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  اصالت تعیین درمالت های فیزیکی و شیمیایی آنالیزنقش 

  بناهای تاریخی کالبدی
 ورات چغازنبیلگیز :مطالعه موردی

 

 منیژه هادیان دهکردی

 فرهنگی-پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی
 
 

 چکیده 

اي آجري است. با شالوده خشتي و نم پيش از ميالد( 31قرن ) يالميعدوره  بناهايچغازنبيل از  وراتگيز

انسوا  تغييسرات و  پس  از آن دسستشو  گيرشمن حفاري شد توسطشمسي  3111سال  که در اين بنا 

است. برخي از اين مداخالت ناشي از اقدامات حفاظت و مرمتي است که  شدهانساني  ومداخالت محيطي 

اي سهسبشسشگساه  ، به طسسسوري کسهر صورت گرفتهسسهاي اخيو بعد از آن يعني سال رشمنسگيدر زمان 

بسا تحقيس  . در ايسن نمي باشسندهاي مشتلف بر اساس شواهد موجود قابل تششيص مرمتي دوره واصلي 

يي براي الگودر بنا، کار رفته ه بگلي هاي آماري داده هاي آزمايشگاهي مربوط به مالت بررسياز استفاده 

هاي آزمايشگاهي مورد . رو استه شد تهيهذيقورات و مرمتي  عيالميهاي بششکالبدي تعيين اصالت 

 مادون قرمسز–فوريه   طيف سنجي تبديل  ،(XRDايک  ) پرتويپرا  سنجي  يآناليزهااستفاده شامل 

(FT-IR)  باشسند.ميهاي مالت نمونهاي بشش ماسهو دانه بندي  ترا رو  شيمي بترکيبي جداسازي و 

از نظسر مسواد سسازنده داراي و مرمتسي  الميعي هايمالتاگرچه گاه دهد که يج بدست آمده نشان ميانت

بندي هاي فيزيکي مانند دانهو ويژگي ، اما نسبت هاي ترکيبي اجزاءهاي يکساني هستندکانيترکيبات و 

تجزيسه کمسي و دهنسد کسه اين نتايج نشان مي بطور کلي .باشندميبرخوردار کامالً متفاوت آنها از الگوي 

و مرمتي  تاريشيهاي تششيص بششتوانند نقش مهمي در ميتاريشي هاي مالت در بناهاي کيفي نمونه

     . ايفا نمايند

 FT-IR ،XRDتعيين اصالت، چغازنبيل، عيالمي، مالت، واژه های کلیدی: 
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 مقدمه
اواسسط قسرن  ،کيلسومتري جنسوش شسرقي شسهر شسو  11مجموعه چغازنبيل يا شهرك مذهبي دوراونتا  واقع در 

يالم اونتا  گال بنيان گذاشته شد. اين شهرك که بنابر شواهد بدست آمده تنها عتوسط شاه سيزدهم پيش از ميالد 

 221( اونتا  گال شاهد عمليات ساختماني مشتلسف بسوده اسست در سسال 3021-3021ساله ) 01در طول سلطنت 

 (.3111 ،گريشمن) وارد مي شود آنها خسارات فراواني به قبل از ميالد با حمله و تهاجم آشوري

 

شهر از سه حصار بسه مسساحت تقريبسي يکصسد هکتسار ، 3111گريشمن در سال رمان  شناسيباستانطب  گزارشات 

نقشه مربعي شکل کسه طسول با ورات گيز. استتشکيل شده که معبد اصلي يا ذيقورات در مرکز حصار اول واقع شده 

متسر از ارتفسا  و  01ه بوده که امروزه حدوداً طبق 1متر ارتفا  و  10متر است در گذشته داراي  01/310هر ضلع آن 

 که تماماً با خشت خام ساخته شده با روکار آجري پوشيده شسده اسست اين بنادو و نيم طبقه از آن باقي مانده است. 

 (.3111 ،)گريشمن

 

رمست ورات چغازنبيل و ساير آثار معماري اين مجموعه پ  از حفسسسساري )تسا قبسل از شسرو  پسرواه حفاظست ومگيز

( بسه منظسور حفس  و نگهسداري آن در دوره هساي مشتلسف )حفساري گيرشسمن و بعسد از آن( مسورد 3111چغازنبيل 

که عليرغم رعايت برخي اصول مرمتي )اختالف بين بشش اصلي و مرمتي( با ( 3111)طالبيان، قرار گرفته  يمداخالت

در بعضسي مسوارد تشسشيص ايسن  ،ارك الزمهاي وارد شده، همچنين کمبود مسدها و فرسودگيآسيب باگذشت زمان 

 مداخالت مشکل يا همراه با شك وترديد است. 

