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 هاي طالکاري آثار فلزي تاریخی  مروري بر فنون و روش
 

 3، احمد صالحی کاخکی2، محمد علی گلعذار1محمد مرتضوي
 

 استادیار دانشگاه هنر اصفهان. -1 
 دانشگاه صنعتی اصفهان. استاد  -2

 دانشگاه هنر اصفهان. دانشیار -3
 ) m.mortazavy@aui.ac.ir مکاتبات:( 

 
 چکیده

عنوان نمادي از ثروت و قـدرت در طـول تـاریخ    هطال همواره ب
عنـوان مـاده   مطرح بوده است. از زمان کشف طال، استفاده از آن به

ي آثار فلزي یا پوشش و طالکاري بخـش یـا تمـامی    اصلی سازنده
سطح اشیا صورت گرفته است. سه روش عمده طالکاري فلزات در 

ـ   ا ورق نـازك  دوران قدیم شامل طالکاري با ورق طال، طالکـاري ب
هـاي  اي بوده کـه هـر یـک نیـز بـا تکنیـک      طال و طالکاري ملغمه

مختلفی اجرا شده است. بررسی تکنیـک طالکـاري در کنـار سـیر     
هایی در دانش اسـتخراج و  ها که همراه با پیشرفتتحول این روش

ویژه تصفیه طال بوده منجر به دریافت درستی از تاریخ آثار مطال هب
ساس استفاده از ورق ضخیم طال قبل از دستیابی گردد. بر این امی

هـاي نـازك در   بشر به تصفیه آن که سبب عدم امکان تولید ورقـه 
 ق.م شـروع   3000هـاي موجـود بـوده در    نتیجه وجـود ناخالصـی  

ق.م،  2000شود. سپس با آگاهی از چگـونگی تصـفیه طـال در    می
طالکاري هاي بسیار نازك تولید و به تبع آن روش دیگري در ورقه

هـاي مختلـف   شـود. شـناخت روش  آثار فلزي به کـار گرفتـه مـی   
طالکاري آثار فلزي عالوه بر آگاهی از فنون مختلـف آن، درك مـا   
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هـاي متـالورژیکی در زمینـه طـال را نیـز      از سیر تحول و پیشرفت
هاي مختلف رو در این مقاله مروري بر روشدهد. از اینافزایش می

 م شده است.طالکاري آثار فلزي انجا
اي، طال، آثار فلزي مطال، طالکاري ورقه کلمات کلیدي:

 اي (آمالگام)طالکاري ملغمه
 
 مقدمه .1

اي از طـال تحـت عنـوان زرانـدود کـردن (طـال       پوشاندن سطح فلزات مختلف با الیه
تـوان در  بهاتر را میهاي بسیاري از فلزات کمشود. در این مورد نمونهشناخته می 1کاري)
هـاي  هـا بـه روش  هاي مختلف تاریخ مشاهده نمود که تمام یـا بخشـی از سـطح آن   دوره

مختلف طالکاري شده است. ارزش بسیار زیاد طال در مقایسه بـا سـایر فلـزات تـاریخی،     
هایی مشابه طال در دیگر فلزات تالش کند. در سبب شد که بشر همواره براي ایجاد جلوه

هـا بـراي ایجـاد    نیز اشاره کرد. ماحصل این تالش توان به کیمیاگرياین زمینه حتی می
هاي طالکـاري دانسـت کـه مـا اکنـون      ظاهر طالیی را شاید بتوان تنوع بسیار زیاد روش

 شاهد آن هستیم.  
پایـداري  علـت  هـا قبـل بـه   است و از مدت بهاطال، یکی از هشت فلز نجیب یا گران«

بهاي دیگر ه است. هفت فلز گراناش در شرایط طبیعی، شناخته شدشیمیایی قابل توجه
و پالتـین. در دنیـاي    6، ایریـدیم 5، نقـره، اسـمیم  4، پـاالدیم 3دیـم و، ر2عبارتند از: روتنیم
کاري و تبدیل آن بـه صـفحات   اش و سهولت چکشحفظ رنگ اصلی علتباستان، طال به

