
expected that the structure of terpenoid resins could be extracted and identified because these
resins are long-chain due to polymerization and cannot be identified by solvent derivation in GCMS.
Conclusion
The results of the analysis on the samples of the two periods were very similar to each other, which
shows the continuity of the technique of performing layer arrays of pastiglia and gilding in the two
different Safavid periods. Eventually, the results show that the structure of the materials used in the
pastiglia of the two Safavid periods of the Chehel Sotun palace of Qazvin are similar.
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آرایۀ الیهچینی و طالکاری یکی از پیچیدهترین و خاصترین شیوههای تزئین سطح ،در معماری اسالمی ایران است کهه شهکویایی آن
را باید در دورۀ صفوی جستوجو کرد؛ این آرایۀ معماری که ترکیبی از مواد آلهی و همچنهین مهواد معهدنی یوهزی و زیریوهزی در کنهار
یکدیگر است ،طی یرایند خاصی عملآوری و اجرا میشده است .جهت حفاظت صحیح اثر و همچنین بازیابی اطالعات ینهی نهفتهه در
آن و همچنین دستیابی به اطالعات ینی این گونۀ آرایۀ معماری در ایران دورۀ صفویه ،بازشناخت هنری و ینی آن در کاخ چههلسهتون
قزوین به عنوان یکی از مهمترین بناهای پایتخت بخشی از دورۀ صفویه ،اهمیت و ضرورت پیدا میکند .از اولین پایتخت دورۀ صهفویه
(در تبریز) آرایۀ الیهچینی و طالکاری باقی نمانده است و قزوین قبهل از اصهفهان مهورد توجهه بهوده و اقهدامات شایسهتهای در خوه
آرایههای معماری انجام پذیریته است .پژوهش حاضر ،به مطالعۀ ساختار آرایههای الیهچینی و طالکاری در دو دورۀ صهفویه (دورۀ شهاه
تهماسب و دورۀ شاه عباس) در کاخ چهلستون قزوین پرداخته است .این پژوهش ،با رویکرد آزمایشگاهی با ههد واکهاوی و شهناخت
ساختار بخشهای مختوف این آرایهها از جموه ساختار آلی و معدنی الیهچینی و همچنین الیۀ طالیی استفاده شده بر روی الیههچینهی،
موسوم به طالکاری ،انجام پذیریته است .در این راستا ،از بخش الیهچینی و طالکاری الیۀ مربوط به دورۀ شهاه تهماسهب و همچنهین
الیۀ مربوط به دورۀ شاه عباس صفوی نمونهبرداری انجام پذیریت که با استفاده از آنالیزهای ( )GC-MS ،FT-IR ،SEM-EDSبهه
ارزیابی و مقایسۀ این نمونهها پرداخته شد .نتیجۀ آنالیز  EDSاز سطح الیۀ یوزی ،نشاندهندۀ طهال بها خوهوص بهاال اسهت ،همچنهین
بخش معدنی الیهچینی ،از ترکیب گچ و نوعی خاک با درصد آهن باال (گل هرمز یا گل ارمنی) تشهکیل شهده اسهت .بررسهی توهاویر
 SEMبر روی نمونههای مورد بررسی ،نشاندهندۀ وجود بقایایی از مواد آلی مورد استفاده در آرایههای الیهچینی و طالچسبانی اسهت.
بررسی نمونهها با  GC-MSنشاندهندۀ استفاده از روزنهای گیاهی است که باتوجه به مقدار قابل توجهه ترکیبهات هجهده کربنهی و
اکسیدهای آن ،میتوان آن را منسوب به روزن بزرک دانست که به عنوان چسبانندۀ ورق طال در آرایههای الیهچینی و طالکاری مورد
استفاده بوده است.
واژگان کلیدی :الیهچینی ،طالچسبان ،کاخ چهلستون قزوینGC-MS ، FT-IR ،SEM-EDS ،
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 .2پیشینۀ پژوهش
دیوارنگارههای کاخ چهلستون قهزوین از حیهش شهناخت
مکتبهای نگارگری و به خوهوص مکتهب قهزوین حهائز
اهمیت است و از طریی نیز برخی نگارهها را منسهوب بهه
هنر خود شاه تهماسب صفوی مهیداننهد کهه ارزشههای
معنوی آثار را ارتقا میدهد؛ ولی تاکنون مطالعهای در مورد
ساختارشناسی آنها صورت ناذیریته است؛ تنها مطالعه در
خووص ین و سهاختار دیوارنگهارهههای عمهارت مهذکور
مربوط بهه پایهان نامههای در مقطهع دکتهرای تخووهی
پههژوهش دانشههگاه تربیههت مههدرس اسههت .موضههوا ایههن
پایاننامه دربارۀ شناخت ساختاری مهواد مهورد اسهتفاده در
آرایههای الیهچینهی و طالچسهبانی اسهت کهه از طریه
بررسیهای ماکروسکوپی ،آنالیز عنوری و توهویربرداری
با میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEM-EDSو بررسی
ترکیب یازی ( )XRDاز الیههای مذکور صورت پذیریتهه
و در آن ،به وجود سه الیه بستر گچی ،گل سرخ حاصل از
گچ و گل رس ،و نیز اسهتفاده از ورق طهال در آرایههههای
الیهچینی و طالچسبانی دو دورۀ صفوی اشاره شده اسهت
[ .]4دیگر مطالعات صورت گریته ،بیشتر در حوزۀ معریی
بنا ،ساخت ،تعمیرات ،الحاقات ،مرمت و بازسازی ،و معریی
آرایههای معماری آن بر پایۀ اسناد تاریخی و شواهد بهاقی
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 .1مقدمه
یکی از ینون تزئینی در هنر دیوارنگاری معماری ایرانهی-
اسالمی ،آرایۀ الیهچینی است؛ الیهچینی بهه معنهی قهرار
دادن چندین الیه از یک مایع روان با قوممو در چند مرحوه
روی سطح صا به منظور ایجاد یک نقش برجسته است.
این نقش (که ازوب ،قرمهز رنه بهوده) زمینههای بهرای
قرارگیهری ورقههههای یوهزی (ورق طهال) بهوده و سهبب
میشدهاست که ویژگیهای بوری این ورقهههای یوهزی
برای اهدا خاصی تغییهر کنهد [ .]1الیههچینهی یکهی از
بخشهای برخی از دیوارنگارهها است .دیوارنگارهها بسهته
به کیفیت آثار ،حداقل از دو الیۀ تکیهگاه (سهازه معمهاری)
و الیۀ رن (نقوش) ،تا شش الیه (تکیهگاه ،الیهه آسهتر،
الیه بستر ،الیه بومکننده ،الیه رن  ،و الیهه محهایی یها
ورنی) متغیر بوده و اجرا میشدهاند [ .]2در واقع الیهچینهی
بر روی الیۀ بستر گچی اجرا میشهده کهه خهود بسهتری
برای طالچسبان بوده است .مضامین اصوی در این آرایهها
بیشتر گلها و برگهای اسهویمی و ختهایی بهوده کهه در
راستای ارتباط انسان با طبیعت و عالم مثال ایجاد شدهاند.
از آنجایی کهه آرایهۀ الیههچینهی در دورۀ صهفویه در
کاخها و بناهای مهم به ویژه کاخ چهلسهتون قهزوین بهه
ویههور اجههرا شههده ،از اهمیههت بههاالیی برخههوردار اسههت .در
خووص یهنشهناخت ایهن گونهه از آرایههههای معمهاری
مطالعات کمی صورت گریتهه و شهناخت زیهادی حاصهل
نشده است .یک پایاننامهۀ دورۀ کارشناسهی ارشهد رشهتۀ
مرمت اشیای تاریخی و یرهنگی در دانشگاه هنر تهران در
این حوزه انجام شده کهه محهدود بهه سهه بنهای صهفوی
چهلستون ،عالی قاپو و هشت بهشت اصهفهان مهیشهود
[ ]1و یههک پایههاننامههۀ دورۀ کارشناسههی ارشههد رشههتۀ
باستانسنجی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام پذیریته
که نمونههای مطالعاتی مربهوط بهه دو کویسهای وانهک و
بیتلحم اصفهان اسهت [ .]3بنهابراین مطالعهۀ تخووهی
ساختارشناسی بر روی آرایههای الیهچینی ،کهم و محهدود
به اصفهان است.
در این پهژوهش ،تهالش شهده اسهت تها مهواد آلهی
چسباننده در مادۀ الیهچینهی و همچنهین چسهب اسهتفاده
شده برای طالچسبانی مورد مطالعهه دقیه قهرار گیهرد و
برای اولین بار اطالعات ینی پیرامون الیهچینی از دوالیهۀ

