ournal of Research on Archaeometry, 2021; 7 (1): 167-186


DOI: 10.29252/jra.7.1.167

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

Original Paper




Structural study and laboratory Survey of the
decoration of Kaboudani Mosque in Khaf

1.

Masoud Bater1*, Afsar Nazari Boron2
Assistant professor, Department of Conservation and Restoration of historical artifacts, University of
Zabol, Zabol, IRAN
2. B.A degree of conservation & restoration of Cultural Properties of University of Zabol and MA of
urban planning of Imam Reza International University, Mashhad, IRAN

Received: 18/11/2020

Accepted: 05/03/2021

Abstract
Khaf Kaboudani historical complex is one of the most important monuments of the Timurid era.
This complex was built during the heyday of this region, around the tomb of the famous mystic of
this period, Sultan Mahmoud Kaboudani. This historical complex, of which only a ruin remains
today, was once a complete complex, including a shrine, mosque and water reservoir. The interior
of the buildings of this complex, as is the tradition of Timurid architecture, is decorated with
various types of architectural decorations, such as wall painting, Tokhmeh daravari, Stucco
decoration, Rasmibandi and Mogharnaskari. Among these architectural decorations, the one that
attracts the most attention is wall painting and Tokhmeh daravari decoration that the interior of
Kaboudani mosque is where the interior surfaces of the mosque are decorated with beautiful
decoration with geometric motifs in orange, red, purple, blue, ocher and white. Due to the
importance of this historical complex left over from the Timurid era and the lack of study on the
one hand and the deteriorating condition of its decorations, on the other hand, in this research, an
attempt was made to study and identify the decoration of this historic mosque and the colors used
in it experimentally and with the help of laboratory methods. Laboratory study of colored Stucco of
this building, with various methods of instrumental analysis, such as X-ray diffraction (XRD), X-ray
fluorescence (XRF), Scanning electron microscope in combination with energy dispersive X-ray
microanalysis ((SEM-EDS), showed that "Gach-e-Zendeh" has been used in the plaster decorations
and a thin layer of "Gach-e-koshte" has been used under substrate wall painting. Analysis of the
pigments used in the decoration of this building by instrumental methods, indicated that all the
colors used were inorganic mainly and in the range of red colors from ocher, from chalk as white
and in blue from natural Lapis Lazuli Used.
Keywords: Architectural decorations, Stucco decoration, wall painting, Tokhmeh daravari,
Kaboudani mosque, Khaf, XRD, XRF, SEM-EDS
Introduction
Sultan Mahmoud Kaboudani historical complex is located 4 kilometers from Khaf city in the
northeast of the Iran. Around the tomb of this famous mystic, a historical complex including the
tomb, mosque and water storage (Ab-Anbar) has been formed, which has become known as the
Kaboudani complex of Khaf. The mausoleum of Sultan Mahmoud Kaboudani includes a lofty
dome on the tomb and four rows with a multi-brick arch that forms the space under the dome.
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The tomb of Sultan Mahmud is located under the dome. Around the tomb, there are rooms and
porches intended for the accommodation of pilgrims. On the eastern front of the tomb and
attached to it, there is a mosque that leads to the tomb with a narrow corridor. Next to the tomb of
Sultan Mahmoud Kaboudani, a short distance from the building on the southern front of the
mausoleum, is the water storage building (Figures, 1, 2,3). Despite the importance and value of this
historical complex from different historical and cultural dimensions, unfortunately, a large part of it
has been damaged and completely destroyed due to lack of care and abandonment of the building
complex, environmental and human factors. The dome of the tomb was severely damaged and the
walls and floor of the building were destroyed. The use of adobe and mud in the construction of
most of this complex and the limited use of bricks in it, has intensified the amount of damage to
this historical complex. The naves around the mosque have been completely destroyed and the
decorations of the complex, which once adorned the interior surfaces of the shrine and the
mosque, have been severely damaged and destroyed. The interior body of Khaf Kaboudani
complex is decorated with various architectural decorations, including: Stucco, murals, Tokhmeh
daravari, Rasmibandi, gypsum moqarnaskari. All the interior surfaces of the mosque are decorated
with beautiful murals and Tokhmeh daravari in red, crimson, orange, blue, white and pea colors
with geometric patterns in the form of knots (Figures 4,5,6,7). The most important issue that this
research seeks to answer is to know the type of materials and executive techniques used in the
decorations of this building. It is clear that identifying the structure of materials used in the Stucco
decoration. of this historical complex, as part of the past architectural heritage of this ancient land,
allows us to better understand the technology of architectural decorations of historic buildings and
make us understand more accurate architectural and artistic features of this land help. In this article,
after reviewing the background and research literature, the studied laboratory samples and the
methods used in their testing are introduced and then the results of the laboratory study of the
samples are presented in the form of tables and graphs and discussed and analyzed. At the end, the
final conclusion of the research is stated.
Materials and Methods
In this applied development research, experimental-analytical research methods have been used and
research data collection has been done using various techniques, such as: library study, field study
and laboratory study. In order to study the structure of gypsum used in color decorations in this
building, X-ray diffraction (XRD) method was used. X-ray fluorescence (XRF) method was used to
identify and quantitatively and qualitatively analyze the gypsum composition used in the
decorations. In order to identify the type of pigments used in murals and Tokhmeh daravari
decorations, Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) was
used. This laboratory study was performed to identify the composition of the constituent elements
of pigments. In order to study the texture and condition of the layers in the murals, the cross
section of the samples was studied with a light microscope. In addition, the microstructure of
gypsum used in building decorations was studied using an electron microscope.
Results
Studying the pictures of the cross sections of the decorations of Kaboudani Mosque, showed that,
the layer of paint used in Tokhmeh daravari decorations is applied as a relatively thick layer on the
lower gypsum substrate. In the composition of all decorative layers, coarse-grained impurities,
including: sand particles in the composition of plaster and paint, are visible. The spectroscopic
study of gypsum samples used in the implementation of Stucco decoration of Kaboudani Mosque
in Khaf, indicates the presence of gypsum phase (CaSO4.2 H2O), as the main phase of the
composition of the decorations used in the structure of Stucco decoration. Calcite, quartz and
muscovite phases are also sub-phases that are observed as impurities in the gypsum composition
used in the Stucco decoration of Kaboudani Mosque in Khaf. Examination of colored gypsum
diffraction spectra used in Tokhmeh daravari decoration of the building indicates the presence of
gypsum phase (CaSO4. 2H2O), calcite and quartz as the main phases forming the composition of
this thick red layer used in the Tokhmeh daravari decoration structure of this building and
phylogopite and microcline phases are also sub-phases. Examination of the results of the analysis of
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gypsum samples used in Stucco decoration of Kaboudani Khaf Mosque by X-ray fluorescence
(XRF) method, showed that due to the presence of 26.04% of calcium oxide and 37.34% of sulfur
oxide, which is related to the main composition of gypsum in this building And sub-elements such
as silicon oxide by 11.98% and aluminum oxide, iron oxide and magnesium oxide, which occupy
2.87, 2.38 and 1.53% by weight, respectively (Table 2). Examination of the results obtained from
the analysis of the composition of the elements of the sample of thick red color layer of Tokhmeh
daravari decoration of Kaboudani Mosque in Khaf by X-ray fluorescence (XRF) method, showed
that due to the presence of 22.91% of calcium oxide and sulfur oxide At the rate of 32.85%, which
is related to the main composition of gypsum in the composition of Tokhmeh daravari decoration
in this building. And the presence of other sub-elements, such as: silicon oxide at the rate of
19.80% and aluminum oxide, iron oxide and magnesium oxide, the amount of which are 2.09, 16.47
and 0.83% by weight, respectively (Table 3). Examination of the spectrum the elemental paints
analysis of used in Tokhmeh daravari decorations and murals of Kaboudani Mosque by SEM-EDX
method obtained iron oxide III as a red color, mixture of gypsum and iron oxide III as an orange
color and crimson color, mixture of yellow antimony with calcite as a cream color, calcite (white
color) and natural ultramarine sky blue) as the colors were used.
Discussion
Examination of macroscopic images of cross sections prepared from the decorations of Kaboudani
Mosque shows that the general structure and texture of the different layers used in the decorations
of this building are similar to each other. The spectroscopic study of the materials used in the
plaster decorations of Kaboudani Khaf Mosque, including Stucco, Tokhmeh daravari and murals,
indicates the presence of gypsum phase as the main phase of the architectural decorations used in
the building. The existence of such a structure in the composition of the decorations of this historic
building, indicates that the main materials used in the decoration of the building was gypsum which
was combined with paints and additives such as calcite and quartz to strengthen the structure of the
plaster and as a The color layer is used in the murals and se which was combined with paints and
additives such as calcite and quartz to strengthen the structure of the plaster and as a The color
layer is used in the murals and Tokhmeh daravari production. The results of elemental analysis of
the composition of the samples taken from the building decorations are in good harmony with their
diffraction measurement results. In addition, the results of elemental analysis of the samples are
very similar to each other, which shows that a source and materials have been used in the
implementation of these decorations. However, due to the use of red pigment, which is probably
the source of a combination of iron oxide III, the amount of iron in the sample used in Tokhmeh
daravari decorations are more, which is why this decoration is seen as a thick layer of red color.
Analysis of paint samples used in building decorations showed that the structure of all pigments
used is mineral. And In the color samples of red, which is the most prominent color used in
Tokhmeh daravari decorations and murals in all three colors orange, red and crimson of one main
color material; that is, iron oxide III has been used and to change the color tonality by increasing
and decreasing the amount of iron oxide red pigment in combination with gypsum, the desired
color tonality in decorations has been obtained.
Conclusion
Laboratory study, structure and chemical composition of materials used in the decorations of
Kaboudani Mosque in Khaf, including: murals and Tokhmeh daravari decorations by various
instrumental methods, such as X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), energy
dispersive X-ray microanalysis ( (SEM-EDS) and a light microscope showed that the main structure
of the composition used in the substrate of murals and decorations used in all interior surfaces of
Kaboudani Mosque is gypsum. This plaster is combined with different pigments in Tokhmeh
daravari decorations to create a beautiful color layer in this part of the architectural decorations of
the building. In the Stucco decorations of the building, Gach-e-Zendeh plaster has been used, but
in the gypsum used in the murals of the building, the type of Gach-e-koshte plaster has been used
in the upper part. Various pigments have been used to create color variation in Tokhmeh daravari
decorations in combination with the original gypsum. Laboratory examinations showed that in all

