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Abstract:

Purpose: The use of resins and gums in historical art works has been considered for a long time. 

These materials were used for a variety of purposes in different arts such as painting, calligraphy, 

gilding, architectural decorations and even buildings. Resins and gums were also used photog-

raphy. The present study carried out by examining the photographic glass plates of the album 

house of the Golestan Palace collection to identify the role of gums and resins in the production 

of Qajarid black-and-white glass plate negatives.

Method and Research Design:  Data was collected using FTIR method fornon-destructive chem-

ical analysis. Also, historical technical literature was reviewed for additional data.

Findings and Conclusions: As expected, the use of different resins and gums such as Arabic 

gum and shellac in different parts of the glass plate negatives has been common.  Some cases 

were identified to be different from those mentioned in the historical technical literature. These 

materials have been used as a varnish layer, pre-retouch, post-retouch coating, as well as adhesives.
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چڪیده: استفاده از صمغ ها و رزین ها در آثار هرنی-تاریخی از دیرباز مرسوم بوده است. این مواد 

در انواع هرنهای نقاشی، خوش نویسی، تذهیب، تزیینات وابسته به معامری و حتی بناها، با اهداف 

گوناگون استفاده می شده اند. هرن عکاسی نیز از این مواد بی بهره نبوده است. پژوهش حارض که با 

بررسی آثار عکاسی پایه شیشه ای آلبوم خانۀ مجموعۀ کاخ گلستان انجام شده است، مطالعه ای است بر 

روی نقش صمغ ها و رزین ها در تولید نگاتیوهای پایه شیشه ای در عکاسی سیاه و سفید.

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی چند مورد از کاربرد صمغ ها و رزین ها در تولید نگاتیوهای 

پایه شیشه ای در عکاسی سیاه و سفید مربوط به دورۀ قاجار، براساس نتایج آزمایش های انجام شده با 

روش دستگاهی FTIR است.

روش و رویکرد پژوهش: تحقیق انجام شده از نوع تجربی-موردی است و براساس آنالیزهای شیمیایی 

غیرمخرب و با تکیه بر مطالعات کتاب خانه ای و رساله های قدیمی مرتبط انجام شده است.

یافته های پژوهش: هامن طورکه انتظار می رفت استفاده از رزین ها و صمغ هایی مانند ِشالک، و صمغ 

عربی در بخش های مختلف انواع نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای رایج بوده است. البته دربین منونه های 

بررسی شده مواردی متفاوت با موارد رایج اشاره شده در رساله های قدیمی نیز دیده شد. از صمغ ها و 

رزین ها به عنوان الیۀ ورنی، پیش رتوش، پوشش بعداز رتوش، و هم چنین چسب استفاده می شده است.

کلیدواژه ها: صمغ؛ آثار عکاسی پایه شیشه ای؛ رزین؛ کلودیون؛ ژالتین.

استناد: نوحی، سحر، اسدیان، هلن. (1400). صمغ ها و رزین ها در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای 

متعلق به دورۀ قاجار: مطالعۀ چند منونه نگاتیو پایه شیشه ای تاریخی محفوظ در کاخ گلستان. گنجینۀ 
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1. مقدمه
استفاده از صمغ ها و رزین ها در آثار هنری-تاریخی از دیرباز مرسوم بوده است. چسبندگی 
و شفافیت، خاصیت شاخص و مشترک صمغ ها و رزین ها است. نوع طبیعی این مواد 
از ترشحات گیاهی محسوب می شوند. رزین های طبیعی از ترکیبات تِْرپِنوئیدی یا فنولی 
به راحتی  کلروفرم  و  اتر  الکل،  در  ولی  نامحلول اند؛  آب  در  عمدتاً  و  تشکیل شده اند 
ترکیبات  از  بزرگ  گروهی  صمغ ها  1396، ص12(.  عبادی،  و  )جاکی  می شوند  حل 
پلی ساکاریدی اند که در ساختمان شیمیایی خود دارای مولکول های هیدروفیلیک اند و 
براین اساس به راحتی در آب حل می شوند. این مواد در حضور آب می توانند محلول های 

