
يک )مطالعه موردي برروي مطالعه و شناخت فناوري ساخت تزئينات معماري در جهت حفظ اين آثار  :عنوان

 (نمونه کف سازي دوره ساساني

 الدن شکرگزار، کارشناسي ارشد مرمت آثار تاريخي

 فن شناسي، تزئينات معماري، حفاظت، کف سازي شهرگور، ساساني، کليد واژگان:

حجم انبوهي از آثار تاريخي، آن دسته از تزئيناتي هستند که ارتباط و وابستگي نزديکي با معماري داشته و در هويت بخشي  :چکيده

به فضاي معماري موءثر واقع شده اند.نمونه اي از اين تزئينات نقاشي هايي هستند که برروي ديوار، سقف و کف بناها قرارگرفته اند. 

ناشناخته نبوده است. همانطور که در منابع تاريخي ذکر  يني يا در مکانهاي عمومي ايران، در اعصار پيشتزئين کفها در منازل خصوص

حفاظت از اين تزئينات به دليل هويت است. شده بقاياي رنگ و توجه به تزئينات کف بنا قرنها قبل از ساسانيان، در ايران وجود داشته

رايط هر بنا يا محوطه را مي طلبند. با توجه به فراواني بناها و محوطه هاي ياد شده، انجام وابسته شان راهکارهايي ويژه و همخوان با ش

پژوهشهاي بنيادين و کاربردي با هدف دستيابي به شناخت مصالح اصلي و سازنده در جهت حفظ اين تزئينات امري ضروري است. در 

 کمک کننده باشد. مي تواندت آناليز مواد کاربردي جه راستاي اين هدف استفاده از روشهاي آزمايشگاهي و دستگاهي 

مصالح اصلي مورد استفاده در بسياري از بناها و محوطه هاي تاريخي، مصالح ساده و در عين حال بسيار پيچيده اي همچون :مقدمه

نهايي توليد شده و  خشت، آجر، سنگ، انواع مالت هاي گلي،گچي و يا آهکي بوده است. ساده به جهت نوع مواد اوليه و و محصول

آثار کهن را در خود مستور دارد. امروزه  پيچيده به لحاظ فرآيند عمل آوري، ساخت و کاربرد اين مصالح که بخشي از راز ماندگاري

هدف  شناخت ويژگي هاي فني و درک فرآيندهاي پيچيده فرسايشي هريک از اين مصالح متضمن تحقيقات گسترده و فراگير است.

ن مطالعات آشنايي با فن آوري کهن مصالح و شناخت نقاط ضعف و قوت آنها به منظور بهره گيري در موضوع حفاظت و غايي همه اي

کف سازي واقع در  يک نمونههدف اين مقاله شناخت فن شناسي و تکنيک ساخت مرمت تزئينات وابسته به معماري خواهد بود.

کيلومتري جنوب غربي استان  011در که  است نخستين شهر دايره اي شکل ايرانشهرگور مي باشد.شهرگور و مربوط به دوره ساسانيان 

بر اساس منابع تاريخي معتبر، اين "واقع شده است.  د به فراشبندشهري فيروزآباد کنار جاده فيروزآبا ي در محدوده قرار گرفته وفارس 

 (75،ص 0611کياني،   محمديوسف، ) ".ساخت و آن را تختگاه خود قرار داد پسر بابک) يکي از قدرتمندان بومي استخر(شهر را اردشير 
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هوف از آلمان و دکتر نياکان  توسط پروفسور ديتريش 0635سال شهرگور در که در اي اثر مورد نظر از ترانشه معرفي اثر: .1

 باشدصاف و منقوش، واقع در کف سايت مي  سطحياين اثر  شناسي ايران حفاري شد،کشف گرديد.سرپرست گروه باستان

تفاده از رنگ قرمز و که در ميان دو تابوت قرار گرفته است. برروي اين سطح، نقش هندسي ساده اي ديده مي شود که با  اس

  سبز و زرد اکر به صورت کامالً متقارن با نقش هاي مثلث در چهار طرف و مربع در مرکز رنگ آميزي شده است.