 

رنگ مصسال،،  نحسوه سساخت بنسا )چيسدمان  و از لحاظ شکل، بافت زيگوراتهاي انجام شده بر روي اين بررسيطب  

ربسوط بسه زمسان هاي انجام شده(، مقايسه وضع موجود با تصاوير و مسدارك مخشت و آجر، ضشامت مالت و بندکشي

تسا حسد  بنسا تاريشيهاي بششطي اجراي پرواه بين المللي حفاظت و مرمت مجموعه چغازنبيل حفاري و بعد از آن 

 .شدمورد سوال واقع  از بناهايي بشش کالبدياصالت  . با اين وجودشدندو قابل تششيص روشن زيادي 

 

 فرهنگی-آثار تاریخیکالبدی تعیین اصالت چگونگی 

هاي ميراثي به ميزان معتبر يسا موثس  و در نتيجسه ( درباره توانايي براي درك ارز 3992مبناي سند نارا )اصالت بر 

بسا  آنيا بسه طسور مسستقيم توسسط خسال   ي يك اثرمعموالً تعيين اصالت مادها بستگي دارد. اصيل بودن منابع داده

هاي مربوطه صسورت ز اسناد و مدارکي مثل تصاوير و نوشتهو يا با استفاده ا اثرمثل امضاء و مهر روي  اوهايي از نشانه

اطالعسات علمسي  بجزيسه و تحليسلگيرد. راه ديگر تعيين اصالت به طور غير مستقيم و به استناد برخي شسواهد و مي

 استشراج شده از اثر است.

 

اهد و مسدارك مسستقيم گذرد بايد گفت که هميشه دسترسي به شسوبا توجه به مدت زماني که از عمر بعضي آثار مي

 همچسونهايي )طريقه اول( وجود ندارد. اما در طريقه دوم تعيين دوره زماني که اثر متعل  به آن است به کمك رو 

براي تعيين اصالت آن باشد. تکنيك و نحوه سساخت  ايشيوهتواند ميهاي ساليابي رو  و شناسانههاي باستانبررسي

تفاده در آن در مقايسه با شواهد موجود از ديگر اطالعاتي هستند که براي تعيسين يك اثر همچنين نو  مواد مورد اس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

هساي بررسي مانند هاي آزمايشگاهيرو ز طري  اتوانند مياطالعات اين . (3992) نارا  مفيد خواهند بودآثار اصالت 

 . آيند بدستساختاري، ترکيبات شيميايي، خواص فيزيکي و مکانيکي مواد سازنده 

 

هساي تساريشي مسواد پشتسه شسده مثسل آجسر در بناتعيين قدمت و اصالت رو  ساليابي ترمولومينسان  براي  چهاگر

در اين مورد به دليسسسل هم دوره بودن کليه آجسسسسرهاي بسه کسار نتايج آن  اما، (3111بحرالعلومي ) شوداستفاده مي

از طسرف ديگسر وجسود  .توانست مفيد واقع شسودنمي( 3111)طالبيان،  زيگورات و مرمتي عيالميهاي رفته در بشش

خشت بکار رفتسه هاي دسترسي به تعداد قابل قبولي از نمونهمانع آن و مرمتي  تاريشيهاي پوشش آجري روي بشش

هساي قابسل و يافتسسسن دادهچغازنبيسل  زيگوراتبر روي اين نو  مصال، در براي انجام مطالعسسات آزمايشگساهي در بنا 

 شد. تفسير مي

 

توانسد مسورد مالت از جمله مصسسسالحي است که در صورت نيسسسساز در هسر دوره بايسد سساخته شسده و نمياز آنجا که 

تواند از يك دوره بسه مواد اوليه و نحوه عمل آوري آن مي و درصد بسته به نو  آنکيفيت  و استفاده مجدد قرار گيرد

به کسار رفتسه در  يهانمونه مالتبر روي لعه دقي  آزمايشگاهي مطاطرح يك اجراي بنابراين دوره ديگر تغيير کنسسد. 

مالت هاي بکار رفته در اين مجموعه )مالت بين خشست و  .طراحي شد هاداده و بررسي آماريبنا هاي مشتلف بشش

 ر معسدنييهاي گچي و قها از مالتهايي از آن همچون ناودانهاي گلي هستند و در بششآجر( عمدتا از جن  مالت

 .   3هاي گلي مورد بحث قرار گرفته است. در اين مقاله نتايج مربوط به مالت(3111 ،)گريشمن استفاده شده است

 تحقیقروش 
هساي مشتلسف شسود کسه شسناخت درسست آنهسا مستسسسلزم بسسسسسررسيهاي سنتي باعسث مسيماهيت ناهمگون مالت

از آنجا کسه بشسش عمسده از سوي ديگر،  (.Middendorf, 2005) ماکروسکوپي، ميکروسکوپي، کمي و کيفي باشد

هاي گلي هستند، اين امکسان وجسود دارد کسه از خساك هاي مورد استفاده در مجموعه چغازنبيل از جن  مالتمالت

اسستفاده شسود، هاي بعسد هاي قبل( براي ساخت مصال، جديد مانند مالت در دورهحفاري )بقاياي مواد و مصال، دوره

خطساي آزمسايش ها نمسسسونهافزايش تعسداد با ها و نتايج بدست آمده شود. لسسذا اعث تحريف دادهبتواند همين امر مي

 .  آيدبدست ميهاي حاصل از آزمايشسات داده ي ازترتفسير دقي کاهش يافته و 

 نمونه برداری 

مونسه بسرداري از . عمل ن(3)جدول  هاي مشتلف ذيقورات، ديوار حصار دوم صورت گرفتنمونه برداري مالت از بشش

 .  ها طي مراحل ذيل انجام شدمالت

 بر اساس:هاي مورد نظر به تفکيك دوره انتشاش مکان -3

 باستان شناسيبررسي مستندات و شواهد  -

 شواهد هاي مورد نظر و مطابقت با اسناد وسي ميداني مکانربر -

 هاي فوق بر اساس:انتشاش محل)هاي( نمونه برداري در مکان -0

 هوازدگي، رطوبت و...(به لحاظ سي وضعيت محيطي محل )برر -

 بر اساس بافت، رنگ و ضشامت مالتبررسي ظاهري مالت  -

 اليه هاي سطحي محل نمونه برداري زدودنپاکسازي و  -1

                                                           
 1331در سال فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری -شیا تاریخیاین مقاله بخشی از مقاله ارایه شده در همایش حفاظت و مرمت آ 1

