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Abstract
During the Qajar period, due to the influence of European artists, the method of oil painting became
very popular in Iran, where this trend was common not only on cloth canvases but also on decoration
of the walls of buildings. The western art influenced not only the use of materials, but also the
method of execution and even the type of designs, and led to the blending of Western artistic
methods with Iranian ones. During the Qajar period, various designs were used to decorate the walls,
and traditional and western colors were used, sometimes in combination or separately, to paint the
designs. According to the researches, the most used colors in the Qajar period are: lead white, calcium
sulfate, calcium carbonate, huntite, barium sulfate, zinc oxide, ochre, amber, arsenic, orpiment,
vermilion, lead chromate, green Silo, azurite, ultramarine, Prussian blue, malachite, chrome, cerulean,
carmine, brass (copper & zinc), silver, gold, ivory for black Etc. Sadat-i-Dormiani's house is one of the
unknown traditional buildings belongs to Qajar era located in the Bid-Abad neighborhood of the
Mosque of Isfahan Masjid Seyyed. This building has been registered as one of the national
monuments of Iran on August 22, 2005, by No. 13013. The total area of this house is about 900
square meters, where it has now been converted to a hotel, called Sohrevardi. This traditional hotel
contains beautiful decorations such as stucco decoration, mirror work, and murals. In this research,
the importance of the some principles utilized in order to performing the walls like drawn patterns,
the techniques and materials have been considered and finally, the obtained results was compared
with the materials used in other Qajar paintings. Due to the fact that most of the colors applied in
these decorations are gold, red, blue, and green, and considering the principle of the minimum
interference, a very small amount of material containing the above-mentioned colors were sampled.
The samples were named with codes like B1 (golden color), B2 (red color), B3 (blue color), and B4
(green color). Laboratory analysis methods have been utilized to identify the color of substrate, the
pigments, the coating, and the protective coating. The characterization have been fulfilled by, Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) for detecting organic matter, scanning electron microscope
equipped with X-ray diffraction (SEM-EDS) to detect mineral elements and compounds and finally,
the optical microscopy (OM) to realize and analyze materials and pigments. Based on the obtained
results, the combination of huntite (Mg3Ca(CO3)4) and gypsum (CaSO4.2H2O) has been utilized as
the substrate of paints. Huntit has been used from the past to the present both as a white color and as
a substrate for paintings. The applied colors were inorganic and the motifs were executed with an oil
technique. The pigments used in the decoration of the building are golden powdered brass (copper
and zinc), red lead with the chemical formula (Pb3O4), Prussian blue with the chemical formula
(Fe4(Fe⦋CN⦌6)3), and green which was a combination of Prussian blue and green-earth (silo) with
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chemical formula (K⦋Al3+, Fe3+) (Fe2+, Mg2+)⦌(AlSi3, Si4)O10(OH)2). White lead with the
chemical formula (2PbCO3.Pb(OH)2) has also been used to create color tones. Moreover, it was
identified that a kind of protein applied to the pigment composition. It should be noted that all
materials and pigments identified in this study are consistent with the materials applied in other
murals of the Qajar-related buildings and architectures (in Iran).
Keywords: Isfahans Dormiani’s house, Mural painting, Qajars pigments, OM ،FTIR ،EDS
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خانه سادات دُرمیانی ،ازجمله خانههای کمتر شناختهشدۀ قاجار است که در محله بیدآباد ،خیابان مسجد سید اصفهان واقعشده است .این
خانه که هماکنون به هتل سنتی سهروردی تغییر کاربری داده است ،دارای تزیینات فاخری ازجمله گچبری ،آینهکاری و نقاشی دیوواری
است که در این پژوهش با توجه به اهمیت نقوش کشیده شده ،به شناسایی تکنیک و مواد بهکاررفته در اجرای نقوش دیوواری موجوود
در اتاقهای بروار پرداختهشده است و درنهایت مواد شناساییشده ،با مواد و مصالح بهکاررفته در نقاشیهای قاجار مقایسه شد .بوا توجوه
به بیشترین کاربرد رنگهای طالیی ،قرمز ،آبی و سبز ،در تزیینات این خانه ،از این رنگها به میزان بسیار کم و با در نظر گرفتن اصول
عدم آسیب بصری ،نمونهبرداری شد .برای رسیدن به هدف پژوهش ،از روشهای آزمایشگاهی برای شناسایی بسترِ رنگ ،رنگدانههوا،
بست و الیۀ محافظِ رنگ استفادهشده است .از دستگاه طیفسنج زیر قرمز تبدیل فوریوه  )FTIRبورای شناسوایی موواد آلوی ،دسوتگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به تجزیه پاشندگی پرتوی ایکس  )SEM-EDSبورای شناسوایی عناصور و ترکیبوات معودنی و از
میکروسکوپ نوری  )OMبرای شناسایی و تجزیهوتحلیل مواد و رنگدانهها استفاده شد .در این تحقیق ،ترکیب بستر بهصورت ترکیبی
از هانتیت گلسفید) و ژیپس شناسایی شد؛ همچنین مشخص شد کوه رنوگهوا دارای ماهیوت معودنی هسوتند و نقووش بوا تکنیوک
رنگروغن اجراشدهاند .رنگدانههای بهکاررفته در تزیینات این بنا عبارت هستند از :طالیی از نوع پودر برنج مس و روی) ،قرمز سرنج،
آبی پروس و سبز ترکیبی از آبی پروس و سبز خاکی سیلو) .همچنین از سفید سرب برای ایجاد تونالیتههای رنگی استفادهشوده اسوت.
بستِ بهکاررفته در ترکیب رنگدانهها نیز از نوع پروتئینی ،شناسایی شد.
کلمات کلیدی :خانه دُرمیانیِ اصفهان ،دیوارنگاره ،رنگدانه ،قاجارEDS ،FTIR ،OM ،
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 .1مقدمه
در دورۀ قاجار ،به علت تأثیرپذیری هنرمندان از اروپا ،شیوۀ
رنگروغون در ایوران رواب بسویار یافوت ] [1و اسوتفاده از
رنگروغن نهتنها بر روی بومهای پارچوهای ،بلکوه بورای
تزیین دیوار بناها نیز رایج شد .هنر غرب نهتنها در کواربرد
مواد و مصالح ،بلکه در شیوۀ اجرا و حتوی در نووع نقووش
تزیینات این بناها نیز تأثیر گذاشوت و منجور بوه آمیخوتن
شیوههای هنری غربی با شیوههای هنری ایرانی ] [2شود.
در این دوره ،از نقوش مختلف برای تزیین دیوارها استفاده
شد و رنگهای سنتی و رنگهای غربی گاهی بهصوورت
تلفیقی و گاهی بهصورت مجزا برای رنگآمیزی نقوش به
کار رفت .بهعنوانمثال درگذشته از رنگهای حاوی موس
و الجورد بهعنوان رنگ آبی و سبز استفاده میشد ،اموا بوا
ورود آبی پروس به ایران ،هنرمندان این رنگ را بهصورت
مجزا و یا گاهی بهصورت تلفیق با سایر رنگدانههوا بورای

بهبود خواص رنگی و ایجاد تونالیتۀ رنگی) استفاده کردنود؛
چنانچه مشاهده مویشوود در تزیینوات ازارۀ سونگیِ بقعوۀ
شاهعباس ثانیِ قم که متعلق بوه دوران صوفوی اسوت ،از
زنگار مس و ماالکیت برای رنگ سبز استفادهشوده اسوت
] .[3درحالیکه در تزیینات بوا رحویمآبواد بیرجنود کوه از
بناهووای دوران قاجووار اسووت ،از ترکیووب آبووی پووروس و
ماالکیت برای رنگ سبز استفادهشده است ].[4
معماری دورۀ قاجار را معماری خانهسازی یا معمواری
خانههای مسکونی نامیدهانود ] .[5خانوۀ سوادات دُرمیوانی
ازجمله بناهای تاریخی دوران قاجوار اسوت کوه درگذشوته
جزء هفتدستخانهها بوده و به مجموعه خانههای سادات
دُرمیانی مشهور بوده است .ایون خانوه در خیابوان مسوجد
سید اصفهان که یکی از قودیمیتورین محوالت اصوفهان
محسوب میشود ،واقعشده است و اکنون مساحت آن بوه
حدود نهصود مترمربوع مویرسود تصوویر  1و  .)2بعود از

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8
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شکل  :1محل قرارگیری مجموعه خانههای سادات دُرمیانی بر روی نقشۀ رضاخانی ][8
Fig. 1: Location of Sadat-i-Dormiani houses on Rezakhani map
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Fig. 2: Current location of Sadat-i-Dormiani Houses
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خانووههووای پدرسوواالری ،1عوودهای از رجووال حک وومتی و
ثروتمندان ،به این باور رسویدند کوه فرزنودان ،نوادگوان و
خویشان خود را در کنار هم اما بیرون از خانوههوای خوود
نگهدارند تا بتوانند امنیوت و آسوایش را در محول اسوتقرار
خویش به وجود آورنود؛ بنوابراین در کنوار خانوۀ خوویش،
خانههای دیگری را بنا کردند که البته ازلحوا معمواری و
فرم ،شبیه به خانۀ خودشان بود و خویشان درجۀ اول را در
آن جای دادند .تعداد این خانههای اطراف ،گاهی به هفت،
پنج و یا نُه میمیرسید که درمجموع به هفتدستخانهها

شهرت یافتند .این خانه که در فهرست میراث ملی ایوران
با شمارۀ  1۳۰1۳به ثبت رسیده ،چهار صفه چهوار ایوانوه)
بوووده کووه در ضوولع شوومالی آن شوواهنشووین سووهدری) و
حوضخانه قرار داشته و چهار اتاق بروار 2در طرفین آنهوا
قرارگرفته است .دو اتاقِ بروارِ طرفینِ شاهنشین ،ابعواد × ۳
 ۵متر دارند که با انواع نقوش دیوواری ،گوچبوری ،نقاشوی
پشت شیشه و آینهکاری مزین گشتهاند .ایون دو اتواق ،در
تصووویر  ۳پووالن خانووۀ درمیووانی) بووا عالمووت سووبز
مشخصشودهانود .در اضوالع شورقی و غربوی خانوه نیوز

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8
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اتاقهای زمستاننشین و تابسوتاننشوین قرارگرفتوهانود و
درنهایت در قسمت جنوب ،مطبخ یا آشوپزخانۀ سرتاسوری
قرار داشته که اکنون تغییر کاربری داده و بوه چهوار اتواق
تبدیل شده است.
نقشهای بهکاررفته در این اتاقها شامل نقوشهوای
اسلیمی ،ختایی و منظرهسوازی اسوت کوه بوا طیوفهوای
مختلف رنگی ،از قبیل سبز و آبویِ تیوره و روشون ،قرموز،
صورتی و طالیی مزیّن شدهاند تصویر  .)4هودف از اراۀوۀ
این پژوهش ،شناسایی فناوری ساخت و نوع رنگدانههوای
بهکاررفته در تزیینات دیواری خانۀ دُرمیانی اصفهان متعلق
به دوران قاجار ،با استفاده از روشهای دستگاهی است توا
بر اساس آن بتوان طرحی مناسب برای حفاظت و مرموت
اثر اراۀه داد .درنهایت نیز نتایج بهدستآمده از فونشناسوی
مواد و مصالحِ خانۀ دُرمیانی ،با نتوایج دیگور نقاشویهوای
دیواری دورۀ قاجار که در متوون و مقواالت ذکرشودهانود،
مقایسه شد.
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شکل  :۳پالن خانۀ دُرمیانی و موقعیت اتاقهای بروار اتاق نقش)
Fig. 3: The plan of the Dormiani,s house and the location
)of the Barvars rooms (decoration room

 .2پیشینۀ پژوهش
در رابطه با خانههای تاریخی دوران قاجار و تزیینات آنها،
پژوهشهایی انجامشده است و پژوهشگران در حوزههوای
مختلف به بررسی این خانهها و تزیینات موجوود در آنهوا
پرداختووهانوود .در خصوووص نقوووش دیووواری ،بصوویری ،در
مقالهای تزیینوات طالکواری دورۀ قاجوار را در خانوههوای
قدسیه ،شهشهان و حقیقی موردبررسی قرار داده و جهوت
شناسایی مواد سازنده و روش اجرا ،آزموایشهوای متنووع
شیمی کالسیک و روشهای دسوتگاهی  XRD ،FTIRو
 )SEM-EDXرا استفاده کرده و درنهایت بوه ایون نتیجوه
رسیده است که طالی بهکاررفته در خانۀ حقیقوی ،از نووع
آلیاژ برنج به همراه روغن بزرک ،خانوۀ شهشوهان از نووع
آلیاژهای برنج و برنز با روغن بزرک و خانۀ قدسیه ترکیبی
از عناصر معدنی چون برنج ،برنز ،آهون ،آلومینیووم و نقوره
با بست و جالی روغن کمان بوده است .ضمن آنکه برای
الیهچینی از گچ و سریش در خانههای حقیقی و قدسویه و
گچ و سریش و گِلِ سرخ در خانۀ شهشهان اسوتفادهشوده
اسووت ] .[10عباسووی و همکوواران ،در مقالووۀ خووود مووواد و
رنگدانههای بهکاررفته در نقاشیهای دیواری مجموعۀ با
و عمارت رحیمآباد بیرجنود را کوه متعلوق بوه دوره قاجوار
است ،موردبررسی قراردادند .آن ها برای شناسایی عنصری
و ترکیبی مواد تشکیلدهندۀ رنگها و بسوتر نقاشویهوا از
روشهووای دسووتگاهی همچووون ،XRD ،PLM ،FTIR
 SEM-EDXو  XRFپرتابل) استفاده کردهانود و بوه ایون
نتیجه رسیدهاند که الیۀ بستر مخلوطی از کلسیم سوولفات
گچ) و کلسیم کربنات گلسفید) بووده و از سورنج بورای
رنگ قرمز ،ترکیبِ آبی پروس و ماالکیت برای رنگ سبز،
الجورد و ترکیبات آهن و مس برای رنگ آبی و از مخلوط
مس و روی برای رنگ طالیوی اسوتفادهشوده اسوت .]4
بهادری و همکارانش ،در مقالۀ خود بوه شناسوایی موواد و
رنگدانه هوای بوه کاررفتوه در نقاشویهوای دیوواری خانوه
بروجردیهای کاشان پرداختهانود کوه ازجملوه خانوههوای
قاجاری ایران است و برای رسیدن به هدف پژوهش خود،
از روشهای شیمیایی و دستگاهی مثول ) FTIR ،XRDو
 )SEM-EDXاستفاده کردهاند و رنگهای شناسواییشوده
در این دوره را از نوع قرمز شنگرف سوولفید جیووه) ،آبوی

