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rtworks and historical monuments are often subjected to various damages
and deteriorations, according to their age. Damages on artworks or repaired
artworks may be provoked by human (vandalism) or by environmental
factors such as humidity and light (UV). Nanotechnology provides new methods
and innovative ways for the preservation of historical monuments. One of these
methods is the preparation of more efficient nanomaterials with smaller particle
size, and applying a thin layer coating of materials by different processes such as
sol-gel method. In the current study, coating by a variety of conventional polymers
is discussed with respect to their protective characteristics of historical monuments
in addition to different assessment methods on their protection mechanisms. This
study is extended to the important role of organosilicons for preparation of silica
nanoparticles and latter protection capacity on coating properties. Another important
category of polymers which may provide protective coatings for historical artworks
are acrylic polymers. By considering the increasing importance of organic-inorganic
hybrids in protection mechanism, some discussions are focused on such hybrids as
nanocomposite coatings. The hybrids can be coated on different substrates to impart
different properties such as hydrophobicity and anti-graffiti properties. In addition
to the use of nanomaterials in conventional polymer coatings for protection and
restoration of historical monuments, this paper further explains the preparation of
nanomaterials for their usefulness in consolidating wall paintings, removal of aged
polymers from historical monuments and enhancing cellulosic paper stability against
fungal growth.
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چکیده
آثار تاریخی با توجه به قدمت آنها در معرض انواع تخریبها قرار دارند .از جمله این تخریبها

میتوان به تخریب توسط انسانها (واندالیسم) تا تخریب آثار یا مرمتهای انجام شده روی آنها
بهوسيله عوامل محیطی مانند رطوبت و نور اشاره کرد .نانوفناوري روشها و راههاي ابداعي

واژههای کلیدی
نانو ذرات،
سل ـ ژل،
آبگريزي،
پوشش،
حفاظت

جديدي را براي حفظ آثار تاريخي فراهم كرده است .يكي از اين روشها شامل تهيه نانومواد با

ابعاد ريزتر ،كارآمدتر و پوششدهي آنها با فرايندهای مختلف از جمله سل ـ ژل است .در این
مقاله ،انواع پوششهاي پلیمری متداول در حفاظت آثار تاریخی ارائه شده است .در این باره ،ابتدا

به انواع ارزیابیهایی پرداخته شده که باید براي اقدامهاي حفاظتی انجام شوند .سپس ،به نقش مهم

ارگانوسیلیکونها در تهیه نانوذرات سیلیکا و اثر آنها بر خواص پوشش اشاره شده است .دسته

مهم دیگر از پلیمرهايی که در تهیه پوششهای پلیمری محافظ آثار تاریخی کاربرد دارند ،پلیمرهای
آكريلي هستند .با توجه به اهمیت روزافزون و جدید هيبريدهاي آلي-معدني در تهیه پوششهای
نانوکامپوزیتی این دسته بهطور مجزا بررسی شده است .اين تركيبات روي زمينههاي مختلف
پوشش داده میشوند تا خواص متنوعي مانند آبگریزي و نوشتارناپذیري را در پوششها ايجاد
كنند .در این مقاله ،افزون بر کاربرد نانومواد در تهیه پوششهای متداول پلیمری برای استفاده

در حوزه حفاظت و مرمت ،به ساير کاربردهای نانوفناوری در تهیه نانومواد برای استحکامبخشی

نقاشی دیواری ،پاکسازی پلیمرهای فرسوده از روی آثار تاریخی و استحکامبخشی آثار سلولوزی
در برابر قارچ نيز اشاره شده است.
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اپوكسي و اپوكسي سيالن [ ]17-19در تهيه پوششهاي محافظ اشاره
کرد [ .]15،20با وجود این ،پيش از اینکه به اثر نانوفناوری و نانومواد
در برخی از این پلیمرها پرداخته شود ،به انواع ارزیابیهایی اشاره
ميشود که الزم است ،براي عملکرد حفاظتی آنها روی آثار تاریخی
انجام شود.
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انواع ارزیابیها

مقدمه

حفظ و نگهداری میراث تاریخی و فرهنگی كه از مهمترین و
باارزشترین گنجينههاي هر ملتي بهشمار ميآيد ،اهمیت بسزایی
دارد .بسياري از اين آثار به علتهاي مختلف در معرض فرسايش و
تخريب قرار دارند [ .]1-3در سالهاي اخير ،استفاده از فناوريهاي
برپايه نانومواد براي حفظ و نگهداري آثار تاريخي مطرح شده
است [ .]4-6از آنجا كه يكي از روشهاي تهيه نانومواد و پوششهای
نانوكامپوزيتي برپایه فرایند سل ـ ژل است [ ،]7-9در اين مقاله به
برخي از مثالهاي كاربردي آن در حوزه حفاظت آثار تاريخي از
جمله استحكامبخشي ،بهبود مقاومت به خوردگی و نيز آبرانی اشاره
شده است .همچنين ،به كاربردهاي غیرپوششی نانومواد در زمينه
استحكامبخشي آثار کاغذی و برداشتن اليههاي پير شده پليمري از
روي آثار تاريخي پرداخته شده است.
پوششهاي پليمري متداول در حفاظت آثار تاريخي

