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چکیده
اشیاء برنزی در اشکال مختلف ،یکی از مهمترین آثاری است که از محوطههای عصر مفرغی جنوبشرق ایران بهدست آمده است.
گورستان اسپیدژ در شهرستان بزمان استان سیستان و بلوچستان یکی از محوطههای شاخص در این منطقه محسوب میشود که دارای
آثار برنزی متنوعی است .بسیاری از این آثار در طول زمان تدفینشان در قبور تخریب و تاحدودی از بین رفتهاند و دچار خوردگی-
های مختلفی شدهاند .از اینرو در این پژوهش سعی شده است تا با مطالعهی  6قطعه از این آثار برنزی مکشوف به مطالعهی
الیهنگاری ،مکانیزم و ریختشناسی خوردگی درآنها پرداخته شود .در این رابطه از میکروسکوپ نوری ( ،)OMمیکروسکوپ
الکترونی روبشی مجهز به طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس ( )SEM-EDSو همچنین از پراش پرتوی ایکس ( )XRDبهمنظور
ریختشناسی ،الیهنگاری و بررسی فرایند مسزدایی (انحالل انتخابی مس) استفاده شده است .در نتایج بهدست آمده از الیهنگاری،
ساختار خوردگی بیانگر سه الیه در نمونههای دسته اول ،پنج الیه در نمونههای دسته دوم و چهار الیه در نمونههای دسته سوم بوده
است با توجه به آنچه بهدست آمده است خوردگی نفوذ باالیی در ساختار فلزی داشته و خوردگی فعال در این نمونهها اکسیداسیون
مس و قلع را به همراه داشته است که در نتیجه باعث ایجاد فاز غنی از قلع در الیههای داخلی شده است .در اشیاء ساخته شده از برنز
این ساختار مرتبط با وقوع پدیدهی مسزدایی یا انحالل انتخابی مس و و نفوذ اکسیژن به داخل ساختار فلزی در رابطه با تشکیل الیه
غنی از قلع است .همچنین در یک نمونه در دسته اول ( ) Spd2این ساختار مرتبط با اکسید شدن مس بوده است زیرا این نمونه از
مس نسبتاً خالص ساخته شده است .از این رو نتایج بیانگر فرایند مسزدایی است .در نتایج حاکی از شناسایی فازهای خوردگی
کوپریت ،آتاکامیت و پاراتاکامیت است که بیانگر بیماری برنز در نمونهها بوده و نیز ساختار خوردگی رخ داده در نمونههای مورد
مطالعه با خوردگی نوع دوم در برنزهای باستانی مرتبط است.
کلیدواژه :بیماری برنز ،الیهنگاری خوردگی ،گورستان اسپیدژ بزمان  ،مسزدایی ،انحالل انتخابی مس،

SEM-EDS ،XRD
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Abstract
The ancient bronze artifacts (archaeological objects) in various forms are one of the most important artifacts that
have been discovered from excavated Bronze Age sites, southeast Iran. various bronze artefacts belonging to
Bazman Spidej Cemetery one of the notable archaeological sites, Sistan and Baluchestan, Iran. More of these
artifacts have been deteriorated and partially destroyed due to long-term burial environment, suffer from various
corrosion occurs on the surface of or inside the bronze artifacts. this research in an attempt to study type and
corrosion process, as well as the study of their corrosion stratigraphy of the six discovered bronze artifacts. In this
regard, these artefacts have examined to study by analytical methods such as optical microscopy (OM), scanning
electron microscopy with coupled energy-dispersive spectroscopy (SEM-EDS) and also from X-Ray diffraction
(XRD) measurements to examine the corrosion stratigraphy and decuprification (selective dissolution of copper)
process. The results show effect of corrosion stratigraphy, the corrosion structure indicates three inner layers in
two samples and two inner layers in three samples, and also the layer of outer corrosion layer was also detected in
all samples in the sample types except one sample (Spd4). In the bronze artifacts, this structure is associated with
the occurrence of decuprification (selective dissolution of copper) process. and the infiltration of oxygen into the
metal core in linked to the formation mechanism of tin rich layer. Therefore, the results indicate the decuprification
process in all samples except one sample (Spd2). The results indicate the identification of three different corrosion
phases including Cuprite, atacamite and paratacamite, which indicates bronze disease in the existing samples and
also The structure of corrosion occurred in the study samples study Is related to. corrosion II type in bronze
artifacts.

Keywords: bronze disease, corrosion stratigraphy, Bazman Spidej Cemetery, Selective Dossolution of Copper,
XRD, SEM-EDS
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1ـ مقدمه