ویسکوز و یا ژل تشکیل دهند )جاکی و عبادی، 1396، ص11(.
صمغ ها و رزین ها درعین برخورداری از خواص عمومی تقریباً مشترک، هریک 
به تنهایی نیز ویژگی هایی منحصربه فرد دارند. این مواد باتوجه به ویژگی هایشان با اهدافی 
گوناگون در انواع آثار هنری-تاریخی مانند انواع نقاشی، خوش نویسی، تذهیب، تزیینات 
معماری و حتی بناها استفاده می شده اند. برای نمونه صمغ ها به عنوان بست در ساخت 
رنگ ها و مرکب ها کاربرد فراوان داشته اند )سلطانی و همکاران، 1394، ص133(. همچنین 
از صمغ عربی در  استفاده  انجام شده توسط رمازیلز و همکارانش،  براساس مطالعات 
 Remazeilles) مرکب های قدیمی، خوردگی و فرسایش سلولز را به تأخیر می انداخته است
et al., 2004, p130). ایجاد چسبندگی برای رنگ دانه ها و قوام دادن به مرکب، از کارکردهای 

صمغ ها بوده است )سلطانی و همکاران، 1394، ص133(.
هنر عکاسی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از صمغ ها و رزین ها بهرۀ کافی برده است. 
به استناد متون فنی قدیمی و کتب جدید، رزین های طبیعی و سنتزی و هم چنین صمغ ها 
در موارد متعدد و در انواع آثار عکاسی کاربردی گسترده داشته اند. برای نمونه کلودیون 
که رزینی سنتزی است به عنوان مادۀ چسباننده در آثار پایه شیشه ای و پایه کاغذی استفاده 
 Mrhar,) می شده است و از صمغ عربی در روش های چاپی صمغی1 استفاده می شده است
2015) و استفاده از صمغ ها و رزین ها به عنوان پوشش دهنده ها یا الیۀ ورنی بسیار رایج 

بوده است (رحیمی، 1391؛ ذکاء، 1376، ص400؛ McCabe, 2005, p112). هم چنین طبق مقالۀ 
»رتوش، مواد و فنون آن در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای کاخ گلستان« استفاده از 
صمغ ها و رزین ها در انواع تکنیک های افزودنی رتوش کاربرد فراوان داشته است )نوحی 
و همکاران، 1398(. عالوه براین، به دلیل ماهیت شفاف این مواد از آن ها برای رنگ آمیزی 

عکس های مثبت روی شیشه نیز استفاده شده است )رحیمی، 1391، ص712(.

محلول  روش  این  در   :gum printing .1
یا  و  پتاسیم  دی کرومات  با  عربی  صمغ 
الیۀ  به عنوان  و  می شود  مخلوط  آمونیوم 

حاوی تصویر به کار می رود.
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از  باید  تنها  آن ها  تشخیص  برای  و  ندارند  مشخصی  ریخت شناسی  رزینی  مواد 
روش های بررسی ساختار شیمیایی استفاده کرد. به دلیل اینکه این مواد وارد واکنش های 
مختلف می شوند و هم چنین به دلیل رفتار پیری ترکیبات سازندۀ این مواد در طول زمان، 
شناسایی آن ها بسیار دشوار است. به عالوه چون استفاده از این مواد در آثار هنری عمومًا 
در ترکیب با مواد دیگر است، مکانیسم دگرگونی آن ها دستخوش تغییر قرار می گیرد و 
این دگرگونی در موارد بسیاری قابل پیش بینی نیست )نعمتی بابای لو و همکاران، 1395، 

ص68(؛ این مطالب تا حدود زیادی دربارۀ صمغ ها نیز صادق است.
در مطالعات مختلف، روش FTIR یکی از مناسب ترین روش های شناسایی این مواد 
 Granzotto et al., 2017; Mills & White, 1977; Prati et al., 2011; Bruni) معرفی شده است

.(& Gugliemi, 2014

از صمغ ها و  استفاده  به استناد متون قدیمی  در پژوهش حاضر چند نمونه ای که 
رزین ها در آن ها محتمل بود و هم چنین مواردی که حدس زده می شد این دسته از مواد 
در آن ها به کار رفته باشد، با استفاده از آنالیز دستگاهی FTIR شناسایی و مطالعه شد. روش 
FTIR چون یکی از بهترین روش ها برای شناسایی مواد آلی با مقدار ناچیز نمونه )درحدِّ 

میلی گرم( است و قادر است به سادگی، با سرعت زیاد و هزینۀ کم اطالعات مفیدی درزمینۀ 
شناسایی مواد به دست دهد برای این منظور انتخاب شد.

