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 شناسی و متالوگرافی دو عدد مهر مفرغی متعلق به گورستان باستانی چگردکبررسی فن

 
  وحید پور زرقان

 عضو هیئت علمی گروه مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل
v_poorzarghan@uoz.ac.ir 

 

  فهیمه کیخایی
 دانشجوی کارشناسی مرمت آثار تاریخی دانشگاه زابل

 

 ن سرحدی دادیانیحس
 دانشگاه زابل و مرکز تحقیقات باستان شناسی گروه باستان شناسی استادیار

 

 چکیده

بتتا متتدمت هتتن  هتتزار ستتار ا وامتتی در استتتان سینتتتان و بلوچنتتتانا        (Chegerdak)گورستتتان باستتتانی چگتترد       

باشتتدم من قتت  دستتت آمتتده استتت متتیشهرستتتان ایرانشتتهر کتت  آثتتار مفرلتتی و ستتفاری بنتتیاری از ایتتب من قتت  باستتتانی بتت  

کیلتومتری لترش شهرستتان ایرانشتهر در من قت  بلوچنتتان وامتی شتده استتم           022هتای مفتر ا در   چگرد  یکی از محوطت  

باشتدم در ایتب   از ایب مقارت  کت  بررستی شتب شناستی و متتاروگراشی دو عتدد مهتر مفرلتی مربتون بت  ایتب من قت  متی               هدف

ی میکرستتکوم متتتاروگراشی و رادیتتوگراشی بتتا استتتفاده از اشتت   ا(XRD)هتتای دستتتگاهیا هتترا  اشتت   ایکتت  راستتتا از رو 

ه استتم ست ا ایتب مهرهتا کتام ح بتا اجت  زیتادی از         برای شناسایی و تکنیک ساخت ایتب آثتار استتفاده شتد     (X-ray)ایک 

های سبزرنگ هوشده شتده کت  بتا استتفاده از ترتاویر رادیتوگراشیا تزیئنتات ایتب مهرهتا کت  شتامل خ تون مو تدار              خوردگی

و نمتاد خورشتتید در مرکتتز استتتا آشتتکار گردیتتدم ترتتاویر ایتتب آنتتاریز اتتاکی از ستتار  بتتود ماتتز شلتتزی ایتتب مهرهاستتتم بتترای  

دهتتد ای دستتت آمتتده نشتتان متتیاستتتفاده شتتدم نتتای  و آناریزهتتا بتت   XRD ننتتیت اثتتر از رو  آنتتاریز دستتتگاهی شناستایی  

و  Cu0(CO3)(OH0)ا ماالکیتتتت Cu0Oهتتتایا کوهریتتتت انتتتد و دارای ختتتورد ستتتاخت  شتتتدهCu-Znمهرهتتتا از آریتتتا  

آثتتار استتتم ترتتاویر اا تتل از باشتتندم و تتود آتاکامیتتت نشتتان دهنتتده بیمتتاری برنتتز در ایتتب  متتی Cu0(OH)3Clآتاکامیتتت 

 نمایدمگری ایب مهرها را تایئد میی مرشورو ی دندریتی است ریخت های متاروگراشی ک  نشان دهندهبررسی

 X-rayا XRDکلمات کلیدی: مهر مفرلیا چگرد ا متاروگراشیا 
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 مقدمه-1

ختتار ی در استت ید  و چگتترد   گتتران و محققتتان داخلتتی و  شتتناختی هتت وه  باتو تت  بتت  ستتابق  م ار تتات باستتتان   

هتای بم تور و  ازموریتان در من قت ا شناستایی گردیتدم کت  در نتو  ختود از ن تر           های استتقراری بتا شرهنتگ   مهمتریب کانون

باشتدا گورستتان باستتانی چگترد      ن یتر متی  هتای چهتارو و ستوو  مو بتی    های شنتی بکتار رشتت  در هتزاره    تنو  آثار و تکنیک

امتی در استتان سینتتان و بلوچنتتانا شهرستتان ایرانشتهر کت  آثتار مفرلتی و ستفاری بنتیاری از            هتزار ستار ا و  با مدمت هتن  

کیلتومتری لترش    022کت  در    هتای عرتر مفتر ا   ی چگترد  یکتی از محوطت    باشتدم من قت   استت متی  ایب من ق  کشف شده

 (م 4331ی بلوچنتان مرار دارد )ایدریا شهرستان ایرانشهر در من ق 

گونت  مهرهتای مفرلتی مکشتوش      د مرترشی در ستاخت ایتب   وای شناستایی شتب و مت   گون  ه وهشتی در زمینت   یچاز آنجایی ک  ه

قارت ا بت  ایتب مهت  هرداختت  شتده استتمهدف ایتب هت وه ا بررستی           وگراشی آثار مذکور انجتاو نشتده در ایتب م   متا و همچیب

ایتب هت وه  تنهتا بت  شناستایی متواد مرترشی         ری استت در بت  یتادآو  الزو  ااشتد بی و متاروگراشی آثار مورد ن تر متی  شناسشب

 مها اشاره شده استمهر و شیوه های ساخت آن ب  کار رشت  در ساخت ایب دو

 

 روش تحقیق -2
ایا میتتدانیا وه  کتابخانتت رایتتب هتت نتتو  م ار تت  دباشتتدا م ار تتات انجتتاو شتتده بتترروی دو نمونتت  مهتتر مفرلتتی متتی   