میگیرند ،اما در طول زمان به داخل آلیاژ نفوذ میکنند و گاهی

خوردگی یک فرایند الکتروشیمیایی است که در آن فلز با محیط

نیز الیههای ضخیمی از محصوالت خوردگی را در سطح فلز

خود واکنش میدهد و یک اکسید یا ترکیب دیگر تشکیل

ایجاد میکنند [ .]4در مجموع میزان خوردگی در بسیاری از

میدهد و یکی از مواردی است که طی سالها توجه بسیاری از

اشیاء برنزی بهدست آمده از محیط خاک ،میتواند از یک پاتین

باستانشناسان و حفاظتگران آثار تاریخی را بهخود جلب کرده

بسیار نازک تا خوردگی کامل فلز باشد [ .]9در طی سالهای

است [ .]2-1تقریباً هر شئ فلزی بهدست آمده از محوطههای

متوالی پژوهشگران حوزههای مختلف ازجمله مرمت و حفاظت،

باستانی با محصوالت خوردگی پوشیده شده و محصوالت

فنون مختلفی را بهمنظور مطالعهی ساختار پیچیدهی محصوالت

خوردگی خصوصیات منحصربهفرد آثار فلزی باستانی را که

خوردگی و درک ارتباط آنها با محیطهای مختلف و چگونگی

جهت نمایش مطلوب است میپوشانند ،درحالیکه از دیدگاه

ریزساختار شیمیایی الیههای خوردگی مورد بررسی و بهکار

علمی ،محصوالت خوردگی به اندازهی خود فلز دارای اهمیت

بردهاند .در این رابطه پژوهشهای متفاوتی در زمینهی خوردگی

بوده [ ]3و از آنجایی که این محصوالت در انواع مختلف و

اشیاء برنزی بهدست آمده از حفاری و محیط خاک انجام شده

متفاوت وجود دارند و انواع مختلف خوردگی ممکن است

است ،که میتوان به مطالعه اهمیت تحلیل الیههای خوردگی

نشانهای از محیطهای مختلفی که اشیاء در معرض آن قرار

[ ،]3مکانیزم خوردگی انکلوزیونهای مس غیرآلیاژی در

گرفتهاند ارائه دهند ،این امکان را فراهم میآورند تا بهطور جدی

برنزهای باستانی [ ،]11شناسایی محصوالت خوردگی اشیاء مسی

مورد بررسی علمی قرار گیرند [ .]4شرایط محیطی عامل مهمی

تپه بازگیر گرگان [ ]11و نیز مطالعه ریختشناسی خوردگی و

در تخریب آثار تاریخی در گذر زمان است و یکی از محیطهایی

مکانیزمهای تخریب در نمونههای هفت تپه خوزستان [9-5و]12

که آثار زیادی را به مدت سالها در خود جای داده و بهطریق

اشاره نمود .همچنین میتوان در زمینهی مطالعه خوردگی و

حفاریهای باستانشناسی آثار متعددی از آن یافت شده خاک

بیماری برنز [ ،]14-13خوردگی آثار برنزی سربدار [،]15

است [ .]5خوردگی اشیاء فلزی در خاک یک فرایند پیچیده

خوردگی آثار برنزی در رابطه با خاک محیط دفن [16-7و]17

است و بهطورکلی ،خوردگی برنز به ساختار فلزی و ترکیب آن

و همچنین شناسایی ماهیت خوردگی و ریختشناسی در

بستگی دارد [ ]6و قطعاً بدون مطالعات الزم آسان نیست که بین

خوردگی آثار باستانی برنزی [ ]19 -18پژوهشهای ذکر شده

اثرات آلودگیها و دیگر عوامل مانند ترکیب شیمیایی فلز،

را نام برد.

خاک ،باکتریها و سایر میکروارگانیسمها و غیره کدام را

ازینرو ریختشناسی و شناخت مکانیزم الیههای خوردگی آثار

بهعنوان عامل اصلی خورنده مدنظر قرار داد [ .]7چنانچه در

برنزی مورد مطالعه از گورستان اسپیدژ بسیار ضروری و دارای

فلزاتی که طوالنی مدت در خاک مدفون هستند ،محیط دفن

اهمیت است ،بهگونهای که میتواند پاسخگوی بسیاری از

باعث میشود تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند رطوبت نسبی،

پرسشها و ابهامات بوجود آمده در حوزه مطالعات حفاظت و

درجه حرارت ،اسیدیته ،ترکیب شیمیایی ،مواد معدنی و غیره

مرمت منطقه مورد مطالعه باشد که ازجمله مهمترین این

قرارگیرند که این عوامل باعث ایجاد تغییرات ساختاری در اشیاء

پرسشها میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

میشوند همچنین شایعترین مکانیزم خوردگی آلیاژهای مس

 -1مکانیزم و ترکیب شیمیایی الیههای خوردگی در نمونههای

شامل واکنشهای انتخابی مس است که یک الیهی اکسید مس

برنزی گورستان اسپیدژ به چه صورت است و تأثیر آن بر ترکیب

را در تماس با سطح فلز تشکیل میدهند و سپس طیف گستردهای

آلیاژی نمونهها چه بوده است؟
نوع خوردگی و ریختشناسی آثار براساس

از محصوالت خوردگی بسته به شرایط محیطی ایجاد میشوند

-2

[ .]8محصوالت خوردگی در ابتدا بر روی سطح شئ شکل

الیهنگاری خوردگیها چگونه است؟
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به شمارهی  6745در فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است (شکل

 -2گورستان اسپیدژ

محوطه باستانی اسپیدژ ( )N 27°39′14″; E 59°59′26″یکی از .]21[ )1
مهمترین و شناختهشدهترین محوطههای عصر مفرغی (2811-3211
ق.م) است که در حاشیه روستای مکسان و در  41کیلومتری جنوب
غرب شهرستان بزمان با مساحتی در حدود  25هکتار قرار گرفته است.
از طرفی دیگر این محوطه در حاشیه شمال شرقی حوضه جازموریان و
 55کیلومتری جنوب آتشفشان بزمان در باالی یک مخروط آبرفتی در
نزدیکی محل برخورد دشت سیالب با کوه واقع شده است .این محوطه
شامل آثاری از دوره مفرغ تا دوره اسالمی است .ازجمله مهمترین این
بخشها میتوان به دو گورستان از دوره مفرغ ،پارتیان و قلعه دوره
اسالمی معروف به اسپیدژ اشاره نمود که در شکل  1مشخص شده
است .در حفاریهای انجام شده که در طی سالهای 1382 ،1381و
 1384توسط تیم باستانشناسی اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان
و بلوچستان صورت گرفت آثار مختلفی همچون انواع سفال (قرمز،
خاکستری و نخودی) طروف سنگی ،مهرهها و اشیاء سنگی نیمهقیمتی

 -3مواد و روشها
 -1-3نمونههای مورد مطالعه
نمونههای مورد مطالعه شامل  6قطعه از آثار برنزی و مطالعاتی
مکشوف از گورستان اسپیدژ در شهرستان بزمان است که در
سال  1381ه .ش .بهدست آمدهاند .نمونهها شامل قطعات
باقیمانده از ظروف ،خنجر ،سنجاق و آیینه هستند .این نمونهها با
نام التینی متشکل از دو بخش ،نامگذاری شدهاند .در این
نامگذاری بخش نخست مخففی از سه حرف اول التین عبارت
اسپیدژ یعنی  Spdو نیز بخش دوم آن شامل عددی یک رقمی
بیانگر شمارهی نمونه است .مشخصات این آثار در جدول ( )1به
شرح زیر آمده است (شکل -2جدول.)1

و انواع آثار مفرغی شناسایی و کشف شد .این محوطه در سال 1381

شکل -1

تصویر و موقعیت محوطه و گورستان اسپیدژ بر روی نقشه جغرافیایی ،ویرایش و طرح از نویسندگان (تصویر A

برگرفته از مقاله [ ]22است)
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شکل  -2نمونه های مورد مطالعه برنزی مکشوف از گورستان اسپیدژ (آرشیو موزه منطقهای جنوبشرق)
جدول -1مشخصات نمونههای مورد مطالعه
کد

قطعه

تزیینات

خوردگی

دوره

شماره ثبت

Spd1

لبه ظرف

فاقد نقش

دارد

عصر مفرغ

82-214

Spd2

سنجاق

فاقد نقش

دارد

عصر مفرغ

82-212

Spd3

لبه ظرف

فاقد نقش

دارد

عصر مفرغ

82-213

Spd4

دسته خنجر

فاقد نقش

دارد

عصر مفرغ

82-218

Spd5

آینه مفرغی

فاقد نقش

دارد

عصر مفرغ

82-215

Spd6

آینه مفرغی

فاقد نقش

دارد

عصر مفرغ

82-219

 -2-3روشهای آزمایشگاهی

با خمیر الماس  0 ،6و  0میکرون پولیش داده شدند ،تا برای

بهمنظور بررسی الیهنگاری آثار از میکروسکوپ نوری

مطالعه ریزساختار و شناخت الیههای خوردگی از

( ،)OMاستفاده شده است .نمونه مقاطع در آزمایشگاه

میکروسکوپ نوری انعکاسی و  SEM-EDXاستفاده شود.

