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 چكيده
ازي در مسائلكي وةزمينمهم فر ساختارية، مطالعآثار چرمي حفاظتبررسي مورد استفادهو مواد يند توليدآدر جهت شناسايي

و مكشوفه از قلعه كوه قاين تاريخي چرمي مشكيك راستا، ايندر. در ساخت اثر است  مطالعه موردمنسوب به دورة سلجوقي
و مقطع عرضي چرم با استفاده از شناسايي نوع پوست، آرايش فوليكلمنظوربه.گرفت قرار شد،SEMهاي مو از. بررسي

و آهن ارزيابي حضور تانن برايهاي شيمي تر آزمون و كاتيون آلومينيوم همچنين تركيبات.شد استفادههاي گياهي، سولفات
بر. بررسي شد SEM-EDSآناليز معدني چرم با  اليبراي بررسي ويژگي ATR-FTIRاز،اين عالوه وةهاي  گرين، كوريوم

و مواد متداول در روغنتانن و نيز چربي آزاد موجود در ساختار شددهي هاي استخراجي چرم از،نتايج. بهره گرفته گوياي استفاده
با برايپوست بز موزدايي شده با آهك،  دباغي،شوندهگروه متراكم خصوصبه،هاي گياهياستفاده از تاننساخت چرم است؛ كه

و روغنبا چربياستخراجي چربي ATR-FTIRطيف نوارهاي جذبيةمقايس.شده است درها دهي چرم، روغن هاي مورد استفاده
و  .پيه گوسفند در جريان استحصال چرم است خصوصبه گوياي احتمال استفاده از چربي حيواني

 ATR-FTIR ،SEM-EDS دباغي، مشك چرمي،سلجوقي،،سازيكوه قاين، چرمقلعه: هاي كليديواژه
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 Alireza.k.1989@gmail.com:نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول مقاله*



و زمستان،2شمارة،5ورةد،شناسيمطالعات باستان/ 130  1392پائيز

 مقدمه
در يالديم17ر جان شاردن كه در قرن س ميچرم بارةاز ايران بازديد كرده بود، سازي چرم: گويدسازي ايران

و سابقاما با وجود ارزش. دانندهنريست كه ايرانيان آن را از همه بهتر مي ةديرينةهاي نهفته در آثار چرمي
و مطالعچرم ب،رواز اين. اين آثار كمتر صورت گرفته استةسازي در ايران، بررسي مانده، اقيبررسي آثار چرمي
فرهر تواند در شناختمي ها در از طرفي اين ارزش. سازي در ادوار گذشته مفيد واقع شوديند چرمآچه بهتر

و عدم بقا در طول زمان، حفاظت از اين آثار را سبب ساختار آسيبكنار نادر بودن اين آثار به  پذيرشان
ازو مصنوعات ساختهآالت، آثار باستاني حفاظت از اشياء هنري، زيور راستايدري كه اقدامات.طلبدمي شده

نسبت به حفاظت از محصوالت چرمي نگرش سنتيدر، به بازنگري صورت گرفته هاي گذشتهسال چرم در
 يكي از فاكتورهاي مهم در اين مقوله، بررسي.ده استانجامي،هسازي چرم بودكه هدف آن صرفاً نرمارزشاب

ميعنوان پيشحفاظتي، به مواد افزودنو درمان شروع از قبل،چرم هايويژگي بهشرط درمان وجه هيچ باشد كه
م. شود نبايد ناديده گرفته و وؤقبل از گام گذاشتن در حفاظت درست و اثر زمان ثر از چرم، بايد تركيب آن

هاي مختلفي گزارش،تاريخيپيرامون بررسي آثار چرمي.)Soest et al. 1984(محيط بر روي آن شناخته شود 
Luo( شده استمنتشر  et al. 2011; Spangenberg et al. 2010; Bernath et al. 2008; Vuissoz et al. 

با استفاده نيز هاي تاريخي در دباغي چرمشده استفاده هاي گياهي تانن، امكان شناسايي عالوه بر اين.)2007
 سنجيهاي طيفروشو)Driel-Murray 2002; Falcão and Araújo 2011(اي شيمي تر هاي نقطهاز آزمون

)Spectroscopic Methods()Puică et al. 2006; Giurginca et al. 2007; Falcão and Araújo 2013(

تا. استهشدبررسي آناين مطالعات بر اهميت ارزيابي آثار چرمي ها ريخي در راستاي شناخت فن ساخت
و بررسيمانده از گذشته، با توجه به حجم محدود آثار چرمي باقيوجود، اينبا.داللت دارد  اين آثار مطالعه

كمدر خصوصبه عدم مطالعات مستند كافي،روازاين. است تر صورت گرفتهايران نسبت به ساير آثار منقول
بهفن ساخت اين آثار در ادوارتا شده استموجب  اين موضوع بر ضرورتكه نشودخوبي شناخته تاريخي

