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Special potentials of plaster, including low price comparing to other materials, optimal resistance to
environmental conditions, fast hardening, ductility and good paintability, make it one of the most
used materials in Iranian architecture during the various historical periods. These features results in
using the plasters as the main material in the interior decoration of monuments in most historical
periods. On the other hand, easy ductility and fast hardening encourage the Iranian architects to use
plaster in the various façade decorations of monuments. However, vulnerability to moisture and rapid
climate changes in the mountainous regions reduce the life expectancy of plaster, where it becomes
vulnerable in the exterior decorations of monuments. These drawbacks make the restoration and
reconstruction of exterior facade adornments of historical monuments to be established in the shortterm periods. The complex of Sadaghiani House of Tabriz is one of the monuments adapted on List
of National Sites by No. 7498 on February 1, 2003. The house has plenty of plaster works in
decoration of monument facade and capitals. This complex was built in mid of Qajar Era and a vast
section of house had been demolished for different reasons, where the plaster capitals had also been
fully damaged. Following the retrofitting, the restoration of complex commenced in 2012 submitting
to Tabriz Islamic Art University. After reconstruction of various sections of monument and as a
practical examples of plaster artworks restoration, some of the remaining capitals restored and
reconstructed. These capitals possesses complex form elements and details, and consequently, their
reconstruction is costly and time-consuming process. Hence, using alternative methods and the
potential of techniques in relevant domains stands necessary. To duplicate the reconstructed capitals
while maintaining the form features and structural details of samples, the method of hard-shell
molding was employed which is appropriate for molding of artistic and industrial works that have
complex form elements and negative spaces in their structure. This method entails a good robustness
because of having a hard shell that is usually made of FRP polymer matrix composites. In casting,
assembly and installing mold on the determined site and using a flexible core, usually made of silicon
resin, reduce the number of mold pieces and creates form details and negative spaces with an
optimum quality. In this regard, one of the remaining capitals with more complete form details was
selected as the reference, then the stages of restoration implemented and, finally the stages of molding
and duplication of original sample carried out. Using this method of molding and reconstruction of
demolished samples causes the improvement in the quality, robustness, where the process of
restoration and reconstruction has been briefly reported in the present report.
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یادداشت فنی

استفاده از قالبگیری دوپوسته در مرمت و بازسازی
سرستونهای خانه صدقیانی تبريز جهت حفظ و ارتقاء کیفیت
جزئیات فرمی نمونه اصلی
ابراهیم ايمانی

*

مربی ،عضو هیئتعلمی دانشکده طراحی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبريز ،تبريز ،ايران
تاریخ دریافت7931/2/79 :

قابلیتهای ويژه گچ باعث گرديده تا در معماری ايرران در
دورههررای ملفل ر ترراريلی ب ر عنرروان يکرری اا م ررا
پرکاربرد مورداسففاده قررار گیررد ويژگریهرايی همچرون
قیمت پايین نسبت ب ساير م را  ،مااومرت مولرور در
برابر عوامر ميیوری ،اودگیرر برودن و شرک پریيری و
رنگپیيری عا ی را میتوان اا دالي اصلی بر کرارگیری
گچ در معماری ايران در سرويی گسرفرده دانسرت ايرن
قابلیتها باعث گرديده تا در اکثر دورههای تراريلی ،گرچ
ب عنوان ماده اصلی تزيینات داخلی بناها مورداسففاده قررار
گیرد ،اا طرفی شک پیيری آسان و اودگیر برودن موجر
شده تا معماران ايرانی در تزيینات ملفلر نمرای بیرونری
بناها نیز اا گچ بهره گیرند اما اا طرفی آسی پریيری گرچ
در مااب رطوبت و تغییرات سريع آر و هوايی در منراط
کوهسفانی باعث کاهش عمر مفید و آسری پریيری آن در
تزيینات بیرونری بناهرا مریشرود ریا مرمرت و بااسراای

تاریخ پذیرش7931/4/3 :