از مواد پليمري مختلفي براي حوزه حفاظت و مرمت آثار تاريخي
استفاده ميشود [ .]10-12از جمله آنها میتوان به پليمرهاي برپايه
سيالن و سيلوكسان [ ،]8،9،13آكريالت و آكريلوسيالن [ ]14-16و

پلیمرها براي كاربرد در حفاظت آثار تاريخي بايد بهكمك آزمونهاي
مختلف بررسي شوند .با اين آزمونها ويژگيهاي هريك از مواد و
شرايط عملكرد آنها بهويژه با اعمال شرایط پیرسازی شتابیافته
مشخص ميشود [ .]21-23مطالعاتي كه ميتواند در اين زمينه انجام
شود عبارتاند از:
 مطالعه خواص و پايداري مواد بهطور مشخص ساختار شيميايي ،خواصفيزيكي و مكانيكي ،زمان سرويسدهي و آزمون پيرسازی []21-23؛
 ارزيابي برهمكنش مواد حفاظتي و مواد موجود در اثر تاريخي مبنيبر اينكه آيا ماده باستاني و ماده حفاظتي ميتوانند در كنار هم قرار
گيرند ،بدون اينكه برهمكنش نامطلوب داشته باشند []21-23؛
 ارزيابي ماندگاري و پيرسازي پس از كاربرد ماده حفاظتي []24-26؛ ارائه طرحهايي در زمینه حذف ماده حفاظتي از روي اثر تاریخیبدون واردشدن آسيب جدي به اثر در مواقع ضروري يا وقتي كه
گزينه مناسبتري وجود داشته باشد []3،27-29؛
 پژوهشهاي مربوط به حفظ زيبايي اثر تاريخي پس از اعمالپوشش [ ]30-32و
 پژوهشهاي مربوط به تغيير رنگ با گذشت زمان يا در اثر تابشنور [.]33-35
سیالنها

سيالنها با آب آبكافت شده و به سيالنولها تبديل ميشوند .سپس ،پليمر
شده و در نهايت پليمرهايي با نام پليسيلوكسان يا سيليكون را تشكيل
ميدهند [ .]36-38آب الزم براي تشكيل سيالنولها از آب موجود
روی اثر تاریخی يا از جو تأمين ميشود .از سوي ديگر ممكن است،
از حالل براي همگنكردن و امتزاجپذيري مخلوط و نيز از كاتاليزورها
براي شتابدهی واكنش استفاده شود [ .]39،40عمليات آبكافت و سپس
پليمرشدن ممكن است ،پس از جذب پوشش در اثر تاریخی و نفوذ ماده
حفاظتي به داخل حفرههای آن انجام شود [.]41-43
ارگانوسيليكونهای تجاری )Rhodorsil Consolidante RC90,
( Rhodorsil Consolidante RC80, Sogesil XR893از دهه 1960
تاكنون بهعنوان مواد استحكامبخش سنگ استفاده ميشوند [.]43-45
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اخيرا ً با استفاده از روشهاي شناسايي مختلف مانند  GC/MS ،FTIRو
 EDXRFماهيت شیمیایی و عملکردي اين تركيبات از نظر ثبات و
پايداري در شرايط تنشهاي هوازدگي بررسي شد .همچنين،
شكلشناسي فيلمهاي تهيه شده از آنها پس از اعمال و در شرايط
اكسايش با روشهاي  DTA-TGبرای تعیین پایداری گرمايي پلیمر
بررسي شد [.]44-46
نانوذرات سیلیکا و اثر آنها بر پوشش

انواع مختلف نانوذرات از جمله نانوذرات آهک (کلسیم هیدروکسید)
[ ،]28،40-42مس اکسید [ ،]31تیتان [ ]30،33،35و سیلیکا []16،35،38
بهعنوان مواد استحکامبخش بهطور مجزا به منظور اصالح خواص پلیمر