ا استتتفاده بتت  استتناد و متتدار  م تبتتر م ار تتات آزمایشتتگاهیا   انتتدوزیآزمایشتتگاهی بتتوده استتتم رو  یاشتتت   ای ومشتتاهده

بتتوده استتتم ستترانجاو بتتا تحلیتتل  هتتای میکروستتکوهی مشتتاهدات میتتدانی و نیتتز بررستتی  )دستتتگاهی و شتتیمی تتتر(آناریزهای

 ری هرداخت  شده استم های گردآوری شده ب  نتیج  گیداده

 پیشنه تحقیق -3
 میتتوان  شناستی باستتان  هتای یاشتت   از کت   نچت  ا آاستت  شتده  شتناخت   وشهرنشتینی  تمتدن  آلاز دوران عنوان عررمفر اب 

 هتتایاتتوزه ختتود کتت  استتت باستتتانی هتتایازهدیتتده بنتتیاری نکتتات یدربردارنتتده بلوچنتتتان مفتتر  عرتترا کتترد استتتنبان

 ختود  بخت   ایتب  در متی د  از مبتل  ستوو  و دوو یهتزاره  آثتار  لنتای  و تنتو   .دهتد متی  مترار  ه وهشتگران  رویی هت  گنتردها

 .ادعاست برایب گواه

گتر دانت  و تکنورتو ی ست ا بتاالیی در زمینت  توریتد و استت ما          های کت  در منتاطا ایرانشتهر انجتاو شتده بیتان      کاو      

ی هتا تتوان بت  انتوا  فتروف و ابتزارا ادوات منتی وکتوره       هتای باستتانی متی   استتم در ایتب ستایت   های م دنی بتوده شلز از کانی

هتا گورستتان باستتانی است ید )د  ستفید(ا کت  اشتیاف شلتزی شراوانتی          ذوش و استحرا  م  اشتاره نمتودم از  ملت  ایتب مکتان     

باشتند و تنهتا یتک گتور ایتب من قت  مت لتا بت  عرتر آهتب استتم            در د اشیاف آن از  ن  مفتر  متی  99از آن کشف گردیدم 

  ستاخت انتوا  ایتب فتروف همچتون کاست ا هیارت ا ریتوانا فروشتی          تتوان بت  های ایب دوره)مفتر ( متی  ک  از انوا  دست ساخت 
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هتای مفرلتیا ماننتد کتارد و خنجترا تبترا ستر هیکتان         دارای رور  و یا آبریز نتاودانی شتکل و ابزارآالتتی چتون درشت  و ست        

 (م4331وسایر اشیاف چون مهرهای استام یا هیکر ا سنجا  سر وممم اشاره نمود )ایدریا

هتتای  تتورت ود دهکتتده هتتی  از تتتاریا در ستتاال متتدیمی رودخانتت  دامتتب هنتتت کتت  کتتاو   همچنتتیب ااتمتتا  و تت 

ای و نقشتتی در شناستتان کتتردم مهرهتتای هیداشتتده بتت  شتتکل دایتترهگرشتتت  در ایتتب ناایتت  مهرهتتای مفرلتتی را نرتتی  باستتتان

م ایتب مهتر از ن تر    باشتد هتای بتزر  و منقتاری کت  متی     استم نق  یکی ازایب مهرهاا س  هرنتده بتا چشت    وسط آن کنده شده

 (م4331رو  ساخت مشاب  مهرهای شهر سوخت  هنتند )سید سجادیا 

هتای عرتر مفتر  من قت   نتوش شتر  ایترانا هیتدای  مهرهتای مشتبک شلتزی            های  ارت  تو ت  شرهنتگ   یکی از هدیده

(م 4332)بالنتتانیا  انتد  شتده ستاخت   "متوو گت  شتده   "استم ایب گون  مهرها از  ن  مفتر  بتوده کت  بت  رو  ریختت  گتری      

رستد بترای ستاخت    استتم از ایتب  هتت بت  ن تر متی      در آریا  مهرهتای شلتزی از آرستنیکا سترشا روی و ملتی استتفاده شتده       

ی هتزاره ستوو هتی  از متی د     استت کت  اا تل هیشترشت شنتاوری شلزگتری در دوره      ای استتفاده شتده  مهرها از آریا های ویت ه 

انتدم  هتای هندستیا اننتانیا ایتوانی وگیتاهی ستاخت  شتده       ایتره و مربتی بتا طتر     استم مهرهای مشبک شلزی بت  شتکل د  بوده

م تقتتد استتت خاستتتگاه و منشتتد ا تتلی هدیتتده مهرهتتای مشتتبک شلتتزی در  نتتوش شتتر  ایتترانا شتتهر ستتوخت  استتتم    آمیتت 

ب ت تت (ا استتتفاده از مهرهتتای شلتتزی بتت  لیتتر از  نتتوش شتتر  ایتتران در منتتاطا دیگتتر از  ملتت  در ترکمننتتتان)نمازگاه و آرتتتی

 (م 4313است )ط ییا هاکنتانا اشااننتان و شما  شر  ایران)ت   ارار داماان( نیز رای  بوده

استتتم گرچتت  هنتتوز کتتاربرد وام تتی و    م و رایتت  بتتوده 0222و اتتدود  0022در منتتاطا متتذکور مهرهتتای شلتتزی بتتیب   

ستوخت ا ت ت  ارتار و آرتتیب ت ت        هتایی ملتل شتهر   های ا تمتاعی مهرهتای شلتزی کتام  مشتخه نشتدها در محوطت        زمین 