مختوف دیوارنگاره در کهاخ چههلسهتون قهزوین کهه ههر
دوالیه مربوط به دورۀ صفویه است ،بهدست آید .بها توجهه
به اینکه عمارت مذکور جزو اولین بناهای معهر هنهر و
معماری دورۀ صفویه است (که باقی مانده و قابهل بازدیهد
است) ،شناخت ینی و هنری آن در سیر هنر دورۀ صهفویه
اهمیت بسیاری دارد ،اما تاکنون بررسهیههای منسهجم و
گستردهای در مهورد آن مشهاهده نمهیشهود .ههد ایهن
پژوهش شناخت ینی مواد آلی مورد استفاده در آرایهههای
الیهچینی و طالکاری به جا مانده از دورهههای اول و دوم
حکومت صفویه در کاخ چهلستون قزوین است.
در ایههن مقالههه ،پههی از پیشههینۀ پههژوهش ،مههواد و
روشهای آزمایشگاهی معریهی شهده و سهای اطالعهات
اولیه بهدست آمده از آنالیزها ارائهه شهده اسهت .در ادامهه،
تحویلهای مربوط به یایتههای پژوهش انجهام شهده و در
پایان ،نتیجهگیری کوی از پژوهش ارائه شده است.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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 .3کاخ چهلستون قزوین
شهر قهزوین در دورۀ صهفویه بهرای بهیش از نهیم قهرن،
پایتخت کشور ایران بوده است و بهه طهور رسهمی اولهین
دولتخانه و باغشهر شاهی دورۀ صفویه محسوب میشود.
دولتخانۀ مذکور از سال  962تا  966ه .ق .در  74هکتهار
با نقشهای مهندسی شده و مهنظم بهرای زنهدگی خانهدان
سوطنتی ،امهرای دولهت و پهذیرایی از مهمانهان سهوطنتی
ساخته شده است .امروزه تنها چند اثر شهاخ از بناههای
شهرشاهی آن دوره بهه جها مانهده کهه از آن میهان کهاخ
چهلستون با توجه به دیوارنگارههای به جامانده از مکاتب
اولیۀ دیوارنگاری دورۀ صفوی ،اهمیهت بسهزایی دارد کهه
نیازمند پژوهشهای گسترده نیز است .این بنها در بخهش
شمالی مجموعۀ دولتخانه و تقهاطع خیابهانههای اصهوی
اسههت .اصههل بنهها یههک طبقهههای هشههت ضههوعی بهها
دیوارنگهارههههای داخوهی و بیرونههی مربهوط بههه دورۀ شههاه
تهماسب است و طبقۀ دوم به احتمهال زیهاد در دورۀ شهاه
عباس به بنا ایزوده شده است؛ همچنین بنها در دورهههای
مختوفی مورد مرمهت ،تعمیهر و بازسهازی الحاقهاتی قهرار
گریته است [( ]9شکل 1؛ جدول .)1
کاخ چهلستون در بخش شمالی مجموعهه بناههای
سوطنتی سعادتآباد بهه عنهوان محهل سهکونت شهاهان
صفوی و ازوب محل پهذیرایی از شخوهیتههای مههم
داخوی و خارجی بوده که بنایی هشهتگهوش و نهامنظم
روی سکویی به ارتفاا  30سانتیمتهر و در دو طبقهه بها
زیربنای تقریبی  500متر مربع بنا شده اسهت .رواقهی بها
سههتونهههای آجههری و قههوسهههای نههیمدایههرهای بنهها را
دربرگریته و بر باالی آن ایهوانی بها سهتونههای چهوبی