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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الجورد ،طالی مخلوط از دو فلز مس و روی ،سبز ترکیبی
مس و آرسنیک) ،الیه تدارکاتی هانتیت کربنات دوتوایی
کلسیم و منیزیم) و الیه بستر مخلوطی از سولفات کلسویم
آبدار ،نیم آبه و خشک تشخیص دادهاند که با چسبهوای
حیوانی و ورنی روغنوی ترکیوبشودهانود ] .[11رحموانی و
حسینی ،نیز بوا اسوتفاده از روش شویمیِ تور و  FTIRبوه
شناسایی مواد تشکیلدهندۀ رنگهوای بوهکاررفتوه در دو
دیوارنگارۀ اتاق نقاشیِ کاخ گلستان و صف سالم فتحعلوی
شاه قاجار پرداختهاند .رنگهای شناسواییشوده در ایون دو
اثر عبارت هستند از :آبی پروس ،آبی الجورد و قرمز اخورا؛
همچنووین از طووال و اکسووید سوورب بوورای رنووگ طالیووی
استفاده شده و الیۀ بستر نیز ترکیب گوچ و هانتیوت کوم)
تشخیص داده شوده اسوت ] .[12ازآنجاکوه معمواری دورۀ
قاجار در تداوم معماری دورۀ زند است ،بنوابراین ،در رابطوه
با شناسایی رنگدانههای بهکاررفته در دیوارنگارههوای ایون
دوره ،نیکویی و سوامانیان ،در مقالوۀ خوود ،بوه شناسوایی
رنگهای سبز و قرمز در سه بنای کاخ کریمخان ،عموارت
دیوووانخانووه و عمووارت هفووتتنووان پرداختووهانوود و بوورای
تشوخیص نوووع رنووگهوا از روشهووای آنووالیز دسووتگاهی
 XRD ،PLM ،FTIRو  )XRFاستفاده کردهاند و درنهایت
این نتیجه ،حاصول شوده کوه از سورب و شونگرف بورای

رنگهای قرمز استفادهشده و سبز بهکاررفتوه نیوز از نووع
ماالکیت بوده است] .[13در جدول شمارۀ  1مواد و مصوالح
بهکاررفته در برخی از نقاشیهوای سوهپایوهای و دیوواری
قاجار ،ذکرشده است.
رنگدانهها بهطورکلی به دودستۀ طبیعوی و مصونوعی
تقسیم میشووند کوه رنگدانوههوای طبیعوی خوود شوامل
رنگدانههای معدنی و رنگدانههوای آلوی اسوت .بوه گفتوۀ
پوواکزاد ،هنرمنوودان ایرانووی در ادوار مختلووف اغلووب ،از
رنگهایی با پوشش دهی بیشتر ،کیفیت و پایوداری بهتور
در نقاشیها استفاده میکردند که اکثرِ رنگهوای معودنی،
در مقایسه با سایر موادِ رنگی ،مقاومت و پایداری بیشوتری
در برابر عوامل مختلف محیطی همچون نور ،گرما و سایر
عواموول شوویمیایی و فیزیکووی ،دارنوود ] .[22ایوون دسووته از
رنووگهووا در طبیعووت یافووت موویشوووند ماننوود اکسوویدها،
سولفاتها ،کربناتهای فلزی و غیره) که پس از استخراب
آنها را جمعآوری و با سایر مواد الزمِ دیگر مثول صوم ،
بست ،چسب و غیره) مخلوط میکردند و درنهایت پوس از
آمادهسوازیِ رنوگ ،از آن بورای توزیین دیوارهوا اسوتفاده
میشد .شناسایی رنگدانهها و رنگینوههوا نوهتنهوا در اراۀوه
روشهای درمان و مرموت حواۀز اهمیوت اسوت ،بلکوه در
تدوین طرح حفاظت آثار نیز باید مدنظر قرار گیرد.

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2022-03-17

شکل  :4تزیینات موجود در اتاق بروار خانۀ سادات دُرمیانی
Fig. 4: Decorations in the Barvar's room of Sadat-i-Darmiani's house

 شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان/ فیروزنیا و همکاران

 مواد و مصالح بهکاررفته در برخی از نقاشیهای سهپایهای و دیواری قاجار:1 جدول
Table: 1: Materials used in some Qajar easel paintigs and murals

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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)پژوهشگر ان

بست – ورنی

researchers

binder or
varnish

Basiri
(2014)[10]

روغن بزرک
linseed oil

Basiri (2014)
[10]

روغن بزرک

Basiri (2014)
[10]

روغن کمان

Abbasi et al,
(2016) [4]

linseed oil

Kaman-oil

روغن
Oil

الیه تدارکاتی
)بستر
substrate layer

گچ و سریش
Plaster &
Serish

گچ و سریش و
گِل سرخ
Plaster &
Serish & Red
ochre

گچ و سریش
Plaster &
Serish

جنس رنگ

نوع رنگ

Compound Name

color

برنج

طالیی

Brass metal

Golden

برنج و برنز

طالیی

Bronze & Brass

Golden

، آلومینیوم، آهن، برنز،برنج
نقره

طالیی

Brass,,Bronze, Iron,
aluminium & Silver

سرنج

قرمز

Red lead

Red

الجورد و ترکیبات مس و
آهن

آبی

 گچ و گلسفیدUltramarine & mixture
Mixture of
plaster &
calcite

ماالکیت و آبی پروس

Mixture of malachite &
Prussian blue

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8 ]
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Bahadory et
al, (2012) [11]

Chaghamirza
ye,
(2017)[14]

Ghavami,
(2015) [15]

– هانتیت
سولفات کلسیم

Animal glue –
Oily varnish

Huntite &
Gypsum

-

-

گچ
Plaster

-

the period

قاجار – اصفهان

خانۀ حقیقی
Haghighi house

قاجار – اصفهان

خانۀ شهشهان

قاجار – اصفهان

خانۀ قدسیه

Qajar - Isfahan Shahshahan house

Qajar - Isfahan Qodsiyyeh house

قاجار – بیرجند
سبز

 تابلو/ بنا
Name of the
building or panel

Qajar - Isfahan

Blue

of iron & copper

)آلیاژ مس و روی برنج

چسب حیوانی و
ورنی روغنی

Golden

دوره – شهر
- City

با رحیمآباد

Qajar - Birjand

Rahim Abad
garden

قاجار – کاشان

خانۀ بروجردیها

قاجار – کرمانشاه

خانۀ
صارمالدوله

Green

ردیف
Row
1

2

3

4

طالیی

Mixture of two metals
(copper & zinc)

Golden

شنگرف

قرمز

Vermilion

Red

الجورد

آبی

Ultramarine

Blue

مس و آرسنیک

سبز

Copper & Arsenic

Green

)برنج مس و روی

طالیی

Brass (copper & zinc)

Golden

الجورد

آبی

Ultramarine

Blue

شنگرف

قرمز

Vermilion

Red

)مس و روی برنج

طالیی

Brass (copper & zinc)

Golden

کربنات کلسیم

سفید

Calcium carbonate

White

پروس

آبی

Qajar - Kashan Borujerdi house

Qajar Kermanshah

– صفوی و قاجار
اصفهان
Safavid & Qajar

5

6

Sarem-all-dowleh
house

خانۀ حقیقی
Haghighi house

7

1399 بهار و تابستان، شماره اول، │ سال ششم52

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

Prussian blue

ماالکیت

سبز

malachite

Green

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8 ]
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سرنج

Mardani
(2008)[16]

-

گچ
plaster

Rahmani &
Hosseini,
(2019)[12]

Vatandoust
and Bahadory
(1999)[17]

-

plaster &
Huntite

روغن بزرک

گچ

linseed oil

plaster

Red

پروس

آبی

Prussian blue

Blue

ماالکیت

سبز

malachite

Green

سفیداب شیخ

سفید

White lead

White

سرنج – قرمز دانه

قرمز

Red lead & carmine

Red

اخرا

قهوهای

Brown Ochre

Brown

مس و روی

طالیی

copper & zinc

Golden

Blue

اخرا

قرمز

Red Ochre

Red

طال و اکسید سرب

طالیی

Gold & lead oxide

Golden

پروس

آبی

Prussian blue

Blue

اخرا

قرمز

Red Ochre

Red

سولفات کلسیم – کربنات
کلسیم

سفید
طالیی
Golden

Green cilo &
malachite

Ahmadi et al
(2005) [18]

اولترامارین و آبی پروس
-

-

ultramarine &
Prussian blue

[ DOI: 10.29252/jra.6.1.47 ]

کروم – اخرا – زرنیخ
Chrome yellow,
yellow ochre,
orpiment
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 تهران- قاجار
Qajar – Tehran

Qajar – Tehran

White

فلز طال

8

Safavid & Qajar
Haghighi house
- Isfahan

قاجار – تهران

Gold metal

سبز سیلو و ماالکیت

– بخشی از دیوارنگارۀ صفوی و قاجار
اصفهان
خانۀ اخوان حقیقی

آبی

Prussian blue &
ultramarine

Calcium sulfate –
Calcium carbonate

- Isfahan

قرمز

Red lead

 الجورد،پروس
گچ و هانتیت
)کم

Blue

دیوارنگارۀ اتاق نقاشی
کاخ گلستان و صف
سالم فتحعلی شاه
Mural paintings of
the (Otagh-eNaghashi),
Golestan palace
and Saf-e-Salam-eFathalishah

9

نقاشی دیواری متعلق
به دورۀ فتحعلی شاه
قاجار در کاخ گلستان

10
Mural painting
belonging to the
period of Fath-AliShah-Qajar in
Golestan Palace

سبز آبی

Green blue
color

آبی
Blue

زرد
Yellow

نقاشیهای دیواری
عمارت باغچه جوق قاجار – آذربایجان
غربی
ماکو
Qajar - West
Azerbaijan

wall painting of
Baghche Joogh
castle

11

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان

12

14

Bekhradi house

Qajar - Isfahan

تابلوی دختر مصری

قاجار – تهران

Egyption girl
tablout

Qajar - Tehran

تابلوی مباهله

قاجار – تهران

Qajar - Tehran Mobaheleh tablout

Golden

آبی

الجورد

Blue

ultramarine

سفید

سرب و گلسفید

White

White lead & calcite

سبز

سبز خاکی

Green

Green earth

سفید

سرب

White

White lead

قرمز

سرنج

Red

Red lead

آبی

سیرولین

Blue

Cerulean blue

زرد

آمبر

Yellow

raw amber

قهوهای

آمبر

Brown

raw amber

طالیی

ترکیبات مس

Golden

Copper pigment

آبی

پروس

Blue

Prussian blue

سبز آبی

پروس و زرد کروم

Green blue
color

Prussian blue and
chrome yellow

Yellow

قرمز

اخرا

Red

Red Ochre

قهوهای

Brown

اخرا

Brown ochre

سیاه

عاب استخوان)

Black

Ivory black
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Plaster
Powdered

گچ و
رنگدانههای
حاوی سرب
سفیداب و
سرنج)
& Plaster
white and red
lead

Shellac – linseed
oil

Samanian et
]al (2013) [20

بست پروتئینی –

& Firooznia
ورنی روغنی
samanian
(2018)[21] Protein binder,
oily varnish

بیشترین آسیب ،در رنگهای طالیی ،قرموز ،آبوی و سوبز
ایجادشده بود .نمونهبرداری از نواحیِ آسیبدیده انجام شود
و با کودهای  B1طالیوی) B2 ،قرموز) B3 ،آبوی) و B4
سبز) نامگذاری شد جدول  .)2الیههای رنگی ایجادشوده
در این تزیینات ،بسیار نازک بودند و امکان برداشتن الیوۀ
رنگ بهتنهایی ممکن نبود؛ به همین دلیل مقادیر کموی از
الیۀ بستر نیز به همراه رنگها برداشته شد .در ادامه ،برای
شناسایی نوع رنگدانههوا و ترکیبوات آنهوا از روشهوای

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.47

 .3مواد و روشها
برای شناسایی مواد و رنگدانههای بهکاررفتوه در تزیینوات
دیواری خانۀ دُرمیانی ،ابتدا نمونهبورداری جهوت شناسوایی
الیووههووای تشووکیلدهنووده ،انجووام شوود تصووویر .)۵
نمونهبرداری با در نظر گرفتن اصل عدم آسیبِ بصوری بوا
حداقل میزان ،از قسمتهای آسویبدیوده و ریختوه شودۀ
رنگها انجام شد .ازآنجاکوه تواکنون عملیواتی مبنوی بور
مرمت در تزیینات این بنا صورت نگرفتوه اسوت ،بنوابراین

پودر گچ

ورنی شالک –
روغن بزرک

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

زرد

اخرا
Yellow Ochre

-

-

Ismailian
](2013)[19

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2022-03-17

13

خانۀ بخردی

قاجار – اصفهان

طالیی

ورق مس
Copper sheet

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

4
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3

2

شکل  :۵محل نمونهبرداری از رنگهای  .1طالیی .2 ،قرمز .۳ ،آبی و  .4سبز
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Fig. 5: Sampling location of 1) golden, 2) red, 3) blue and 4) green colors.

جدول  :2محل نمونهبرداری و آزمایشها انجامشده بر روی نمونهها
Table 2: The site of sampling and analysis of colors

ردیف

کد نمونه
sample
code

نوع نمونه

محل نمونهبرداری

آزمایش انجامشده

Sample type

Sampling locations

Analysis

1

B1

طالیی

2

B2

3

B3

4

B4

Row

Golden

قرمز
Red

اتاق بروار – ضلع شرقی شاهنشین
Barvars room - East Side of Shah Neshin room

اتاق بروار – ضلع شرقی شاهنشین
Barvars room - East Side of Shah Neshin room

آبی

اتاق بروار – ضلع شرقی شاهنشین

Blue

Barvars room - East Side of Shah Neshin room

سبز
Green

اتاق بروار – ضلع شرقی شاهنشین

Barvars room - East Side of Shah Neshin room

FTIR, SEM-EDS, OM
FTIR, SEM-EDS, OM
FTIR, SEM-EDS, OM

 .4نتایج و تحلیل یافتهها
 .4-1رنگ طالییی ککید  :)B1در طیوف  FTIRایون
نمونه ،در نواحی  11۳۸/9۸ -۸91/1۵ -۸۶9/14و نوواحی
 cm-1 1۶۰۰ژیپس مشاهده شود جودول  .)۳حضوور نووار
جووذبیِ تیووز در ناحیووۀ  1۶21/۵۸ cm-1مربوووط بووه پیونوود
هیدروکسیل موجوود در سواختار شویمیایی ژیوپس اسوت.
همچنین ارتعاشات کششی نامتقارن مربوط به پیوند O-H
در ناحیۀ  ۳4۰۵/۸۶و ارتعاشات کششی نامتقوارن ناشوی از
پیوند  S=Oدر ناحیۀ  11۳۸/9۸و نیز نووار جوذبیِ تیوز در
سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان │ 1399
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 )OMمدل  NIKON YS100مشاهده شد .برای مشاهدۀ
رنگها در زیر میکروسکوپ ،مقادیر اندکی از رنگِ سوایید
شووده بووین الم و الموول قوورار داده شوود .درنهایووت بوورای
شناسووایی و بررسووی زیوور میکروسووکوپ قرارگرفووت و
عکسبرداری شد.