مانند خودتمیزشوندگی پوشش برای حفاظت آثار تاریخی استفاده
میشوند .اخيرا ً رفتار ابرآبگريزي پوشش تهيه شده از نانوذرات
سیلیکا (با اندازه  )7 nmدر مخلوط سیالن-سیلوکسان روي چهار
نوع كاغذ داراي چاپ بهكمك قلم مو مطالعه شده است .نتايج نشان
داد ،در غلظت مساوي يا بيش از  1%وزني-حجمي نانوذرات سيليكا
به رزين سيلوكساني زاويه تماس ايستا ميتواند تا حد  162افزايش
يابد [ .]47،48همچنين رنگسنجي نمونهها نشان داد ،فیلم ابرآبگریز
اثر بدی بر زیبایی ظاهری كاغذ ندارد و تغيير رنگ كمي در نمونههاي
عملآوري شده ایجاد میکند .شكل  1تصوير قطره آب روي چهار كاغذ
با پوشش ابرآبگريز سيلوكسان-نانوسيليكا را نشان ميدهد .همچنين،
شكل  2نشان ميدهد ،پوشش ابرآبگریز از فیلمهای سیلوکسان داراي

		

							
(الف)

(ب)

		

							
(ج)

(د)

شكل  -1تصوير قطره آب روي پوشش ابرآبگريز نانوذرات سیلیکا (با اندازه  )7 nmدر محلول مخلوط سیالن -سیلوکسان اعمال شده روي
چهار نوع کاغذ( :الف) كاغذ مدرن ،بدون چاپ (خالی)( ،ب) کاغذ مدرن با متن چاپشده با چاپگر لیزر جت( ،ج) ورق کاغذ دستساز جدا
شده از کتاب قدیمی و (د) کاغذ ژاپنی [.]48
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جدول  -1اجزای سازنده پوششهای مختلف [.]16
کد نمونه

TEOS

TMSM

MMA

FOTCS

TK1

0/5
0/5

1
1
1

2
2
2

%1

TES50
TEF1

شكل  -2اثر  pHبر اندازهگيري زاويه تماس قطره آب روي پوشش
ابرآبگريز براي سيلوكسان خالص و سيلوكسان داراي نانوذرات
سیلیکا [.]48
نانوذرات در محدوده گستردهای از  pHپایدارند [.]47،48
پوشش تهيه شده با استفاده از تترااتيل ارتوسيليكات
( ،)TEOSنانوسیلیکا ( ،)Ludox 30متيل متاكريالت ( )MMAو
(-3متاكريلوكسي) پروپيل تريمتوكسي سيالن ( )TMSMو پرفلوئور
اکتیل تریکلروسیالن ( )FOTCSدر شرايط فرايندي سل-ژل بهعنوان
پوشش محافظ روی فلز مس و شیشه نیز مطالعه شد .جدول  1اجزای
سازنده پوششهای مختلف و جدول  2تغییرات رنگ نمونهها را
روی شیشه پس از  500 hپیرسازی نشان میدهد [.]16
براساس نتايج بهدست آمده ،همه پوششهای آزمايشگاهي تغيير
رنگ كم و آبگريزي زيادي پس از بررسي پايداري در آزمون
هوازدگي داشتند .همچنين ،بررسي شفافيت پوششها نشان داد ،آنها
پس از آزمون هوازدگي همچنان تا حد زيادي شفافيت خود را حفظ
ميكنند [.]16
پلیمرهای آكريلي در تهیه پوششهای محافظ

پليمرهاي آكريلي-متاكريلي بهطور گسترده در حوزههاي مختلف
صنعتي استفاده ميشوند .از كاربردهاي مهم آنها در حوزه هنري و
ميراث فرهنگي ،پوششهای محافظ است [ .]49-51اخيرا ً پوششهای
پلیمری با ترکیبات آکریلي فلوئوردارشده برای استحکامبخشی سنگ
استفاده شده و نتایج رضایتبخشی داشتهاند [ .]52،53رزينهاي
برپايه پليبوتيل متاكريالت بهعنوان جالدهنده تصوير در زمانهای
کوتاه (حدود  )30 sبه شكل پليمرهاي تجاري هنوز هم براي حفاظت
مواد مختلف و اشياي موزهای استفاده ميشوند [ .]3،54عمليات
حفاظت با رزينهاي آكريلي براي مواد مختلف از جمله چوب،
كاغذ ،فسيلها ،سراميكها ،شيشه و سنگها استفاده ميشوند .چنين