استتتم در ایتتب متتوارد مهرهتتا بتتا رینتتمانی بتت  متتچ هتتاا بتتازوا گتتردن و کمتتر مهرهتتای شلتتزی از داختتل مبتتور زنتتان کشتتف شتتده

رستتد از دستتت آمتتده از شتتهر ستتوخت  و شتتهداد بتت  ن تتر متتیانتتدم براستتاا شتتواهد بتت هتتای داختتل مبتتور و تتل شتتدهاستتکلت

استتم بت  هتر اتا  هیتدای  مهرهتای شلتزی از مبتور         شتده ف ستفاری نیتز استتفاده متی    مهرهای شلزی برای ممهور کردن فترو 

تتوان مهرهتای شلتزی را نشتان  مارکیتت و      زنان ااکی از نق  ا تمتاعی آنتان در  وامتی ایتب دوران استتم در عتیب اتا  متی        

 (م4331امتدار نیز ملمداد کرد )ط ییا 

هتای هیتدا شتده    ی بقایتای مهتر و متوو   ستوخت  نشتان داد کت  کلیت     های  ورت گرشت  در روی اثترا مهرهتای شتهر    بررسی

انتدم بیشتتر اثترا مهرهتا نشتان از شتکل هندستی مهرهتا         در بناهای یادمانی توسط مهرهتای ستنگی و شلزی)برنتزی( مهتر شتده     

باشتند چنتان کت  ست ا ایتب مهرهتا بتا        انتدم نقتو  مهرهتای شلتزی بیشتتر هندستی متی       دارند ک  چهتارگو  یتا مربتی بتوده    

-هتا را بت  چنتد منتمت تقنتی  کترده      هتا شضتای ختاری بو تود آمتده و آن     خ ون هندسی چنان تقنی  گردیده کت  بتیب آن  
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هتا دیتده   هتای گیتاهیا  تانوری یتا نقت  هرنتده هنتتند نیتز در میتان نمونت           استم اما اثر مهرهتای دیگتری کت  دارای نقت     

 استمشده

همجتوار مهرهتای منت ا بتا نقتو  هندستی و نیتز مهرهتای          در عرر مفر  در منتاطا وستی ی از شت ت ایتران و منتاطا     

انتدم  هتا در همتاهنگی کامتل   استتم ستبک بکتار رشتت  در ستاخت مهرهتای منت ا و نیتز شتکل آن         مشبک شلتزی روا  داشتت   

هتای  استتم بهتتریب نمونت    ای بتوده ای و شترا من قت   بدون تردید یکی از کاربردهتای مهت  ایتب مهرهتا در امتر تجتارت من قت        

استتم مهرهتای مشتبک مفرلتی کت       هتای ت ت  ارتار داماتان و ت ت  ستیلک کشتف و م ار ت  شتده         ن  مهرها از افتاری گوایب

هتایی ملتل ت ت  ارتارا شتو ا شتهداد و شتهر ستوخت )ایران(ا آرتتیب ت ت            های بیشتری دارنتد از منتاطا و محوطت    همگونی

 (م4332اند)بالنتانیا ان( کشف شدهو نمازگاه)ترکمننتان(ا موندیکا )اشااننتان( و دره زراششان)تا یکنت

-تنهامقارتتتتتتت ی چگتتتتتتترد ا ی م ار تتتتتتتات آثتتتتتتتار بتتتتتتت  دستتتتتتتت آمتتتتتتتده از من قتتتتتتت زمینتتتتتتت در

 .ایدرراب هبااینموضوعکارنشدهاستنام نهایاگونهتحقیقوهیچ.ینفار ررمفرلچگردکازمهدیمرتضویمو وداست

 

 

 

 
 (4331هزاره سوو  مو)ط ییامهرهای مشبک مفرلی در مناطا شرمی ایران در عرر مفر ا  -4ترویر 
 

 

 مذکور اشیاءمعرفی  -4

ای هزارستتار  چگتترد ا )چگتترد گونتت  0شتتامل دو مهتتر مفرلتتی مت لتتا بتت  گورستتتان  اشتتیاف متتورد بررستتی در ایتتب هتت وه 

کیلتتومتری لربتتی شهرستتتان ایرانشتتهر در استتتان سینتتتان و بلوچنتتتان    022گیتتاه بتتومی در بلوچنتتتان( درگتتانا وامتتی در  
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باشتدم ایتب اشتیاف بدستت آمتده از افاریتاتا هت  اکنتون         باستانی مورد ن ر مربتون بت  هتزاره ستوو مبتل از متی د متی       من ق  

(م ایتتب اشتتیاف دارای محرتتوالت ختتوردگی ستتبز رنتتگ کتت  ااتمتتاالح از  4331شتتوند )ایتتدریا در متتوزه زاهتتدان نگهتتداری متتی

-متی هتای گتل ماننتد مشتاهده    زیتادی بت   تورت آرتودگی    ی باشتند و در اشتیاف رستوبات هراکنتده    نو  کربنات منی استا می

 استم های زیبا شناختی ایب آثارشدهشود ک  باعث مخدو  شدن ارز 

  1مهر شماره 

ا مهتر دارای رستوبات محی تی گتل ماننتد      4331ستانتی متترا تتاریا کشتف مهتر      1گرمتو طتو     04/40ایب مهر دارای وزن 

 مباشدو محروالت خوردگی سبز رنگ می

 

 
 )مبل از مرمت( 4نمای هشت مهر شماره  -3)مبل از مرمت(   ترویر4نمای روبروی مهر شماره  -0ترویر

