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تأثیر صمغ کتیرای قلیاییشده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی

چکیده
هدف این پژوهش ،ارزیابی صمغ کتیرا ،بهینهسازی و استفاده از آن بهعنوان
استحکامبخش جهت بازگرداندن مقاومت کششی و پایداری به اسناد کاغذی تاریخی
است .در این پژوهش محلول کتیرا با درصدهای وزنی مختلف تهیه شد و جهت
باالبردن میزان  ،pHکلسیم هیدروکسید و جهت افزایش انعطافپذیری ،گلیسرول به
آن افزوده شد .تیمار حاصل روی نمونههای کاغذی سه بار بهوسیله اسپری دستی به
میزان  3/5میلیلیتر اسپری شده و سپس تحت کهنهسازی رطوبت -دما به شماره
استاندارد  ISIRI -4706به مدت  12روز کامل و کهنهسازی نور به شماره استاندارد
 ASTM D6789-02به مدت  6روز کامل قرار داده شد .نتایج نشان داد که pH
نمونههای تیمارشده قبل و بعد از کهنهسازی نسبت به نمونه شاهد ،به میزان  0/75تا
 2/2واحد افزایش یافته و در محدوده قلیایی قرار گرفته است .آنالیز  ،SEMپیوستگی
سطحی بیشتر الیاف را گزارش داد .ارزیابی مقاومت کششی نمونهها قبل و بعد از
کهنهسازی بیانکننده افزایش مقاومت کششی تا  %15بسته به میزان صمغ مصرفی
بود .نتیجه آنالیز رنگ سنجی ،قدر مطلق تغییرات رنگی نمونههای تیمارشده و نمونه
شاهد را قبل و بعد از کهنهسازی  0/145و  0/372گزارش داده و عدم تغییرات رنگ
و کدورت ماده استحکامبخش را اعالم نموده است.
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کاغذی تاریخی.

مقدمه
عوامل فرسايش در كاغذ به دودسته عوامل بیرونی
چون دما ،رطوبت و نور نامناسب و عوامل درونی چون
اسیدی بودن ،ساختار نامناسب كاغذ در اثر فرآوری ،نوع
جوهر و مواد افزودنی طبقهبندیشده كه هركدام بهنوعی
كاغذ را در معرض خطر قرار میدهند .آثار كاغذی

تهیهشده از خمیر حاوی چوب1موردمطالعه قرار گرفته كه
به جهت ماهیت كاربردی خاص اين كاغذ ازجمله زمان كم
استفاده ،هزينه و فرآيند ساخت پربازده و مکانیکی آن
دارای لیگنین2باال میباشند ،ساختار لیگنین موجود باعث
Wood pulp
Lignin

1
2
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فراهم آوردن شرايط اسیدی در كاغذ و بهنوعی موجبات
شکنندگی ،تردی و تغییر و ضعف ساختاری در ساختار
كاغذ و پیوندهای بین الیاف سلولز میشود [.]1
دیپلیمريزاسیون سلولز با نقش كاتالیزوری اسید موجود
در لیگنین ،يکی از معضالت در ماندگاری كاغذ به شمار
میرود كه در بلندمدت ،در روند ازهمپاشیدگی آن نقش
اساسی ايفا میكنند؛ چراكه  pHاسیدی منجر به شکست
باندهای شیمیايی متصلكننده پلیمرهای سلولز – دی
پلیمريزاسیون سلولز -در روندی ممتد و متوالی میشود
كه درنهايت منجر به تغییر رنگ و از دست دادن قدرت
تحمل پارگی كاغذ میگردد .اكسیداسیون كاغذ نیز در
باالبردن غلظت اسید در آن نقش دارد ،چراكه بهواسطه
اكسیداسیون فتونی گروههای اولیه الکلی در پلیمر سلولز
به آلدهید و در درجههای بعدی گونههای الکلی به
گروههای كربوكسیل اكسید میگردد .يکراه متوقف كردن
چرخه واكنشهای تسريع شده بهواسطه اسید،
خنثیسازی پروتونهای ) (+Hپديدآورنده  pHكمتر در
واكنش تركیبات قلیايی اسیدزدا است [1و.]2
با توجه به اصول مبانی نظری مرمت ،يافتن شیوهای
كمخطر جهت حفظ كالبد آثار هنری و تاريخی ،استفاده از
ماده اسیدزدا همراه با قابلیت استحکامبخشی (بهعنوان
تقويتكننده) آثار كاغذی كهنهشده ضروری به نظر
می رسد .در راستای هدف پژوهش و در جهت عملیات
حفاظت -مرمت و افزايش استحکام آثار كاغذی ،میتوان
آهارزنی مجدد يا استحکامبخشی را انجام داد تا حدی كه
به تمامیت ،شکل و ساختار آثار كاغذی خدشهای وارد
نشود [ .]1مواد استحکامدهنده مورداستفاده در كاغذ بايد
دارای ويژگیهای؛ اندازه ذرات مناسب ،عدم كدورت رنگی،
انعطافپذيری كافی ،گرانروی يا ويسکوزيته مناسب با اثر و
 pHقلیايی باشند [ .]3درحالیكه چسبهای پلیمری
موجود كه بهعنوان مواد عامل استحکامبخش رايجاند،
دارای معايب؛  pHاسیدی ،جلوگیری از مسدود شدن
منافذ اثر ،تغییر رنگ و زردشدن ماده پلیمری در برابر نور
 ،UV1داشتن دمای انتقال شیشهای  2Tgكم و در بعضی
موارد بخارات سمی میباشند .در بین پلی ساكاريدها،

