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The method of using plaster nails for fixing the mansion of Morteza Gholi Khan Egbalosaltaneh, the
commander of Maku, in Qajar period was purposed. These paintings are important for art researchers
since it is the beginning of a kind of innovation in Iranian art in Gajar period (Fig.1). The western
elements have been used in the interior design of the mansion and the execution of interior decorations
such as the spaces colors and the most delicate arrangements in architectural ornamentations in terms
of painting in the interior and exterior spaces (Table 1). The techniques of making painting layers in
Qajar period have been employed in this monument which supporting layer, liners, the substrate and
material layers are aligned with the same period historical houses resulted during the comparative studies
(Fig.2). The damage to the decoration layers on the ceiling of the rooms that are unique in the subject
matter is one of the most important damages to these ceilings, where the cracks are seen on the layer
surfaces. Moreover, strengthening of the wooden support was accomplished by using a geo-grid mesh
with the formation of a plaster board (Fig.3). First of all, there was a problem due to the sensitivity of
the subject of restoration interference, simulation and prototype for the implementation of the
proposal, in which the case study specimen was built in order to implement the proposed method using
homogeneous materials with the historical value of the same period. In this way, the layers were
arranged with reconstructing the lamellar layer, substrate layer and reinforcing the lining layer via
galvanized hooks and wire for integration (Fig.4). The first step was the molding of the sample with the
liners, substrates and supports layers (Fig.5). The next stage, reinforcement of the substrate and wooden
support layers, was then performed exactly as the original (Fig.6). The plaster nail points were
determined at defined intervals for influencing the level of layer engagement and holes were created
from the bottom of the specimen to form a well-formed hole with a drill no. 12. The liner to substrate
layers were evacuated using a drill bit with a diameter of 40 mm and a gimlet drill with 40mm diameter
(Fig.7). The gimlet drill penetration was done in depth of the substrate layer in two steps. At each step
of drilling, the dusts were removed using air compressor. A chamber larger than the gimlet drill diameter
was created cautiously in the interval of 10 mm from the supporting layer and the painting layer, in the
depth of the substrate and the liner layers using a drill in 35 mm diameter. This chamber was created
for better bonding of plaster nails in a broad scope. For more connection of the plaster nail and also
creating a broad network and transfer of load bearing in the liners and substrate layers on the plaster
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board layer, the holes with a 45 degree angle to the vertical hole of the plaster chamber were created
(Fig. 8). In order to create a plaster nail, before pouring sharp plaster with a diluted solution of Pelexitol
glue (10%) in the created chamber, the plaster nail reinforcement was used by galvanized wire to
connect the plaster nails to the joists of wooden beams as the most important points (Fig.9). Due to
the fact that in the later stages, the implemented specimens showed a better performance with the color
differences from the reinforced plasterboard, substrate and liner layers, plastering was done using
pigmented plaster in a different color. The plaster used in a smaller amount, was poured into the heeltap
compartment with a solution of Pelexitol glue (10%) in stages. At this stage, a throbbing was performed
using sequestering in the plaster slurry. Failure to create a seismic during the grouting causes bubbles in
the plaster nail, which is one of the disadvantages of this method (Fig.10). In the final stage, after the
creation of the plaster nails, a simulated specimen was cut from the middle portion in order to show
the performance of the plaster nails and the amount of penetration in the substrate and the liner layers
(Fig.11).
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پیشنهاد روش به کارگیری میخگچی برای تثبیت تزئینات
نقاشی سقف در عمارت باغچه جوق (کاخ مرتضیقلیخان
اقبالالسلطنه سردار ماکو)
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سعید مهریار ،1الله مهدینژاد اصل ،2هاله صنعتی ایرانی ،3سپیده مهریار
 .1کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی ،تبریز ،ایران
 .2کارشناس ارشد مهندسی معماری ،گرایش تکنولوژی معماری ،تبریز ،ایران
 .3کارشناس ارشد هنرهای اسالمی ،گرایش چوب ،تبریز ،ایران
 .4کارشناس مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت7931/3/22 :