 2مهر شماره 

تتتر از مهتتر ا دارای اب تتاد بتتزر 4331متتترا تتتاریا کشتتف مهتتر ستتانتی 0/0در 0گتترو و اب تتاد  12/09ایتتب مهتتر دارای وزن 

 باشدمو محروالت خوردگی می استا رسوبات محی ی زیاد و دارای الی  گلی و خا  4شماره 

 

 
 )مبل از مرمت( 0نمای هشت مهر شماره -0)مبل از مرمت(           ترویر 0نمای روبروی مهرشماره -1ترویر 
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 تاریخچه ساخت اشیاء مسی  -1-4

دیتزیا کت    هتاا کت  از نت اد متردو مفقتاز بودنتدا در هنتد مفتر          هتا و کاشتی  ها و میتتانی در لرش ایرانا مبایل مها ر هیتی

هتتا هتت  از مهتتا رت از ستتا   مو کتت  آهتتب هتت  ب تتدها در ردیتتف آن متترار گرشتتتا مهتتا رت بنتتیار داشتتتندم کاستتی 0022از 

هتای سرستبز رشتت  کتوه هتای زاگترا       تتر بتودا در دره  سرزمیب شما  مفقتاز در ررستتان ش لتی کت  دارای آش و هتوایی گترو      

تتتر بودنتتد و همتتیب دو متتوو میتتتایی و ستتایر امتتواو آریتتایی چابتتک ستتکنی گزیدنتتدم ایتتب متتوو در ستتوارکاری و تربیتتت استت  از

هتا در ایتب عرترا نت اد است  ا تیل را بتا ختود بت  ایتران آوردنتدم و ایتب             ی آشتوری کاسی بودند ک  با تو   ب  تمدن هیشرشت 

هتای  نو  نت اد است  برتتری شتو  ار تاده داشتتا چنتان کت  در زمتان اکومتت هخامنشتیانا ایتب ناایت  محتل تربیتت است                 

هتتای ستتواری ستت اهیان ایرانتتی و هتتی  از آنا محتتل تربیتتت ستتوارکاری مشتتون آشتتوری بتتودم مضتتاشا مارکیتتت ایتتب ستترزمیب  

تتر  هتای هادشتاهی نتو بنیتاد متادی و هارستی بتا همنتایگان متوی         سرسبز و اا لخیزا خودا یکی از ایب زد و خوردهتا و  نتگ  

-هتا کت  هتی  از هتزاره    ندا بتوده استتم بتا مهتا رت کاستی     و  نگجوی آشوریا ک  در آن سوی مرزهای لربتی ستکنی داشتت   

ستتازی در ررستتتان  تتورتی ابتتداعی و تتتازه  ی دوو  مو روی دادا و تجمتتی هنرمنتتدان ایتتب متتوو در ایتتب ناایتت ا هنتتر مفتتر   

ی ایتب امتواو بت  تربیتت است  و چابتک ستواریا رگتاو و مهتار است  و           یاشتم محرتوالت مفرلتی ایتب زمتان بت  دریتل ع مت        

هتای دستتی چتون گترزا تبترا چمتا ا خنجترا شمشتیر         ا و نیتز ست    های زیب و تنم  و رکاش و سایر اشزارهتای ستواری  الق 

شتودم چنتان   ی لارت  ایتب ابزارهتا ترستی  دمیتا و شتکل ستر است  یتا شتیر دیتده متی            های مختلف بودم در دست و بوی ه بت

انگیتتز در ایتتب اشتتیاف ترستتی  و علتتل توریتتد یتترتگتتو  وستتایر ا تتزای  تتورت  تتانور بتت   تورتی بتتدیی و ا کت  یتتا ا چشتت ا  

 (م4393است )هلندرریتا ها و مارکیت برخی دیگر روی شلز ترمی  شدهب ضی از آن

ختواری  تدا کتردها زیترا آن را     های ب دا م  ختاره شتو  را از ذختایر ست حی مت  بت  دریتل نترم  و چکت          در دوره

دادن بت   ه از شلتز بت   تای چتوش و ستنگا ستادگی استتفاده از آن و شتکل        اندم شتاید دریتل استتفاد   آوردهب  شرو درخواه در می

آیتد اورتیب شلزکتاران از    های ثانوی  با دالیتل و شتواهدی کت  تتاکنون بت  دستت آمتده استتا بت  ن تر متی           آن بوده باشدم سنگ

مبتل از متی د از     3و  0هتای  تتوان گفتتا اشتیاف شلتزی بت  هتزاره      انتدم در وامتی متی   کترده ایب منبی کمیاش م  استتفاده متی  

استتم استتخرا  مت  از    مناطقی مانند: چتل هیتو  در ترکیت  و ت ت  ستیلک در ایترانا همگتی بت  شتیوه چکشتی کتار شتده           

 4422هتا بتا زلتا  در در ت  ارارتتی اتدود       شتدم بتدیب ترتیت  کت  ستنگ     هتای اکنتید شتده بت  ستهورت انجتاو متی       سنگ

هتای کربناتت  نیتز بت      آمتده استتم استتخرا  مت  از ستنگ     دستت متی  شتده و در نتیجت  مت  بت      گراد اایاف میدر   سانتی

انتدم بتا کمتک    ریختت  های م تدن شتو  را در داختل چارت  همتراه بتا زلتا  متی        هذیردم برای ذوشا سنگهمیب  ورت انجاو می