متالوگرافی دانشگاه هنر اصفهان تهیه شده است.

همچنین بهمنظور بررسی میکروسکوپی از استریو

BK-POL/BK-

میکروسکوپ پرتابل مدل  Dino Lite Plusبهجهت بررسی

میکروسکوپ انعکاسی مورد استفاده مدل

 POLRساخت کشور چین است .به جهت مطالعه مکانیزم

سطوح و الیههای خوردگی استفاده شده است.

و الیهنگاری خوردگی نمونههای مورد مطالعه ،آمادهسازی و

برای مطالعه سطح مقطع نمونهها و شناسایی عناصر

انجام آنالیزهای آزمایشگاهی ،در ابتدا از تمامی نمونههای

تشکیلدهندهی الیهها از روش  SEM-EDSبهصورت آنالیز

مورد مطالعه مقدار اندکی برای تهیه مقطع صیقلی جهت

نقطهای استفاده شده است .این آزمایش در آزمایشگاه

آزمایش نمونهبرداری صورت گرفت و پس از آن ،نمونههای

مرکز پژوهش متالورژی رازی تهران و با استفاده از دستگاه

برداشت شده در رزین اپوکسی مانت و با استفاده از سمباده-

میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMمدل

های  0888 ،0088 ،088و  0888صیقل داده شد و در نهایت

ساخت شرکت  TESCANکشور جمهوری چک ،بههمراه

SEM

VEGAII

63

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی ،شماره ( 62پیاپی  62ـ سال دهم) ،تابستان 9611
مطالعه مکانیزم الیههای خوردگی در آثار برنزی مکشوف از گورستان اسپیدژ بزمان

دستگاه طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس ) (EDSمدل

آنالیز عنصری ( )SEM-EDSمورد بررسی قرار گرفت .برای

QUANTAX

بررسی و شناخت الیهها از تصاویر زمینه روشن و تاریک

 RONTECساخت کشور آلمان ،با نرمافزار
مدل  QX2انجام شده است.

میکروسکوپ نوری و تصاویر ( )SEM-BSEدرمیکروسکوپ

همچنین برای شناخت فازهای موجود در محصوالت

الکترونی استفاده شد.

خوردگی از آنالیز کیفی پراش پرتوی ایکس ( )XRDبه

بهطور کلی الیهنگاری خوردگی در نمونههای مورد مطالعه بر

روش پودری استفاده شده است .به این منظور از نمونههای

اساس مطالعات صورت گرفته با میکروسکوپ نوری ،دارای

مورد مطالعه به مقدار  0گرم نمونهبرداری و برای آزمایشگاه

سه دسته است:

مورد نظر ارسال شده است .این آزمایش با استفاده از دستگاه

دسته اول ،باقیمانده فلزی در آنها وجود داشته و دارای

 XRDمدل  D8 ADVANCEدارای المپ  CuKaساخت

محصوالت خوردگی در سطح بوده است.

شرکت  Bruker axsکشور آلمان ،در آزمایشگاه مرکزی

دسته دوم ،میزان اندکی از بخش فلزی آنها باقی مانده به

دانشگاه اصفهان انجام شده است.

طوریکه خوردگی نفوذ باالیی در فلز داشته است و بخش اعظم

 -4نتایج و بحث
 -1-4استریو میکروسکوپ پرتابل
وضعیت ظاهری و سطح نمونههای مورد مطالعه با استفاده از
استریو میکروسکوپ پرتابل مورد مطالعه قرار گرفت با توجه
به تصاویر بهدست آمده میتوان مشاهده نمود که سطح اشیاء
حاوی مقادیری خاک و رسوبات سطحی همراه با خوردگی
است که در برخی نمونهها نسبتاً صاف و یکنواخت با سطح
نمونه بوده و نیز این محصوالت خوردگی به رنگ سبز روشن،
سبز تیره و سبز-خاکستری است .در برخی از نمونهها این
محصوالت بهصورت برجسته و حجیم مشخص است این
محصوالت خوردگی به رنگ قرمز -قهوهای ،سبز روشن تا
تیره و سبز-آبی و آبی روشن و در بعضی نقاط سیاه همراه با
خاک پوشانده شده است( .شکل .)3

فلز تبدیل به محصوالت خوردگی شده است.
دسته سوم ،به طور کامل خورده شدهاند و تبدیل به محصوالت
خوردگی شدهاند.
دسته اول شامل دو نمونه ( Spd2و  )Spd5است که در مقطع
عرضی این دو نمونه ساختار فلزی سالم قابل مشاهده است .در
تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ نوری (زمینه تاریک)
سطح اصلی در مقطع عرضی نمونهها مشخص است که بر این
اساس میشود حدود شئ اولیه را تشخیص داد .در این دو فلز
خوردگی مشهود است بخصوص خوردگی حفرهای کامالً
مشخص است .ساختار خوردگی در این دو نمونه دارای دو
بخش است :بخش داخلی که داخل ساختار فلز به وجود آمده
است و بخش خارجی که بر روی سطح اصلی تشکیل شده
است .این بخش (خارجی) دارای محصوالت خوردگی همراه
با مقادیری خاک است.

 -2-4متالوگرافی ()OM

دسته دوم ،در دو نمونه ( Spd1و  )Spd3نشاندهنده از بین رفتن

جهت مطالعه نمونهها از میکروسکوپ نوری و الکترونی برای

بخش بزرگی از ساختار فلزی است که نفوذ خوردگی بین

شناخت مکانیزم و الیههای خوردگی همچنین ریختشناسی

دانهای به داخل ساختار فلز را نشان میدهد .این قسمت دارای

در نمونهها استفاده شد بدین منظور با استفاده از این روشها

دو بخش است .بخش داخلی ،که با نفوذ خوردگی بین دانهای

میتوان الیههای خوردگی تشکیل شده ،ضخامت و محل

میزان زیادی از فلز خورده شده است .بخش خارجی ،دارای

قرارگیری الیهها همچنین ترکیب شیمیایی الیهها را مورد

خوردگیهای ایجاد شده بر روی فلز اصلی است.