این امکان وجود دارد که بتوان تاحدودی براساس کتب و رساله های فنی مربوط 
به دوران قدیم، به آگاهی ای نسبی دربارۀ مواد به کاررفته در این آثار دست یافت؛ ولی 
این موضوع روشن است که بدون انجام آزمایش ها و بررسی های علمی، شناسایی دقیق 
و مطمئن این مواد غیرممکن است. درواقع آگاهی از مطالب عنوان شده در متون فنی و 
رساله های باقی مانده از گذشته می تواند راه را برای انتخاب روشی مناسب برای انجام آنالیز، 
و رسیدن به جوابی قطعی و قابل استناد هموار کند. به کارگیری روش تحلیلی یکپارچه ای 
مبتنی بر استفاده از روش های غیرمخرب و غیرتهاجمی برای شناسایی مواد به کاررفته 
در عکس های قدیمی، گامی اساسی در راستای انتخاب مسیر درست برای حفاظت از 
آثار عکاسی و درصورت لزوم برنامه ریزی برای روش مرمتی مناسب است. براین اساس 
شناخت دقیق مواد، متضمن رویکردی مناسب و آگاهانه درجهت حفاظت از این اشیاء 

هنری و تاریخی-فرهنگی است.

صمغ ها و رزین ها در
 نگاتیوهای عکاسی  ...
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2. پرسش های کلیدی
پرسش های کلیدی مطرح در پژوهش حاضر که پاسخگویی علمی و مستدل به آن ها 

می تواند کمکی شایان در حفاظت و مرمت آثار باشد به شرح زیر است:
موارد رایج استفاده از صمغ ها و رزین ها در نگاتیوهای شیشه ای کدام است؟

آزمایش ها و آنالیزهای علمی انجام شده، وجود صمغ ها و رزین ها را در نگاتیوهای 
عکاسی پایه شیشه ای با چه کاربردهایی تأیید می کند؟

آیا استفاده از صمغ ها و رزین های طبیعی در نگاتیوهای شیشه ای با آنچه که در متون 
فنی و رساله های قدیمی ذکر شده است و آنچه که به لحاظ منطقی انتظار می رود مطابقت 

دارد؟
آیا با بررسی ظاهری، و با تکیه بر متون فنی قدیمی، می توان نوع صمغ یا رزین 

استفاده شده در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه ای را حدس زد؟
آیا با روش آنالیز FTIR تشخیص دقیق نوع صمغ یا رزین استفاده شده در نگاتیوهای 

عکاسی پایه شیشه ای ممکن است؟

3. ابزار و شیوۀ کار
در پژوهش حاضر از طیف سنجی مادونِ قرمز (FTIR) استفاده شد؛ چون روشی شناخته شده 
و مطمئن برای شناسایی مواد آلی است و درعین حال روشی میکروتخریبی محسوب 
با به کارگیری این روش شناسایی مواد به کاررفته در الیۀ ورنی، پیش رتوش،  می شود. 
آلی هستند-  مواد  از دستۀ  به کاررفته در رتوش -که مطمئناً  رتوش و بست رنگ های 

به سادگی امکان پذیر شد.
آنالیزهای FTIR در پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شد. آماده سازی نمونه ها به روش 
تهیۀ قرص شفاف از مخلوط نمونه و پودر KBr -که به مدت 5 دقیقه تحت پرس با فشار 
10 تن قرار گرفتند- انجام شد. طیف های مربوط، با دستگاه Nicolet 510P محصول آمریکا، 
در حالت عبوری و در محدودۀ cm-1 450-4000 با تفکیک پذیری cm-1 4 و پیمایش 64 ثبت 
شد. تمام طیف های ارائه شده در این تحقیق با تصحیح خط زمینه و به صورت عبوری 

آمده است.

4. منونه برداری و منونه های بررسی شده
تمام نمونه ها نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه اِی متعلق به مخزن اسناد تصویری کاخ گلستان 
و مربوط به دورۀ قاجارند و تکنیک های به کاررفته در آن ها کلودیونی و یا ژالتینی است. 