  

ر مورد نظر: اث2شکل : محل قرارگيري اثر درسايت6شکل   

 :استفاده گرديداز روشهاي علمي و آزمايشگاهي زير در کف سازي مورد بحث، ته مواد بکار رف جهت شناخت

XRD :" يا طيف سنجي پراش پرتو ايکس، اين دستگاه براي شناسايي کيفي انواع کاني هاي داراي ساختار بلوري و فازهاي موجود در

مواد مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج پراش پرتو ايکس به شکل نموداري با چندين پيک شاخص نمايش داده مي شود. موقعيت پيک 

آنها نسبت تقريبي جزء سازنده را نشان مي دهند. شناسايي قطعي يک ماده معموالً با جور شدن سه  ها روي نمودار نوع مواد و ارتفاع

از اين آزمايش جهت شناسايي کاني هاي موجود در (Spoto,Giuseppe,0222,p97)" مورد از قوي ترين پيک ها کفايت مي کند. 

 اليه ي تکيه گاه و اليه ي بستر استفاده شد.

XRF : " سنجي فلوئورسنس اشعه ايکس،اين روش جهت آناليز عنصري و بطور نيمه کمي مورد استفاده قرار مي گيرد. نمونه يا طيف

 "هاي مورد آزمايش مي توانند به شکل پودر، محلول، ورقه و اليه باشند و معموالً از بين نرفته و پس از طيف گيري قابل بازيابي اند.

Spoto,Giuseppe,0222,p77) ) آزمايش جهت آناليز عنصري اليه ي تکيه گاه کمک گرفته شد.از اين 

FTIR : يا طيف سنجي مادون قرمز و تبديل فوريه، جهت شناسايي کيفي موادآلي و برخي مواد معدني بکار مي رود. از اين آزمايش

 جهت شناسايي کيفي اليه ي رنگ قرمز استفاده شد.

کي از مطمئن ترين و دقيق ترين روش براي شناسايي کاني هاي موجود در مالت ي" مطالعات با استفاده از ميکروسکپ پالريزان:

يا اليه هاي نقاشي ديواري، استفاده از ويژگي هاي نوري است.براي بررسي ويژگي هاي نوري نياز است نمونه ها به طرز مخصوص 

چسب ان نازک مي کنند و سپس با استفاده از ساخته شوند. براي تهيه ي مقطع نازک، يک مقطع از اليه ي مورد نظر را در حد امک

بررسي مقطع نازک توسط ميکروسکپ پالريزان از اليه ي تکيه گاه و  (Spoto,Giuseppe,0222,p77)" .روي شيشه مي چسبانند

 رديد. بستر، جهت شناسايي نوع کاني هاي سازنده ي پرکننده و شکل و فرم دانه ها انجام گ

 براي شناسايي اليه هاي کف سازي کالسيک شيمي تر جهت تکميل تفسير آناليزهاي دستگاهيتکنيکهاي آزمايشات شيمي تر:

 شناسايي رنگها بکار برده شده از اين روش استفاده گرديد. برايانجام شد. همچنين 



با جاي مي گيرد،  Mural Painting يا نقاشي هاي تزئيناتي بنا اشي هاي غير منقولاثر مورد مطالعه در گروه نق.ه شناسي اثر:.الي2

 چنين تشخيص داده شد: مطالعات انجام شده اليه هاي کف سازيتوجه به 

برخالف اکثر تزئينات نقاشي که ديوار بناهاي تاريخي را مي پوشانند، در کف ويا به عبارتي  د بحثمور اثر. اليه ي تکيه گاه:2-1

برروي زمين و در ميان دو استودان خلق شده است. احتمال مي رود که خلق اين اثر در آن زمان جنبه ي مذهبي داشته است و به دليل 

 از منطقه خاکانتخاب کرده است. زمين منطقه را به عنوان تکيه گاه نقاشي هنرمند اثر،عبور نمي کردند. تقدس محل، افراد از روي آن 

درشت سيلتي و  -و از دسته ي خاکهاي آبرفتي مي باشد. اين خاک شامل رسوبات ريزدانه رسي Transprted انتقالي خاکهاي نوع

 دانه شن و ماسه اي مي باشد.