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.47

دستگاهی استفاده شد .در مرحلۀ نخست بورای شناسوایی
مووواد آلووی موجووود در نمونووههووا از دسووتگاه  FTIRموودل
 TENSOR 27ساخت شرکت  BRUKERآلمان بوا عودد
موجی  4۰۰ – 4۰۰۰ cm-1در محودودۀ  Mid IRاسوتفاده
شد .طیفها با  ۳2بار اسکن و قودرت تفکیوک  4 cm-1در
دما و رطوبت اتاق ثبت شدند .برای آمادهسازیِ هور رنوگ
بهصورت جداگانه ،حدود دو الی سه میلیگورم از رنوگ بوا
حدود  2۰۰میلیگرم هالیود قلیوایی پتاسویم برمیود )KBr
به صورت مخلوط درآمد؛ سپس با استفاده از یک هواون از
جنس عقیق ،ساییده شد و در قالب قرصسواز در معورض
فشار ،قرصی شوفاف از مخلووط باضوخامت حودود 1mm
تهیه شد .از دستگاه  SEM-EDSمودل  Sirius SDسواخت
شرکت  TESCANنیز برای آنالیز عنصوری مووادِ معودنی
استفاده شد .سپس برای اطمینان از مووادِ شناسواییشوده،
کلیۀ نمونهها زیر دستگاه میکروسکوپ نووری یوا اُپتیکوی

FTIR, SEM-EDS, OM

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان

جدول  :۳مواد شناساییشده توسط  FTIRدر نمونۀ B1
Table 3: Material detected by the FTIR device in the B1 sample

رنگ
color

طالیی
B1
golden

نوارهای جذبیِ مواد شناساییشده در طیف  FTIRرنگ طالیی
واحد اندازهگیری )cm-1
)of measurement cm-1 golden Sample absorption bands in the FTIR spectrum unit
هانتیت گلسفید)
پروتئین
ژیپس

gypsum
869.14 – 891.15 – 1138.98 and
1600 regions

1508.62

1443.37

منیزیم  ،)Mgگوگرد  ،)Sکلسیم  ،)Caمس  )Cuو روی
 )Znرا نشان میدهد جدول .)4
حضور کلسیم و گوگرد نشان از حضور ژیپس با فرمول
شوویمیایی  ،)CaSO4.2H2Oدر ترکیبووات دارد .منیووزیم نیووز
نشوواندهنوودۀ هانتیووت گوولسووفید) بووا فرمووول شوویمیایی
 [24] Mg3Ca(CO3)4اسووت کووه در سوواخت بسووتر از آن
استفادهشده است .با توجه به اینکه بستر باید سطحی صواف
و یکدست داشته باشد ،بنابراین ،از خواص این رنگدانه برای
مطلوب کردن بستر استفادهشده است .عناصور موس و روی
نیز نشان از حضور آلیاژ برنج مس  +روی) در ساخت رنوگ
طالیی دارد .در ادامه ،برای اطمینان از نتایج ،ایون رنوگ در
زیر میکروسکوپ نوری نیز مشاهده شد .بررسویهوا نشوان
میدهند که رنگ طالییِ بوهکاررفتوه در تزیینوات ایون بنوا
بهصورت ترکیباتِ پودریِ آمیخته با بست است ۳تصویر .)۸

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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ناحیۀ  ۶۶9/۵۰ناشی از پیوند  ،S-Oمتعلق به حضور ژیپس
یا سولفات کلسیم دو آبه است .نوار جذبی ناحیه 144۳/۳7
 cm-1مربوط به باند جذبی کششیِ  ،C-Oاشواره بوه وجوود
هانتیت گلسفید) دارد که از ژیپس و هانتیوت در سواخت
بستر استفادهشده است .ضمن آنکه در نووار جوذبی ناحیوۀ
 ،1۵۰۸/۶2 cm-1حضور آمیود  IIنشوان از وجوود پوروتئین
دارد که بهعنوان بست رنگ بهکاررفته اسوت تصوویر )۶؛
پروتئینها اغلوب ،بوا ظواهر شودن بانودهای آمیود  Iو II
شناسایی میشوند کوه عودد مووجی 1۵۰۰ –1۵۶۵ cm-1
مربوط به این دسته از موواد اسوت .چسوبهوای حیووانی
سریشووم) ازجملووه مووواد طبیعووی هسووتند کووه از پوسووت،
استخوان و سایر اجوزای حیوانوات بوه دسوت مویآینود و
بهعنوان سریشم و بست رنگ به کار میروند ].[23
در طیف  ،EDSرنگ طالیی تصویر  )7نیز مقادیر

Protein

Huntite

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8
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شکل  :۶طیفِ  FTIRنمونۀ B1
Fig. 6: FTIR spectrum of B1 sample

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شووکل  :7طیووف  EDSرنووگ
طالیی
Fig. 7: FTIR spectrum of
gold pigment

عناصر
ingredients

درصد وزنی
W%

Mg

S

Ca

Cu

Zn

40.18

1.97

53

3.40

1.42

جدول  :۵مواد شناساییشده توسط  FTIRدر نمونۀ B2
Table 5: Tab. 3: Material detected by the FTIR device in the B2 sample

نوارهای جذبیِ مواد شناساییشده در طیف  FTIRرنگ قرمز
واحد اندازهگیری )cm-1
)red Sample absorption bands in the FTIR spectrum (unit of measurement cm-1

رنگ

color

B2
Red

ژیپس

سرنج

سفید سرب

gypsum

Red lead

White lead

– 869.11 – 891.25
1153.17 and 1653.03

– 669.65 – 869.11 – 891.25
1444.43 - 2342.14 and 2360.18

669.65 1444.43 and
1700 regions

هانتیت
گلسفید)
Huntite
1444.43

روغن
Oil

1700
regions

پروتئین

Protein
1508.36 and
1541.22
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قرمز

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

شکل  :۸ویژگی ظاهری رنگ طالیی زیر میکروسکوپ 4۰X
Fig. 8: Appearance of golden color under a microscope
)(40 X

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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جدول  :4شناسایی عناصر موجود در رنگ طالیی با SEM-EDS
Table 4: Idntification of golden color by SEM-EDS

 .4-2رنگ قرمز ککد  :)B2در طیف  ،FTIRنوارهای
جذبی در نواحی  11۵۳/17 ،۸91/2۵ ،۸۶9/11و نواحی
 1۶۰۰ cm-1به حضور ژیپس اشاره دارد تصویر  .)9نوار
جذبی ناحیۀ  1444/4۳ cm-1حضور منیزیم را در ترکیبات
بستر نشان میدهد هانتیت)؛ چنانچه در مطالب پیشین
نیز ذکر شد به احتمال زیاد از این عناصر در ساخت بستر
استفادهشده است .سفید و قرمز سرب نیز در نواحی ،۶۰۰
 17۰۰ cm-1 ،14۰۰و  2۳42/14و  2۳۶۰/1۸مشاهده
میشود جدول )۵؛ که از سفید سرب برای روشن کردن و
ایجاد تونالیتۀ رنگی استفادهشده است.
عناصر شناساییشده در آنالیز  ،EDSنیز سودیم ،)Na
منیزیم  ،)Mgآلومینیوم  ،)Alسیلیسویم  ،)Siگووگرد ،)S
کلسیم  )Caو سرب  )Pbرا نشان میدهد جدول .)۶
حضور مقادیر باالی سرب در این طیوف ،مربووط بوه
سفیداب و سرنج  [25] )Pb3O4است که در ترکیب رنوگ
قرمز استفادهشده است .منیزیم شناساییشده نیز مربوط به
حضور هانتیت در ترکیبات بستر است تصویر  .)1۰نتایج

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان

جدول  :۶شناسایی عناصر موجود در رنگ قرمز با SEM-EDS
Table 6: Idntification of red color by SEM-EDS

عناصر
ingredients

درصد وزنی
W%

Na

Mg

Al

Si

S

Ca

Pb

4.55

4.28

4.92

3.57

0.00

20.38

62.27

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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شکل  :9طیفِ  FTIRنمونۀ B2
Fig. 9: FTIR spectrum of B2 sample

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8
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شکل  :1۰طیف  EDSرنگ قرمز
Fig. 10: EDS spectrum of red pigment

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شکل  :12مرجع سرنج ][28
Fig. 12: Red lead reference

شکل  :11رنگدانۀ قرمز زیر میکروسکوپ نوری بزرگنمایی 4۰X
)Fig. 11: Microscopic image of red pigment (40 x
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شکل  :1۳طیفِ  FTIRنمونۀ B3
Fig. 13: FTIR spectrum of B3 sample

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

 .4-3رنگ آبی کنمونۀ  :)B3طی تحقیقات به عمول
آمده توسط دستگاه  ،FTIRحضور نوار جوذبی در ناحیوۀ
 cm-1 21۳1/۰7نشان از آبی پروس دارد تصویر  .)1۳در
این طیف ،نیز مانند نمونۀ  B2ترکیبات ژیپس و هانتیوت

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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حاصل از بررسی ایون رنگدانوه زیور میکروسوکوپ نووری
 )OMحوواکی از آن اسووت کووه نمونووه ،بووا نوووعی بسووت
ترکیب شده است تصویر  .)11ازآنجاکه رنگ قرموز موورد
استفاده در این بنا ،سرنج شناسوایی شود ،بنوابراین ،بورای
حصول اطمینان از نتایج ،این رنگدانه با قرمز سربِ موجود
در اطلس رنگدانهها مقایسه شد تصویر  .)12ذرات سورنج
در زیر میکروسکوپ ،شفاف و تقریباً مات به رنگ نوارنجی
و قرمز مشاهده شدند که از دانههای بسیار ریز تا متوسوط،
متغیر بودند ].[26

مشاهده میشود که در بسوتر بوه کاررفتوهانود .بانودهای
نواحیِ  1۵۰۰ cm-1نشان از حضور پروتئین در ترکیب بوا
رنگدانه دارد .در حضور باند کششی پیوند  C=Oدر ناحیۀ
 17۰۰ cm-1نیز ردپاهایی از روغن مشاهده میشود 4کوه
با توجه به حضور این ماده در تمامرنگها ،نحوۀ اجورای
تزیینات به صورت رنگروغن بوده است .نوارهای جوذبی
نووواحی  14۰۰ ،۶۰۰و  17۰۰ cm-1نیووز نشووان از سووفید
سرب دارد جدول .)7
نتووایج حاصوول از آنووالیز  ،SEM-EDSنیووز حضووور
عناصری چوون سودیم  ،)Naمنیوزیم  ،)Mgآلومینیووم
 ،)Alسیلسیم  ،)Siگووگرد  ،)Sکلور  ،)Clپتاسویم ،)K
کلسوویم  ،)Caآهوون  )Feو سوورب  )Pbرا در ترکیبووات
رنگ ،تشخیص داد تصوویر  .)14آهون موجوود در ایون
نمونه ،اشاره به حضور آبی پوروس  [Fe(CN)6]3دارد ][27

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان

جدول  :7مواد شناساییشده توسط  FTIRدر نمونۀ B3
Table 7: Tab. 3: Material detected by the FTIR device in the B3 sample

نوارهای جذبیِ مواد شناساییشده در طیف  FTIRرنگ آبی واحد اندازهگیری )cm-1
)blue Sample absorption bands in the FTIR spectrum (unit of measurement cm-1

رنگ
Color

سفید سرب
White lead

آبی

B3
Blue

669.76 – 1456.98
and 1700 regions

آبی پروس

ژیپس
Gypsum

869.25891.341153.74 and 1600
regions

هانتیت
گلسفید)

Prussian
blue

Huntite

2131.07

1456.98

روغن

پروتئین

سیلیس

Oil

Protein

Silica

1700
regions

1500
regions

Region of
1153.74

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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شکل  :14طیف  EDSرنگ آبی
Fig. 14: EDS spectrum of blue pigment

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8
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که این ماده در طیف  FTIRنیز شناسایی شد.
چنانچه در تصویر شماره  ۳محل نمونهبرداری آبی)
مشاهده میشود ،این رنگ دارای تونالیتۀ بسویار روشونی
است که مقادیر باالی سرب در این آنالیز نیوز اشواره بوه
سفید سرب برای روشنتر کردن رنگ آبی دارد .به گفتۀ
 ،Zagoraاین مواده عوالوه بور خاصویت روشون کوردن
تونالیتۀ رنگها ،خاصیت زود خشکشوندگی را نیوز دارد
] .[28منیزیم ،کلسیم و گوگرد موجود در نمونوه ،مربووط
به ترکیبات بستر شامل هانتیوت و ژیوپس اسوت .سوایر
عناصر نیز ناخالصیهای موجود در ترکیبات بستر هستند
جدول .)۸
با بررسی رنگ دانۀ آبی در زیر میکروسوکوپِ نووری،
مشخص شد ایون رنگدانوه بوا بسوتی شوفاف و زردرنوگ
مخلوووط شووده اسووت تصووویر  .)1۵در طووی آنالیزهووای

انجام شده رنگ آبی از نوع پروس شناسایی شد؛ بنوابراین،
این رنگ در زیور میکروسوکوپ نووری نیوز بررسوی و بوا
رنگدانۀ پروس در اطلس رنگ ،مقایسه شد تصوویر )1۶؛
رنگدانۀ آبی بهصورت ذرات تیره و روشن سیر و شفاف و
مات است .به گفتۀ  ،Eastaughاندازۀ ذرات این رنگدانه در
زیر میکروسکوپ حدود  ۰/۰1تا  ۰/2میلیمتر) و ازلحوا
رنگ و میزان شفافیت ،آبی روشن تا سویر و موات و نیموه
شفاف است .همچنین ذرات ،از بسیار ریز تا درشوت متغیور
هستند درحالیکه شکل آنهوا زاویوهدار اسوت زوایوا تیوز
نیستند) و منحنی شکل ،محسوب میشوند ].[26
 .4-4رنگ سبز ککد  :)B4آنالیز  FTIRرنگ سبز
در تزیینات این بنا ،حضوور ژیوپس را در نوواحی ،۸۶9/24
 111۵/1۶ ،۸91/۳1و  1۶۰۰ cm-1گووواهی موویدهوود .در
ناحیووۀ  111۵/1۶پیونوودهای  Si-O-Siو  Si-O-Alنشووان از

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

جدول  :۸شناسایی عناصر موجود در رنگ آبی با SEM-EDS
Table 8: Idntification of blue color by SEM-EDS
عناصر ingredients /

Na

Mg

Al

Si

S

Cl

K

Ca

Fe

Pb

درصد وزنی W% /

5.07

6.68

3.39

5.56

2.97

1.78

3.03

8.96

2.09

60.41

شکل  :1۵مشاهدۀ رنگ آبی زیر میکروسکوپ )4۰X
)Fig. 15: Microscopic image of blue pigment (40 x

سویلیس دارد جودول  .)9در نوواحی  14۰۰ ،۶۶9/۵۶و
 17۰۰cm-1بهوضوح سفید سرب ،نمایش داده میشود و
نوار جذبیِ ناحیوۀ  2۰9۰/7۳نشوان از آبوی پوروس دارد.
همچنین در نواحی  17۰۰ cm-1حضور کربونیل نشوان از
وجود روغن و ناحیۀ  1۵۰۰حضور آمید  IIنشان از وجوود
پروتئین در ترکیب رنگ دارد .همانطور کوه در مطالوب
پیشین نیز ذکر شد با توجه به حضور روغن و پروتئین در
تمام نمونهها مشخص میشود که بست از نوع پروتئینی
و تکنیک رنگگذاری ،رنگروغن بوده اسوت،Erhardt .

