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چڪیده

از بین لوازم کتابت و خوشنویسی ،مرکب نزد کاتبان و خوشنویسان
ارزش ویژهای داشته است ،چنانکه یک چهارم حُ سن خط را در گرو
مرغوبیت مرکب دانستهاند .متأسفانه ،استفادۀ فراوان مرکبسازان
امروزی از مواد نامرغوب و عدم دقت الزم در فرآوری مرکبها ،و
شاید عدم آگاهی آنها از ترکیب مرکبهای مرغوب قدیمیو در
عمدهای موارد سودجویی برخی ،آثار ارزشمند خوشنویسان را -که
دیر یا زود جزء آثار موزهای و ملی قرار میگیرد-در گذر زمان دچار
آسیبهای جدی مثل رنگپریدگی ،کپک ،ریزش رنگ ،و نظایر آن
کردهاست.ازآنجاکهکارهایپژوهشیصورتگرفتهدراینزمینههنوز
بهدرستی راهگشا نبوده پژوهش دراین زمینه امری الزم است.
هدف :هدفاین پژوهش بررسی تأثیرات افزودنی حنا و منک بر روی
مرکبسنتیاست.
روش و رویــکــرد پژوهـش :روش یافتـهانــدوزی کتابـخـانـهای،
آزمایشگاهی،اینرتنتی،وروشپردازشدادهها،توصیفی-تحلیلیاست.
دراین پژوهش ،پس از ساخت هفت منونه مرکب مشکی با استفاده
از رسالههای کهن ،پیرسازی ترسیعی شامل آزمونهای نور ،کپک ،و
دما بر روی منونهها بر طبق استاندارد انجام شد؛ سپس ،با استفاده از
دستگاهpHسنجورنگسنج،منونههاpHسنجیورنگسنجیشدند.
درآخر با منابع و اطالعات موجود ،تحلیل و نتیجهگیریشد.
یافت ههایپژوهش:پسازبررسیهایآزمایشگاهیمعلومشد ،حنا
عالوه بر خاصیت رنگدهی از رشد کپکها در مرکب ،چه بهصورت
مایع و چه مرکب بر روی کاغذ جلوگیری میکند .البته ،غلظت حنا،
در خاصیت میکربکشی آن تأثیر دارد .قابل ذکر است که مقدار
زیاد حنا(معادل  14گرم) ،بهدلیل خاصیت اسیدی آن باعث رنگ
پریدگی(تغییررنگ)مرکبمیشود؛کمرتینمقدارمنکنیز(معادل1
گرم) عالوه بر جلوگیری از رشد کپک ،مایۀ ثبات و دوام بیشرت مرکب
بر روی کاغذ میشود.

ڪلیدواژهها
خوشنویسی ،کیفیت مرکبايرانی ،افزودنی ها ،حنا ،منک
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مقدمه

ب و دیگر ابزارهای نوشتن در میان ايرانیان فرهیخته متنوع بوده است .در
از قدیم مرک 
عالَم اسالم مرکبساز ،انواع مرکب(سیاهی) ،لیقه(گونهای از مرکب) ،حبر ،مداد ،و
مرکبهای رنگین را شناخته و امتحان کرده است .در متون و نگارشهای سدههای میانه
از مرکبی یاد میشود که مثل پر طاووس رنگارنگ مینموده و بهاصطالح امروز شبتاب
ب سفری داشتهاند؛
ب مط ّوس) ،کاتبان نیز برای مسافرتهایشان نوعی از مرک 
هم بوده(مرک 
حتی پیشینیان از برخی جواهرات و فلزات مایع آن را حاصل ميآوردهاند و انواع مرکبهای
ب الوان) را با هدف در نظر گرفتن راز و رمز و حفظ آداب خاص نسخهنویسی
رنگین(مرک 
و خوشنویسی و نسخهآرایی بهکار میگرفتهاند کهاينها همه از حسن تأمل و تدبر آنها
دربارۀ جوهر نوشتن و کتابت حکایت ميکند(مایل هروی .)1372 ،در گذشته ،اهمیت
ب در ثبت قرآن و حدیث ،تاریخ و همچنین حفظ علوم مختلف بوده است .تاآنجاکه
مرک 
در گذشته ،مرکبسازی صنفی خاص و معین بوده که اعتبار و موقعیت اجتماعی خود را
داشته است .حتی برخی مرکبسازان مرکبهای خود را نامگذاری میکردند .اما متأسفانه،
امروزه ،بهدلیل کمبود منابع دقیق ،مشروح و جامع ،حق مطلب دراين زمينه بهخوبی ادا
نشده است .کاتبان ،در رسالهها و دستنوشتههای خطی ،در بیان تجربیات نسلهای گذشته
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در باب مرکبسازی ،گاه برای جلوگیری از فاش شدن رموز خود و گاه بهدلیل توجه
ب را با جزئیات دقیق شرح ندادهاند.
بیشتر بهاصول زیبایی خط وخطاطی فنون ساخت مرک 
گاهی نیز دستورالعملها را در قالب شعر بیان کردهاند که برای هماهنگی در وزن شعر ،از
آوردن برخی موارد اجتناب کردهاند .افزون براينها ،عدم آگاهی مرکبسازان معاصر از ترکیب
ي و در عمدهای موارد سودجویی برخی ،موجب عرضۀ مرکبهای
مرکبهای مرغوب قدیم 
نامرغوب بهبازار شده است .مرکبسازان امروزی که بيشتر از روشهای سنتی برای
ساخت مرکبها استفاده نميکنند و بهدلیل سهولت کار و ارزان بودن ،از رنگهای شیمیایی
تحت نام «آنیلین» استفاده میکنند .رنگهای شیمیایی که از ترکیب مواد اسیدی و بازی
بهدست میآيند ثبات نوری خوبی ندارند و از نظر کیفیت ،زیبایی و پایداری در مقابل تابش
نور و غیره بسیار ضعیفتر از رنگهای طبیعی هستند .متأسفانه استفادۀ فراوان خوشنویسان
ب اصیل سنتی ،آثار ارزشمند آنان را که دیر یا زود جزء
ازاين رنگهای سنتزی درجای مرک 
آثار موزهای و ملی قرار میگیرد؛ در گذر زمان دچار آسیبهای جدی مثل تغییر رنگ،
کپک ،ترک ،پوستهپوسته شدن ،ریزش و حتی تخریب کاغذ میکند .بنابراین در مبحث
آسیبشناسی،اين موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که در بخش حفاظت پیشگیرانه،
آثار خوشنویسی بااهمیت ميباشد و حفاظت ازاين آثار ضروری است؛ و ازآنجا که کارهای
پژوهشی صورت گرفته دراين زمینه هنوز زوایای پنهان ترکیبات مرکبهای سنتی و تأثیر
افزودنیهای مختلف را آشکار نکرده و مشاهده شده که بسیاری از آثار دچار آسیب شدهاند،
پس ،پژوهش دراين زمینه امری الزم وضروریست .آنچه دراين پروژه مورد کنکاش قرار
میگیر د اين است که با بررسیهای آزمایشگاهی دریابیم ،نمک و عصارۀ حنا چه تأثیری در
ب دارند؛ تا بدین وسیله بتوان راه را
بازدارندگی از رشد کپک در مرکب ،همچنین ثبات مرک 
ب مناسب برای خوشنویسیايرانی را داشته
برای ساخت مرکبی پایدار که ویژگیهای مرک 
باشد فراهم کرد.
ب تا چه میزان تابع دو افزودنی حنا و نمک
درواقع پرسشاين است که خواص مرک 
ب را مرتفع کرد؟
است؟ آيا بهکمک افزودنی حنا و یا نمک ميتوان مشکل کپک زدن مرک 
ب چه تأثیری دارند؟ نمک و عصارۀ
مقدار نمک و حنا در جلوگیری از رشد کپک در مرک 
ب بر روی کاغذ دارند؟ نمک چه تأثیری در جلوگیری
حنا هرکدام چه تأثیری در ثبات مرک 
ب آهن-مازو دارد؟
از خوردگی کاغذ بهوسیلۀ مرک 
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روش پژوهش