و غنييكي از محوطه.افزايدبررسي آثار چرمي تاريخي مي در هاي تاريخي  استان خراسان جنوبي، ايران
در اين محوطه، تعداد 1385كه در جريان آواربرداري سال،مربوط به عصر سلجوقي است»كوه قاين قلعه«

شيقابل شدءتوجهي و مشتقات آن، كشف كهحاصل از پوست ن؛ اين آثار، مونه از مطالعه تطبيقي نقوش دو
ميةها را به دورانتساب آن آنبررسي اين.)1391،كوچكزايي(كرد سلجوقي تأييد و بقاي ها آثار، با توجه به كميت

بهفةشدن شيوتواند نتايج مستندي در روشنمي و در ناحيه قهستان خصوصرآوري چرم در عصر سلجوقي
پيرامون بررسي تعدادي از آثار چرمي اين محوطه.اين آثار امري آشكار استةلزوم مطالع،روايناز.فراهم آورد
هريهانيز گزارش و همكاران(منتشر شده است،چند مختصري و محمدي آچاچلويي1391،كوچكزايي ،؛ كوچكزايي

و؛ كوچكزايي1392 و همچنين قارچ.)1392،فرهمند بروجني، محمدي آچاچلويي هاي مخرب اين آثار نيز بررسي
)ATR-FTIR(شده تبديل فوريه مادون قرمز سنجي انعكاس كل تضعيفروش طيفبهو شدهشناسايي 

و محمدي آچاچلويي( اندتفكيك شده چرم ساختاريةمطالعبه رو، در اين پژوهشاز اين.)1392،كوچكزايي، احمدي
 پرداخته آزمايشگاهي هايبا تأكيد بر روشكوه قاين مكشوفه از قلعهآبيك مشك مورد استفاده در ساخت 

بهدر ارتباط با چرم تريتا بتوان نتايج مستند شد دربه.دست آوردسازي عصر سلجوقي در اين منطقه عالوه
اين آثار خصوصكار صحيح برخورد حفاظتي در توان بر اساس نتايج حاصل نسبت به انتخاب راهادامه مي
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فنةچرم مربوط به يك مشك سلجوقي با هدف شناخت شيوةاساس، نمون اينبر.اقدام كرد و شناسي ساخت
و مطالعه  و كتابخانه.شدآن، بررسي وايروش پژوهش بر مبناي مطالعات آزمايشگاهي گردآوريةنحو،

و منابع مكتوب  هاموضوع در جهت بررسي نتايج حاصل از آزمايش دربارةاطالعات بر مبناي نتايج آزمايشگاهي
بر بود،،و همچنين استفاده از مصاحبه بهو به اساس استناد و طبع منابع مستند موجود، نتايج آزمايشگاهي

.شده استگيري نتيجه اقدام به
 بخش تجربي

و  روش بررسيمواد
كه در جريان آواربرداري در خراسان جنوبي است،كوه قاين اثر مورد مطالعه، يك مشك چرمي مكشوفه از قلعه

بدر 1385سال  تشكيل مختلفي هاياز چرمهاي ظاهري از نظر ويژگياثر اين. استهدست آمدهاين محوطه
ميةبدنچرم اصلي ساختاري نوشتار به بررسي كه اين است شده  نوع شناسايي براي.)1 تصوير(پردازد مشك

 Dino-Lite Digital(لوپ ديجيتالةوسيلبه،)Hair follicle pattern( پوست، از بررسي طرح قرارگيري پياز مو

Microscope(همچنين مقطع عرضي چرم با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي. استفاده شد)SEM(

. بررسي شد
و بهgr0001/0چرم با تقريبةاز نمونgr2/0 حدود آن از پس قرار C°450در دمايهدقيق50 مدت توزين
و درصد مواد معدني موجود در چرمgr0001/0 تقريب با حاصل خاكستر.گرفت :شدمحاسبه زيرروشبهتوزين

%Wخاكستر/Wنمونه(×% 100 =  مواد معدني)
بهسپس وجود كاتيون آهن، با توجه ) Covington 2006: 27(عنوان عامل دباغي به احتمال استفاده از آن

اي شناسايي كاتيون در اين راستا از آزمون نقطه. مورد بررسي قرار گرفت)1371فرهادي،(و يا بهبود رنگ چرم
 :Svehla 1979(استفاده شد)Potassium ferrocyanide (K3Fe(CN)6)( آهن به كمك فروسيانيد پتاسيم

شدمنظور بررسي احتمال دباغي با زاجبه نيزو كاتيون آلومينيوم آنيون سولفاتوجود.)243-244 .، بررسي
در شناساييبرايBarium chloride (BaCl2)( كلريد باريممنظور از بدين محلول حاوي نمونه الياف سولفات
براي شناسايي)Sodium alizarin sulphonate( سديم آليزارين سولفوناتازو)Soest et al. 1984( چرم