24

Bater, M et al. / Journal of Research on Archaeometry 1 (2021) 167-186

colors of the red spectrum; that is, orange, red, and crimson, iron oxide III, and red ocher have
been used to create different tonalities of red in the Tokhmeh daravari decorations.
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چکیده
مجموعه تاریخی کبودانی خواف ،یکی از مهمترین آثار عصر تیموری است که در دوران شکوفایی اینن منطقنه ،پیرامنون مناار
عارف شهیر این دوران ،سلطان محمود کبودانی ساخته شده است .این مجموعۀ تاریخی که امروزه تنهنا ویراننهای از آن بنایی
است ،در گذشته ،مجموعۀ کاملی بوده است ،مشتمل بر ماار ،مسجد و آب انبار .بدنۀ داخلنی بناهنای اینن مجموعنه ،بنا اننوا
مختلف آرایههای معماری ،همچون :دیوارنگارهها ،تائینات تخمهدرآوری ،رسمیبندی ،مقرنسکاری و گچبری آراسته شده است.
در میان این آرایههای معماری ،آن چه بیش از همه جلب توجه میکند ،دیوارنگارهها و تائینات تخمهدرآوری بدنۀ داخلی مسجد
کبودانی است که در آن ،سطوح داخلی مسجد با این آرایهها به نحو بسیار زیبایی با نقوش هندسی به رنگهای نارنجی ،یرمنا،
زرشکی ،آبی ،نخودی و سفید تایین شده است .با توجه به اهمیت این مجموعۀ تاریخی بهجای مانده از عصنر تیمنوری و عندم
مطالعۀ آن از یک سو و وضعیت در حال تخریب آرایههای آن ،از سوی دیگر ،در این پژوهش سعی شد تا به روش تجربنی و بنا
کمک روشهای آزمایشگاهی ،آرایههای این مسجد تاریخی و رنگهای به کار رفته در آن ،مورد بررسی و شناسایی یرار گینرد.
بررسی آزمایشگاهی دیوارنگارهها و تائینات تخمهدرآوری این بنا ،با روشهای مختلف آنالیا دستگاهی ،همچون :پراش پرتنوی
ایکس ( ،)XRDفلورسانس اشعه ایکس ( )XRFو میکروسکوب الکترونی روبشی مجها به تجاینه پاشنندگی پرتنوی ایکنس
( ،)SEM-EDSنشان داد که در اجرای آرایههای گچبری از گچ زنده و در بستر دیوارنگارهها از الیۀ نازکی از گچ کشته استفاده
شده است .آنالیا رنگدانههای به کار رفته در آرایههای این بنا به روشهای دستگاهی ،حاکی از این بود کنه تمنامی رننگهنای
مورد استفاده ،معدنی بودهاند و در طیف رنگهای یرما از گل اخرا و از گل سفید به عنوان رنگ سفید و در رنگ آبی از الجنورد
طبیعی ،استفاده شده است.
واژگان کلیدی :آرایههای معماری ،گچبری ،دیوارنگاره ،تخمه درآوری ،مسجد کبودانی ،خوافSEM- ،XRF ،XRD ،
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 .۱مقدمه
مجموعۀ تاریخی سلطان محمنود کبنودانی در چهنار
کیلومتری شهرستان خنواف در شنمال شنر کشنور،
وایع شده است .شهر مرزی خواف با مساحتی بالغ بنر
 9697/73کیلومتر مربع ،از شمال به شهرستان تربنت
حیدریه ،از شر به افغانسنتان و شهرسنتان تایبناد ،از
جنوب به شهرستان یناین و از غنرب بنه شهرسنتان
گناباد و رشتخوار محدود است ] .[1پیشینۀ اینن شنهر
تاریخی به عصر اشکانی منیرسند .آبنادانی ،مویعینت
ویژه سیاسی -تجاری و وجود معادن بارگی ،همچون:
معدن سنگ آهن سنگان و رونق کشاورزی ،به وینژه
کاشت پسته و زعفران در اینن منطقنه موجنب شنده
است که این شهر در ادوار مختلف تاریخی از اهمینت
سیاسی ،علمی و فرهنگی ویژهای برخوردار باشد [.]2
خواف و زوزن در سدههای اولیۀ اسالم از مراکا مهنم
علمی ایران به شمار میرفتنند .ینرار گنرفتن اینن دو
شهر در محنور ارتبناطی بسنیار مهنم ،مینان منناطق
هنرات ،یهسننتان و نیشنابور ،در دل خراسننان بننار ،
موجب شده بود که خنواف ،از روننق تجناری خاصنی
برخوردار باشد ].[3
در خالل یدرت سلجوییان در ایران ،به ویژه در عصنر
سننلطان ملکشنناه سننلجویی ( 485-465ه ) .و وزیننر
باکفایت و دانشمند او خواجنه نظنام الملنک طوسنی،
مدرسۀ نظامیه خرگرد ،در شهر خواف بنیان نهاده شند
و بدین ترتیب بر اهمیت علمی و سیاسنی اینن شنهر
افاوده شند .در عصنر تیمنوری و در دوران حکومنت
شاهرخ شاه تیموری و بنه اهتمنام وزینر وی ،خواجنه
غیاث الدین پیر احمد خنوافی ،در اینن شنهر مدرسنۀ
معروف غیاثیۀ خرگرد بنا شند .بنا اینن حنال ،پنس از
غروب حکومت تیموریان در هرات و ظهور صنفویان،
شهر خواف بنه تندری مرکاینت و اهمینت سیاسنی،
علمی و تجاری خود را از دست داد و مورد بی توجهی
یرار گرفت ].[4
در فاصلۀ نادیکی از شمال شهر تاریخی خواف ،آنجنا
که درختان خشک زی تاغ ،فضایی جنگنل گوننه بنه
کویر خشک این منطقه داده است ،چند بنای تناریخی
 │ 26سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

نیمه ویرانه در کنار هم آرمیدهاند که به ماار کبنودان،
مشهور است .سلطان محمود کبودانی از عرفای ینرن
هشتم هجری یمنری در اینن مکنان آرمینده اسنت.
منطقۀ کبودان خنواف ،جلگنهای خنوش آب و هنوا و
مفرح محسوب میشود که زمانی زادگناه اینن عنارف
مشهور بوده است .بنر گنرد مناار اینن عنارف ننامی،
مجموعه ای تاریخی شامل مناار ،مسنجد و آب انبنار
شکل گرفته که به مجموعه کبودانی خنواف مشنهور
شده است.
بنای آرامگاهی ماار سلطان محمود کبودانی ،شنامل
گنبد رفیعی بر روی یبر صاحب ماار و چهار صنفه بنا
طا ضنربی آجنری اسنت کنه فضنای زینر گنبند را
تشکیل داده است .یبر سلطان محمنود در زینر گنبند
یرار گرفته است که اینن یبنر 390 ،سنانتیمتر طنول،
 ۱80سننانتیمتر عننرو و  ۱۱5سننانتیمتر ارتفننا دارد.
ورودی ماار ،دارای ایوان بلند و عریضی است کنه بنا
طاینما و آرایههای آجرکاری به شکل مشنبک تنائین
شده است .پیرامون آرامگاه ،اتا ها و روا هایی وجود
دارد که برای اسکان زوّار در نظر گرفتنه شندهانند .در
جبهۀ شریی ماار و چسبیده بنه آن ،مسنجدی وجنود
دارد که با راهرویی باریک به داخل مقبنره راه داشنته
است .در کنار مقبرۀ سلطان محمود کبودانی و مسجد
آن ،به فاصنلۀ انندکی از بننا در جبهنۀ جننوبی مناار،
سنناختمان آب انبننار مجموعننه یننرار گرفتننه اسننت
(اشکال ۲ ،۱و .)3
با توجه به ارتباط فضای معماری این سنه بخنش بنا
یکدیگر در طرح معماری آنها و شباهت تنام و تمنام
سبک معماری و عناصر به کار رفته در آنها ،به نظنر
میرسد که هر سه بخش در یک دورۀ زمانی سناخته
شده و متعلق به عصر تیموری است.
با وجنود اهمینت و ارزش اینن مجموعنۀ تناریخی از
جنبههای مختلف تاریخی و فرهنگی ،متأسفانه بخش
زیادی از آن در اثر عندم رسنیدگی و متنرو شندن
مجموعه بنا ،در اثر عوامنل آسنیبرسنان محیطنی و
عوامل انسانی دچار آسیب و تخریب کلی شده اسنت
به طوری که گنبد ماار به شدت آسیب دیده و دیوارها
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و کف آن نیا تخریب شده است .اسنتفاده از خشنت و
گِل در ساخت بخش اعظم اینن مجموعنه و اسنتفادۀ
محدود از آجر در آن ،میاان آسیبهای وارده بنه اینن
مجموعۀ تاریخی را شدت بخشیده است .شبستانهای
اطراف مسجد به کلی از میان رفتنهانند و آراینههنای
مجموعه که زمانی زینتبخش سطوح داخلنی مناار و
مسجد بنودهانند ،بنه شندت آسنیب دینده و تخرینب
شدهاند.
بدنۀ داخلی مجموعۀ کبنودانی خنواف بنا آراینههنای
معمنناری مختلفننی از جملننه گچبننری ،دیوارنگنناره،
تخمهدرآوری ،رسمیبندی و مقرنسکاری گچی زینت
داده شننده اسننت .تمننامی سننطوح داخلننی مسننجد بننا

دیوارنگارهها و تخمهدرآوریهنای بسنیار زیبنایی بنه
رنننگهننای یرمننا ،زرشننکی ،نننارنجی ،آبننی ،سننفید و
نخودی با نقوش هندسی به صورت گرهکشنی تنائین
شده است (اشکال  6 ،5 ،4و  .)7طاینماهای مسجد و
بخش اعظم محراب با این آرایههنای زیبنای رنگنین
تائین شده است .مقرنسهای گچنی را منیتنوان در
بخنشهنای انتهننایی سنقف اینوان ورودی مسننجد و
بخشهایی از یسمت داخلی محنراب مشناهده کنرد.
بخشهای زیرین طا ورودی مسجد و انتهای سقف
ایوان و گوشههای آن و همچنین بخشهنایی از زینر
سقف ماار سنلطان محمنود کبنودانی بنا آراینههنای
رسمیبندی تایین شده است.