Ultra Violente
Temperature Glasses

نشاستهها و صمغهای گیاهی از پركاربردترين مواد
بهكاررفته در صنايع كاغذسازی هستند كه بهطور عمده
جهت افزايش مقاومت كاغذ استفاده میشوند .زمانی كه
صمغ در بین الیاف كاغذ قرار گیرد باعث ايجاد و تقويت
پیوند بین الیاف كاغذ میگردد .در مقايسه با ديگر
پلیمرهای گیاهی ،صمغ از عملآوری و آمادهسازی
سادهتری برخوردار است .در راستای ارائه مادهای با خواص
متناسب با كاغذ جهت افزايش مقاومت كاغذهای فرسوده
با ماهیت اسیدی ،صمغ كتیرا 3به علت نوع تركیبات،
خواص رئولوژی ،پايداری در  pHها و دماهای مختلف و
همچنین بومی و اقتصادی بودن آن برگزيده شد [.]1
كتیرا از دو جزء محلول يا تراگاكانتین و نامحلول يا
باسورين با نسبت  40به  %60تشکیل شده است كه جزء
محلول يا تراگاكانتین متشکل از اورونیک اسید متصل به
چند مولکول قند آرابینوز است .جزء نامحلول يا باسورين
متشکل از گاالكترونیک اسید متصل به قندهای گاالكتوز و
كسیلوز است [ .]4در راستای پژوهش بر روی ويژگیهای
فیزيکی و رئولوژی صمغ كتیرا با توجه به سايز مناسب4
جزء محلول (تراگاكانتین) pH ،خنثی5و گرانروی آن ،جزء
محلول بهعنوان ماده مناسب جهت افزايش استحکام كاغذ
موردبررسی قرار گرفته است [ .]5در راستای تهیه ماده
استحکامبخش ،از حالل آبی استفاده شد كه باعث آبشويی
و حفاظت از پارچهها و كاغذهای تاريخی در برابر اسیديته
شده و همچنین پس از كهنهسازی نیز تأثیر مطلوبی دارد
[.]7
طی تحقیقات  Burgessو همکاران (،)1990-91
چندين ماده اسیدزدا چون منیزيم هیدروكسید ،كلسیم
هیدروكسید ،كربنات منیزيم ،كربنات كلسیم و .در راستای
حفاظت و مرمت كاغذ ،اعمال گرديد .نتايج نشان داد تیمار
كلسیم هیدروكسید 6ويژگیهايی چون عدم محصوالت
فرعی چون شوره ،عدم تورم لیف ،پايداری بعد از
)Tragacanth Gum (C28H48O

5

3

 4بر اساس مطالعات  Balaghiو همکاران ( ،)2011ا اندازه ذرات جزء
محلول مستخرج از صمغ كتیرا كمتر از  100 nmارزيابی شده است
[.]6
 pH 5صمغ  5/5تا  6میباشد و بهعبارتی اسیدی است درحالیكه
 pHجزء محلول آن  7و بهعبارتی خنثی میباشد [.]6

4

6Calcium

)Hydroxide (Ca(OH)2
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كهنه سازی و همچنین قابلیت استفاده از حالل آبی را دارا
است .با قیاس اين روش اسیدزدايی با درمانهای رايج
مشخص گرديد كه با وجود اينكه درمان محلول به دلیل
واكنشهای جنبشی ،هیدرولیز قلیايی اولیهی قویتری را
به وجود آورده ،از به وجود آوردن كاتالیزورهای
اكسیداسیون و هیدرولیز اسیدی مستقیماً در حمام درمان
نیز جلوگیری نموده و همچنین در بلندمدت از پايینترين
سطوح تخريب سلولز ممانعت به عمل میآورد [ 5و ]8؛
ازاينرو كلسیم هیدروكسید ،جهت تأمین ذخیره قلیايی در
آثار كاغذی تاريخی اسیدی و افزايش  pHتیمار استفاده
گرديد [ 9و  .]10تنها اشکال اصلی اين فرضیه ،محدوديت
درمان به كاغذهايی با جوهرها و رنگهای غیرقابلحل در
محلولهای آبی است [ 1و  .]2اين درمان حفاظتی در
دانشگاه فلورانس اصالحشده و بهعنوان يک روش
اسیدزدايی كاغذ در سال  2002منتشر شد [ .]2با توجه
به انعطاف كم تیمارهای پوششدهنده پلی ساكاريدی،
افزودن لیپید متناسب با مواد ،ضروری است [ ،]11افزودن
نرمكننده ،سبب كاهش برهمکنشهای موجود در ساختار
تیمار شده و باعث بهبود انعطافپذيری ،افزايش میزان
كششپذيری و كاهش انتقال رطوبت به تیمار میشود كه
گلیسرول 1به علت شفافیت آن بهعنوان تیمار مناسب در
نظر گرفته شده است [ 12و .]13
با توجه به ويژگیهای منحصربهفرد صمغ كتیرا و مواد
بهینهساز آن (كلسیم هیدروكسید و گلیسرول) ،هدف از
اين پژوهش بررسی تأثیر پلیمرهای استخراجشده از صمغ
كتیرا بر خواص  ،pHمقاومت و رنگ نمونههای كاغذی
بهمنظور جبران ضعفهای عدم پیوستگی ،مقاومت پايین و
تخلخل اين دست آثار در ايجاد پیوستگی و استحکام الیاف
است .آزمون مقاومت كششی نیز جهت بررسی مقاومت و
استحکام نمونههای تیمار شده انجام شد .تأثیر ماده بر
روی ساختار سطحی و همچنین رنگ نمونهها ارزيابی
گرديد .قابلذكر است كه طرح حفاظتی ارائهشده در اين
ال نوآورانه است
مقاله و استفاده از كتیرا در علم مرمت كام ً
و برای اولین بار ،جهت تیماردهی كاغذ ،بهعنوان آهار
مجدد و عامل استحکامبخش مطرح شده است.
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مواد و روشها
مواد
در اين پژوهش از صمغ كتیرا مفتولی سفیدرنگ
همدان تهیهشده از عطاری محلی استفاده شد .گلیسرول2
با فرمول مولکولی  C3H8O3و همچنین از محلول تهیهشده
هیدروكسید كلسیم محصول شركت  Merckآلمان استفاده
شد [.]1
روشها
روش پژوهش با مطالعات در چند دوره متناوب با
درصدها ،روشها و شیوههای اجرای متفاوت صورت
پذيرفته كه در اين مقاله مطلوبترين درصدها و شیوهها
ارائهشده است .بکار گرفتن كلسیم هیدروكسید و
گلیسرول ،جهت ايجاد ذخیره قلیايی و انعطاف كافی در
نمونههای كاغذی در راستای بهینهسازی صمغ بوده كه دو
درمان همزمان استحکامبخشی و اسیدزدايی آثار كاغذی
جهت تقويت الیاف و جلوگیری از فرسايش آن ،روش
پژوهش را جهتدار نموده است [ 1و .]14
آمادهسازی تیمار صمغ کتیرا
محلول كلسیم هیدروكسید بهعنوان محلول اسیدزدا
يا بافر در مركز اسناد و كتابخانه ملی تهیه گرديد .ابتدا 5
گرم از كلسیم هیدروكسید را در  1000میلیلیتر آب
مقطر مخلوط نموده و به مدت  3روز روی همزن
مغناطیسی قرار گرفت .سپس مخلوط مذكور را از صافی
رد نموده و محلول زيرين بهعنوان محلول اسیدزدا ،قابلیت
استفاده را داشت .محلول كلسیم هیدرواكسید را
قطرهقطره در  100میلیلیتر آب مقطر ريخته تا  pHآب به
 10برسد pH.محلول ،بايد بهاندازهای افزايش يابد تا در اثر
اجرای ماده روی نمونههای كاغذی pH ،نمونه از  8/5باالتر
نرود چون باعث تورم بیشازحد لیف و همچنین هیدرولیز
آن خواهد شد و در اين پژوهش باالترين میزان 10 ،pH
در نظر گرفته شد كه نهايت ًا مقدار  2/2میلیلیتر محلول
كلسیم هیدروكسید باعث حصول  pHموردنظر شد [.]1
2