سحر نوحی
 زهرا (هلن) اسدیان
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نمونه های  یا  و  مطالعاتی1  نمونه های  از  بیشتر  آزمایش های  انجام  برای  نمونه  انتخاب 
اصلی انجام شد، چون مواد موردنیاز برای انجام آزمایش در آن ها دردسترس بود. تمام 
محدودیت ها و مالحظات مربوط به آثار هنری-تاریخی در نمونه برداری لحاظ شد. برای 
مثال نمونه رنگ های رتوش موردآنالیز از نمونه های مطالعاتی و یا نمونه های اصلی ای که 
رنگ آن ها ریخته بود و یا آن هایی که تااندازه ای آسیب دیده بودند )از بخش آسیب دیده( 
نمونه برداری شد. دربارۀ الیۀ ورنی نیز از قسمت های آسیب دیده و یا قسمت های خارج 
از تصویر نمونه برداری انجام شد. نمونه برداری با استفاده از سوزن تنگستن و در برخی 
موارد تیغ اسکالپل شمارۀ 11 و 23 انجام شد؛ به این صورت که با استفاده از این ابزار از 
منطقه ای که کمترین آسیب را به اثر وارد کند نمونه ای کوچک خراشیده شد و درحدِّ کمتر 

از 1 میلی گرم از مواد برداشته شد.
نمونه های بررسی شده عبارت اند از:

نمونۀ شمارۀ 1: نگاتیو پایه شیشه ای کلودیونی به شماره ثبت GP001650: به رنگ 
کرم-شیری، دارای رتوش رنگی مربوط به پس زمینه و بدون آسیب جدی.

این نمونه به دلیل دارابودن الیۀ ورنی در قسمت فاقد امولسیون، برای بررسی الیۀ 
ورنی، به رنگ زرد شفاف انتخاب شد. الیۀ ورنی در ظاهر سالم به نظر می رسید و ازآنجاکه 
سایر نمونه های نگاتیو کلودیونی موجود در آرشیو مخزن اسناد تصویری کاخ گلستان 
ازنظر ظاهری کاماًل مشابه آن بودند این نمونه به عنوان نمایندۀ این دسته از آثار برای بررسی 

الیۀ ورنی انتخاب شد.

.)GP001650 نگارنده؛ آلبوم خانۀ کاخ گلستان: شیشه با شماره ثبت(

1. منونه های مطالعاتی: منونه های شکسته 
و یا دارای آسیب زیاد هستند که به دلیل 
مالحظات حفاظتی جدا از منونه های دیگر 
نگهداری می شوند و با شامره ثبت جداگانه 
انجام  برای  منونه ها  این  می شوند؛  ثبت 

کارهای مطالعاتی در اولویت اند.

تصویر 1

برای  کلودیونی  نگاتیو 
بررسی الیۀ ورنی

صمغ ها و رزین ها در
 نگاتیوهای عکاسی  ...
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نمونۀ شمارۀ 2: نگاتیو پایه شیشه ای کلودیونی به شماره ثبت GP001652: به رنگ کرم-
شیری، دارای رتوش رنگی مربوط به پس زمینه، در بعضی نواحی دارای آسیب ترک های 

شبکه ای و پوسته شدگی، هم چنین کمبود امولسیون در چهار گوشه.
این نمونه به دلیل دارابودن الیۀ ورنی در قسمت فاقد امولسیون، برای بررسی الیۀ 

ورنی که با رنگ زرد شفاف ظاهر شده بود انتخاب شد.

.)GP001652 نگارنده؛ آلبوم خانۀ کاخ گلستان: شیشه با شماره ثبت( 
نمونۀ شمارۀ 3: نگاتیو پایه شیشه ای ژالتینی به شماره ثبت GP002199: به رنگ مشکی، 
دارای پیش رتوش موضعی و رتوش گرافیتی در ناحیۀ صورت سوژه، و زردشدگی در 

قسمت باالی تصویر.
این نمونه به دلیل دارابودن الیۀ پیش رتوش موضعی، برای بررسی پیش رتوش انتخاب 

شد.

                      الف                          ب
)GP002199 نگارنده؛ آلبوم خانۀ کاخ گلستان: شیشه با شماره ثبت(

 

تصویر 2
مردم  و  شاه  انقالب  شش گانۀ  لوایح 

(ساکام، 297-49042).