شکل  :۱پالن مسجد و ماار کبودانی خواف

Fig; 1: Plan of Khaf Kaboudani Mosque and Tomb

شکل  :۲یبر سلطان محمود کبودانی

شکل  3نمای اصلی مسجد مجموعه کبودانی خواف

Fig; 2: The grave of sultan Mahmud Kabodani

Fig; 3: The main facade of Khaf Kabodani mosque

شکل  :4آرایههای رنگین بدنه داخلی مسجد کبودانی

شکل  :5نمایی نادیک از دیوارنگاره مسجد کبودانی با نقوش گره

Fig; 4: The colored decoration of
the interior of Kabodani mosque

Fig; 5: A close view of the wall painting of Kabodani
mosque with knotted motifs
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شکل  :6نمایی نادیک از آرایههای تخمه درآوری مسجد
کبودانی

شکل  :7نمایی نادیک از آرایههای تخمه درآوری مسجد
کبودانی

Fig; 6: A close view of the tokhmeh daravari
decoration of Kabodani mosque

Fig; 7: A close view of the tokhmeh daravari decoration
of Kabodani mosque

با عنایت به اهمیت این مجموعۀ تاریخی و فرهنگی
به عنوان یکی از آثار ملی کشور که تاکنون هیچ گونه
مطالعه و پژوهشی بر روی آن انجام نشده است و در
راستای معرفی این مجموعۀ تاریخی ،بررسی و
پژوهش بر روی این اثر کمتر شناخته شدۀ کشور از
اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است تا بدین
ترتیب با معرفی اثر و ارزشهای مختلف نهفته در آن،
زمینه برای رسیدگی و حفاظت و مرمت این مجموعۀ
تاریخی و جلوگیری از نابودی آن فراهم شود.
مهمترین مسئلهای که این پژوهش به دنبال
پاسخگویی به آن است ،شناخت نو مواد و مصالح و
فنون اجرایی به کار رفته در آرایههای این بنا میباشد.
در وایع هدف اصلی این پژوهش ،مطالعۀ ساختاری و
بررسی آزمایشگاهی آرایههای رنگین به کار رفته در
این مجموعۀ تاریخی است که مهمترین عنصر تائینی
در آن به شمار میرود و بخش اعظم این مجموعۀ
تاریخی ،به ویژه مسجد مجموعه کبودانی ،بهوسیلۀ
آن تائین شده است .روشن است که شناسایی ساختار
مواد و مصالح به کار رفته در آرایههای گچی این
مجموعه تاریخی ،به عنوان بخشی از میراث معماری
گذشته این سرزمین کهن ،امکان شناخت بهتر
فناوری آرایههای معماری بناهای تاریخی را برای ما
میسّر و ما را در در دییقتر ویژگیهای معماری و
هنر این سرزمین یاری میکند .در این مقاله ،در ادامه
پس از مرور پیشینه و ادبیات تحقیق ،نمونههای

آزمایشگاهی مورد مطالعه و روشهای به کار رفته در
آزمایش آنها معرفی شده و سپس نتای حاصل از
مطالعۀ آزمایشگاهی نمونهها در یالب جداول و
نمودارهایی ارائه شده و مورد بحث و تجایه و تحلیل
یرار گرفته است و در پایان جمعبندی و نتیجهگیری
نهایی پژوهش بیان شده است.
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 .۲پیشینۀ پژوهش
اهمیننت سیاسننی و فرهنگننی منطقننۀ خننواف در ادوار
مختلف تاریخی ،به ویژه در دوران سلجویی و تیموری
و کثرت آثار معماری که در این منطقه سناخته شنده،
موجب شده است که برخنی از اینن بناهنای تناریخی
ارزشمند و کمتر شناخته شده به بوتۀ فراموشی سپرده
شوند و کمتر از سایر یادمانهای تناریخی و فرهنگنی
منطقه ،مورد مطالعه و پژوهش یرار گیرنند .مجموعنۀ
تاریخی سلطان محمود کبودانی خنواف نینا از جملنه
همین آثار است که دربارۀ آن ،مطالعه و بررسنیهنای
بسیار اندکی انجام شده است .از سوی دیگر در همین
بررسیهای موجود نیا ،تنها به تاریخ و پیشینۀ این بنا
اشاراتی مختصر و محدود شده است ولی هیچ تحقیق
و پژوهش مستقلی که متکی به آزمایشهنا و مطالعنه
تجربی بر روی مواد و مصالح این بنا و آرایههنای آن
باشد در دسترس نیست با این وجود ،نظر به اهمینت
آرایههای اینن بننا ،از منظنر هننر و معمناری ،منرور
پژوهشهایی که بر آرایههای معماری از این دست در

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

بناهای تاریخی کشور ،توسن سنایر محققنان انجنام
شده ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بررسی و مطالعۀ معماری بناهنای اسنالمی در اینران
حنناکی از آن اسننت کننه در تمننام دوران اسننالمی در
معماری بناهنای تناریخی ،سنه شنیوۀ مهنم تاییننی
آجرکاری ،گچبری و کاشیکاری در آرایههای معماری
این دوران طوالنی ،همواره کاربرد داشته است ].[5
گچ یکنی از مهمتنرین و عمندهتنرین مصنالح منورد
استفاده در تایین بناهای ایران در دورۀ اسالمی اسنت
که در تمامی ادوار ،به ویژه عصنر سنلجویی بنه بعند،
مورد توجه یرار گرفته است .پیشرفت یابل توجهی در
این دوره در تایین بناهای مختلف با گچ حاصل شنده
است که نتیجۀ آن بنه صنورت سنفید کناری ننواحی
بارگی از دیوارههای داخلنی بننا ،سناخت کتیبنههنا و
محرابهای گچی ،یابنل مشناهده اسنت .هرچنند در
دورههای یبل ،استفاده از گچ به عننوان انندود بنرای
پوشاندن سطوح داخلی دیوارههای بننا ،مرسنوم بنوده
است ولی گسترش اصلی آن در دورۀ سنلجویی و اوج
کمال آن در عصر ایلخانی است ] [6به همین خناطر،
یکی از ویژگیهای بسیار مهم و برجسنتۀ آراینههنای
معماری دورۀ ایلخانی ،مهارت فو العادۀ اسناتید اینن
دوره در اجرای نقوش گچبری و استفاده از اینن ننو
تننائین در انننوا مختلننف و بننه صننورت فننراوان در
آرایههای بناهای این دوره است ] .[7بنابراین بنا رواج
و گسترش استفاده از آرایههای گچی در ینرن هشنتم
هجری یمری ،از اینن شنیوه بیشنتر بنرای پوشناندن
سطوح دیوارهای داخلی بنا با نقوش تائیننی اسنتفاده
شد ] .[5به طور کلی در دورۀ ایلخانی ،استفاده از رنگ
برای تائین سطوح گچی رواج بسنیاری یافتنه ،چننان
کننه از انننوا مختلننف رنننگ آمیننای در اجننرای
نقشمایههای تائینی در سطوح مسطح گچی ،اسنتفاده
شده است ].[8
مطالعاتی که توس خان منرادی و نیکننامی در سنال
 ۱396هجری شمسی بر روی یطعات آرایههای گچی
به دست آمده از یلعۀ یادگرد کرمانشاه متعلق به دوره
پارتی انجام شده ،نشان داده که از مجمو  ۱63یطعه