روش یافتهاندوزی دراين پژوهش کتابخانهای ،آزمایشگاهی ،واينترنتی ،و روش پژوهش
ب مشکی مطلوب
توصیفی –تحلیلی است .بهاين ترتیب که دراين پژوهش ابتدا ساخت مرک 
ب مشکی ساخته
با استفاده از رسالههای کهن مد نظر قرار گرفته؛ سپس هفت نمونه مرک 
میشود .در ادامه ،پیرسازی تسریعی شامل آزمونهای نور ،کپک ،دما بر روی نمونهها بر
طبق استاندارد انجام و درآخر با منابع و اطالعات موجود ،تحلیل و نتیجهگیری میشود.

پیشینۀ پژوهش

کاروالو ،)2007(1در کتاب  Forty Centuries of Inkبهجمعآوری مطالبی دربارۀ تاریخچۀ
ب پرداخته است .همچنین ،نکاتی
مرکب ،انواع مرکب ،مرکبهای رنگی ،و آسیبهای مرک 
2
دربارۀ چگونگی درمان مرکبهای آسیبدیده بیان کرده است .بریه ( ،)2007در کتاب
« »Artists’ Pigments: A Handbook of Their History and Characteristicsتوضیحاتی دربارة
انواع دوده(کربن)؛ تاریخچه ،منبع ،چگونگی ساخت ،خصوصیات ،و ساختار شیمیایی و
مقایسۀ آنها با یکدیگر داده است .همچنین ،آنالیزهای دستگاهی از قبیل طیفسنجی تبدیل
ب کربنی و آهن -مازو
فوریه -مادون قرمز بر روی آنها انجام داده و تاریخچهای از مرک 
نیز گفته است .بگانشین 3و سنوایتین ،)2005(4بر روی یک سری از مرکبهای مختلف
که بر اساس دستورالعملهای قدیميساخته شده بودند آنالیزهایی مثل طیفسنجی تبدیل
فوریه -مادون قرمز باهدف شناسایی اجزای آنها انجام دادند .گیلیانلی 5و کیان،)2006(6
مطالعاتی بر روی شناسایی اجزای مرکبهای تاریخی انجام دادند .دراين بررسی ،ساختار
شیمیایی اجزایی مثل صمغ عربی ،زعفران ،و حنا در مرکبها بهروش کروماتوگرافی آنالیز
شد.
مرت )2008(7نیز در رسـالۀ کارشناسـی ارشد خود بهشناسایـی ساختـار شیمیایی
مرکبهای نسخ قدیميبااستفـاده از آنالیزهای دستگاهی مثل طیفسنجی تبدیل فوریه-
مادون قرمز،پرداخته است .وی ،همچنین با نمونهسازی بهبررسی تأثیر افزودنی زعفران در
ب آهن -مازو پرداخته است.
جلوگیری از خوردگی کاغذ بهوسیلۀ مرک 
ب نوشتنی آهن-مازو
بودنار 8و همکاران( ،)2001در مقالۀ «بررسی و توزیع عناصر مرک 
ب و کاغذ و تغییرات عناصر آن طی درمان آبی توسط
بوسیلۀ روش پیکسی» ترکیب مرک 
روش پیکسی را شناسایی کردند .همچنین ،دریافتند که با روش پیکسی ميتوان منشأ آثار و
هویت نویسندهها را شناسایی کرد.
روچنکوئیلت و همکاران( ،)2004بااستفاده از آنالیزهای دستگاهی مثل کروماتوگرافی،

1. Carvalho
2. Berrie
3. Beganshiene
4. Senvaitiene
5. Giulianelli
6. Keheyan
7. Mert
8. Budnar
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ب اضافه میشود
طیفسنجی تبدیل فوریه-مادون قرمز دریافتند :وقتی که صمغعربی بهمرک 
خوردگی و فرسایش سلولز بهتأخیر میافتد؛ بدینصورت که صمغ ،الیاف کاغذ را میپوشاند.
بنابراین ،انتشار اکسیژن یا آهن آزاد را محدود ميکند .البته،اين تأثیر محافظ مدت زمانی معین
تأثیر دارد ،زیرا صمغعربی بهسولفاتآهن بسیار حساس است.
درايران نیز مایل هروی( ،)1372در اثر معروفش کتابآرایی درتمدن اسالمی؛
قلیچخانی( ،)1373در کتاب رساالتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته؛ و فضائلی(،)1376
در کتاب تعلیم خط در بخشی ب ه جمعآوری رساالتی راجع بهخوشنویسی و ساخت انواع
ب که افزودنیهای مختلف در آنها استفاده شده پرداختهاند .در بعضی دستورالعملها ذکر
مرک 
ب دارد.
شده که هر افزودنی چه تأثیری بر روی مرک 
نیشابوری( ،)1382در مقالهاي باعنوان «بررسی و مقایسۀ دستورالعملهاي مندرج در
ب بهمنظور
رسالههای خوشنویسی فارسی» بیان کرده که عالوه بر چهار عنصر اصلی مرک 
ب از مواد دیگری مانند برگ مورد ،حنا ،وسمه ،نمک هندی،
کیفیت و مرغوبیت بیشتر مرک 
گالب ،و زعفران استفاده ميکنند.
شبّوح( ،)1381در مقالهای باعنوان «مواد و وسایل نسخهپردازی :دو منبع
قدیميتازهیاب دربارۀ روش ساخت مرکب» ترجمۀ آذرنوش ،از ترکیب انواع افزودنیها
مثل زعفران ،نیل ،و شنگرف برای ساخت مرکبهای رنگی با رنگهای مختلف ،شیوۀ
استفاده از هرکدام و تأثیرات برخی از آنها بر یکدیگر سخن گفته است .خسروی
بیژائم( ،)1385رسالۀ کارشناسیارشد خود را باعنوان «فنشناسی و آسیبشناسی
مرکبهای سنتی و ارائۀ راهکارهای حفاظتی آن» در دانشگاه هنر اصفهان ارائه کرده
ب مورد نظر مشخص شد که دو نمونه مرکب
است .دراين رساله از آنالیز نمونههای مرک 
سیاه در نسخ بهکار رفته است؛ یک نمونه از کربن(دوده) تشکیل شده و نوع دیگر ،دارای
ب مخصوص
عناصر میانی و سنگین است که درواقعاين دسته از مرکب ،همان مرک 
ايرانی است.
المعیرشتی ،شکوهی و اولیایی( ،)1379هم در مقالۀ «معرفی روش پیکسی
ب و کاغذ قدیمی» بهاين نتیجه رسیدند که مرکبهای قدیمي
خارجی در آنالیز مرک 
حاوی مقدار گوگرد و آهن کمتری نسبت بهمرکبهای جدید هستند؛ در مقابل عناصر
میانی مرکبهای قدیميبسیار بیشتر از مرکبهای جدید است .همچنین ،در مقالهاي
ب دورۀ
دیگر المعیرشتی و همکاران( ،)1386ترکیب عنصری چند نمونه کاغذ و مرک 
قاجار را با استفاده از روش پیکسی شناسایی و اندازهگیری ،سپس تفاوت میان آنها را
بررسی کردند .بااين حال ،پژوهشهای انجام شده همه دررابطه با مرکبهای قدیمی،
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ب آهن-
ساختار شیمیایی ،آسیبهای وارده بر آنها ،و خوردگی کاغذ بهوسیلۀ مرک 
مازو صورت گرفته است و در مواردی که ذکر شد تنها نوع مادۀ افزودنی با آنالیزهای
ب و درواقع پژوهشی دررابطه با
دستگاهی شناسایی شده و نه تأثیر آن بر روی مرک 
ب صورت نگرفته است؛ واين در
تأثیر افزودنیها(بهخصوص حنا و نمک) بر روی مرک 
حیطۀ حفاظت پیشگیرانه میگنجد .ضمناينکه در رسالههای خوشنویسی هم بیان شده
که در ساخت مرکبها عالوه بر مادۀ رنگی(رنگینۀ گیاهی یا معدنی) و بست(صمغ،
نبات) ،افزودنیهای دیگری برای اهداف متفاوت(ازجمله بهبود کیفیت مرکب) استفاده
ب با توجه بهمواد تشکیلدهندۀ
میکردهاند.اين افزودنیها متنوع بوده و درنهایت هر مرک 
آن ویژگیها و خواص متفاوتی پیدا میکرده است.