بازیافـت  یـا معـادن    7دارهاي آبرفتـی کانـه  فلزي، بسیار با ارزش بوده است. طال از نهشته
 5شود معموالً آلیاژي اسـت از نقـره (  شده است. طالیی که به حالت طبیعی یافت میمی
درصـد وزنـی) و اسـامی خاصـی بـراي آلیاژهـاي        5تـا   1/0درصد وزنی) و مـس (  45تا 

% وزنــی نقــره 40مشخصــی از طــال وجــود دارد. آلیــاژي از طــال و نقــره داراي حــدود  
 90تا 10شود و آلیاژي از طال با میزان باالي مس (مییا طالي سفید نامیده  8"الکتروم"

 . (Selwyn 2000)»شودنامیده می 9"تومباگا"درصد وزنی مس) 
گردد و تا بـه امـروز نیـز    ق.م درخاورمیانه برمی 3000سابقه زراندود کردن فلزات به 

 ). در اروپـا و خـاور دور زر  Oddy 2000; Figueiredo et al 2010( ادامه یافته اسـت 
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-اندود کردن کمی دیرتر آغاز شده است. بررسی شمار زیادي از اشیا زراندود نشـان داده 
است که از چندین روش براي الحاق الیه طال و یا ایجاد پوشش طالیی روي سطح سـایر  

 Oddy) ق.م استفاده شده است کـه شـامل مـوارد زیـر اسـت       3000فلزات و آلیاژها از

1983; Oddy 2000): 
 Foil Gildingا استفاده از ورق طال/ طالکاري ب -1
 Leaf Gildingطالکاري با ورق نازك طال/  -2
 Diffusion Bounding/ Hot Claddingپوشش دهی گرم/ طالکاري نفوذي/  -3
 Cold Mercury-Gildingطالکاري با جیوه بدون حرارت/ جیوه سرد/  -4
 /Fire-Gilding/ Amalgam Gilding/ Mercury Gildingطالکـاري آتشـی/    -5

Parcel Gilding 
 Electrochemical Platingآبکاري الکتروشیمیایی/  -6
 Electrolytic Platingآبکاري الکترولیتیک/  -7

هـاي مختلـف سـه روش عمـده     ) در واقع تکنیک7و  6موارد ذکر شده (به جز موارد 
لحاق ورقـه نـازك   ا -: الف اند و عبارتند ازطالکاري بوده که تا قرون وسطی استفاده شده

. 12اسـتفاده از محلـول طـال در جیـوه (ملغمـه طـال)       -، و ج11الحاق ورق طال -، ب10طال
 -مشخص نشده بود و در گذشته اسـتفاده شـده اسـت، د    دیگري که تا این اواخرتکنیک 

 . (Oddy 2000)سازي سطح) است (غنی 13طال کاري زدایشی
 
 ) :Foil Gildingاي (. طالکاري ورقه2

 اي به روش هاي مختلف انجام گرفته است: ورقهري طالکا
هـاي اثـر بـراي    هـاي ورق روي لبـه  کشیدن ورق طال روي سطح شی و خم کردن لبه -

 محکم شدن ورق طال در محلش.
در  14هاي بدست آمده از تـل بـرك  توان در میخي استفاده از این تکنیک را مینمونه

که ورقه طال به دور قسمت انتهـایی  ) Oddy 1981ق.م ( 3000شمال سوریه متعلق به 
 ).1ها پیچیده شده مشاهده کرد (تصویر آن

 ورق طال روي سطح  15پرچ کردن یا میخ پرچ کردن -
 رسد که میخ پرچ کردن ورقه طال روش معمولی بوده است.اما به نظر نمی
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هـاي ورق طـال در   ایجاد شیارهایی بـر ر وي سـطح فلـز زمینـه و وارد کـردن لبـه       -
 ي شیارها تا ورق طال محکم شود.، سپس چکش کاري لبهشیارها

سـت کـه در   ي هخامنشی متعلق به قـرن پـنجم ق.م ا  مثالی از این روش، ظرف نقره
طور مایل در ظـرف ایجـاد   ). شیارها که بهOddy,1991شود (موزه انگلیس نگهداري می

ه طـال در  شـود. در ایـن ظـرف ورقـ    شده در قسمتی که ورق طال از بین رفته دیـده مـی  
هایی که ورقه طال مفقـود شـده کـامالً مشـخص     شیارها ثابت شده است و این در قسمت