شود که به صورت يک پوشش )اندود( بر سطح تکيه گاه قرار مي گيرد  آستر اصطالحاً به اليه اي گفته مي. اليه ي آستر:-2-2

جهت اجراي اليه هاي بعدي مي باشد. ، تسطيح ناهمواريهاي تکيه گاه و ايجاد سطحي هموار ومناسب ملکرد اصلي آن در تزئيناتوع

و جهت بهبود کيفيت و استحکام به آن موادي چون خرده هاي  متداولترين آستر در تزئينات نقاشي، آسترهاي گلي بوده استدر ايران 

يه ي آستر در اثر مورد مطالعه اليه ند. الالياف، ساقه هاي گياهي ، پشم و موي حيوانات، ذرات شن ريز و ماسه و غيره اضافه مي نموده ا

قطع نازک وجود ذرات خاک به نسبت سانتي متر  است.  در بررسي ميکروسکپي م 6اي از گچ و خاک مي باشد،ضخامت اين اليه 

بيشتر از گچ تشخيص داده شد، ، ذرات خاک شامل ذرات کوارتز، آهک،فلدسپاتها و پالژيوکالزها مي شد که به دليل وجود ذرات 

در يکنواخت در اليه به احتمال زياد خاک سرند نشده بوده است. بي شک خاک خود منطقه در ساخت مالت بکار گرفته شده است.

 CaSo4.2H2o، ژيپس به فرمول شيميايي   XRDسي کاني شناسي سولفات کلسيم موجود در اليه، فاز اين ذرات توسط آزمايش برر

در  XRDشناسايي شد، ذرات کوارتز موجود در خاک نيز در اين آزمايش مشخص شد. وجود پيک خيلي مشخص ژيپس در آزمايش 

گواه  مي باشد که بلورهاي ژيپس در ماتريکس به درشتي و منظم ظاهر شده اند، که حالي که درصد خاک بيشتر بوده نشان از اين نکته

 آورده شده است.2و0در جدول  XRFو  XRDقابل مشاهده است. نتايج آزمايشات  5اين مدعا در عکس 

 

 از اليه ي آستر XRD: نتايج آزمايش 0دول ج

        
Concentration(%w/w)       Formula           

         
Compound 
Name          

11 CaSo4.2H2O Gypsum 

24 CSH Tobermorite 

1 Pb(So4) Anglesite 

5 Sio2 Quartz , syn 

5 CaCo6 Calcite 



 

 از اليه آستر XRDدر آناليز   شاخص : پيک هاي 0نمودار 

توبرموريت مي تواند به علت اضافه کردن پودر آهک به مالت گچ و خاک باشد . اين عمل به وجود کاني "،  XRDدر نتايج آناليز 

خود را ظاهر مي CSH علت مقاوم سازي مالت انجام مي گرفت. توبرموريت محصوالت هيدراتاسيون مالت آهکي است که به صورت

  (420،ص 0631)کرنليس، کالين، "سازد و در کناره هاي خارجي کلسيت پايدار است.

 برروي نمونه اليه ي آستر XRF: نتايج آزمايش 2جدول 

Concentration(%w/w) Compound 
63.06 SO6 

64.13 CaO 

4.75 SiO2 

0.46 Al2O6 

0.21 MgO 

1.350 Fe2O6 

1.6.2 SrO 

1.627 K2O 

1.1.. TiO2 

1.16. P2O5 

1.103 CuO 

1.106 MnO 

03.41 LOI* 

...35 Total 

 



به اليه اي گفته مي شود که برروي اليه آستر قرار مي گيرد و با  رتباط بين آستر و اليه رنگي است وبستر عامل ا . اليه ي بستر:2-3

اليه بستر  انسداد منافذ بزرگ و حفره ها و ايجاد سطوح نرم و صيقلي، سطح هموار و مناسبي را جهت اجراي نقاشي فراهم مي نمايد. 