آرایه گچی مورد مطالعنه اینن بننا 69 ،یطعنه یعننی
 4۲/3درصد یطعنات ،رنگنین اسنت کنه در آنهنا از
رنگهای مختلنف یرمنا ،آبنی ،زرد ،سنبا ،صنورتی،
بنفش ،نارنجی و یهوهای برای رنگآمینای و تنائین
سننطوح گچبننری شنندۀ بنننا ،اسننتفاده شننده اسننت.
بررسیهای آزمایشنگاهی نموننههنای رننگ سنطوح
رنگین آرایههای گچی به روشهای  XRDو FT-IR
حاکی از آن بوده است که در این آرایههنای گچنی از
اخرا برای رنگ یرمنا و صنورتی ،از سنیلیکات منس
کلسیم (آبی مصری) برای رننگ آبنی ،از سنبا سنیلو
برای رنگ سبا و از ترکیب لیمونیت بنرای رننگ زرد
استفاده شده است ] .[9مشابه همین رنگدانهها نینا در
آرایههای گچی رنگین اشکانی بهدست آمده از اورو
که توس پژوهشگران موزه بریتانینا منورد مطالعنه و
بررسی یرار گرفته ،شناسایی شده است].[10
رنگآمیای آرایههای گچی در دورۀ سنلجویی و یبنل
از آن نیا رای بوده است .در این دوره ،هم زمینه کنار
و هم خود نقوش تائینی گچبری شنده ،رننگآمینای
مننیشننده اسننت .بیشننترین رنننگ مننورد اسننتفاده در
رنگآمیای آرایههای گچی ،در دورۀ سلجویی ،رننگ
آبی الجوردی بوده که از آن اغلب برای ایجاد عمق و
جلوۀ بیشنتر در زمیننۀ نقنوش اسنتفاده شنده اسنت.
رنننگهننای دیگننری کننه در ایننن دوره بننرای تننائین
آرایههای گچی به کنار منیرفتنه ،فینروزهای ،سنفید،
نخودی و یرما بوده اسنت .نموننههنایی از اینن ننو
آرایههای رنگین گچنی اینن دوره ،در مسنجد جنامع
اردسننتان ( 533ه ) .یابننل مشنناهده اسننت .در دورۀ
خوارزمشاهیان نیا از آرایههای گچی رنگآمیای شده
در محراب مسنجد ملنک زوزن اسنتفاده شنده اسنت
].[11
در دورههای ایلخانی و آل مظفر هم ،آرایههای گچنی
رنگین در تائین بسیاری از بناهای این دوران به کنار
رفته است .رنگآمیای گچ در تنائین بننا ،عنالوه بنر
گچبریهنای ننو برجسنته در طنرحهنای دوبعندی
اجراشنده روی سنطح صناف گنچ نینا در ایننن دوران
کاربرد داشت .استفاده از اینن تکنینک در آراینههنای
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گچی در دورۀ ایلخانی ،موضو تازه ای نیسنت ،بلکنه
پیش از آن نیا از کتیبههای خطی تائینی رنگآمیای
شده به رنگهای آبی روشن یا الجنوردی بنر زمیننۀ
سننفید گننچ اسننتفاده مننیشنند ،ولننی تکامننل حقیقننی
آرایههای گچی رنگی به طور کلی در دورۀ ایلخانینان
صورت گرفته است .از دورۀ ایلخانی تا عصر تیمنوری
از این شیوۀ بسیار ظریف و پرکار در تائین بسیاری از
بناهای تاریخی این دوران استفاده شده است ].[12
بررسی و مطالعۀ فنی آرایههای گچی خانۀ شهشنهان
اصننفهان ،متعلننق بننه عصننر یاجننار بننه روشهننای
آزمایشگاهی مختلف ،نشان داد کنه آراینههای گچنی
این بنا بر روی آستری از کاهگل و بسنتری از گنچ و
خا اجرا شدهاند .بررسی ساختار گچ مورد استفاده در
این آرایهها بنه روش پراشسننجی ،حضنور بنارز فناز
ژیپس را به اثبات رسانیده است .مطالعۀ رینا سناختار
آرایههای گچی بنا اسنتفاده از تصناویر میکروسنکو
الکترونی حاکی از آن است که از گنچ ننیم کشنته در
اجرای آرایههای این بنا استفاده شده است .شناسنایی
رنگ آبی مورد استفاده در نقوش آرایههای گچی خانۀ
شهشهان به روش شیمی تنر نینا ،وجنود رننگ آبنی
الترامارین را نشنان داده اسنت ] .[13اینن شنیوه بنه
اشکال مختلنف ،شنامل :شمشنههای گچنی تائیننی،
ترن  ،پشت بغلهنای گچبنری شنده و ینا یابهنای
منفرد گچی با زمیننهای از کاهگنل ینا سنیم گنل در
آرایههای معماری نواحی مختلف به وینژه در منناطق
گننرم و خشننک ایننران ،اسننتفاده شننده اسننت .بخننش
عمدهای از این نو آرایههای گچی به آثنار معمناری
دوران یاجار تعلق دارد که نمونههای بسیاری از آنهنا
را میتوان در ابنیۀ این دوران ،همچون خانۀ داویند و
یا باشگاه ارامنۀ اصفهان مشاهده کرد ].[14
شناسایی ترکیب شیمیایی رنگهای بنه کنار رفتنه در
آرایههای نقاشی روی گچ در پن بنای دورۀ ایلخنانی
در شهر تاریخی یاد توس فرهمند و دیگران ،حناکی
از آن بننوده اسننت کننه رنگهننای مننورد اسننتفاده در
آرایههای تمامی این بناهای تاریخی ،معدنی و شناملِ
رنگهای آبی آزوریت ،آبی الجنورد ،سنبا ماالکینت،
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سبا سیلو ،یرما اخرا ،یرما سرن  ،شنگرف ،ور طنال
و گل سفید ،بوده است ].[15
بررسی ساختار بلنوری گنچ در آثنار معمناری بنهجای
مانده در سه محوطۀ تناریخی کنوه خواجنه ،شنادیاخ
نیشابور و یلعۀ الموت یناوین بنه روش پنراش اشنعه
ایکس ( )XRDو مطالعۀ ریا ساختار گچ در این ابنینه
تاریخی به کمنک تصناویر میکروسنکو الکتروننی،
حاکی از آن بوده است که فاز اصلی موجود در ساختار
گچ ،ژیپس و نو گچ به کار رفته در هر سه بنا نینا از
نو گچ تیا بوده است ].[16
شیوه تائینی که در آرایه های فضای داخلنی مسنجد
کبننودانی خننواف بننه کننار رفتننه اسننت ،ترکیبننی از
دیوارنگاره های تائینی با نقنوش سناده هندسنی بنه
همراه آرایه-های تخمهدرآوری است که در برخنی از
بناهای تاریخی عصر صفوی مورد استفاده یرار گرفته
است .به عبارت بهتر ،هرچند این مجموعه تاریخی در
دوران تیموری بنیان نهاده شده ،ولنی احتمناال ،آراینه
های گچی تخمهدرآوری آن با توجه به سبک و شیوه
اجرا ،متاخرتر بوده و احتماال به دوران صنفوی ،تعلنق
دارد ،بنابراین به نظر منی رسند کنه اینن آراینه هنا،
احتماال الحایی و در دوره های بعد به بنا افاوده شنده
است .البته با توجه به گستردگی بحث در این موضو
و هدف این پژوهش که مطالعۀ فنی و تجربنی آراینه
های گچی اینن بننا اسنت ،بحنث پیرامنون مطالعنه
تاریخی و تطبیقی و سبک این آرایهها در اینن مقالنه
نمیگنجد و دستیابی به نتای متقن درباره آن ،نیازمند
پژوهش دیگری است.
مرور پیشینۀ پژوهشهای انجام شده در این موضنو ،
نشان دهندۀ آن است که با وجود اهمیت این موضو
و گستردگی و کثرت بناهای تاریخی و میراث معماری
تننایین شننده بننا ایننن آرایننههننای رنگننین تائینننی،
پژوهشهای متکنی بنه مطالعنۀ تجربنی بنر اسناس
روشهای آزمایشگاهی به منظنور شنناخت سناختار و
ترکیب شیمیایی مصالح و نو رنگداننههنای بنه کنار
رفته در این نو از آرایههای معمناری ،انند اسنت
بنابراین ،تحقیق در مورد آرایههای رنگنین مجموعنۀ
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تاریخی کبودانی خواف به روش تجربنی از ضنرورت،
اهمیت و ارزش ویژهای به لحاظ مطالعۀ موادشناسی و
باستانسنجی در راستای تکمیل دادههای منا از هننر
آرایههای کاربردی در بناهای تاریخی دوران اسنالمی
برخوردار است.
 .3مواد و روشها
در ایننن تحقیننق کنناربردی توسننعه ای از روشهننای
پژوهشی تجربی -تحلیلی استفاده شنده و جمنعآوری
دادههای پژوهش با استفاده از تکنیکهنای مختلفنی،
همچون مطالعۀ کتابخانهای ،بررسی میدانی و مطالعنه
آزمایشگاهی ،انجام شده است.
بننهمنظور مطالعننه سنناختار مصننالح بننه کننار رفتننه در
آرایننههای رنگننی در ایننن بنننا از روش پراشسنننجی
پرتوی ایکس ( )XRDو برای شناخت و آنالیا کمّی و
کیفی ترکیب عناصر مصالح به کار رفته در آراینهها از
روش فلورسانس پرتوی ایکس ( )XRFاسنتفاده شند.
شناسایی نو رنگدانههای به کار رفته در دیوارنگارهها
و تائینات تخمنهدرآوری بنا روش تجاینۀ دسنتگاهی
میکروسکو الکترونی روبشی مجهنا بنه طیفسنن
پراکنش انرژی پرتوی ایکنس ( )SEM-EDSانجنام
گرفت .این مطالعۀ آزمایشگاهی برای شناخت ترکینب
عناصر تشکیلدهندۀ رنگدانهها انجام شد بنرای اینن
کار از میکروسکو الکترونی مدل  ،VP1450سناخت
شرکت  ،LEOکشور آلمان استفاده شد.
به منظور بررسی بافت و وضعیت الیهها در آراینههنا،
مقطع عرضی نمونههایی از تائینات تخمنهدرآوری بنا
میکروسکو نوری مطالعه شد .عنالوه بنر اینن ،رینا
ساختار گچ به کار رفته در آرایههای بنا بنا اسنتفاده از
میکروسکو الکترونی ،مورد مطالعنه و بررسنی ینرار
گرفت .پنس از بررسنی و مطالعنۀ آراینههای بننا بنه
روشهای فو  ،نتای حاصل از مطالعنۀ کتابخاننهای،
مشاهدات میدانی و بررسی آزمایشگاهی ،مورد بحث و
تجایه و تحلیل یرار گرفت که نتای آن به شرح زینر
است.