 و تکمیل شده است.  قرار گرفته است که مورد بازنگری 
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 به بنا تنمونه برداري به صورت توده )در حد امکان( با حداقل خسار -2

 (3112 ،)هاديان تهيه شناسنامه نمونه برداري -1
 

 
 چغازنبيل زيگورات هاي بين آجرنمونه برداري از مالت -3شکل 

 

 آنالیزروش 

 مسدل ،( XRD)ايکس   سسنج پرتسو هسا بسا اسستفاده از رو  پسرا موجود در نمونسه هايکانيبررسي  و شناسايي -

SEIFERT 3000 T2T با (  تيوش م mA11 وKV  21  ) 

-FT) زيسر قرمسز -تبديل فوريسهطيف سنجي  کمك دستگاه به آنها ها موجود درها و نمكترکيبي نمونه شناسايي -

IR) مدل NICOLET 510P 

کمسك رو  شسيمي تسر بسه ترکيبسي( -) جداسسازي کمسيهساي مسالت اجسزاء ترکيبسي نمونسهگيسري کمسي هانداز -

(Teutonico 1998) 

 (Teutonico 1998) 11و  11، 311، 011هاي نمره ها به وسيله الكاي مالتبندي بشش ماسهدانه -

 
و مرمتي )دوره  عيالميهاي هاي ميداني به دو گروه مالتهاي مالت ابتدا بر اساس مششصات ظاهري و بررسينمونه

هساي آزمايشسگاهي بندي شدند که در ادامه نتايج بر اين اساس و مطابقست بسا دادهگيرشمن و بعد از گيرشمن( دسته

 اند. مورد بحث قرار گرفته

 

 نتایج و بحث
 (XRD) شناسيکاني -3

. اندخالصسه شسده 0ر جسدول دبه صورت نيمه کمسي  XRDو مرمتي به رو   عيالميهاي شناسي مالتنتايج کاني

ها داراي دو جزء اصلي و عمده کلسسيت و کسوارتز و دهد گروهي از مالتن مينشادر اين جدول نتايج همان طور که 

هاي رسي، ايپ  و هاليت بسه هاي فلدسپار، دولوميت، کانيکانيگروه دوم داراي يك جزء اصلي ايپ  هستند. ساير 
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. در گروه دوم نيز کلسيت و دولوميت بسه اندشناسايي شدهمتغير طور ه بهاي متوسط تا کم مقدار در گروه اول نسبت

 ديده مي شود. 0ميزان کم و گاه کوارتز و سولفات کلسيم با نيم مولکول آش

 

کوارتز و کلسيت به ميزان خيلي کم وبه عنوان کاني اصلي يا کاني نمك طعام  1هاليت( 11-339/3در يك مورد نيز )

که بجسز نمونسه  شده است تششيص دادهبه ميزان کمتر نيز شده است. حضور اين کاني در چند مورد ديگر  شناسايي

ند. همچنسين بوط به دو جبهه جنوش غربي و شسرقي هسسترکه در جبهه شمال غربي قرار دارد همگي م 331/3-11

ا و در دو جبهه جنوش غربسي و شسرقي نهاي اصلي بنمونه رکاني ايپ  به عنوان يك جزء فرعي يا ناخالصي، بيشتر د

چ.ز به بعد( بجز يك مورد  يعنسي 19-311/3کد از هاي مرمتي )عالوه براين وجود کاني رسي در مالت شود.ديده مي

الزم بسه  شسود.هاي اصلي ديده مياين کاني در بيشتر نمونه حاليکه در ؛ديده نشده استدر ساير آنها  19-313/3کد 

هساي هساي مربسوط بسه کسانيمانع از ظهور و تششيص پيكهاي مالت گاه ياد کلسيت در نمونهزمقادير ذکر است که 

 . (3190 ،يوسفي و ساير) شودرسي مي

   FT-IRطیف سنجی  -2

 cm-1)ناحيه کوارتز سيليکات و ، (cm 3223-1) ناحيه  کربنات هايحضور آنيون دهدنشان مي IR-FTآناليز نتايج 

هساي به ترتيب کلسيت، کانيشناسي بجز چند مورد با نتايج کاني (cm 111-1و پيك دوقولويي ناحيه  3311-3111

شناسسايي  XRD. اما وجود آنيون نيترات که در آزمسايش (3112 ،)هاديان مطابقت داردرسي و فلدسپارها و کوارتز 

و ايسسسن آنيسسسون در ( cm 3111-1 )ناحيسه مشساهدههساي اصسلي کسم و بسيش در اينجا در تمسامي نمونسه نشده بود

چ.ز به ميزان کم ديسده 19-312/3چ.ز و در 19-311/3چ.ز، 19-320/3مورد يعني کد  سههاي مرمتي تنها در مالت

   (.1و  0هاي شکل) شودمي

 

-331/3نمونسه  شناسسيآزمسايش کاني . درمقايسه شسده اسستها نمونهتعدادي از  FT-IRو  XRDنتايج در ادامه 

ايسن در حسالي اسست کسه ، (0)جسدول  داده شده استچ.ز ايپ  به عنوان جزء عمده تششيص 19-301/3چ.ز و 11

ن را در درجه اول کربنات، سيليکات و سسيلي  آدهد و اجزاء ترکيبي را نشان نمي اين کانيوجود  FT-IRآزمايش 

رسسد و مسي مشلوط گچ و خاكبه نظر  FT-IRچ.ز که با آزمايش 11-331/1چ.ز و 11-332/3کند. نمونه يتعيين م

در بررسسي کساني شناسسي آن  ،(2)شسکل  اسست ( cm 3331 ،229 ،223 ،3200-1) جزء عمده سسولفاتيك داراي 

چ.ز است و کلسيت 11-339/3نمونه جزء عمده و اصلي هاليت   XRDطب  نتايج وجود ايپ  گزار  نشده است. 