محصول شركت  Merckآلمان با مشخصاتg/mol ،Cetwa %87

M: 99/10
Glycerol

1
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بر اساس مقاله  Balaghiو همکاران ( ،)2011ابتدا
كتیرا با آسیاب  DEPOSEپودر شد و سپس پودر صمغ از
مش  20عبور داده شد .درصدهای مختلف صمغ كه شامل
غلظتهای  0/3 ،0/25 ،0/15و  0/4درصد وزنی باشد،
وزن گرديده و به آب قلیايی شده اضافه گرديد .گلیسرول
به نسبت  %33وزن خشک صمغ به مخلوط اضافه شد.
مخلوط با همزن شیشهای به هم زدهشده و سپس مواد به
مدت  24ساعت در شرايط استاندارد محیطی (در دمای
 23درجه سانتیگراد و رطوبت  )%50قرار داده شد تا به
قوام و به عبارتی حداكثر ويسکوزيته برسد .مخلوط حاصل
روی همزن مغناطیسی به مدت  3ساعت با دور 750rpm
و دمای  40درجه سانتیگراد قرار داده شد تا حبابهای
موجود در مخلوط از آن خارج گردد .سپس اجزای محلول
و نامحلول تیمار صمغ با دستگاه سانتريفیوژ 1/0
 Kendrolab Oratoryproducts Magnafageساخت آلمان
با دور  3500rpmطی زمان  20دقیقه جداسازی نموده و
بهمنظور اصالح و تقويت ويژگیهای ماده از جزء محلول
استفاده شد .قابلذكر است كه غلظت  0/15درصد وزنی
صمغ به دلیل میزان كم صمغ مصرفی و گرانروی پايین،
ناكارآمد تشخیص دادهشده و از ادامه آزمونها كنار
گذاشته شد .همچنین غلظت  0/4درصد وزنی نیز به علت
باردارشدن تیمار و دافعه بین بارها موجب ساختار
پالستیسیته و گسترده در آن شده [ ]14و به دلیل عدم
قابلیت جداسازی اجزای آن و همچنین گرانروی باال از
ادامه بررسیها حذف شد و روند آزمونها با مقادير  0/25و
 0/3درصدهای وزنی ادامه يافت [ 1و .]4
تهیه نمونههای کاغذی و نحوه اجرای تیمار کتیرا
روی نمونهها
ازاينجهت كه هدف اين پژوهش استحکامبخشی
اسناد كاغذی تاريخی بهويژه كاغذهای تهیهشده از خمیر
حاوی چوب مانند روزنامه بود ،نمونههای جامعه آماری از
كاغذهای روزنامه تاريخی با قدمت  66و  36سال به ترتیب
باضخامتهای  140و  150میکرومتر كه جنبه
آزمايشگاهی داشته و كاغذ روزنامه معاصر با ضخامت 135
میکرومتر استفاده شد .ضمناً نمونههای كاغذی روزنامه
جامعه آماری طبق آنالیز عنصری  ،EDSحاوی پركننده-
های قلیايی چون هیدروكسیدها ،كربناتها و  ...نبوده و

ماهیت اسیدی داشتند .همچنین از كاغذ صافی واتمن به
ضخامت  380میکرومتر به دلیل  pHخنثی آن بهعنوان
استاندارد آزمايشگاهی مورداستفاده قرار گرفت.
ضخامتسنجی نمونهها با دستگاه ضخامتسنج
 ThichnessGageoبا مشخصات  1S12346-10ارزيابی
شد .نمونهها برای ارزيابی مقاومت كششی با ابعاد 14×2
سانتیمتر مربع در راستای طولی و عرضی و برای رنگ
سنجی با ابعاد  2×2سانتیمتر مربع برش زده شد .سپس
تیمار حاصل سه بار و هر بار به میزان  1/16میلیلیتر روی
نمونهها اسپری گرديد [.]1
کهنهسازی تسریعی دما – رطوبت و