بررسی قرار داد .ازینرو ،نمونههای مورد مطالعه که سطح آنها

دسته سوم ،شامل دو نمونه ( Spd4و  )Spd6است که بهطور

پولیش شده است را با میکروسکوپ نوری ( )OMو بعد از آن

کامل دچار خوردگی شده است و تمامی فلز به محصوالت

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به سیستم

خوردگی تبدیل شده است و محدوده سطح اصلی فلز در یک
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نمونه احتمال دارد در بین الیهی قرمز رنگ ایجاد شده در

و اطراف آن الیه قرمز رنگ قرار گرفته است .بخش

ساختار قرار گرفته باشد .میتوان ساختار خوردگی در این

خارجی دارای الیههای خوردگی سبز و قرمز رنگ است

نمونهها را به دو بخش تقسیم نمود :بخش داخلی که به رنگ

(شکل .)4

سیاه و قهوهای قابل مشاهده است

شکل  -3سطح نمونهها در بررسی محصوالت خوردگی با استفاده از استریو میکروسکوپ پرتابل

شکل  -4تصاویر تهیه شده از میکروسکوپ نوری الکترونی،از چپ به راست و از باال به پایین به ترتیب نمونهها
نام گذاری شده است .تصاویر سمت راست زمینه روشن و تصاویر سمت چپ زمینه تاریک متعلق به هر سه دسته
نمونههای مورد مطالعه در مجموع شش نمونه است .با توجه به اینکه در تصاویر باال در نمونههای دسته دوم
(نمونه  Spd1و  )Spd3الیه  Cبه وضوح مشخص نیست در تصویر آخر با بزرگنمایی  12 xخوردگی بین دانهای در
این نمونهها قابل مشاهده است و گویای این نوع خوردگی در هر دوی نمونهها است که با الیه  Cمشخص شده
است .سطح اصلی در برخی از نمونهها قابل مشاهده است که در تصاویر مشخص شده است.
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 -3-4میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به

اکسیژن میزان کمی قلع ،سرب و آرسنیک شناسایی شده

طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس ()SEM-EDS

است .ترکیب الیههای خارجی  Dو  Eحاوی عناصری چون،

نتایج آنالیز  EDSبر اساس ترکیب آلیاژی استفاده شده

اکسیژن ،سیلیس ،سرب ،آهن و کلر است .در این الیه میزان

در نمونههای فلزی مورد مطالعه نشاندهندهی استفاده از

قابل توجهی آهن در نمونه  Spd3شناسایی شده است و

آلیاژ مفرغ در پنج نمونه با حدود  81درصد وزنی مس

همچنین در همین الیه مقدار15/23درصد آلومینیوم و 6/61

و کمتر از  12درصد وزنی قلع  ،میزان مس در نمونه

درصد آنتیموان در نمونه  Spd6دیده شده است که این مقدار

فلزی ( 95/16 )Spd2درصد همراه با مقدار کمی

آلومینیوم در نمونههای دیگر در الیه  Dبه میزان کمتری

اکسیژن شناسایی شده است در واقع این نمونه ،از مس
آلیاژ نشده نسبتاً خالص ساخته شده است.
جهت بررسی میکروسکوپی و شناخت ترکیب شیمیایی
الیههای خوردگی موجود در نمونهها از آنالیز SEM-EDS

استفاده شده است (جدول  .)1بدینجهت نتایج در ترکیب
شیمیایی بر روی اولین الیهی داخلی (الیه  ، )Aدومین الیهی
داخلی (الیه  )Bو سومین الیه داخلی (الیه  )Cنشاندهنده

شناسایی شده است و آنتیموان به مقدار اندکی در یک
نمونهی دیگر دیده شده است .روی تنها در نمونه  Spd5به
میزان  4/95در الیه  Bشناسایی شده است .میزان اکسیژن،
سیلیس وکلر در الیه Dو  Eقابل توجه است سیلیس در هر
دو الیه خارجی در نمونه اول شناسایی شده است .میزان
مس ،سرب و قلع در این دو الیه کاهش یافته است (شکل5
– جدول .)2

وجود مس ،قلع  ،اکسیژن و کلر به عنوان عناصر اصلی است.
الزم به ذکر است که میزان قلع شناسایی شده در نقطه

A

بیشتر از آن مقداری است که در نقطه  Bشناسایی شده است
عناصر دیگری همچون سرب در ترکیب الیههای Aو  Bدر
بعضی از نمونهها شناسایی شده است و مقدار آن در نمونهها
متفاوت بوده بطوریکه میزان سرب در نقاط داخلی  Bو

A

بهترتیب برابر  19/19و  16 /19درصد در نمونه  Spd1و
همچنین در نمونه  Spd5میزان آن در نقاط  Bو  Aبهترتیب
شامل  18/53و  41/73درصد است و میزان کلر در الیههای

شکل  -5تصاویر میکروسکوپی الکترونی)(SEM- BSE

 Aو  Bدر چهار نمونه قابل توجه است و در دیگر نمونهها

به ترتیب همهی نمونهها از سمت چپ به راست و

میزان آن اندک است در این الیهها ( Aو )Bدر نمونه Spd2

از باال به پایین با بزرگنماییهای متفاوت و آنالیز از

مقداری سرب و آنتیموان به همراه اکسیژن و مس شناسایی

الیههای خوردگی موجود در هر سه دسته از

شده است که افزایش اکسیژن و کاهش مس در این نمونه
نشاندهنده فرایند اکسیداسیون در این الیهها است .میزان
آرسنیک در الیه  Aنسبت به دیگر الیهها در برخی نمونهها
به میزان بیشتری شناسایی شده است .ترکیب بهدست آمده از
الیه  Cحاوی عناصری همچون مس ،قلع اکسیژن و سرب
است.همچنین در این الیه در نمونه  Spd3همراه با مس و

نمونههای مورد مطالعه
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جدول  .2شناسایی ترکیب شیمیایی بر اساس آنالیز  EDSدر خوردگی آثار برنزی گورستان اسپیدژ ،به روش آنالیز
نقطهای ()%wt
Pb

