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  چكيده
و نيز داشتن تزيينات رنگي  هاي تاريخي و هنريارزش كه به لحاظ داشتن يك سند قاجاري هاي بكار رفته دررنگ

گرفت. در اين  مطالعه قرار موردي خود از اهميت بيشتري برخوردار است در اين تحقيق دوره نسبت به ساير اسناد هم
بررسي شدند كه  SEM-EDXبا استفاده از آناليز دستگاهي  برداريپس از نمونه و طاليياي هاي سبز، آبي، نقرهاثر رنگ
. باتوجه به كاربرد بيشتر رنگ سبز زنگاري كندرا بيان مي ، وجود مس در تركيب رنگآمده براي رنگ سبزدستنتايج به

نتايج  . هاي تكميلي وجود داردنياز به بررسي مطالعه، سند مورد رنگ سبز دراثبات زنگار بودن براي در آثار تاريخي، 
هنرمندان قاجاري به دليل گران بودن طال، . كنداين رنگ را بيان مي مس در تركيبوجود  ،سند رنگ طاليي آناليز

 .رساندبه اثبات  را آنتركيب اي، وجود قلع در نگ نقرهر ي آناليزنتيجه. كردنداز مس به جاي طال استفاده مي معموالً
   .گرديد شناساييالجورد  براساس نتايج، نيز اثر رنگ آبي

  .SEM-EDXقلع، مس، رنگ، سند قاجاري، واژه: كليد

  
  مقدمه

اي از هنرهـاي متنـوع را در   اسناد مزين قاجاري، مجموعـه 
هـاي طبقـات   عـد هنـري عقدنامـه   از ب. اندردهخود جمع ك

ــان  ــار داراي  دورهاعي ــژه ي قاج ــاي وي ــات و هنره ي تزيين
هاي متنوع در تزيين اين  رنگ گيريكاربه ]١[ استكتابت 

رنـگ در آثـار   . اسناد اهميت اين آثار را بيشتر كرده اسـت 
ي هنرمنـدان بـوده   هاي قديم مورداسـتفاده هنري از زمان

هاي خاص را از منابع مختلف و به شيوه هارنگها است. آن
در بيشـتر   هـا آنهـاي سـاخت   كـه روش  كردنـد مـي  تهيه

يع و الصـنا ي مجموعـه هـاي تـاريخي هماننـد رسـاله    رساله
 شـده اسـت.  دقـت شـرح داده  الصور صادقي افشار بـه قانون
ــگ ــاي رن ــانه ــاري از زم ــناختهزنگ ــاي دور ش ــده و ه ش
در سـاخت رنـگ طاليـي     .]٢[ اندرفتهگاستفاده قرار مورد

شـد و همچنـين   بدلي از پودر فلز برنج و مفرغ استفاده مي
انتخـاب  . ]٣[ اي كاربرد داشـته اسـت  فلز قلع در رنگ نقره

ي خاصي از شيوه قاجاري رنگ و كاربرد آن در آرايش سند
توان دريافت، تنـوع   كند اما آنچه از اين آثار مي پيروي نمي

هـاي سـبز، آبـي،     رنگ ها است. معموالً در بكار گيري رنگ
كـاربرد را در اسـناد   ين اي، قرمز، زرد و نارنجي بيشـتر  نقره

هـاي   اند كه از اين ميان رنگ سبز با تناليتـه قاجاري داشته
تقبال هنرمنـدان آن دوره بــوده  مختلـف بيشــتر مـورد اســ  

وهشگران در اين رابطـه  پژ. مطالعات مختلفي از طرف است
تـوان بـه شناسـايي و    صورت گرفتـه كـه از آن جملـه مـي    

و حاجيـاني  مطالعه رنـگ در چنـد سـند قاجـاري توسـط      
هـاي كتيبـه   و بررسـي رنگدانـه   ١٣٨٧ در سال همكارشان

با توجـه  بنابراين  ؛]٥و  ٤[ ه كرداشاركاغذي خانه انصارين 
اهميـت آثـار تـاريخي و اهـداف حفـاظتي، شناسـايي و        به

در اسناد تاريخي همانند سـند  رفته كارهاي بهبررسي رنگ
هـاي  در اين راسـتا رنـگ   .استالزم و ضروري مطالعه مورد

  .ارزيابي قرار گرفت كاررفته در يك سند قاجاري موردبه
  تئوري

ي شخصـي و  مطالعه متعلق به مجموعـه قاجاري مورد سند
موضوع ايـن سـند ثبـت ازدواج    ق است. .ه ١٣١٣ به تاريخ
هـاي  نقوش هندسي، گل و برگ و استفاده از رنـگ بوده و 

اي و آبي ازجملـه  ز، طاليي، زرد، نقرهمتنوع مثل سبز، قرم
آيـد. بـا توجـه بـه امكـان      حساب مـي سند بهمهم تزيينات 

هـاي  ، رنـگ برداري جهت شناسايي رنگ در ايـن اثـر  هنمون
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ـ  دســتگاهي  آنــاليز اي و طاليـي بــه روش ي، ســبز، نقــرهآب

SEM-EDX .بررسي گرديد 

  بحث و نتايج
دهد كـه  نشان مي SEM-EDXشده از آناليز نتايج حاصل

است. در تركيب خود داراي مقداري قلع سند اي رنگ نقره
جـاي نقـره و   استفاده از قلع بـه  گذشتهبا توجه به اينكه در

توان در ايـن رنـگ نيـز    اي رواج داشت ميايجاد رنگ نقره
 در« تـاريخي  در رساله روش ساخت آنديد. كاربرد قلع را 