نور1

كهنهسازی تسريعی دما -رطوبت و نور جهت ارزيابی
آسیبهای محیطی چون دما ،رطوبت و نور روی تیمار و
نمونههای كاغذی شاهد و تیمارشده انجام شد كه 55
نمونه از همه آنالیزها تحت عمل كهنهسازی قرار گرفتند.
كهنهسازی تسريعی دما -رطوبت نمونهها با استفاده از
استاندارد  ISIRI-4706توسط دستگاه ( Binderمدل
 )KBF115آلمان انجام شد ،طبق اين استاندارد همه
نمونهها در شرايط يکسان در معرض حرارت  80درجه
سانتیگراد و رطوبت باالی  %65به مدت  12روز كامل قرار
داده شد [ 15و  .]16كهنهسازی تسريعی نور طبق
استاندارد  ASTMبه شماره  D6789-02انجام شد [.]17
المپ ( UVBپهنای باند باريک  20 Wبا طولموج 311
نانومتر به رنگ آبی) در محفظه چوبی قرار دادهشده و
نمونهها در فاصله  20تا  25سانتیمتری المپ به مدت 6
روز تحت كهنهسازی نوری قرار گرفتند [ .]18طبق
استانداردهای مربوطه ،نمونهها به مدت  50سال پیر شدند
[.]1
اندازهگیری ویژگیها
تعیین pH

تغییرات  pHدر نمونهها ،قبل و بعد از كهنهسازی در
مقايسه با نمونه شاهد بهوسیله دستگاه  pHمتر با الکترود
مسطح و مشخصات
Accelerated Aging

1
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مقاومت کششی
طی مطالعات  Ansariو همکاران  ،2008اين آنالیز
جهت بررسی میزان تغییرات مقاومت كششی آنها با واحد
كیلو نیوتن بر متر در سیستم SIانجام شد .آنالیز در
راستای طولی يا راه الیاف نمونهها و در راستای عرضی يا
عمود بر راه الیاف هركدام جداجدا بررسی شده و
نمونههای تیمار شده قبل و بعد از كهنهسازی با نمونه
شاهد در راستای طولی و عرضی مقايسه شدند [.]20
آنالیز با دستگاه  INSTORNساخت آمريکا ،سرعت
 50ml/sو استاندارد  ISIRI-8273 -2انجام گرفت [ 21و
 .]22در راستای اين آنالیز 24 ،عدد نمونه كاغذ روزنامه
تاريخی با ضخامت  140میکرومتر و  40نمونه
آزمايشگاهی كاغذ واتمن با ضخامت  380میکرومتر با
غلظتهای  0/25و  0/3درصد وزنی و موردسنجش قرار
گرفت كه  32نمونه جهت مقايسه تحت كهنهسازی قرار
گرفتند .آنالیز با سه بار تکرار و هر بار با دو نمونه (به
عبارتی  6بار تکرار) انجام شده و برای حداقل رساندن
میزان خطا در آنالیز ،میانگین گرفته شد.
رنگ

سنجی1

يکی از ويژگیهای مهم در انتخاب ماده محافظ يا
استحکامبخش كاغذ ،عدم تغییرات رنگی حاصل از ماده
موردنظر روی نمونههای كاغذی است كه اين آزمون جهت
بررسی تغییرات سراسری رنگی (2)ΔEطراحی شده و عدد
كوچکتر  ΔEنشانه تغییر كمتر در رنگ نمونه است و از
طريق بررسی شاخصهای رنگی* l* a* bبه دست میآيد.
بهمنظور ارزيابی تغییرات رنگی يا  ΔEاز معادالت  1و 2
استفاده میشود:
()1
()2
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 ΔL>0نشانه روشنی و  ΔL<0نشانه تیرگی است .عالمت
( )+aنشاندهنده طیف رنگی قرمز و عالمت ()-a
نشاندهنده طیف رنگی سبز )+b( ،طیف رنگ زرد و )(-b
طیف رنگ آبی است [ 23و  .]24اعداد برحسب ارزش
نسبی با يکديگر مقايسه شدند .ضمناً تغییرات رنگی اگر
باالی عدد يک بود ،ماده استحکامبخش دارای رنگ بوده و
ازنظر ويژگی عدم رنگی دهی يا كدورت ،مردود است اما
اگر تغییرات رنگی زير  0/1باشد خطای دستگاه فرض
میشود .شاخصهای رنگی ماده استحکامبخش با دستگاه
Macbeth Color- Eye7000 A Spectrophotometer
 Gretagساخت آمريکا با محدوده طیفی 360 ،تا 750
نانومتر بر اساس استاندارد TAPPI TIS 0804-04
موردبررسی قرار گرفت [ 1و .]19
اين آنالیز با استفاده از  12نمونه كاغذ واتمن
(بهعنوان كاغذ استاندارد آزمايشگاهی) ،ضخامت 380
میکرومتر تیمارشده با غلظت  0/3درصد وزنی صمغ انجام
شد كه  6نمونه تحت كهنهسازی قرار گرفتند .آنالیز با سه
بار تکرار انجام شده و برای حداقل رساندن میزان خطا در
آنالیز ،میانگین گرفته شد.
تحلیل آماری
بررسی و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSدر قالب طرح تحلیل واريانس يکطرفه انجام شد.
همچنین شاخص خطا برای متوسط دادهها محاسبه و روی
نمودار نشان داده شد .همچنین مقايسه میانگینها در
گروههای دوتايی نیز با آزمون چند دامنه دانکن )(DMRT
در سطح اطمینان  %95انجام شد

*ΔE l*a*b*= √(l*-l0*)2+ (b*-b0*)2 + (a2
)*0

ΔE= ΔE sample- ΔE blank

كه l*3شاخص روشنايی تا تیرگی a*4،شاخص قرمزی
تا سبزی b*5،شاخص زرد تا آبی است .در اين آزمون
3

Colorimetrice analysis
color difference
1
Lightness- Darkness
2Total

2

Greenness-Redness
3 Blueness-Yellowness
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جدول  -1ویژگیهای موردبررسی و استانداردهای مربوطه
ویژگی موردبررسی