اد انتد تتا در ت  اترارت الزو اا تل آیتدم مت  ذوش شتده بت  تت  کتوره رشتت  در ااریکت  متو              دادههای هوستتی دو متی  کین 

انتد زیترا   گرشتت  دربتاالی ست ا متذاش مت  مترار متی      شتوندا  باره محنتوش متی  ک  ب  عنوان ستر ها سیلینی ب  اضاش  ناخارری
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شتود کمتتر از مت  بتودها بتا انجتاو ایتب ذوش متادها عمتل          ای کت  تفارت  یتا گتدازه نامیتده متی      وزن مخروص ایب ماده شیش 

آیتد  ی ایتب کتار شتم  ختاره بت  دستت نمتی       د ی نتی در نتیجت   باشت  تورت گرشتت   بایتد  تخلیه سنگ م دن ب  طور کامل 

شتدم در نتیجت  الزو بتوده    هتای کوچتک بتا زلتا  مخلتون متی      هتا یتا دانت    بلک  م موال م  ب  دست آمتده بت   تورت گلبتو     

هتا  تدا کترده و بتار دیگتر در داختل       مخلون را هت  از سترد شتدن از کتوره بیترون آورده و مت  بت  دستت آمتده را از تفارت           

 (م4339نمودند )هلوشیبا های مخروصا ذوش و تخلیه میت بو

گتترددم بتت  ی کوبیتتدن بتترآن آلتتاز متتیهتتای متت  طبی تتی بتت  وستتیل تتتریب رو  شلزکتتاریا بتتا شتتکل دادن ستتنگابتتدایی 

هتتای اوریتت ا شلزکتتاران هتتای م تتدنی در کتتورهی اتترارت دادن ستتنگتتتدری  بتتا استتتخرا  متت  از ستتنگ م تتدن بتت  وستتیل  

گیترد ایتب نکتت     استت را بت  ختوبی متی    ک  شلزات مذاش ه  از انجمتادا شتکل فرشتی کت  در آن منجمتد شتده      متو   شدندا 

گتتری شلتتزات محنتتوش متتی شتتودم از بررستتی و م ار تت  آثتتار شلتتزی بتت  دستتت آمتتده از منتتاطا مختلتتف  آلتتاز  تتن ت ریختتت 

نتدم و گرچت  عملیتات تکمیلتی از     اشتده  گتری ستاخت   هتا بت  رو  ریختت    شتود کت  اکلتر آن   باستانی ایتب نتیجت  اا تل متی    

گتری در ایتب رو    گرشتت  استتم رتیکب ریختت     کتاری بتر روی آثتار شلتزی انجتاو متی      کاری و بر نت کاریا  یقلمبیل چک 

ریتزی  مرال  او  ساخت شلز بوده استم عمتدتا ست  عامتل بترای شلزکتاران متدیمی مهت  بتوده استتا تناست  شلتز بترای مارت              

هتتا بتترای بهبتتود ختتواص شیزیکتتیا متتاده  و گتترو ستتختی و متتدرت شلتتز در محرتتو  هایتتانی آن  هتتای ستتردرشتتتار آن در کتتوره

-آوردنتدم در ستاخت اشتیاف از دو رو  ریختت     اشتزوده و آریتا ی بتا ختواص متورد نیتاز ختود بو تود متی         دیگری را بت  آن متی  

 (م4333شده است )بخشنده شردا کاری استفاده میگری و چک 

 بحث -5
 آزمایشهای مورد روش -5-1

 متالوگرافی روش  -5-1-1

گوینتدم کت  بت  من تور     هتا متتاروگراشی متی   هتای شلتزی و بررستی ریتز ستاختار میکروستکوهی آن      سازی نمونت  ب  عل  آماده

گیتردم بنتابرایب  هتت شتناخت چگتونگی      دهتی اشتیاف  تورت متی    ی شتکل شناخت متواد تشتکیل دهنتده و ستاختار و شتیوه     

 (م4390باشد)شراشتمندا میساخت اشیاف انجاو دادن عملیات متاروگراشی امری ارزامی 

 

ا 0222تتا   322با در ت  هتای   زنتی ست ا نمونت ا   بادهمانتت کتردن )ثابتت کتردن نمونت (ا ستن       :شاام   عملیات متالوگرافی

 هوری  و اچ کردنم

ی هرداختت شتده استتم شرتل مشتتر       هتای ناهایتدار ست ا نمونت     ضت یف در منتمت  : ایجتاد ختوردگی بنتیار    اچ کردن

گیرنتدم  هتا ومتتی استت کت  در شتبک  کرینتتاری م تیب ختود مترار متی          گویندم هایتدارتریب اارتت دانت    دو دان  را)مرز دان ( می
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ی خورنتده مترار   ادهتتر هنتتندم بت  همتیب دریتل ومتتی ست ا شلتزی در م تر  مت          ها نتواای هتر انتر ی بتوده و ش تا      مزردان 

هتا و  شتوندم همتیب اختت ف میتل ترکیبتی شتیمیایی بتیب دانت         هتا ختورده متی   تتر از ست ا دانت    ها اندکی سرییگیردم مزردان 

 (م 4339هاا اساا متاروگراشی)ریز ساختار نگاری( است )بخشنده شردا مرز دان 

گیتردم مابتل تو ت     متورد استتفاده مترار متی     ایب محلتو  شتیمیایی خورنتدها محلتو  اچ استتا کت  در عملیتات اچ کتردن        