سرررر مد رمار های منطقه خان نشررریا ماکو به تحقیق
پژوهشررران ،کا مرتیری یخان ا بالالسر طنه ،سراار
ماکو اسرت .منطقه ایی که با بهره برااری از شیب زمیا ،به
صور باغ مُطبق ،گستره ایی ار جهت شر ی-غربی اارا.
بنرای رمار باغهه جوق ار حوزه مطالعا معماری حاکم
بر منطقه ماکو ار اوران اجاریه ،از جم ه بناهایی است که
به صور کوشک ار محوطه باغ تاریخی با مسطح نموان
روارض طبیعی شیب اامنه برفتی ایا کوهها ،باغ بهصور
مطبق بنیان شرررده اسرررت .اسرررتزااه از انواک تکنیک ها و
فا وریهای سررازههای سررنتی رای  ،مانند بهرهکشرری از
روارض زمیا ار برراغ مُطبق ،ررررایررت رون یررا جهررت
رمار سازی ار باغ ،صزهسازی ،استزااه از مصالح بوم ورا،
اسررتزااه از فیرراهای مورا نیاز ار ح مسررازی سرراختمان،

تاریخ پذیرش7931/71/71 :

اسرتزااه از فیاهای پُروخالی ،کاربرا ار نماها و جداره ها از
تکنیکهای راسرتا از موتیفهای زقازی و شرق ناتولی
مانند نقوش برجسته انسانی و گیاهی الروبرااری شده و به
شرریوه معماری سررنتی ایرانی و ار فیرراهایی که جوابروی
روح ایرانی اسرت ،اسرتزااه گرایده است .ا بال الس طنه به
واسرطه سرزرهایی که به فرنگ ااشتهاست ،ا الم و موارا
بسیاری را به رنوان الروی زندگی با خوا به همراه می ورا
که ار تکامل ایا شریوه زندگی ار فیای معماری رمار
تاثیر میگذارا .گرچه تزئینا وابسته به معماری ایا بنا ار
طی اهههای گذشرته متحمل سیب فراوان شدهاست ،اما
نمونههای با یمانده به لحاظ مصالح بومشناختی ار شکل و
فرم ،اارای نمونههای منحصرربهفرا تقابل سنت و مدرنیته
است (شکل .)1
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شکل  :1نقاشیهای سقف اتاق سزرهخانه که سیبهای ترک ،طب ه بارث جدایی الیه اجرایی گرایده است

Fig. 1: Paintings of the ceiling of the dining room, which caused the cracks damage leading to separation of the
implemented layer

از انواک رناصررر فرنری ار طراحی فیرراهای ااخ ی
مراننرد رنگ بندی فیررراها ،از ظریف تریا تمهیدا ار
راسررتا ،چشررمگیرتریا و طنازانهتریا تزئینا وابسررته به
معماری به لحاظ رنگ نراری ار تزئینا  ،ار فیررراهای
بیرونی و اندرونی استزااه گرایده است (جدول  .)1ار نماها
و جدارهها از تکنیکهای راسررتا از موتیفهای زقازی و
شرررق ناتولی مانند نقوش برجسررته انسررانی و گیاهی
الروبرااری شردهاسرت .استزااه از نقوش گیاهی ،حیوانی و
انسرانی ار تزئینا نقاشی رمار  ،با توجه به ب و هوای
منطقه ییالقنشریا ،ایا مسئ ه را روشا میسازا که انواک
نقوش برا تکنیررک اجرایی بومی و همهنیا بومی سرررازی

نقش هرا اجرا گرایرده اسرررت .اسرررتزرااه از تکنیک رای
الیه نراری ار تزئینا پوشررش ها و ایوارها ،با نمونه های
مورای ار منطقه ذربای ان با مطالعا تطبیقی همسررران
بوان را تراکیرد ااشرررتره و بررسررری الیه های موجوا ار
رمار ها و خانههای تاریخی منطقه ،ایا موضرروک را تایید
می نماید .تکنیک های سرراخت الیه های نقاشرری ار اوره
راجار با ای اا الیه تکیه گاه ،الیه بسرررتر ،سرررتر و الیه
تدارکاتی برای اجرای الیه نقاشرری ،با بررسرری نمونه های
مورای تکمیرل گرایرده و ار برخی از نمونره هرا به الیل
تزراو اجرایی فق ار ضرررخرامت الیه ها ای اا گرایده،
تزاو ها وجوا اارا.