 ).2است(تصویر 
هـا روي سـطح محکـم    کـردن لبـه  تر طال را با منگنههاي نازكدر موارد کمی، ورق -
رسد که این روش مطمئنی باشد. همچنین این امکان وجـود دارد  کردند. به نظر نمیمی

 (Oddy 1983, p 10)با کاربرد چسب بین ورق و فلز ترکیب شـده باشـد   که این روش 
 ).3(تصویر

کـار  طور محدود بهروي برخی از ظروف و بهاي در دوره ساسانی نیز برطال کاري ورقه
 رفته است.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه انگلیسق.م ، موز 3000هاي نقره اي با سر طالکاري شده از تل برك در سوریه، حدود میخ -1تصویر
 (Oddy 1991, p 30). 

 



 
 ) 365 (    … مروري بر فنون و روش هاي طالکاري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـاي پادشـاهان و نقـوش کنگـره و گـل      صـورت ردیـف  ینات طالکاري بـه ئکاسه نقره هخامنشی با تز -2تصویر
 .(Oddy 1991, p 30)ق.م، موزه انگلیس  5 و4لوتوس، قرن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق.م.  5ته، طالکـاري شـده، قـرن    صفحه نقرهاي هخامنشـی بـا نقـش حیوانـات و شـکارچیان برجسـ       -3تصویر
 .(Oddy 1991, p 32)گنجینه جیحون 

 
 . طالکاري با ورقه نازك 3
انـد کـه چگونـه طـالي طبیعـی را کـه در نهرهـا و        بـرده از زمانی که صنعتگران پی«

شد، تصفیه کنند، احتماالً اوایل هـزاره دوم ق.م، بـه زودي دریافتنـد    ها یافت میرودخانه
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» آوردهـاي بسـیار نـازك در   کاري به شکل ورقهتوان با چکشرا می شدهکه طالي تصفیه
)Oddy 2000 هنگامی که ورق ضخیم طال .((Foil) کاري آنقـدر نـازك   به وسیله چکش

شود که  امکان برداشتن آن با انگشتان دست وجـود نداشـته باشـد تحـت عنـوان لیـف       
از ورق طـال اسـت امـا نیـاز بـه      تر از اسـتفاده  اقتصادي ،شود. استفاده از لیفشناخته می

. در این روش طالکـاري، الیـه   (Oddy 1983, p 10)تکنولوژي طالکاري متفاوتی دارد 
 شده است، یـا اینکـه ورقـه طـال     کار رفته و پرداخت میطال مستقیماً روي سطح تمیز به

). ورقـه طـال   3وسیله چسب روي سطح آماده فلز چسـبانده مـی شـده اسـت (تصـویر     هب
)Gold Leaf قادر به تحمل وزن آن نبوده ) بسیار نازك و خیلی سست و شکننده بوده و

هنگامی که ورقه طال با چسب روي سـطح چسـبانده شـود، در مقابـل سـایش و      . «است
گرفتـه  قـرار  ها که در فضاي بـاز پارگی زیاد مقاوم نیست از این رو، اشیایی مانند مجسمه

صـورت دسـت   اند، کمتـر ایـن الیـه طـال را بـه     هي روزمره داشتاند یا اشیائی که استفاده
ق.م زرگران پی  1200اند. این امر منجر به این شد که تقریباً از اوایل نخورده حفظ کرده
 دهی مالیم ورقه طال، مستقیماً روي سطح نقره و سپس حرارت 16کاريببرند که با صیقل

ان ورقـه طـال را روي نقـره    تـو نقره و طال، مـی  17منظور نفوذ متقابلبهمدت کوتاهی ، به
 صـورت روي سـطح چسـبانده    دوتوان گفت ورقه طـال بـه  ). میOddy 2000» (چسباند

 شده است: می
 وسیله چسب) هفیزیکی (ب -

هـاي حیـوانی یـا گیـاهی  مسـتقیماٌ روي      در این روش، لیف طال با استفاده از چسب
ي جسـو را روي زمینـه   ا الیهشده است. اما در مواردي ابتدسطح فلز زیرین چسبانده می

اند. این تکنیک، روش رایـج طالکـاري روي   دادهاجرا کرده و لیف طال را روي آن قرار می
عنوان بستر الیه طال در تعدادي از آثار برنـزي  چوب و سنگ است اما استفاده از جسو به