مرکبايرانی

ب مشکی روشهای متعـددی
در رســالههای خوشنویسـی برای ساخت مرکـ 
آمــده است .اين مرکــبها ب ه سـه گروه اصلـی تقسیـم میشـوند .1 :مرکـبهای
دودهای .2 ،مرکبهای مازو–1زاج( 2رسـوبات سیاه مازو و زاج) ،و  .3مرکبهای
مخلوط(دوده و مازو-زاج) .در هر سه مورد یک عنصر پیونددهنده(بَست) که معموالً
صمغعربی است الزم است .بهگفتۀ عبداهلل کوهدزی ، 3تا زمان ابنمقله همۀ خوشنویسان
ب دوده و صمغ 4را بهآنها
از مداد «آب مازو و زاج» استفاده ميکردند .ابنمقله بود که مرک 
اضافه کرد .تفلیسی ،مرکبهای مازو-زاج را «حبر» و مرکبهای دودهای را «مداد» نامیده
است(پورتر.)1389 ،
ب خوشنویسی دوده 5است و مواد دیگری مثل زاج ،مازو ،و صمغ
رنگدانۀ اصلی مرک 
ب بهآن ميافزایند(قلیچخانی،
عربی را نیز برای چسبندگی رنگدانهها و قوام یافتن مرک 
 .)1373صمغ عربی عامل پیونددهندۀ بینظیري برای مرکبها و رنگهاست .عالوه
براين چهار جزء که سیمينیشابوری هم در دو بیتی مشهور«هم سنگ دوده زاج
است »...6ذکر کرده(،پورتر )1389 ،و در رساالت مختلف هم بیان شده ،مواد دیگری نیز
ب را مایل بهسبز میکرد ،کافور،8
ب افزوده میشد ،از جمله مو ْرد 7که رنگ مرک 
ب ه مرک 
مشک ، 9گالب كه آن را خوشبو میکرد ،خمیر کلوسینت(شحم حنظل ،)10زهرۀ 11گاو،
صبر 12زرد آن را از مگس محفوظ میداشت ،عسل كه در طول زمان باعث دوام رنگ
ب میشد(فضائلی ،)1386 ،و دمکردۀ افسنتین 13كه از تخریب کاغذ توسط موشها
مرک 
جلوگیری میکرد(دوک.)1387 ،

 .1مــازو ،عبــارت از برجســتگیهای مــدوری
اســت کــه براثــر گــزش حــره بــر روی
جوانههــای درخــت بلوطایجــاد میشــود؛
بهطوریکــه چــون حــره بهخاطرتخمگــذاری
پوســت درخــت مزبــور را ســوراخ میکنــد،
بخشــی از شــیرۀ گیاهــی درخــت در نقطــۀ
ســوراخ شــده جمــع میشــود و حالــت
برجســتگی پیــدا میکنــد کــه آن را مــازو
مینامند(مایل-هــروی،1372،ص.)792
 .2زاج ،گوهــری اســت کانــی کــه بهمنــک ما َنــد
و پنــج رنــگ اســت :رسخ ،زرد(شــر دنــدان)،
ســبز ،سفیــــد(شب یامنــی) ،و سیــــاه(زاج
االســاکنه) .زاج یــا زاگ از مـواد ســازندۀ مرکــب
اســت و در رنگآمیــزی کاربــرد بســیار داشــته
اســت(قلیچخانی،1373،ص.)213
 .3عبــدا ...کــوهدزی :خوشــنویسایرانی کــه
رســالهای در مــورد ســاخت ان ـواع مرکبهــا بــا
نــام اداتالکاتــب را احتــا ًال در زمــان حکومــت
اکــر شــاه نوشــته اســت(پورتر،1389 ،ص .)89
 .4صمــغ کــه از اجــزای اصلــی مرکــب اســت
عبــارت از مایعــی چســبناک و لــزج اســت کــه از
برخــی درختــان ترشــح می شــود و در معــرض هوا
انجــاد پیــدا میکند(بهــادری،1385 ،ص )108
 .5چــون دوده از خــام ســوخنت مــواد نفتــی
حاصــل میشــود ،دارای نوعــی چربــی اســت.
هنــگام ســاخنت مرکــب خوشنویســی دوده را در
خمیــر گرفتــه و در تنــوری میپزنــد تــا چربــی
آن از میــان برود(قلیچخانــی،1373 ،ص .)61
 .6همســنگ دوده زاج اســت /همســنگ هــر
دو مــازو /هــم وزن هــر ســه صمــغ اســت/
آنــگاه زور بــازو.
 .7مـ ْورد :درختچـهای زیبــا ،دارای برگهــای دامئــی
ب هرنــگ ســبز و شــفاف و معطر(مایلهــروی،
 ،1372ص.)65
.8کافــور :مــادهای ب یرنــگ و شــفاف بــا بــوی
مخصــوص اســت کــه از درخــت کافور بهدســت
میآیــد؛ طعــم آن تنــد و ســوزاننده اســت و
بهعنــوان پادزهــر نیــز بــهکار میرود(یلدیــز،
 ،1384ص.)237
 .9مشــک :مــادۀ خوشــبویی کــه در نــاف آهوی
مشــک تولیــــد میشــود ،بهعربــی مســــک
گوینـــد(فرهنگ فارســی عمیــد).
 .10حنظــل :گیاهــی علفــی خــودرو و بیابانــی
اســت کــه ارزش دارویــی داشــته و مــرف زیاد
آن ســمی اس ـت(مظفریان ،1377 ،ص .)130
َ .11زهره :زرداب ،صفرا(فرهنگ نفیسی).
 .12صــر :عصــارهای اســت تلــخ کــه از گیــاه صرب
بهدســت میآیــد و در مر ّکبســازی کاربــرد
داشــته اســت(مایلهروی ،1372 ،ص .)65
 .13افســنتین :نباتــی مابیــن شــجر وگیاه اســت
شــبیه بهبابونــۀ گاو چش ـم(دهخدا).