اجسسزاء کربنسسسات، نيتسرات، سيليکسسات و  FT-IRزمايش آدر در حاليکه شود و کوارتز به ميزان خيلي کم ديده مي

مادون  هايشايان ذکر است که کاني هاليت بوسيله طيف سنجين تعيين مي شود. آسيلي  به عنسسوان اجزاء اصلي 

 چ.ز نشسان19-323/3نمسسونه ي شناسي که ايپ  را جز اصلي و عمده قرمز قابل شناسايي نيست. برخالف نتايج کان

ترکيبسات کربنسات و سسيليکات  يا ايسپ  کمتسر ازشدت پيك مربوط به سولفات  FT-IRآزمايش داده است، طب  

  .است

 

 ترکیبی  -جداسازی کمی  -3

                                                           

1. Plaster of Paris (CaSO4, ½ H2O) 

2. Halit (NaCl) 
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اسازي و مسورد انسدازه گيسري چهار گروه اصلي جدهاي مالت در متشکله نمونهاجزاء  فوق نتايج آزمايشاتبسسراساس 

 شامل ترکيبات ،گچ -0کربناتي کلسيت و دولوميت،شامل ترکيبات  ،آهك -3عبارتند از . اين چهار گروه ندقرار گرفت

شامل اجسزاء نسامحلول و بسسيار ريزدانسه )معلس  در آش(  ،رس -1، ايپ  و سولفات کلسيم نيم مولکول آشسولفاتي 

که بسه تر از رس و سيلت اجزاء سيليکاتي و سيليسي درشت شامل  ،ماسه -2 و سيليسيسيليکاتي و  شامل ترکيبات

ها به عنوان يك جزء صرفه هاي محلول کلريد سديم و نيتراتاز اجزايي مثل نمكدر اينجا . شوندنشين ميسرعت ته

بسر و و مرمتسي  يعيالمسهساي مسالتبه ترتيب با عنسوان  2و  1 هاي در شکل. نتايج به صورت نمودار استنظر شده 

 .  اندنشان داده شدهاساس درصد ترکيبات ذکر شده 

 

  %3 -1شود تغييرات در صد گچ در ايسن نمونسه هسا بسين مشاهده مي 1همان طور که در شکل  :عیالمیهای مالت

نهسا ها امکان جداسسازي کامسل آکه به علت کم بودن مقدار نمونه 32/3و  31/3،  31/3هاي است. صرف نظر از نمونه

 است.   %11 – 11 حدودموارد در صد آهك  بيشتردر  ،ميسر نشد

 و تعدادي کسه  %11 – 11شوند. تعدادي از آنها در حوالي ها به دو گروه تقسيم بندي ميميزان رس موجود در نمونه

ه ميزان است ک 331/3هستند. يك مورد استثناء در نمونه  %21هاي بين خشت هستند باالي بيشتر مربوط به مالت

 رس آن بسيار کمتر از نمونه هاي مشابه است. اين نمونه مربوط به بشش آسيب ديده ديوار بوده است. 

 %01و گسروه دوم کمتسر از  %11-11 حسدودشود. يك گروه کسه در صد ماسه نيز در دو گروه تقسيم بندي مي ميزان

و  FT-IRده اسست. ايسن نمونسه در آناليزهساي بدست آمس دو نتيجه متفاوت 332/3در تکرار آزمسسسايش نمونه  است.

XRD   نيز نتايج متفاوتي را نشان داده است و همان طور که قبالً نيز ذکر شد اين نمونسه مربسوط بسه ديسوار مجساور

هساي مشتلسف و لذا درصسد اجسزاء ترکيبسي آن در قسسمت گرفتهکه تحت تأثير زياد شستشوي آش قرار  ناودان است

يسك الگسو کسه  ،هاي چغازنبيل بدسست آمسده اسستر کلي دو الگوي آناليز ترکيبي براي نمونهتغييرکرده است. به طو

و بساالتر از  %21و الگوي دوم که ميسزان رس حسدود   %11-11هاي رس، ماسه و آهك نزديك به هم در حدودنسبت

 است. %11-11 شود اما دامنه تغييرات آهك تقريباً به همان نسبتبه همين نسبت ماسه آن کم مي ،آن است

 

هساي و مرمتي داراي تفاوت عيالميدهد که دو گروه مالت يك نگاه اجمالي به نمودارها نشان مي :های مرمتیمالت

هساي ديده مي شود دامنسه تغييسرات آهسك و ماسسه در مسالت 1شکل در  همانطور که .کلي و قابل تششيص هستند

ت رس در ردار است و اين در حالي اسست کسه دامنسه تغييسراهاي اصلي از سط، باالتري برخومرمتي نسبت به مالت