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.157

مانده در بنا است []5؛ []6؛ []7؛ []8؛ [ ]9و [.]10
پژوهش و شناخت آثهار تهاریخی گچهی در ایهران دو
مشکل ینی دارد که ازوب ناشهی از شهناخت خووصهیات
بوور گچ ،همچون تغییرات حاللیت یا شکل بوهوری در اثهر
حضور مواد ایزودنی یا تغییرات محیطی است [.]11
همچنین پژوهشهایی مربوط به مادۀ آلهی و معهدنی
در ساختار الیهچینی و دیوارنگارهها در دیگر بناههای دورۀ
صههفوی و قبههل و بعههد از آن صههورت پذیریتههه اسههت؛ در
مقالهای ین ساخت و عناصر مورد استفاده در الیهچینیهها
و طالچسههبانیهههای کههاخ عههالیقههاپو ،چهههلسههتون و
هشتبهشت اصفهان توسه آنالیزههای ، TLC ،XRD
 SEM-EDXبررسی شده که در ترکیب الیهچینهیههای
مورد مطالعه ،گچ کشتهنشده ،گهل ارمنهی و یهک چسهب
پروتئینههی شناسههایی شههده اسههت [ .]1در مقالهههای دیگههر
الیههای دیوارنگارۀ سقف گنبد بقعۀ سید رکنالهدین یهزد
توس آنالیزهای  XRD ،SEM-EDXو شیمی کالسیک
(شناسایی رن دانهها و رنگینهها به کمهک شناسهاگرهای
شیمیایی) بررسی شده و چندالیه بودن ،نیمه کشته و تیهز
بودن الیههای بستر ،استفاده از ورق طهال ،رنگدانههههای
سبز سیوو ،شنگر و رنگینۀ نیل و واسطی روزنی در یهن
طالچسبانی حاصل آمهده اسهت [ .]12در مقالههای دیگهر
آرایههای طالکاری روی سن های مجموعۀ کاخ گوستان
تهران ،توس روشههای آنهالیزی  SEM-EDSو FTIR
بررسی شده که در خووص ین طالچسبانی آنهها ،مهادۀ
مورد استفاده ،واسطی روزنهی (بهه احتمهال زیهاد ،روزهن
کمان) معریهی شهده اسهت [ .]13در مقالههای دیگهر نیهز
آرایههای طالکاری کتیبههای سهنگی کویسهای وانهک در
اصههفهان ،بهها روشهههای آنههالیزی  SEM-EDSو FTIR
مطالعه شده و ین طالچسبانی آن توس واسهطی روزنهی
معریی شده اسهت [ .]14در پایهاننامهۀ کارشناسهی ارشهد
دیگری ،آرایههای الیهچینی کویسای وانهک و بیهتلحهم
اصفهان توسه آنالیزههای ،SEM-EDS ،XRD ،XRF
 Py-GC-MS ،GC-MS ،FT-IRمههورد بررسههی قههرار
گریته و سریشم برای بست الیههچینهی ،و روزهن بهزرک
برای طالچسبانی شناسایی شده است [.]3
از مهمترین پهژوهشههای انجهام گریتهه در زمینهۀ
الیهچینی در اروپا مطالعات نادولنی است کهه بهه بررسهی

تکنیکهای طالکاری برجستۀ شمال اروپها در قهرون 12
تا  15میالدی پرداخته است [ .]15کومبینی برای شناسایی
مواد پروتئینی با منشأ شیر به عنوان چسهب در طالکهاری
نمونههای مربوط بهه سهه کویسها در ایتالیها ،از GC/MS
استفاده کردهاست [ .]16از دیگر پژوهشههای مشهابه ،در
راسههتای روش تحقی ه پههژوهش حاضههر ،م هیتههوان بههه
تحقیقاتی اشارهکرد که برای شناسایی مهواد آلهی بسهت و
چسهههب ،بهههه روش  CG/MSو  Py-GC-MSانجهههام
یایتهاند [.]17

حاجی سید جوادی و همکاران  /بررسی و شناخت مواد آلی الیهچینی و طالچسبان دورۀ صفویه در کاخ چهلستون...

استوار شده است .نقشۀ بنا دارای طرحهی بها محورههای
صویبی و بهرونگهرا و سهقف طبقهۀ همکهف پوشهیده از
یزدیبندی و کاربندی و سقف طبقۀ یوقانی خنچهپهوش
است .اطرا ایوان دارای ستونهای استوانهای آجری بها
قوسهای نیمبیضی است [.]4
تقریباً تمام نمای بنا از نقاشی پوشیده است .مهمترین

Fig. 1: The schematic
location of Qazvin and the
construction of
Chehelsotoun along with
the image and plan of the
building

Fig. 2: Pastiglia and gilding
in different layers of
architectural arrangement in
Qazvin chehelsotoun
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شکل  :2الیهچینی و طالکاری
در الیههای مختوف آرایۀ
معماری در عمارت چهلستون
قزوین

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

شکل  :1موقعیت شماتیکی
قزوین و بنای چهلستون به
همراه توویر و پالن بنا

بخش آن تاالر مرکزی وسیعی است که با دهانهههایی بها
قوس جناقی به ایوانهها متوهل مهیشهوند .در دورۀ دوم
صفوی این قوسها کندتر و دیوارنگارههای دیگهری روی
آنها جایگزین شدند .سای در دورۀ قاجار بها قهوسههای
دایرهای با دهانه بزرگتهر پوشهاندهانهد و دیوارنگهارهههای
دیگری جاگزین آنها شده است (شکل .)2

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

]18  و9، 5،4[  الحاقات) در بنای چهلستون قزوین، مرمت، تعمیر، دورههای زمانی مداخالت (بازسازی:1.جدول
Table 1: Time periods of interventions (reconstruction, repair, restoration, additions) in Qazvin Chehelsotoun
نوا مداخوه در عمارت چهل ستون قزوین