جدول  :1تزئینا وابسته به معماری ار رمار سراار ماکو
Table 1: Architectural decoration in the Sardar Maku Mansion.
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شکل  :2طرح ک ی الیه های اجرایی برای پوشش سقف
اتاق سزره خانه رمار سراار ماکو
Fig. 2: The layout of the layers for covering the
ceiling of dining room in the Sardar Maku
Mansion

ار برخی از ایا نمونه ها ،الیه سرتر با استزااه از کاه گل و
ار برخی با اسررتزااه از گن نیمکوب اجرا گرایده اسررت و
تزاو اجرایی ار مرح ه اجرای ایا مصالح ار ستر و بستر
نمایش اااه شده است .نقش های موجوا ار اتاق سزره خانه
از بدیع تریا نمونه های مورای نقاشررری ار نمایش تقابل
مدرنیته و سنت است .نقشهای مورا استزااه تقابل رناصر
فرهنگ غربی را ار فرهنگ سررنتی نمایش اااه ،و مزهوم
ه وم و ت زیق رنرراصرررر تزئینررا برره لحرراظ زمررانی ار
نقاشری های ایا اتاق به وضوح ابل رویت است .تکنیک
اجرایی پوشررش اتاق سررزره خانه رمار سررراار ،اوپوش
است که به صور الیه تخته کوب (پراو) و الیه لمبه کوبی
سرراخته شرردهاسررت .پا از تیریزی ،برای کف اتاق باالی
سرزره خانه از پوشرال نی به صور فشراه بر روی تیرهای
چوبی جهت همسران سازی استزااه شده است ،بر روی ایا
الیه به ضرخامت  1cmاز غوره گل استزااه گرایده و الیه
مسرطح با استزااه از گن نیمکوب ان ام یافته است .پا از
لمبه کوبی بر روی تیرهای چوبی(تکیه گاه چوبی) با استزااه
از گن نیمکوب الیه بسرتر به ضخامت  31 mmبه لمبهها
اتصررال اااه شرردهاسررت .بر روی الیه بسررتر با اسررتزااه از

کاهرل به ضخامت  22mmالیه ستر ای اا گرایده است.
مرح ه بعدی با اسرررتزااه از گن به ضرررخامت  4mmالیه
تدارکاتی گستراه شده و ار نهایت الیه نقاشی بر روی ایا
الیه اجرا شرده اسرت (شکل  .)2با بررسی های ان ام یافته
ار الیه تزئینا نقاشرری سررزره خانه ،الیه های اجرایی به
الیل مرور زمان و به الیل ردم حزاظت و نرهداری با نزوذ
رطوبت و خشررک شرردن ار پروسرره زمانی ،با انقباض و
انبسرراط موجوا ار بخشهایی رارضرره ترک و بخشهایی
نیز به صررور طب ه و از هم گسرریختری الیه ها را من ر
گرایرده و الیره تکیه گاه با وجوا ارگیری بیا الیه گن با
لمبهکوبی ،اچار رارضه شده است که با اجرای تخته گهی
مس ح شده با ژئوگرید ،به صور یکپارچه استحکام بخشی
گراید .با وجوا رارضررره بیا الیه بسرررتر و لمبه کوبی که
من ر به سررسررت شرردن و ار نقاطی بارث جدایی الیه ها
شرده بوا ،ابتدا سرطح باالی پوشش که به صور جزئیا
(شرررکل  )2پوشرررش ااشرررت برچیده شرررد .اولیا مرح ه
تمیزکاری و سرپا با الیهی مش ژئوگرید بر روی سرطح
تیرهای چوبی و لمبه با اسررتزااه از مید اوپایهایی گالوانیزه
اتصررال یافت .با اسررتزااه ترکیب گن بتا و گن سررنتی با
سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان │ 7941
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اختالط نصرررف به نصرررف ،گن تیز تهیه گراید .ایا الیه
تخته گهی با مش ژئوگرید مس ح شد ،و با ار میان گرفتا
الیه لمبهکوبی ،اتصررال بیا الیه بسررتر و ن ای اا گراید
(شرررکل .)3رارضررره طب ه بیش تریا گسرررتراگی را بیا
تکیره گراه و الیره بسرررتر اارا .ان ام ا داما حزاظتی ار
نرهداری و اتصال الیه های جدا گرایده ار ایا تزئینا  ،با
وجوا نقاشیهای نزیا و منحصربهفرا مشکل را اوچندان
می کند .چرا که ا داما پیشررنهاای برای حزظ الیه ها ،با
مداخالتی ار سررطوح نقاشرری ان ام خواهد پذیرفت ،بدون
مسررتندنراری و همسررانسررازی بخشهای مورا اسررتزااه
برای ای اا مید گهی-برای پیشنهاا حزاظتی -با تیرهای
چوبی ار پشرررت کرار ،از مشرررکال غیر ابل پیش بینی
مرداخال مرمتی اسرررت .از ایرر مشرررکال غیر رابررل
پیش بینی برای اجرای پیشرررنهاا حزاظتی ،ار نظر گرفتا
میزان ارگیری الیه ها با رایه های نقاشررری اسرررت ،که با
وجوا رارضرههای ترک و طب ه ار طی سرالهای گذشته،
اتصررال بیا الیهها سررسررت گرایده که با کمتریا اخالت
بررردون انررر رررام نرررمرررونررره سرررررازی و