تزيینررات بیرونرری بناهررای ترراريلی در دورههررای امررانی
کوتاه مدت الام و ضروری است مجموع خان صردقیانی
تبريز يکی اا بناهای ثبتشده در فهرسرت آثرار ملری بر
شماره  8947در تاريخ  2872/22/21است کر در ترزيین
نمای بیرونی بنا و سرسفونها اا گچ اسرففاده شرده اسرت
اين مجموع در اواسط دوره قاجار ساخف شده ک بلرش
اعظم آن در اثر عوامر ملفلر تلرير شرده برود کر
سرسفونهای گچی مجموع نیز ب صورت کامر آسری
ديده بودند مرمت اين مجموع پر اا تغییرر کراربری و
واگیاری آن ب دانشگاه هنر اسالمی تبريز اا سرا 2842
آغاا شد پ اا بااساای بلشهای ملفلر بنرا معردود
نمون های باقیمانده سرسفونها مرمت و بااساای گرديرد
ساخت مجدد سرسفونهرای تلرير شرده دارای عناصرر
فرمی پیچیده و جزئیات اياد ،مسفلزم صرف هزين و امان
ايادی بود ااايرنرو بر کرارگیری رو هرای جرايگزين و
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اسففاده اا پفانسی شیوههای مورداسرففاده در حرواههرای
مرتبط ضروری مینمود ب همرین منظرور جهرت تکثیرر
سرسفونهای مرمتشده برا حفرظ ويژگریهرای فرمری و
جزئیات ساخفاری نمون اا رو قا گیرری Hard-Shell
 Moldingاسففاده گرديد ک برای قا ر گیرری قوعرات و
آثار هنری و صنعفی کر دارای عناصرر فرمری پیچیرده و
فضاهای منفی در ساخفار آن اسرت ،مناسر اسرت ايرن
رو ب د ی دارا بودن پوسف سلت ک معمروالا اا مرواد
کامپوايررت پاي ر پلیمررری  FRPاسررففاده مرریشررود دارای
اسفيکام خوبی بوده در قا ريزی ،مونفاژ و ن قا بر
روی موقعیت تعیین شرده و همچنرین اسرففاده اا هسرف
منعو ک عموماا با راين سیلیکون ساخف میشود ،تعرداد
بلشها يا ف های قا را کم کررده و جزيیرات فرمری و
فضاهای منفی را با کیفیت مولور ايجراد مرینمايرد برر
همین اساس يکی سرسفونهای باقیمانده با جزيیات فرمی
کام تر انفلار شد و مراح مرمت و تکمیلی بر روی آن
اجرا و سپ مراح قا گیری و تکثیر نمون اصلی انجام
گرديد اسرففاده اا ايرن رو در قا ر گیرری و بااسراای
نمون های تلري شده باعث ارتارا کیفیرت ،اسرفيکام و
تسريع فرآيند مرمت و بااساای بنا گرديد ک در يادداشرت
فعلی ب صورت خالص مراح کار گزار شده است
در دورههای ملفل معماری سنفی ايران ،اا م را
ايادی در تزيینات فضای داخلی و فضرای خرارجی بناهرا
اسررففاده شررده اسررت گررچ ااجمل ر م ررا يی اسررت ک ر
ب صرورت گسرفرده در آراير هرای معمراری موردتوجر و
اسففاده قرارگرفف ک اين مسئل بر ويژگریهرای خرا
ترکیبات گچ برمیگردد ااجمل ويژگیهای گچ مریتروان
بر صرررف اقف ررادی ،مااومررت مولررور در برابررر عوامر
ميیوی ،اودگیر بودن و شک پیيری و رنگپیيری عرا ی
آن اشاره نمود اين قابلیرتهرا موجر شرده ترا در اکثرر
دورههای تاريلی ،گچ ب عنوان ماده اصلی تزيینات داخلی
بناها مورداسرففاده قررار گیررد ،اا طرفری شرک پریيری و
اودگیر بودن باعث گرديده تا معماران ايرانری در تزيینرات
نمای بیرونی بناها نیز اا گچ بهره گیرند اما آسی پریيری
گچ در مااب رطوبرت و تغییررات سرريع آر و هروايی در
مناط کوهسفانی باعث کاهش عمر مفید اين مراده شرده
است در بررسی تزيینات فضای بیرون خان هرای تراريلی
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شهر تبريز ک مربوط ب اواخر دوره صرفوی و دوره قاجرار
هسفند ،اين مسئل قاب مشاهده است سرسفونهای خانر
صدقیانی ک در دوره قاجار با م ا گچری کرار شردهانرد
ب مرورامان دچار فرسايش و آسی شده ک جهت مرمرت
آن اا رو قا گیری دوپوسف (پوسرف سرلت و هسرف
نرم)  Hard-Shell Moldingاسففاده گرديد
خان صدقیانی ب صورت مجموع ای مفشک اا چند
خان و حیاط و باغچ است ک ب صورت ب همپیوسف در
دورههای تاريلی مففاوت ساخف شدهاند بناها و فضاهای
اين مجموع در طو امان دچرار تغییررات و تيروالتی
گرديدهاند و قسمتهايی اا آن نیز تفکیر يرا تلرير
شدهاند با توج ب بررسیهای انجامشده و نوع معمراری
بنا میتوان گفت ک اين خان مفعل بر اواسرط دورهی
قاجررار اسررت در دوران جنررگ تيمیلرری در اثررر برخررورد
موش ب بلش مرکزی بنا ،عمارت اصلی خانر ويرران
شده و پ ااآن ب صورت مفروک مانده بود و بلشهای
سا م مجموع ب مرورامران و در اثرر عردم نگهرداری و
رسرریدگی دچررار فرسررودگی و آسرری شرردند در ترراريخ
 2872/22/21اين بنا در فهرست آثرار ملری بر شرماره
 8947ثبت گرديد و اا سا  2842اين مجموع با تغییرر
کاربری جهت بهرهبرداری ب عنوان فضای آمواشری بر
دانشگاه هنر اسالمی تبريز واگیار گرديد پ ااآن طبر
برنام ريزی انجامشده مرمت و بااساای بنا آغاا گرديد و
تا امروا ادام دارد
با توج ب نوع معماری بنا و وجود سفونهای مفعردد
در ايرروانهررای مجموع ر خان ر صرردقیانی (شررک  ،)2اا
سرسفونهای گچی برای ايبايی و تزيین بنا اسففاده شرده
است ک ب د یر قرارگیرری در معرر شررايط اقلیمری
منوا و عدم نگهداری مناسر اکثرر ايرن سرسرفونهرا
ب صورت کام يا ب صرورت جزئری آسری ديرده بودنرد
پیچیدگی عناصر فرمری و همچنرین موقعیرت قرارگیرری،
مرمررت و بااسرراای سرسررفونهررای مجموع ر را دشرروار
مینمود بر اين اسراس تمرامی سرسرفونهرا ،مرمرت يرا
ب صورت کام بااساای میشد ک اين کار نیاا بر صررف
امان و هزين اياد دارد اا طرفری دسفرسری بر اسرفادان
ماهر ک بفواند سرسفونهای گچی را با حفظ ويژگیهرا و
جزيیات فرمی مربوط ب دوره ساخت آن دشوار مرینمرود
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شک  :2پالن مجموع خان صدقیانی و موقعیت قرارگیری سفونها
Fig. 1: Plans for the Sadaghiani House complex and the
columns location