اليه ي اول اجرا شده توسط هنرمند، در واقع خود به صورت دو بخش، اليه بستر زيرين ورويه اجرا شده است.  در کف سازي مورد نظر

کلسيت با  XRDاليه اي است که در تماس مستقيم با اليه ي گچ و خاک زيرين مي باشد. اين اليه توسط آزمايشات شيمي تر و 

به همراه   آورده شده است. با بررسي مقطع نازک اين اليه وجود ذرات کلسيت 0ناخالصي کوارتز و ژيپس شناسايي شد، که در جدول 

ذراتي نظير سفال پخته شده و مواد اکسيد شده مشخص شد، بي شک کاربرد اين افزودني ها جهت استحکام بيشتر مالت بوده است. 

اليه ي دوم يا اليه ي بستر رويه ، در واقع آخرين اليه ي مالتي است که جهت اجراي ميليمتر مي باشد. 5اليه در حدود  ضخامت اين

بررسي مقطع نازک اين اليه وجود ذرات گ برروي سطح هستيم. ست. پس از اين اليه شاهد وجود اليه ي رننقش ريخته شده ا

ه ي آب شکفته شده کلسيت و آهک کشته را نشان مي دهد که نشان از کاربرد شفته آهک يا دوغاب ريزي مي باشد. اين اليه به واسط

 کربناتيزاسيون صورت گرفته است. و در آن عمل 

بررسي مقطع نازک و مقطع عرضي اليه ها، هرچه بطرف پائين تر مي رويم خلل و فرج بزرگتر و بيشتري مشاهده مي شود که در مرز 

 ديواره هاي خارجي حفره ها کلسيت ثانويه موجود مي باشد اما در سطوح باالتر اين نوع خلل و فرج ديده نشد.

  
:  تصوير ميکروسکپي مقطع نازک از اليه ي آستر،  4شکل

قسمتهاي سفيد رنگ کاني کوارتز موجود در اليه ي آستر 

 ( 21× مربوط به خاک ترکيب شده مي باشد.) بزگنمايي 

:  تصوير ميکروسکپي مقطع نازک از اليه ي آستر، عکس 5شکل 

منظم ژيپس موجود در اليه توسط فيلتر گاما از بلور درشت  و 

 (41× گرفته شده است. ) بزگنمايي 

 

  
: عکس ميکروسکپي مقطع نازک از اليه ي  بستر  1شکل 

 رويه، بخشهاي آبي نشان وجود آهک شکفته شده

Ca(OH)2    و  حضور ترکيبات آهني از خاک بکار رفته

 (21× در بستر. ) بزگنمايي 

عکس ميکروسکپي مقطع نازک از اليه ي بستر  :7شکل 

ه و لکه هاي قهوCaCo6زيرين،که قهوه اي زمينه کلسيت 

اي و قرمز، خرده سفال و مواد اکسيد شده يا پخته شده مي 

 (21× باشد. ) بزگنمايي 



  
مقطع عرضي توسط لوب ديجيتال :  عکس ميکروسکپي 3شکل 

از اليه هاي مختلف اثر ، خلل و فرج موجود در اليه ها توسط 

 دواير قرمز مشخص شده اند.