شربیه سرازی ،و رسیدن به طرح مرمت اجرا شده و الروی
اجرایی ،احتمال اجرای غ ار اتصررال الیه های موجوا را
ار پی ااشررته ،که من ر به جدایی و ریختا الیه نقاشرری
خواهدشد .برای مرمت و استحکامبخشی الیههای تزئینا
ار نقراشررری های منحصرررربه فرا رمار سرررراار ماکو،
پیشررنهاای به صررور شرربیه سررازی ارائه گراید و نمونه
مورای با مواا و مصررالح موجوا ،با ارزش تاریخی هماوره
با مصرالح رمار سراار ماکو تهیه گراید .تکنیک اجرایی
بخش انتخاب شررده ار طرح مرمت پیشررنهاای سررازمان
میراث فرهنری به صرور نوسرازی ار نظرگرفته شده بوا
که رار بر تخریب بخش مورا انتخاب شده بوا و از سقف
یرک خرانه تاریخی با همان تکنیک اجرایی جدا گراید و
الیه های مورا بررسررری با نمونه مورا اجرایی همسررران
بواند ،که تنها بخش الیه نقاشررری تخریب گرایده بوا.
چینش الیه ها به همان صور با ای اا الیه تخته گهی
بر روی لمبه ها و الیه بسررتر جهت اسررتحکام بخشرری با
استزااه از مس ح سازی ایا الیه شبیهسازی گراید (شکل
.)4

شکل  :3اجرای تخته گهی ار بیا تیرپوش های سقف اتاق سزرهخانه رمار سراار ماکو
Fig. 3: Implementation of plaster boards in the ceiling of the dining room beams in the Sardar Maku Mansion
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شکل :4چینش الیههای مورا استزااه با بازسازی الیه لمبه کوبی ،الیه بستر و مس حکران الیه ستر با استزااه از البهای گالوانیزه و سیم
گالوانیزه برای یکپارچه سازی
Fig. 4: The used layout of the layers with reconstruction of the lamellar layer, liner layer and reinforcing the liner layer using
galvanized hooks and wire for integration

با چینش الیه های بستر و لمبه کوبی بر روی تیرهای
چوبی و ای راا الیره ژئوگریرد برا اسرررتزااه از منرنه های
گرالوانیزه به سرررطح لمبه ها و تیرهای چوبی به صرررور
یکنواخت و پیوسرته اتصرال یافته است ،جهت اب بندی و
نمونهسازی با استزااه از سطوح فایبرگالس ،یکپارچهسازی
برای ریختا تخته گهی بر روی لمبه ها برای اتصررال بیا
الیه سرتر و لمبه کوبی با اسرتزااه از گن بتا به صور گن
تیز اجرا گراید .الیه گن با اسررتزااه از الب های گالوانیزه
پیهی که ار هر  42cm2از سطوح لمبهکوبی وصل گرایده
اسررت برای اتصررال بهتر تخته گهی به لمبه کوبی ان ام
اااه شرد(شرکل  )1و ماحصرل کار شربیه سازی به صور
یکپرارچره رالب بندی گراید تا مراحل اجرایی برای ای اا
مید گهی بهصررور ررایت س ر س ر ه مراتب ان ام پذیرا
(شکل.)6
مرح ه بعدی مشخص نموان محل مید های گهی است.
ار ایا مرح ه  3نقطه مشخص گراید که با استزااه از مته
نمره  8بره صرررور رموای از بخش زیریا رالب ای اا
گراید ،استزااه از نمره کمتر برای سورا کاری ،ج وگیری
از فشرار بیشرتر بر سرطح الیه هاسرت .سپا برای ای اا
ضرخامت بیشرتر مید های گهی ،ار سورا ها از مته نمره
 12اسرتزااه گراید .با استزااه از مته گرابر با طر 42mm
ار الیره سرررتر ایا بخش تخ یره گراید .مقدار نزوذ مته
گرابر بره رمق الیره بسرررتر و ار او مرح ه ان ام گرفت