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 99

133

زهرا سلطانی
حمید فرهمند بروجنی
عباسعابداصفهانی|حسیناحمدی

بخشتجربی

آماد هسازی مواد

 .1روغن بزرک( :Linseed oilاين روغن
معمولیترین روغن خشکانه بوده ،با فرشدن
تخم گیاه بزرک ،کتان معمولی ،بهدست میآید.
روغن بزرک محتوی حدود  48درصد اسید
لینولئیک و 34درصد لینولنیک است
(فرهنگ،1366 ،ص .)350

134

برای تهیۀ دوده طبق روشهاي سنتی ،ابتدا مقداری روغن بزرک فراهم و در محفظۀ
چراغ الکلی ریخته شد .پس از روشن کردن فتیله ،یک ظرف سفالی که قب ً
ال استفاده
نشده بود(آب ندیده) ،بر روی شعله گذاشته تا دوده در آن جمع شود .دوده ،الیه الیه،
بر دیوارۀ ظرف مینشیند .پس از سوختن روغن ،دوده ،بهآرامياز دیوارۀ ظرف برداشته
شد .البته ،قابل ذکر است که دودۀ سیاه دودهاي است که «سوختۀ خاک رنگ» نباشد واين
وقتی حاصل ميشود که موقع سوختن ،فتیله آرام بسوزد و اگر فتیله سریع بسوزد دوده
خاکستری رنگ ميشود .پس از تهیۀ دوده ،برای از بین بردن چربی دوده ،آن را در یک
ظرف سفالی ریخته و بهمدت یک ساعت در دمای  400درجه سانتیگراد در کوره گذاشته
تا چربی دوده کام ً
ال از بین برود.
درادامه ،مقدار  20گرم مازوی خرد شده در 100میلیلیتر آب مقطر جوشانده
شده ،ریخته و بهمدت سه شبانه روز بهصورت روباز در مجاورت هوا گذاشته شد تا
عصارۀ آن کام ً
ال خارج و اسید گالیک کافی بهدستآيد .سپس ،بر روی حرارت مالیم
گذاشته تا تخمیر سریع تر صورت بگیرد و پردهای را که بر روی آن بسته میشود
ب میکاهد.
برداشته تا زمانی که دیگراين پرده بسته نشود؛ زیرا اين پرده از لطافت مرک 
پردهاي را که بر روی مازو ميبندد «کالش» گویند(خوشمردان .)1382 ،پس از آنک ه اين پرده،
دیگر بر روی مازو بسته نشد و زمانی که عصارۀ مازو بر روی کاغذ پخش نشد مازو بهقوام
الزم رسیده است.
ب آن را بهمدت یک ساعت در دمای  300درجة سانتیگراد در
قبل از افزودن زاج بهمرک 
کوره گذاشته تا از خاصیت اسیدی آن کاسته شود .اين درجه حرارت پس از امتحان کردن زاج
حرارت دیده در دماهای مختلف و قابلیت ترکیب آن با اسید گالیک(واکنش بین جوهر مازو و
نمک فلزی که باعث تولید رنگ سیاه میشود) بهدست آمد .شایان ذکر است که اگر زاج بیش از
اندازه حرارت ببیند و بهاصطالح سوخته شود توانایی واکنش با اسید گالیک را از دست میدهد.
ب از صمغ عربی در جای بست استفاده شده
در بیشتر دستورالعملهاي ساخت مرک 
است .برای استفاده از صمغ عربی در مرکب ،طبق دستورالعمل مورد نظر ،ابتدا مقدار 30
گرم صمغعربی را در  100میلیلیتر آب مقطر جوشانده ،ریخته تا کام ً
ال حل شود و بهغلظت
عسل درآید .البت ه قابل ذکر است که صمغعربی موجود در بازار ،صمغ با کیفیتی نیست و
آن صمغی که بهطور کامل درآب حل میشود صمغعربی سودان است .بست مناسب در
ب هم دربارۀ
ب اهمیت بسزایی دارد .در دستورالعملهاي ساخت مرک 
بهبود خواص مرک 
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صمغعربی مرغوب چنین گفته شده است« :اگر یک حبهدر دهن گیرد در دم آب شود و هیچ
جرم نمانَد».
1
برای استحصال عصارۀ حنا  ،مقدار  20گرم حنا در  100میلی لیتر آب مقطر ریخته شد
و یک شب ماند .پس از آن ،بر روی حرارت مالیم گذاشته و بهمدت یک ساعت جوشانده
شد تا کام ً
ال غلیظ شود .پس از جوشاندن ،از پارچۀ نازکی عبور داده تا رسوبات آن گرفته
شود و عصارۀ آن باقی بماند .قابل ذکر است که حنا با قرار گرفتن در آب ولرم نیز رنگ و
عصارۀ خود را بر جای میگذارد.
ازآنجا که آبهای سنگین نظیر آب اصفهان و یزد باعث رسوب زاج ميگردد و قدرت
دندانه را کاهش میدهد(وکیلی .)1382 ،ازاینرو ،برای ساخت نمونهها از آب مقطری که
بهمدت  20دقیقه جوشانده شده بود استفاده شد تا شرایط برای رشد عوامل بیولوژیکی در
ب بهحداقل برسد.
مرک 