Ludox
30

0/5
-

كاربردهايي از چسبندگي خوب و خواص آبگريزي رزينهاي
آكريلي ناشي ميشود كه الزم است ،همزمان پايداري محيطي مناسب
داشته باشند ،بهویژه در حالتي كه رزينها براي تقويتكردن يا حفاظت
آثار و كارهاي هنري در شرايط فضاي باز استفاده ميشوند .بازده
طوالنيمدت عمليات تقويت و حفاظت بهطور عمده تحت تابش
مستقيم نور خورشيد در ايجاد واكنشهاي اكسايش است كه ممكن
است با دما ،رطوبت و بهویژه وجود آلودگيهاي محيطي تشديد شود.
فرایند پیرسازی شتابیافته مواد طبيعي ممكن است در آزمايشگاه
بهكمك برخي انواع شبيهسازي با آزمونهاي كوتاهمدت بازسازي
شود .پيشبيني عمر و مطالعه فرايند تخريب در فضاي باز ،بهطور
كلي بهوسيله آزمونهاي پيرسازی شتابیافته با اعمال دما يا نور
انجام ميشود .منابع نوري كه ميتوانند بهطور مؤثر براي چنين
مقاصدي بهكار گرفته شوند ،بايد توان خروجي زياد و نزديكترين
شباهت را به طيف نور خورشيد ،بهویژه در محدوده طيف  UVداشته
باشند [ .]21،33،34براي درک بهتر داليل رضايتمندی یا عدم رضایت
كامل در اجرای حفاظتهای طوالنيمدت نياز است ،پژوهشهاي
منظمی در زمینه مقدار پايداري پليمرهاي محافظ در شرايط مختلف
پيرسازی مصنوعي انجام شود .در این باره پيرسازی رزينهاي محافظ
آكريلی در برابر نور بهتازگي ارزيابي شده و مقدارتخريب نوري ايجاد
شده با المپ فشار زياد جيوه با طول موج كمتر از  ،300 nmبراي
ظ آکریلی تجاري اعمال شده روي سنگ
بعضي از رزینهای محاف 
بررسی شده است [.]21،33،34
از مهمترين مونومرهاي آكريلي ،متيل متاكريالت است .متيل
جدول  -2تغییر رنگ پوششهای مختلف روی شیشه پس از 500 h
پیرسازی اندازهگیری شده روی بستر سفید [.]16
کد نمونه

DL2

(Da*)2

(Db*)2

DE

TK1

0/1178
0/5232
0/1202

0/1089
0/0412
0/0544

0/168
0/019
0/003

0/62839
0/76430
0/42086

TES50
TEF1
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شکل  -3تصویر  TEMنانوذرات سیلیکا در رزین آکریلی تجاری
شامل تترااتوکسی سیالن [.]50
متاكريالت و مونومرهاي مشابه آن اين ويژگي را دارند كه به روش
درجا پليمر ميشوند .اما ،اين عيب را دارند كه بيش از حد تخت هستند و
ن دليل ،بهجای پلیمر متيل
دمای انتقال شیشهای مناسب نيز ندارند .بدی 
متاكريالت از کوپلیمر آكريلي حل شده در حالل استفاده ميشود.
پارالوئيد  B 72يا آكرولوئيد  B 72يكي از اين کوپلیمرهای آكريلي
تجاری از متیل و اتیل متاکریالت است .حالل ميتواند آلكوكسي
سيالن باشد .براي مثال ،متیل تريمتوکسی سیالن یا متاکریلوپروپیل
تریمتوکسی سیالن ،يعني در اينجا رزين آكريلي و آلكوكسي سيالن
با هم مخلوط ميشوند .در اين حالت ،بخش سيالني استحكامبخشی
عميق را فراهم ميكند و بخش آکریلی باعث چسبندگي و نيز نگهداشتن
بهتر مواد افزودني ميشود .مطالعات انجام شده روی پوششهای
نانوکامپوزیتی شامل رزينهاي آكريليك پارالوئيد  B 72و تترااتوکسی
سیالن نشان داد ،پوششهای تهیه شده کام ً
ال شفاف بوده و حاكي از
این است که پلیمر آکریلی و ذرات سیلیکا با اندازهای کوچکتر از طول
موج امواج مرئی بههم پیوند خوردهاند .براي بررسی چگونگی توزیع
ذرات سیلیکا در زمینه پلیمری ،تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری

		