: عکس ميکروسکپي مقطع نازک از مرزاليه ي آستر و بستر .شکل 

زيرين، بخشهاي روشن تشکيل کلسيت ثانويه را در مرز خارجي حفره 

 (21× نشان مي دهد.    ) بزگنمايي 

سم تجاري کلسيت سنگ آهک است، چنانچه پخته شود و با ت.او بصورت طبيعي سفيد اس CaCo6 کلسيت داراي فرمول شيميايي "

آب و ماسه مخلوط شود ساروج به دست مي آيد که به مرور زمان آب جذب مي کند و از سيمان محکمتر مي شود.عامل اصلي 

هاي هخامنشيان در  اي از کاخ سازي پاره کفدر"( .5ص ،0634حسيني، ابراهيم، " )رآب است.تخريب کلسيت گازکربنيک و بخا

گونه است که يک وزن گرد آهک شکفته و سه برابر آن  تخت جمشيد و شوش مالت سرخي مصرف شده است . مالت سرخي بدين

روز آماده مي  23ي دادند ، و پس از روز زير آب قرار م 25گرد آجر را با آب مخلوط کرده و سه روز در هواي نمناک و بعد از آن 

،ص 0670)حامي،احمد،" اي صنعتي راه يافته است.هاي سيمان کشوره جا به کتاب شد . نام مالت سرخي از ايران به هندوستان و از آن

32) 

پيوندهايي که مرحله ي آخر اجرايي کشيدن اليه ي رنگ برروي سطح پرداخت شده مي باشد. . به طورکلي . اليه ي رنگ:2-4

 عبارتند از: "باعث قرار گرفتن اليه رنگ بر روي سطح اجسام مي شوند

پيوندهاي شيميايي که بيشتر در مورد رنگهاي اپوکسي و سيليکوني است و در بين اجسام و رنگهاي پوششي کمتر ايجاد مي شود. لف:ا

               ار مي گيرد. ين ترتيب رنگ بر سطح جسم قرپيوندهاي قطبي که بين گروههاي قطبي رنگ و جسم تشکيل مي شود و بدب: 

" پيوندهاي مکانيکي که از وارد شدن رنگ در خلل و فرج جسم و محبوس شدن رنگ در اين فضاهاي خالي به وجود مي آيد.ج: 

مواد معدني مورد نياز را ابتدا با سنگ سابي که خاص اين  "در گذشته جهت ساخت رنگ (04،ص 0673، جي.ال.استات،)آر.ج.جتتنز

ي رنگ در کار تهيه مي شد، ساييده وپودر مي کردند. اين گرد را از آردبيز گذارنده و پس با ماده چسبنده اي مي آميختند. ميزان زيباي

 (0.2، ص 0673)آرتور اپهام، پوپ،." ه بودميزان کامل اين سايش و بيزش و در قدم دوم بر ميزان کيفيت ماده چسبند قدم اول برطبق

 گرديد.اه کربن شناسايي توسط آزمايشات شيمي تر و تست کوره اخراي قرمز و زرد و سي دانه هاي استفاده شده در کف سازيرنگ 

 



 

 بررسي مقطع عرضي و نمايش اليه هاي مختلف اثر :01شکل                                                          

 
. اليه 4ميليمتر، 5تا  6. اليه ي بستر زيرين به ضخامت تقريبي بين 6ميليمتر، 0.اليه ي بستر رويه به ضخامت تقريبي 2.اليه ي رنگ،0:  00شکل 

 . اليه ي تکيه گاه يا زمين5سانتي متر، 6ي آستر به ضخامت تقريبي

 ساخت اثر:. بررسي تکنيک 3

فرسک تشخيص داده شد. نحوه ي اجراي اين  ،و شناسايي اليه ها، تکنيک اجراي کاربررسي مواد بکاررفته در کف سازي با توجه به 

 تکنيک تا حد زيادي مطابق با فرسکهاي روم باستان بود، از اين رو به مطالعه برروي اين تکنيک پرداختيم.