Sb

Sn

As

Zn

Cu

Ni

Fe

Cl

S

Si

Al

O

Sample

01/01

8/88

08/00

8/18

8/02

03/30

8/00

8/10

8/38

8/02

8/20

8/00

00/82

Spd1A

06/01

8/00

01/18

0/06

8/08

06/80

8/00

8/31

8/32

8/00

8/00

8/03

00/00

Spd1B

0/66

8/88

00/86

8/88

8/01

32/00

8/06

8/02

8/00

8/00

8/80

8/88

00/80

Spd1C

8/88

8/03

8/01

8/30

8/00

8/06

8/01

8/00

1/15

8/00

08/26

8/00

30/26

Spd1D

0/00

8/00

8/20

0/00

8/00

0/36

8/01

8/11

8/00

8/81

02/33

0/02

30/00

Spd1E

0/30

6/80

8/03

8/20

8/02

00/60

8/01

8/30

00/02

8/81

8/03

8/86

01/86

Spd2A

3/10

8/00

8/00

8/60

8/02

32/03

8/00

8/00

8/00

8/00

8/81

8/82

00/00

Spd2B

8/00

8/88

8/01

0/80

0/80

00/00

8/00

8/00

8/00

8/13

06/00

8/88

06/00

Spd2D

0/30

8/88

01/00

3/12

8/12

30/81

8/30

8/00

0/00

8/06

-

8/08

03/00

Spd3A

8/00

8/88

2/02

0/60

8/60

60/01

8/20

8/00

0/80

8/81

-

8/88

03/01

Spd3B

0/08

8/60

0/00

0/60

8/00

23/68

8/00

8/03

8/03

8/02

-

8/03

06/80

Spd3C

0/20

8/88

8/00

3/80

8/00

00/03

8/30

00/80

8/00

8/10

06/06

8/82

02/00

Spd3D

0/00

8/61

0/00

0/80

8/88

31/36

8/06

8/00

8/00

8/08

8/33

8/06

6/60

0/00

03/00

0/82

8/30

00/00

8/06

8/00

8/08

6/80

8/00

8/01

00/63

Spd3E

0/00

Spd4A

8/00

8/01

03/00

8/88

8/08

28/26

8/03

8/2

8/03

8/00

8/83

8/88

03/30

Spd4B

8/88

8/30

8/00

8/30

8/00

31/30

8/00

8/08

00/00

8/00

8/82

8/88

00/13

Spd4D

8/36

8/02

1/80

8/88

8/01

62/02

8/00

8/02

8/00

8/00

8/83

8/88

00/00

Spd4E

00/30

0/06

00/18

0/03

0/20

00/20

8/01

8/06

8/01

8/08

8/00

8/06

00/00

Spd5A

00/20

0/10

00/00

0/80

0/13

0/63

8/06

8/00

0/00

8/03

8/08

8/88

00/30

Spd5B

6/08

8/08

8/08

0/20

0/80

00/80

8/00

0/00

0/30

8/08

03/11

0/66

02/06

Spd5D

0/80

8/68

00/02

0/82

8/03

01/28

8/00

8/20

0/08

8/01

8/23

8/03

08/00

Spd6A

8/00

8/88

00/00

0/80

8/02

00/20

8/00

8/00

0/00

8/08

8/30

8/03

00/30

Spd6B

0/06

6/60

8/00

8/60

8/00

0/00

8/08

8/81

03/00

8/00

03/08

03/00

00/03

Spd6D

0/00

0/00

8/12

0/08

8/00

00/00

8/00

8/62

0/20

8/01

8/01

00/00

Spd6E

8/20

36

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی ،شماره ( 62پیاپی  62ـ سال دهم) ،تابستان 9611
مطالعه مکانیزم الیههای خوردگی در آثار برنزی مکشوف از گورستان اسپیدژ بزمان

 -4-4پراش پرتوی ایکس ()XRD

نتایج آنالیز  XRDبر روی محصوالت خوردگی در (جدول

دریافت شد ،براین اساس میتوان در مجموع ،ساختار کلی و

 )3ارائه شده است .ترکیب محصوالت خوردگی نمونهها

الیههای خوردگی تشکیل شده در نمونههای گورستان

شامل کوپریت ) ،(Cu2Oپاراتاکامیت و آتاکامیت

اسپیدژ را از بیرون به داخل با ساختاری پنج الیه در نمونههای

Spd5

دسته اول ،ساختار چهار الیه خوردگی در نمونههای دسته

پاراتاکامیت

دوم و ساختار سه الیه خوردگی در نمونههای دسته سوم

) (Cu2(OH)3Clاز ایزومرهای تریهیدروکسیکلرید مس

توصیف کرد که طبق این الیهنگاری الیهها شامل :الیه )،(A

هستند که در محصوالت خوردگی آلیاژهای مس باستانی

اولین الیه داخلی که معموالٌ زیر سطح اصلی قرار گرفته است

دیده میشوند .دیگر فازهای شناسایی شده یعنی کوارتز،

و به رنگ قهوهای روشن تا تیره است .الیه ) ،(Bدومین الیه

آلبیت وکلسیت از کانیهای شاخص موجود در خاک

داخلی به رنگ قرمز -قهوهای ،در این الیه نسبت قلع به مس

هستند .فاز کوارتز شناسایی شده در تمامی نمونهها به جز دو

کمتر از الیه اول است .الیه ) ،(Cسومین الیه داخلی،

نمونه  Spd2و  Spd6شناسایی شده است .همچنین در دو

خوردگی بیندانهای پراکنده در داخل ساختار فلز ،همانطور

نمونه  Spd4و  Spd5فاز کلسیت شناسایی شده است .وجود

که در تصاویرقابل مشاهده است(شکل ، )4این الیه شکل

کوارتز و کلسیت یا کربناتکلسیم ( )CaCO3در برخی از

گسترش یافته الیه  Bدر مرز دانهها و ترکها در مقطع عرضی

نمونهها ناشی از بقایای خاک است و بیانگر غنی بودن الیه

نمونههاست .این شکل از خوردگی در دو نمونه در قسمت

بیرونی از یون کربنات است .با این وجود باتوجه به عدم

دوم قابل مشاهده هستند .الیههای خارجی ( Dو  )Eکه در الیه

شناسایی آن در دیگر آثار نمیتوان نتیجه گرفت که خاک

) (Dخوردگی بهصورت یکنواخت خارج از بخش داخلی و

محیط دفن آهکی بوده است .آلبیت در کلیهی نمونهها وجود

بر روی کوپریت تشکیل شده و شامل الیههای خوردگی

دارد .آلبیت از گروه کانیهای فلدسپات و جزو

بیرونی با ترکیبات تریهیدروکسی کلریدهای مس به همراه

پالژیوکالزها است .میکروکلین جزو دسته آلکالی

ترکیبات خاک است و الیه ) (Eبه رنگ قرمز که در برخی

فلدسپاتها و شبیه با ارتوکالزها است .هر دو کانی بیان شده

نمونهها بعد از سطح اصلی مشخص شده است .در مراحل

از سری کانیهای اولیهای هستند که در خاک موجود

بعدی از روش آنالیز دستگاهی  SEM-EDSجهت شناخت

میباشند (جدول .)4

ماهیت شیمیایی الیههای خوردگی در نمونههای مورد مطالعه

)(Cu2(OH)3Clاست ،چنانچه آتاکامیت در نمونه
شناسایی

نشده

است.