شماره استاندارد

کهنهسازی تسریعی دما و رطوبت

ISIRI-4706

کهنهسازی تسریعی نور

ASTM D6789-02

تعیین pH

TAPPI T 529-om99

مقاومت کششی

ISIRI-8273-2

رنگ سنجی

TAPPI TIS 0804-04

نتایج و بحث
تعیین  pHتیمار و نمونههای تیمار شده
طبق اشکال  pH ،1نمونههای تیمار شده  A2 ،A1و
 A3از نوع كاغذ روزنامه ،قبل از كهنهسازی در محدوده
قلیايی  7/39تا  7/59و بعد از عمل كهنهسازی ،نیز pH
نمونههای تیمار شده در محدوده نزديک به قلیايی  6/81تا
 7/45است .نمونههای واتمن فاقد اسید نیز تیمار شده و
 pHقبل از كهنهسازی  7/88و بعد از كهنهسازی 7/78
است .طی نتايج گروهبندی دانکن ،بین  pHنمونههای
تیمارشده و شاهد ،اختالف معنیداری وجود داشت و اين
تفاوت در نمونههای تیمار شده با  0/3درصد وزنی صمغ با
توجه به افزايش  40درصدی  ،pHآشکار بود.
با توجه به ماهیت اسیدی بودن نمونههای روزنامه
جامعه آماری ،تیماردهی نمونهها موجب افزايش pH
نمونههای تیمارشده قبل از كهنهسازی نسبت به نمونه
شاهد شده و همچنین پس از كهنهسازی ،نمونهها
همچنان دارای  pHقلیايی هستند .البته كاهش pH
درنتیجه فرآيند كهنهسازی تسريعی كاغذ ،قابل پیشبینی
است و اين كاهش در نمونه شاهد نیز مشهود است [.]25
افزايش  pHموجب جلوگیری از تخريب سلولز و
اكسیداسیون الیاف كاغذ شده و حتی پايداری خود را بعد
از كهنهسازی نیز حفظ نموده است .نتیجتاً ماده اسیدزدای
كلسیم هیدروكسید موجود در تیمار توانسته است واكنش
خنثیسازی را صورت داده و حتی ذخیره قلیايی كافی در
نمونهها ايجاد نموده و نقش اسیدزدايی و آبشويی نمونهها
را بر عهده گیرد .نتايج حاصل از اين پژوهش با مطالعات
 ،)2001( Boggardتطابق دارد [.]9
) Metrohm 691 )7/3pH meterبر اساس استاندارد
 TAPPI T 529-om99در دمای ̊ ±25 0/5 ccمورد ارزيابی

قرار گرفت .تعیین  pHمحلول با استفاده از دستگاه
متر ديجیتالی مدل  Metrohm 744انجام شد [،]19
نمونههای تیمار شده به تعداد  40عدد با غلظتهای 0/25
و  0/3درصد وزنی ماده موردبررسی قرار گرفت كه 16
عدد آن جهت مقايسه ،تحت عمل كهنهسازی قرار گرفتند.
آنالیز با سه بار تکرار انجام شده و برای حداقل رساندن
میزان خطا در آنالیز ،میانگین گرفته شد [.]1
pH

ریختشناسی
بهمنظور مطالعه ريختشناسی ،نحوه قرارگیری تیمار
در زمینه پلیمری و تخلخل الیاف در نمونههای شاهد و
تیمارشده با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی الکترونی
روبشی ( )SEMموردبررسی قرار گرفت .لذا از مقاطع
نمونهها با هدف بررسی میزان عمق نفوذ تیمار ،میزان پر
شدن خلل و فرج الیاف و ريختشناسی تیمار روی
نمونههای كاغذی با

SEM1توسط دستگاه

Seron
دتکتورSE2

 Technologyمدل  2100 AICساخت كره و
انجام شد؛ تخلخل نمونههای تیمار شده و شاهد بر اساس
نرمافزار  Image Gتوسط  SEMمحاسبه گرديد .نمونهها به
تعداد  3عدد بوده كه  1نمونه تحت كهنهسازی واقع شد.
نهايتاً نمونههای تیمار شده قبل و بعد از كهنهسازی با
نمونه شاهد مقايسه شدند [.]1

1

میکروسکوپ الکترونی روبشی
Secondary Electrons

2
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9

شاهد

S'1
S2

S'2

واتمن A4

روزنامه معاصر A3

روزنامه A2 140

مقدار pH

S1

5
4
3
2
1
0
روزنامه A1 150

شکل  -1نتایج  pHنمونهها
نوع نمونه ،بر اساس ضخامت  pH :BS ،µmنمونه شاهد بدون تیمار
 pH :S1نمونه تیمار شده قبل از كهنهسازی ،حاوی  0/25درصد وزنی صمغ pH :S'1 ،نمونه تیمار شده بعد از كهنهسازی ،حاوی  0/25درصد
وزنی صمغ
 pH :S2نمونه تیمار شده قبل از كهنهسازی ،حاوی  0/3درصد وزنی صمغ pH :S'2 ،نمونه تیمار شده بعد از كهنهسازی ،حاوی  0/3درصد وزنی
صمغ

ریختشناسی نمونهها
شکل  ،2تصاوير میکروسکوپی غلظتهای مختلف
تیمار كتیرا را با بزرگنمايی  1000برابر نشان میدهند .با
توجه به بیشکل بودن ماده ،غشايی از ماده تیمار روی
سطح نمونهها ديده میشود .البته به دلیل اسپری دستی
تیمار روی نمونهها ،پاشش همگونی از ماده روی كل سطح
نمونهها وجود ندارد .تصاوير گويای اين مطلب است كه در
نمونه فاقد تیمار يا شاهد (الف) ،خلل و فرج با عمق زياد،
بین الیاف مشاهده میشود ،شکستگی الیاف در اثر تخريب
ساختار و ديپلیمريزاسیون آنها به دلیل اسیدی بودن

كاغذ ،مشهود است و همچنین پیوند بین سطحی الیاف نیز
از بین رفته است .در شکل (ب) ،ماده تیمار موجب
چسبندگی الیاف و ماده زمینه بیوپلیمر و همچنین بهبود
پیوند و اتصاالت بین الیاف كاغذ شده است بهطوریكه
نمونههای تیمارشده نسبت به نمونه فاقد تیمار يکنواختتر
و هموارتر بوده و خلل و فرج با عمق كمتری در سطوح
نمونههای كاغذی ديده میشود .درنتیجه ،تیمار باعث
كاهش حفرهها شده است (جدول  )2بهنوعی كه فرآيند
استحکامبخشی باعث افزايش پیوند فیزيکی سطح طولی
الیاف و شکلپذيری منظمتر آنها گرديده است [.]20
الف