 .4نتایج و بحث در یافتهها
 .4-۱مشاهدات ظاهری و نمونهبرداری
مطالعاتی که بهصورت مشاهدات بصری و میدانی بنر
آرایههای رنگی مجموعۀ کبودانی خنواف انجنام شند،
حاکی از آن است که در اجرای نقوش دیوارنگارههنا و
تائینات تخمهدرآوری که بخش اعظم سطوح داخلنی
این بنا با آنها تائین شده ،رنگدانههای مختلفنی بنه
کننار رفتننه اسننت .در آرایننههای تخمننهدرآوری ،ایننن
رنگدانهها در ترکیب با گچ به صورت یک الیۀ نسنبتاً
ضخیم برای تایین بدنۀ داخلی بنا استفاده شده اسنت
ولی در در دیوارنگارههای بنا ،رنگ ها به صورت ینک
الیه ناز به کار رفته است .در آرایه های دیوارنگناره
بنا از نقوش هندسی ،به صورت گره در طیف متنوعی
از رنگهای مختلف ،همچون سنفید ،آبنی آسنمانی و
نارنجی استفاده شده است (اشکال  4و  ،)5درحالی که
در آرایههای تخمهدرآوری ،رنگهنای منورد اسنتفاده
محدود و شاملِ رنگ یرما ،زرشکی و نخنودی اسنت
(اشکال  6و  .)7عالوه بر این ،از نکات جالب دیگنری
که در مطالعه میدانی و مشاهدات ماکروسکوپی آراینه
های بنا می توان به آن اشاره نمود ،آن است کنه بنه
منظور ایجاد تضاد رنگی مناسنب و وضنوح و زیبنایی
بیشتر نقوش هندسی گرهکشی در دیوارنگارههای بننا،
به ویژه در لچکیهای دو سوی طنا و طاینماهنا ،در
این بخش هنا از خطنوط گرهکشنی بنه رننگ سنفید
استفاده شده است که تضاد رنگنی بسنیار خنوبی بنه
دیوارنگارهها و نقوش آن ،بخشیده و موجب زیبنایی بیشنتر
آنها و همچنین وضوح بیشتر نقوش شده است (اشکال  4و
.)5
با توجه به عدم انجام عملیات مرمت گسترده در بنا و
تائینات آن ،در این مجموعۀ تاریخی و دست نخنورده
بودن بیشتر آراینههنای آن در زمنان نموننهبنرداری،
بخش اعظم تائینات گچی و رنگهای محدودی کنه
در گوشه و کنار بنا بنه وینژه در بخنشهنای فوینانی
سطوح داخلی بنا ،بایی مانده بود ،اصنیل بودنند و بنه
همین خاطر از این بخشها به میاان بسیار اندکی بنه
منظنننور بررسنننی و مطالعنننۀ آزمایشنننگاهی آنهنننا،
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نمونننهبننرداری شنند (اشننکال  8و ( ،)۱۱جنندول .)۱
وضعیت نمونههای رننگ برداشنته شنده در برخنی از
مننوارد بننه صننورت یننک الیننۀ رنننگ بسننیار ننناز
(رنننگهننای آبننی ،سننفید و نننارنجی) ،در تائینننات
دیوارنگارهها بر روی الیۀ بستر گچی اجرا شده بنود و
در برخی دیگر ،به صورت یک الیۀ نسبتاً ضخیم گنچ
رنگننی (رنننگهننای یرمننا ،زرشننکی و نخننودی) در

آرایههای تخمهدرآوری بنا به کار رفته بود (اشنکال 6
و  .)7محل برداشت هر یک از نمونههای رنگ منورد
اشاره (شش رنگ مختلف) و گچ مورد استفاده در این
آرایهها در شکل  ،8مشخص شنده اسنت و فهرسنت
نمونههنا و کند هنر ینک از آنهنا بنه همنراه محنل
نمونهبرداری در جدول  ۱آمده است.

شکل  :8محل نمونهبرداری از رنگدانههای اصیل آرایههای مسجد کبودانی خواف که با دایرۀ سیاه رنگ مشخص شده است )A ،رنگ
نارنجی )B ،رنگ یرما )C ،رنگ زرشکی )D ،رنگ سفید )E ،رنگ نخودی )F ،رنگ آبی
Fig; 8: Sampling location of original pigments of the decorations of Khaf Kabodani mosque is marked with a black
circle, A) Orang color, B) red color, C) purple color, D) white color, E) ochre color, F) blue color

شکل  :9تخمهدرآوری مسجد کبودانی به رنگ زرشکی و نخودی
Fig; 9: The tokhmeh daravari of Kabodani mosque in purple
and ochre
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شکل :۱0دیوارنگارههای مسجد کبودانی به رنگ نارنجی ،سفید و
آبی
Fig; 10: The wall painting of Kabodani mosque
in orange, white and blue
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جدول  :۱نمونههای برداشته شده از آرایههای مسجد کبودانی برای آنالیا
Table 1: Samples taken from the decoration of Kabodani Mosque for analysis

ردیف

کد نمونه

۱

Pig-or2

نوع نمونه
نمونه رنگ نارنجی

۲

محل نمونهبرداری
دیوارنگاره داخل مسجد ،لچکی سمت راست

Pig-rd

نمونه رنگ یرما

3

Pig-zr2

نمونه رنگ زرشکی

آرایه تخمهدرآوری
تخمهمسجد
آرایهداخل
درآوری

4

Pig-wh1

نمونه رنگ سفید

تخمهمسجد
رنگ بخش پایینداخل
درآوری داخل مسجد

5

Pig-ok2

نمونه رنگ نخودی

6

Pig-Bl

نمونه رنگ آبی آسمانی

7

Gyp-origin

نمونه مصالح اصلی گچبری

8

Gyp-color

نمونه مالت ضخیم یرما رنگ
آرایهها

آرایه تخمهدرآوری
مسجدداخل مسجد
دیوارنگاره خداخلدوال
گچبری محراب
تخمهمسجد
آرایهداخل
درآوری
داخل مسجد

شکل  :۱۱نمونههای برداشته شده از رنگدانههای آرایههای رنگی مسجد کبودانی برای آنالیا به روشهای آزمایشگاهی
Fig; 11: Samples taken from the pigments of the colored decoration Kabodani mosque for analysis by laboratory methods

 .4-۲بررسی ساختار الیه ها در آرایههای بنا
با مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی
بررسی ساختار الیههای تشکیل دهنده آرایههای بنا و
و نحوۀ یرارگیری آنها با توجه به ریاش بخشهایی از
مقطننع ایننن آرای نههننا در بسننیاری از یسننمتهای بنننا،
وضعیت الیهنگاری آنها را در این بنای تاریخی ،برای
ما مشخص نمود .انجام مطالعات الیهنگاری و بررسی
ساختار الیههای تشکیلدهنده آرایههنای بننا ،نکنات
مهم و یابل توجهی در مورد فنون اجرایی این آرایهها
به ما نشان داد .وضعیت و نحوه یرارگیری الینههنای

تشکیل دهننده دیوارنگنارههنای بننا در شنکل  ۱۲و
سننناختار آراینننههنننای تخمنننهدرآوری در تصننناویر
میکروسکوپی  ۱3و  ۱4یابل مشاهده است .به منظور
بررسی ساختار ،بافت و وضعیت الینههنای تشنکیل-
دهنننده آرایننههننای تخمننهدرآوری مسننجدکبودانی ،از
تعدادی از نمونههای برداشته شنده از اینن آراینههنا،
مقطع عرضی تهیه شد و سپس مقاطع مورد نظر پس
از آمادهسازی ،توس میکروسکو نوری مورد بررسی
و مطالعه یرار گرفت (اشکال  ۱3و  )۱4که نتای اینن
مطالعات ،به شرح زیر است:
سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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شکل  :۱۲طرح شماتیک الیهنگاری دیوارنگارههای مسجد کبودانی خواف

Fig; 12: Schematic diagram of layering the wall painting of the Kabodani Khaf mosque

شکل  :۱3تصویر مقطع عرضی ساختار گچ در تائینات تخمهدرآوری
مسجدکبودانی با میکروسکو نوری با بارگنمایی 10X

Fig; 13: Cross-section image of the gypsum structure in the
tokhmeh daravari decoration of Kaboudani mosque with
light microscope 10 X

بررسی ساختار ماکروسکوپی و تصاویر میکروسنکوپی
مقاطع عرضی تهیه شده از آرایههای مسجد کبنودانی
(اشکال  ۱3و  ،)۱4حاکی از آن است که ساختار کلنی
و بافت الیههای مختلف مورد استفاده در آراینههنای
این بنا ،مشابه یکدیگر است ،به عبارت بهتنر از ینک
ترکیب با دانهبندی نسنبتا مشنابه در اینن بخنشهنا
استفاده شده است .از سوی دیگر همنان طنور کنه در
تصاویر  6و  7مشاهده میشود ،الیۀ رنگ به کار رفته
در نقوش آرایههای تخمنه درآوری ،بنه صنورت ینک
الیۀ نسبتاً ضخیم بر روی بستر گچی زیرین اجرا شده
است که در ترکیب آن ،ناخالصنیهنای درشنت داننه،
شامل ذرات شن و ماسه ،به وضوح در ترکیب با گچ و
رنگ ،یابل مشاهده است.
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شکل  :۱4تصویر مقطع عرضی ساختار تائینات تخمهدرآوری در
مسجد کبودانی با میکروسکو نوری با بارگنمایی 40 X
Fig; 14: Cross-section image of the tokhmeh daravari
decoration structure in the Kaboudani mosque with light
microscope 40 X

 .4-3مطالعۀ ساختاری مصالح آرایههای بنا
به روش پراش پرتوی ایکس XRD

به منظور بررسی ساختار و شناسنایی ترکینب کنانی-
شناختی و فازهای موجود در مصالح مورد اسنتفاده در
آرایههای مجموعه کبودانی خواف ،دو نمونه از مصالح
به کار رفته در آرایههای این بنا ،شامل مالت سناده و
سفید رنگ منورد اسنتفاده در آراینههنای گچبنری و
نمونهای از مالت یرما رنگ به کار رفتنه در تائیننات
تخمهدرآوری بنا به روش پراش سنجی اشنعه ایکنس
مورد آنالیا ینرار گرفنت کنه نتنای حاصنل از طینف
سنجی پرتوی ایکس این نمونههای مصنالح (اشنکال
 ۱5و  )۱6در این بنای تاریخی به شرح زیر است:
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شکل  :۱5طیف پراش سنجی پرتوی ایکس مصالح مورد استفاده در آرایههای گچبری مسجد کبودانی خواف
Fig; 15: X-ray diffraction spectrum of materials used in the Stucco decoration of Khaf Kaboudani Mosque

