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 ن مسئلهبيا 1-1

های هنری بشر است که از آغاز کار سفالگری ساختهترین دستسفال، یکی از مهمترین و قدیم

شناسی که هدف آن گاهی به هنر و تا کنون همچنان پایدار مانده است. در کاوشهای باستان

ای دارد. این ویژگی تاریخ و شیوه زندگی اقوام گوناگون است، آثار سفالی قدر و ارزش ویژه

بیشتر از آن جهت است که مطالعه و بررسی آثار سفالی هر قوم در ادوار متفاوت گشاینده راهی 

ها با یکدیگر، شدن از شیوه تفکر، مذهب هنر و سرانجام تاریخ و ارتباط ملتاست برای آگاه

ها به علت فاسدشدن و یا بافتهدر حالیکه دیگر اشیاء هنری چون آثار فلزی، چوب و یا دست

  سازد.رد مجرد، این امکان را دشوار میکارب

اسالم  کوششی که سفالسازان ایرانی در تـقـلید چـیـنـیهای کشور چـین در دوره های اولیهً

ظروف مینایی یا هفت رنگ یک  کرده اند سبب کشف مجـدد لعـاب مینایی قـلع گـردید.

یان در دوره سلجوقی بوده و تا رویداد و پیشرفت کامل و استادانه می باشد که از ابتکارات ایران

ماده اصلی تشکیل دهنده بدنه ظروف  دوره مغول به صورت های مختلف تولید می شده است.

مینایی کائولن بوده و شامل سیلیس، پتاسیم و مقداری آلومین است. با ترکیب این مواد خمیر 

 است.سفید و لطیفی بدست می آید که از ویژگی های آن درجه حرارت پائین پخت 

در مورد آثار سفالین لعابدار عمده ترین آسیب های وارده شکستگی،مفقود شدن تکه ها،آسیب 

های ناشی از عوامل محیطی مانند رطوبت و آسیب های وارده بر لعاب اشیاء می باشد.لذا الزم 

 است با بررسی و مطالعه علمی در مورداثار اینچنینی ابتدا ترکیبات تشکیل دهنده لعاب و بدنه

سفالین مشخص و معلوم گردد و سپس با توجه به مواد تشکیل دهنده و نوع و میزان آسیب 

 های وارده به شیء در مورد مرمت و حفاظت اثر تصمیم گیری شود.
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 اهداف تحقيق 1-2

جهت بررسی های علمی یک شیء سفالی لعابدار ابتدا الزم است آسیبهای وارده بر لعاب و 

نالیز های آزمایشگاهی و علمی ترکیبات بدنه و لعاب،نوع بدنه شیء مشخص گردد سپس با آ

لعاب، میزان انبساط حرارتی لعاب و بدنه،کشش سطحی لعاب،ماهیت و میزان نمک های 

رسوب کرده بر روی بدنه و ..... بررسی و تعییین گردد تا در مراحل بعدی در هنگام مرمت و 

شیمیایی جهت نمک زدایی ،وصالی  در مان اثر، بهترین و مناسب ترین روش علمی و مواد

وتثبیت برگزیده شود.همچنین با داشتن شناسنامه علمی دقیق یک شیء عالوه بر استفاده از 

طرح درمانی دقیق تر در مراحل آتی در بحث حفاظت و نگهداری شیئ در موزه نیز می توان 

اثر برای آن  شرایط مناسب تری جهت نگهداری شیء با توجه به نوع رفتار و نیاز های هر

 فراهم آورد.

و  XRD ،SEM در این پژوهش سعی بر آن شد که با بررسی های علمی و آزمایشگاهی

XRF  لعاب و بدنه تعدادی از سفال های مینایی موجود در موزه دفینه تر کیبات و عناصر

سازنده لعاب و بدنه شناسایی گردد تا ضمن روشن تر شدن مواد سازنده لعاب های مینایی و 

چگونگی ساخت آنها آسیب های وارده به سفال های مینایی مورد پژوهش نیز بررسی گردد و 

 ارتباط آسیب های وارده و ماهیت لعاب و بدنه نیز مشخص شود.

 

 

 

 

 گيزش انتخاب آنناهميت موضوع تحقيق و ا 1-3

فته با توجه به اینکه تا کنون هیچ تحقیق و بررسی بر روی لعاب های مینایی ایران صورت نگر

است لذا با توجه به ارزش فرهنگی و تاریخی سفال های مینایی موزه دفینه الزم و ضروری می 

نمود با بررسی علمی و دقیق آثار مینایی مورد بحث در قالب یک پروژه علمی تر کیبات و 

عناصر سازنده لعاب و بدنه شناسایی گردد تا ضمن روشن تر شدن مواد سازنده لعاب های 



 ق

 

ونگی ساخت آنها آسیب های وارده به سفال های مینایی مورد پژوهش نیز بررسی مینایی و چگ

 گردد.

 

 سواالت و زمينه هاي تحقيق 1-4

و فرضیه به صورت زیر در نظر گرفته می شود و در این راه  سواالتدر این پروژه به 

و  آزمایشاتی جهت اثباط کلیه این فرضیات صورت می گیرد. تر کیبات و عناصر سازنده لعاب

بدنه چیست؟ مواد سازنده لعاب های مینایی و چگونگی ساخت آنها چیست؟  آسیب های 

 وارده به سفال های مینایی چیست؟

 از جمله این فرضیات بطور مختصر می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

 

در لعاب مینایی ابتا شی یکبار لعاب خورده، پخته شده و مجدداً روی آن نقاشی شده و بعضاً 

 یک الیه لعاب ترانسپارانت روی آن پاشیده می شود.

 لعاب مینایی نوعی تزئین نقاشی روی لعاب است که دارای طیف های رنگی متفاوت است.

 این لعاب حاوی مس و نقره می باشد.

 رنج حرارتی پخت رنگ های مختلف این لعاب متفاوت است.

 اتمسفر کوره در اغلب موارد احیا می باشد.

 ها قالباً دارای عامل سرب هستند.این لعا ب 

 رنگ آبی بکار رفته در این لعاب کبالت است.

 وجود عنصر شنگرف یا سولفات نقره بعنوان عامل فالکس برای پایین آوردن دمای ذوب مس.

 

 مدل تحقيق 1-5

 پژوهش کتابخانه ای،پژوهش های میدانی،پژوهش های موزه ای

 

 روش تحقيق 1-6

 یخی و علمی فارسی و التینبهره گیری از کتب و منابع  تار 1-6-1
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 XRFو  XRD ،SEM انجام آزمایشات  1-6-2

 استفاده از مقاالت موجود در سایت های معتبر و ارتباط اینترنتی 1-6-3

 

 قلمرو تحقيق 1-7

 اینترنت،آزمایشگاهموزه ها،کتابخانه ها،

 

 