حاصل از رزین آکریلی شامل تترااتوکسی سیالن در شکل  3نشان داده
شده است .نقاط تیرهرنگ ،نانوذرات سیلیکا هستند ،در حالی که بخش
خاکستری رنگ زمینه ،کوپلیمر آكريلي ،پارالوئید  B 72است .میتوان
مشاهده كرد ،نانوذرات سیلیکا تقریب ًا بهطور یکنواخت در تمام سطح
زمینه پلیمری پخش شدهاند .افزون بر این ،ذرات کرویشکل و میانگین
اندازه آنها حدود  10-20 nmبود [.]49،50
تصاویر میکروسکوپی نوری نمونههایی که بهمدت  500 hدر
معرض آزمون پاشش نمک قرار داشتهاند ،در شکل  4نشان داده شده
است .شكلشناسي سطحی پوشش آکریلیکی خالص در شکل -4الف
حاكي از وجود حفرهها ،ترکها و سایر ناهمگنیها در کل سطح
بوده و بیانگر این مطلب است که پوشش حین آزمون پاشش نمک
ی شده که در نهایت به تخریب پوشش منجر شده
دچار تغییرات جد 
است .با افزودن نانوذرات سیلیکا به داخل پوشش ،این عیبها در
سطح پوشش مشاهده نمیشود (شکل -4ب) .از نتایج آزمون پاشش
مهنمک میتوان چنین نتیجه گرفت ،با افزودن نانوذرات سیلیکا به
درون پوشش آکریلی ،مقاومت پوشش در برابر محیط نمکی افزایش
مییابد .این موضوع را میتوان بهطور عمده به این حقیقت نسبت داد
که نانوذرات سیلیکا مساحت سطح بزرگی دارند .این موضوع باعث
میشود تا رزین بیشتری روی سطح آنها جذب شوند ،چگالی پوشش
افزایش یابد و در نهایت به کاهش مسیرهای انتقال عوامل خورنده به
داخل پوشش منجر میشود .بنابراین ،پوشش نانوکامپوزیتی مقاومت
به خوردگی بهتری نسبت به پوشش پلیمری خالص دارد [.]49
پوششهاي هيبريدي آلي ـ معدني نانوكامپوزيتي به روش سل ـ ژل

پوششهاي نانوكامپوزيتي برپايه هيبريدهاي آلي-معدني كاربردهاي
ي هستند
متنوعی دارند .اين تركيبات دسته جديدي از مواد كامپوزيت 
كه محدوده اندازه ذرات آنها در حد نانومتر است و خواص مهمي

							
(الف)

(ب)

شکل  -4تصاویر میکروسکوپی نوری از نمونههای آهنی دارای پوشش آکریلی( :الف) خالص و (ب) نانوکامپوزیتی پس از گذشت  500 hاز
آزمون پاشش مهنمک [.]49
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مانند شفافيت نوري دارند .با توجه به امکان تخریب ترکیبات آلی در
دماي بيش از ،250°Cتهيه يا اصالح با جزء معدني در دماهاي كمتر
از آن و ترجیح ًا در شرایط دمای محیط انجام ميگيرد .این موضوع
سبب میشود ،این پوششها قابلیت کاربرد در حفاظت و مرمت آثار
تاریخی فرهنگی را داشته باشند [.]2
از مواد آليـمعدني به علت تركيب اجزاي مختلف براي كاربردهاي
متنوع استفاده میشود .مانند نانوذرات تیتان همراه با سیلیکا یا
بدون آن باعث ایجاد خواص خودتمیزشوندگی شده [ ]55-57و
نانوذرات سریا ،زیرکونیا و آلومینا باعث ایجاد خواص مقاوم به
سایش و خراش [ ]58،59ميشوند .از نانوذرات ايندیم اکسید ()ITO
یا با افزایش طول زنجیر پلیمری عاملدار برای ایجاد خاصیت
ضدايستا [ ]16،60،61در پوششدهی میتوان استفاده کرد .مورد اخیر
میتواند برای کاهش احتمال خطر جرقهزدن و آتش سوزی بهویژه در
محل نگهداری آثار اشتعالپذير مانند کتابخانهها و مراکز اسناد تاریخی
استفاده داشته باشد .اصالح با اسیدهای چرب یا اضافهکردن مونومر
آبگریز در ترکیب پوشش میتواند سبب افزایش مقاومت به رطوبت و
آبرانی شود [ .]16،26،62همچنین ،از افزودن نانوذرات سیلیکا با یا
بدون نانوذرات سریا و زیرکونیا برای بهبود مقاومت به خوردگی
فلزات [ ]63-65ميتوان استفاده كرد .بنابراين ،تركيب اجزاي معدني
در مقياس نانو با پليمرهاي آلي براي كاربردهاي حفاظت و مرمت
قابليتهاي بسياري دارد .شكل  5سامانه مدل براي نانوكامپوزيتهاي
توليد شده به روش سل ـ ژل را نشان ميدهد [.]2
به دليل وجود تركيبهاي مختلف از دو جزء آلي-معدني ،روشهاي