جدول  :9مواد شناساییشده توسط  FTIRدر نمونۀ B4
Table 9: Material detected by the FTIR device in the B4 sample
نوارهای جذبیِ مواد شناساییشده در طیف  FTIRرنگ سبز واحد اندازهگیری (cm-1
)green Sample absorption bands in the FTIR spectrum (unit of measurement cm-1

رنگ
Color

سبز
B4
Green

هانتیت
گلسفید)

آبی پروس

ژیپس

سفید سرب

Gypsum

White lead

Prussian
blue

869.24- 869.311115.16 and
1600 regions

669.56- 1445.061472.89 and 1700
regions

2090.73

Huntite
1445.06
and
1472.89

روغن

پروتئین

سیلیس

Oil

Protein

Silica

1700
regions

Regions of
1508.48 and
1541.43

Region of
1115.16

عناصر ingredients /

Mg

Al

Si

S

K

Ca

Fe

Pb

درصد وزنی W% /

5.05

2.40

2.95

20.57

2.18

28.28

0.68

37.84
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جدول  :1۰شناسایی عناصر موجود در رنگ سبز با SEM-EDS
Table 10: Idntification of green color by SEM-EDS

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

بر این عقیده است که روغنهایی که در رنگها و جالها
بهکاررفتهاند ،اغلب ،روغونهوای اسوتخرابشوده از دانوه
گیاهان هسوتند کوه از هوزاران سوال پویش بوهکواربرده
میشدند ].[29
عناصر شناساییشده در رنوگ سوبز ،توسوط دسوتگاه
 SEM-EDSعبووارت هسووتند از :منیووزیم  ،)Mgآلومینیوووم
 ،)Alسیلسیم  ،)Siگوگرد  ،)Sپتاسیم  ،)Kکلسویم ،)Ca
آهن  )Feو سورب  )Pbکوه در جودول  1۰و تصوویر 17
مشخصشده است.

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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شکل  :1۶مرجع آبی پروس ][28
Fig. 16: Prussian blue reference

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان
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شکل  :1۸رنگ سبز در زیر میکروسکوپ )4۰X
Fig. 18: Microscopic image of green pigment (40 x
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حضور کلسیم و گووگرد نشوان از حضوور ژیوپس بوا
فرمول شیمیایی  )CaSO4.2H2Oدر ترکیبات دارد .منیزیم
نیووز نشووان از هانتیووت گوولسووفید) بووا فرمووول شوویمیایی
 Mg3Ca(CO3)4است که با توجه به حضور ایون ترکیبوات
در تمام آنالیزها ،مشخص میشود که از ترکیوب ژیوپس و
هانتیت در سواخت بسوتر اسوتفادهشوده اسوت .بوه گفتوۀ
هوالکووویی و کریمووی ،هانتیووت یکووی از محبوووبتوورین
رنگدانههوایی اسوت کوه بوهعنووان رنوگدانوۀ سوفید در
نقاشیهای دیواری ایرانی مورداستفاده قرار میگیورد ].[30
با توجه به اینکوه بسوتر بایود سوطحی صواف و یکدسوت
داشتهباشد ،بنابراین ،از خواص این رنگدانه بورای مطلووب
کردن بستر استفادهشده اسوت .همچنوین حضوور مقوادیر
باالی سرب در طیف  EDSنشان از حضوور ایون مواده در
ترکیب رنگ سبز دارد که سفید سورب شناسواییشوده در
 FTIRنیز به حضور سفیداب برای کمرنگ و روشن کردن
ایوون رنووگ ،اشوواره دارد؛ در تصووویر شووماره  ۵محوول
نمونهبرداری از رنگ سبز ،نشان میدهود کوه ایون رنوگ
دارای طیف بسیار روشنی است و ترکیب سوفید سورب در
آن ،برای روشن کردن رنگ ،طبیعی به نظر میرسد).
عناصری چون سیلیسیم ،آهن ،آلومینیووم و پتاسویم
نیز به حضور سبز سیلو در بین رنگها اشواره دارنود کوه
ترکیب شیمیایی این رنگ بهطور تخمینی K⦋(Al,Fe3+),
 )(Fe2+,Mg)⦌(AlSi3,Si)O10(OH)2است] .[31سویلیسهوا
ترکیباتی معدنی هستند که سبز خواکی بیشوتر از آنهوا
تشکیلشده است و بهطور وسیعی در سطح جهان یافوت

میشوند .خاک سبز سبز سیلو) بهطوور عموده از هور دو
مادۀ معدنیِ خاک رس ،سالدونیت و گلوکونیت تهیهشده
اسووت ] .[32ایوون رنگدانووه از دوران باسووتان در تمووام
تکنیکهای هنری کاربرد داشوته اسوت ] .[33درنهایوت،
نوار جذبیِ آبی پروس در طیف  FTIRو حضوور آهون در
نتایج  ،EDSنشوان حضوور از ایون رنگدانوه در ترکیوب
بارنگ سبز دارد.
برای اطمینان از نتایج حاصل از آزمایشها ،این رنگ
در زیر میکروسوکوپ نیوز شناسوایی شود .رنوگ سوبز یوا
بووهصووورت ترکیبووی از رنووگ مایووههووای آبووی و زرد و یووا
بهصورت تکفام سبز بوه کوار مویرود؛ بنوابراین ،پوس از
بررسی رنگ در زیر میکروسکوپ ،نتیجه حاکی از آن بوود
که از ترکیب رنگدانههای آبی ،سبز و سوفید بورای ایجواد
رنگ سبز در این تزیینات استفادهشده است تصویر .)1۸
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شکل  :17طیف  EDSرنگ سبز
Fig. 17: EDS spectrum of green pigment

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

آنالیزهوای  FTIR ،OMو SEM-EDS

نتایج نهایی از
مشخص میکند که بسوتر ،ترکیبوی از ژیوپس و هانتیوت
است و از ترکیب سفید سرب ،آبیِ پروس و سبز سویلو بوه
همراه بست پروتئینوی ،بورای رنوگگوذاری نوواحی سوبز
استفاده است.

گووولسوووفید  )Mg3Ca(CO3)4بوووه هموووراه ژیوووپس
 )CaSO4.2H2Oشناسایی شود .هانتیوت از ادوار گذشوته
تاکنون هم بهعنوان رنگ سفید و هم بورای بسترسوازی
نقاشیها استفاده شده است .نتایج آزمایشها حاکی از آن
هستند که کلیۀ مواد و رنگدانههای شناساییشده در این
پژوهش ،با موواد و مصوالح بوهکاررفتوه در دوران قاجوار
جدول  )1مطابقت دارند.

[2] Shirazi. M and Mousavilar. M, Retrieval of
identity in Qajar Era (case study:
ceramics), Negareh 12)41 , 2017, p 17-29.
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 .1در خانههای پدرساالری همۀ کسان و خویشواوندان نزدیوک
در یک خانه زندگی میکردند .پدر ،موادر ،فرزنودان ،پودربزر ،
مادربزر  ،نوهها و عروسها در کنار هم بودند ،دلیلوی نداشوته
که به یک جای دیگور برونود .هموۀ آنهوا از یوک آشوپزخانه
بهرهگیری میکردند ].[6
 .2به اتاقهای دو سوی یک اتواق میوانی بوزر ماننود تواالر
میانوار ،بروار گفته میشد ].[7
 .۳درگذشته هنرمندان برای اجورای تزیینوات طالکواری ،یوا از
ورقههای فلزی استفاده میکردند و یا با ترکیب پوودر فلوزات بوا
بست و استفاده از قلممو نقوش را اجرا میکردند.
 .4چون پروتئینها منبعوی بورای تغذیوه میکروارگانیسومهوا و
حشرات هستند بنابراین ،از ایون مواده کمتور بوهعنووان ورنوی
استفاده میشده و بیشتر نقوش عامول چسوبانندۀ رنوگ را ایفوا
میکرده است.

سپاسگزاری
در پایان ،نویسندگان از سرکار خانم رؤیوا بهوادری جهوت
همکاری در بخش شناسایی و تحلیل نتوایج آزموایشهوا،
سوورکار خووانم محبووی مسووئول آزمایشووگاه SEM-EDS
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران) و سرکار خوانم
فاطمه بارانی تشکر و قدردانی مینمایند.
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 .5نتیجهگیری
خانۀ سادات دُرمیانی ،ازجمله بناهای تاریخی قاجواری در
اصفهان است که جزو هفتدستخانهها بووده و پوس از
مرمت و بازسازی آن ،اکنون تغییر کاربری داده و به هتل
سنتی تبدیل شده است .در ضلع شرقی و غربیِ شاهنشین
این خانه دو اتاق بروار قرارگرفته که به اتاقهوای نقوش
معروف بودهاند و تنها قسمتهای بنا هستند که تزیینات
آنهووا از دوران قاجووار تووا بووه امووروز دسووتنخووورده
باقیماندهاند .برای شناسایی نوع رنگدانه های بهکاررفتوه
در این بنا از رنگهای طالیوی ،قرموز ،آبوی و سوبز کوه
بیشترین کواربرد را داشوتند ،نمونوهبورداری و آنالیزهوای
 SEM-EDS ،FTIRو  OMانجام شود .نتوایج حاصول از
آزمایشها مشخص کرد که رنگهای بهکاررفته در ایون
تزیینات از نوع مواد معودنی بوه هموراه بسوت پروتئینوی
هستند و تکنیوک بوهکاررفتوه ،رنوگروغون اسوت .رنوگ
طالیی بهکاررفته در این نقوش ترکیبی از آلیاژهوای موس
و روی برنج) ،قرمز از نوع قرمز سرب یا سورنج ،)Pb3O4
آبی از نووع آبوی پوروس  )Fe4(Fe⦋CN⦌6)3و رنوگ سوبز
ترکیبی از آبوی پوروس بوه هموراه سوبز خواکی یوا سویلو
)K⦋(Al3+,Fe3+) (Fe2+,Mg2+)⦌(AlSi3,Si4)O10(OH)2
است؛ ضمن آنکه از سوفید سورب )2PbCO3.Pb(OH)2
برای ایجاد تونالیتههای رنگی و روشن کوردن رنوگهوا
استفادهشده است .در ترکیبات الیۀ بستر نیز هانتیوت یوا

 شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان/ فیروزنیا و همکاران

].17 – 29 ،)41 12

[3] Gholamzade Kalaei. A and Samanian. K,
Structural analysis of materials and
techniques of plinth ornaments of Safavid
Era: A case study of Shah Abbas II
mausoleum in Qom, journal of visual and
applied arts 2018, 10)20 , p 117-131 ]in

 سروش دانش؛: تهران. معماری ایرانی.پیرنیا محمد کریم
].1۳92
[8] Soltan Seyyed Rezakhan (), Dar-al-saltaneh
map of Isfahan, municipality of Isfahan,
Isfahan
City
Renovation
and
improvements Organization 2013.] in
Persian .

[ DOI: 10.29252/jra.6.1.47 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8 ]

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
2022-03-17 ]

Persian .

 تحلیوول. کووورس سووامانیان،غووالمزاده کالیووی احموود
ساختاری موواد و تکنیوک بوهکاررفتوه در تزیینوات ازارۀ
سنگی دورۀ صفوی نمونه مطالعاتی بقعه شاهعباس ثانی
پژوهشی نامه هنرهوای تجسومی و- فصلنامه علمی،)قم
].117 – 1۳1 :2۰ ،1۳9۶ کاربردی
[4] Abbasi. J, Bahadori. R, Bozorgmehr. M.A,
Beheshti. I and Bahrololoumi, F,
Identification of materials and pigments
used in mural painting of Rahim Abad
historic garden & mansion in Birjand,
journal of research on Archaeometry,
volume 2(2) 2017, p 63-76. ]in Persian .

 بهشوتی، بزرگمهر محمدعلی، بهادری رؤیا،عباسی جواد
 شناسووایی مووواد و.سووید ایوورب و بحرالعلووومی فرانووک
رنگدانههای بهکاررفته در نقاشیهای دیوواری مجموعوه
 پژوهووۀ،بووا و عمووارت توواریخی رحوویمآبوواد بیرجنوود
].7۶ – ۶۳ ص،)2 2 ،1۳9۵ باستانسنجی

[5] Ashrafi, A, Westernization in Iranian
Architecture "The Impact of Different
Societies on Iranian Architecture from the
Beginning to Contemporary", Isfahan:
Goftemane Andishe publication, 2016. ]in
Persian .

 توأثیر: فرنگی سازی در معماری ایرانوی.اشرفی علیرضا
،جوامع مختلوف بور معمواری ایوران از آغواز توا معاصور
]. گفتمان اندیشه،1۳9۵اصفهان
[6] Memarian.
GH,
Static
Iranian
Architecture, first volume, Tehran:
Naghmeh NoAndish publication, 2013. ]in
Persian .

، جلود اول. معماری ایرانی نیارش.معماریان غالمحسین
].1۳92 ، انتشارات نغمه نواندیش:تهران
[7] Pirnia. M.K (), Persian architecture, Edited
by Gholam Hossein Memarian, Tehran:
Soroush Danesh publication 2013 ]in
Persian .

[9]

، نقشووۀ دارالسوولطنۀ اصووفهان.سوولطان سووید رضوواخان
 سوازمان نوسوازی و بهسوازی شوهر.شهرداری اصفهان
].1۳92 اصفهان؛

Aerial map of Isfahan, municipality of
Isfahan, Isfahan City Renovation and
improvements Organization, Edited by
authors 2016.] in Persian .

 سووازمان. شووهرداری اصووفهان.نقشووه هوووایی اصووفهان
: تنظویم و ویورایش.نوسازی و بهسازی شوهر اصوفهان
].1۳9۵ نگارندگان؛

[10] Basiri, S, The comparative study of the
constructional features
of
gilding
decoration of Qajar period in Isfahan case
study: the houses of Qodsiyye,
Shahshahan and Haghighi, Negarineh
Islamic Art, scientific research quarterly, ,
2014, 2, p 52-69 ]in Persian .

 مطالعۀ تطبیقی ویژگویهوای سواختاری. سمیه،بصیری
:تزیینات طالکاری دورۀ قاجار در اصفهان نمونه مووردی
 فصولنامه علموی، شهشوهان و حقیقوی،خانههای قدسیه
].۵2 – ۶9 ،)2 1 ،1۳9۳ نگارینه هنر اسالمی

[11] Bahadori. R, Tazimi. D and jahangardi. S,
Identification on mural painting of
Borojerdiha house in Kashan, Proceedings
of the First symposium on Materials
Science and conservation of Cultural and
Historical artefacts, Tehran: research
institute of cultural heritage & tourism,
2012, p 143-149 ]in Persian .

. و سومیه جهوانگردی، دانیوال تعظیموی، رؤیوا،بهادری
بررسی و شناسایی موواد و رنگدانوههوای بوهکاررفتوه در
 مجموعه،نقاشیهای دیواری خانه بروجردیهای کاشان
مقوواالت نخسووتین همووایش علووم مووواد و حفاظووت آثووار
 پژوهشووگاه میووراث، تهووران،1۳91 فرهنگووی و توواریخی
].149 – 14۳  ص.فرهنگی و گردشگری

[12] Rahmani. Gh and Hosseini. M, Intention
and its relation with colors used in royal
Qajar mural painting, journal of research

1399 بهار و تابستان، شماره اول، │ سال ششم64

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

on Archaeometry, 2019, year 5(1), p 3141]in Persian .

 نیتمندی و ارتباط. غالمرضا و مهدی حسینی،رحمانی
،آن بارنگهای بهکاررفته در دیوارنگارههای درباری قاجار
].۳1 – 41 ،)1 ۵ ،1۳9۸پژوهۀ باستانسنجی

[ DOI: 10.29252/jra.6.1.47 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8 ]

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
2022-03-17 ]

[13] Nikoei. Z and Samanian. K (2020),
Identification of green and red pigments
used at mural painting of the Zandieh in
Shiraz by instrumental methods, Journal
of color science and technology, 2020,
14(1), p 49-61 ]in Persian .