ب

شکستگی الیاف

تخريب الیاف

شکل  -2تصاویر میکروسکوپی و میزان تخلخل در( :الف) نمونه شاهد فاقد تیمار( ،ب) نمونه تیمارشده حاوی تیمار  0/3درصد وزنی
کتیرا ،قبل از کهنهسازی( ،ج) نمونه تیمارشده حاوی تیمار  0/3درصد وزنی کتیرا ،بعد از کهنهسازی با بزرگنمایی 1000X
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 Afsharpourو همکاران ( )2011و  Imaniو
( )2014نیز طی تحقیقات خود دريافتند كه آهاردهی
مجدد آثار كاغذی ،موجب پوششدهی مناسب ،استحکام،
تقويت و كاهش تخلخل و حفرههای سطح كاغذ شده است
[ 26و  .]27طبق جدول  ،2مقادير تخلخل نمونههای
تیمار شده و شاهد نشان داد كه نمونههای تیمار شده
نسبت به نمونه شاهد دارای تخلخل كمتری بوده ،هرچند
نمونههای كهنهسازی شده عمق تخلخل بیشتری را
نسبت به نمونههای قبل از كهنهسازی دارا بودند.

در نمونه (ج) ،تیمار حتی بعد از كهنهسازی نیز باعث
انسجام بیشتر و تخلخل كمتر الیاف نسبت به نمونه شاهد
شده و نیز يکنواختی و چسبندگی خود را حفظ نموده
است .لذا تیمار نهتنها باعث اصالح سطح و استحکام الیاف
شده بلکه بهبود چسبندگی بین سطح الیاف و ماده زمینه
پلیمری را نیز باعث میگردد .تیمار كتیرا موجب بهبود
خواص الیاف كاغذ و كیفیت پراكنده شدن ذرات و
چسبندگی آن در سطح اتصال شده است [ ]20و بعالوه
پايداری خود را نیز پس از كهنهسازی حفظ نموده است.

Afsharpour

جدول  -2میزان تخلخل نمونهها
نمونه

نوع نمونه

میزان تخلخل برحسب  umیا میکرون

الف

نمونه شاهد

59/23

54/77

41/95

ب

نمونه تیمار شده قبل از كهنهسازی

19/28

14/78

8/67

ج

نمونه تیمار شده بعد از كهنهسازی

39/98

24/33

15/08

مقاومت

کششی1

با توجه به اشکال  ،3دادههای نتايج مقاومت كششی
نمونههای روزنامه نشان میدهد كه مقاومت كششی
نمونههای استحکام بخشیشده ،قبل از كهنهسازی به
میزان  0/17تا  0/57كیلو نیوتن بر متر و بعد از
كهنهسازی 0/21 ،تا  0/73كیلو نیوتن بر متر نسبت به
نمونه شاهد در راستای طولی و عرضی افزايش داشت.
ضمناً مقاومت نمونهها در راستای طولی يا راه الیاف نسبت
به راستای عرضی افزايش بیشتری داشتهاند .مقاومت
كششی در نمونههای روزنامه ازلحاظ آماری و گروهبندی
دانکن در نمونههای تیمارشده با غلظت  0/3درصد وزنی
صمغ با افزايش درصد مقاومت ،با توجه به سطح معناداری
 0/0001كه كمتر از خطای مفروض در پژوهش ()0/05
بوده دارای تفاوت معناداری است .ولیکن در  0/25درصد
وزنی با توجه به اختالف كمتر دادهها ،تفاوت معناداری،
كمتر است.
مقايسه بین دادههای نتايج مقاومت كششی نمونههای
واتمن در اشکال  4نشان داد كه مقاومت نمونههای
استحکامبخشی شده ،قبل از كهنهسازی به میزان  0/08تا
 1/45و بعد از كهنهسازی ،به میزان  0/01تا  0/59كیلو
نیوتن بر متر نسبت به نمونه شاهد در راستای طولی و
1

Tensile Stress

عرضی افزايش داشت .مقايسه بین تیمارهای مختلف نشان
داد كه باالترين مقاومتها مربوط به نمونههای حاوی 0/3
درصد وزنی صمغ و  0/1میلیلیتر گلیسرول بوده و
كمترين مقاومتها متعلق به نمونههای حاوی  0/25گرم
صمغ است .مقاومت كششی در نمونههای روزنامه ازلحاظ
آماری و گروهبندی دانکن در نمونههای تیمارشده با غلظت
 0/3درصد وزنی صمغ با افزايش درصد مقاومت ،با توجه
به سطح معناداری  0/0001كه كمتر از خطای مفروض در
پژوهش ( )0/05بوده دارای تفاوت معناداری است؛ اما در
غلظت  0/25درصد وزنی با توجه به اختالف كمتر دادهها،
تفاوت معناداری كمتری وجود دارد .آنالیز مقاومت نشان
داد كه نمونههای تیمارشده قبل و حتی بعد از كهنهسازی،
افزايش مقاومت كششی را نسبت به نمونه شاهد نشان
داده كه نشاندهنده آن است كه در اثر استفاده از تیمار
صمغ كتیرا ،منطقه سطحی تماس الیاف و ماده،
توسعهيافته كه موجب بهبود چسبندگی الیاف -پلیمر،
انتقال بهتر تنش به تیمار و بهبود خواص مکانیکی كششی
شده است .بهطور خالصه تیمار منجر به اسیدزدايی كاغذ،
برهمکنش و اختالط بهتر ماده تیمار و الیاف شده و همین
امر موجب افزايش مقاومت نمونهها شده و حتی از
فرسايش مکانیکی و فیزيکی بیشتر كاغذ طی گذر زمان
ممانعت به عمل آورده است [ .]20در نتايج مطالعات
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 )2017( Soheilipourدريافت كه ماده صمغ بهعنوان ماده
پوشاننده و پايداركننده توانسته است باعث افزايش
مقاومت نمونهها شده و بعد از كهنهسازی نیز خواص خود
را حفظ نمايد [ .]28از طرفی ديگر در ارتباط با افزايش
مقاومت نمونههای حاوی گلیسرول در مقايسه با نمونههای
فاقد اين ماده میتوان استنباط كرد كه گلیسرول باعث
افزايش قابلیت تقويتكنندگی كتیرا شده است Balaghi .و
همکاران ( )2012نیز طی تحقیقی دريافتند كه در
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نمونههای حاوی گلیسرول ،بهبود خواص تیمار بهطور
مستقیم به ابعاد ،عمق نفوذ و میزان درهمرفتگی ذرات
بستگی دارد و همچنین گلیسرول نقش بسزايی در بهبود
مدول االستیسیته تیمار ايفا میكند [ .]6نتايج اين
پژوهش مبنی بر افزايش مقاومت كششی در نمونههای
كاغذی تیمارشده با ماده استحکامبخش با مطالعات
 Ariafarو همکاران ( )2016و  Khoobaniو همکاران
( )2016مطابقت دارد [ 19و .]25