آتاکامیت

و

 -5مکانیزم و ریختشناسی خوردگی
سطح تمامی اشیاء دارای محصوالت خوردگی است که در
برخی نمونهها نسبتاً صاف و یکنواخت با سطح نمونه بوده و
نیز این محصوالت خوردگی به رنگ سبز روشن ،سبز تیره و
سبز-خاکستری است .در برخی از نمونهها بهصورت برجسته
و حجیم مشخص است .این محصوالت خوردگی به رنگ
قرمز -قهوهای ،سبز روشن تا تیره و سبز-آبی و آبی روشن و
در بعضی نقاط سیاه همراه با خاک پوشانده شده است .با
توجه به آنچه از مطالعات میکروسکوپی نوری و الکترونی

استفاده شد .جدول ( .)2الیهنگاری خوردگی در نمونههای
گورستان اسپیدژ حاکی از وجود سه نوع ریختشناسی در
نمونههای مورد مطالعه بود (شکل .)7
اولین ریختشناسی مربوط به دو نمونهی قرار گرفته در دسته
اول است که دارای دو قسمت از خوردگی است :قسمت
داخلی ،دارای دو الیه درونی که در زیر سطح تماس فلز به
الیه خارجی قرار گرفته است و قسمت دوم شامل بخش
خارجی است این بخش دارای یک الیه بیرونی سبز رنگ
است.
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دومین ریختشناسی مربوط به نمونههای دسته دوم که بخش

بیندانهای میشوند [ .]21در نمونه  Spd5خوردگی حفرهای

بزرگی از این دو نمونه به واسطه خوردگی بین دانهای از بین

قابل مشاهده است .خوردگی حفرهای شکل دیگری از حمله

رفته و تبدیل به محصوالت خوردگی شده است این نمونهها

شدید موضعی است که بهوسیله رشد و گسترش میتواند

دارای دو قسمت از خوردگی هستند:قسمت داخلی ،دارای

باعث آسیب جدی در اثر شود و این درحالی است که باعث

الیههای درونی به همراه خوردگی بین دانهای که با سه الیه در

میشود سرتاسر اثر دچار خوردگی جزئی شود ،این پدیده در

زیر سطح تماس فلز با الیه خارجی مشخص شدهاند و قسمت

نتیجه عملکرد یونهای کلرید اتفاق میافتد ،هر چند

خارجی دارای دو الیه بیرونی که به طور معمول بر روی سطح

برومیدها ،هیپوکلریتها و برخی نمونههای دیگر در این

اصلی واقع شده است و به رنگ سبز و قرمز است.

عملکرد نقش دارند .اغلب زمانی اتفاق میافتد که آلیاژ در

سومین ریختشناسی ،مربوط به دسته سوم است در این دو

محیطهایی با شرایط نوسانات کنترل نشده قرار دارد [ .]1در

نمونه خوردگی کامال به فلز نفوذ کرده و کل نمونهها تبدیل به

الیه  Bنتایج آنالیز  EDSبیانگر این است که عناصر اصلی

محصوالت خوردگی شده اند .ساختار ریختشناسی در این

شناسایی شده در این الیه شامل مس ،قلع ،اکسیژن و در برخی

دو نمونه دارای دو قسمت است :قسمت داخلی دارای دو الیه

نمونهها سرب ،روی ،آرسنیک و آنتیموان است و میزان کلر

درونی به رنگ قرمز -قهوهای و در برخی نقاط سیاه که این

در این الیه در برخی نمونهها بین  1تا  8درصد متغیر است.

الیه در زیر سطح اصلی قرار گرفته است .قسمت خارجی

افزایش نسبت مس به قلع در این الیه نسبت به الیه  Aبیشتر

دارای دو الیه بیرونی سبز و قرمز رنگ است .طرح شماتیک

است و فرق بین این دو الیه در این است که میزان مس به قلع

ساختار خودگی در نمونههای مورد مطالعه را میتوان در شکل

افزایش یافته است .در ترکیب شیمیایی الیههای بیرونی ( Dو

 7مشاهده نمود (شکل .)7

 ،)Eآنالیز  EDSنشان میدهد که در این الیهها میزان مس

آنالیز الیههای خوردگی در نمونههای گورستان اسپیدژ نشان

کاهش و اکسیژن افزایش یافته است در واقع این الیهها از

داد که میزان قلع در الیهی  Aنسبت به آلیاژ افزایش یافته و

اکسیژن بیشتر ،مس و قلع کمتر تشکیل شده است .همچنین

بالعکس میزان مس کاهش یافته که میتوان این الیه را غنی

میزان قلع در این الیه کمتر از ترکیب اصلی آلیاژ است که

از قلع بشمار آورد .باتوجه به نتایج آنالیز  EDSدر شناسایی

نشان از انحالل انتخابی مس و انحالل جزئی قلع در طی فرایند

ترکیب آلیاژ نسبت مس به قلع قابلتوجه است اما این درصد

خوردگی این نمونهها است .وجود اکسیژن در همه نمونهها

در الیه  Aکاهش یافته ،این اتفاق بیانگر خروج میزان زیادی

همراه با میزان زیادی کربن در بعضی از آنها میتواند بهعلت

از مس در این الیه است .مقدار اکسیژن در الیههای داخلی

وجود ترکیبات اکسیدی و کربناتی مس در کنار ترکیبات

خوردگی قابلتوجه و نشاندهندهی نفوذ اکسیژن و به تبع آن

خاک باشد .کلر و سیلیس بهمیزان قابلتوجهی در الیههای

خوردگی در داخل ساختار نمونهها است .نفوذ خوردگی بین

بیرونی بخصوص الیه  Dشناسایی شدهاند و گوگرد کمتر از

دانهای در ساختار فلزی نمونههای (دسته دوم) در الیه داخلی

 1درصد شناسایی شده است .میزان آهن تنها در دو نمونه بین

 Cکامالً مشهود است .خوردگی بیندانهای مشاهده شده

 2تا  24درصد متغیر است و روی تنها در نمونه Spd5وجود

میتواند با ویژگیهای ساختاری اثر شکل گرفته و در مدت

دارد ،میزان قابلتوجهی آرسنیک و سرب در این بخش قابل

زمان تولید آن با تکرار چرخه عملیات مکانیکی سرد و گرم

مشاهده است و آنتیموان در یک نمونه بهمقدار شش درصد

و عملیات حرارتی ایجاد شود .این عملیات ترکیبی همراه با

شناسایی شده است و در مجموع ترکیب این الیهها شامل

ایجاد پدیده تبلور و جدایش ناخالصیها در امتداد مرز دانهها،

محصوالت خوردگی مس همراه با ترکیبات خاک است.

احتماالً سبب ضعف مکانیکی و افزایش مقدار خوردگی

باتوجه به نتایج آنالیزها و میزان باالی قلع در فاز سفید رنگ
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(بهغیر از نمونه  )Spd2احتمال میرود این فاز حاوی میزان

محیطهای حاوی نمک رایج است [ .]9به این ترتیب که

باالی کاسیتریت ) (SnO2است .تشکیل فاز غنی از قلع

خوردگی نوع اول بیشتر در محیطهایی دیده میشود که

(اکسید قلع) در مرکز این آثار را میتوان به مسزدایی یا

میزان خورندگی کمتری دارند.

انحالل انتخابی مس در برنزها نسبت داد [ ]9وجود مس و

همچنین باتوجه به نتایج بهدست آمده براساس آنالیز

قلع در کنار هم نقش مهمی را در ترکیب الیههای درونی

مشخص گردید که کوپریت ،پاراتاکامیت و آتاکامیت سه

ایجاد شده دارد .تغییر ایجاد شده در میزان قلع و مس با

نوع محصول خوردگی شناسایی شده در نمونهها بوده است.