 شناسایی رنگدانههوای. زهرا و کورس سامانیان،نیکویی
سبز و قرمز دیوارنگارههای دوره زنود در شویراز بوا روش
 نشریه علمی پژوهشی علوم و فنواوری رنوگ،دستگاهی
].49-۶1  ص،)1 14 ،1۳9۸

[14] Chaghamirzaye. R. Technology and
pathology and conservation plan for mural
paintings in Panj-Dari room of Sarem-alldowleh house of Kermanshah, M.A
Thesis, Conservation of historical &
cultural objects, University of Art, Tehran.
2017. ]in Persian .

 آسیبشناسی و اراۀه راهکار، فنشناسی. رؤیا،چقامیرزایی
حفاظتی برای نقاشیهای دیواری اتاق پنجدری در خانوۀ
 رشوته، پایاننامه کارشناسی ارشود،صارمالدوله کرمانشاه
 دانشوگاه هنور تهوران،مرمت اشیاء فرهنگوی و تواریخی
].1۳9۵

[15] Ghavami. F. Technical study of colorful
paintings depicted in Ghatarbandies of
eastern room of Shah-Neshin in Haghighi
house in Isfahan, Master،s Thesis,
Conservation of historical & cultural
objects, Art University of Tehran 2015. ]in
Persian .

 فنشناسی نقاشویهوای رنگوی در قطوار. فرشته،قوامی
،بندیهای اتاق شرقی شاهنشین در خانه حقیقی اصفهان
پایوواننامووه کارشناسووی ارشوود مرمووت اشوویاء توواریخی و
].1۳9۳  دانشگاه هنر تهران،فرهنگی
[16] Mardani, E. Conservation and Restoration
of some part of the wall painting in the
house of Akhavan-e-Haghighi in Isfahan,
Bachelor Thesis, Conservation of
historical & cultural objects, University of
Art, Isfahan, 2007. ]in Persian .

 حفظ و مرمت جزۀوی از دیوارنگوارۀ خانوۀ. الهه،مردانی
65

│ 1399 بهار و تابستان، شماره اول،سال ششم

 پایاننامۀ کارشناسی مرموت آثوار،اخوان حقیقی اصفهان
].1۳۸۶  دانشگاه هنر اصفهان،تاریخی
[17] Vatandoost, R and Bahadori, R.
Identification of Compounds Used in a
Wall Painting by Using Fourer-Transform
Infrared Spectroscopy, Proceedings of the
Conservation of Historical Cultural
Center, Tehran, 1998, p 98-101. ]in
Persian .

 شناسایی اجزاء یک. رسول و رؤیا بهادری،وطندوست
نقاشی دیواری به روش طیفسنجی زیور قرموز تبودیل
 مجموعه مقاالت پژوهشکده حفاظوت و.FTIR فوریه
 پژوهشوکده: تهوران،)1 فرهنگوی-مرمت آثار تاریخی
-1۰1 ،1۳77 حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی
].9۸
[18] Ahmadi S, Shokouhi F, Oliaiy P, LamehiRachti M, Rahighi J. Characterisation of
the Wall Painting Pigments of Baghcheh
Joogh Castle by PIXE. International
Journal of PIXE. 2005;15(03n04):345-50.
[19] Esmailian. F. Syrvey of Monochrome
Mural Paintings Techniques of Bekhradys
House, M.A Thesis, Conservation of
historical & cultural objects, University of
Art, Tehran; 2014. ]in Persian .

 فونشناسوی نقاشویهوای دیوواری. فاطمه،اسماعیلیان
 پایوانناموه،تکفام شواهنشوین خانوۀ بخوردی اصوفهان
،کارشناسیارشود مرموت و احیوای بافوتهوای تواریخی
].1۳92 دانشگاه هنر تهران
[20] Samanian K, Abbasi Z, Kaldareh Ai.
Archaeometrical Study of the Used
Materials in Qajar Easel Painting Using
XRD, XRF, PLM And FTIR Techniques:
A Case Study Of" Egyptian Girl" Tablout.
Mediterranean
Archaeology
&
Archaeometry. 2013 Jul 1;13(2).
[21] Firooznia. A and Samanian. K. Ingredients
and techniques of an Qajar oil painting,
Ganjine-ye asnad, historical research &
archiveal studies quarterly, 2018, 28(1), p
152-174 ]in Persian .

 شناسوایی موواد و. افسانه و کوورس سوامانیان،فیروزنیا
رنگدانههای بهکاررفته در تابلوی رنگروغون دوره قاجوار
 فصلنامه علموی پژوهشوی.منسوب به ابوالقاسم اصفهانی
].1۵2-174  ص،)1 2۸ ،1۳97 گنجینه اسناد

[22] Pakzad Z. Color Structure in the Persian
Painting. Rev. Eur. Stud.. 2017;9:1.

 شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان/ فیروزنیا و همکاران

[23] Stuart, B. Analytical techniques in
materials conservation, [Translate by
Bagherzadeh Kasiri M.], Tabriz Islamic
Art University Publications. 2014 ]in
Persian .

[24] Siddall R. Mineral pigments in
archaeology: their analysis and the range of
available materials. Minerals. 2018
May;8(5):201.
[25] Fitzhugh EW. Red lead and minium.
InArtists' pigments; A handbook of their
history and characteristics 1986 (Vol. 1,
pp. 109-139).
[26] Eastaugh N, Walsh V, Chaplin T, Siddall
R. Pigment compendium: a dictionary of
historical pigments. Routledge; 2007 Mar
30.
[27] McBride C. A pigment particle & fiber
atlas for paper conservators.Graph ICS
Conservation laboratory. Getty trust
postgraduate fellow 2002. P 1-86.
[28] Zagora J. SEM-EDX pigment analysis and
multi-analytical study of the ground and
paint layers of Francesco Fedrigazzi's
painting from Kostanje. InCeROArt.
Conservation, exposition, Restauration
d’Objets d’Art 2013 May 12 (No. EGG 3).
Association CeROArt asbl.

[ DOI: 10.29252/jra.6.1.47 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8 ]

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
2022-03-17 ]

 روشهوای تجزیوۀ موواد در مرموت و. باربوارا،استوارت
، ترجموۀ مسوعود بواقر زاده کثیوری،حفاظت آثار تاریخی
].1۳9۳  دانشگاه هنر اسالمی:تبریز

[29] Erhardt D. Paints based on drying oil
media. Painted Wood: History and
Conservation, The Getty Conservation
Institute, Los Angeles. 1998 Aug 27:17-32.
[30] Holakooei P, Karimy AH. Micro-Raman
spectroscopy and X-ray fluorescence
spectrometry on the characterization of
the Persian pigments used in the preseventeenth century wall paintings of
Masjid-i Jāme of Abarqū, central Iran.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular
and Biomolecular Spectroscopy. 2015 Jan
5;134:419-27.
[31] Ospitali F, Bersani D, Di Lonardo G,
Lottici PP. ‘Green earths’: vibrational and
elemental characterization of glauconites,
celadonites and historical pigments.
Journal of Raman Spectroscopy: An
International Journal for Original Work in
all Aspects of Raman Spectroscopy,
Including Higher Order Processes, and
also Brillouin and Rayleigh Scattering.
2008 Aug;39(8):1066-73.
[32] Feller RL. Artist's pigments: a handbook
of their history and characteristics. Vol. 1.
1986.
[33] Gražėnaitė E, Kiuberis J, Beganskienė A,
Senvaitienė J, Kareiva A. XRD and FTIR
characterisation of historical green
pigments and their lead-based glazes.
Chemija. 2014 Dec 1;25(4):199-205.

1399 بهار و تابستان، شماره اول، │ سال ششم66

پژوهه باستانسنجی 9911؛ 66-74 :)9(6

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

DOI: 10.29252/jra.6.1.47

مقاله پژوهشی
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افسانه فیروزنیا* ،1علیرضا اشرفی ،2فرانک بحرالعلومی

 .1کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران
 .2کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی میراث معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،یزد ،ایران
 .2مربی و عضو هیئتعلمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی– فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت9918/91/25 :

تاریخ پذیرش9911/92/92 :

چکیده

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.47

* مسئول مکاتبات :تهران ،خیابان حافظ ،خیابان شهید سرهنگ سخایی ،بعد از تقاطع  ۰۳تیر  ،شماره  ،۶۵کد پستی11۰۵۱1۰۶1۱ :
پست الکترونیکیfirooznia.afsane@gmail.com :
«این نشریه با احترام به قوانین اخالق در نشریات تابع قوانین کمیته اخالق در انتشار  )COPEاست و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابلوه بوا تقلوب
در آثار علمی پیروی مینماید».

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

خانه سادات دُرمیانی ،ازجمله خانههای کمتر شناختهشدۀ قاجار است که در محله بیدآباد ،خیابان مسجد سید اصفهان واقعشده است .این
خانه که هماکنون به هتل سنتی سهروردی تغییر کاربری داده است ،دارای تزیینات فاخری ازجمله گچبری ،آینهکاری و نقاشی دیوواری
است که در این پژوهش با توجه به اهمیت نقوش کشیده شده ،به شناسایی تکنیک و مواد بهکاررفته در اجرای نقوش دیوواری موجوود
در اتاقهای بروار پرداختهشده است و درنهایت مواد شناساییشده ،با مواد و مصالح بهکاررفته در نقاشیهای قاجار مقایسه شد .بوا توجوه
به بیشترین کاربرد رنگهای طالیی ،قرمز ،آبی و سبز ،در تزیینات این خانه ،از این رنگها به میزان بسیار کم و با در نظر گرفتن اصول
عدم آسیب بصری ،نمونهبرداری شد .برای رسیدن به هدف پژوهش ،از روشهای آزمایشگاهی برای شناسایی بسترِ رنگ ،رنگدانههوا،
بست و الیۀ محافظِ رنگ استفادهشده است .از دستگاه طیفسنج زیر قرمز تبدیل فوریوه  )FTIRبورای شناسوایی موواد آلوی ،دسوتگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به تجزیه پاشندگی پرتوی ایکس  )SEM-EDSبورای شناسوایی عناصور و ترکیبوات معودنی و از
میکروسکوپ نوری  )OMبرای شناسایی و تجزیهوتحلیل مواد و رنگدانهها استفاده شد .در این تحقیق ،ترکیب بستر بهصورت ترکیبی
از هانتیت گلسفید) و ژیپس شناسایی شد؛ همچنین مشخص شد کوه رنوگهوا دارای ماهیوت معودنی هسوتند و نقووش بوا تکنیوک
رنگروغن اجراشدهاند .رنگدانههای بهکاررفته در تزیینات این بنا عبارت هستند از :طالیی از نوع پودر برنج مس و روی) ،قرمز سرنج،
آبی پروس و سبز ترکیبی از آبی پروس و سبز خاکی سیلو) .همچنین از سفید سرب برای ایجاد تونالیتههای رنگی استفادهشوده اسوت.
بستِ بهکاررفته در ترکیب رنگدانهها نیز از نوع پروتئینی ،شناسایی شد.
کلمات کلیدی :خانه دُرمیانیِ اصفهان ،دیوارنگاره ،رنگدانه ،قاجارEDS ،FTIR ،OM ،
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 .1مقدمه
در دورۀ قاجار ،به علت تأثیرپذیری هنرمندان از اروپا ،شیوۀ
رنگروغون در ایوران رواب بسویار یافوت ] [1و اسوتفاده از
رنگروغن نهتنها بر روی بومهای پارچوهای ،بلکوه بورای
تزیین دیوار بناها نیز رایج شد .هنر غرب نهتنها در کواربرد
مواد و مصالح ،بلکه در شیوۀ اجرا و حتوی در نووع نقووش
تزیینات این بناها نیز تأثیر گذاشوت و منجور بوه آمیخوتن
شیوههای هنری غربی با شیوههای هنری ایرانی ] [2شود.
در این دوره ،از نقوش مختلف برای تزیین دیوارها استفاده
شد و رنگهای سنتی و رنگهای غربی گاهی بهصوورت
تلفیقی و گاهی بهصورت مجزا برای رنگآمیزی نقوش به
کار رفت .بهعنوانمثال درگذشته از رنگهای حاوی موس
و الجورد بهعنوان رنگ آبی و سبز استفاده میشد ،اموا بوا
ورود آبی پروس به ایران ،هنرمندان این رنگ را بهصورت
مجزا و یا گاهی بهصورت تلفیق با سایر رنگدانههوا بورای

بهبود خواص رنگی و ایجاد تونالیتۀ رنگی) استفاده کردنود؛
چنانچه مشاهده مویشوود در تزیینوات ازارۀ سونگیِ بقعوۀ
شاهعباس ثانیِ قم که متعلق بوه دوران صوفوی اسوت ،از
زنگار مس و ماالکیت برای رنگ سبز استفادهشوده اسوت
] .[3درحالیکه در تزیینات بوا رحویمآبواد بیرجنود کوه از
بناهووای دوران قاجووار اسووت ،از ترکیووب آبووی پووروس و
ماالکیت برای رنگ سبز استفادهشده است ].[4
معماری دورۀ قاجار را معماری خانهسازی یا معمواری
خانههای مسکونی نامیدهانود ] .[5خانوۀ سوادات دُرمیوانی
ازجمله بناهای تاریخی دوران قاجوار اسوت کوه درگذشوته
جزء هفتدستخانهها بوده و به مجموعه خانههای سادات
دُرمیانی مشهور بوده است .ایون خانوه در خیابوان مسوجد
سید اصفهان که یکی از قودیمیتورین محوالت اصوفهان
محسوب میشود ،واقعشده است و اکنون مساحت آن بوه
حدود نهصود مترمربوع مویرسود تصوویر  1و  .)2بعود از

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8
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شکل  :1محل قرارگیری مجموعه خانههای سادات دُرمیانی بر روی نقشۀ رضاخانی ][8
Fig. 1: Location of Sadat-i-Dormiani houses on Rezakhani map

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

main path

دسترسی فرعی

Green space

خیابان مسجد سید

1

Masjed Seyyed St

Stop Street

مسجد سید
Syyed Mosque

بازارچه بیدآباد
Bid-Abad shopping

خانه تاریخی متوسالن

2

خیابان طیب
Tayeb St

 3کوچۀ شهید مقراضگر
Meqrazgar Alley

 4بنبست امین

Amin Deadend

خانه تاریخی دُرمیانی
Dormiani - home
شکل  :2موقعیت کنونی خانۀ دُرمیانی ][9
Fig. 2: Current location of Sadat-i-Dormiani Houses
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خانووههووای پدرسوواالری ،1عوودهای از رجووال حکووومتی و
ثروتمندان ،به این باور رسویدند کوه فرزنودان ،نوادگوان و
خویشان خود را در کنار هم اما بیرون از خانوههوای خوود
نگهدارند تا بتوانند امنیوت و آسوایش را در محول اسوتقرار
خویش به وجود آورنود؛ بنوابراین در کنوار خانوۀ خوویش،
خانههای دیگری را بنا کردند که البته ازلحوا معمواری و
فرم ،شبیه به خانۀ خودشان بود و خویشان درجۀ اول را در
آن جای دادند .تعداد این خانههای اطراف ،گاهی به هفت،
پنج و یا نُه میمیرسید که درمجموع به هفتدستخانهها