ثانیت  در م تر  تمتاا بتا محلتو  اچ مترار گیترد و ب تد شنتشتوی نمونت  بتا آش مق تر  تورت               0-3است کت  نمونت  بایتد    

 (م 4994اسکاتا (گیردمی

 

  1تصاویر متالوگرافی مهر شماره

 

 
 X 002ا ب د از اچا بزرگنمایی 4مهرشماره -1ترویر X 002ا مبل از اچا بزرگنمایی4مهرشماره -3ترویر 

 

   2تراویر متاروگراشی مهر شماره 
 

 
 X 400ا ب د از اچا بزرگنمایی0مهرشماره-9ترویر X 400ا مبل از اچا بزرگنمایی0مهرشماره-3 ترویر       
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گیتری بتر   مارت   دهتی بت  رو   دهنتده رو  شترو  ستاختارهای دنتدریتی نشتان    0و  4با تو   بت  متتاروگراشی نمونت  هتای     

ی تنتهیل در  کت  بیشتتر بترا    استرش در متاتریک  نمونت  استت     دهتای ریتز شتفاف و تو    است و و ود برختی از ذره  فایب اشیا

 گری مورد استفاده مرار گرشت  استمامر ریخت 

 

 رادیوگرافی  -5-1-2

بت  نحتوی درون بتدن اننتان     تتوان  های ترویر بترداری هزشتکی استتا کت  بتا استتفاده از آن متی       رادیوگراشی یکی از رو 

های آن اطت   هیتدا کتردم ایتب رو  بتا استتفاده از تتاب  اشت   ایکت  بت  منتمتی از بتدن اننتان              را دید و از ب ضی بیماری

 متواند ترویر مورد نیاز را تهی  کند می

رستوبات استت   هتای ااتمتاری کت  در زیتر     بنابرایب برای دید مناس  از اشتیاف متورد ن تر و تشتخیه ماتز شلتزی و آستی        

 گیردمو همچنیب هی بردن ب  تزیینات مو ود بر روی آثارا عمل رادیوگراشی از اشیاف  ورت می

 
 )منبی: نگارنده(0ترویر رادیوگراشی مهر شماره -44ترویر )منبی: نگارنده(  4ترویر رادیوگراشی مهر شماره  -42ترویر

بتت  دریتتل و تتود رستتوبات و  هنتتتندا دارای ماتتز شلتتزی ستتار    ااشتتیاف متتورد هتت وه  بتتا تو تت  بتت  ترتتاویر رادیوگراشی 

کت  بتا تو ت  بت  ایتب ترتاویر        هتزیینتات و نقتو  ایتب مهرهتا مشتخه نبتود       ابتود  اشتیاف محرتوالت ختوردگی کت  بتر روی     

 مشدمو دار کام  مشخه خ ون و نق  

 بررسی آنالیز به روش شیمی تر -5-1-3

استت کت  شتامل     اشتیاف متورد هت وه     کیفتی محرتوالت ختوردگی    هدف از انجاو آزمایشتات شتیمی تتر بررستی کمتی و     

 باشدم ها میها و کاتیونشناسایی آنیون

ای)ک ستتیک(ا روشتتی مناستت  بتترای   شناستتایی ستتریی و لیتتر تخریبتتی شلتتزات بتتا استتتفاده از آزمتتای  تنتتت نق تت      

باشتد و تنهتا مبنتای شناستایی     هتای تخررتی شتیمی آنتاریز نمتی     آزمایشات مرمتی است و برای انجتاو آن نیتازی بت  آمتوز     

هتای شتیمیایی استت کت  بت  سترعت نیتز اتفتا          های شتیمیایی و تاییتر رنتگ اا تل از اشتزای  م ترف      در ایب رو  واکن 

 (م94مانا راشتد)هورزمی
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 بررسی و آناریز ب  رو  شیمی تر -4  دو 

 مشاهده   نتیجه

 2نمونه شماره 

 مشاهده       

نمونااه شااماره 

1 
 

بررسااای و  معرف

آنااالیز بااه  

 روش

 شیمی تر

تشتتتتکیل رستتتتوش  +

 مرمز

تشتتتکیل رستتتوش  

 مرمز

شروستتتتتتتتتانید 

 هتاسی 

[Fe(CN)3]
-1 

شناستتتتتتتتایی 

کتتتتتتتتتتاتیون 

CUم 
+2 

 

هیدروکنیدستتتد رسوش سفید مات رسوش سفید مات +

 ی 
NaOH 

شناستتتتتتتتایی 

کتتتتتتتتتتاتیون 

SNملی
+0 

 

 تشکیل رسوش  +

 سفید

تشتتتکیل رستتتوش  

 سفید

هیدروکنیدستتتد

 ی 
Na OH 

شناستتتتتتتتایی 

کتتتتتتتتتتاتیون 

ZNروی
+0 

 

 تشکیل رسوش  +

 سفید

تشتتتکیل رستتتوش  

 سفید

 نیترات نقره

AgNO3 

شناستتتتتتتتایی 

 آنیتتتون کلتتتر

CL_ 
 

عتتتتتدو تشتتتتتکیل  +

 رسوش سفید

عتتتتدو تشتتتتکیل  

 رسوش سفید

 کلرید باری 

BaCl0 

شناستتتتتتتتایی 

 آنیون ستورفات 

SO4
2- 
 

 

 وشتتیدن و ختترو    +

 گاز

 وشتتتتتتتتتیدن و 

 خرو  گاز

استتتتتتتتتتتتتید 

 کلریدریک
HCL 

 