 Dipien gere afrescoاز ميان نقاشي هاي ديواري مشهورترين آنها نقاشي فرسک است.در ايتاليا به اين تکنيک ديپن گره آفرسکو 

نيز مي گويند،که به معناي نقاشيي است که برروي سطح تازه اندود شده با ماسه آهک خيس به وجود مي آيد. تاريخ و قدمت اين 

ردد،اگرچه مبداء اوليه ي اين هنر مشخص نيست اما ايتاليا باارزشترين و بهترين نمونه هاي فرسک را در تکنيک به دوران باستان برمي گ

 ست آمده است. خود جاي داده است. نمونه هاي ظريف و زيباي اين تکنيک در حفاريهاي شهرهاي کهن رم، پمپئي و هرکوالنيوم بد

 بطور کلي دو نوع فرسک وجود دارد: 

لمه ي بونو ايتاليايي و به معناي خوب است، کاربرد اين تکنيک جديدتر از تکنيک سکو مي باشد، در اين نوع کفرسک بونو:  .0

 تکنيک سطح کار کامالً خيس مي باشد. ، بنابراين مقدار زماني که هنرمند مي توانست برروي کار صرف کند بسيار محدود بود.



است، مصريان، يونانيان و روميان با آن آشنا بوده اند. از ويژگي هاي تکنيکي آن ّو: . اين نوع فرسک بسيار قديمي تر  . فرسک سک2 

استفاده از بست چسبي است. در اين نوع فرسک سطح تکيه گاه تازه اما کامالً خشک است. در واقع رنگ برروي سطح خشک آهک 

اره ي مورد بحث توسط تکنيک سکو انجام اجراي کف نگسبندگي به سطح، نيازمند بست است. گذاشته مي شود، در نتيجه جهت چ

 فته است.گر

% ناخالصي داشته باشد، 5% کربنات کلسيم و حداکثر5.آهک مناسب مي بايست حداقل راي فرسک مناسب نيستند.تمام آهکها براي اج

%  و بقيه XRD  ،32.4به اين نوع آهک،آهک چاق مي گويند. ميزان آهک موجود در اليه ي بستر زيرين نقاشي توسط آزمايش 

نقاشان فرسک "ناخالصي ژيپس و کوارتز شناسايي شد. بنابراين مي توان گفت در اجراي اثر از مالت نسبتاً مرغوب استفاده شده است.

در قديم از آهکي استفاده مي کردند، که ده سال از مدت نگهداريش مي گذشت. نگهداري آهک خيس در زمان طوالني را اصطالحاً 

بت آهک و ماسه کيفيت اندود فرسک در مرحله ي اول به نوع مواد و انتخاب آنها و در مرحله ي دوم به نسگويند.مي تنگ گذاري 

" نکته ي قابل توجه و ويژه در اندودهاي روم باستان، وجود سنگ ريزه هاي زبر نزديک سطح کار است.بستگي دارد.

(D.Camuffo,0222,p76)  مشاهده شد. دليل اين امر سهولت در نفوذ دي اکسيد کربن و اين شيوه در کف نگاره ي شهرگور نيز

رسيدن عمل کربوناسيون تا اليه هاي زيرين مي باشد. اين امر زماني موفقيت آميز است که اسيد کربنيک موجود در هوا در تمام اليه ها 

يرين نفوذ کند که اندود کامالً نفوذپذير باشد. اينچ نفوذ کندو اسيد کربنيک موجود در هوا در صورتي مي تواند در اليه هاي ز 2تا  0.5

ل آن سالها به طول مي انجامد. روز انجام مي گيرد، سخت شدن کام 23ساعت وختم آن پس از  24تا  02عمل کربوناسيون اوليه در طي 

تيجه سرعت کربناته گيرايش مالت آهک در مجاورت با اتمسفر به واسطه ي وجود دي اکسيد کربن را کربناتيزاسيون گويند در ن"

شدن با درصد دي اکسيد کربن موجود در هوا تغيير مي کند. عمل کربناته شدن مي تواند فقط در مجاورت آب يا رطوبت صورت 

 اسيدي، يک مايع بي اثر الزم است. در ثاني براي توليد  H2Co6قليايي و    Ca(OH)2گيرد، چراکه براي واکنش شيميايي بين 

H2Co6ود.آب نياز مي ش "(K.G,Boehger,2115,p 03) 

 اسيد کربنيک در بافت مالت در اثر تبادل شيميايي دي اکسيد کربن در هوا و آب موجود در مالت طبق رابطه ي زير توليد مي شود: 