شكل  -5سامانه مدل براي نانوكامپوزيتهاي تهیهشده به روش سل ـ
ژل [.]2

زيادي نيز براي تهيه اين مواد ابداع شده است .اما شاخصترين آنها
ميتواند تشكيل شبكههاي معدني در پليمرهاي آلي با استفاده از
ل ـ ژلباشد كه در اينجا به برخي از كاربردهاي پوششهاي
فرايند س 
هيبريدي آبگريز و خودتميزشونده اشاره شده است كه ميتواند در
حفاظت و مرمت آثار تاریخی كاربرد داشته باشد [.]2،15
پوششهاي آبگريز

استفاده از هيبريدهاي آلي ـ معدني با خواص ضدآب و ضدروغن
ميتواند با تلفيق مقاومت سايشي با افزودن سيالنهاي فلوئوردار
شده طي سنتز سل ـ ژل بهدست آيد [ .]66-68با اعمال اليه نازكي
از پوشش روي بستري مانند شيشه ،زاويه تماس ميتواند تا حدود
 110ºCافزايش يابد [ .]16،26شكل  6سطح مقطع پوششهاي
آبگريز را روي بستر شيشه نشان ميدهد .همانطوركه در شکل
مشاهده ميشود ،پوشش و بستر پیوستگی خوبی دارند و ترک و
جدایشی در فصل مشترک پوشش و زمینه مشاهده نمیشود [.]18
شايان ذكر است ،از ميان تركيبات مختلف ،وينيل سيالن و
مركاپتوسيالن مقاومت سايشي و چسبندگي خوبي به شيشه،
پليمتيل متاكريالت و پلياستيرن نشان ميدهند كه همراه با تركيبات
فلوئوردار ،مواد مقاوم به خراش و کثیفشدن ايجاد ميكند [.]18،69
این پوششهای هيبريدي كاهش چسبندگي ذرات غبار را نشان
ميدهند و در برابر پاشش رنگ ميتوانند خيلي آسانتر از ماده
پوشش نيافته پاك شوند [ .]70شكل  7تخریب آثار تاریخی
یوسه پل اصفهان) با عمل گرافيتي (دیوارنویسی) و شکل 8
(س 
پاککردن گرافیتی (دیوارنویسی) از روی آثار تاریخی را نشان
میدهند [.]71
پوششهاي هيبريدي با  1%تركيب مناسب فلوئوردار رفتار ترشدگی و
خاصیت ضدگرافیتی شايان توجهي در برابر تخریب آثار تاریخی با

شكل -6تصوير  SEMاز سطح مقطع پوشش هيبريدي آبگريز روي
شيشه [.]18
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یوسهپلاصفهان)بادیوارنویسی(گرافیتی).
شكل-7تخریبآثارتاریخی(س 
پاشش رنگ نشان ميدهند .يعني رنگ پاشيده شده نميتواند روي
سطح پخش شود و به شكل قطرههايي درميآيد كه بهآساني ميتواند
پاك شود [.]70
از جديدترين پليمرهايي كه امروزه براي محافظت از بناهاي سنگي و
آجري در برابر فرسايش استفاده شدهاند ،پليمرهاي آكريلي يا
سيليكوني بهطور جزئي فلوئوردار با شاخههاي جانبي بلند است [.]15
پليمرهاي مزبور افزون بر محافظت در برابر هوازدگي نورشيميايي
پايداري زيادي دارند .يكي از نقشهاي گروههاي فلوئوردار در
اينجا اين است كه باعث پايداري پوشش محافظ در برابر اكسايش
نوري ميشوند .اين مسئله به سبب پايداري زياد پيوندهاي  C-Fدر
مقايسه با پيوندهاي  C-Hاست .به سبب اين خواص ،واردکردن
فلوئور در زنجير اصلي ايده خوبي براي بهبودبخشيدن خواص
پليآكريالتهاست [ .]72همچنين ،با اين كار ميتوان بر مشكل
تخريب نوري نيز فائق آمد .واردكردن فلوئور به داخل گروه استري
شاخههاي جانبي نيز باعث افزايش خواص از جمله خاصيت دفع آب
ميشود ،اما نميتواند بهطور كامل مشكل تخريب نوري را حل كند.
این بررسیها نشان داد ،پليمرهاي آكريليكی با گروههاي فلوئور كه
بهطور مستقيم به زنجير اصلي متصل هستند ،در مقايسه با پليمرهاي
آكريليكی با گروههاي فلوئور در شاخه جانبي مقاومت بيشتري در
برابر تخريب نوري دارند [.]73-75
پوششهاي كامپوزيتي مقاوم در برابر ترك خوردگي با استفاده از
فرايند سل -ژل از پرفلوئوروسيالن و تترااتوكسي سيالن بهعنوان مواد
اوليه ساخته شدند .سپس ،خواص سطحي پوشش فلوئوردار با انواع
پوششهاي ساخته شده از متيل ترياتوكسي سيالن و تترااتوكسي
سيالن در دماهاي مختلف با استفاده از روشهايي نظیر طیفسنجی
 ،IRگرماوزنسنجي ،پراش پرتو  Xو اندازهگيري زاويه تماس مقايسه
378