 شناسایی

 کربنات

CaCO30 
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 XRDبررسی و آنالیز عنصری به روش  -5-1-4

XRD گیتتری شوا تتل  تتفحات اتمتتی یتتا بتت  عبتتارتی شناستتایی ستتاختمان متتواد کتت    دستتتگاهی استتت بتترای انتتدازه

-ایکت  آر دی کتاربرد وستی ی در علت  زمتیب     . باشتد دهنتده نمونت  متی   هتای تشتکیل  نتیج  آن ت ییب ناو کانی یتا کتانی  

شیزیتتکا متتتارور ی و دیگتتر علتتوو وابنتتت  داردم ب ضتتی از کاربردهتتا شتتامل:     شناستتیا متتوادا علتتوو محی تتیا شتتیمیا  

شناستتایی شتتاز یتتا هتتر نتتو  کتتانی در ستتنگا ختتا ا موادم تتدنیا ترکیبتتات شتتیمیاییا ستترامیکها و یتتا هتتر نتتو  متتاده      

مرتتنوعیا م ار تت  ستتاختار بلتتوریا تاییتترات ستتاختار بلتتوری اتتیب شراینتتدهای ختتاصا شناستتایی متتواد بنتتیار ریتتز بلتتور  

 (م 90باشد)شراشتمندا ها و مواد در ه  آمیخت  میملل را

 4محروالت خوردگی مهر شماره XRDدیاگراو  -4 رنمودا
 

 

 
 0محروالت خوردگی مهر شماره XRDدیاگراو  -0 رنمودا
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 فاز اصلی فاز فرعی

 

Malachite ( 41-1331 ) 

 

Cu2(CO3)(OH)2 
 

 

Cuprite (20-2331) 

 

Cu0O 

 

Quartz (33-1111) 

 

SiO2 

- 

 

Sphalerite (15-1511) 

 
ZnS 

 

- 

 

Atacamite (25-1213) 

 

Cu2(OH)3Cl 

- 

 

هتتای (ا دارای شتتاز ا تتلی کوهریتتت و شاز 0و  4هتتا )مهتتر شتتماره مشتتاهده شتتد کتت ا نمونتت  اXRDای ب تتد از دریاشتتت نتتت

رود کتت  مقتتدار بنتتیار کمتتی از عنرتتر ااتمتتارمیا و بتتا تو تت  بتت  رویدا نباشتتشرعتتی ماالکیتتتا کتتوارتزا روی و آتاکامیتتت متتی

   مو ود نیز مربون ب  مواد مینراری مدشون استمیسیلا مفرلی استفاده شده باشد فروی در ساخت ایب اشیا

5-1-4-1- Cu2O :ی رنتتگ نیتتز امحرتتوالت ختتوردگی مرمتتز تیتتره رنتتگا نتتارنجی تیتتره و گتتاهی بتترا ا بتتنف  تتتا مهتتوه

هتا عتدد استتوکیومتری و انتدازه ذرات     گوینتدمکوهریت بنتت  بت  ناخاررتی    هتا کوهریتت متی   ختوردگی شود ک  ب  ایتب  دیده می

ی (منحتوه 4390کوهریتت یتک شتاز ناهایتدار استت )هورزرمتانا       ا رستد ای تیتره بن تر متی   دارای رن  رنگتی زردا نتارنجی و مهتوه   

چتتون متت  هتت  اکنتتی ن و هتت   شتتود باشتتد توانتتد از واکتتن  متت  زمتتانی کتت  ذوش متتی تشتتکیل کوهریتتت: کوهریتتت متتی 

رااتتی ایجتاد شتودا    ی واکتن  بتا ترکیبتات آرتی بت      توانتد در نتیجت   کنتدم همچنتیب کوهریتت متی    هیدرو ن هوا را  ذش متی 

هتتای تتتاریخی هتتا و ر تتاشستتاز در شیشتت عنتتوان رنتتگماننتتد آردهیتتدها در محلتتو  شهلینتتگم از کوهریتتت در زمتتان باستتتان بتت 

 در هر دو نمون  مهرا کوهریت مشاهده شدم (م4390 )هورزرمانااستشده استفاده می
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5-1-4-2- Cu2(OH)3Cl :تتتریب نمتتک هیدروکنتتی کلریتتد متت  استتتم شتتکل کرینتتتاری آن بتت      م روفآتاکامیتتتا

 تتورت رتتوزی استتت و رنتتگ آن از ستتبز زمتتردی تتتا ستتبز تیتتره استتتم آتاکامیتتت مرتتنوعی بتت  کمتتک کلریتتد ستتدی  یتتا       

-هتاتیب ا تلی کتام ح متفتاوت استتا زیترا آتاکامیتت هرگتز بت  عنتوان یتک الیت  یتک             گیترد امتا بتا    اسیدکلریدریک شکل می

 (م4393نواخت منتقیماح روی س ا شلز و ود ندارد )انینیا 

 ( ( 3تست کلر )بررسی وجود ترکیبات کلریدی)بیماری برنز -5-1-4-3

نتتو  بیمتتاری بتترای تو تتیفا شتتوندم ایتتب ترکیبتتات کلریتتدی باعتتث یتتک نتتو  عارضتت  در برنتتز بتت  نتتاو بیمتتاری برنتتز متتی