-نیز بـه عالوه بر این جیوه  (Oddy et al. 1990).مصر نیز گزارش شده است  متعلق به

عنوان چسب (عامل اتصال) براي چسباندن لیف طال به دیگر فلزات در قرن اول مـیالدي  
شده و سپس لیف طال شده است. الیه نازکی از جیوه روي سطح فلز اجرا میاستفاده می
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گرفته است. طال در جیوه حل نشده اما ممکن است براي چند روز تیـره  روي آن قرار می
رسد تا اینکه مقداري از جیوه تبخیر شود. از آنجا که هـیچ حرارتـی   و رنگ پریده به نظر 

 18راستی یک مورد خاص از طالکاري با لیـف طـال اسـت   هاستفاده نمی شود، این روش ب
(Oddy 1983) . 

 شیمیایی (با نفوذ متقابل فلز طال و فلز زمینه).   -

ویژه هنگامی که فلز کار رفته است، بهدر مواردي لیف طال مستقیماً روي سطح فلز به
توانسته با مالش آن روي سطح و حرارت مالیم براي ایجاد نفوذ زمینه نقره است، طال می

). این روش بدون شک یکـی از  Oddy 2000, p 5متقابل طال و نقره، به سطح بچسبد (
ق بـه  هاي رایج در روزگار باستان بوده است. مثالی از این نوع، بشقاب ایالمی متعلـ روش
. اگر چه آلیاژهـاي  (Oddy 1983, p 10)اي پارتی است ق.م  و ظرف نقره 14و 13 قرن

ها مطال شود اما امکان الحـاق  تواند با چسباندن لیف طال روي آناي میمس و  آثار نقره
ا پرداخت آن در محل، روي شی، نیز وجود دارد. حتی بـا  بلیف طال روي سطح تمیز فلز 

ایـن   19شـود. ویتـوري  ي بهتري حاصـل مـی  فلز نتیجه پرداخت لیف طال روي سطح داغ
انـد  نامیـده  21، و اُدي و دیگـران آن را طالکـاري نفـوذي   20فرایند را پوشـش دهـی گـرم   

(Oddy 1991; Figueiredo et al. 2010)  هـاي اسـتفاده از ایـن    نمونـه  ).4(تصـویر
مشاهده کـرد  توان هاي ایالم، هخامنشی و اشکانی میتکنیک را در آثاري متعلق به دوره

 ). 5(تصویر
 
 
 
 
 
 
 

 ق.م، موزه انگلیس 13صفحه مدرو ایالمی شامل ورق نازك نقره اي پوشیده شده با لیف طال، قرن   -4تصویر
 (Oddy 1985, p 11). 
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 .(Oddy 1991, p 31)کاسه نقره اشکانی با نوارهاي تزیینی طالکاري شده، قرن اول ق.م یا م.  -5تصویر
 
 ) :Amalgam Gildingاي (ي ملغمه. طالکار4

 ;Craddock 1998, p 624) 22ايهـاي طالکـاري جیـوه   این روش همچنین با نام

Oddy 1983, p 10)23اي و طالکاري جزیی، طالکاري ملغمه (Craddock 1998, p 

-کاري است که بر تعدادي زیادي از اشیا نقـره شود و روشی از طالنیز شناخته می (624
). ابداع ایـن  6) (تصویر1383شود (گانتر و جت ي ساسانی مشاهده میدورهاي متعلق به 

 Lins & Oddyدهنـد ( نسـبت مـی   24ي چو)روش را به چین در قرن چهارم ق.م (دوره

ایـن نکتـه   ) که پس از آن توسط ساسانیان در ایـران رواج و گسـترش یافـت. امـا     1975
بخـش   ،شی در کتـاب هنرهـاي ایـران   اي از ریتون هخامنچرا که نمونه برانگیز استتامل

اي ذکـر  ) معرفی شده که تکنیک طالکاري آن را ملغمـه 1374هنر هخامنشیان (روعاف 
رسـد.  کار رفته باشد بعید به نظـر نمـی  کند و این که در زمان هخامنشی این روش بهمی

در این روش، طال را در جیوه داغ حل کـرده و مخلـوط حاصـل، روي سـطح تمیـز فلـز       
اي از شده است. سپس شی را حرارت داده تا تمامی جیوه تبخیر شـود و الیـه  می مالیده