روش ساخت

برای ساخت نمونهها از دستور ساخت مرکبی استفاده شد که میرعلیهروی در رسالۀ
مدادالخط دستور ساخت آن را بهمیرعلیتبریزی منسوب کرده است .وی ،در توصیفاين
ب چنین ميگوید«در میان خطاطان و خوشنویسان تا حال همچون مدادی پیدا نگشته
مرک 
و در قدر و قیمت مانند طالی احمر است» .علت انتخاباين دستورالعمل جامع بودن آن
از لحاظ مواد بهکارگرفته شده درآن است.
2
دستـور آن بدیــن شـرح اســت10«:درم دوده  10+درم زاج قبــرســی+
 5درم مــازو 15 +درم بـرگ مــورد ،حنــا و وسمــه(از هــر کــدام  5درم)
 0/5 +درم نوشـادر کانــی  35 +درم صمـغعربــی  1 +درم زعفـران  1 +درم
ت مصری  +نمک».
نبا 
ابتدا ،هفت من آب را در دیگ سنگی ميجوشانند تا سه من و نیم از آن بماند سپس
مازو ،زاج ،صمغ و برگ حنا ،هرکدام را در ظرفی جداگانه میگذارند و بر روی هر کدام
آن قدر آب میریزند تا کام ً
ال زیر آب قرار بگیرد .پیش از آنکه مازو را در آب بریزند آن را
خرد میکنند ،بهطوری که هر کدام چند تکه شود .چربی دوده را مثل روش قبلی میگیرند.
سپس ،آن را همراه با نوشادر در هاون ریخته و صمغ حل شده را بهآن اضافه میکنند تا مثل
خمیر شود و شروع بهکوبیدن فراوان میکنند .آب مازو ،زاج ،و آب برگ حنا و مورد را پس
از صاف کردن با یکدیگر مخلوط کرده و در دیگ با حرارت مالیم میجوشانند و امتحان
میکنند هر موقع که نوشته از طرف دیگر کاغذ نشر نکرد آن را از دیگ بیرون آورده و در

 .1حنـا :درختچـهای اسـت کـه شـاخههای
آن متقابـل ،اسـتوانهای ،و اغلـب پوشـیده
از تارهـای خارماننـد اسـت .بـرگ حنـا
حـاوی مانیتول ،اسـید تانیک ،موسـیالژ ،و
اسـیدگالیک میباشـد .امـا مهمتریـن مادۀ
آن هیدروکسـی نفتوکینـون یـا الوسـون
اسـت .الوسـون مـادۀ اصلـی مربـوط
بهخاصیـت رنگـی حنـا میباشـد(بهدانی و
دیگـران،1388 ،ص .)47
 .2درم :واحـد وزنـی معادل یک پنجم سـیر
و مسـاوی  15گرم یا 6دانگ است(دهخدا).
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هاون میکوبند تا «تمام شود» .سپس ،آب زعفران و نبات مصری را در آب جوشیده حل
میکنند و سپس صاف کرده و در هاون ریخته و صالیه میکنند(باید توجه داشت که هر چه
بیشتر صالیه شود بهتر است) تا آماده شود .سپس ،از هاون بیرون آورده و با پارچۀ حریر آن
را صاف کرده و در ظرف چینی یا شیشهاي میریزند .درآخر ،میتوان اندکی نمک هم بهآن
اضافه کرد.

منونهسازی

جدول 1
اجزای مرکب ها در گروه ()a
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ب مشکی ،مقادیر مورد نظر
نمونهها باعنوان گروه  aنامگذاری شدند .برای ساخت مرک 
تبدیل بهگرم شد و پس از تبدیل آنها بهمقیاس کوچکتر شروع بهساخت نمونهها شد .ابتدا،
 15گرم دوده را با  72/6میلیلیتر(معادل 52/5گرم) صمغ در هاون کوبیده تا کام ً
ال صمغ
با دوده آغشته شود و بهاصطالح «دوده کشته شود» .پس از آن ،مقدار  1/5گرم زاج ،به10
میلیلیتر(7/5گرم) مازو اضافه شد .برای جلوگیری از تأثیرات مخرب زاج ،یک پنجم
مقدار ذکر شده در دستورالعمل مذکور ،در ساخت مرکبهای مشکی بهکار برده شد و با
اين مقدار هم ،واکنش مورد انتظار بهخوبی صورت گرفت .در نهایت ،مازویی را که بهآن
زاج اضافه شده ،بهمخلوط قبلی افزوده و دوباره مخلوط ساییده شد.اين مرکب ،بهعنوان
نمونۀ شاهد قرار گرفت .سپس ،تأثیر افزودنی حنا با غلظتهای مختلف-کمتر(معادل 5
گرم) ،مساوی(معادل  7/5گرم) ،و بیشتر(معادل  14گرم) از مقدار ذکر شده در نسخۀ مورد
نظر -مورد بررسی قرار گرفت .قابل ذکر است که بهدلیل ذکر نشدن مقدار دقیق نمک در
ب نشود و
دستورالعمل مورد نظر ،نمک تا میزانی استفاده شد که مانع کشش مطلوب مرک 
مانند حنا در سه میزان متفاوت( ،1/5 ،1و  2گرم) بررسی شد .اجزاء مرکبهای مختلف
در جدول 1آمده است.
حنا
()g

مازو% 20
()ml

زاج
()g

صمغعربی% 30
()ml

دوده
()g

منک
()g

حنا% 20
()ml

-

10

1/50

72/60

15

-

6/50

5

10

1/50

72/60

15

a2

-

10

7/50

10

1/50

72/60

15

a3

-

20

14

10

1/50

72/60

15

a4

1

-

-

10

1/50

72/60

15

a5

1/5

-

-

10

1/50

72/60

15

a6

2

-

-

10

1/50

72/60

15

a7

-
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برایاينکه مواد بهتر با هم مخلوط شوند و اجزا همگن شوند ،نمونهها بهمدت 200
ساعت با دور  150در دستگاه شیکر 1مخلوط شدند.اين دستگاه باعث انتشار یکدست
رنگدانهها در درون بست میشود و ساختمان مولکولی آنها را نمیشکند .در دستورهای
ب هرچه بیشتر ساییده شود بهتر است؛ از جمله در
ب هم ذکر شده که مرک 
ساخت مرک 
2
نسخ ه منتشرنشدۀ دیپرشیا اثر رافائل دومان یک روش آمیختن مرکب ،بستن کوزۀ مربوط
بهمجموع مواد آن بهشتری است که بهسوی مکه میرود(یعنی باید بسیار تکان بخورد)
(پورتر.)1389 ،

مطالعاتآزمایشگاهی

نقطه ،واحد اندازهگیری و سنجش در هنر خوشنویسی است .بنابراین ،هر نمونه بهصورت
نقطهای با استفاده از قلم کتیبهبهعرض  3سانتیمتر بر روی کاغذ گالسه(که بیشتر مورد
استفادۀ خوشنویسان معاصر است)ايجاد شد .در زمان گذاشتن نمونهها بر روی کاغذ سعی
ب یکسان و یکنواخت بر
شد نمونهها با فشار یکسان بر روی کاغذ گذاشته شود ،تا مرک 
ب بر روی کاغذ بهوجود نیاید.
روی کاغذ قرار گیرد و هیچگونه انباشتگی از مرک 
برای بررسی تأثیرات نور(فرابنفش) بر روی نمونهها پیرسازی تسریعی بر طبق استاندارد
 IS 1221 1971بهمدت  11روز و بهفاصلۀ  25سانتیمتر از نمونهها توسط المپ بلک الیت
آبی فلورسنت 18 ،وات با طول موج 356nmانجام شد.
ب بر روی کاغذ ،پیرسازی
پس از نمونهسازی برای مشاهدۀ تأثیرات طوالنی مدت مرک 
تسریعی توسط دمای باال انجام شد .تغییراتی که ممکن است دههها یا سالها طول بکشد تا
در شرایط نرمال رخ دهد .طبق استاندارد TS 4839 ISO 5630-1نمونهها بهمدت  24روز در
دمای  105 ± 2درجه سانتیگراد در گرمای خشک آون گذاشته شد.
برای انجام آزمون کپک بر روی نمونهها پیرسازی تسریعی بر طبق استانداردASTM– D
 5098 – 94در محفظهای با رطوبت نسبی  98 - 95درصد و دمای  32/5 ± 1درجه سانتیگراد
انجام شد.
براي فهمیدن اثرات پیرسازی بر روی مرکبهای مورد آزمایش ،نمونهها قبل و بعد از
پیرسازی pH ،سنجی شد .براي بررسی تغییرات رنگی نمونهها از «رنگ سنج» مدل ®Color
 Tector Alphaاستفاده شد .تغییرات رنگی میتواند بهوسیلۀ سیستم  3CIEمحاسبهشود .دراين
سیستم درخشش *L ،کمیتی است که مقدار مجموع انعکاس طیفی خورشیدی را نسبت
بهسطح سفید خالص اندازهگیری ميکند؛  *aیک مقیاس از مقدار قرمز -سبز است؛ و*b
مقدار زرد-آبی را مشخص ميکند .اختالف مجموع رنگ ،*E ،بر طبق معادلة زیر محاسبهشده