. استفاده شد)Thomson 2006: 59(آلومينيوم 
بهمنظور بررسي به و طيفآزمون نقطهروش عامل دباغي و مواد محلول چرم، ATR-FTIRسنجي اي  تانن

بر،)حجمي 1:1با نسبت(استونـ استفاده از محلول آبيبا ساعت 48مدتبهعمل استخراج. استخراج شدند
اليالياف جدا روي شد چرمReticular layer)( رتيكوالرةشده از شده از دو منظور الياف جدابدين. انجام

آنةقسمت دهان و قسمت مياني شدمشك از بررسي برايسپس. بررسي  وجود تانن گياهي در ساختار،
حضورو)Falcão and Araújo 2011; Thomson 2006: 59( استفاده)FeCl3( اي با كلريد آهنآزمون نقطه

و سديم نيتريت)Pyridine( پيريديناز اي با استفاده نيز با آزمون نقطه) (Ellagitanninsهاتانناالگي
)NaNO2(شدارزيابي)Falcão and Araújo 2011(.

و چربي آزاد موجود در ساختار چرم نيز به منظور بررسي احتمال دباغي روغني، تعيين ميزان چربي چرم
در، با استفاده از حالل ديATR-FTIRطيف سنجي  6-7مدت، به)Soxhlet( دستگاه سوكسله كلرو متان

و بررسي تغييرات ساختاري بررسي به منظور.)Shao 2005: 58-59; Soest et al. 1984(شدساعت استخراج
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و ATR-FTIRسنجيو پرداخت چرم نيز، از طيف دهيو احتمال روغن رسوبات سفيد سطحي استفاده شد
و اليافةالي . وريوم چرم مورد بررسي قرار گرفتكةاليگرين

دهي چرمو مطابقت با مواد مورد استفاده در روغن ساختاريةمنظور مطالعهمچنين، چربي استخراجي، به
نيز مورد بررسي عالوه بر اين، مواد استخراجي با محلول آبي استون.شدهمراه با تعدادي از اين مواد، بررسي 

) ATR-FTIR(شده تبديل فوريه مادون قرمز بيني انعكاس كل تضعيفروش طيفاز منظوربدين. قرار گرفت

از قبل. ثبت شد cm-14000 -600در محدودهcm-14پذيري تفكيكبا پيمايش 32طيهاطيفو استفاده شد
بهزهر آنالي مي، دستگاه با طيف هوا .شدعنوان زمينه، كاليبره

آنجهت شناسايي عناصر معدني موجود در تركيببه در انتها و درصد تقريبي بر رويهاات حاضر در چرم
) EDS(اسپكتروفوتومتر تفرق اشعه ايكس مجهز به)SEM( الكتروني روبشيپواز ميكروسك،الياف مقطع چرم

. استفاده شد
 ابزارها

FTIR Spectrometer•مدل Nicolet Nexus 470 ساخت شركتThermo Nicolet به  آمريكا، مجهز
با سطح آناليزور PIKE MIRacle Attenuated Total Reflectance (ATR)ابزار ثبت انعكاسي

. ZnSeكريستال
چك VEGAIIمدل TESCAN الكتروني روبشي ميكروسكوپ•  داراي آناليزورساخت كشور

.)EDSمنظور آناليزبه( آلمان RONTECشركت ساخت)EDS(اسپكتروفوتومتر تفرق اشعه ايكس
.)برداريبراي تصوير(ساخت كشور چين AIS2100مدل SERONميكروسكوپ الكتروني روبشي•
.SEMدهي طال در بررسي جهت پوشش Cs7620مدل Emitechساخت شركت Sputter coaterدستگاه•

 La230s. مدل Sartorius ترازوي ديجيتال•

)استمورد بررسي قرار گرفته»مشكةچرم بدن«بخش مشخص شده تحت عنوان(مشك چرمي مورد بررسي)1تصوير
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و بحث  نتايج
 شناسايي نوع پوست
مي نوعپوست، براي شناسايييبررسي الگوي پياز مو كه.)Haines 1981(تواند مفيد باشد حيوان هنگامي

ميروشموهاي موجود بر سطح پوست به شود، طرح قرارگيري پياز مو روي پوست باقي هاي شيميايي برداشته
به هاي، حفرهشدهبررسيةدر نمون.است كه اين آرايش بر حسب نوع حيوان متفاوت،ماندمي شكل مويي

و ريز قرار دارندرديف ميةاين نحو. هاي درشت )2تصوير(. شودچيدمان، معموالً در پوست بز مشاهده