نیز معـروف   25کاري آتشیطال که محکم به سطح چسبیده، باقی بماند. این روش به طال
صـورت زیـر   رود. مراحـل طالکـاري بـه ایـن روش بـه     کار میباشد و هنوز در نپال بهمی
  : (Oddy 1983, p 10-11)است
 اري کامل سطحتمیزک -1
هـاي مختلـف   کار بردن یک الیه جیوه روي سطح فلز زمینه (این کار بـه روش به -2

 26است) شده و دالیل مختلفی نیز براي اجراي آن ذکر شدهاجرا می
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 دادن لیف طال روي سطح جیوه زدهکاربردن آمالگام طال روي سطح یا قراربه -3
 حرارت دادن   -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )71، ص 1374اي (هرمن ب نقره ساسانی، قرن چهارم میالدي، طالکاري شده به شیوه ملغمهبشقا  -6تصویر
 

) انجام می gold leafشکل دیگري از طال کاري آتشی با استفاده از ورقه نازك طال (
کاري شـود اجـرا   اي از جیوه روي سطح فلزي که باید طالگرفته است. در این روش الیه

ي طـال  ورقه و )Lins & Oddy 1975گرفته (وي آن قرار میي طال رشده و سپس ورقه
شده است. سـطح طالیـی حاصـل از ایـن روش     در جیوه حل شده و بعد حرارت داده می

. ایـن روش  نیسـت شبیه استفاده از مخلوط جیوه و طال بوده و از یکدیگر قابل تشخیص 
اي)، اري آتشـی (ملغمـه  کـ . طـال (Oddy 2000, p 6)شـود  هنوز در ژاپن اسـتفاده مـی  

 از دور خارج شد.   1840سرانجام با رواج آبکاري الکتریکی در دهه 
 

  سازي سطحییا تهی طالکاري زدایشی.  5
این روش بر اساس خروج انتخابی یکی از عناصر آلیاژي بنا شده است. در ایـن روش  

مـس   27. خـروج شـود طال استفاده مـی -طال (تومباگا) و یا نقره-از آلیاژهاي مختلف مس
بـاقی خواهـد    28طال، سطحی غنی از طال-طال و یا نقره از آلیاژ نقره-سطحی از آلیاژ مس

(غوطـه وري در   29شوییگذاشت. خروج عنصر آلیاژي مورد نظر به یکی از دو روش اسید
هـاي  گرفته است. از یک ماده اسـیدي ماننـد عصـاره   انجام می 30اسید) و یا سمانتاسیون
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ــراي   ــیدي ب ــاهی اس ــیدگی ــی اس ــتفاده م ــویی اس ــت.  ش ــده اس ــن «ش ــر ای ــالوه ب  ع
(Lechtman, 1970) هـاي طالکـاري زدایشـی پـیش کلمبیـایی مـواد       در بررسی روش

، نمک و اکسید آهن را براي IIIو نمک یا سولفات آهن  IIIاي مانند سولفات آهن خورنده
واد جـاذب  این کار پیشنهاد کرده است. در روش سمانتاسـیون، آلیـاژ فلـزي در میـان مـ     

مانند خاك رس و پودر آجر با یک ماده خورنده مثل کلرید سدیم یـا زاج قـرار گرفتـه و    
تر روي سطح بـه وسـیله مـواد خورنـده، خـورده شـده و       حرارت داده می شود. فلز پست

تر نیـز  هاي درونیشود که فلز از قسمتشود. حرارت سبب میجذب رس یا پودر آجر می
-. بـه (Christman 2000)» و با مواد خورنده واکنش دهد به سمت بیرون حرکت کرده

طـور گسـترده در آمریکـاي جنـوبی مـورد      رسد که روش طالکـاري زدایشـی بـه   نظر می
 بخشی سطح آلیاژي از نقره. عالوه بر طال، غنی(Allan 1979)استفاده قرار گرفته است 

ویژه در امپراطـوري  ین بهگرفته است ااي نیز انجام میمنظور ایجاد ظاهري نقرهمس به -
-Giumlia)شـود % نقره دیـده مـی  18% تا 12م.) در سکه هایی با  260م. و  63رم (بین 

Mair 2005) . 
 