1. Shaker
2. De Persia
’3. Commission Internationale d
Eclairage
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است که در آن  L*=L2-L1؛ *a2-a1=a؛  b*=b2-b1؛ تفاضلهای محاسبهشده برای نمونههای
پیرسازی شده( )2و نمونههای قبل از پیرسازی( )1هستند( .)Mert, 2008
E*=((L*)2+(a*)2+b*)2)1/2

آزمونها و نتایج

ثبات نوری

پس از پیرسازی ،برای بررسی تأثیر نور فرابنفش بر روی نمونهها و مشخص کردن تغییر
ب بر
در اسیدیتۀ هریک پس از پیرسازی pH ،هر نمونه اندازهگیری شد .مقدار  pHمرک 
ب مایع است؛ زیرا  pHکاغذ  7/65است.
روی کاغذهای نمونه بیشتر از مقدار  pHمرک 
تغییرات  pHهر نمونه محاسبهشد که نتایج آن در جدول 2گزارش شده است .الزم بهذکر
است که مقادیر نهایی حاصل میانگینی از سه بار اندازهگیری است .چنانکه میبینید pH
نمونۀ ( )a4باالترین مقدار در میان نمونهها را دارد که نشان از اسیدی شدن بیشتر است و
در ادامه مشاهده ميشود کهاين نمونه نسبت بهنمونههای دیگر دچار رنگپریدگی(تغییر
رنگ) بیشتری شده است.

جدول 2
مقدار  pHگروه ( )aقبل و بعد از
پیرسازی نوری

∆pH

pH2

pH1

*pH

منونه

0/05
0/06
0/06
0/07
0/05
0/05
0/06

6/81
6/77
6/69
6/62
7/33
7/31
7/39

6/86
6/83
6/75
6/69
7/38
7/36
7/45

6/58
6/53
6/45
6/42
6/85
6/85
6/88

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7

ب قبل از پیرسازی؛ :pH2مقدار pH
ب مایع؛  : pH1مقدار  pHمرک 
 :*pHمقدار  pHمرک 
ب بعد از پیرسازی؛  :∆pHمقداراختالف pH1و ( pH2نگارندگان).
مرک 
پس از اندازهگیری مقدار  pHهرکدام از نمونهها ،برای بررسی میزان تغییر رنگ نمونهها
بعد از پیرسازی نوری از دستگاه «رنگ سنج» استفاده شد .بهاين ترتیب که قبل و بعد از
پیرسازی شش نقطه از هر نمونه رنگسنجی شد .قابل ذکر است که مقادیر نهایی حاصل
میانگینی از شش بار اندازهگیری است که نتایج آن در جدول( )3گزارش شده است.
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∆E

*B2

*a2

*L2

*B1

*a1

*L1

منونه

3/13

3/33

-2/06

13/23

2/08

0/05

15/8

a1

4/33

1/73

-1/2

15/18

1/98

-1/05

19/51

a2

4/62

-2/5

-0/70

13/6

2/0

-0/1

12/7

a3

4/86

0/43

0/65

21/18

2/53

1/71

18/13

a4

1/78

1/25

-0/50

15/52

2/80

-0/51

14/64

a5

1/34

1/58

-0/70

15/41

2/53

-0/31

14/55

a6

1/16

1/47

-0/45

14/51

2/63

-0/42

14/61

a7

جدول 3
نتایج مقادیر  *L*a*bگروه ( )aقبل و
بعد از پیرسازی نوری

* :L1مقدار روشنایی قبل از پیرسازی؛ * :a1مقدار محور قرمز -سبز قبل از پیرسازی؛
* :b1مقدار محور زرد-آبی قبل از پیرسازی؛ * :L2مقدار روشنایی بعد از پیرسازی؛ *:a2
مقدار محور قرمز -سبز بعد از پیرسازی؛ * :b2مقدار محور زرد-آبی بعد از پیرسازی؛ : ∆E
جمع کلی تغییرات بعد از پیرسازی(نگارندگان).
چنانکه میبینید در گروه( ،)aنمونۀ( )a4باالترین مقدار  ∆Eرا در بین نمونهها دارد
واين نشان از بیشترین میزان رنگپریدگی(تغییر رنگ) دراين نمونه است.اين نمونه حاوی
بیشترین مقدار عصارۀ حناست و رنگپریدگی بهدلیل ماهیت شیمیایی حناست که اسیدی
است .هرچه تجمع مولکولی رنگینه یا رنگدانه بر روی لیف بیشتر باشد ثبات نوری آن بیشتر
است .ثبات رنگی متکی بهاستفاده از رنگدانههایی با کیفیت باال میباشد(ترنر .)1374 ،مشاهده
میکنید که ثبات نوری با کاهش غلظت رنگدانۀ دوده بر روی لیف و جانشین شدن رنگینۀ
حنا کاهش پیدا میکند .مشاهده ميکنید که نمونۀ ( )a7کمترین مقدار  ∆Eرا در گروه دارد و
ثبات بیشتری نسبت ب ه نمونۀ شاهد دیده میشود که نشان از تأثیر نمک بر روی ثبات نوری
است(در رنگرزی سنتی هم از نمک برای افزایش ثبات رنگهای گیاهی استفاده میشود).
مطالعات نشان میدهد که نمک عالوه بر جلوگیری از رشد قارچ ها و کپکها ،تا حدی
از انحالل و تجزیۀ مرکبها و صمغها نیز جلوگیری میکند( .)Higashijima, 2012تصاویر
نمونهها قبل و بعد از پیرسازی نوری در جدول  4در پیوست قابل مشاهده است.
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تصویر
قبل از پیرسازی