 
تصویر 3

الیۀ پیش رتوش در نگاتیو ژالتینی برای 
آماده سازی بسرت برای انجام رتوش با مداد 

گرافیت:
نور  در  امولسیون  حاوی  وجه  الف:   

انعکاسی
 ب: هامن نگاتیو در نور عبوری

سحر نوحی
 زهرا (هلن) اسدیان
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نمونۀ شمارۀ 4: نگاتیو پایه شیشه ای کلودیونی به شماره ثبت GPS001: به رنگ کرم، 
دارای رتوش رنگی به رنگ های زرد و قرمز.

این نمونه برای بررسی بست رنگ های متعلق به رتوش انتخاب شد.

.)GPS001 نگارنده؛ آلبوم خانۀ کاخ گلستان؛ نمونۀ مطالعاتی به شمارۀ( 

نمونۀ شمارۀ 5: شیشه به شماره ثبت GP005555: مادۀ چسبانندۀ کاغذ رتوش، مربوط 
به نگاتیو پایه شیشه ای کلودیونی.

.)GP005555 آلبوم خانۀ کاخ گلستان: شیشه به شماره ثبت( 

تصویر 4
استفاده از دو رنگ قرمز تیره و زرد 
در نگاتیو شیشه ای کلودیونی در وجه 

فاقد امولسیون

تصویر 5
نگاتیو کلودیونی رتوش شده 

با کاغذ 

صمغ ها و رزین ها در
 نگاتیوهای عکاسی  ...
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FTIR 5. بررسی نتایج
بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 1: براساس طیف به دست آمده )تصویر 6(، نمونۀ 
موردآنالیز نوعی هیدرات کربن از نوع صمغ طبیعی و احتماالً صمغ عربی است. پیک های 
حاضر در ناحیۀ cm-1 3000-3600 و هم چنین cm-1 2800-3000 به ترتیب به مدهای 
کششی پیوندهای O-H و C-H تعلق دارند. پیک ظاهرشده در ناحیۀ cm-1 3412 در 
طیف تنها به پیوند O-H متعلق است. پیک های  cm-29341 وcm-28581به مدهای 
 1-cm 1 1637 و-cm برمی گردد. پیک های موجود در نواحی C-H ارتعاشی گروه های
متقارن گروه های  ارتعاش  از  که  به گروه کربوکسیلیک (COOH) است  مربوط   1421
کربوکسیلیک حاصل از بقایای اسیدهای اورونیک موجود در پلی ساکاریدهای صمغ حاصل 
 C-O، 1 800-1200 ناشی از حرکات ارتعاشی-cm می شود. پیک های موجود در نواحی
C-C و C-O-C و مدهای خمشی C-O-H و C-H در زنجیرۀ اصلی پلیمرند. پیک 
در حدود ناحیۀ cm-1 1075 متعلق به کشــش نامتقارن پیوند C-O-C گروه اتر در حلقه 
است. پیک حاضر در ناحیۀ cm-1 780 احتماالً مربوط به اتصال 4-1 گاالکتوز و 1-6 

.(Brambilla et. al., 2011, p1833) .مانوز است

.)GP001650 نگاتیو شیشه ای کلودیونی با شماره ثبت(
 

تصویر 6
آنالیز FTIR الیۀ ورنی

سحر نوحی
 زهرا (هلن) اسدیان
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صمغ عربی که نوعی هیدرات کربن پلی ساکاریدی است به راحتی در آب حل می شود 
و حتی حل مقادیر زیاد آن در آب ویسکوزیتۀ زیادی ایجاد نمی کند. یکی از کاربردهای 
اصلی صمغ عربی، پوشش دهندگی خوب آن برای جلوگیری از اکسیداسیون اثر است. 
این ویژگی ها، در کنار قیمت مناسب این ماده، سبب شده است که یافتن جایگزین برای 
آن در آثار هنری کار آسانی نباشد )رحیمی، 1391؛Coppen, 1995, p11 & 12 (. باتوجه به 
اینکه کلودیون )امولسیون به کاررفته در نمونۀ مورد بررسی( در آب نامحلول است، استفاده 
از صمغ عربی )ماده ای محلول در آب( به عنوان پوشش دهنده کاماًل منطقی است. چنانچه 
در رسالۀ عکاسی ترجمۀ میرزامحمودخان آمده است در مواردی که درنظر بوده تا تعداد 
زیادی عکس مثبت از نگاتیو تولید نشود، صمغ عربی محلول در آب به عنوان الیۀ ورنی 
استفاده می شده است. آلبومین محلول در آب و یا محلول ضعیفی از دکسترین1 نیز جزء 
موادی هستند که در این رساله به عنوان الیۀ ورنی به آن ها اشاره شده است. استفاده از 
مقدار زیاد صمغ ممکن است سبب پوست پوست شدن تصویر در این محصوالت شود؛ 
در چنین مواردی استفاده از روغن خشخاش به همراه مادۀ ورنی پیشنهاد شده است. استفاده 
از بنزین به همراه ورنی نقاشی و یا بنزین به همراه سقز سفید نیز از دیگر مواردی است که 
در این رساله به آن اشاره شده است )رحیمی، 1391، صص 428-429(. بر همین اساس 
ظهور پیک در ناحیۀ حدودی cm-1 1730 می تواند مربوط به حضور ورنی و یا سقز در 