شهرت یافتند .این خانه که در فهرست میراث ملی ایوران
با شمارۀ  1۰۳1۰به ثبت رسیده ،چهار صفه چهوار ایوانوه)
بوووده کووه در ضوولع شوومالی آن شوواهنشووین سووهدری) و
حوضخانه قرار داشته و چهار اتاق بروار 2در طرفین آنهوا
قرارگرفته است .دو اتاقِ بروارِ طرفینِ شاهنشین ،ابعواد × ۰
 ۶متر دارند که با انواع نقوش دیوواری ،گوچبوری ،نقاشوی
پشت شیشه و آینهکاری مزین گشتهاند .ایون دو اتواق ،در
تصووویر  ۰پووالن خانووۀ درمیووانی) بووا عالمووت سووبز
مشخصشودهانود .در اضوالع شورقی و غربوی خانوه نیوز

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

Motevasellan - home
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اتاقهای زمستاننشین و تابسوتاننشوین قرارگرفتوهانود و
درنهایت در قسمت جنوب ،مطبخ یا آشوپزخانۀ سرتاسوری
قرار داشته که اکنون تغییر کاربری داده و بوه چهوار اتواق
تبدیل شده است.
نقشهای بهکاررفته در این اتاقها شامل نقوشهوای
اسلیمی ،ختایی و منظرهسوازی اسوت کوه بوا طیوفهوای
مختلف رنگی ،از قبیل سبز و آبویِ تیوره و روشون ،قرموز،
صورتی و طالیی مزیّن شدهاند تصویر  .)4هودف از اراۀوۀ
این پژوهش ،شناسایی فناوری ساخت و نوع رنگدانههوای
بهکاررفته در تزیینات دیواری خانۀ دُرمیانی اصفهان متعلق
به دوران قاجار ،با استفاده از روشهای دستگاهی است توا
بر اساس آن بتوان طرحی مناسب برای حفاظت و مرموت
اثر اراۀه داد .درنهایت نیز نتایج بهدستآمده از فونشناسوی
مواد و مصالحِ خانۀ دُرمیانی ،با نتوایج دیگور نقاشویهوای
دیواری دورۀ قاجار که در متوون و مقواالت ذکرشودهانود،
مقایسه شد.
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شکل  :۰پالن خانۀ دُرمیانی و موقعیت اتاقهای بروار اتاق نقش)
Fig. 3: The plan of the Dormiani,s house and the location
)of the Barvars rooms (decoration room

 .2پیشینۀ پژوهش
در رابطه با خانههای تاریخی دوران قاجار و تزیینات آنها،
پژوهشهایی انجامشده است و پژوهشگران در حوزههوای
مختلف به بررسی این خانهها و تزیینات موجوود در آنهوا
پرداختووهانوود .در خصوووص نقوووش دیووواری ،بصوویری ،در
مقالهای تزیینوات طالکواری دورۀ قاجوار را در خانوههوای
قدسیه ،شهشهان و حقیقی موردبررسی قرار داده و جهوت
شناسایی مواد سازنده و روش اجرا ،آزموایش هوای متنووع
شیمی کالسیک و روشهای دسوتگاهی  XRD ،FTIRو
 )SEM-EDXرا استفاده کرده و درنهایت بوه ایون نتیجوه
رسیده است که طالی بهکاررفته در خانۀ حقیقوی ،از نووع
آلیاژ برنج به همراه روغن بزرک ،خانوۀ شهشوهان از نووع
آلیاژهای برنج و برنز با روغن بزرک و خانۀ قدسیه ترکیبی
از عناصر معدنی چون برنج ،برنز ،آهون ،آلومینیووم و نقوره
با بست و جالی روغن کمان بوده است .ضمن آنکه برای
الیهچینی از گچ و سریش در خانههای حقیقی و قدسویه و
گچ و سریش و گِلِ سرخ در خانۀ شهشهان اسوتفادهشوده
اسووت ] .[10عباسووی و همکوواران ،در مقالووۀ خووود مووواد و
رنگدانههای بهکاررفته در نقاشیهای دیواری مجموعۀ با
و عمارت رحیمآباد بیرجنود را کوه متعلوق بوه دوره قاجوار
است ،موردبررسی قراردادند .آن ها برای شناسایی عنصری
و ترکیبی مواد تشکیلدهندۀ رنگها و بسوتر نقاشویهوا از
روشهووای دسووتگاهی همچووون ،XRD ،PLM ،FTIR
 SEM-EDXو  XRFپرتابل) استفاده کردهانود و بوه ایون
نتیجه رسیدهاند که الیۀ بستر مخلوطی از کلسیم سوولفات
گچ) و کلسیم کربنات گلسفید) بووده و از سورنج بورای
رنگ قرمز ،ترکیبِ آبی پروس و ماالکیت برای رنگ سبز،
الجورد و ترکیبات آهن و مس برای رنگ آبی و از مخلوط
مس و روی برای رنگ طالیوی اسوتفادهشوده اسوت .]4
بهادری و همکارانش ،در مقالۀ خود بوه شناسوایی موواد و
رنگدانه هوای بوه کاررفتوه در نقاشویهوای دیوواری خانوه
بروجردیهای کاشان پرداختهانود کوه ازجملوه خانوههوای
قاجاری ایران است و برای رسیدن به هدف پژوهش خود،
از روشهای شیمیایی و دستگاهی مثول ) FTIR ،XRDو
 )SEM-EDXاستفاده کردهاند و رنگهای شناسواییشوده
در این دوره را از نوع قرمز شنگرف سوولفید جیووه) ،آبوی

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان │ 9311

09

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.47

الجورد ،طالی مخلوط از دو فلز مس و روی ،سبز ترکیبی
مس و آرسنیک) ،الیه تدارکاتی هانتیت کربنات دوتوایی
کلسیم و منیزیم) و الیه بستر مخلوطی از سولفات کلسویم
آبدار ،نیم آبه و خشک تشخیص دادهاند که با چسبهوای
حیوانی و ورنی روغنوی ترکیوبشودهانود ] .[11رحموانی و
حسینی ،نیز بوا اسوتفاده از روش شویمیِ تور و  FTIRبوه
شناسایی مواد تشکیلدهندۀ رنگهوای بوهکاررفتوه در دو
دیوارنگارۀ اتاق نقاشیِ کاخ گلستان و صف سالم فتحعلوی
شاه قاجار پرداختهاند .رنگهای شناسواییشوده در ایون دو
اثر عبارت هستند از :آبی پروس ،آبی الجورد و قرمز اخورا؛
همچنووین از طووال و اکسووید سوورب بوورای رنووگ طالیووی
استفاده شده و الیۀ بستر نیز ترکیب گوچ و هانتیوت کوم)
تشخیص داده شوده اسوت ] .[12ازآنجاکوه معمواری دورۀ
قاجار در تداوم معماری دورۀ زند است ،بنوابراین ،در رابطوه
با شناسایی رنگدانههای بهکاررفته در دیوارنگارههوای ایون
دوره ،نیکویی و سوامانیان ،در مقالوۀ خوود ،بوه شناسوایی
رنگهای سبز و قرمز در سه بنای کاخ کریمخان ،عموارت
دیوووانخانووه و عمووارت هفووتتنووان پرداختووهانوود و بوورای
تشوخیص نوووع رنووگهوا از روشهووای آنووالیز دسووتگاهی
 XRD ،PLM ،FTIRو  )XRFاستفاده کردهاند و درنهایت
این نتیجه ،حاصول شوده کوه از سورب و شونگرف بورای

رنگهای قرمز استفادهشده و سبز بهکاررفتوه نیوز از نووع
ماالکیت بوده است] .[13در جدول شمارۀ  1مواد و مصوالح
بهکاررفته در برخی از نقاشیهوای سوهپایوهای و دیوواری
قاجار ،ذکرشده است.
رنگدانهها بهطورکلی به دودستۀ طبیعوی و مصونوعی
تقسیم میشووند کوه رنگدانوههوای طبیعوی خوود شوامل
رنگدانههای معدنی و رنگدانههوای آلوی اسوت .بوه گفتوۀ
پوواکزاد ،هنرمنوودان ایرانووی در ادوار مختلووف اغلووب ،از
رنگهایی با پوشش دهی بیشتر ،کیفیت و پایوداری بهتور
در نقاشیها استفاده میکردند که اکثرِ رنگهوای معودنی،
در مقایسه با سایر موادِ رنگی ،مقاومت و پایداری بیشوتری
در برابر عوامل مختلف محیطی همچون نور ،گرما و سایر
عواموول شوویمیایی و فیزیکووی ،دارنوود ] .[22ایوون دسووته از
رنووگهووا در طبیعووت یافووت موویشوووند ماننوود اکسوویدها،
سولفاتها ،کربناتهای فلزی و غیره) که پس از استخراب
آنها را جمعآوری و با سایر مواد الزمِ دیگر مثول صوم ،
بست ،چسب و غیره) مخلوط میکردند و درنهایت پوس از
آمادهسوازیِ رنوگ ،از آن بورای توزیین دیوارهوا اسوتفاده
میشد .شناسایی رنگدانهها و رنگینوههوا نوهتنهوا در اراۀوه
روشهای درمان و مرموت حواۀز اهمیوت اسوت ،بلکوه در
تدوین طرح حفاظت آثار نیز باید مدنظر قرار گیرد.

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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شکل  :4تزیینات موجود در اتاق بروار خانۀ سادات دُرمیانی
Fig. 4: Decorations in the Barvar's room of Sadat-i-Darmiani's house

 شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان/ فیروزنیا و همکاران

 مواد و مصالح بهکاررفته در برخی از نقاشیهای سهپایهای و دیواری قاجار:1 جدول
Table: 1: Materials used in some Qajar easel paintigs and murals

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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)پژوهشگر ان

بست – ورنی

researchers

binder or
varnish

Basiri
(2014)[10]

روغن بزرک
linseed oil

Basiri (2014)
[10]

روغن بزرک

Basiri (2014)
[10]

روغن کمان

Abbasi et al,
(2016) [4]

linseed oil

Kaman-oil

روغن
Oil

الیه تدارکاتی
)بستر
substrate layer

گچ و سریش
Plaster &
Serish

گچ و سریش و
گِل سرخ
Plaster &
Serish & Red
ochre

گچ و سریش
Plaster &
Serish

جنس رنگ

نوع رنگ

Compound Name

color

برنج

طالیی

Brass metal

Golden

برنج و برنز

طالیی

Bronze & Brass

Golden

، آلومینیوم، آهن، برنز،برنج
نقره

طالیی

Brass,,Bronze, Iron,
aluminium & Silver

سرنج

قرمز

Red lead

Red

الجورد و ترکیبات مس و
آهن

آبی

 گچ و گلسفیدUltramarine & mixture
Mixture of
plaster &
calcite

ماالکیت و آبی پروس

Mixture of malachite &
Prussian blue

[ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8 ]
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Bahadory et
al, (2012) [11]

Chaghamirza
ye,
(2017)[14]

Ghavami,
(2015) [15]

– هانتیت
سولفات کلسیم

Animal glue –
Oily varnish

Huntite &
Gypsum

-

-

گچ
Plaster

-

the period

قاجار – اصفهان

خانۀ حقیقی
Haghighi house

قاجار – اصفهان

خانۀ شهشهان

قاجار – اصفهان

خانۀ قدسیه

Qajar - Isfahan Shahshahan house

Qajar - Isfahan Qodsiyyeh house

قاجار – بیرجند
سبز

 تابلو/ بنا
Name of the
building or panel

Qajar - Isfahan

Blue

of iron & copper

)آلیاژ مس و روی برنج

چسب حیوانی و
ورنی روغنی

Golden

دوره – شهر
- City

با رحیمآباد

Qajar - Birjand

Rahim Abad
garden

قاجار – کاشان

خانۀ بروجردیها

قاجار – کرمانشاه

خانۀ
صارمالدوله

Green

ردیف
Row
1

2

3

4

طالیی

Mixture of two metals
(copper & zinc)

Golden

شنگرف

قرمز

Vermilion

Red

الجورد

آبی

Ultramarine

Blue

مس و آرسنیک

سبز

Copper & Arsenic

Green

)برنج مس و روی

طالیی

Brass (copper & zinc)

Golden

الجورد

آبی

Ultramarine

Blue

شنگرف

قرمز

Vermilion

Red

)مس و روی برنج

طالیی

Brass (copper & zinc)

Golden

کربنات کلسیم

سفید

Calcium carbonate

White

پروس

آبی

Qajar - Kashan Borujerdi house

Qajar Kermanshah

– صفوی و قاجار
اصفهان
Safavid & Qajar

5

6

Sarem-all-dowleh
house

خانۀ حقیقی
Haghighi house

7
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Prussian blue

ماالکیت

سبز

malachite

Green
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سرنج

Mardani
(2008)[16]

-

گچ
plaster

Rahmani &
Hosseini,
(2019)[12]

Vatandoust
and Bahadory
(1999)[17]

-

plaster &
Huntite

روغن بزرک

گچ

linseed oil

plaster

Red

پروس

آبی

Prussian blue

Blue

ماالکیت

سبز

malachite

Green

سفیداب شیخ

سفید

White lead

White

سرنج – قرمز دانه

قرمز

Red lead & carmine

Red

اخرا

قهوهای

Brown Ochre

Brown

مس و روی

طالیی

copper & zinc

Golden

Blue

اخرا

قرمز

Red Ochre

Red

طال و اکسید سرب

طالیی

Gold & lead oxide

Golden

پروس

آبی

Prussian blue

Blue

اخرا

قرمز

Red Ochre

Red

سولفات کلسیم – کربنات
کلسیم

سفید
طالیی
Golden

Green cilo &
malachite

Ahmadi et al
(2005) [18]

اولترامارین و آبی پروس
-

-

ultramarine &
Prussian blue

[ DOI: 10.29252/jra.6.1.47 ]

کروم – اخرا – زرنیخ
Chrome yellow,
yellow ochre,
orpiment

03
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 تهران- قاجار
Qajar – Tehran

Qajar – Tehran

White

فلز طال

8

Safavid & Qajar
Haghighi house
- Isfahan

قاجار – تهران

Gold metal

سبز سیلو و ماالکیت

– بخشی از دیوارنگارۀ صفوی و قاجار
اصفهان
خانۀ اخوان حقیقی

آبی

Prussian blue &
ultramarine

Calcium sulfate –
Calcium carbonate

- Isfahan

قرمز

Red lead

 الجورد،پروس
گچ و هانتیت
)کم

Blue

دیوارنگارۀ اتاق نقاشی
کاخ گلستان و صف
سالم فتحعلی شاه
Mural paintings of
the (Otagh-eNaghashi),
Golestan palace
and Saf-e-Salam-eFathalishah

9

نقاشی دیواری متعلق
به دورۀ فتحعلی شاه
قاجار در کاخ گلستان

10
Mural painting
belonging to the
period of Fath-AliShah-Qajar in
Golestan Palace

سبز آبی

Green blue
color

آبی
Blue

زرد
Yellow

نقاشیهای دیواری
عمارت باغچه جوق قاجار – آذربایجان
غربی
ماکو
Qajar - West
Azerbaijan

wall painting of
Baghche Joogh
castle

11

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان

12

14

Bekhradi house

Qajar - Isfahan

تابلوی دختر مصری

قاجار – تهران

Egyption girl
tablout

Qajar - Tehran

تابلوی مباهله

قاجار – تهران

Qajar - Tehran Mobaheleh tablout

Golden

آبی

الجورد

Blue

ultramarine

سفید

سرب و گلسفید

White

White lead & calcite

سبز

سبز خاکی

Green

Green earth

سفید

سرب

White

White lead

قرمز

سرنج

Red

Red lead

آبی

سیرولین

Blue

Cerulean blue

زرد

آمبر

Yellow

raw amber

قهوهای

آمبر

Brown

raw amber

طالیی

ترکیبات مس

Golden

Copper pigment

آبی

پروس

Blue

Prussian blue

سبز آبی

پروس و زرد کروم

Green blue
color

Prussian blue and
chrome yellow

Yellow

قرمز

اخرا

Red

Red Ochre

قهوهای

Brown

اخرا

Brown ochre

سیاه

عاب استخوان)