افزایش مقدار اکسیژن مشخص است .درصد باالی قلع در

کوپریت اکسید مس و معمولترین محصول خوردگی مس

الیه قبل از سطح اصلی به دلیل اکسید شدن مس و غنی شدن

در محیطهای مختلف بهخصوص خاک است و از

این الیه از قلع است .در واقع فرایند مسزدایی بر اثر انحالل

ایزومرهای تریهیدروکسی کلرید مس است که در واقع

گزینشی یونهای مس در محیط ،باعث شدت افزایش

اولین الیهای که در تماس با رطوبت یا در زیر خاک بهوجود

ترکیبات قلع در الیه سطحی میشود [ .]22بهطوری که،

میآید است و محصول واکنش مستقیم مس با اکسیژن هوا،

غنی شدن قلع در الیه داخلی به حاللیت کم و ثبات باال در

اکسیژن حل شده در آب یا مولکولهای آب است .در پدیده

گونههای قلع مربوط است [ ]22که اجازه میدهد یونهای

خوردگی آثار برنزی در زیر زمین ،با مهاجرت یونهای مس

قلع در محل اصلی خود ( الیه خوردگی تیره درونی) باقی

از میان کوپریت به سطح و انتقال آنیون اکسیژن به داخل،

بماند [ ]24در مجموع وجود فاز غنی از قلع در الیه اول

خوردگی تسهیل میشود .بنابراین کوپریت میتواند بهعنوان

درونی و ایجاد الیه غنی از قلع در بخش خوردگی داخلی را

غشایی برای عبور یونها در طول الیه عمل کند [ .]26این

در آثار برنزی به پدیدهی مسزدایی یا انحالل انتخابی مس

الیه میتواند باعث انتقال یونهای مس شود زیرا قابلیت

مرتبط میدانند [ .]11بر این اساس ساختار و ریختشناسی

هدایت الکتریکی باالیی دارد .تشکیل شدن این الیه

خوردگی در برنزهای باستانی به دو دسته خوردگی نوع اول

(کوپریت) میتواند موجب کاهش سرعت اکسیداسیون مس

و خوردگی نوع دوم تقسیم میشوند که میتوان گفت در

فلزی قرار گرفته در زیر شود .با گسترش روند خوردگی و

خوردگی نوع اول سطح اصلی قابل مشاهده بوده ،ولی در

مهاجرت یونهای مس به خارج از فلز ،کوپریت بر روی الیه

برخی مواقع با رسوبات پوشیده شده است .خوردگی نوع اول

اولیه رشد کرده و ساختاری الیه الیه تشکیل میدهد.

بیشتر در محیطهایی دیده میشود که میزان خورندگی

کوپریت هم بر روی سطح اصلی شئ و هم در زیرآن رشد

کمتری دارند .در خوردگی نوع دوم ،الیه پاتین فشرده در این

کرده و گسترش مییابد و الیهای که مشخصکننده سطح

نوع خوردگی بهعلت انحالل انتخابی آرام مس ،خروج آن از

اصلی شئ است در زیر قشری از کوپریت قرار میگیرد.

سطح شئ و در نهایت تبدیل قلع به کاسیتریت و دیگر

پاراتاکامیت از تریهیدروکسیکلریدهای مس است که در

اکسیدهای قلع بهوجود میآید .در خوردگی نوع دوم سطح

اثر واکنش مس با یون کلر ،نانتوکیت (مس )Iتشکیل شده و

اصلی بهعلت میزان خوردگی باال شکل اولیه خود را از دست

پس از آن نانتوکیت در مجاورت هوا و رطوبت به

داده و خوردگی بهشکل پاتین ناصاف و زمخت بسیار حجیم

تریهیدروکسیکلریدهای مس از جمله پاراتاکامیت و

بوده و حاوی ترکیب تریهیدروکسیکلریدهای مس و

آتاکامیت تبدیل میشود .از معروفترین نمکهای

ماالکیت بر روی الیه کوپریت است .این پاتینها در شرایطی

هیدروکسیکلرید مس میتوان به آتاکامیت اشاره کرد ،این

تشکیل میشوند که سرعت خوردگی باال است و شکل اصلی

محصول هرگز بهعنوان یک الیه پیوسته در سطح فلز وجود

شئ بهدلیل تغییر حجم محصوالت خوردگی تغییر میکند

ندارد؛ وجود این فاز در آنالیز حاکی از وجود بیماری برنز در

[ .]22این نوع خوردگی به صورت سه الیه است و در

اشیاء مورد مطالعه است که در حضور رطوبت و اکسیژن،

XRD
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→ 6CuCl + 1 1⁄2 O2 + 3H2 O
2Cu2 (OH)3 Cl + 2Cu2+ + 4Cl−

نانتوکیت میتواند به آن تبدیل شده و باعث خوردگی
حفرهای کلریدی شود .پاراتاکامیت در بیشتر مواقع به رنگ
سبز روشن و پودری شکل است و بهعنوان الیه ثانویه بر سطح
فلز دیده میشود [ .]26در حقیقت فرایند تشکیل پاتین یا
خوردگی در برنزها در محیطهای طبیعی (مانند خاک) در
اصل مرتبط با مسزدایی است که با اکسیداسیون داخلی فلز
همراه است ،در حقیقت نتایج آنالیز  XRDنشاندهنده وجود
خوردگی فعال یا بیماری برنز در نمونهها است .در واقع
حضور یون کلرید در محیط قرارگیری شئ موجب تشکیل
کلریدمس یک ظرفیتی میشود که در عمق الیهی اکسید
محافظ حرکت کرده و ایجاد خوردگی و بیماری برنز
مینماید .بیماری برنز را میتوان فرایند واکنش مس با یون
کلر ،تشکیل نانتوکیت و سرانجام تبدیل آن به یکی از
تریهیدروکسیکلریدهای مس ،در مجاورت هوا و رطوبت،
در آثار برنزی و نیز در دیگر آلیاژهای مس تاریخی دانست
[ .]27در رابطه با اکسیداسیون و هیدرولیز نانتوکیت و بروز
بیماری برنز واکنش زیر عنوان شده است:
→ 4CuCl + O2 + 4H2 O
2Cu2 (OH)3 Cl + 2H + + 2Cl−

[]25
−1

معادله اول بر اساس انرژی آزاد گیبس =1511KJmo1
 ΔGf −اتفاق میافتد که حاکی از واکنشی است که از
چپ به راست رخ میدهد .همانطور انرژی آزاد گیبس
تشکیل ترکیبات تریهیدروکسی کلرید مس منفی است.
حاصل این واکنش سریع محصوالت پودری و نرمی بوده که
به علت حجم باال فشار زیادی به الیههای سطحی وارد کرده
و به صورت ترکهایی در سرتاسرشئ ایجاد میشود [.]12-9
(شکل  )6منحنی ( Eh-pHپوربه) در سیستم Cu-CO2-H2