شتتودم در گذشتتت  ایجتتاد ایتتب نتتو  متتیهتتای ستتبز روشتتب روی ستت ا آریا هتتای منتتی دیتتدهفتتاهری هتتودری شتتکل بتتا نق تت 

بودنتد ورتی ب تد از متدتی متو ت  شتدند کت  ایتب عارضت            هتای متارچی ننتبت داده   هتا یتا آرتودگی   بیماری را ابتدا ب  باکتری

باشتتد )هورزرمتتانا یتتک یتتا نانتوکیتتت متتی ی ا تتلی ایتتب بیمتتاری و تتود کلریتتد متت شتتود منبتتی کلریتتدها ایجتتاد متتیبوستتیل 

نشنتت کلریتد مت  در زیتر الیت  کوهریتت       باشتد کت  شتامل اضتور تت      ای متی (م بیماری برنزا شکلی از خوردگی افتره 4390

تتر  بختورد و در   دهتد امتا زمتانی کت  ایتب الیت        ی کوهریتت تتر  نختورد واکنشتی ری نمتی     استم در بیماری برنز اگتر الیت   

شتود )هورزرمتانا   م ر  هوا مرار بگیرد باعث تاییتر نانتوکیتت بت  یکتی از محرتوالت تتری هی روکنتی کلریتدهای مت  متی          

 مهنتند دارای بیماری برنز فبا تو   ب  و ود آتاکامیت در هر دو نمون  اشیا(م 4390

 

5-1-4-4- Cu2(CO3)(OH)2 :    و رنتتگ ستتبز    1تتتا  0/3مونوکلنیتتک و ستتختی  ماالشتتیت یتتا ماالکیتتت دارای ستتاختار

بتتا تو تت  بتت   (م 4390باشتتد )هورزرمتتانا هتتای ستتبز رنتتگ بتتر ستت ا مفتتر  هتتا ماالکیتتت متتی   باشتتدم بیشتتتر ختتوردگی متتی

ب و شتترایط هتتر دو نمونتت  درای  ماالکیتتت هنتتتند کتت  ایتتب ختتوردگی در اثتتر شتترایط دی اکنتتید کتترب      XRDآناریزهتتای

 متشکیل شده است فشیاامحی ی دشب بر روی ایب 

 

 

 گیرینتیجه -1

شتده کت  در ایتب    هتای گونتاگون استتفاده متی    در گذشتت   هتت ستاخت اشتیاف شلتزی از رو      طور کت  گفتت  شتدا    مانه

گتری در مارت    بتا تو ت  بت  شتکل فتاهری و م ار ت  متتاروگراشیا مهرهتا بتا تکنیتک ریختت             شتدم ه وه  ب  بحتث هرداختت   

کتت  هتتر دو مهتتر مفرلتتی  کتت  بتتر روی مهرهتتا  تتورت گرشتتت محتتر  شتتد رادیتتوگراشیانتتدم براستتاا مشتتاهدات شتتدهستتاخت 

هتای مت ا   ی و تود کتاتیون  دهنتده هتا بت  رو  شتیمی تتر نشتان     باشندم نتتای  اا تل از بررستی نمونت     دارای ماز شلزی می

نیتز نشتان   XRDی اا تل از آنتاریز بت  رو     باشتندم نتیجت   هتای کلترا ستورفاتا کربنتات متی     روی و ملی و همچنتیب آنیتون  

کتت ا ایتتب  رتزا آتاکامیتتتا ماالکیتتت و روی هنتتتنددارای شتتاز ا تتلی کوهریتتت و شتتاز شرعتتی کتتوا  0و  4مهتتر شتتماره ا دادکتت 

ا باتو ت  بت  و تود    هتا کنتد کت  مهر  باشتندا نتیجت  آزمتای  بیتان متی     متی  0و 4ی مهتر شتماره   شازها همان محروالت خوردگ
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ب د از انجتتاو آزمتتای  متتتاروگراشی و بررستتی ترتتاویر مبتتل و ب تتد  برنتتز هنتتتندمترکیبتتات کلریتتدی)آتاکامیت(ا دارای بیمتتاری 

گتری در مارت    ی ستاخت ایتب مهرهتا ریختت     گرشتت کت  شتب و شتیوه    تتوان نتیجت   های مورد ه وه ا متی از انجاو اچ در نمون 

هتتا در دنتتدریتی مهرهتتا کتت ا دارای طتتر  متن   و هندستتی هنتتتند و همچنتیب و تتود   باشتتد کتت  ایتب امتترا بتتا مشتاهده  متی 

شتود نشتان از و تود سترش در نمونت       هتای ستفید رنگتی کت  در ترتاویر مشتاهده متی       تراویر متتاروگراشی ثابتت شتدم گویچت     

شتان از خترو  گتاز از    هتای مو تود نیتز ن   استتم افتره  شتده گتری بت  شلتز اضتاش  متی     استا ک  سرشا برای تنتهیل در ریختت   

 استم ماتریک  آریا 

 

 تشکرتقدیر و 

و همچنتیب آمتای انتیب هورمنتدا     هنتتند  منتئو  ا ترای آزمایشتات دستتگاهی     کت   کاننتاران بینتارود تهرانا  از شرکت 

زابتلا   مردو شناستی شناستی و منتئو  مختزن متوزه زاهتدان و آمتای رضتا کیختا آریتا ریتی  متوزه           کارشناا ارشتد باستتان  

 برای همکاری در انجاو ایب ه وه  س اسگزاروم

 

 نوشتپی

XRD -4 

X-ray -0 

Bronze Disease -3 
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