TYPE OF INTERVENTION IN QAZVIN CHEHELSTON
MANSION

احداث دولتخانه

Construction of Dowlat khaneh

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

تغییرات در ارکان دولتخانه و باغ سعادت آباد

دورۀ شاه تهماسب صفوی

THE PERIOD OF SHAH TAHMASB
SAFAVID

 شاه اسماعیل دوم،دورۀ صفوی

SAFAVID PERIOD, KING ISMAIL II

ایزودن طبقه دوم و پوکان آن از جنوب شرقی عمارت

). م1629 / . ق1038(  شاه عباس،دورۀ صفوی

Add the second floor and its stairs from the southeast directiont of the
mansion

اولین تعمیرات بنا

The first restoration of the building

 الحاق رواق آجری،دوره دوم تعمیرات به خووص در طبقه دوم و ایزایش ارتفا سقف
 و ساخت پوکان برای طبقه دوم بنا از جانب شمال،با قوس نیمدایره اطرا بنا

Second period of repairs, especially on the second floor and elevation of
the roof, brick fitting with semicircular arch around the building, and
construction of stairs for the second floor on the north side

تعمیرات دورۀ سوم

Third Period of Restoration

ساختن پوکانی برای عمارت

Build a staircase for the mansion

حذ پوکان

 تعبیه سقف، تغییر مسیر دسترسی طبقه دوم،پی بردن به نقاشیهای زیرالیه گچی
شیبدار با ورق گالوانیزه
[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.5.1 ]

PERIOD(S)

Changes in the elements of government place (Dowlat khaneh) and
garden of Saadat Abad

The stairs were removed and demolished

Paintings found on gypsum substrate - second floor access path
changed - galvanized sheet gable roof installed

 کال کشی و استحکامبخشی،اولین مرمتهای عومی در بنا

The first scientific reconstruction of the building was carried out - Tie
.stiffening and strengthening was done

الیهبرداری نقاشیها و جداکردن برخی نقاشیها از بنا

SAFAVID PERIOD, SHAH ABBAS
(1629)AD

). م1878 / . ق1295( دورۀ قاجار

QAJAR PERIOD (1878 AD)

،). م1889 -1888 / . ق1306 -1305( دورۀ قاجار
سعدالسوطنه

THE QAJAR PERIOD (1889-1888), DURING
THE REIGN OF SAAD AL-SALTANAH

 ساالر اکرم،). م1902 / . ق1320( دورۀ قاجار

THE QAJAR PERIOD (1902 AD), SALAR
AKRAM'S REIGN

). م1920 -1919 / . ق1338 -1337( دوره قاجار
سالهای حکومت نظامالسوطان و موی الدوله

THE QAJAR PERIOD 1919 TO 1920A.D REIGN OF NEZAM AL-SULTAN AND
MUFAFAGH AL-DAWLAH

). م1921 / .ق1339( دورۀ قاجار

THE QAJAR PERIOD (192 A.D)

). م1957 / . ش1336( دورۀ پهووی

A.D) PAHLAVI PERIOD (1957

). م1968 / . ش1347( دورۀ پهووی
PAHLAVI PERIOD (1968)

)1973 / . ش1352( دورۀ پهووی

The paintings were peeled and some paintings were removed from the
building

PAHLAVI PERIOD (1973)

کال کشی دور ایوان

). م1978 / .ش1357( دورۀ پهووی

توقف اقدامات حفاظت و مرمت تزئینات

). م1981 / . ش1360 ( دورۀ جمهوری اسالمی

 و کانالکشی (گربهرو) در پایه ستونها،قرار دادن تیرآهن به جای ستونهای چوبی
برای دیع رطوبت

). م1982 / . ش1361 ( دورۀ جمهوری اسالمی

The tie wrapping was done around the porch
All preservation and restoration activities were stopped

Instead of wooden columns, iron beams were inserted
At the base of the columns for damping and moisture removal,
.channeling was performed

[ DOI: 10.52547/jra.6.2.157 ]

دوره زمانی

مرمت شیروانی و سقف
.The roof of the building were repaired
تبدیل بنا به موزه
.This monument became a museum
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PAHLAVI PERIOD (1978)

ISLAMIC REPUBLIC PERIOD (1981)

ISLAMIC REPUBLIC PERIOD (1982)

). م1992 / . ش1371 ( دورۀ جمهوری اسالمی
ISLAMIC REPUBLIC PERIOD (1992)

). م1998 / . ش1377 ( دورۀ جمهوری اسالمی
ISLAMIC REPUBLIC PERIOD (1998)
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شکل  :3آرایۀ الیهچینی و طالکاری مربوط به عمارت چهلستون قزوین که به شیوۀ استاکو جدا شده و بر روی پنل چوبی نوب شده است.

طبقۀ دوم بنا یک تاالر بها چههار گوشهواره در چههار
طر است که یکی از گوشوارههها بهرای راهپوهه اسهتفاده
میشود .طبقۀ دوم نیز با دیوارنگارههایی مهزین بهوده کهه
امروزه بخش ناچیزی از آنها باقی است .بر گرداگهرد بنها
زالمگردش وجود دارد که طبقۀ اول با ستونههای مهدور
آجری تزئین شده و طبقه دوم با ستونهای نهازک چهوبی
مزین شده است .قوسهای طبقۀ دوم نیز متعوه بهه دورۀ
قاجار هستند [ .]18در دورههای گذشته و در مرمهتههای
پیشین ،بخشی از آرایههای الیهچینی و طالکاری به شیوۀ
استاکو از معماری جدا شدهاند و بر روی پنهلههای چهوبی
نوب و نگهداری میشوند (شکل .)3

دیوارنگارههای کاخ چهلستون قزوین مربوط به سه
دورۀ زمانی ،در حکومهتههای صهفویه و قاجهار ،اسهت؛
دیوارنگارههای الیۀ اول (الیۀ زیهرین) مربهوط بهه دورۀ
شاه تهماسب صفوی ،الیۀ دوم به احتمال زیهاد ،مربهوط
به بازسازیهای زمان شاه عباس صهفوی و الیهۀ سهوم
مربوط به دورۀ قاجار و سهوطنت ناصهرالدین شهاه اسهت
[ 9،5و  .]19ایههن آرایههههههای معمههاری در گههذر زمههان
آسیبهای بسیاری دیده و برخی به کل نابود شهدهانهد و
تنها در بخشهای اندکی از بنا میتوان توالی الیههههای
مختوف دیوارنگارههای این سهه دوره را در بنها مشهاهده
کرد (شکل .)4