را در غلظتهای کلرید  44 ppmو  44111 ppmنشان
میدهد .بر اساس منحنی  ،Eh-pHفازهای تشکیل شده
(منحنی سمت چپ) شامل تریهیدروکسی کلریدهای مس
و اکسید قلع هستند .همانطور که تشکیل اکسید قلع در زیر
الیههای اکسیدی و کلریدی مس بیانگر فشار اکسیژن
)  (fO2و نفوذ اکسیژن به درون الیههای داخلی است [.]12

[]27

جدول  -4شناسایی فازهای اصلی خوردگی به روش
Atacamite
*
*
*
*
*
Cu2Cl(OH)3

Quartz
*
*
*
*
SiO2

Calcite
*
*
CaCO3

Albite
*
*
*
*
*
*
NaAlSi3O8
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Cuprite
*
*
*
*
*
*
Cu2O

XRD

Paratacamite
*
*
*
*
*
*
Cu2(OH)3Cl

Sample No.
Spd1
Spd2
Spd3
Spd4
Spd5
Spd6
Chemical
formula
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براساس نتایج بهدست آمده مشخص شد که خوردگی رخ

الیه غنی از قلع در زیر الیههای اکسیدمس و ترکیبات مس

داده در اشیاء مورد مطالعه به علت وجود یون کلر در محیط

( ،)IIدر مرکز نمونهها و در الیه میانی بهدلیل فرایند انحالل

و وقوع بیماری برنز است .شناسایی ترکیبات کلریدمس در

انتخابی مس یا مسزدایی در محیط دفن بوده است .وجود

محصوالت خوردگی این رخداد را تأیید میکند .بیماری

این فاز در آنالیز حاکی از وجود بیماری برنز در اشیاء مورد

برنز یک شکل از خوردگی حفرهای است که شامل حضور

مطالعه است که در حضور رطوبت و اکسیژن ،نانتوکیت می

و تهنشست کلریدمس زیر الیه کوپریت است [ .]28در واقع

تواند به آن تبدیل شده و باعث خوردگی حفرهای کلریدی

بیماری برنز را میتوان فرایند واکنش مس با یون کلر،

شود [ .]13در نهایت با توجه به آنچه ذکر شد میتوان گفت

تشکیل نانتوکیت و تبدیل آن به یکی از تریهیدروکسی

در این نمونهها فرایند مسزدایی و تشکیل خوردگی با

کلریدهای مس ،در مجاورت هوا و رطوبت ،در آثار برنزی

الیههای متفاوت مرتبط با خوردگی نوع دوم بوده است.

و در دیگر آلیاژهای مس تاریخی دانست [ .]27-21تشکیل

شکل  -6نمودار  Eh-pHبرای سیستم  Cu-CO2-H2Oدر غلظت دیاکسیدکربن الف)  44ppmب)  .]22[ 44222ppmمنحنی
نشان دهنده تشکیل فازهای تری هیدروکسی کلریدهای مس ،نانتوکیت ،کوپریت و کاسیتریت ()SnO2

شکل – 2طرح شماتیک سه نوع ریختشناسی خوردگی به ترتیب  Aدسته اول B ،دسته دوم و  Cدسته سوم از
نمونههای مورد مطالعه گورستان اسپیدژ
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نتیجهگیری
باتوجه به مطالعات صورت گرفته بر روی شش نمونهی مطالعاتی فلزی مکشوف از گورستان اسپیدژ که در این مطالعه از روشهای
دستگاهی  SEM-EDSو  XRDو میکروسکوپ نوری ( ،)OMبا هدف الیهنگاری،ریختشناسی و بررسی فرایند مسزدایی
(انحالل انتخابی مس) استفاده شده است .نتایج در رابطه با الیهنگاری حاکی از ساختار خوردگی سه الیه در نمونههای دسته اول،
خوردگی پنج الیه در نمونههای دسته دوم و ساختار خوردگی چهار الیه در نمونههای دسته سوم بوده است .در نمونههای دسته
اول یک نمونه از مس نسبتاً خالص ساخته شده است که فرایند اکسیداسیون در این نمونه رخ داده و فلزات در این دسته تا حدی
سالم باقی ماندهاندکه میتواند حاکی از روند آهسته خوردگی در این دسته از اشیاء باشد بر خالف دسته دوم و سوم که خوردگی
نفوذ باالیی در ساختار داشته و خوردگی فعال در این نمونه ها باعث شده است اکسیداسیون مس و قلع رخ دهد که در نتیجه باعث
ایجاد فاز غنی از قلع در الیههای داخلی شده است که نشان از وقوع پدیدهی مسزدایی یا انحالل انتخابی مس و نفوذ اکسیژن به
داخل ساختار فلزی بوده است .بدین ترتیب شناسایی فازهای خوردگی کوپریت ،آتاکامیت و پاراتاکامیت نشاندهندهی قرارگیری
اشیاء در محیطی بسیار خورنده حاوی میزان قابل توجهی آنیون کلرید محلول بوده که عامل اصلی بیماری برنز در این آثار است.
در واقع طی این رخداد یون کلر با مس واکنش داده و اکسیداسیون رخ داده است که باعث اکسید شدن مس و قلع شده است.
بدین ترتیب باتوجه به آنچه بهلحاظ ریختشناسی مورد بررسی قرارگرفته است در نمونههای مورد مطالعه سه نوع ریختشناسی
مختلف قابل مشاهده بود که فرق بین آنها میتواند در میزان نرخ خوردگی ایجاد شده در آثار باشد ،از طرفی در این نمونهها
مشخص بودن سطح اصلی در سه نمونه است که متعلق به هر سه دسته میباشد و عدم مشاهده سطح اصلی در سه نمونه دیگر به
علت میزان خوردگی یا قرار گرفتن در زیر قشری از خوردگی بوده است .بنابراین دارا بودن سطح اصلی در برخی از نمونهها و
فقدان آن در دیگر نمونهها میتواند حاکی از تفاضل میزان و نرخ خوردگی در این آثار باشد .بدین اساس با توجه به اینکه میزان
سرعت و نرخ خوردگی در این آثار باال بوده می توان روند و نوع خوردگی رخ داده در این آثار را با خوردگی نوع دوم در
برنزهای باستانی در یک دسته قرار داد.
سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد سرکار خانم فرحانگیز صبوحیثانی در گروه مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان است ،ازهمینرو باید از این دانشگاه بابت تمامی کمکهای مادی و معنویشان کمال
تشکر و قدردانی بهعمل آید .همچنین از اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان و نیز موزه منطقهای جنوبشرق
و نیز از تمام کسانی که در به ثمر رساندن این مقاله همیاری نمودند قدردانی میشود.
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