هاي مرمتي خيلسي بيشستر شود نوسانات نمودار مالت. همچنين همان طور که مالحظه ميسط، پايين تر قرار گرفته

. در تعسدادي از ودرهاي انجام شده در بنا غيسر از ايسن انتظسار نمسياست که به علت تنو  مرمت عيالميهاي از مالت

 هستند. عيالميهاي نسبت اجزاي ترکيبي نزديك به نمونه 323/3، 311/3، 312/3، 310/3رد مثل نمونه هاي موا

 

است. دامنسه تغييسرات رس   %3-1ها نيز عمدتاً بين ها( در اين نمونهدر مجمو ، دامنه تغييرات در صد گچ )سولفات

 و بيشتر از آن است.  %11و کمتر از آن و ميزان آهك حدود   %01در بيشتر موارد حدود 

 

   بندیدانه -4
 11و  11، 311، 011هاي نمسره سري الك بوسيلهاي آنها هاي فوق بشش ماسهپ  از جداسازي اجزاء ترکيبي مالت

هسا در سم نمودار و بررسي آماري مقايسه شد. نمونهرها به کمك بندي و ميزان درصد مانده روي الك براي نمونهدانه

 گيرند.و مرمتي مورد بحث قرار مي عيالميهاي وه مالتاينجا در دو گر
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( مالحظه مي شسود دانسه بنسدي 2شکل ) اي هر کدام از نمونه هاهمان طور که در نمودار ميله -عیالمیهای مالت

داراي يسك  330/3، 39/3، 30/3ونه هاي چغازنبيل از دو الگوي کلي تبعيت مي کنند. يك سري از نمونه ها مثل نم

  11و ديگسري در مسش  011داراي دو قله يکي در مسش  301/3، 331/3، 333/3و سري دوم مثل  011قله در مش 

 . که اولي بلندتر از دومي استهستند

 

اي شود که در پارههاي اصلي و مرمتي در نگاه اول مشاهده ميي دانه بندي نمونهاز مقايسه الگو -های مرمتیمالت

. تسر هسستندبسيار درشستهاي مرمتي مالتبندي مشابه و بقيه موارد دانهو مرمتي  عيالميهاي مالتاز موارد الگوي 

يسك قلسه  -3، (1)شکل شود مي تعييننيز دو نو  ها براي اين گروه از مالتعمدتا بندي که در مجمو  الگوهاي دانه

. 311/3، 322/3، 323/3، 321/3، 313/3، مانند: است 011بلندتر از مش  11قله که در مش  دو -0 ،011در مش 

 براي دانه بندي بشش رسي يها امکان آزمايش هيدرومتربه علت کسسم بودن ميزان نمسسونه الزم به توضي، است که

 امکان پذير نشد. آنها

 

 هستند. هاي مرمتي مالتبيشتر از  اوليه )عيالمي(هاي مالتهاي ريز بشش دانهمجمو   رد

 

 نتیجه گیری
هسساي ذيل جمع بنسسدي چغازنبيل در بشش زيگوراتهسساي نتايج بدست آمسسده از مطالعات آزمايشگاهي مالت

 شده است:

با آهك همراه س رو تيپ خاك هاي اصلي از دهاي آجر و خشت در بششهاي مورد استفاده در بين رجمالت

ها شامل کلسيت و هاي اصلي سازنده اين خاكکاني دولوميتي ريز دانه و بعضي مواقع همراه با خرده آجر هستند.

 کوارتز به نسبت زياد، دولوميت و کاني رسي به ميزان کم، فلدسپار و ايپ  به طور متغير و از متوسط تا کم هستند.

، به عنوان يك اثر انگشت براي عيالميهاي تمامي نمونه FT-IRبه نيترات در طيف  وجسسود نوار جسسذبي مربوط

 شود. محسوش ميهاي مرمتي از مالتآنها تمايز 

 

راي يك بترکيبي(  -در بشش نتايج آناليز کمي در صد اجزاء ترکيبي رس، ماسه، آهك و گچ )عناوين تعريف شده

، ماسه کمتر %21س باالي رو نو  دوم داراي  %3-1و  %11-11، %11-11، %11-11نو  خاك به ترتيب عبارتند از: 

هاي بين نو  دوم بيشتر در مالت .باشدمي %3-1. تغييرات ميزان گچ نيز همان است  %11-11و آهك حدود %01از 

ريز هاي کند. بششها نيز از دو الگوي متفاوت تبعيت مياي اين خاكبندي بشش ماسهدانه شود.خشت ديده مي

 است. 11و 11خيلي بيشتر از مانده روي الك  311و  011ها يعني مانده روي الك دانه اين ماسه

 

 وردارند. نتايجز تنو  بيشتري برخهاي مرمتي اهاي آجر و خشت در بششهاي مورد استفاده بين رجمالت

هاي رسي در ميان آنها جز آنکه کانيدهد، بتفاوت زيادي را نشان نمي عيالميهاي ها با مالتشناسي اين مالتکاني

انع از ظهور و تششيص نوارهاي جذبي مشود. البته وجود در صد زياد کلسيت در نمونه معموالً بندرت ديده مي

-FTها در طيف ها اثري از پيك مربوط به نيتراتشود. در اين نمونهمي XRDهاي رسي در طيف مربوط به کاني