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10
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Fig. 3: Pastiglia and gilding layer arrangement related to Qazvin Chehelsotoun, which has been separated in the style of Stako
and installed on a wooden panel.
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شکل  :4سه الیه تزئینی از دورههای صفوی و قاجار؛ الیه  :1دوره شاه تهماسب ،الیه  :2دوره شاه عباس و الیه  :3دوره قاجار
Fig. 4: Three decorative layers from Safavid and Qajar periods; Layer 1: Shah Tahmasb period, layer 2: Shah Abbas period
and layer 3: Qajar period

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

جدول :2.مشخوات و ویژگیهای آنالیز کروماتوگرایی گازی -طیفسنج جرمی
Table 2: Specification of GC-MS analysis

HP-5MS
Heater: in acqmeth
Detection: MS in scan mode
)(25-800 amu
NIST Library

Column: 30m* 0.25mm id* 0.25µm
Split: in acqmeth
Temperature Programming: in acqmeth
Ion Source: 230°C
Transfer line: 300°C

Agilent 7000, Triple Quad, GC 7890A
Injection Volume: in acqmeth
Carrier: Helium constant in acqmeth
EI : 70ev

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10
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 .4مواد و روشهای آزمایشگاهی
از بخش زربی ایوان جنوبی کاخ چهلسهتون کهه نقهوش
گیاهی (ختایی) دو دورۀ صفویه روی همدیگر قرار داشتند،
به کمک ابزار دندانازشکی (تیغ بیستوری) تها عمه الیهه
بستر گچی به منظور تهیه مواد مورد نیاز آزمایشهای این
پژوهش ،نمونهبرداری شد (شکل  .)5در ابتهدا بهه منظهور
مشههاهدۀ بقایههای آلههی ،نمونههههههای مههذکور بهها دسههتگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشهی ( )SEMدانشهگاه تربیهت
مدرس تههران (مهدل  ،ProXشهرکت  Phenomکشهور
هوند) توویربرداری شدند .سهای شناسهایی بسهت مهورد
استفاده در آرایههای الیهچینی و یازهای مواد آلی نمونهها
توسهه ه دسههههتگاه  FT-IR Spectrometerمههههدل

 PorkinElmerشرکت  Frontierایاالت متحدۀ امریکها،
به روش پودری و تهیۀ قرص شفا در دانشکدۀ مهندسی
شیمی دانشگاه تربیت مدرس و بهه صهورت پهودر کهردن
مستقیم بخشی از نمونهها انجام شد .در ادامهه ،از دسهتگاه
کروماتوگرایی گازی -طیفسنج جرمی ( )GC-MSمهدل
 Termo Finniganدانشکدۀ داروسهازی دانشهگاه شههید
بهشتی تهران برای شناخت بستههای مهورد اسهتفاده در
آرایههای الیهچینی دو دورۀ بنا استفاده شد.
نمونههای تهیه شدۀ مربوط به دو دورۀ صهفویه ،سهه
الیه بستر گچی ،الیهچینی و ورق طال را نشان میدهنهد؛
برای آنالیز  GC- MSاز هر دوره یک نمونه از الیهچینهی
و الیۀ طال آمادهسهازی شهدند بهه نحهوی کهه در نمونهۀ

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.5.1
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شکل  :5نماهایی از محل نمونهبرداری به منظور آزمایشهای منتخب پژوهش
Fig. 5: Facades from the sampling site for selected research experiments
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جدول  :3کدگذاری نمونههای منتخب از دورههای صفوی عمارت چهلستون قزوین
Table 3: Coding of selected samples from Safavid periods of Qazvin Chehelsotoun

الیهچینی

الیه چسب زیر ورق طال

شماره نمونهها

G.1.2

G.1.1

G.1

G.2.2

G.2.1

G.2

F.1.2

F.1.1

F.1

F.2.2

F.2.1

F.2

 .5یافتههای پژوهش
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FT-IR

جنی ورق شناسایی و همچنین مشخ شهود کهه مهواد
معدنی الیهچینی شهبیه بهه نمونههههای مطالعهه شهده در
اصفهان هست یا متفاوت از آنها است.
 :SEMبرای شناسهایی مهواد آلهی در الیههچینهی و
همچنین چسب زیر ورق طال ،ابتدا توسه میکروسهکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMسطح نمونهههها پهایش شهد تها
بقایای احتمالی از آنها ثبت شهود .مشهاهده و تشهخی
وجود مواد آلی که ظاهری کامالً متفهاوت از مهواد معهدنی
دارند ،در تواویر الکترونی با بزرگنمایی  5000تا 10000
برابر ممکن است .امتیاز میکروسکوپ الکترونی روبشی در
توانایی ذاتهی آن بهرای مشهاهدۀ نمونههههای زیسهتی در
مقیاس میکرو و نهانو ،اسهتفاده از توهاویر الکتهرونههای
ثانویههه و برگشههتی اسههت؛ بررسههی مههواد زیسههتی نیازمنههد
یرایندهای آمادهسازی نمونهه اسهت [ 21 ، 20و  ]22؛ امها
مواد آلی مورد بررسی این پژوهش ،بها گهذر زمهان کهامالً
خشک بود و در بستر متفاوت معدنی و خشک گچی قهرار
داشت که نیاز به آمادهسازی نمونه برای مشاهده نداشهت.