Black

Ivory black
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Plaster
Powdered

گچ و
رنگدانههای
حاوی سرب
سفیداب و
سرنج)
& Plaster
white and red
lead

Shellac – linseed
oil

Samanian et
]al (2013) [20

بست پروتئینی –

& Firooznia
ورنی روغنی
samanian
(2018)[21] Protein binder,
oily varnish

بیشترین آسیب ،در رنگهای طالیی ،قرموز ،آبوی و سوبز
ایجادشده بود .نمونهبرداری از نواحیِ آسیبدیده انجام شود
و با کودهای  B1طالیوی) B2 ،قرموز) B3 ،آبوی) و B4
سبز) نامگذاری شد جدول  .)2الیههای رنگی ایجادشوده
در این تزیینات ،بسیار نازک بودند و امکان برداشتن الیوۀ
رنگ بهتنهایی ممکن نبود؛ به همین دلیل مقادیر کموی از
الیۀ بستر نیز به همراه رنگها برداشته شد .در ادامه ،برای
شناسایی نوع رنگدانههوا و ترکیبوات آنهوا از روشهوای

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.47

 .3مواد و روشها
برای شناسایی مواد و رنگدانههای بهکاررفتوه در تزیینوات
دیواری خانۀ دُرمیانی ،ابتدا نمونهبورداری جهوت شناسوایی
الیووههووای تشووکیلدهنووده ،انجووام شوود تصووویر .)۶
نمونهبرداری با در نظر گرفتن اصل عدم آسیبِ بصوری بوا
حداقل میزان ،از قسمتهای آسویبدیوده و ریختوه شودۀ
رنگها انجام شد .ازآنجاکوه تواکنون عملیواتی مبنوی بور
مرمت در تزیینات این بنا صورت نگرفتوه اسوت ،بنوابراین

پودر گچ

ورنی شالک –
روغن بزرک

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

زرد

اخرا
Yellow Ochre

-

-

Ismailian
](2013)[19

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2022-03-17

13

خانۀ بخردی

قاجار – اصفهان

طالیی

ورق مس
Copper sheet

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

4
1

3

2

شکل  :۶محل نمونهبرداری از رنگهای  .1طالیی .2 ،قرمز .۰ ،آبی و  .4سبز
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Fig. 5: Sampling location of 1) golden, 2) red, 3) blue and 4) green colors.

جدول  :2محل نمونهبرداری و آزمایشها انجامشده بر روی نمونهها
Table 2: The site of sampling and analysis of colors

ردیف

کد نمونه
sample
code

نوع نمونه

محل نمونهبرداری

آزمایش انجامشده

Sample type

Sampling locations

Analysis

1

B1

طالیی

2

B2

3

B3

4

B4

Row

Golden

قرمز
Red

اتاق بروار – ضلع شرقی شاهنشین
Barvars room - East Side of Shah Neshin room

اتاق بروار – ضلع شرقی شاهنشین
Barvars room - East Side of Shah Neshin room

آبی

اتاق بروار – ضلع شرقی شاهنشین

Blue

Barvars room - East Side of Shah Neshin room

سبز
Green

اتاق بروار – ضلع شرقی شاهنشین

Barvars room - East Side of Shah Neshin room

FTIR, SEM-EDS, OM
FTIR, SEM-EDS, OM
FTIR, SEM-EDS, OM

 .4نتایج و تحلیل یافتهها
 .4-1رنگ طالییی ککید  :)B1در طیوف  FTIRایون
نمونه ،در نواحی  11۰۱/8۱ -۱81/1۶ -۱۵8/14و نوواحی
 cm-1 1۵۳۳ژیپس مشاهده شود جودول  .)۰حضوور نووار
جووذبیِ تیووز در ناحیووۀ  1۵21/۶۱ cm-1مربوووط بووه پیونوود
هیدروکسیل موجوود در سواختار شویمیایی ژیوپس اسوت.
همچنین ارتعاشات کششی نامتقارن مربوط به پیوند O-H
در ناحیۀ  ۰4۳۶/۱۵و ارتعاشات کششی نامتقوارن ناشوی از
پیوند  S=Oدر ناحیۀ  11۰۱/8۱و نیز نووار جوذبیِ تیوز در
سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان │ 9311

00

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

 )OMمدل  NIKON YS100مشاهده شد .برای مشاهدۀ
رنگها در زیر میکروسکوپ ،مقادیر اندکی از رنگِ سوایید
شووده بووین الم و الموول قوورار داده شوود .درنهایووت بوورای
شناسووایی و بررسووی زیوور میکروسووکوپ قرارگرفووت و
عکسبرداری شد.

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.47

دستگاهی استفاده شد .در مرحلۀ نخست بورای شناسوایی
مووواد آلووی موجووود در نمونووههووا از دسووتگاه  FTIRموودل
 TENSOR 27ساخت شرکت  BRUKERآلمان بوا عودد
موجی  4۳۳ – 4۳۳۳ cm-1در محودودۀ  Mid IRاسوتفاده
شد .طیفها با  ۰2بار اسکن و قودرت تفکیوک  4 cm-1در
دما و رطوبت اتاق ثبت شدند .برای آمادهسازیِ هور رنوگ
بهصورت جداگانه ،حدود دو الی سه میلیگورم از رنوگ بوا
حدود  2۳۳میلیگرم هالیود قلیوایی پتاسویم برمیود )KBr
به صورت مخلوط درآمد؛ سپس با استفاده از یک هواون از
جنس عقیق ،ساییده شد و در قالب قرصسواز در معورض
فشار ،قرصی شوفاف از مخلووط باضوخامت حودود 1mm
تهیه شد .از دستگاه  SEM-EDSمودل  Sirius SDسواخت
شرکت  TESCANنیز برای آنالیز عنصوری مووادِ معودنی
استفاده شد .سپس برای اطمینان از مووادِ شناسواییشوده،
کلیۀ نمونهها زیر دستگاه میکروسکوپ نووری یوا اُپتیکوی

FTIR, SEM-EDS, OM

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان

جدول  :۰مواد شناساییشده توسط  FTIRدر نمونۀ B1
Table 3: Material detected by the FTIR device in the B1 sample

رنگ
color

طالیی
B1
golden

نوارهای جذبیِ مواد شناساییشده در طیف  FTIRرنگ طالیی
واحد اندازهگیری )cm-1
)of measurement cm-1 golden Sample absorption bands in the FTIR spectrum unit
هانتیت گلسفید)
پروتئین
ژیپس

gypsum
869.14 – 891.15 – 1138.98 and
1600 regions

1508.62

1443.37

منیزیم  ،)Mgگوگرد  ،)Sکلسیم  ،)Caمس  )Cuو روی
 )Znرا نشان میدهد جدول .)4
حضور کلسیم و گوگرد نشان از حضور ژیپس با فرمول
شوویمیایی  ،)CaSO4.2H2Oدر ترکیبووات دارد .منیووزیم نیووز
نشوواندهنوودۀ هانتیووت گوولسووفید) بووا فرمووول شوویمیایی
 [24] Mg3Ca(CO3)4اسووت کووه در سوواخت بسووتر از آن
استفادهشده است .با توجه به اینکه بستر باید سطحی صواف
و یکدست داشته باشد ،بنابراین ،از خواص این رنگدانه برای
مطلوب کردن بستر استفادهشده است .عناصور موس و روی
نیز نشان از حضور آلیاژ برنج مس  +روی) در ساخت رنوگ
طالیی دارد .در ادامه ،برای اطمینان از نتایج ،ایون رنوگ در
زیر میکروسکوپ نوری نیز مشاهده شد .بررسویهوا نشوان
میدهند که رنگ طالییِ بوهکاررفتوه در تزیینوات ایون بنوا
بهصورت ترکیباتِ پودریِ آمیخته با بست است ۰تصویر .)۱

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
] 2022-03-17

ناحیۀ  ۵۵8/۶۳ناشی از پیوند  ،S-Oمتعلق به حضور ژیپس
یا سولفات کلسیم دو آبه است .نوار جذبی ناحیه 144۰/۰3
 cm-1مربوط به باند جذبی کششیِ  ،C-Oاشواره بوه وجوود
هانتیت گلسفید) دارد که از ژیپس و هانتیوت در سواخت
بستر استفادهشده است .ضمن آنکه در نووار جوذبی ناحیوۀ
 ،1۶۳۱/۵2 cm-1حضور آمیود  IIنشوان از وجوود پوروتئین
دارد که بهعنوان بست رنگ بهکاررفته اسوت تصوویر )۵؛
پروتئینها اغلوب ،بوا ظواهر شودن بانودهای آمیود  Iو II
شناسایی میشوند کوه عودد مووجی 1۶۳۳ –1۶۵۶ cm-1
مربوط به این دسته از موواد اسوت .چسوبهوای حیووانی
سریشووم) ازجملووه مووواد طبیعووی هسووتند کووه از پوسووت،
استخوان و سایر اجوزای حیوانوات بوه دسوت مویآینود و
بهعنوان سریشم و بست رنگ به کار میروند ].[23
در طیف  ،EDSرنگ طالیی تصویر  )3نیز مقادیر

Protein

Huntite

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8
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شکل  :۵طیفِ  FTIRنمونۀ B1
Fig. 6: FTIR spectrum of B1 sample

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شووکل  :3طیووف  EDSرنووگ
طالیی
Fig. 7: FTIR spectrum of
gold pigment

عناصر

Mg

S

Ca

Cu

Zn

40.18

1.97

53

3.40

1.42

ingredients

درصد وزنی
W%

جدول  :۶مواد شناساییشده توسط  FTIRدر نمونۀ B2
Table 5: Tab. 3: Material detected by the FTIR device in the B2 sample

نوارهای جذبیِ مواد شناساییشده در طیف  FTIRرنگ قرمز
واحد اندازهگیری )cm-1
)red Sample absorption bands in the FTIR spectrum (unit of measurement cm-1

رنگ

color

B2
Red

ژیپس

سرنج

سفید سرب

gypsum

Red lead

White lead

– 869.11 – 891.25
1153.17 and 1653.03

– 669.65 – 869.11 – 891.25
1444.43 - 2342.14 and 2360.18

669.65 1444.43 and
1700 regions

هانتیت
گلسفید)
Huntite
1444.43

روغن
Oil

1700
regions

پروتئین

Protein
1508.36 and
1541.22

سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان │ 9311
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قرمز

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

شکل  :۱ویژگی ظاهری رنگ طالیی زیر میکروسکوپ 4۳X
Fig. 8: Appearance of golden color under a microscope
)(40 X

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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جدول  :4شناسایی عناصر موجود در رنگ طالیی با SEM-EDS
Table 4: Idntification of golden color by SEM-EDS

 .4-2رنگ قرمز ککد  :)B2در طیف  ،FTIRنوارهای
جذبی در نواحی  11۶۰/13 ،۱81/2۶ ،۱۵8/11و نواحی
 1۵۳۳ cm-1به حضور ژیپس اشاره دارد تصویر  .)8نوار
جذبی ناحیۀ  1444/4۰ cm-1حضور منیزیم را در ترکیبات
بستر نشان میدهد هانتیت)؛ چنانچه در مطالب پیشین
نیز ذکر شد به احتمال زیاد از این عناصر در ساخت بستر
استفادهشده است .سفید و قرمز سرب نیز در نواحی ،۵۳۳
 13۳۳ cm-1 ،14۳۳و  2۰42/14و  2۰۵۳/1۱مشاهده
میشود جدول )۶؛ که از سفید سرب برای روشن کردن و
ایجاد تونالیتۀ رنگی استفادهشده است.
عناصر شناساییشده در آنالیز  ،EDSنیز سودیم ،)Na
منیزیم  ،)Mgآلومینیوم  ،)Alسیلیسویم  ،)Siگووگرد ،)S
کلسیم  )Caو سرب  )Pbرا نشان میدهد جدول .)۵
حضور مقادیر باالی سرب در این طیوف ،مربووط بوه
سفیداب و سرنج  [25] )Pb3O4است که در ترکیب رنوگ
قرمز استفادهشده است .منیزیم شناساییشده نیز مربوط به
حضور هانتیت در ترکیبات بستر است تصویر  .)1۳نتایج

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان

جدول  :۵شناسایی عناصر موجود در رنگ قرمز با SEM-EDS
Table 6: Idntification of red color by SEM-EDS

عناصر
ingredients

درصد وزنی
W%

Na

Mg

Al

Si

S

Ca

Pb

4.55

4.28

4.92

3.57

0.00

20.38

62.27
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شکل  :8طیفِ  FTIRنمونۀ B2
Fig. 9: FTIR spectrum of B2 sample

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8
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شکل  :1۳طیف  EDSرنگ قرمز
Fig. 10: EDS spectrum of red pigment

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شکل  :12مرجع سرنج ][28
Fig. 12: Red lead reference

شکل  :11رنگدانۀ قرمز زیر میکروسکوپ نوری بزرگنمایی 4۳X
)Fig. 11: Microscopic image of red pigment (40 x
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شکل  :1۰طیفِ  FTIRنمونۀ B3
Fig. 13: FTIR spectrum of B3 sample

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

 .4-3رنگ آبی کنمونۀ  :)B3طی تحقیقات به عمول
آمده توسط دستگاه  ،FTIRحضور نوار جوذبی در ناحیوۀ
 cm-1 21۰1/۳3نشان از آبی پروس دارد تصویر  .)1۰در
این طیف ،نیز مانند نمونۀ  B2ترکیبات ژیپس و هانتیوت

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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حاصل از بررسی ایون رنگدانوه زیور میکروسوکوپ نووری
 )OMحوواکی از آن اسووت کووه نمونووه ،بووا نوووعی بسووت
ترکیبشده است تصویر  .)11ازآنجاکه رنگ قرموز موورد
استفاده در این بنا ،سرنج شناسوایی شود ،بنوابراین ،بورای
حصول اطمینان از نتایج ،این رنگدانه با قرمز سربِ موجود
در اطلس رنگدانهها مقایسه شد تصویر  .)12ذرات سورنج
در زیر میکروسکوپ ،شفاف و تقریباً مات به رنگ نوارنجی
و قرمز مشاهده شدند که از دانههای بسیار ریز تا متوسوط،
متغیر بودند ].[26

مشاهده میشود که در بسوتر بوه کاررفتوهانود .بانودهای
نواحیِ  1۶۳۳ cm-1نشان از حضور پروتئین در ترکیب بوا
رنگدانه دارد .در حضور باند کششی پیوند  C=Oدر ناحیۀ
 13۳۳ cm-1نیز ردپاهایی از روغن مشاهده میشود 4کوه
با توجه به حضور این ماده در تمامرنگها ،نحوۀ اجورای
تزیینات به صورت رنگروغن بوده است .نوارهای جوذبی
نووواحی  14۳۳ ،۵۳۳و  13۳۳ cm-1نیووز نشووان از سووفید
سرب دارد جدول .)3
نتووایج حاصوول از آنووالیز  ،SEM-EDSنیووز حضووور
عناصری چوون سودیم  ،)Naمنیوزیم  ،)Mgآلومینیووم
 ،)Alسیلسیم  ،)Siگووگرد  ،)Sکلور  ،)Clپتاسویم ،)K
کلسوویم  ،)Caآهوون  )Feو سوورب  )Pbرا در ترکیبووات
رنگ ،تشخیص داد تصوویر  .)14آهون موجوود در ایون
نمونه ،اشاره به حضور آبی پوروس  [Fe(CN)6]3دارد ][27