IR کاني هاليت در هيچکدام از نمونه ها ديده  کند.مايز ميهاي اصلي متنها را از نمونهوجود ندارد و همين امر آ
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هاي شود. الگوي کمي اجزاء ترکيبي مالتديده مي %3-1شود و ايپ  نيز به طور متغير و بيشتر به مسسسسقدار نمي

ه گيرشمن ميزان رس کمتر از هاي بعد از دوراما در نمونه ،هاي اصلي نزديك استمرمتي دوره گيرشمن به نمونه

 متغير است. %01-11و ماسه بين  %11ميزان آهك باالي ، 01%

 

ها که دوره آنها بر اساس مششصات ظاهري حدس زده بندي و آناليز کيفي تعدادي از نمونهمقايسه آناليز کمي و دانه

 ها عبارتند از:. اين نمونهباشدمنطب  نميها شده بود با نتايج آزمايش

باشد و چ.ز که مربوط به ديوار صفه طبقه اول سمت چپ پلکان مرکزي جبهه جنوش غربي مي 19-311/3نمونه  -

 هاي بعد از دوره گيرشمن است.هاي دوره گيرشمن تششيص داده شده بود. نتايج آن مشابه نمونهجزء مالت

دوم در جبهه شمال غربي  چ.ز که مالت بين خشت است و مربوط به ديوار خشتي طبقه 19 -321/3نمونه  -

هاي بعد از دوره گيرشمن تعيين . اين مالت جزء مالترا داردهاي دوره گيرشمن بندي مالتترکيب و دانه ،باشدمي

شباهتي در آناليز  بودهاي دوره گيرشمن محسوش شده چ.ز که جزء مالت 19-329/3و به عک  در نمونه  بودشده 

 وجود ندارد. هاي اين دورهترکيبات آن با مالت

هاي بعد از دوره گيرشمن دارند در چ.ز هر دو ترکيباتي مشابه با مالت 19-311/3چ.ز و  19-310/3هاي نمونه -

 .بودحالي که مالت اول در بررسي ظاهري متعل  به دوره گيرشمن تعيين شده 

هاي دوره سان و مشابه با مالتبندي يکچ.ز هر دو داراي ترکيبات و دانه 19-311/3چ.ز و  19-312/3هاي نمونه -

 .بودهاي بعد از گيرشمن تعيين شده چ.ز جزء مالت 19-311/3گيرشمن هستند، در صورتي که نمونه مالت 

 

هاي هاي مجدد دارد تا با توجه به نتايج آزمايشهاي فوق از نظر دوره تاريشي نياز به بررسينمونه محلبنابراين 

 ان حاصل شود. انجام شده از اصالت آنها اطمين

 

 

 قدردانی تشکر و

محمد حسن طالبيان همچنسين  دکترهاي جناش آقايان، دکتر رسول وطن دوست و ها و راهنماييدر پايان از حمايت

سهيال ذکوي در انجام آزمايشات شيمي تر در پايگاه تحقيقاتي هفت تپه، سودابه دورعلسي : هااز همکاري سرکار خانم

پژوهشسکده حفاظست و و فرح سادات مدني جهت آزمايشسات شسيمي تسر در ايک   رتوپسنجي جهت آزمايش پرا  

، آقايان بيژن حيدري زاده و حسين حسيني جهت همکاري در نمونه برداري کمال تشکر فرهنگي-تاريشي مرمت آثار

 و قدر داني را دارم.  

 منابع

سازمان مطالعه و تدوين کتب ان: ، تهررو  هاي ساليابي در باستان شناسي ،(1378)بحرالعلومي، فرانك، 

 .ها )سمت(علوم انساني دانشگاه

، در تجارش حفاظت و مرمت در چغازنبيل )از حفاري گريشمن تاکنون("  ،(3111)طالبيان، محمد حسن، 

فرهنگي و تزيينات وابسته به معماري، -مجموعه مقاالت پنجمين همايش حفاظت و مرمت اشياء تاريشي

  .31.-23،صفحه فرهنگي-پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاريشيتهران: رسانه پرداز/
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، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني 3190بهمن  01-11، کنگره بين المللي تشصصي علوم زمين
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 هاي مالتمششصات نمونه  -1جدول
 ردیف کد نمونه نوع مالت دوره محل نمونه برداری موقعیت

 3 چ.ز11-33/3 مالت آجر عيالمي طاق ورودي معبد اينشوشيناك جنوش شرقي

 0 چ.ز11-30/3 مالت آجر عيالمي ديوار انتهايي سرسراي مياني جنوش شرقي

 1 چ.ز11-31/3 مالت آجر عيالمي ديوار پلکان سمت راست سرسراي مياني جنوش شرقي

 2 چ.ز11-32/3 مالت آجر عيالمي ديوار پلکان سمت چپ سرسراي مياني جنوش شرقي

 1 چ.ز11-31/3 مالت آجر عيالمي ديوار صفه طبقه دوم سمت راست پلکان جنوش شرقي

 2 چ.ز11-32/3 مالت آجر عيالمي رواق مانند پلکان ديوار سمت چپ اطاق جنوش غربي

 1 چ.ز11-31/3 مالت آجر عيالمي ناودان سرسراي مياني پلکان جنوش شرقي

 1 چ.ز11-31/3 مالت آجر عيالمي ناودان سرسراي مياني پلکان جنوش شرقي

 9 چ.ز11-39/3 مالت خشت عيالمي ديوار طبقه دوم سمت چپ پلکان شمال غربي

 31 چ.ز11-331/3 مالت آجر عيالمي ديوار انتهايي پلکان بشش آسيب ديده يجنوش شرق

 33 چ.ز11-333/3 مالت آجر عيالمي ديوار پلکان دو طرفه اليه زير آجر کتيبه دار جنوش غربي