 آبکاري الکترولیتیک  .6

شـود، اظهـار شـده    هاي بغداد خوانده مـی پس از کشف آثاري که تحت عنوان باطري
انـد. ایـن   رفتـه نقره به کار مـی است که این اشیاء براي آبکاري الکتریکی طال روي سطح 

ها شامل یک ظرف سفالی و یک استوانه مسی که دور یک میخ آهنی بزرگ قـرار  باطري
) که این Keyser )1993. تحقیقات بعدتر توسط (Oddy 1983, p 11)باشد گرفته می

ن زمینه تاریخی آن نیز مورد بررسی قرار داده، هدف از استفاده از ایـ ها را در پیشباطري
داند. او با توجه به ولتـاژ و  ها را نه براي آبکاري که حتی امکان آن را بسیار کم میباطري

انـد اسـتفاده   تاریخی که این آثار در آن یافت شده بافتها و شده از این باطريآمپر تولید
 ) بیــان local electrical analgesicهــاي الکتریکــی را کارهــاي طبــی (از ایــن پیــل

ــه همــی ــد ک ــد اســتفادهکن ــراض  مانن ــراي معالجــه ام ــدرن از الکتریســیته ب ــاي م  ه

)electrotherapeutics8و  7پذیرد(تصاویر ) بوده و در حال حاضر انجام می .( 
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 .(Keyser 1993, p 89)مقطع پیل الکتریکی پارتی، قرن اول ق.م تا قرن اول م   -7تصویر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(Keyser 1993, p 85)پارتی، قرن اول ق.م تا قرن اول م.  پیل الکتریکی -8تصویر 
 
 .آبکاري الکتروشیمیایی  7
این روش شامل رسوب الکتروشیمیایی فیلمی از طال روي مـس از محلـول طـال در    «

ــت.      ــوم اس ــولفات آلومینی ــیم و س ــرات پتاس ــدیم، نیت ــد س ــی از کلری ــتمن  ترکیب لچ
)1979Lechtmanآمریکــاي جنــوبی در دوره پــیش  ) ایــن روش را مــورد اســتفاده در

میکرون) در این روش روي سـطح   2داند. الیه طال با ضخامت بسیار کم (تا کلمبیایی می
شود که در شود. اما باید توجه داشت که ضخامت کم الیه طال سبب نمیشی تشکیل می
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اب ها روش استفاده از لیف طال را به کلی کنار گذاشت چرا که الیه طال روي بشـق بررسی
 .(Oddy 1983, p 11)» میکرون ضخامت دارند 3ایالمی و ظرف پارتی تنها در حدود 

 گیرينتیجه .8
سه روش عمده طالکـاري فلـزات در دوران باسـتان شـامل طالکـاري بـا ورق طـال،        

هـاي  اي بوده که هـر یـک نیـز بـا تکنیـک     طالکاري با ورق نازك طال و طالکاري ملغمه
النهرین، ژاپـن،  طور گسترده در ایران، بینز این سه روش بهشده است. امختلفی اجرا می

یونان و رم استفاده شده است. عالوه بر این، طالکاري زدایشی و آبکاري الکتروشـیمیایی  
هاي طالکاري آثار فلزي بوده است که در مورد آثار ایران گزارش نشـده  نیز از دیگر روش

کنـون انجـام گرفتـه    تري که بر این آثار تادلیل مطالعه کماست. بخشی از این موضوع به
گردد. پـس  ق.م برمی 3000است. استفاده از ورق طال به اولین مراحل کشف فلز طال در 

هـاي بسـیار   ي ورقق.م که امکـان تهیـه   2000ي تصفیه فلز طال در از آن با کشف نحوه
ري جدیـدي  ساخت، روش طالکاتر فراهم میهاي ضخیمکاري ورقنازك طال را با چکش

گرفته شد. هدر رفتن مقدار کمتري از طـال بـه هنگـام طالکـاري از مهمتـرین      کارنیز به
هاي ایالم، هخامنشـی و  باشد. استفاده از ورق طال در دورهمزایاي استفاده از لیف طال می

ق.م روش دیگري از طالکاري بـا اسـتفاده از    4پارتی شناسایی شده است. در حدود قرن 
یا پودر طال در جیوه مورد استفاده قرار گرفت. ایـن روش بـه طـور گسـترده     انحالل ورق 

کار رفته است. این روش در ایـران تـا   اي ساسانی بهبراي طالکاري بسیاري از ظروف نقره
به طور محدودتري مورد استفاده قـرار   ادوار بعديقرون اولیه اسالم نیز ادامه داشته و در 

 گرفته است.   