ترکیب باشد.

بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 2: براساس طیف به دست آمده )تصویر7(، 
نمونۀ موردآنالیز نوعی رزین طبیعی و احتماالً ِشالک است. شالک را تنها رزینی می دانند 
که از حشرات به دست می آید. این ماده می تواند در طول زمان و دراثر افزایش دما و یا 
رطوبت، دراثر پلیمریزاسیون درون مولکولی دچار تغییراتی در خواص ازجمله شکنندگی و 
انحالل پذیری کمتر شود. افزایش شدت پیک مربوط به ارتعاش کششی پیوند C=O موجود 
در استر در ناحیۀ حدودیcm-1 1700 و کاهش شدت پیک مربوط به ارتعاش کششی پیوند 
Khair-) 3400 نشان دهندۀ پلیمریزاسیون درون ملکولی است cm-1 در ناحیۀ حدودی O-H

uddin et al., 2016, p1). پیوند مربوط به تشکیل گروه های استری در ناحیۀ cm-1 1730 ظاهر 

می شود؛ حال آنکه باند ناحیۀ cm-1 1715 مربوط به گروه اسیدی است.

است  َگردی  دیکسرتیْن  یا  دکسرتین   .1
بی بو و بی رنگ یا مایل به رنگ زرد که در 
مخلوط با آب خمیری چسبناک تولید می کند 
که به عنوان چسب مترب نیز به کار می رود 

(رحیمی، 1391، ص559).

صمغ ها و رزین ها در
 نگاتیوهای عکاسی  ...
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.)GP001652 نگاتیو شیشه ای کلودیونی با شماره ثبت(

 2800-3000cm-1هم چنین و   3000-3600cm-1 ناحیۀ  در  حاضر  پیک های 
به ترتیب به مدهای کششی پیوندهای O-H و C-H موجود در CH2 و CH3 تعلق 
دارند. پیک ظاهرشده در ناحیۀ  3427cm-1در طیف، تنها به پیوند O-H متعلق است. 
برمی گردد.   C-H گروه های  ارتعاشی  مدهای  به   2847cm-1 و   2941cm-1پیک های
پیک موجود در ناحیۀ حدودی1700cm-1 مربوط به گروه اسیدی است. پیوند اولفینیک 
حاصل از ارتعاش پیوند )C=C( سبب پیدایش باند در ناحیۀ1645cm-1 شده است. پیک 
ناحیۀ 1645cm-1 متعلق به پیوند C=C است. پیک ناحیۀ 1275cm-1 مربوط به ارتعاش 

.(Derry, 2012, p99) است )C-O( پیوند
باتوجه به اینکه شالک ماده ای محلول در الکل است و کلودیون نیز در الکل حل 
می شود، بنابراین ابتدا استفاده از شالک به عنوان الیۀ ورنی برای آثاری با امولسیون کلودیونی 
کمی عجیب به نظر می رسید؛ ولی با بررسی منابع مشخص شد که جنس الیۀ ورنی در این 
محصوالت -که پس از خشک شدن نگاتیو از آن ها استفاده می شده است- بیشتر سندروس 