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان

جدول  :3مواد شناساییشده توسط  FTIRدر نمونۀ B3
Table 7: Tab. 3: Material detected by the FTIR device in the B3 sample

نوارهای جذبیِ مواد شناساییشده در طیف  FTIRرنگ آبی واحد اندازهگیری )cm-1
)blue Sample absorption bands in the FTIR spectrum (unit of measurement cm-1

رنگ
Color

سفید سرب
White lead

آبی

B3
Blue

669.76 – 1456.98
and 1700 regions

آبی پروس

ژیپس
Gypsum

869.25891.341153.74 and 1600
regions

هانتیت
گلسفید)

Prussian
blue

Huntite

2131.07

1456.98

روغن

پروتئین

سیلیس

Oil

Protein

Silica

1700
regions

1500
regions

Region of
1153.74

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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شکل  :14طیف  EDSرنگ آبی
Fig. 14: EDS spectrum of blue pigment

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8
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که این ماده در طیف  FTIRنیز شناسایی شد.
چنانچه در تصویر شماره  ۰محل نمونهبرداری آبی)
مشاهده میشود ،این رنگ دارای تونالیتۀ بسویار روشونی
است که مقادیر باالی سرب در این آنالیز نیوز اشواره بوه
سفید سرب برای روشنتر کردن رنگ آبی دارد .به گفتۀ
 ،Zagoraاین مواده عوالوه بور خاصویت روشون کوردن
تونالیتۀ رنگها ،خاصیت زود خشکشوندگی را نیوز دارد
] .[28منیزیم ،کلسیم و گوگرد موجود در نمونوه ،مربووط
به ترکیبات بستر شامل هانتیوت و ژیوپس اسوت .سوایر
عناصر نیز ناخالصیهای موجود در ترکیبات بستر هستند
جدول .)۱
با بررسی رنگ دانۀ آبی در زیر میکروسوکوپِ نووری،
مشخص شد ایون رنگدانوه بوا بسوتی شوفاف و زردرنوگ
مخلوووط شووده اسووت تصووویر  .)1۶در طووی آنالیزهووای

انجام شده رنگ آبی از نوع پروس شناسایی شد؛ بنوابراین،
این رنگ در زیور میکروسوکوپ نووری نیوز بررسوی و بوا
رنگدانۀ پروس در اطلس رنگ ،مقایسه شد تصوویر )1۵؛
رنگدانۀ آبی بهصورت ذرات تیره و روشن سیر و شفاف و
مات است .به گفتۀ  ،Eastaughاندازۀ ذرات این رنگدانه در
زیر میکروسکوپ حدود  ۳/۳1تا  ۳/2میلیمتر) و ازلحوا
رنگ و میزان شفافیت ،آبی روشن تا سویر و موات و نیموه
شفاف است .همچنین ذرات ،از بسیار ریز تا درشوت متغیور
هستند درحالیکه شکل آنهوا زاویوهدار اسوت زوایوا تیوز
نیستند) و منحنی شکل ،محسوب میشوند ].[26
 .4-4رنگ سبز ککد  :)B4آنالیز  FTIRرنگ سبز
در تزیینات این بنا ،حضوور ژیوپس را در نوواحی ،۱۵8/24
 111۶/1۵ ،۱81/۰1و  1۵۳۳ cm-1گووواهی موویدهوود .در
ناحیووۀ  111۶/1۵پیونوودهای  Si-O-Siو  Si-O-Alنشووان از

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

جدول  :۱شناسایی عناصر موجود در رنگ آبی با SEM-EDS
Table 8: Idntification of blue color by SEM-EDS
عناصر ingredients /

Na

Mg

Al

Si

S

Cl

K

Ca

Fe

Pb

درصد وزنی W% /

5.07

6.68

3.39

5.56

2.97

1.78

3.03

8.96

2.09

60.41

شکل  :1۶مشاهدۀ رنگ آبی زیر میکروسکوپ )4۳X
)Fig. 15: Microscopic image of blue pigment (40 x

سویلیس دارد جودول  .)8در نوواحی  14۳۳ ،۵۵8/۶۵و
 13۳۳cm-1بهوضوح سفید سرب ،نمایش داده میشود و
نوار جذبیِ ناحیوۀ  2۳8۳/3۰نشوان از آبوی پوروس دارد.
همچنین در نواحی  13۳۳ cm-1حضور کربونیل نشوان از
وجود روغن و ناحیۀ  1۶۳۳حضور آمید  IIنشان از وجوود
پروتئین در ترکیب رنگ دارد .همانطور کوه در مطالوب
پیشین نیز ذکر شد با توجه به حضور روغن و پروتئین در
تمام نمونهها مشخص میشود که بست از نوع پروتئینی
و تکنیک رنگگذاری ،رنگروغن بوده اسوت،Erhardt .

جدول  :8مواد شناساییشده توسط  FTIRدر نمونۀ B4
Table 9: Material detected by the FTIR device in the B4 sample
نوارهای جذبیِ مواد شناساییشده در طیف  FTIRرنگ سبز واحد اندازهگیری (cm-1
)green Sample absorption bands in the FTIR spectrum (unit of measurement cm-1

رنگ
Color

سبز
B4
Green

هانتیت
گلسفید)

آبی پروس

ژیپس

سفید سرب

Gypsum

White lead

Prussian
blue

869.24- 869.311115.16 and
1600 regions

669.56- 1445.061472.89 and 1700
regions

2090.73

Huntite
1445.06
and
1472.89

روغن

پروتئین

سیلیس

Oil

Protein

Silica

1700
regions

Regions of
1508.48 and
1541.43

Region of
1115.16

عناصر ingredients /

Mg

Al

Si

S

K

Ca

Fe

Pb

درصد وزنی W% /

5.05

2.40

2.95

20.57

2.18

28.28

0.68

37.84
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جدول  :1۳شناسایی عناصر موجود در رنگ سبز با SEM-EDS
Table 10: Idntification of green color by SEM-EDS

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

بر این عقیده است که روغنهایی که در رنگها و جالها
بهکاررفتهاند ،اغلب ،روغونهوای اسوتخرابشوده از دانوه
گیاهان هسوتند کوه از هوزاران سوال پویش بوهکواربرده
میشدند ].[29
عناصر شناساییشده در رنوگ سوبز ،توسوط دسوتگاه
 SEM-EDSعبووارت هسووتند از :منیووزیم  ،)Mgآلومینیوووم
 ،)Alسیلسیم  ،)Siگوگرد  ،)Sپتاسیم  ،)Kکلسویم ،)Ca
آهن  )Feو سورب  )Pbکوه در جودول  1۳و تصوویر 13
مشخصشده است.

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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شکل  :1۵مرجع آبی پروس ][28
Fig. 16: Prussian blue reference

فیروزنیا و همکاران  /شناسایی مواد و رنگدانههای دیوارنگارههای اتاقهای بروارِ خانۀ تاریخی دُرمیانیِ اصفهان
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شکل  :1۱رنگ سبز در زیر میکروسکوپ )4۳X
Fig. 18: Microscopic image of green pigment (40 x

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.47

حضور کلسیم و گووگرد نشوان از حضوور ژیوپس بوا
فرمول شیمیایی  )CaSO4.2H2Oدر ترکیبات دارد .منیزیم
نیووز نشووان از هانتیووت گوولسووفید) بووا فرمووول شوویمیایی
 Mg3Ca(CO3)4است که با توجه به حضور ایون ترکیبوات
در تمام آنالیزها ،مشخص میشود که از ترکیوب ژیوپس و
هانتیت در سواخت بسوتر اسوتفادهشوده اسوت .بوه گفتوۀ
هوالکووویی و کریمووی ،هانتیووت یکووی از محبوووبتوورین
رنگدانههوایی اسوت کوه بوهعنووان رنوگدانوۀ سوفید در
نقاشیهای دیواری ایرانی مورداستفاده قرار میگیورد ].[30
با توجه به اینکوه بسوتر بایود سوطحی صواف و یکدسوت
داشتهباشد ،بنابراین ،از خواص این رنگدانه بورای مطلووب
کردن بستر استفادهشده اسوت .همچنوین حضوور مقوادیر
باالی سرب در طیف  EDSنشان از حضوور ایون مواده در
ترکیب رنگ سبز دارد که سفید سورب شناسواییشوده در
 FTIRنیز به حضور سفیداب برای کمرنگ و روشن کردن
ایوون رنووگ ،اشوواره دارد؛ در تصووویر شووماره  ۶محوول
نمونهبرداری از رنگ سبز ،نشان میدهود کوه ایون رنوگ
دارای طیف بسیار روشنی است و ترکیب سوفید سورب در
آن ،برای روشن کردن رنگ ،طبیعی به نظر میرسد).
عناصری چون سیلیسیم ،آهن ،آلومینیووم و پتاسویم
نیز به حضور سبز سیلو در بین رنگها اشواره دارنود کوه
ترکیب شیمیایی این رنگ بهطور تخمینی K⦋(Al,Fe3+),
 )(Fe2+,Mg)⦌(AlSi3,Si)O10(OH)2است] .[31سویلیسهوا
ترکیباتی معدنی هستند که سبز خواکی بیشوتر از آن هوا
تشکیلشده است و بهطور وسیعی در سطح جهان یافوت

میشوند .خاک سبز سبز سیلو) بهطوور عموده از هور دو
مادۀ معدنیِ خاک رس ،سالدونیت و گلوکونیت تهیهشده
اسووت ] .[32ایوون رنگدانووه از دوران باسووتان در تمووام
تکنیکهای هنری کاربرد داشوته اسوت ] .[33درنهایوت،
نوار جذبیِ آبی پروس در طیف  FTIRو حضوور آهون در
نتایج  ،EDSنشوان حضوور از ایون رنگدانوه در ترکیوب
بارنگ سبز دارد.
برای اطمینان از نتایج حاصل از آزمایشها ،این رنگ
در زیر میکروسوکوپ نیوز شناسوایی شود .رنوگ سوبز یوا
بووهصووورت ترکیبووی از رنووگ مایووههووای آبووی و زرد و یووا
بهصورت تکفام سبز بوه کوار مویرود؛ بنوابراین ،پوس از
بررسی رنگ در زیر میکروسکوپ ،نتیجه حاکی از آن بوود
که از ترکیب رنگدانههای آبی ،سبز و سوفید بورای ایجواد
رنگ سبز در این تزیینات استفادهشده است تصویر .)1۱
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شکل  :13طیف  EDSرنگ سبز
Fig. 17: EDS spectrum of green pigment
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آنالیزهوای  FTIR ،OMو SEM-EDS

نتایج نهایی از
مشخص میکند که بسوتر ،ترکیبوی از ژیوپس و هانتیوت
است و از ترکیب سفید سرب ،آبیِ پروس و سبز سویلو بوه
همراه بست پروتئینوی ،بورای رنوگگوذاری نوواحی سوبز
استفاده است.

گووولسوووفید  )Mg3Ca(CO3)4بوووه هموووراه ژیوووپس
 )CaSO4.2H2Oشناسایی شود .هانتیوت از ادوار گذشوته
تاکنون هم بهعنوان رنگ سفید و هم بورای بسترسوازی
نقاشیها استفاده شده است .نتایج آزمایشها حاکی از آن
هستند که کلیۀ مواد و رنگدانههای شناساییشده در این
پژوهش ،با موواد و مصوالح بوهکاررفتوه در دوران قاجوار
جدول  )1مطابقت دارند.

[2] Shirazi. M and Mousavilar. M, Retrieval of
identity in Qajar Era (case study:
ceramics), Negareh 12)41 , 2017, p 17-29.
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 .1در خانههای پدرساالری همۀ کسان و خویشواوندان نزدیوک
در یک خانه زندگی میکردند .پدر ،موادر ،فرزنودان ،پودربزر ،
مادربزر  ،نوهها و عروسها در کنار هم بودند ،دلیلوی نداشوته
که به یک جای دیگور برونود .هموۀ آنهوا از یوک آشوپزخانه
بهرهگیری میکردند ].[6
 .2به اتاقهای دو سوی یک اتواق میوانی بوزر ماننود تواالر
میانوار ،بروار گفته میشد ].[7
 .۰درگذشته هنرمندان برای اجورای تزیینوات طالکواری ،یوا از
ورقههای فلزی استفاده میکردند و یا با ترکیب پوودر فلوزات بوا
بست و استفاده از قلممو نقوش را اجرا میکردند.
 .4چون پروتئینها منبعوی بورای تغذیوه میکروارگانیسومهوا و
حشرات هستند بنابراین ،از ایون مواده کمتور بوهعنووان ورنوی
استفاده میشده و بیشتر نقوش عامول چسوبانندۀ رنوگ را ایفوا
میکرده است.

سپاسگزاری
در پایان ،نویسندگان از سرکار خانم رؤیوا بهوادری جهوت
همکاری در بخش شناسایی و تحلیل نتوایج آزموایشهوا،
سوورکار خووانم محبووی مسووئول آزمایشووگاه SEM-EDS
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران) و سرکار خوانم
فاطمه بارانی تشکر و قدردانی مینمایند.

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.4.8

 .5نتیجهگیری
خانۀ سادات دُرمیانی ،ازجمله بناهای تاریخی قاجواری در
اصفهان است که جزو هفتدستخانهها بووده و پوس از
مرمت و بازسازی آن ،اکنون تغییر کاربری داده و به هتل
سنتی تبدیل شده است .در ضلع شرقی و غربیِ شاهنشین
این خانه دو اتاق بروار قرارگرفته که به اتاقهوای نقوش
معروف بودهاند و تنها قسمتهای بنا هستند که تزیینات
آنهووا از دوران قاجووار تووا بووه امووروز دسووتنخووورده
باقیماندهاند .برای شناسایی نوع رنگدانه های به کاررفتوه
در این بنا از رنگهای طالیوی ،قرموز ،آبوی و سوبز کوه
بیشترین کواربرد را داشوتند ،نمونوهبورداری و آنالیزهوای
 SEM-EDS ،FTIRو  OMانجام شود .نتوایج حاصول از
آزمایشها مشخص کرد که رنگهای بهکاررفته در ایون
تزیینات از نوع مواد معودنی بوه هموراه بسوت پروتئینوی
هستند و تکنیوک بوهکاررفتوه ،رنوگروغون اسوت .رنوگ
طالیی بهکاررفته در این نقوش ترکیبی از آلیاژهوای موس
و روی برنج) ،قرمز از نوع قرمز سرب یا سورنج ،)Pb3O4
آبی از نووع آبوی پوروس  )Fe4(Fe⦋CN⦌6)3و رنوگ سوبز
ترکیبی از آبوی پوروس بوه هموراه سوبز خواکی یوا سویلو
)K⦋(Al3+,Fe3+) (Fe2+,Mg2+)⦌(AlSi3,Si4)O10(OH)2
است؛ ضمن آنکه از سوفید سورب )2PbCO3.Pb(OH)2
برای ایجاد تونالیتههای رنگی و روشن کوردن رنوگهوا
استفادهشده است .در ترکیبات الیۀ بستر نیز هانتیوت یوا
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