)Petherbridge 1987: 241; Haines 2006: 17-19; NPS 1996: S:5-6(.بهپوس ضخامتي طور معمولت بز
و مساحتميلي1-3بين  سوم ضخامت، حدود يك)Grain layer( گرينةالي. متر مربع دارد5/0-7/0ي بينمتر

اليميبر كل پوست را در و فيبرهاي و با يك زاوي نسبتاCorium layerً)( كوريومةگيرد ة متوسط صاف، فشرده
ميدر به. آميزندهم و درشت در فواصلي در سطح گرين قرار موها اند، كه اين فواصل گرفتهصورت تركيبي ريز

ميموجب در دوهم تنيدگي ماليم الياف كوريوم در الياف اليه گرين و در نتيجه بدون انقطاع ديدهةالي شود
.)3تصوير(ها در برش عرضي پوست حيوانات مختلف متفاوت است اين ويژگي.)Haines 2006: 14(شوند مي

بز:1)2تصوير حفرات:A-2ي مورد مطالعه آرايش پياز مو در نمونه:Haines 2006: 17-19(،2(آرايش پياز مو در پوست
 حفرات ريز:B-2درشت 

 مورد مطالعهةنمون:5؛)Haines 2006: 13-16(بز:4گوسفند؛:3گوساله؛:2گاو؛:1مقطع عرضي پوست حيوانات مختلف؛)3تصوير
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 مو زدايي
آب،طور كليبه و مواد،%)5/0(، نمك%)2(چربي،%)7/32(، پروتئين%)64(پوست خام متشكل از رنگدانه

هاي معدني موجود در پوست خام، معموالً در حدود نمكميزان.)Zhang and Li 2006(است%)5/0(ديگر 
در پوستترساير مواد معدني، بيش، نسبت بهNaClدر اين بين. اند، قابل مشاهده1كه در جدول است5/0%

در. وجود دارد ترين ميزان را در بين عناصري چون آهن، آلومينيومكم،حالي است كه كلسيم در اين بيناين
در 12بررسي ميزان خاكستر چرم مورد مطالعه، نشان از وجود حدود.و فسفر دارد درصد تركيبات معدني

ساختار چرم داشت؛ كه با وجود پاكسازي كامل چرم، بخشي از آن حاصل نفوذ مواد معدني در شرايط تدفين 
به درصد تركيبات معدني پوست خام، احتمال استفاده از تركيبات معدني در جريان اين ميزان، با توجه. است

، بر روي دو نمونه SEM-EDSبررسي مواد معدني چرم از آناليز به منظور. كنداستحصال چرم را تقويت مي
از وجود. است آمده2كه نتايج در جدولشد استفاده و حدود 22بيش درصد آلومينيوم 11درصد سيليسيم

تأثير نفوذ تركيبات خاك در چرم تحت زياد احتمالبه،1ةو بخشي از تركيبات معدني ديگر در ساختار نمون
و اين تأثير در نمون داما بيش؛شودمي تر ديدهكم2ةاست ر اين نمونه، مربوط به كلسيم ترين درصد عناصر

و يا تركيبات خاك باشدتواند مربوط به نمي كه با توجه به ميزان آن، است به. پوست خام اين ميزان مربوط
و توليد چرم استآفر مي يند فرآوري  برايآهك از تركيبات معمول. داشته باشداشاره تواند به آهك كه

گوياي احتمال،و ميزان كلسيم موجود در ساختار)Kolomaznik et al. 2010(موزدايي پوست خام است
بهمو و امروزه نيز هاي باستاني موزدايي استحذف مو با استفاده از آهك، از روش. دهي استآهكةشيو زدايي

،مصاحبه با محمد قاسمي(دشوميخراسان جنوبي استفادهةسازي در منطقهاي سنتي چرمهمچنان در كارگاه
.)6/5/1391،دباغ سنتي

(%wt(هاي معدني موجود در ساختار پوست خام نمكميزان.1جدول (Luo et al. 2011(

مجموع P2O5 SO3 Cl NaCl CaO MgO Fe2O3وAl2O3

453/0 0318/0 0702/0 273/0 4455/0 0032/0 0101/0 0107/0 aنمونه

363/0 0262/0 0614/0 213/0 353/0 0036/0 0038/0 019/0 bنمونه

495/0 0829/0 0952/0 269/0 443/0 0073/0 0095/0 0134/0 cنمونه

492/0 0334/0 0689/0 293/0 4825/0 0037/0 0124/0 0124/0 dنمونه

 در دو نمونه مورد بررسي از اثر EDSنتايج حاصل از آزمون.2جدول

Na MgAlSiSClKCaTiCrFeCuPمجموع

نمونه

1

A% 8/46/68/143/288/41/35/53/187/115/51/25/3100

W% 1/34/43/112/224/89/21/65/203/27/18/85/39100

نمونه

2

A% 3/77/6149/216/58/21/54/217/11/14/37/13/7100

W% 4/44/41/104/168/46/25/54/22223/57/23/17100
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 دباغي