اسـت. طبـق روش    مدهآ ]٦[»الوانبيان كاغذ، مركب و حل
آوري قلـع آن را در  پـس از عمـل   در اين رساله،شده گفته

  ).١ (شكل بردندتركيب با صمغ به كار مي

   
  اي سند قاجاريرنگ نقره SEM-EDX: نتايج ١ شكل

وجود ، ٢ ي آناليز عنصري در شكلبا توجه به نتيجه
شده استفاده رنگ آبيدر تركيب  Naو  Si ،Al ،Sعناصر 

به تركيب رنگ الجورد مصنوعي اشاره دارد.  ،در سند
ست كه با جذب ا Na8Al6Si6O24 تركيب شيميايي الجورد

 )Na6-10Al6Si6O24S2-4( هاي سديم و سولفوربيشتر اتم

با توجه  .]٧[ توان انواع مختلف اين رنگ را تهيه كردمي
توان ها در تركيب رنگ آبي ميبه عناصر و درصد وزني آن

  آن را اثبات كرد.الجورد بودن 

 
  رنگ آبي سند قاجاري SEM-EDX: نتايج ٢ شكل

نتايج آناليز رنگ سبز نشانگر وجود مـس در تركيـب رنـگ    
در اين رنگ  استات جهت شناسايياست. آزمون شيمي تر 

ايـن   با توجه به نتايج، .مثبت بود ي آنانجام شد كه نتيجه
 ؛آيدبشمار مي (استات قليايي مس) رنگ يك رنگ زنگاري

مشاهده اسـت، وجـود   قابل ٣ اي كه در نتايج شكلا نكتهام
كه نشان از تركيبي بودن رنگ سـبز   است تركيبات ديگري

احتماالً از  ،٣ با توجه به عناصر موجود در نتايج شكل دارد.
شده اسـت.   در تركيب رنگ سبز استفاده ديگريهاي رنگ

ـ    بر اين اسـاس نمـي   قطـع  طورهتـوان زنگـار بـودن آن را ب
پذيرفت. اثبـات قطعـي نـوع رنگدانـه نيـاز بـه بررسـي بـا         

 .ميكروسكوپ نوري دارد

  
  رنگ سند قاجاريپر رنگ سبز SEM-EDX: نتايج ٣ شكل

طال  پودررنگ طاليي در بيشتر آثار تاريخي از ورق و يا 
اما به دليل گران بودن آن از مس جهت  ؛شدتهيه مي

 ٤نتايج آناليز شكل كردند. ساخت طالي بدلي استفاده مي
دهد كه يي نشان مينيز وجود مس را در تركيب رنگ طال

  بكار رفته است. رصورت پوددر اين اثر به

  
  رنگ طاليي سند قاجاري SEM-EDX: نتايج ٤ شكل

  گيرينتيجه
هنرمندان گذشته  خوب ها بيانگر شناختنتايج آناليز رنگ

در  و قلع مستركيبات و عامل ايجاد رنگ است. كاربرد  از
، همگي ناخت كامل تركيبات الجوردنيز شو ي رنگ تهيه

و ايجاد تركيبات  در پيشرفت علم رنگ گذشتگانبر تالش 
 آناليز دهد كهنتايج نشان مي داللت دارند. رنگي جديد
SEM-EDX  نقش هرچند قادر به شناسايي عناصر بوده و

اما براي  كند؛ايفا ميهاي خالص در شناخت رنگدانه خوبي
 بايدي كافي نيست و يتنهاهاي تركيبي بهشناسايي رنگ

  .ها تطبيق و اثبات شودنتايج آن در اين مورد با ساير روش
  مراجع
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فـر، كلثـوم كـاظمي و     بيرجندي، زهرا، ابوالفضل مكرمي عليزاده ]١[ 

هـاي عصـر قاجـار در بيرجنـد،     نامه سروش، نگرشي بر مهر محمدرضا
  .١٣٨٥، ٣٩-٤١،، تهرانميراث فرهنگينشر: سازمان 

[2] De la Roja, J. M., Baonza, V. G., & San Andrés, M. 
Application of Raman microscopy to the characterization of 
different verdigris variants obtained using recipes from old 
treatises. Spectrochimica Acta 68(4), 1120-1125. 2007. 

، بررسـي آزمايشـگاهي   ، مسعود و زهرا علي محمـدي سـرايي  باتر ]٣[
تزيينات و حفاظت و مرمت يك نسـخه عقدنامـه قاجـاري متعلـق بـه      

  .١٣٨٨، ١١٣-٧،١٣٢، ش٤سال مرمت و پژوهش،مجموعه خصوصي، 
هـاي  ، شناسايي رنـگ يحاجياني، شيوا و مهناز عبداهللا خان گرج ]٤[

مرمت و پژوهش، سال استفاده در سه نسخه عقدنامه عصر قاجار، مورد
  .١٣٨٧، ١١٩ -١٣٠، ٤ ، ش٢
انشـپور. شناسـايي   و ليال د نعمتي بابايلوعلي زايي، عليرضا، كوچك ]٥[

استفاده در تزيين كتيبه كاغذي خانه انصارين تبريـز،  هاي موردرنگدانه
 .١٣٩٤، ٢٩٧-٣٠٦): ٩علوم و فناوري رنگ، (

الـوان، بـا   تاريخي قرن نهم ه.ق در بيان كاغذ، مركب و حـل  رساله ]٦[
  ي مجلس.، موجود در كتابخانه٤٧٦٧ي شماره

هـاي  ي رنگدانـه ، فرهنـگ فشـرده  استات. وجورجرادرفورد  ،جنتر ]٧[
  .١٣٧٨ ،١٥٩ ،فرهمند بروجنيناشر: ، حميد فرهمندهنري، مترجم: 