] [ DOI: 10.52547/jra.6.2.157

 :EDSابتدا آنالیز عنوری نقطهای ( )EDSاز سهطح ورق
یوزی و همچنین از سطح الیهچینی تهیه شد (جدول  )4تا

GC- MS

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.5.1

الیهچینی حتیالمقدور الیۀ طهال حهذ شهد و در نمونهۀ
الیه طال ،میزان ضخامت الیۀ گل سرخ به حداقل رسهید
تا با اختال مواد مورد شناسایی و کمیت آنها در الیههها
بتوان مواد آلی به کار ریته در الیهچینی و چسب زیر طهال
را از هم تمیز داد.
بهرای آنهالیز  FT- IRنیهز الیههههای بسهتر گچهی،
الیهچینی و طال به صورت مجزا آنالیز شدند تها بها همهان
دیدگاه منتخب برای آزمایش پیشین ،با مشهاهدۀ اخهتال
مواد مورد شناسایی و کمیت آنها بتوان مواد به کار ریتهه
در بستها را شناسایی کرد (شکل .)6
نمونههای با کد  N1و  N2مربوط به آنالیز GC-
 MSبوده و نمونههای با کد  F1و  F2مربوط به آنالیز
 FT- IRاست (جدول .)3

نوا آزمایش

دوره تاریخی
شاه تهماسب
شاه عباس
شاه تهماسب
شاه عباس

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-10
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شکل  :6نمونههای برداشت شدۀ الیۀ بستر گچی به همراه آرایۀ الیهچینی و طالچسبان از دورههای اول و دوم صفوی
Fig. 6: samples of gypsum layer along with pastiglia and gilding layer arrangement from Safavid periods 1 and 2
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) از سطح ورق یوزی و سطح الیه چینیEDS(  آنالیز عنوری نقطهای:4 جدول
Table 4: Point elemental analysis (EDS) of the metal sheet surface and pastiglia
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Elem
Sam

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

SO3

K2O

Na2O

AuO

%

%

%

%

%

%

%

%

Gilding

-

-

-

1.68

-

-

-

98.32

pastiglia

4.79

2.51

2.84

31.47

45.12

0.91

0.03

-

تواویر بخشی از نمونهها که آنالیز تهیه
شده است

cps/eV
20
18
16
14
12
10

CaO
Au

Au

Ca

Au

8
6
4
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 طیف بهدست آمده از آنالیزعنوری نقطهای از سطح ورق یوزی:7 شکل

Fig. 7: The spectrum obtained Point elemental analysis (EDS) of the metal sheet surface
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 طیف بهدست آمده از آنالیزعنوری نقطهای از سطح الیهچینی:8 شکل
Fig. 8: The spectrum obtained Point elemental analysis (EDS) of the metal sheet surface
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A

B

C

D

E

F
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شکل  :9ورق طال و الیههای زیرین A .و  :Bالیۀ اول (دورۀ شاه تهماسب)؛  Cالیۀ دوم (دورۀ شاه عباس)
)Fig. 9: Gold leaf and underlays. A and B: The first layer (Shah Tahmaseb's period); C Second layer (Shah Abbas period

شکل  :10ساختار الیهچینی :D .الیۀ اول (دورۀ شاه تهماسب)؛  Eو  Fالیۀ دوم (دورۀ شاه عباس)
)Fig. 10: Pastiglia structure. D: The first layer (Shah Tahmaseb's period); E and F second layer (Shah Abbas period
] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.5.1
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تواویری با بزرگنمایی  5000برابر از سطح نمونههها کهه
طالچسههبان شههده بههود ،تهیههه شههد (شههکل  .)9همچنههین
تواویری با بزرگنماییههای  6000برابهر 2000 ،برابهر و
 10000برابر از بخش میانی (مغز) الیههچینهی تهیهه شهد
(شکل .)10
 :FT-IRبه منظور شناخت بیشتر بقایای مواد آلی در
الیهچینی (کد F.1.2 :و  )F.2.2و الیهۀ زیهرین ورق طهال
(کد F.1.1 :و  )F.2.1از طیفسنجی تبدیل یوریهه مهادون
قرمز استفاده شهد .از چههار نمونهۀ تهیهه شهده دورۀ شهاه
تهماسب و شاه عباس ،آنالیز انجام شد که نتهایج آنهالیز در
شکلهای  11و  12قابل مشاهده اسهت .در ههر کهدام از
شکلها ،طیف زیهرین مربهوط بهه نمونههههای دورۀ شهاه
تهماسب و طیف رویی مربوط بهه نمونههههای دورۀ شهاه
عباس است.
 :GC-MSدر ادامههه ،آنههالیز کرومههاتوگرایی گههازی-

طیفسنجی جرمی بر روی نمونهها انجام پذیریت .به این
ترتیب از دو دورۀ مورد مطالعه ،دو نمونۀ مجزا از الیههای
چسب زیر ورق طال و همچنین الیههچینهی آمهاده شهد و
مههورد آنههالیز قههرار گریههت .جههدول شههمارۀ  5سههاختارهای
شناسایی شده در هر الیه را نشان میدهد.
با توجه به ساختار بوورین مواد معدنی مورد استفاده در
الیهچینی و تفاوت الیههههای شناسهایی شهده بها آنهها،
میتوان در نظر داشت آنچه که دیده میشود ،مهواد آلهی
است .در نمونههای مورد بررسی الیههچینهی (گهچ و گهل
سرخ) ساختار متشکوه ،مواد معدنی هستند کهه یهرمههای
بوورین آنها مشخ و قابهل شناسهایی و قابهل مطالعهه
است و آنچه در تواویر ثبت شده ،با ساختار بوورین آنهها
کامالً متفاوت اسهت و از طریهی نیهز تهابع سیسهتمههای
ساختار تبووری مواد معهدنی نیسهت کهه مهیشهود نتیجهه
گریت آنچه ثبت شده ،بقایایی از مواد آلی است.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

F2.2
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F.1.2

شکل  :11طیفهای تبدیل یوریه مادون قرمز از نمونههای الیهچینی ،مربوط به دورۀ صفویه کاخ چهلستون قزوین
Fig 11: Infrared Fourier transform spectra of pastiglia samples, related to the Safavid period of Qazvin Chehelsotoun
] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.5.1
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 :FT-IRطیف مادون قرمز تبدیل یوریۀ ههر چههار
نمونه ،اطالعات مشابهی را ارائه میدهد .نوار جهذبههای
نواحی 3400-3550 cm-1مربهوط بهه ارتعاشهات کششهی
نامتقارن ( O-Hگروه هیدروکسیل) و نوار جذبهای cm-
 602 1و  668میتواند مرتب با جذب سهولفات باشهد کهه
هر دو را میتوان ناشهی از وجهود گهچ در ایهن سهاختارها
دانست .نوار جذبهای نهواحی  1620 -1680cm-1را نیهز
میتوان ناشهی از هیدراسهیون سهولفات در گهچ دانسهت.
هرچنههد ارتعاشههات مههرتب بهها گههروه  C=Cو  C=Nنیههز
میتواند در این ناحیۀ نوار جذبهایی ایجاد کند ،امها بایهد
به سایر نوار جذبها نیز توجه داشت .باتوجهه بهه ضهعیف
بودن نوار جذبهای مرتب با مواد آلی از جموه عدم وجود
جههذب ناشههی از  CHدر ناحیههۀ  ،2950-2800احتمههال
هیدراسیون سولفات ،قطعیتر به نظر میرسد .نهوار جهذب