بررسی طیف پراش سنجی نمونۀ مصالح مورد استفاده
در اجرای آرایههای گچبری مسجد کبودانی خواف،
حاکی از حضور بارز فاز ژیپس ) ،(CaSO4.2 H2Oبه
عنوان فاز اصلی تشکیل دهندۀ ترکیب آرایههای مورد

استفاده در این بخش از بنا است و فازهای کلسیت،
کوارتا و موسکوویت نیا ،فازهای فرعی است که به
عنوان ناخالصی در ترکیب گچ مورد استفاده در آرایه-
های این بخش از بنا مشاهده میشود (شکل .)۱5

شکل  :۱6طیف پراش سنجی پرتوی ایکس مالت رنگین مورد استفاده در آرایههای تخمهدرآوری مسجد کبودانی خواف
Fig; 16: X-ray diffraction spectrum of colored mortar used in the tokhmeh daravari decoration of the Khaf Kaboudani Mosque
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به منظور شناسایی و مطالعۀ ساختار مالت و مصالح
رنگی مورد استفاده در آرایههای تخمهدرآوری بنا،
نمونهای از الیۀ ضخیم رنگی به کار رفته در این
بخش از آرایههای مسجد کبودانی نیا ،به روش پراش
سنجی پرتوی ایکس ،مورد مطالعه و آنالیا کیفی یرار
گرفت .با توجه به این که در آرایههای این بنای
تاریخی ،بخش اعظم سطوح داخلی بنا با الیۀ
ضخیمی به رنگهای یرما ،زرشکی و نخودی تایین
شده بود ،از نمونه الیه ضخیم یرما رنگ نیا ،نمونه-
برداری شد و سپس ساختار آن به روش پراش پرتوی
ایکس ) ،(XRDمورد بررسی و مطالعه یرار گرفت.
بررسی طیف پراش سنجی این نمونه ،حاکی از حضور
فازهای ژیپس ) ،(CaSO4. 2H2Oکلسیت و کوارتا به
عنوان فازهای اصلی و فیلوگوپیت و میکروکلین نیا به
عنوان فازهای فرعی بود که ترکیب ساختار این الیۀ
ضخیم یرما رنگ در آرایههای تخمهدرآوری بنا را
تشکیل میداند(شکل .)۱6فیلوگوپیت از کانیهای
خانوادۀ میکا است که به صورت رگه و تودهای در
پیروکسنیتها و اسکارنهای منیایمدار گاارش شده
است ] .[17کانی میکا با ترکیب فلوگوپیتی از کانی-
های سازندۀ سنگهای المپروئیتی ،سنگهای آذرین
و سنگهای بازالتی یلیایی است که ترکیب شیمیایی

آنها در این سنگها به شدت تغییر میکند].[18,19
وجود چنین ساختاری در ترکیب تائینات تخمهدرآوری
این بنای تاریخی ،حاکی از آن است که در این آرایه-
های رنگی ،مصالح اصلی مورد استفاده ،همان گچ
بوده است که با مواد رنگی و مواد افاودنی ،همچون:
کلسیت و کوارتا به منظور تحکیم ساختار گچ ،ترکیب
شده و به صورت یک الیۀ ضخیم رنگی ،آرایههای
تخمهدرآوری با آن اجرا شده است.
 .4-4آنالیز ترکیب شیمیایی عناصر مصالح
مورد استفاده در آرایههای بنا به روش
فلورسانس پرتوی ایکسXRF

در این پنژوهش ،بنرای آننالیا کیفنی و کمّنی ترکینب
عناصر تشکیل دهندۀ مصالح مورد استفاده در آرایههای
مجموعه تاریخی کبودانی خواف ،اعم از دیوارنگارههنا و
تائینات تخمهدرآوری ،پس از نمونهبرداری از مصنالح و
مالت سفید به کار رفته در تائیننات گچبنری و منالت
یرما رنگ به کار رفته در آرایه های تخمه درآوری ،هر
دو نمونه به روش فلورسانس پرتوی ایکس ،آننالیا شند
(جداول ۲و  )3که نتای حاصل از این آزمایش به شنرح
زیر است:

جدول  :۲نتای تجایه عنصری نمونه مصالح مورد استفاده در آرایههای گچبری مسجد کبودانی به روش فلورسانس پرتوی ایکس XRF
Table 2: The Elemental analysis results of materials sample used in the Stucco decoration of Kaboudani mosque by X-ray
fluorescence method
نوع اکسید

درصد عناصر اصلی

عناصر فرعی

مقدار به PPM

عناصر فرعی

مقدار به PPM

SiO2
Al2O3
Na2O
MgO
K2O
TiO2
MnO
CaO
P2O3
Fe2O3
SO3
LO1

19/80
2/09
0/17
0/83
0/33
0/24
0/03
22/91
0/15
1/64
32/85
14/73

Ba
Ce
Co
Cr
Cu
Nb
Mo
U
Th
C1
Ni
Pb

128
N
12
23
59
N
7
N
N
130
4
509

Rb
Sr
V
W
Y
Zr
Zn

18
1302
85
4
8
32
253

بررسی نتای حاصل از آنالیا نمونه مصالح مورد
استفاده در آرایههای گچبری مسجد کبودانی خواف
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به روش فلورسانس پرتوی ایکس ( ،)XRFبه منظور
آنالیا کیفی و کمّی ترکیب عناصر تشکیلدهندۀ

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

مصالح مورد استفاده در این آرایهها ،نشان داد که با
توجه به حضور بارز  %۲۲/9۱اکسید کلسیم و اکسید
گوگرد به میاان  % 3۲/85که مربوط به ترکیب اصلی
تشکیل دهندۀ گچ در ترکیب گچبری این بنا است و
عناصر فرعی همچون اکسید سیلیسیم به میاان
 % ۱9/80و اکسید آلومینیوم ،اکسید آهن و اکسید
منیایم که به ترتیب  ۱/64 ،۲/09و  0/83درصد
وزنی را به خود اختصاص میدهند (جدول ،)۲نتای

حاصل از آنالیا عنصری ترکیب گچبری ،هماهنگی
خوبی با نتای پراشسنجی این نمونه دارد که فاز
اصلی تشکیل دهندۀ آن ،ژیپس است .سایر عناصری
که در نتای حاصل از آنالیا عنصری نمونه مشاهده
میشوند و میاان آنها کمتر از  %۱است ،همچون
سدیم ،پتاسیم ،تیتانیوم ،منگنا ،فسفر و غیره ،عناصر
جائی و کمیاب موجود در ترکیب مالت مورد استفاده
در آرایه های گچی این بنا است.

جدول  :3نتای تجایه عنصری نمونه الیه رنگ ضخیم یرما رنگ مورد استفاده در آرایههای تخمهدرآوری مسجد کبودانی به روش فلورسانس
پرتوی ایکس XRF
Table 3: The Elemental analysis results of Sample thick red color layer used in the tokhmeh daravari decoration of
Kaboudani mosque by X-ray fluorescence method
نوع اکسید

درصد عناصر اصلی

عناصر فرعی

مقدار به PPM

عناصر فرعی

مقدار به PPM

SiO2
Al2O3
Na2O
MgO
K2O
TiO2
MnO
CaO
P2O3
Fe2O3
SO3
LO1

11/98
2/87
0/22
1/53
0/47
0/26
0/05
26/04
0/11
2/38
37/34
16/75

Ba
Ce
Co
Cr
Cu
Nb
Mo
U
Th
C1
Ni
Pb

100
16
3
60
59
1
0
N
N
214
14
60

Rb
Sr
V
W
Y
Zr
Zn

29
4687
25
11
11
72
125

بررسننی نتننای بننهدسننت آمننده از آنننالیا ترکیننب
عناصننر تشننکیل دهننندۀ نمونننه الیننه رنننگ ضننخیم
یرمننا رنننگ بننه کننار رفتننه در آرایننههننای تخمننه-
درآوری مسننننجد کبننننودانی خننننواف ،بننننه روش
فلورسننانس پرتننوی ایکننس ) ،(XRFحنناکی از آن
بننود کننه بننا توجننه بننه حضننور بننارز  ۲6/04درصنند
اکسنید کلسننیم و اکسننید گنوگرد بننه مینناان 37/34
درصد که مربوط بنه ترکینب اصنلی تشنکیل دهنندۀ
ایننن نمونننه یعنننی ژیننپس در ترکیننب آرایننههننای
تخمننهدرآوری در ایننن بنننا اسننت و حضننور عناصننر
دیگر ،همچنون اکسنید سیلیسنیم بنه میناان ۱۱/98
درصنند و اکسننید آلومینیننوم ،اکسننید آهننن و اکسننید
منیایم کنه میناان آنهنا بنه ترتینب  ۲/38 ،۲/87و
 ۱/53درص ند وزنننی اسننت ،مربننوط بننه وجننود سننایر
فازهننای اصننلی یعنننی کلسننیت و کننوارتا در ایننن

نمونه می باشند (جندول  .)3عنالوه بنر اینن ،نتنای
حاصننل از آنننالیا عنصننری ترکیننب ایننن الیننه یرمننا
رننننگ در تائیننننات تخمنننهدرآوری نینننا مطابقنننت
خننوبی بننا نتننای پننراش سنننجی ایننن نمونننه دارد .از
سننوی دیگننر ،نتننای حاصننل از آنننالیا عنصننری ایننن
نمونننه نیننا مشننابهت بسننیاری بننا نتننای آنننالیا
عنصنننری مصنننالح منننورد اسنننتفاده در تائیننننات
گچبری بنا دارد (جدول  ،)۲بنا اینن تفناوت کنه بنه-
واسطۀ اسنتفاده از رننگ یرمنای کنه احتمناالً منشنأ
آن ،ترکیبنننی از اکسنننید آهنننن  IIIاسنننت ،میننناان
اکسننید آهننن در ایننن نمونننه نسننبت بننه ترکیننب
عنصننری مننالت سننفید بننه کننار رفتننه در تائینننات
گچبننری بنننا ،در نمونننۀ یبلننی ،تننا حنندودی افنناایش
یافته است .سنایر عناصنری کنه در نتنای حاصنل از
آنالیا این نمونه الیه رننگ یرمنا مشناهده منیشنود
سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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و مینناان آنهننا بسننیار اننند و کمتننر از  0/5درصنند
است ،عناصنری همچنون سندیم ،پتاسنیم ،تیتنانیوم،
منگنننا ،فسننفر و غیننره اسننت کننه در ایننن نمونننه،
ناخالصی محسوب میشوند.
 .4-5آنالیز رنگهای به کار رفتهه در آرایهه-
های بنا بهه روش میکروسهکوا الکترونهی
روبشی ،مجهز به سیسهت تجزیهه پرتهوی