(شکل های  4و  .)8ار هر مرح ه از سورا کاری با استزااه
از پمپ باا ،گراوخاک های بوجوا مده تمیزکاری گراید تا
محزظه جهت اتصررال میدهای گهی با الیههای سررتر و
بستر رم کرا بهتری ااشته و نزوذ اندوا مید های گهی ار
ایا الیره ها تسرررهیل گراا .با فاصر ر ه  12 mmاز الیه
تدارکاتی و الیه نقاشرری ،ار رمق الیه بسررتر و سررتر ،با
اسررتزااه از مته گازور (به طر  )31 mmمحزظهای بزرگتر
از طر مته گرابر بهصور کامال محتاطانه ای اا گراید.
ایا محزظه برای اتصال بهتر مید گهی ار گسترهای

شکل  :1الببندی نمونه اجرایی با الیههای تیرهای چوبی و لمبه
کوبی ،ستر و بستر
Fig. 5: Formatting an implemented specimen with layers of
wooden beams and substrate and liners
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شکل :6شبیهسازی الیه ستر ،بستر و لمبه کوبی (تکیه گاه چوبی) و
ای اا الیه تخته گهی برای استحکامبخشی اجزا بهصور الب
گیری شده
Fig. 6: Simulation of the liners, substrate and lamellar
layers with wooden beams and create a layer of plaster
boards to strengthen the molded components

شکل :4سورا های ای اا گرایده بر سطح زیریا نمونه شبیهسازی
شده با استزااه از مته گرابر
Fig. 7: The holes created on the surface of the
plasterboard layer of the simulated sample

شکل :8سورا های ای اا گرایده بر سطح الیه تخته گهی نمونه
شبیهسازی شده
Fig. 8: Holes created on the bottom of the simulated
sample using a gimlet drill
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بیشررتر ،بهصررور شررکل نع بکی ای اا شرردهاسررت .نزوذ
گسرررتراه انرردوا مید هرای گهی ار محزظره نع بکی برره
الیه های بسرتر و ستر ،بارث ای اا اتصال و سطح اخالت
کمتر ار الیه های نقاشی می گراا .برای اتصال بیشتر مید
گهی و همهنیا ای اا شربکه گستراه و انتقال تحمل بار
الیههای سرتر و بستر بر روی الیه تختهگهی ارزهایی با
زاویه  41ارجه بر محزظه رموای ای اا شد (شکل .)1
جهررت ای رراا مید گهی ،بررل از ریختا گن تیز بررا
مح ولی  %12چسب پ کسیتول ،مس حسازی مید گهی با
اسرتزااه از مزتول سیم گالوانیزه برای اتصال مید گهی به
تختره اتصرررالی بر روی تیرهرای چوبی از مهمتریا نقاط
اسرررت .سررریم مزتولی ار اوالیه و به رمق مید گهی ار
میرانرره سرررورا رار گرفررت .بررل از اجرای ایا مرح رره،
تمیزکاری نهایی سورا از گرا و غبار توصیه می گراا ،که
اتصررال مید گهی با الیه ها به صررور کامل ان ام گیرا،
ایا کار بارث ردم جذب ب گن تیز توسرر گراوغبار نیز
خواهردشرررد .با توجه به اینکه ار مراحل بعدی نمونه های
اجرا گرایرده نمرایش بهتری برا تزاو رنری از الیه های
تخته گهی اسرتحکام بخشری ،و الیه ستر و بستر ااشته
باشررد ،با اسررتزااه از رنردانه با مقدار بسرریار کم ،اندوا گن
بهصور رنری متزاو اجراگراید .بخش زیریا الیه بستر
با اسرررتزااه از چوب پنبه به طر  ( 42mmطر مته گرابر)
پوشانده شد ،ایا رمل برای ج وگیری از ریخته شدن اندوا
گهی از سرررورا و محزظه ،و ای اا رمقی به ضرررخامت
 2mmاز سرررطح الیره نقاشررری ،برای مرمت های تی و
نمایش محل اخالت های ان ام می گیرا .گن مورا استزااه
ار مقدار کمتر و با مح ولی از  %12چسررب پ کسرریتول و
بهصور مرح هایی ،که ابتدا برای پرکران محزظه نع بکی
ریخته شد .ار ایا مرح ه با استزااه از ای اا لرزه ار اوغاب
گن ،حبراب گیری ان رام پرذیرفت .اگر ای اا لرزه ار حیا
اوغراب ریزی اجرا نرراا ،ار مید گهی ،حباب هایی با ی
خواهرد مرانرد و ایا حباب ها به مرور زمان ار مید گهی
ای اا ترک کراه و بارث سررسررت شرردن و ردم رم کرا
خواهد بوا .پا از ایا مرح ه ،تزریق به صررور مرح هایی
با فاصر ر ه زمانی بسررریار کوتاه اجرا گراید ،که همزمان با
تزریق ،لرزش نیز ان ام میپذیرا .با