 یتشکر و قدردان
در اینجا الزم است از پروفسور اُدي که یکی از متخصصینی است کـه در زمینـه آثـار    

هاي پژوهشی زیادي را در زمانی کـه مسـئول بخـش حفاظـت مـوزه      فلزي مطال فعالیت
انگلیس بوده و همچنین پس از آن انجام داده و مقاالت زیادي نیـز در ایـن بـاره منتشـر     

میمانه تعداد کثیـري از مقاالتشـان قـدردانی شـود.     کرده، به خاطر در اختیار گذاردن ص
هـاي  همچنین بایستی از آقاي دکتر حسن طالیی، استاد دانشگاه تهران، براي راهنمـایی 

 باره ارائه نمودند سپاسگزاري نمود.   این ارزشمندي که در
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 هانوشتپی

 
1 - Gilding 
2 - Ruthenium 
3 - Rhodium 
4 - Palladium 
5 - Osmium 
6 - Iridium 
7 - Placer Deposits 
8 - Electrum 
9 - Tumbaga 

 
10 - gold leaf   .ورق نازك طال ، داراي ضخامت بسیار کم، تا حدود یک میکرون :

)Selwyn 2000, p 26( 
11-  gold foil تر از یک میکرون است. (: ورق طال و معموالً ضخیمSelwyn 2000, p 26( 
)، یک ترکیب بین فلزي یا مخلوطی از جیوه با دیگـر فلـزات اسـت.    amalgamملغمه (  -12
می تواند با طال، نقره، قلع، روي، سرب، مس و دیگر فلزات ملغمه تشکیل دهد. ریزساختار جیوه 

,Metallography and Microstructure of  David A. Scottتواند پیچیده باشد. (ملغمه می

, Getty Conservation Institute, 1991, p 137Ancient and Historic Metals(   
13 - depletion gilding 

هـاي سـطحی   ): کاهش عناصر موجود در یک آلیاژ یا بعضی از قسمتdepletionسازي (تهی
آن توسط اکسید شدن یا ذوب موضعی در حالت جامد آلیاژ است. این اصطالح، براي کم کـردن  
غلظت یک محلول در یک محلول جامد در اطراف ذراتی که از محلول جامد رسـوب کـرده نیـز    

 .)293فرهنگ، ص  کار می رود. (پرویزبه
14- Tell Brak 
15 - riveting 
16- burnishing 
17- Interdiffusion 

18 -  Cold mercury gildingهاي طالکاري است که احتماالً در قرن : یکی دیگر از روش
کاري، پس از تمیز کردن کامل سطح، رفته است. در این نوع طالکار میهاول قبل از میالد ب

جیوه . شودداده می) روي جیوه قرار gold leafشانده و سپس ورقه طال (روي آن را با جیوه پو
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هاي عنوان یکی از روشاین شیوه اکنون به شود.میمرور تبخیر عنوان چسب عمل کرده و بهبه
استفاده از یک الیه جیوه زیر شود. پلینی نیز بهبندي می) طبقهleaf gildingاي (کاري ورقهطال

کار هاي از جیوه زیر ورقه طال بکاري اشیا مسی، الیههنگام طال” کرده است:ورقه طال اشاره 
داشته است: اما اگر ورقه طال خیلی نازك باشد یا محکم در محلش نگه میرارفته که آنمی
-به ”کمرنگش نشان خواهد داد. از یک الیه ورق طال استفاده شود، جیوه را با رنگ زردفقط

هاي اي مشکل است زیرا در هر مورد، روشکاري ملغمهن روش از طالتشخیص ایلحاظ علمی،
. )Odyy 2000, p 5حساس آنالیز، وجود مقداري جیوه را مشخص خواهد کرد (

19 - O. Vittori
20 - hot cladding
21 - diffusion bounding
22 - mercury gilding
23 - parcel gilding
24- Chou 
25- Fire gilding 

 .Oddy et alو  Oddy 2000, Oddy 1983طالعات بیشتر در این باره به براي ا - 26

مراجعه نمایید. 1990
27 - surface leaching
28 - gold-enriched surface, surface enrichment
29 - pickling
30 - cementation
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