 30 چ.ز11-330/3 مالت آجر عيالمي سانتيمتر1ديوار انتهايي پلکان بشش آسيب ديده عم   شمال شرقي

 31 چ.ز11-331/3 مالت آجر عيالمي سانتيمتر31ار انتهايي پلکان بشش آسيب ديده عم  ديو شمال شرقي

 32 چ.ز11-332/3 مالت آجر عيالمي ديوار سمت چپ اطاق رواق پلکان، مجاور ناودان جنوش غربي

 31 چ.ز11-331/1 مالت خشت عيالمي ديوار سمت چپ دروازه شاهي حصار دوم بطرف شرق

 32 چ.ز11-332/1 مالت آجر عيالمي ق مياني دروازه شاهي حصار دومديوار اطا بطرف شرق

 31 چ.ز11-331/3 مالت آجر عيالمي ديوار صفه طبقه اول سمت چپ پلکان شمال غربي

 31 چ.ز11-339/3 مالت آجر عيالمي ديوار داخلي ناودان سمت راست پلکان جنوش غربي

 39 چ.ز11-300/3 الت آجرم عيالمي انتهاي ديوار پلکان ،سمت چپ جنوش شرقي

 01 چ.ز11-301/3 مالت آجر عيالمي ديوار پلکان طبقه ارتفا  طبقه دوم جنوش غربي

 03 چ.ز19-302/3 مالت خشت عيالمي دوم سمت راست پلکان مرکزي ديواره خشتي طبقه شمال شرقي

 00 چ.ز 19-301/3 مالت خشت عيالمي سمت راست پلکان مرکزي ديواره خشتي طبقه دوم شمال شرقي

 01 چ.ز 19-301/3 مالت خشت عيالمي سمت چپ پلکان مرکزي ديواره خشتي طبقه دوم شمال غربي

 02 چ.ز 19-309/3 مالت خشت عيالمي سمت چپ پلکان مرکزي ديواره خشتي طبقه دوم شمال غربي

 01 چ.ز 19-311/3 مالت آجر مرمتي سمت چپ پلکان مرکزي طبقه اول ديواره اول شمال شرقي

 02 چ.ز 19-313/3 مالت آجر مرمتي  سمت چپ پلکان مرکزي صفه طبقه اول شمال شرقي

 01 چ.ز 19-310/3 مالت آجر مرمتي  ديواره سمت چپ پلکان مرکزي طبقه اول جنوش غربي

 01 چ.ز 19-311/3 مالت آجر مرمتي سمت چپ پلکان مرکزي طبقه دوم جنوش غربي

 09 چ.ز 19-312/3 مالت آجر مرمتي ولين ناودان مرمتيسمت چپ پلکان مرکزي ا جنوش غربي

 11 چ.ز 19-312/3 مالت آجر )گريشمن( يمرمت سمت چپ پلکان مرکزي طبقه دوم جنوش غربي

 13 چ.ز 19-311/3 شتخمالت  مرمتي ديوار انتهايي پلکان مرکزي ابتداي طبقه سوم جنوش غربي

 10 چ.ز 19-321/3 مالت آجر مرمتي چپ پلکانديوارصفه طبقه اول گوشه شمالي سمت  شمال غربي

 11 چ.ز 19-323/3 مالت آجر )گريشمن( يمرمت ديوار مجاور ناودان صفه طبقه اول گوشه شمالي سمت چپ پلکان شمال غربي

 12 چ.ز 19-321/3 مالت آجر مرمتي گوشه غربي سمت راست پلکان طبقه اول شمال غربي

 11 چ.ز 19-322/3 مالت آجر مرمتي راست پلکان طبقه اول ديوار مجاور ناودان سمت شمال غربي
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 12 چ.ز 19-321/3 مالت خشت مرمتي ديوار خشتي گوشه شمالي سمت چپ پلکان طبقه دوم شمال غربي

 11 چ.ز 19-322/3 مالت آجر مرمتي ديوار نزديك سکوي اول سمت راست پلکان جنوش شرقي

 11 چ.ز 19-321/3 مالت آجر مرمتي )گريشمن( لکانديوار صفه طبقه اول سمت راست پ جنوش شرقي

 19 چ.ز 19-321/3 مالت آجر مرمتي ديوار باالي ناودان معبد اينشو شيناك سمت راست پلکان جنوش شرقي

ديوار صفه طبقه اول سمت راست پلکان نزديك ناودان گوشه  جنوش شرقي

 جنوبي

 21 چ.ز 19-329/3 مالت آجر مرمتي )گريشمن(

 23 چ.ز 19-311/3 مالت آجر مرمتي ديوارصفه طبقه اول سمت چپ پلکان يجنوش شرق

 20 چ.ز 19-313/3 مالت آجر مرمتي )گريشمن( گوشه شرقي طبقه دوم سمت راست پلکان جنوش شرقي

 21 چ.ز 19-310/3 مالت اجر مرمتي )گريشمن( ديوار طبقه دوم مجاور ناودان گوشه شمالي سمت راست پلکان شمال شرقي