و با توجه به درصد پايين هاي نقطهدر آزمون و سولفات منفي بود اي، نتايج حاصل از شناسايي آلومينيوم

و پتاسيم در آزمون  .و كاربري اثر، احتمال استفاده از دباغي با زاج در نمونه بسيار كم است EDSگوگرد
از مقاومت آبي پاييني هاي دباغي با زاجچرم مشك آب نياز به مقاومت آبي بااليي دارد، اين در حالي است كه

ب و ميه برخوردار بوده در،NPS 1996: S:4)(شود راحتي عامل دباغي از ساختار خارج احتمال استفاده از زاج

بهآفر مييند دباغي اين اثر، امري بعيد و تغيير رنگ حاصل از افزودن معرف اي بر اساس آزمون نقطه. رسدنظر
و فاقد االگيشوندهكه احتماالً مربوط به گروه متراكمي هاي گياهجهت دباغي، از تاننفريك، هاست، تاننها

با توجه به امكان خروج آرام تانن از ساختار چرم، بخش زيادي از عامل دباغي از ساختار. است استفاده شده
و مدفون شده استخارج  و تأثيرات بودن طوالنيو با در نظر گرفتن اين موضوع شرايط مدت اثر در خاك

اما آنچه مسلم است، عامل اين شيوه، چندان قابل اطمينان نيست؛ تدفين بر آن، شناسايي دقيق نوع تانن به
و دباغي در اين نمونه، تانن هاي مختلف چرم مشك قسمتدر مانده باقيهاي ميزان تاننهاي گياهي است

و قسمت مياني آن، ميزان تاننمةچرم قسمت دهانمربوط به اي آزمون نقطه اساسبر.است متفاوت هاي شك

بهةموجود در بخش دهان و علت آن استفادمشك، مشكةبخش دهان. مكرر از مشك استةمراتب بيشتر است
 رو، ايناز. است تري از عامل دباغي را در خود حفظ كردهتري با آب دارد، ميزان بيشكه معموالً تماس كم

كهمي ازمشك در بازه توان گفت به اي طوزمان، بهخروج تاننو شدهالني استفاده مدت  ها از ساختار چرم را
آنبراي شناسايي دقيقبا توجه به حضور تانن در ساختار چرم،. است همراه داشته سنجي ها، از طيفتر نوع

ATR-FTIR شد )polyphenolic( فنوليكگياهي داراي ساختاري پليهايتانن. بر روي عصاره چرم استفاده

سنجي ها در طيفتاننو االگي)Gallotannin( هيدروليز شونده، گالو گروه.)Covington 2006: 23(هستند
FTIR معموالً دو طيف مشخص در ،cm-11731-1704 وcm-11325 -1317 گروه كربونيل دارند كه مربوط به

- 1162، 1110- 1116، 976، 842- 844شونده معموالً در هاي متراكمطيف خاص تانن. در استر است C-Oو 

ةدر ناحيها معموالً تانن ساختار،طور كليو به)Falcão and Araújo 2013( است cm-11288 -1282و 1155

cm-11384 به و در محدودفنل OHمربوط و همچنين در C=Oوابسته به پيوند cm-11750تا 1720ةها

Puică(حلقه بنزن داراي جذب است C-C براي cm-1 1585حدود et al. 2006(.چرم مورد مطالعه با توجه
و   NPS(از ساختار چرم گرفتن امكان خروج آرام تانن با درنظربه كاربري آن، در تماس مستقيم با آب بوده

1996: S:4(و تأثيرات محيط تدفين بر آن، نميو مدفون بودن طوالني ةتوان انتظار مشاهدمدت مشك
و مشابه جذب اي گروههچرم با تاننةاما مطابقت نوارهاي جذبي عصار هاي خالص را داشت؛تاننهاي واضح

و هيدروليزمتراكم تر، نمونه بيشcm-11200-900با توجه به ناحيه. صورت گرفت4شونده در تصوير شونده

و بر اساس جذب جزئي در هاي متراكم شوندهداراي تانن يهااحتمال وجود جزئي تانن cm-1 1722است
.وجود دارد يدروليز شونده در ساختار چرم نيزه
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.
هاي تانن:3شونده؛ هاي متراكمتانن:2استخراجي چرم؛ةعصار:1هاي گياهي؛ تانن ATR-FTIRهاي طيفةمقايس)4تصوير

به:4؛)Falcão and Araújo 2013(شونده هيدروليز اختارس:5شونده؛ عنوان يك نمونه تانن متراكمساختار كاتشين
)Falcão and Araújo 2011(ها شوندهگالوتانن از دسته هيدروليز