رریا اسررففاده اا رو هررای جررايگزين جهررت بااسرراای
نمون هايی ک کامالا تلري شده بودند ضروری بود
برای ساخت قوعات و نمون های هنری و صنعفی برا
جزيیات فرمی پیچیده و فضراهای منفری بر تعرداد چنرد
نمون  ،رو های ملفلفی مورداسففاده قرار میگیرد کر اا
آن جمل میتوان ب رو هايی همچون قا گیرری چنرد
ف ر ای  ،Multi-Piece Moldingقا ر گیررری بررا مررواد
منعو ر  Flexible Moldingو قا رر گیررری دوپوسررف
(پوسررف سررلت و هسررف نرررم) Hard-Shell Molding
اشاره نمود با در نظر گرففن عواملی مانند؛ ابعاد ،فرم ،مواد
قا ر گیررری(گچ) و موقعیررت قرارگیررری سرسررفونهررای
مرمتشرده اصرلی ،رو قا ر گیرری دوپوسرف (پوسرف
سلت و هسف نرم) انفلار و مورداجرا قرار گرفت
اين رو ب د ی دارا بودن پوسف سلت ک معموالا
اا مواد کامپوايت پاير پلیمرری  FRPاسرففاده مریشرود
دارای اسفيکام خوبی بوده در قا ريزی ،مونفراژ و ن ر
قا بر روری موقعیت تعیینشرده و همچنرین اسرففاده اا
هسف منعو ک عموماا با راين سیلیکون ساخف میشود،

شک  :1انجام مراح مرمت و بااساای نمون اصلی سرسفون گچی
انفلارشده
Fig. 2: Steps to perform the restoration and repair of the
selected original Plaster Capital
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تعداد بلشها يا ف هرای قا ر را کرم کررده و جزيیرات
فرمرری و فضرراهای منفرری را بررا کیفیررت مولررور ايجرراد
مینمايد بر همین اساس يکی سرسفونهای باقیمانرده برا
جزيیات فرمی کام تر انفلار و مراح مرمت و تکمیلری
بر روی آن اجرا و سپ مراح قا گیری و تکثیر نمونر
اصلی انجام گرديد
انجام فرآيند قا گیری بر روی نمون اصرلی شرام
مراح ؛  -2پوشش نمون جهت حفظ کیفیت عناصر فرمی
در مرحل دوم قا گیری -1 ،ايجاد فضای واسرط جهرت
جدو  :2مراح فرآيند ساخت قا