تصویر
بعد از پیرسازی

منونه

تصویر
بعد از پیرسازی

تصویر
قبل از پیرسازی

منونه

a5

a1

a6

a2

a7

a3
a4

جدول  4ثبات در برابر حرارت
تصاویر منونه ها قبل و بعد از
پیرسازی نوری

140

امروزه ،مطالعات انجام شده بر روی مرکبهای نسخ قدیمی ،نشان داده که در بسیاری
موارد مرکب آهن-مازو باعثايجاد لکههايی بر روی کاغذ و در نهایت تخریب کاغذ
ب آهن-مازو مینامند(دی
شده که اين پدیده را دراصطالح خوردگی ناشی از مرک 
فبر و دیگران .)1386 ،مرکبهاي آهن-مازوی قدیميشامل ترکیبات مختلفي هستند،
ولی بههرحال اجزای اصلی آنها عبارتاند از :سولفاتآهن( )IIو عصارة مازو .اين
عصاره ،شامل جوهر مازوست ،بهطوری که با یونهاي آهن( )IIIترکیب واقعی
مرکب را ميسازند .یونهاي آهن( )IIIبا اکسیداسیون یونهاي آهن( )IIموجود در
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هوا تشکیل ميشوند .وقتی که سولفات آهن( )IIپلیفنل با آهن واکنش ميدهد اسید
سولفوریک تولید میکند .اسیدها ،هیدرولیز سلولز را تسریع میکنند و در بعضی
موارد ممکن است اکسیداسیون و هیدرولیز اسیدی تسریع شده همزمان بر روی کاغذ
رخ دهد( .)Stratis & Salvesen, 2002بهمنظور بررسی تأثیر مرکب آهن-مازو بر روی
کاغذ ،پیرسازی حرارتی بر روی نمونهها انجام شد .پس از پیرسازی pH ،هر نمونه
اندازهگیری و تغییرات  pHهر نمونه محاسبهشد که نتایج آن در جدول  5گزارش شده
است .الزم بهذکر است که مقادیر نهایی حاصل میانگینی از سه بار اندازهگیری است.
منونه

∆pH

pH2

pH1

*

pH

0/06
0/07
0/08
0/09
0/06
0/06
0/06

6/81
6/65
6/59
6/62
6/78
6/78
6/77

6/87
6/72
6/67
6/71
6/85
6/84
6/83

6/58
6/45
6/39
6/42
6/60
6/57
6/55

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7

جدول 5
مقدار  pHگروه( )aقبل و بعد از
پیرسازیحرارتی

ب قبــل از پیرسـازی؛
ب مایــع؛  :pH1مقــدار  pHمرک 
* :pHمقــدار  pHمرکــ 
ب بعد از پیرسازی؛  :∆pHمقدار اختالف  pH1و ( pH2نگارندگان)
 :pH2مقدار  pHمرک 
ب بر
پس از اندازهگیری میزان  pHهرکدام از نمونهها ،برای بررسی تأثیر اجزاي مرک 
روی کاغذ از دستگاه «رنگ سنج» استفاده شد .بهاين ترتیب که قبل و بعد از پیرسازی ،شش
نقطه از هر نمونه رنگسنجی شد .قابل ذکر است که مقادیر نهایی حاصل میانگینی از شش
بار اندازه گیری است که نتایج آن در جدول 6گزارش شده است.
∆E

*

B2

*

3/40
5/41
7/68
7/93
2/55
2/28
2/10

5/1
0/8
2/1
3/4
2/8
2/5
2/4

0/8
0/2
1/8
3/2
1/4
1/7
1/4

a2

*

L2

20/2
16/8
21/9
22/4
14/7
15/1
14/9

*

*

2/9
1/6
0/3
2/8
0/5
0/7
0/6

2/0
2/7
0/6
1/4
1/6
1/5
1/4

B1

a1

*

L1

17/9
12/3
14/7
14/7
13/6
13/7
13/8

منونه
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7

جدول 6
نتایج مقادیر  *L*a*bگروه( )aقبل و بعد
از پیرسازی حرارتی
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* :L1مقدار روشنایی قبل از پیرسازی؛ * :a1مقدار محور قرمز -سبــز قبل از پیرســازی؛
*:b1مقدار محور زرد-آبی قبـل از پیرســازی؛ * :L2مقدار روشنایی بعد از پیرسازی؛ *:a2
مقدار محور قرمز -سبز بعد از پیرسازی؛ * :b2مقدار محور زرد-آبی بعد از پیرسازی؛
 :∆Eجمع کلی تغییرات بعد از پیرسازی(نگارندگان).
چنانکه مشاهده میکنید در گروه( ،)aبیشترین مقدار  ∆Eمتعلق بهنمونۀ ( )a4است
که نشان از بیشترین میزان تغییرات دراين نمونه است ک ه بهدلیل ماهیت شیمیایی حناست.
در همین گروه در مقایسۀ نمونۀ ( )a1و( )a7مشاهده میکنید که نمونۀ( )a7که حاوی
بیشترین میزان نمک است ،ثبات بیشتری نسبت بهنمونۀ( )a1داشته است .شاید بتوان گفت
مولکولهای نمک اتصال بهتری با الیاف سلولز برقرار کردهاند .تصاویر نمونهها قبل و بعد از
پیرسازی حرارتی در جدول  7قابل مشاهده است.
تصویر
بعد از پیرسازی

تصویر
قبل از پیرسازی

منونه

تصویر
بعد از پیرسازی

تصویر
قبل از پیرسازی

منونه

a5

a1

a6

a2

a7

a3

a4

جدول 7
تصاویر منونه ها قبل و بعد از
پیرسازی حرارتی

142

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 99

نقشافزودنیهابرکیفیت
مر ّکبايرانی

تخریببیولوژیکی

ب مایع بهویژه در فصل
ازآنجا که مشکل عمدۀ بیشتر خوشنویسان ،کپکزدن مرک 
گرماست؛ قبل از بررسی زمان تشکیل کپک در مرکبها بر روی کاغذ ،زمان تشکیل کپک
در نمونهها ،در حالت مایع بررسی شد .بهاين ترتیب که برای هر نمونه ابتدا در یک بِشر
ب را ریخته و سطح آن را اندازهگیری کرده و درِ بشر را
 100میلیلیتری  50میلیلیتر مرک 
با یک شیشة ساعت پوشانده و بهمدت  14روز در محلی دور از بخار مواد شیمیایی و گرد
و غبار قرار داده شد .سپس ،نمونه را صاف كرديم .بعد ازاين مدت ،نمونه باید فاقد کپک
باشد .20نتایج حاصل ازاين آزمون در جدول 8قابل مشاهده است.
زمان(روز)