ديوار صفه طبقه دوم گوشه شمالي مجاور ناودان سمت راست  مال شرقيش

 پلکان

 22 چ.ز 19-311/3 مالت آجر مرمتي
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  XRDرو   اب چغازنبيلاصلي و مرمتي هاي شناسي نمونه مالتکاني ج نيمه کمينتاي  -2جدول 

 

 ردیف کد نمونه ژیپس دولومیت کلسیت کانی رسی کوارتز فلدسپار هالیت

 3 چ.ز33/3-11 ++++ + +    

+ tr ++++  ++ tr + 30/3-11 0 چ.ز 

tr + ++++  ++  + 31/3-11 1 چ.ز 

 tr ++++ tr ++ tr  32/3-11 2 چ.ز 

+ tr ++ tr ++++  +++ 31/3-11 1 چ.ز 

+ tr ++ + ++++ tr + 32/3-11 2 چ.ز 

 tr ++++  ++++ + +++ 31/3-11 1 چ.ز 

  tr  + + ++++ 31/3-11 1 چ.ز 

 tr ++ + ++++   39/3-11 9 چ.ز 

  ++ tr ++  ++++ 331/3-11 31 چ.ز 

 33 چ.ز 333/3-11  + ++++ + ++  

 30 چ.ز 330/3-11  +++ ++ + ++++ + 

 + ++++ + ++++ tr + 331/3-11 31 چ.ز 

  ++++ tr ++ +  332/3-11 32 چ.ز 

 31 چ.ز 331/1-11   ++++ + +++  

 +++ ++++ tr ++  + 332/1-11 32 چ.ز 

  +++ Tr ++++ +  331/3-11 31 چ.ز 

 31 چ.ز 339/3-11   +  +  +

 39 چ.ز 300/3-11 ++++  +++  +  

 01 چ.ز 301/3-11  +++ ++++ +++ ++ + 

 tr ++  ++++ +  302/3-19 03 چ.ز 

 + ++++ tr ++ +  301/3-19 00 چ.ز 

 01 چ.ز 301/3-19 ++ + ++ + ++++ +++ +++

 tr ++++ tr ++++ tr +++ 309/3-19 02 چ.ز 

 + ++  ++++  tr 311/3-19 01 چ.ز 

 02 چ.ز 313/3-19  + ++++  ++++ + 

 01 چ.ز 310/3-19   ++  +++ + 

 01 چ.ز 311/3-19   ++  ++ + 

 09 چ.ز 312/3-19  + ++  ++++ + 

 11 چ.ز 311/3-19   ++++  ++ + 

 13 چ.ز 321/3-19  + ++  ++  

 10 چ.ز 323/3-19 ++++ + ++  +++  

 11 چ.ز 321/3-19  + ++  ++ + 

 12 چ.ز 322/3-19 + + ++  ++ + 

 11 چ.ز 321/3-19   +++  ++++ + 

 12 چ.ز 322/3-19  + ++++  ++ + 
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 11 چ.ز 321/3-19   ++  ++++ + 

 11 چ.ز 321/3-19 ++  ++++  ++ + 

 19 چ.ز 329/3-19  + ++++  ++  

 21 چ.ز 311/3-19   ++++  ++++ + 

 23 چ.ز 313/3-19 +++ + ++++ + ++ + 

 20 چ.ز 310/3-19   ++++  ++ + 

 21 چ.ز 311/3-19   ++++  ++ + 

 

 
 (tr) کم مقدار      )+( کم    ( )++ متوسط      +++() يادز      )++++( زياد خيلي

 
نمک ، (IIه با نمونه های شاهد: خاک )آهک، ماسه( )در مقایس (I) عیالمیمالت گلی  FT-IRطیف   -2شکل

 (IV) (، آهکIIIنیتراتی )

 
 

  )باال( مرمتي)پايين( و  عيالميمالت گلي  FT-IRطيف مقايسه  -1شکل
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 )پايين( و نمونه شاهد گچ )باال( چ.ز 11-332/3 عيالميمالت  FT-IRطيف  -2شکل

 
 

 

 چغازنبيل عيالمي –لي هاي گنمودار اجزاء ترکيبي مالت  -5 شکل
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 مرمتي چغازنبيل –هاي گلي نمودار اجزاء ترکيبي مالت -6 شکل

 
 

 
 

 چغازنبيل عيالمي –هاي گلي اي مالتبندي بشش ماسهنمودار دانه  -7 شکل
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 مرمتي چغازنبيل –هاي گلي مالت ايماسهبندي بشش نمودار دانه  -8شکل
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The role of physical and chemical analysis of mortar in structural 

authenticity of historical building- Case study: Choghazanbil Zigorat 

 

 

Abstarct 

 
Choghazanbil Zigorat is a Elamite building (13th century BC). This building was made of 

mudbrick and brick. The building was excavated in 1951 AD by Ghirshman. Since then it has 

undergone a variety of human interventions as well as the environmental changes. Some of 

these interventions are due to conservation and restoration carried out in period of excavation 

by Ghirshman and recent years as they can not be discrinible.  In this study, using statistical 

analysis of experimental data related to mortar samples, Elamite and restoration mortars were 

determined. Laboratory methods used include X-ray diffraction (XRD), Fourier Ttransform – 

Infra Red spectroscopy (FT-IR) and chemical analsis using wet chemistry and grain size 

distribution by sieving method .The results showed that quantitative and qualitative analysis 

of mortar plays a useful and effective role to distinguish origin and interened parts in historic 

buildings. 
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