 2    2  تشکيل اسيد کربنيک در حضور رطوبت و دي اکسيد کربن                                              6  2  

Ca(OH)2  + Co2 + H2O                CaCo6  +  2H2O                    عمل کربوناسيون در حضور رطوبت 

نکته ي حائز اهميت در نوع استفاده از آهک توسط روميان قديم اين است که آنها عمل کربناتيزاسيون را بصورت ثانوي تشديد يا به "

عبارت ديگر کنترل مي کردند. به اين صورت که در داخل اطاق يا فضاي مورد نظر پس از بکارگيري مالت آهکي، آتش کوچکي 

در فضا مي شد و در نتيجه فرآيند کربناتيزاسيون تشديد  Co2کوره مي ساختند. که باعث افزودن  روشن مي کردند يا ساختاري مشابه

براي چسبندگي يک مالط خوب بايد از پرکننده هاي زاويه دار  (K.G,Boehger,2115,P20)" ه و نهايتاً مالت پايدارتر مي شد.شد

ان پرکننده در اليه هاي زير سازي فرسک استفاده مي شده است. بطور کلي وگوشه دار استفاده کرد.بنابراين از ذرات شن و ماسه به عنو

تمام اقسام شن، تا زماني که به حالت بيش از حد زبر و خشن درنيايند براي نقاشي فرسک قابل استفاده اند. سنگريزه هاي آهکي که 

 "ت گيرندگي مالط را باال مي برند.هستند و قابليتوسط رودخانه ها از کوههاي آهکي شسته مي شوند بهترين پرکننده ها براي فرسک 

در گذشته جهت سخت تر کردن مالت فرسک افزودنيهايي استفاده مي شد که شامل : گدازه هاي آتشفشاني، آجر خرد شده و گرد 



ه داشته و % آب را دارند، بنابراين آب را داخل مالت نگ66آجر، خاک نسوز و سنگ پا)خاز( مي شد.آجر خرد شده قابليت جذب 

                                                 "صت بيشتري براي اجراي نقاشي داشت.فرآيند سخت شدن را به تأخير مي اندازند، در اين صورت هنرمند فر

(Orna Virginia,Mary,2112,p 56)       

  نتيجه:

تا چند دهه ي گذشته،مرمت آثار تاريخي بيشتر بر اساس نظريات و درک شخصي افراد انجام مي گرفت. در اين ميان اختالف نظر در 

روزه با پيشرفت روزافزون علم و تکنولوژي و به وجود آمدن دستگاهها و شناخت ماهيت و ترکيب ساختار مواد وجود داشت. ام

ا توجه به محدوديتهايي که درکاربرد مواد از طرفي بتر شده و منطقي و مستدل مي باشد.روشهاي جديد امکان مطالعه ي دقيق آثار بيش

، جهت انتخاب بهترين روش درمان امري ضروري آثار در وهله اول شيميايي در مرمت ديوارنگاره ها وجود دارد،عمليات فن شناسي

مي توان با شناخت  بدست آمدههمانطور که در مقاله حاضر با توجه به شناخت ساختاري اثر وبا تکيه بر نتايج آزمايشات  .مي باشد

هيدروکسيدباريم جهت شوره زدايي از به عنوان مثال: کاربرد نمود. بيشتري اقدام به حفاظت و مرمت اثرآگاهانه و علمي و با اشراف 

     در زمينهپژوهشهاي بنيادين  در اين راستانقاشي هايي با بستر آهکي بهترين نتايج را دارد و مي تواند در اثر مذکور بکار گرفته شود.

صالح همگون در شناسي و بهينه سازي مواد و مصالح ساختماني )خشت،اندودکاه گل، آجر، سنگ و مالت( بمنظور بکارگيري م فن

ر اين با برنامه ريزي و سياست گذاري کوتاه و بلند مدت د امري ضروري است که بناها و بکار گيري مواد مناسب جهت مرمتتزئينات 

 .تحقق مي يابد زمينه
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