شد .نتايج نشان داد ،پوشش فلوئوروسيالن زاويه تماس بزرگی در
مقايسه با پوششهاي ساخته شده از متيل تريمتوكسي سيالن و
تترااتوكسي سيالن دارد [.]76-79
از جديدترين انواع پوششهاي فلوئوردار ،فلوئورواتر پليمرها
هستند .فلوئورواتر پليمرها پوششهايي آبگريز ،االستومر و از
نظر گرمايي پايدارند [ .]80از ديگر انواع پوششهاي محافظ مؤثر
پوشش سيليكوني داراي ماتريس پليمري شامل فلوئورو پليمرها،
پلياولفينها و رزينهاي آكريليك هستند [ .]81-83از سامانههاي
پليمري هيبريدي پراكنده شده در آب بهعنوان پيشمواد براي تشكيل
پليمر شبكهايشده استفاده ميشود [ .]84،85آزمون مقاومت در
برابر نمكها براي نمونههاي مكعبي سنگ مرمر پوششيافته با
ماتريس پليمري نشان داد ،ماتريس پليمر سيليكوني برپايه سيليكون-
آكريليك –پلياولفين پوشش مقاومتری برای مواد متخلخل ساختاري
در مقايسه با پوششهاي سيليكوني خالص ایجاد میکند [.]85،86
استفاده از پلیمرهای آبگریز برپايه سيلوكسان اصالحشده با
متاكريالت و نانوذراتی مانند سيليس ،آلومينا اكسيد (بوهميت،
 )boehmiteو تيتان در ايتاليا براي محافظت سنگ پيشنهاد شده است.
نتايج آزمونهاي مختلف (زاویه تماس ،اندازهگیری تغيير رنگ و
جذب آب) براي تجزیه و تحلیل عملكرد پوشش ضدآب كه با نور
خورشید قابل پليمرشدن است ،روي بسترهای سنگی (آهکی) نشان
داد ،از نظر خواص آبگریزی و دوام ،بسیار عالی و قابل مقایسه
با محصوالت تجاری هستند [ .]87-89شكل  9نتايج عملكرد اين
پوششها را با گذشت زمان و قرارگرفتن در فضاي باز نشان ميدهد.
حفظ آثار تاريخي با پوششهاي آبگريز

پوششهاي هيبريدي در حفاظت آثار هنري نيز كاربرد دارند .بهعنوان
نمونه ،حفاظت از  Last Judgment Mosaicقرن چهاردهم در باالي

شکل  -8پاککردن نوشتار از روی آثار تاریخی [.]71
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(الف)

(ب)

		

							
(ج)

(د)

		

							
(هـ)

(و)

شكل  -9نتايج عملكرد پوششهاي نانوكامپوزيتي سيلوكسان اصالحشده با آكريليك و نانوذرات بوهميت با گذشت زمان و قرارگرفتن در فضاي
باز (زاويه تماس و تغيير رنگ) [.]88
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درهاي كليساي سنتويتوز در شهر پراگ را ميتوان نام برد .ابعاد
موزائيك  13×160 mو پوشش انتخابي سامانه چنداليه شامل هيبريد
آلي ـ معدني عاملدار از آلكوكسيسيالنهاي آلي و نانوذرات اكسيدي
است كه بين زمينه شيشه چندرنگ قرار گرفته و پوشش فلوئوروپليمر
در اليه نهايي آن قرار داده شده است .شکل  10تصوير نماي كليسا
پيش و پس از ترميم با پوشش آبگريز را نشان ميدهد.
در اين كاربرد ،شيشههاي غني از پتاسيم چون در شرايط جوي سخت
( SO2زياد ،باران ،تغييرات دما از  -30°Cتا  )+65°Cقرار دارند،
بهطور شيميايي ناپايدارند [ .]83پليمرهاي آلي كه در گذشته براي
جلوگيري از خوردگي در اين اثر تاريخي استفاده شدند ،موفق نبودند.
زيرا ،پایداری و چسبندگي ضعيفی نسبت به شيشه داشتند و ضريب
نفوذ  SO2و آب در آنها زياد بوده است .پس از بازنگري و آزمودن
انواع پوششهاي ممكن ،پوششي كه بيشترين كارايي را داشت ،با
استفاده از تلفيق پوشش نانوكامپوزيتي و فلوئوروپليمر ايجادشد [.]83
پوشش چنداليه استفاده شده براي سر در كليساي سنتويتوز در شهر
پراگ پوشش چندالیه است .اليه اول ،پوشش برپايه سلـ ژل براي
ايجاد چسبندگي مناسب با زمينه شيشه و اليه دوم پوشش محافظ
برپايه فلوئوروپليمر با اتصاالت عرضي است كه در آن صفحههاي
طال قرار داده شده است .اليه نهايي در تماس با محيط پوشش
فلوئوروپليمر بدون اتصال عرضي است كه به مرور زمان و در اثر
تخريب محيطي ميتواند از بين برود و تجديدپذیر است [.]89