شکل  :۱7طیف تجایه عنصری نمونه رنگ یرما تخمهدرآوری به
روش SEM-EDX
Fig; 17: Elemental analysis spectrum of the sample red
tokhmeh daravari by SEM-EDX method

ایکس پراکندهشده )(SEM-EDS

با توجه به محندودیت نموننهبنرداری از الینه رننگ
آرایننههننای بنننا و مینناان بسننیار اننند نمونننههننای
رنگدانه ،بنهمنظور شناسنایی کمّنی و کیفنی ترکینب
شیمیایی رنگدانه هنای منورد اسنتفاده در آراینههنای
ایننن بنننای تنناریخی و تعیننین عناصننر تشننکیلدهندۀ
آنهننا ،بننه ویننژه ،عوامننل ایجنناد رنننگ از روش
میکروسکو الکتروننی روبشنی ،مجهنا بنه سیسنتم
تجایننه پرتننوی ایکننس پراکندهشننده )(SEM-EDS
اسننتفاده شنند .بننرای ایننن منظننور از رنگهننای
مختلف به کار رفتنه در آراینههنای اینن بننا ،شنامل
سننفید ،آبننی آسننمانی ،یرمننا ،نننارنجی ،زرشننکی و
نخودی به میناان بسنیار انندکی ،نموننهبرداری شند
و سننپس نمونننهها بننه روش دسننتگاهی فننو  ،مننورد
آزمایش و تجاینه ینرار گرفتنند (اشنکال ۱7تنا ،)۲۲
(جداول  4تا  )9که نتای آن به شرح زیر است:
جدول  :4نتای تجایه عنصری نمونه رنگ یرما

Table 3: Elemental analysis results of the red color
درصد اتمی
درصد وزنی
نام عنصر
Atomic percent weight percent
Element
At%
W%
73.30
49.48
OK
1.15
1.18
Mg K
2.47
2.81
Al K
5.83
6.91
Si K
1.78
2.41
SK
2.14
3.62
Ca K
12.54
29.55
Fe K
0.79
4.05
Sb L
100
100
Totals

بررسی طیف حاصل از تجایه عنصری رنگ یرما (کد
 )Pig-rdدر آرایههای تخمهدرآوری مسجد کبودانی به
روش ( SEM-EDXشنننکل  )۱7و نتنننای حاصنننل
(جدول  ،)4نشاندهندۀ آن است که با توجه به حضور
بارز عنصر آهن به میاان  ۲9/55درصد وزنی در اینن
نمونه رنگ ،از رنگ یرما اکسید آهنن  IIIینا همنان
یرما اخراء برای ایجاد رنگ یرما در آرایههای تخمنه
درآوری این بنا ،استفاده شده است.
جدول  :5نتای تجایه عنصری نمونه رنگ نارنجی
Table 2: Elemental analysis results of the orange color
نام عنصر
Element

درصد وزنی
weight percent
W%

درصد اتمی
Atomic
percent At%

OK
Mg K
Al K
Si K
SK
KK
Ca K
Fe K
Se L
Sb L
Totals

43.38
6.23
9.67
19.16
2.59
3.41
2.97
5.61
4.49
2.48
100

61.23
5.79
8.09
15.40
1.82
1.97
1.67
2.27
1.29
0.46
100

شکل  :۱8طیف تجایه عنصری نمونه رنگ نارنجی دیوارنگاره به
روشSEM-EDX
Fig; 18: Elemental analysis spectrum of the sample
orange wall painting by SEM-EDX method
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بررسی طیف بهدستآمده از آنالیا رنگ نارنجی (کد
 )Pig-or2در دیوارنگارههای مسجد کبودانی به روش
( SEM-EDXشکل  )۱8و نتای بهدستآمده از آن
(جدول  ،)5نشان داد که با توجه به وجود  5/6۱درصد
وزنی آهن  IIIبه همراه مقدار  ۲/97درصد وزنی
کلسیم و  ۲/59درصد گوگرد در این نمونه رنگ ،از
اکسید آهن  IIIو رنگدانه یرما اخرا در ترکیب با گچ به
منظور پایین آوردن تنالیتۀ رنگی و تمایل آن به سوی
نارنجی در دیوارنگارههای این بنا استفاده شده است.
جدول  :6نتای تجایه عنصری نمونه رنگ زرشکی
Table 5: Elemental analysis results of the purple color

درصد وزنی

درصد اتمی

Element

weight percent
W%

Atomic
percent At%

OK
Si K
SK
Ca K
Fe K
Sb L
Totals

32.81
3.34
7.42
10.21
36.09
10.13
100

60.58
3.51
6.83
7.53
19.09
2.46
100

نام عنصر

تنالیتۀ تیرهتری در الیه رنگ آرایههای تخمهدرآوری
بنا ایجاد شود.
نکتۀ جالب توجه در آنالیا نمونههای رنگ طینف یرمنا
که بارزترین رنگ به کنار رفتنه در آراینههنای تخمنه-
درآوری در این بنا محسوب میشنود ،آن اسنت کنه در
هر سه رنگ نارنجی ،یرما و زرشکی و ینا بنه عبنارت
دیگر ،یرما روشن ،یرما و یرما تیره ،از یک مادۀ رنگی
اصلی یعنی اکسنید آهنن  ،IIIینا همنان یرمنا اخنراء
استفاده شده است ،منتهی با افاایش و کناهش میناان
رنگدانۀ اخرای مورد استفاده در ترکیب بنا گنچ ،تنالیتنۀ
رنگی نقنوش تغیینر کنرده و از اینن طرینق بنا ایجناد
کنتراست مناسب و تنو رنگی ،موجب زیبنایی و جلنوۀ
هرچه بیشتر نقوش در آرایههای بنا شدهاند ،بنه همنین
خاطر میاان عنصر آهن از رنگ نارنجی به سمت رننگ
زرشکی ،افاایش یافته اسنت ،بننابراین ،میناان عنصنر
آهن از کمترین مقدار در رنگ نارنجی بنا  5/6۱درصند
به بیشترین مقدار در رنگ زرشکی یعنی  36/09درصد
افاایش مییابد.
جدول  :7نتای تجایه عنصری نمونه رنگ نخودی

شکل  :۱9طیف آنالیا عنصری نمونه رنگ زرشکی تخمهدرآوری
به روش SEM-EDX
Fig; 19: Elemental analysis spectrum of the sample
purple tokhmeh daravari by SEM-EDX method

بررسی طیف حاصل از آنالیا عنصری رنگ زرشکی
(کد ) Pig-zr2برداشته شده از سطح تائینات تخمه-
درآوری بنا به روش ( SEM-EDXشکل  )۱9و نتای
بهدستآمده از آن (جدول  ،)6حاکی از آن است که با
توجه به حضور بارز آهن به میاان  36/09درصد وزنی
در این نمونه رنگدانه نیا ،از یرما اخرا در ترکیب با گچ
برای ایجاد رنگ زرشکی استفاده شده است ،منتهی
میاان رنگدانه ترکیب شده با گچ نسبت به رنگ یرما
بسیار بیشتر بوده است که موجب شده در این بخشها

Table 6: Elemental analysis results of the ocher color
درصد اتمی
درصد وزنی
نام عنصر
Atomic percent weight percent
Element
At%
W%
70.79
49.80
OK
1.15
1.23
Mg K
4.40
5.21
Al K
9.03
11.15
Si K
5.73
8.08
SK
1.54
2.65
KK
4.84
8.54
Ca K
0.75
3.93
Sn L
1.76
9.41
Sb L
Totals
100
100

شکل  :۲0طیف تجایه عنصری نمونه رنگ نخودی تخمهدرآوری به
روش SEM-EDX
Fig; 20: Elemental analysis spectrum of sample ocher
tokhmeh daravari by SEM-EDX method
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بررسی طیف بهدسنتآمده از تجاینه عنصنری رننگ
نخودی (با کد  )Pig-ok2در آرایههای تخمنهدرآوری
در مسجد کبودانی خواف (شکل  )۲0و نتای حاصل از
آن (جدول  ،)7نشان داد که با توجه بنه حضنور بنارز
 9/4۱درصد وزنی آنتیمنوان ،همنراه بنا مقندار یابنل
توجهی از یلع به میاان  3/93درصند وزننی ،در کننار
 8/54درصد وزنی کلسیم در این نموننه رننگ ،بنرای
تایین سطوح بنا با روش تخمهدرآوری ،از ترکیب زرد
آنتیموان با گل سفید برای ایجاد رنگ نخودی استفاده
شده است.