 
تصویر 7

آنالیز FTIR الیۀ ورنی 

سحر نوحی
 زهرا (هلن) اسدیان
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و یا شالک معرفی شده است (McCormick-Goodhart, 1989, p138). هم چنین در رسالۀ 
عکاسی ترجمۀ میرزامحمودخان آمده است که استفاده از ورنی های نقاشی و ورنی های 
الکل دار رایج بوده است؛ چون زودخشک شونده اند و چسبناک هم نیستند )رحیمی، 1391، 

صص 429-428(.
با رعایت برخی موارد، شالک به لحاظ مقاومت خوبی که دربرابر نور UV دارد و 
دیرتر رو به زردی می گذارد، می تواند انتخابی بهتر باشد. ازجمله مواردی که باید در هنگام 
استفاده از این ماده به عنوان الیۀ ورنی به آن توجه کرد این است که از الکلی با غلظت کمتر 
به عنوان حالل این ماده استفاده شود. دیگر اینکه شیشه پیش از استفاده از شالک و بعداز 
استفاده از آن باید گرم شود. هم چنین مالحظاتی در نحوۀ ریختن این محلول بر روی شیشه 

وجود دارد که از مشکالت می کاهد.
بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 3: نتیجۀ به دست آمده از آنالیز FTIR نمونۀ 
مربوط به الیۀ پیش رتوش در رتوش چهره -که در نگاتیوهای پایه شیشه ای ژالتینی استفاده 
شده بود- طیفی مربوط به نوعی هتروپلی ساکارید از گروه صمغ های طبیعی را نشان داد 
)تصویر 8(. باتوجه به تطابق طیف به دست آمده با طیف های استاندارد مربوط به صمغ 

عربی، می توان حدس زد که مادۀ استفاده شده به این منظور صمغ عربی بوده است.

)GP002199 نگاتیو شیشه ای ژالتینی با شماره ثبت(

تصویر 8
ورنی  الیۀ   FTIR آنالیز 

مربوط به پیش رتوش 

صمغ ها و رزین ها در
 نگاتیوهای عکاسی  ...
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ازآنجاکه امکان نمونه برداری از این الیه به دلیل احتمال واردشدن آسیب به آثار حاوی 
این الیه وجود نداشت، بنابراین شاید نتوان برای صدور قاعده ای کلی دراین باره حرفی زد؛ 
ولی چیزی که مسلم است این است که باوجود اشارۀ اغلب رساله های ایرانی به استفاده از 

ماتولین1 به عنوان الیۀ پیش رتوش، از صمغ عربی نیز به این منظور استفاده می شده است.
همان طورکه در بررسی الیه های ورنی به کاررفته در سه نمونۀ فوق مشاهده شد، در طیف 
حاصل از آنالیز تمام نمونه ها مشابهت زیادی وجود دارد. تمام آن ها از گروه هیدروکربن ها 
هستند و چون به دستۀ صمغ ها و رزین های طبیعی تعلق دارند، طیف هایی مشابه ایجاد 
کرده اند. این مواد متشکل از زنجیره های بلند قندها هستند و ازنظر پیوند شیمیایی دارای 
تعداد زیادی گروه O-H متصل به کربن هستند. باند قوی ناحیۀ3300cm-1 مربوط به پیوند 
O-H است. دو باند قوی در نواحیcm-1 1620 و cm-1 1080 به ترتیب مربوط به گروه 

کربوکسیلیک و پیوند C-O است.
این موضوع که مواد به کار رفته به عنوان الیۀ ورنی در نمونه های با امولسیون کلودیونی، 
از دسته موادی باشد که حالل آن ها آب است، تاحدزیادی قابل پیش بینی بود و در متون 
قدیمی نیز به آن ها اشاره شده است؛ ولی استفاده از این مواد در آثار با امولسیون ژالتینی 
به لحاظ منطقی و باتوجه به رساله های قدیمی عکاسی تاحدی دور از انتظار می نمود؛ چراکه 

ژالتین به آب حساس است و الیۀ ژالتینی دراثر تماس با آب متورم می شود.
تنها موردی که می تواند موضوع را توجیه کند این است که حاللیت ژالتین دراثر 
تابش نور کاهش می یابد، و احتماالً در این میان حاللیت ژالتین در مقایسه با موادی 
مانند صمغ عربی کمتر می شود (Gernsheim, 1962, p249). عالوه برایْن ژالتیِن مربوط به 

.(Teramoto et al., 2012, p2579) پستانداران از حاللیت نسبتاً کمتری برخوردار است

بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 4: دربارۀ بست رنگ های به کاررفته در این 
نمونه، باتوجه به آنالیز FTIR )تصویر 9(، و شباهت نتایج با طیف استاندارد مربوط به صمغ 

عربی می توان نتیجه گرفت که بست رنگ ها مشابه و احتماالً متعلق به صمغ عربی است.