ساخت هسف نرم سیلیکونی با گر آ فرا کلری -8 ،ايجراد
چفتوبستها و ملزومات مونفاژ ف های قا  -9 ،سراخت
پوسف سلت با شیوه الي گیاری براا اا کامپوايرت ،FRP
 -1باا کردن ف ها و جداساای گ آ فا کلی ،کار گیاشرفن
جداکننده (واک بر پاي پارافین) بر روی نمونر و مونفراژ
مجدد ف هرا و آربنردی آن -4 ،آمرادهسراای و ريلرفن
ترکی رايرن سریلیکون -8 ،براا کرردن قا ر و سراخت
بلشهای ساخفاری تکمیلی ،است ک در ادام ب صرورت
جدو ارائ گرديده است
دوپوسف بر روی نمون اصلی سرسفون گچی

Table 1: Stages of the process of making the Hard-Shell Mold on the selected original Plaster Capital

ردي

شرح مرحل و فرآيند

مواد قاب اسففاده

No

Stage of Process

Usable Mterials

مواد و رو های
مورداسففاده

Materials and Methodes
 فوي يا سلفونهای پلیمری  - (PP-فوي پلیمری PVC)PVC-PA-LDPE
 پیچیدن فوي دور- Plastic Foil (PP-PVC-PA) LDPEسرسفون
- PVC Foil
- wrapped around
Capital

1

پوششدادن نمون گچی
سرسفون جهت حفظ
کیفیت عناصر فرمی در
مرحل دوم قا گیری
(ايجاد هسف نرم)

2

 گ مد ساای آ فا کلیايجاد فضای واسط جهت  -خمیر مجسم ساای پلیمری
نرم
 گ مد ساای آ فا کلیقا گیری و ساخت
 کار گیاشفن گ آ فا وهسف نرم سیلیکونی با  -خمیرهای عاي بندی
Polymeric
sculpture dough
صاف کردن سو آن با
گ آ فا کلی
- modeling Alpha clay
Creation of interfacing
 - Insulation Doughکاردک

3

Covering specimen of
plaster Capital to
maintain the quality
of Structural elements
in the second stage of
molding (soft core
)creation

space for molding
and making silicone
soft core with alphaclay

- Soft modeling Alpha
clay
- Put on the alpha clay
and smooth the
surface with a putty
knife

 قوعات چور افرا با برتعبی شابلون ،چفتوبستها  -قوعات پلیمری سلت
و ملزومات مونفاژ ف های )(HDPE-PP-PA-PVC
و سمباده
قا سلت بر رویهم و  -قوعات چور با بافت ريز و فشرده
 صفيات MDF پلیمرهای نرم -سیلیکون- Sanded segments of
موقعیت تعیینشده
Maple and Walnut
- Hard Plastics
سرسفون
wood
)(HDPE-PP-PA-PVC
- Wood with Compact Texture Embedding of
- Silicone Rubber
Separator Plates,
fittings, fasteners and
Assembling
requirements for
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- MDF Sheets

ت وير
Image
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ت وير
Image

مواد و رو های
مورداسففاده
Materials and Methodes

مواد قاب اسففاده

شرح مرحل و فرآيند

ردي

Usable Mterials

Stage of Process

No

hard-mold pieces on
each other and on the
designated location of
Capital

 راين پلیاسفر ايزوففا یFRP  مواد کامپوايت- ساخت پوسف سلت بیرونی
 برE  وينی اسفر و و ا یاف شیش نوع، راينهای پلیاسفرقا
 اپاکسی ˚ ژ کت برپاي پلیاسفر پاي (بورو سیلیکاتMaking the outer shell
of the mold
)آ ومینیم
 کوالر و شیش، ا یاف پلیمری4L  تکنی الي گیاری باا- - FRP Composite Materials

4

 واک صنعفی برپاي واک صنعفی بر پاي پارافین- باا کردن ف ها و جداساای
،PVA  فیلم،  پارافین مايع و روغنهای صنعفی پارافین-  کارگیاشفن،گ آ فا کلی
اسپری سیلیکون
 اسپری جداکننده سیلیکونجداکننده بر روی
 کار گیاشفن واک و فیلمPVA  فیلمهای جداکننده- سرسفون نمون و مونفاژ
 با ا یاف نرم و قلممو- Paraffin based industrial
مجدد ف ها و آربندی
waxes
- Paraffin based
آن
- Liquid paraffin and industrial