کشیده و ضعیف  2200-2100 cm-1میتوانهد در ارتبهاط
با ارتعاشات  HCO3-باشد .دو نوار جذب ضعیف در نواحی
 1415 cm-1و  1438را میتوان ناشهی از ارتعاشهات CH
دانست .نوار جذب ناحیهه  475 cm-1را نیهز مهیتهوان در
ارتباط با ارتعاشات سیویکات و نیز نوار جهذب ناحیهه cm-1
 430را میتوان ناشی از ارتعاشات  FeOدانست .همچنین
در نمونههای  F1-1و  F2-2جذب ضعیف در ناحیۀ حهدود
 1575 cm-1را مههیتههوان مربههوط بههه ارتعاشههات متقههارن
 CNOدانست .شدت این دو نوار جذب اخیهر چنهان کهم
است که نمیتوان بر اسهاس آن نتیجهۀ قطعهی گریهت و
بهطور کوی میتوان نتایج طیفسنجی مادون قرمز تبهدیل
یوریه را مرتب با جهذبههای ناشهی از سهولفات کوسهیم،
اکسید آهن و سیویسم دانست و وجود مواد آلی یا نهوا آن
را نمیتوان در این نمونهها با قدرت تأیید کرد.
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F.2.1
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F.1.1

شکل  :12طیفهای تبدیل یوریه مادون قرمز از نمونههای چسب زیر ورق طال ،مربوط به دورۀ صفویه کاخ چهلستون قزوین
Fig 12: Infrared Fourier transform spectra of glue samples under gold leaf, related to the Safavid period of Qazvin
Chehelsotoun
] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.5.1
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 :GC-MSدر ایههن آزمههایش ،شناسههایی بسههتهههای
پروتئینههی ،شههناخت اسههیدهای آمینههه ،و بههرای شناسههایی
روزههنههها ،شناسههایی درصههدهای مختوههف اسههیدهای
کربوکسیویک و مشتقات اسیدهای چهرب اسهتری مهدنظر
قرار گریت [ .]23نتایج حاصهل از کرومهاتوگرایی گهازی-
طیفسنجی جرمی ،نشان دهندۀ ترکیبات تشکیل دهنهدۀ
روزنهای گیاهی ،اکسیدهای آنها و نیز در برخی مهوارد
زنجیرههای گویسریدی آنها است .در نتایج آنهالیزی ایهن
روش ،ساختارهای مختوفهی از اسهیدهای کربوکسهیویک و
مشتقات آنها به ویژه استرهای شانزده کربنی (پالمیتیهک
اسید) و هجده کربنی (اسهتئاریک ،لینولنیهک ،لینولئیهک و
اولئیههک اسههید) و اکسههیدهای آنههها مشههخ شههد کههه
مشتقات استری ترکیباتی چون اسهیدهای هگزادکانوئیهک
اسید ،و اکتادکانوئیک اسید ،میتوانند نشاندهنهدۀ روزهن

بزرک باشند [ .]24بسته به میهزان اشهباا ایهن سهاختارها
ریتارهای متفاوتی در اکسیداسیون و سای مشت سازی از
آنها بروز میکند ،به همین دلیهل ترکیبهات گونهاگونی از
آنها در این آنالیز دیده میشود .هیچ یهک از سهاختارهای
مرتب با آمینواسهیدها کهه تشهکیل دهنهدۀ چسهبههای
حیوانی همچهون سریشهم هسهتند در ایهن آنهالیز نمایهان
نشدند .همچنین با توجهه بهه روش انجهام آنهالیز ،انتظهار
نمیریهت کهه بتهوان سهاختار رزیهنههای ترپنوییهدی را
استخراج و شناسهایی کهرد .زیهرا ایهن رزیهنهها بههدلیهل
بسههاارش ،بونههد زنجیههر بههوده و نمههیتههوان بههه روش
مشت سازی حاللی آنها را در  GC-MSشناسهایی کهرد.
بنابراین سهاختارهای حوقهوی شناسهایی شهده ،مهرتب بها
رزینهای ینولی نبهودهانهد و مهیتواننهد ناشهی از کهاربرد
حاللهای مشت ساز در یرایند نمونهسازی باشند.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

GC-MS  نتایج بهدست آمده از نمونههای مورد آزمایش با دستگاه:5 جدول
Table 5: Results obtained from the tested samples with GC-MS device
Sample
G.1.1

Sample
G.1.2

Sample
G.2.1

Sample
G.2.2

Molecular Formula

1-2 & 6 dihydroxy
acetophenone

*

*

*

-

1-(2,6-Dihydroxyphenyl)
ethanone
C8H8O3

Hexadecane

*

-

-

-

n-Hexadecane
C16H34

2-Hexadecane

-

*

*

-

C16H34

2-Methyl
tetradecanoate

*

-

-

-

Methyl tetradecanoate
C15H30O2

3-Methyl
hexadecanoic acid

*

-

-

-

C17H34O2

3-Methyl
tetradecanoate

-

*

*

-

Methyl 3methyltetradecanoate
C16H32O2

4-hexadecenoic acid

*

-

-

-

C16H30O2
Octadecane
C18H38

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

نام ترکیب

2D Structure

n-Hexadecane
Methyl tetradecanoate
Methyl palmitate

Methyl 3methyltetradecanoate

Octadecane
4-Octadecane

-

*

*

-

5-Methyl
hexadecanoic

*

*

*

-

-

*

*

-

5-Methyl-hexadecanoic
acid
C17H34O2
Palmitic acid
C16H32O2

-

*

-

-

C16H30O2

6-Hexadecanoic
acid
7-Hexadecenoic
acid

5-Methyl-hexadecanoic acid
Palmitic acid
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Dibutylphthalate
8-Dibutylphthalate