عکاسی  »علم  کتاب  براساس  ماتولیْن   .1
جدید« اثر گارنیک خاِن دالکیجیان، متشکل 
از الکل، سندروس، و روغن کرچک است 

(رحیمی، 1391، ص679)

سحر نوحی
 زهرا (هلن) اسدیان
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الف

ب
.)GPS001 نگاتیو شیشه ای کلودیونی با شماره ثبت(

تصویر 9

آنالیز FTIR مربوط به رنگ های رتوش: 
الف: قرمز؛ ب: زرد

صمغ ها و رزین ها در
 نگاتیوهای عکاسی  ...
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 FTIR بررسی طیف مربوط به نمونۀ شمارۀ 5: براساس طیف به دست آمده از آنالیز
)تصویر 10(، به نظر می رسد که این ماده نیز مشابه مورد قبل از دستۀ صمغ ها و رزین ها 
باشد و به دلیل تشابه بسیار زیاد آن با طیف استاندارد مربوط به صمغ عربی می توان آن را 

صمغ عربی دانست.

)GP005555 نگاتیو شیشه ای کلودیونی با شماره ثبت(

6. نتیجه
برطبق متون قدیمی انتظار می رفت که در آثار عکاسی پایه شیشه ای از مواد رزینی و صمغ ها 
در الیۀ چسباننده، الیۀ ورنی و قسمت های مختلف الیۀ رتوش استفاده شده باشد. نتایج 
مطالعات انجام شده بر روی آثار عکاسی پایه شیشه ای متعلق به دورۀ قاجار به طور موثق 
نشان داد که در بسیاری از موارد یادشده مانند الیۀ ورنی، الیۀ پیش رتوش، بست رنگ های 
به کاررفته در رتوش، و مواد چسبی برای چسباندن کاغذهای رتوش به این آثار، از مواد 

صمغی و رزینی استفاده شده است.
با مواد توصیه شده در رساله های عکاسی  اینکه گاهی مواد استفاده شده  باتوجه به 
مربوط به آن دوران متفاوت بود، می توان دریافت باوجودآنکه رساله ها و متون تخصصی 
عکاسی می توانند راهنمای بسیار خوبی برای شناسایی مواد و فن شناسی آثار باشند، ولی 

 
تصویر10
آنالیز FTIR مادۀ چسبانندۀ کاغذ رتوش
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تنها راه دستیابی به نتایج واقعی و مطلق در مواقع ضروری انجام آزمایش های علمی است.
همان طورکه در مقالۀ حاضر اشاره شد، به دلیل نبود ریخت شناسی مشخص برای 
مواد رزینی و صمغی، و هم چنین تغییرات به وجودآمده به مرورزمان در ساختار شیمیایی 
و فیزیکی این مواد، بررسی های ظاهری به هیچ عنوان به تنهایی نمی تواند نتیجۀ دقیقی را در 

این زمینه حاصل آورد.
و  رزینی  مواد  شناسایی  روش های  بهترین  از  یکی   FTIR روش  هرچند 
صمغ هاست، ولی چون در آثار هنری-تاریخی مواد به طور خالص استفاده نمی شوند 
و  صددرصدی  شناسایی  مواردی  در  می شوند،  فرسایش  دچار  به مرورزمان  یا  و 
تشخیص دقیق نوع مادۀ به کاررفته ناممکن است و به استفاده از روش های مکمل مانند 

کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) نیاز است.
حال با آگاهی و اطمینان از استفاده از مواد رزینی و صمغی متعدد در موارد عنوان شده 
برای  مواد، می توان  این  ماهیت تخریب پذیر  باتوجه به  پایه شیشه ای و  آثار عکاسی  در 
حفاظت و برقراری شرایط نگهداری مناسب برای هریک از این آثار اقداماتی آگاهانه تر و 

مؤثرتر انجام داد و مرمت این آثار را به شیوه هایی مناسب تر انجام داد.
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