پژوهه باستانسنجی

شکل :1ایتایل الیه های تکیه گاه ،بستر
و ستر و روش پیشنهاای برای اجرا
Fig. 9: Datasheets of the
supporting, substrate and liner
layers and the proposed method
for implementation

اتمام کار شبیه سازی پوشش ،یکی از مید های گهی برای
نمرایش بهتر اتصرررال بیا الیه ها ،از مقطع رموای برش
اااه شرد تا شکل ک ی مید گهی با گستره نزوذ اندوا گن
با ترکیب چسرررب پ کسررری تول  %12نمایش اااه شررروا
(شکلهای  12و .)11
اجرای مید هرای گهی ار پشرررت الیه نقاشررری ار
پوشش سقف ،با نزوذ اندوا گهی همراه با چسب رزینی ار
الیه سرتر و بستر ،بارث اتصال ایا الیه ها گرایده ،که با

ارگیری بیشرررتر برا الیه محافظ تخته گهی بر روی لمبه
کوبی ،بهتریا روش برای نرهداری الیه های جدا شده از
یکدیرر می باشند .ایا رم کرا مرمتی ،وزن زیاا نداشته با
اسررتزااه از مصررالح همرا برای اتصررال بیشررتر ،بهتریا
راهکار است .ایا پیشنهاا تنها برای پوشش ها کاربرا اارا،
و باید الیه تختهگهی مس ر ح برای اسررتحکام بخشرری ار
میانه تیرپوش ها بر سرررطح لمبه کوبی ،بیا الیه بسرررتر و
لمبهکوبی (تکیهگاه چوبی) اجرا شده و ضخامت الیههای

شکل :12سطح مقطع از نمونه شبیه سازی شده که مید گهی با رنگ متزاو ای اا گرایده است
Fig. 10: The cross-sectional area of the simulated sample created with plaster nail with a different color
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شکل :11برش ایزومتریک از نمونه شبیهسازی شده (الیهها) به همراه سیم مزتولی برای مس ح کران مید گهی

Fig. 11: Isometric slabs of substrate, liner and lamellar layers for strengthening and created plaster nail along with a wire for
reinforcing the plaster nail

تزئینا بیشرتر از  1cmباشرد .زمانیکه مصرالح الیههای
ستر و بستر اارای رارضه فرسواگی و از هم گسیختری
باشرررند ،بایسرررتی مقاومت کافی برای مداخ ه مرمتی را
ای اب نمایند و الیه رارگرفته بر روی الیه بسرررتر باید
اارای ضرررخامت کمتر و ار نتی ه وزن کمتری ااشرررته
باشد.
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