-

*

-

-

Dibutylphthalate
C16H22O4

9-methyl
octadecanoat

-

*

-

-

Methyl stearate
C19H38O2

Methyl stearate

6-octadecanoic acid

*

-

-

-

octadecanoic acid
C18H34O2

octadecanoic acid

7-Dioctyl
hexadecenoic acid

*

-

-

-

7-Hexadecenoic acid
C16H30O2

7-Hexadecenoic acid
Tetradecane

10-Tetradecane

-

*

-

-

C16H28

11-Dioctyl
hexadecenoic acid

-

*

-

*

11- hexadecenoic acid
C16H30O2

2,6Dihydroxybenzoic
acid

-

*

-

-

C7H6O4

169

│ 1399  پاییز و زمستان، شماره دوم،سال ششم

11- hexadecenoic acid

... بررسی و شناخت مواد آلی الیهچینی و طالچسبان دورۀ صفویه در کاخ چهلستون/ حاجی سید جوادی و همکاران

Sample
G.1.1

Sample
G.1.2

Sample
G.2.1

Sample
G.2.2

Molecular Formula

7-Dioctyl
hexadecenoic acid

*

-

-

-

cis-7-Hexadecenoic Acid
C16H30O2

7-methyl
octadecanoat

-

-

*

-

methyl octadecanoat
C19H38O2

8-Dioctyl adipate

-

-

*

-

Dioctyl adipate
C22H42O4

2,6-Dihydroxy
benzoic acid

-

-

*

-

C7H6O4

Omega- 3

-

-

-

*

C60H92O6

9- 12- 15Octadecatrienoic
acid

-

-

-

*

C18H30O2

3-Nonanedioic acid,
dimethyl ester

-

-

-

*

Nonanedioic acid,
dimethyl ester
C11H20O4

4-2 & 6 dihydroxy
acetophenone

-

-

-

*

1-(2,6-Dihydroxyphenyl)
ethanone
C8H8O3

5-Hexadecane

-

-

-

*

n-Hexadecane
C16H34

6-Methyl
tetradecanoate

-

-

-

*

6-Methyltetradecanoic
Acid
C15H30O2

7-Octadecane

-

-

-

*

Octadecane
C18H38

8-Methyl
hexadecenoic acid

-

-

-

*

C17H34O2

9-Hexadecanoic
acid

-

-

-

*

C16H30O2

10-methyl
octadecanoic acid

-

-

-

*

C19H38O2

[ DOI: 10.52547/jra.6.2.157 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.2.5.1 ]

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

نام ترکیب

2D Structure
cis-7-Hexadecenoic Acid

methyl octadecanoat
Dioctyl adipate

6-Methyltetradecanoic Acid

Diocthyl phthalate
12-Diocthyl
phthalate

-

-

-

*

Diocthyl phthalate
C24H38O4

2,6Dihydroxybenzoic
acid

-

-

-

*

C7H6O4
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نتیجههۀ آنههالیز عنوههری نقطهههای از سههطح الیههۀ یوههزی
نشاندهندۀ طال با خووص باال است .همچنین نتیجۀ ایهن
آنههالیز از بخههش مههادۀ الیهههچینههی نشههاندهنههدۀ اجههزای
تشکیلدهندۀ گچ به همراه خاکی با آهن زیاد (گهل هرمهز
یا گل ارمنی) است .بررسی تواویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی بر روی نمونهههای مهورد بررسهی ،نشهان دهنهدۀ
وجود بقایهایی از مهواد آلهی مهورد اسهتفاده در آرایههههای
الیهچینی و طالچسبانی اسهت کهه در ادامهه ،بهه وسهیوۀ
دستگاههای آنهالیزی  FT-IRو  GC-MSمهورد بررسهی
قرار گریتهاند؛ نتایج  FT-IRههیچ گونهه مهادۀ آلهی را در
سهاختار داخوههی ،گههزارش نمههیکنههد و براسههاس آن ،تنههها
میتوان به وجود گچ و ترکیبات خهاکی سیویسهیم و آههن
اشاره کرد .بررسی نمونهههها بها  GC-MSنشهان دهنهدۀ
استفاده از روزنهای گیاهی است کهه باتوجهه بهه مقهدار
قابههل توجههه ترکیبههات هجههده کربنههی و اکسههیدهای آن،
میتوان آن را منسوب به روزهن بهزرک دانسهت کهه بهه
عنوان چسهبانندۀ ورق طهال در آرایههههای الیههچینهی و
طالکاری مورد استفاده بوده است .باتوجه بهه اینکهه روش
مورد استفاده ،امکان آنالیز رزینهای ترپنوییهدی را یهراهم
نمیکرد ،بنابراین نمیتوان دربارۀ قطعیت استفاده از روزن
بزرک یا روزهن کمهان (پخهت روزهن بهزرک بههعهالوۀ

سندروس بوورین با یرایند خاص) اظهار نظهر کهرد .نتهایج
آنالیزی بر روی نمونهههای دو دوره (دورۀ شهاه تهماسهب
صفوی و دورۀ شاه عبهاس صهفوی) ،شهباهت زیهادی بهه
همههدیگر داشههتند کههه نشههان از اسههتمرار تکنیههک انجههام
آرایههای الیههچینهی و طالچسهبانی در دو دورۀ صهفوی
دارد .باتوجه به نتایج ،نمیتوان استفاده از سریشم را که به
عنوان چسب مادۀ الیهچینی بهکار میریته ،قطعی دانست.
از سویی ،بر روی سطح الیهچینهی بهه منظهور چسهباندن
ورقهای طال از روزن بزرک یا روزن کمان استفاده شهده
تا عمل طالچسبانی و اتوال مناسب الیههها بهه درسهتی
صورت پذیرد .در انتها ،نتایج نشان میدهند سهاختار مهواد
به کار ریته در الیهچینهیههای دو دورۀ صهفوی عمهارت
چهلستون قزوین مشابه هم هستند.
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