شکل  -3مقاومت کششی نمونههای روزنامه  140میکرومتر
 ،TS1مقاومت كششی نمونه حاوی  0/25درصد صمغ ،TS2 ،مقاومت كششی نمونه حاوی  0/3درصد صمغ
 L1نمونه تیمار شده حاوی كتیرا و گلیسرول ،در راستای طولی يا  L2 ،MDدر راستای عرضی يا CD
) Blank(MDنمونه شاهد بدون تیمار در راستای طولی و ) Blank(CDنمونه شاهد در راستای عرضی

شکل  -4مقاومت کششی نمونههای واتمن
 TS1مقاومت كششی نمونه حاوی  0/25درصد وزنی صمغ ،TS2 ،مقاومت كششی نمونه حاوی  0/3درصد وزنی صمغ
 K1نمونه استحکامبخشی شده حاوی  0/3درصد وزنی كتیرا ،در راستای طولی يا  K2 ،MDدر راستای عرضی يا CD
 H1نمونه استحکامبخشی شده حاوی  0/3درصد وزنی كتیرا و  0/1میلیلیتر گلیسرول در راستای طولی H2 ،در راستای عرضی
) Blank(MDنمونه شاهد بدون تیمار در راستای طولی و ) Blank(CDدر راستای عرضی
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رنگسنجی نمونهها
در جدول  3تغییرات *( lروشنايی -تاريکی) نمونههای
تیمارشده در مقايسه با نمونه شاهد قبل و بعد از
كهنهسازی نشان داده شده است .اين تغییرات بیانگر مقدار
جزئی كاهش در روشنايی نمونهها قبل از كهنهسازی در
اثر افزودن تیمار كتیرا است .نتايج بررسی اين شاخص ،بعد
از كهنهسازی حاكی از كاهش اندكی در روشنايی كلیه
نمونهها است .اين كاهش در روشنايی نمونههای حاوی
تیمار ،بیشتر از نمونه شاهد است كه نشاندهنده تغییر
روشنايی اندک ماده بعد از كهنهسازی است .اين نشان
میدهد كه افزودن كتیرا تأثیر چندانی بر كاهش روشنايی
نمونههای كاغذی نداشته و تأيیدكننده روشنايی ماده
است.
ديگر شاخص موردبررسی در تغییرات رنگی ،فاكتور
* aاست كه میزان تغییرات رنگی از سبز به قرمز در
نمونههای حاوی تیمار قبل و بعد از كهنهسازی را نشان
میدهد .نتايج نشاندهنده اين است كه در نمونههای قبل
از كهنهسازی با افزودن تیمار ،شاهد سیر صعودی در مقدار
اين پارامتر هستیم كه درواقع نمايانگر تمايل به سمت
سبزی است .تیماردهی نمونههای كاغذی نیز بهتنهايی
تأثیر فراوانی بر سبزی كاغذ قبل از كهنهسازی داشته
است .نتايج بهدستآمده در نمونههای كهنهسازی شده نیز
روند مشابهی را همانند نمونههای قبل از كهنهسازی نشان
میدهد.
آنچه در بررسی تغییرات رنگی ايجادشده در نمونهها
بسیار واجد اهمیت است ،تغییرات به وجود آمده در
شاخص *( bزرد تا آبی) است .در بررسی اين شاخص از
تغییرات رنگی ،همانطور كه در جدول  3مشاهده میشود،
نتايج حاكی از نتیجه مثبت در كاهش زرد شدگی ماده
تیمار روی كاغذ است .در مقايسه نمونههای شاهد قبل و
بعد از كهنهسازی ،شکل مؤثری از زرد شدگی مشهود است
درحالیكه در مقايسه نمونههای تیمارشده ،قبل و بعد از
كهنهسازی میزان زردشدگی ،افزايش بیشتری را در اثر

كهنهسازی داشته است .البته میزان زردشدگی بعد از
كهنهسازی ،ناشی از تغییرات شیمیايی ايجادشده در كاغذ
طی فرآيند كهنهسازی بوده كه اين تغییرات شیمیايی،
همان اكسیداسیون لیگنین است [ 1و  .]25قابلذكر است،
حضور تیمار كتیرا و همچنین رنگ سفید آن موجب
كاهش اندكی در فرآيند زردشدگی نمونه تیمار در مقايسه
با نمونه شاهد شده است.
عالوه بر تحلیل و بررسی جداگانه هريک از شاخصها
در نمونهها ،تغییرات كلی رنگ ( )ΔEبا استفاده از فرمول
 1و  2نیز مورد ارزيابی قرار گرفت .در اين فرمول*،a0* ، l0
* b0شاخصهای شاهد رنگی در نمونههای قبل از
كهنهسازی بوده كه بهعنوان مرجع در ارزيابی تغییر رنگ
پس از كهنهسازی مورداستفاده قرار گرفته است.
تغییرات رنگی يا ΔEمقادير  0/372 ≥1و =0/145
 0/1≥ ΔEرا نشان داده كه برابر قدر مطلق نمونه
تیمارشده و نمونه شاهد قبل از كهنهسازی 0/145 ،و بعد
از كهنهسازی  0/372بوده است .دادهها مشخص نمود كه
تغییرات رنگی يا  AvgΔEمقاديری مابین اعداد  0/1و 1
بوده و كدورت رنگی محسوب نمیشود .قابلذكر است كه
كهنهسازی سبب افزايش شاخصهای رنگی *l*, a
نمونههای تیمار شده و شاهد شده است .مقادير
بهدستآمده به شرح زير است:
ΔE (Blank) = 90/682
ΔE (Blank') = 92/272
AvgΔE (H1) - ΔE (Blank) = 0/145
ΔE (H1) = 90/827
ΔE (H'1) = 92/644
Avg ΔE (H'1) - ΔE (Blank') = 0/372