منونه

7

a1

9

a2

کپک نزد

a3

کپک نزد

a4

کپک نزد

a5

کپک نزد

a6

جدول 8

کپک نزد

a7

بررسی زمان رشد کپک بر روی
منونه های مرکب مایع

(نگارندگان)
همانطور که مشاهده میکنید نمونههاي( )a7( ،)a6( ،)a5( ،)a4( ،)a3دچار کپک
نشدند .مالحظه میشود که نمونههاي( )a3و( )a4که حاوی عصارۀ حنا هستند دچار
کپک نشدند .تحقیقات نشان داده که حنا دارای فعالیت ضدمیکربی وسیعی علیه بسیاری
از باکتریهاست و کمترین غلظت عصارۀ حنا بهطور کامل باعث مرگ باکتریها شده
و هیچگونه رشدی مشاهده نشده است(بهدانی و دیگران .)1388 ،حنا دربردارندۀ مواد
متعددی از جمله الوسون( با نام شیمیایی اوکسی نفتاکینون) است که دارای خاصیت
آنتیبیوتیکی ،علیه بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و منفی است .خواص درمانی حنا عبارت
از اثر ضدباکتریایی و همچنین اثر قارچکشی قوی است کهاين اثر با درجة حرارت باال،
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اتوکالو ،و نگهداری درازمدت تغییر نمیکند(اسدی پویا و معتمد.)1379 ،
مادۀ مــؤثر در برگ حنــا ترکیــب الوســـون یا -2هیدروکــسی -1و-4
نفتاکینــون اســت .ترکیبـــات فنلــی و کینــونــی انتشــار گستـــردهای در
ت دارند .یکی از ویژگیهای بارز ترکیبات فنلی و کینونی اثر ضدمیکربی
طبیع 
آنهاست .تحقیقات نشان دادهاند که فنولها و کینونهــا ،بهویژه نفتاکینونها علیه
درماتوفیتها(گروهی از قارچهای بیماریزا) مؤثر هستند .قارچهای ساپروفیت یا قارچهای
غیربیماریزا(فرصتطلب) نسبت بهقارچهای پاتوژن یا بیماریزا تراکمهای باالتری ازاين
ترکیبات را تحمل میکنند(برکشلی .)1378 ،مالحظه میکنید که نمونۀ( )a2بااينکه حاوی
عصارۀ حناست دچار کپک شد کهاين نشان از ناکافی بودناين مقدار برای جلوگیری از
رشد کپک هاست .در نتیجه ،غلظت حنا ،در خاصیت میکربکشی آن تأثیر دارد.
نمونههای( )a7( ،)a6( ،)a5هم که حاوی نمک خوراکی هستند ،دچار کپک نشدند.
نمک بهدلیل قدرت پاککنندگی و ضدغفونیکنندگی ،بسیاری از میکربها را از بین میبرد و
بسیاری از موجودات ریز زنده قادر نیستند در محیطی که حاوی نمک باشد زنده بمانند ،چون
طبق پدیدۀ اسمزی ،نمک آب موجود در سلولهای بدن موجودات را جذب میکند واين
موجودات میمیرند .پس از بررسی نمونهها در حالت مایع ،نمونههای مورد آزمایش بر روی
کاغذ را در محیط مستعد رشد قارچ و کپک قرار داده شد تا زمان تشکیل کلنیهای کپک بر
روی نمونهها بررسی شود.اين نتایج در جدول 9قابل مشاهده است.
زمان(روز)

منونه

کپک نزد

a3

کپک نزد

a4

کپک نزد

a5

جدول 9

کپک نزد

a6

بررسی زمان رشد کپک در منونه های
مرکب بر روی کاغذ

کپک نزد

a7

5
8

(نگارندگان)
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در جدول 9مشاهده میشود كه نمونههای( )a4( ،)a3که حاوی عصارۀ حنا هستند
کپک نزدند و همانطور که بیان شد عصارۀ برگ حنا دارای خاصیت ضدمیکربی است و بر
قارچها و باکتریها مؤثر است واين خاصیت ضدمیکروبی بهعلت وجود ترکیبات فنلی و
کینونی در حناست(برکشلی .)1378 ،اما مشاهده میکنید که نمونۀ )a2بااينکه حاوی عصارۀ
حناست دچار کپک شد و قب ً
ال ثابت شد کهاين مقدار از عصارۀ حنا(6/50میلیلیتر معادل 5
گرم حنا) برای جلوگیری از رشد کلنیهای کپک بر روی مرکبها کافی نیست .همانطور
که گفته شد حنا از ترکیبات فنلی و کینونی تشکیل شده است .ترکیبات فنلی و کینونی
خاصیت ضد قارچی و ضدمیکربی(بهویژه بهدلیل نفتاکینون موجود در حنا) از خود نشان
میدهند ،اما قارچهای ساپروفیت یا قارچهای غیربیماریزا(فرصتطلب) نسبت بهقارچهای
پاتوژن یا بیماریزا تراکمهای باالتری ازاين ترکیبات را تحمل میکنند و در غلظتهای باال،
خاصیت ضد قارچی حنا ميتواند در برابر قارچ آسپرژیلوس مؤثر باشد(برکشلی.)1378 ،
نمونههای( )a6( ،)a5و( )a7هم که حاوی نمک بودند دچار کپک نشدند .پيشتر توضیح
داده شد که نمک خاصیت ضدباكتري دارد .تصاویر کلنیهای کپک بر روی نمونهها در
جدول  10قابل مشاهده است.
تصویر کلنیهای کپک

منونه

a1

a2

جدول 10
کلنی های کپک در منونه های مرکب
بر روی کاغذ

(نگارندگان)
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نتیجهگیری

دراين پژوهش ،پس از بررسیها و پیرسازیهای مختلف بر روی نمونهها روشن شد که
حنا بهدلیل داشتن ترکیبات فنلی و کینونی از رشد کپکها در مرکب ،چه بهصورت مایع
و چه بر روی کاغذ جلوگیری میکند .البته غلظت حنا ،در خاصیت میکربکشی آن تأثیر
دارد .چنانچه از آزمایشها معلوم شد مقدار  5گرم حنا تأثیری در بازدارندگی از رشد
ب چه بهصورت
کپک در مر ّکب ندارد .اما مقدار  ،5/7و  14گرم حنا از رشد کپک در مرک 
مایع و چه بر روی کاغذ جلوگیری میکند .البته ،قابل ذکر است که مقدار زیاد حنا(معادل
 14گرم) بهدلیل خاصیت اسیدی باعث رنگپریدگی(تغییر رنگ) مرکب ،و فرسایش و
ب بر روی کاغذ
تخریب سلولز ميشود .بنابراین ،حنا ،نه تنها تأثیری در ثبات بیشتر مرک 
ب و تخریب کاغذ میشود.
ندارد؛ بلکه مقدار زیاد آن باعث تغییر رنگ مرک 
ب میشود .بدین صورت
نمک ،عالوه بر جلوگیری از رشد کپک ،مایۀ ثبات بیشتر مرک 
که کمترین مقدار نمک(معادل  1گرم) عالوه بر جلوگیری از رشد کپک(بهدلیل خاصیت
ب میشود .ازطرفی ،از فرسایش و تخریب
آنتی باکتریال) مایۀ ثبات و دوام بیشتر رنگ مرک 
ب آهن-مازو نیز جلوگیری میکند .عالوه براين ،نمک بهعنوان یک مادۀ
کاغذ بهوسیلۀ مرک 
فعال در سطح(مادۀ کمککنندۀ فشار سطحی) عمل میکند .بدین صورت که کشش در
سطح تماس را کاهش میدهد و خاصیت مرطوب شدن بهبود مییابد .الزم بهذکر است
ب در رساالت کهن
که هرکدام از افزودنیهای ذکر شده در دستورالعملهای ساخت مرک 
ب میگذارد .نکتۀ قابل توجهاين است که مرکبسا ز ايرانی هر
تأثیرات ویژهای بر روی مرک 
ماده را برای منظوری خاص بهکار میبرده و از هر ماده شناخت کافی داشته و آگاهانه از آن
استفاده میکرده است.
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