 رنگرزي
ميدر مشك گذارند تا رنگ زنگ آهن نيز به سازي سنتي ايران در ميان عشاير، گاه مقداري آهن روي پوست

ازشبيخراسان جنوبي،در،حاضرحالدر). 1371،فرهادي(افزوده شود) عامل دباغي گياهي(رنگ جفت   تر
مي...وبرگ بنه،بادام تلخةهاي طبيعي عوامل دباغي چون ريشرنگ به شوداستفاده كه چرمي به رنگ مايل

 آبي مناسب موجب دباغي پوست با مقاومتان، شده از اين گياه حاصل از آرد تهيهةعصار.دكنميتوليد قرمز 
ماتوليد چرم برايهمچنين.شودمي مي» زاگ«اي تحت عنواندههاي سياه در گذشته از مصاحبه(شداستفاده

 Iron Sulphate( كه منظور همان زاج يا سولفات آهن)6/5/1391، ارتباط شخصي سنتيدباغ،با محمد قاسمي

(Copperas)(پس ها تركيبتركيبات آهن با تانن. است و كهميتوليد از اكسيداسيون رنگي سياه شده كند؛
ميـ مازوييهاي مركب اساس توليد و(باشد آهني نيز وحضور آهن در آزمون نقطه.)66: 1378، استاتجتتنز  اي

SEM-EDS هاي چند مركبهر.استزا استفاده شده عنوان عامل رنگهب به احتمال بسياركه شودمي ديده
و پارشمن استفاده مي ي طيف وسيعي رنگرزهاي تانات آهن در شود، از رنگمازويي آهني، عمدتاً بر روي كاغذ

و غير آثار پروتئيني چون ابريشم،؛شده استاي استفاده هاي سياه، خاكستري يا قهوهبافته به رنگاز آثار بافته
و آثار سلولزي چون پنبه، آباكا و چرم و رافيا)Phormium tenax(، كتان نيوزلندي)Abaca( پشم، پوست

)Raffia(به از جمله مواردي است كه آناز اين ماده ميمنظور رنگرزي  .Wilson et al(است شدهها استفاده

مي.)2012 آن مشابه نمونه، سياه شدنةشود، كه نتيجزاج آهن، به صورت سطحي بر روي گرين چرم ماليده
سولفات آهن يا زاج سبز، به آساني.)6/5/1391مصاحبه با محمد قاسمي، دباغ سنتي، ارتباط شخصي(سطح چرم است 
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و براي توليد رنگ سياه يا قهوه ميدر آب محلول شده در. گيرداي تيره مورد استفاده قرار اين ماده به آساني
و يكي از قديمي ازشده استهاي شناخته ترين رنگدانهدسترس است بهدر رنگرزي،رواين؛ آوردن دستبراي

تتناليته ميطور گستردهبها سياه هاي بين خاكستري .)Samanta and Konar 2011: 40(شود استفاده

 دهيروغن
 به منظور. بودآن هاي مختلفوجود رسوبات سفيدي در قسمتةدهندگرين چرم، نشانةالي سطحبررسي

شد ATR-FTIRسنجي شناخت ماهيت اين رسوبات از طيف طيف حاصل از رسوبات سفيد در كنار. استفاده
شد5طيف اليه كوريوم چرم، در تصوير  و با يكديگر مقايسه  cm-11631ها، جذب در در اين دياگرام. بررسي

و2آميددر NHو خمشي CNمربوط به پيوند كششي cm-11541،1در آميد C=Oمربوط به پيوند كششي
در cm-11350-1220ة محدود ساختار پروتئيني چرمةدهندنااست كه نش3آميد مربوط به اين دو پيوند
اليو هستند Kung( استكوريوم كامالً مشخصةدر طيف and Yu 2007(.در هاي تفاوت،طيف رسوباتاما

ميكوريومةواضحي با الي به cm-11690در اين دياگرام،. شودمشاهده و كربوكسيالت C=Oمربوط اسيد ها
ها، دو تأثير كربوكسيالتهمچنين در كنار جذب ساختار پروتئيني، تحت. كربوكسيليك داراي جذب است

مي C=Oمربوط به cm-11640و 1665جذب در  دوcm-11550ةدر محدود. شودمشاهده د، جذبي رشاخه
مي cm-11563و 1549 پيوند. است-COOمتقارن در كششي غيرو پيوند2شود كه مربوط به آميد ديده

همچنين جذب. طيف هستند، داراي cm-11371درCH3اين گروه، همراه با ارتعاش متقارن كششي متقارن 
مي cm-11470ةدر محدود CHمربوط به  گروه cm-11260و C–O–Hنيز گروه cm-11417در. شودمشاهده