جدول  :9نتای تجایه عنصری نمونه رنگ آبی
Table 8: Elemental analysis results of the blue color
نام عنصر
Element

درصد وزنی
weight percent
W%

درصد اتمی
Atomic percent
At%

OK
Al K
Si K
SK
Ca K
Fe K
Totals

48.50
13.75
10.17
9.04
8.73
9.80
100

66.21
11.13
7.91
6.15
4.76
3.83
100

جدول  :8نتای تجایه عنصری نمونه رنگ سفید
Table 7: Elemental analysis results of the white color
نام عنصر
Element

درصد وزنی
weight percent
W%

درصد اتمی
Atomic
percent At%

OK
SK
Ca K
Totals

60.49
19.47
20.05
100

77.35
12.42
10.23
100

شکل  :۲۱طیف تجایه عنصری نمونه رنگ سفید دیوارنگاره به
روش SEM-EDX

Fig; 21: Elemental analysis spectrum of the sample white
wall painting by SEM-EDX method

بررسی طیف حاصل از تجایۀ رنگ سنفید (کند Pig-

 )wh1مورد استفاده در دیوارنگنارههنای اینن بننا بنه
روش ( SEM-EDXشکل  )۲۱و نتای به دست آمده
از تجایۀ عنصری این رننگ در آراینههنای اینن بننا
(جدول  ،)8نشاندهندۀ آن است که با توجه به حضور
بارز کلسیم به میاان  ۲0/05درصد وزننی ،در ترکینب
این رنگدانه ،برای ایجاد رنگ سفید در دیوارنگارههای
مسجد کبودانی ،احتماال از گنل سنفید اسنتفاده شنده
است.
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شکل  :۲۲طیف تجایه عنصری رنگ آبی دیوارنگاره به روش
SEM-EDX
Fig; 22: Elemental analysis spectrum of the sample blue
wall painting by SEM-EDX method

بررسی طیف بهدستآمده از تجایه عنصری رنگ آبی
روشن (کد  )Pig-Blبه کار رفته در تایین دیوارنگاره-
های مسجد کبودانی بنه روش ( SEM-EDXشنکل
 )۲۲و نتننای حاصننل از آن (جنندول  ،)9حنناکی از آن
است که با توجه به حضور بنارز  ۱0/۱7درصند وزننی
سیلیسیم به همراه مقدار باالیی از آلومینیوم به میناان
 ۱3/74درصد وزنی ،در کنار  9/04درصد وزنی گوگرد
در ترکیب این رنگدانه ،در دیوارنگارههای این بنا ،به-
احتمال زیاد ،از آبی الجورد طبیعی بنرای ایجناد اینن
رنگ ستفاده شده است.
 .4-6بررسی ریزساختار گچ در آرایههای بنا
به روش میکروسکوا الکترونی روبشی
SEM

به منظور بررسی ریاساختار گچ به کنار رفتنه در آراینه
های مسجد کبودانی ،از گنچ بنه کنار رفتنه در سنطوح
گچبری بننا کنه فایند تنایین و نقنوش رنگنی بنود و
همچنین از الیۀ گچ مورد استفاده به عنوان الیه بسنتر
در زیر الیه رنگ دیوارنگارههای بنا ،نمونهبرداری شد و

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

سپس نمونههای برداشته شده ،با کمک میکروسنکو
الکترونی روبشی بنا بارگنمناییهنای مختلنف ،شنامل
 ۱0000 ،5000 ،۲500 ،۱000و  ۲0000برابنننر منننورد

شکل  :۲3تصویر ریاساختار گچ مورد استفاده در گچبریهای
مسجد کبودانی با میکروسکو الکترونی با بارگنمایی 10000 X
Fig; 23: Microstructure image of gypsum used in the
Stucco Kaboudani mosque with SEM 10000 X

شکل  :۲5تصویر ریاساختار الیه گچ بستر مورد استفاده در زیر
دیوارنگاره های مسجد کبودانی با میکروسکو الکترونی با
بارگنمایی 10000 X
Fig; 25: Microstructure image of the substrate gypsum
layer the under used colored wall painting in Kaboudani
mosque with SEM 10000 X

اغلب ،بلورهای گچ تیا ،به صورت کریستالهای شش
وجهی باریک و کشیدهای هستند کنه بنه صنورت در
هم فرو رفته و با درگیری بسیار ،کنار هم ینرار منی-
گیرند در حالی که بلورهای گچ کشته به دلیل نحنوۀ
خاص عملآوری آن و ورز دادن بسنیار منالت گنچ و
افاودن آب در مراحل ورزدهی مالت ،بدان به صورت
صفحاتی موازی هم بر روی یکندیگر مشناهده منی-

مطالعه و بررسی یرار گرفت (اشنکال )۲6 ،۲5 ،۲4 ،۲3
که نتای آن به شرح زیر است:

شکل  :۲4تصویر ریاساختار گچ در دیوارنگاره های مسجد کبودانی با
میکروسکو الکترونی با بارگنمایی 5000 X
Fig; 24: Microstructure image of gypsum in the wall
painting of Kaboudani mosque with SEM 5000 X

شکل  :۲6تصویر ریاساختار الیه گچ بستر مورد استفاده در زیر
دیوارنگارههای مسجد کبودانی با میکروسکو الکترونی با بارگنمایی
5000 X
Fig; 26: Microstructure image of the substrate gypsum layer
under used colored wall painting in Kaboudani Mosque
with SEM 5000 X

شوند کنه همنین ویژگنی ریاسناختار گنچ کشنته در
مقایسه با گچ تیا ،موجب میشنود کنه اسنتحکام آن
نسبت به گچ تیا اند باشد ].[16
بررسی ریا ساختار گچ منورد اسنتفاده در آراینههنای
مسننجد کبننودانی خننواف بننه کمننک میکروسننکو
الکترونی روبشی ،حاکی از آن بنود کنه بنا توجنه بنه
ساختار در هم فرورفتۀ بلورهنای منوکلینینک ژینپس
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(اشکال  ۲3و  )۲4و فضاهای خالی و حفنرات موجنود
در میان آنها کنه محنل تبخینر رطوبنت موجنود در
مالت گچ بوده است ،در اجرای آرایههای گچبنری در
بخشهای مختلف بنا ،از گچ زنده استفاده شده کنه از
سختی و گیرش خوبی برخودار بوده و برای اینن کنار
مناسب بوده است ولی در بخشهایی از بنا که از گنچ
به عنوان الیۀ بستر زیرین الیه رنگ در دیوارنگناره-
های بنا استفاده شده ،به نظر میرسد که از گچ کشته
استفاده شده است تا امکان پرداخت بهتر سطح ،برای
ایجاد نقوش رنگی بر روی بستر صاف گچنی در اینن
یسمت ها فراهم شود (اشکال  ،)۲5-۲6همنان طنور
که در تصاویر مربوط به این نمونهها ،مشخص اسنت،
در این بخشها ،بلورهای منوکلینیک ژیپس ،سناختار
منظمتری بهواسطه تداوم ورزدهی طوالنی گنچ ،پیندا
کردهاند و در تصاویر به صورت وریهها و پولنکهنای
موازی و منظم مشاهده میشوند.
 .5نتیجهگیری
بررسی و مطالعۀ آزمایشگاهی ،ساختار و ترکیب
شیمیایی مواد و مصالح به کار رفته در آرایههای
مسجد کبودانی خواف ،شامل دیوارنگارهها و تائینات
تخمهدرآوری به روشهای مختلف دستگاهی،
همچون پراش پرتوی ایکس ) ،(XRDفلورسانس
اشعه ایکس) ،(XRFمیکروسکو الکترونی روبشی
مجها به طیفسن پراکنش انرژی پرتوی ایکس
( )SEM-EDSو میکروسکو نوری نشان داد که
ساختار اصلی مصالح مورد استفاده در بستر
دیوارنگارهها و آرایههای به کار رفته در تمامی سطوح
داخلی مسجد کبودانی ،گچ است که در آرایههای
تخمهدرآوری با رنگدانههایی به رنگهای مختلف
ترکیب شده است تا الیه رنگی زیبایی را در آرایههای
این بنا ایجاد کند .از رنگدانههای مختلفی برای ایجاد
تنو رنگی در آرایههای معماری بنا استفاده شده
است .بررسیهای آزمایشگاهی انجام شده بر روی
رنگدانههای به کار رفته در آرایه های بنا نشان داد که
در تمامی رنگهای طیف یرما یعنی نارنجی ،یرما و
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زرشکی ،از اکسید آهن ( IIIگل اخراء) یرما رنگ
برای ایجاد تنالیتههای مختلف رنگ یرما در تائینات
تخمهدرآوری و دیوارنگارههای بنا ،استفاده شده است.
در آرایههای تخمهدرآوری ،با تغییر میاان ماده رنگی
افاوده شده به ترکیب گچ ،طیفهای مختلفی از رنگ
یرما از یرما روشن تا یرما تیره در نقوش تائینی این
آرایهها خلق شده است که نتای آنالیا عنصری
ترکیب شیمیایی این رنگها نیا تا حد زیادی ،مؤید
همین امر است .در دیوارنگارههای بنا برای رنگ
سفید ،از گل سفید و برای رنگ آبی روشن ،احتماالً،
الجورد طبیعی ،به کار رفته است .به عبارت بهتر ،در
اجرای آرایههای این بنا ،تماماً از رنگهای معدنی که
با دوام و دارای استحکام باالیی هستند ،استفاده شده
است .در اجرای گچبریهای بنا ،از گچ زنده و تیا و
در زیرسازی نقوش رنگی دیوارنگارهها ،به عنوان الیه
بستر ،گچ کشته به کار رفته است .یکی از مهمترین
ویژگیهای آرایههای معماری در حاشیه مناطق گرم و
خشک ،استفاده از رنگهای گرم و طیف یرما و تعداد
محدود از رنگها در نقوش تائینی بناست که این
ویژگی به بهترین وجه ممکن در این مجموعه
تاریخی نیا مشاهده میشود .از سوی دیگر ،چون
بنای مورد نظر مسجد بوده و کاربری صرفاً دینی و
مذهبی داشته است ،در تائین آن فق از نقوش
هندسی ،بدون تصویرسازی ،استفاده شده است .با
توجه به غنای مواد معدنی طبیعی در منطقۀ خواف و
پیرامون آن و وجود کانههای مختلف آهن در این
منطقه ،همچون معادن آهن سنگان خواف و غیره،
استفاده حداکثری از ترکیبات آهنی رنگی ،همچون
اکسید آهن یرما رنگ ،به عنوان رنگدانه در تائین
بدنه این بنا در طول دورههای مختلف تاریخی ،دور از
انتظار نیست.
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