5

- Polyester, Vinyl ester and
- Isophthalic Polyester
Epoxy Resin
Resin
- Polyester Based Gelcoat
- Glass Fiber Type E
- Polymer Fibers, Glass Fiber,
Based on (Aluminum
Kevlar Fiber
boron silicate glass)
- Hand Lay-up – 4L

industrial waxes
oils
-silicon isolation spray -silicon isolation spray
- PVA isolation Films
- PVA isolation Films
- Put on Wax and Films
with Soft fiber &
fabric

Opening the mold
parts and removing
clay, put on Isolating
Material on the
specimen capital and
re-assembling the
mold parts and
sealing it

 باRTV-2  راين سیلیکونRTV-2  راين سیلیکونآمادهساای و قا گیری
6h هاردنر
 راين پلی يورتان نرمهسف نرم داخلی
Preparation and
 قا گیری دو ف ای- DOP  نرم با روغنPVC  گرانوmolding of inner soft
کنفر شده
 آ ژينات-  پالسفرهای منعوcore
- Silicon rubber RTV-2
سديم

6

hardener 6h
- Two-part controlled
molding

- Silicon rubber RTV-2
- soft PU(Polyurethane) resin
-PVC granules with DOPoil
- Flexible Plaster - Sodium
alginate
 ورق فوالدی گا وانیزهFRP  مواد کامپوايت-

باا کردن قا و ساخت
، خمکاری، برشکاری- (HDPE-PVC- صفيات پلیمری- پشت بند قا و مونفاژ
PP-PA)
مونفاژ و دراگیری
نهايی قا
MDF
چوبی
های
فراورده
و
چور
- Galvanized steel
Release the mold and
sheets
 ورقهای فلزی گا وانیزه و- fabricate the mold
- Cutting, Bending,
back supporter and
 اسفنلfinal assembly
Assembling and
Sealing
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- FRP Composite Materials
- Plastic Sheets (HDPE-PVCPP-PA)
- Wooden products (MDF)
- Galvanized & Stainless sheets

7

ابراهیم ایمانی /استفاده از قالبگیری دوپوسته در مرمت و بازسازی سرستونهای خانه صدقیانی تبریز جهت...

شک  :8نمون ساای قوعات جديد با اسففاده اا قا

دوپوسف

Fig. 3: Prototyping of new parts using Hard-Shell Mold

پ اا ساخت و تکمی بلشهرای ملفلر قا ر ،
سرسفونهای جديد اا طري قا گیری گچ نمونر سراای
گرديد (شک  )8و در موقعیتهرای تعیرینشرده برر روی
سفونها ن ی گرديد (شک  )9نمون های ساخف شرده اا
روی قا نمون اصلی ب د ی ب کارگیری گچ ب صرورت
انده و سريع در فرآيند قا گیری دارای بافت يکپارچر و

شک  :9ن

اسفيکام بیشفری نسبت ب نمون های بااساای شده با گچ
کشف و افزودن چندمرحل ای آن است و مااومت بیشرفری
در مااب شرايط ميیوری دارد همچنرین در ايرن فرآينرد
میتوان ب آسانی اا افزودنیها و رنگدان های ملفلر در
ترکی مالت گچ اسففاده نمود
ب کارگیری رو قا گیری دوپوسف (پوسف سرلت
و هسف نرم) در بااساای و تکثیرر عناصرر و بلرشهرای
تکرارشونده در بناهرای تراريلی و همچنرین مرمرت آثرار
تاريلی میتواند ب بهبود شرايط مرمت و بااساای کمر
نمايد در اين پروژه اسففاده اا رو میکور نفراي يير را
ب دنبا داشت:
 افررزايش اسررفيکام و مااومررت در مااب ر شرررايطميیوی نمون های قا گیری شده نس بر نمونر هرای
مشاب مرمتشده سرسفون گچی
 کرراهش امرران و هزينرر بااسرراای نمونرر هررایتلري شده
 حفظ کیفیت و ويژگیهرای عناصرر فرمری نمونراصلی و تکرار دقی آن
 امکان اسففاده آسانتر اا افزودنیها ،رنگدان هرا وتاويتکنندهها در ترکیر مرالت گرچ و اسرففاده اا مرواد
جايگزين گچ در قا گیری در صورت زوم
 امکان حفظ ا گو و اسففاده اا قا در مرمتهرایبعدی و پروژههای مشاب

نمون های قا گیری شده در موقعیتهای موردنظر

Fig. 3: Assembling molded samples in the intend positions
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