C-O 1172هاي جذبي در طيف.هستندسفيد داراي جذب در ساختار اسيد كربوكسيليك، در طيف رسوبات ،
و محدود COنيز اشاره به گروه cm-1950و 1117 در OHمربوط به پيوند كششي cm-1880 -750ةدارند

شده بر سطح چرم را، نوعي اسيد كربوكسيليك سفيد تشكيلةماد بايد،رواز اين. اسيدهاي كربوكسيليك است
 .Choknud et al. 2012; Zati-Hanani et al. 2011; Shoeb et al(دانست) كربوكسيالت(و يا نمك آن 

1999; Li et al. 2009; Krumins et al. 2012(.اين ساختار مربوط به اسيدهاي چرب آزاد چربي چرم است
الي هستندكه خود نوعي اسيد كربوكسيليك  ةو پس از فروشست به صورت رسوبات سفيد سطحي بر روي

نيز اين)1995( Maderو DePhillipsو)Nel )2008و Pembertonپيش از اين.ندشومي گرين مشاهده
رو فروشست از اين.نداهشناسايي كردمربوط به اسيدهاي چربوو ساختاري مشابههدنموتركيبات را بررسي 

درةدهنداسيدهاي چرب كه مربوط به چربي آزاد موجود در چرم است، نشان اين و چربي استفاده از روغن
و نرمي دهي به چرمروغن. يند فرآوري چرم استآفر وميرا افزايشآنتا حدي خاصيت ضد آب بر دهد

و چرب بودن رخ خواص فيزيكي چرم همچون نرمي، قابليت خم شدن، كشش، مقاومت در برابر آب، انعطاف
آن.)Santos et al. 2005(ثيرگذار استأت و كثيف همچنين وجود - چرم را در مقابل سائيدگي، مواد شيميايي

ضدتوجه به تماسبا،بنابراين. كندميشدن مقاوم و لزوم خاصيت دهي آن، روغنبودن آب مداوم مشك با آب
بهبهبود ويژگي و كاربري اثر را و يكي از مهمها مواد. است ترين مراحل فرآوري اين نمونه بودههمراه داشته

ميو واكس استفاده در اين مرحله، روغن، چربيمورد   Florian(شوندميد كه پس از دباغي استفادهنباشها

2006: 51(.
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 cm-1 1800تا 650ةدر باز) باال(و رسوبات سفيد اليه گرين چرم) پايين(اليه كوريوم ATR-FTIRدياگرام)5تصوير

و بررسي آن با توجه به در.شداقدام حضور چربي در ساختار چرم، به استخراج ميزان چربي آزاد موجود
و در بخش مياني37/3مشكةدهانقسمت  از FTIR ATR-طيف. درصد بود29/4در حدودآندرصد حاصل

هاي عاملي گروه، اشاره به ساختاري استري دارد كه اين دياگرام.است، قابل مشاهده6اين چربي در تصوير 
بهموجود  به مربوط cm-11174با ساختار سيس، CH=به گروه مربوط cm-1720:استاين شرح در آن،

و كششي به cm-11378استرها،در C-Oپيوند ارتعاشي مربوط به گروه C–H (–CH3)،cm-11413– مربوط
 C=Oبه پيوند كششي متعلق cm-11740ها، متيلن چربيدر C-Hةدهندنشان C-O-H ،cm-11465عاملي 

 C-O ،cm-1962–به متعلق cm-11105ها، در چربيCH3–وCH2–به مربوط cm-12930 -2850در استرها،
.دارد C-O-Cاحتماالً اشاره به ساختار cm-11194و HC=CH– (trans-olefin)-به مربوط

(Hu et al. 2010; Derrick et al. 1999; Rohman et al. 2010; Kim et al. 2007; Megahed et al. 2011) 

 از چربي استخراجي ATR-FTIRدياگرام)6تصوير
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و مقايسه دياگرام و ATR-FTIRبر اساس بررسي دهي نوع ماده مورد استفاده در روغن 13چربي چرم
،)Beeswax(، موم زنبور عسل)Candelilla wax(، موم كاندليال)Carnauba wax( موم كارنوبا: چرم شامل

، روغن)Linseed oil(، روغن بزرك)Coconut oil(، روغن نارگيل)Lanolin(، النولين)Paraffin( پارافين
، اسيد)Sheep suet(، پيه گوسفند)Beef tallow(، پيه گاو)Olive oil(، روغن زيتون)Castor oil( كرچك

و گاو است مشابه،)Fish oil(و روغن ماهي)Stearic acid( استئاريك ترين دياگرام مربوط به پيه گوسفند
از پيه گاو دهي در جريان روغنسازي چرم نرم برايمعموالً در حال حاضر دباغان در خراسان جنوبي.)7 تصوير(

وميو گوسفند استفاده  از كنند و از پيه گوسفند در چرمپيه گاو در چرممعموالً گوسفندي استفاده هاي گاو
درةنمون) سيس( C=Cبه در عدد موجي مربوط.)6/5/1391 با محمد قاسمي، ارتباط شخصي(شود مي استخراجي