پلیمرهای موجود در كتیرا نهتنها اثر زيان باری بر
تغییر رنگ نمونه كاغذ تیمار شده ندارد بلکه میتواند به
شکل مؤثری مانع تغییر رنگ بهويژه رنگ زرد شود .نتايج
حاصل از اين پژوهش با  )2009(Sediqianو  Ariafarو
همکاران ( )2016تطابق دارد [ 2و .]25
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جدول  -3نتایج رنگ سنجی
ΔE

*b

90/682

4/563

*a
-0/081

90/568

90/827

1/729

-0/205

90/811

)H1(MD

92/272

4/881

-0/150

92/143

)Blank'(MD

92/644

2/271

-0/306

92/616

)H'1(MD

*l

Sample
)Blank(MD

) Blank(MDنمونه شاهد بدون استحکامبخش قبل از كهنهسازی تسريعی Blank'(MD)،نمونه شاهد ،بعد از كهنهسازی تسريعی
) H1(MDنمونه تیمار شده حاوی  0/3درصد وزنی صمغ ،قبل از كهنهسازی تسريعی H'1(MD) ،نمونه تیمار شده ،بعد از كهنهسازی تسريعی

نتیجهگیری
در اين پژوهش ،تأثیر استفاده از محلول صمغ كتیرا
قلیايی شده با هیدروكسید كلسیم بر ويژگیهای ،pH
مقاومت كششی ،استحکام ،ريختشناسی و رنگسنجی
نمونههای كاغذی تیمارشده موردبررسی قرار گرفت .نتايج
نشان داد كه:
 .1تیمار كاغذها با كتیرا و هیدروكسید كلسیم قادر
به افزايش  ،pHمقاومت كششی برحسب میزان صمغ
مصرفی شده است ،اين تیمار سبب افزايش اتصال سطح
الیاف شده و همچنین قادر است تا الیاف اسیدی فرسايش
يافته را همزمان استحکامبخشی و اسیدزدايی نمايد .به
عبارتی ،بهبود معناداری در مقاومت كششی الیاف
نمونههای كاغذی ايجاد نموده و از فرآيند فرسايش
نمونهها بعد از كهنهسازی نیز جلوگیری به عمل آورد.
 .2ماده صمغ كتیرا ،فاقد رنگ و كدورت روی كاغذ
بوده ،در دماها و  pHهای مختلف پايدار بوده و بعد از
كهنهسازی نیز پايداری خود را حفظ نموده است.
 .3محلول تیمار با غلظت  0/3درصد وزنی صمغ،
مؤثرترين غلظت تشخیص داده شده و بهترين نتايج را در
آنالیزها به خود اختصاص داده است.

با توجه به ويژگیهای ماده صمغ كتیرا میتوان در
جلوگیری از آثار كاغذی فرسوده شده كه هنوز دچار
اضمحالل نشدهاند استفاده نمود تا از نابودی آنها طی
سالهای آتی ممانعت به عمل آيد .ضمناً اين ماده قابلیت
استفاده در تمامی آثار كاغذی عالوه بر آثار تهیهشده از
خمیر حاوی چوب را دارد .با توجه به معايب چسبهای
رايج مورداستفاده در مرمت و بر اساس نتايج بهدستآمده
از اين پژوهش و در راستای هدف دستیابی به ماده
استحکامبخش زيست پلیمر دارای خواص فیزيکی و
مکانیکی متناسب با كاغذ ،بايد عنوان نمود كه ماده صمغ
كتیرا با توجه به ويژگیهای آن جهت حفاظت آثار كاغذی
تاريخی توصیه میگردد.
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Influence of the alkalified tragacanth gum on optical and mechanical strength of
the historical paper documents

Abstract
The aim of this study is the assessment of the tragacanth gum,
its optimization and usage as a strengthener for restoration the
strength and durability to the historic papery documents. In
this study the tragacanth gum were extracted with different
weight percentages, then Calcium Hydroxide and Glycerol
were added to them for increasing the amount of PH and
flexibility, respectively. The treatment was sprayed three
times by 3.5 ml using spray can, then the samples were put in
an aging condition of temperature- humidity by the standard
No. of ISIRI- 4706 over 12 days, and aging condition of light
by the standard No. ASTM D6819-02e3 standard over 6 days.
The findings show that PH was increased about 0.75 to 2.20
per unit in the treatment samples in comparison to the control
sample in before and after aging process, which it is
transferred to the alkaline range. The SEM analysis indicated
the continuity of the broken fibers. Tensile stress analysis
showed an increase of the strength in the samples before and
after of aging about to 15% depending on the gum
consumption. Moreover, the results of colorimetric reported
the absolute color changes of the reinforcement samples and
control samples about 0.145 and 0.372 before and after aging
with unchanging in the strengthener material.
Keywords: tragacanth gum, optical features, mechanical
strenght features, historical paper documents.

A. Soheilipour1*
M. Azadi Bouyaghchi2
1

Ph.D. student, Department of
conservation and restoration, Islamic art
university of Tehran, Iran
2

Assistant Prof., Department of
conservation and restoration, Art
university of Isfahan, Iran
Corresponding author:
a.soheiliii@gmail.com
Received: 2016/12/22
Accepted: 2017/07/01