كه پيه گاو در اين محدوده اين درحالي است،اندهجذب داشت cm-1721و پيه گوسفند در cm-1720حدود 
قاينات، در بين دامدارانةطرفي، پرورش اين دو حيوان در منطقاز،است cm-1738و 705داراي دو جذب در 

ازاز،با توجه به اين نتايج.)1384:231،رجبي(متداول است  و چربي حيواني حاصل گوسفند خصوصبهپيه گاو
و فرهمند بروجني( شده استاستفاده مورد بررسيةدهي به نمونروغنبراي  .)1392،كوچكزايي، محمدي آچاچلويي

و چربي ATR-FTIRهاي دياگرام)7تصوير  دهيدر روغنمتداول هاي چربي استخراجي چرم
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 نتيجه
و مشتقات آن، از كهن فنتوليد آثار پوستي ميآوريترين و كاربردهاي وسيعي در هاي بشر محسوب شود

غالف شمشير، پارشمن، اي از ملزومات زندگي از جمله ساخت باالپوش، كفش، كاله،گسترده ساخت طيف
و -در محوطه هاي طبيعي، كمتردليل مقاومت فرسايشي كم در برابر پديدهبه، اماستا داشته... جلد، مشك

و باستاني يافت مي راو شرايط محيط تدفين مورد مطالعه فن ساخت باالي اثر.شوندهاي تاريخي ، بقاي آن
ساخت اين مشك برايبه احتمال زياد شده، براساس مطالعات انجام. است ها تضمين كردهپس از گذشت قرن

و SEM-EDSوجود درصد باالي كلسيم در ساختار پوست بر اساس آناليز. شده استاستفادهبزاز پوست 
به سازي امروزه اين منطقه،يند چرمآهمچنين فر منظور دباغي اينبه. دهي استروش آهك گوياي موزدايي

. شده استاستفاده شونده، هاي متراكمو داراي تاننآور منطقه گياهان بومةگياهي بر پايعامل دباغي پوست، از 
كه البته احتمال وجود ميزان،است شوندههاي متراكمچرم، گوياي حضور تاننةعصار ATR-FTIRبررسي

هيكمي از  و قابليت انحالل. شونده نيز وجود دارددروليزگروه و تماس مستقيم با آب با توجه به كاربري اثر
و خروج ، در گذر هاي مورد استفاده در جريان دباغيتانناز از ساختار، بخشيآن عامل دباغي گياهي در آب

وةمانده در قسمت دهانباقيهاي بر اساس اختالف در ميزان تانن. است از ساختار چرم خارج شده زمان مشك
به. است زماني مورد استفاده مكرر قرار داشتهةهاي مياني، بدون شك اثر در يك بازبخش حضور آهن با توجه

.زا در چرم هستندعامل رنگ ها،همراه با تانن تركيبات آهني، احتماالًو رنگ سياه سطح گرين چرم در ساختار
و كوريو FTIR ATR-سنجي طيف فرةدهندم چرم، نشانگرين دهي در جريان استحصال چرم يند روغنآانجام
-يكي از مهم. هاي اسيدهاي چرب بر سطح اليه گرين شده است، كه اين روغن منجر به تشكيل شورهاست

ميروغن سازيترين مراحل چرم نهروغن. گيرددهي به چرم است كه پس از دباغي صورت تنها كاري چرم
آ و نرمي ميانعطاف ضد،كندن را حفظ ميبلكه، موجب و از طرفي همانآب شدن آن نيز طور كه اشاره شود

ضد،مذكورءشد، شي و نياز به و علت حضور بيش از مشك آب بوده درصد چربي2/4آب بودن بااليي دارد
فرآزاد در ساختار چرمي با اين قدمت، به و از سويي . بخشدمييند دباغي را نيز بهبودآهمين علت است

و مقايس و مواد مورد استفاده در روغن ATR-FTIRدياگرامةبررسي دهي چرم، گوياي چربي آزاد چرم
پيةپيو احتماالً هاي حيواني استفاده از روغن و گوسفند است كه احتمال حضور پيه گوسفند بيشترةگاو

و. است ها در بين استفاده از اين نوع روغناز طرفي متداول بودن پرورش اين دو حيوان در ميان دامداران
. كندمي سازان منطقه، احتمال حضور اين چربي را تأييدچرم

و قدرداني  تشكر
و گردشگري در پايان نگارندگان بر خود الزم مي دانند از كاركنان اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي

بهخراسان جنوبي، به سبب در اختيار قرار دادن اثر مورد بررسي، ويژه جناب آقاي مهندس محمدعلي بزرگمهر
. كمال تشكر را داشته باشند
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