ساير کاربردهای نانومواد در حفاظت آثار تاریخی
نانومواد براي حفظ نقاشيهاي ديواري

نقاشيهاي ديواري اروپا با آهك آبديده (كشته) ساخته شدهاند.
تحمل فرايندهای تخريبي در آنها باعث فرسودگی طبيعي و
پوستهپوستهشدن اليه رنگ و گاه پودرشدن سطح رنگ به علت

(الف)		

(ب)

شكل  -10حفاظت از  Last Judgment Mosaicقرن چهاردهم در
باالي درهاي كليساي سنتويتوز در شهر پراگ (الف) پيش از ترميم
با پوشش آبگريز و (ب) پس از ترميم [.]83
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فرسایش شيميايي بستها شده است و كربنات كلسيم بين زمينه و
رنگدانه با كاهش چسبندگي مواجه شده است .از اينرو الزم است،
براي تقويت سطوح نقاشي ديواري مقدار مناسبي از اتصالدهنده
كربناتي را در محل وارد كرد تا بتواند آثار هنري را بهمدت طوالني
حفظ كند [ .]90-92اين روشهاي عملآوري برپایه استفاده از
هيدروكسيدهاي كلسيم یا باریم بهعنوان بهترين اتصالدهنده براي
نقاشيهاي ديواري است .در واقع ،سازگاري فيزيكي-شيميايي كاملي
بين مواد اصلي و ترميمي ميتواند با استفاده از كلسيم هيدروكسيد
ايجاد شود که بهترين روش عملآوري براي تقويت همزمان
نقاشيهاي ديواري در ساختار متخلخل و امكان خروج نمكها
بهعنوان عامل تهديدكننده نقاشيهاست [.]93-96
با وجود اين ،استفاده مستقيم از محلولهاي پايه آبي كلسيم
هيدروكسيد به علت انحاللپذيري كم نمك محدوديت دارد .راهحل
افزايش غلظت آهك ،پخشکردن آن در آب است .متأسفانه این روش
براي کلسیم هیدروکسید تجاري ،قابل استفاده نيست .زیرا ،اندازه
ذرات در آنها از اندازه مدنظر بزرگتر بوده و سرعت رسوب ذرات
نيز خيلي سريع است که سبب ايجاد لعاب سفيد روي سطح نقاشي
ميشود .در نمونههاي تجاري توزيع اندازه ذرات پهن و متوسط
اندازه ذرات از چند ميكرومتر بزرگتر است .از اينرو ،پراكنههايي از
ذرات با ابعاد نانو در حاللهاي آلی با پايداري سينتيكي توليد شدهاند و
با استفاده از آنها بيشتر اشكاالت پيشگفته حل شده است .پراكنش
نانوذرات در حاللهای با پايداری سينتیكي ميتواند در الكلهاي
با زنجير كوتاه خطي بهدست آيد .استفاده از الكل نسبت به ساير
حاللها چند مزيت دارد .الكلها محيطدوست ،فرار و نسبت به ساير
حاللها سميت كمتري دارند .از طرفي ،تنش سطحي كم آنها ،امكان
ترشدن بهينه سطح را فراهم میکند و اين خود عاملي براي نفوذ زياد و
پخش نانوذرات داخل ساختار متخلخل نقاشيهاي ديواري است.
ش نانوذرات مشابه با محلول خیلی غليظ آب آهك (تا
شیوه پراكن 
 30%حجمي) است كه بیشتر از انحاللپذيري كلسيم هيدروكسيد در
آب است .از ويژگيهاي نانومواد سطح رويه زياد آنهاست كه سبب
افزايش فعاليت شيميايي نانومواد ميشود .از اينرو ،چند روز پس از
اعمال نانوذرات ،سطوح عملآوري شده مستحكم ميشوند .در این
باره ،كاربرد نانوذرات كلسيم هيدروكسيد با نتايج عملآوري بسیار
مطلوبی همراه بود .در حال حاضر ،استفاده از نانوفناوري در حوزه
حفاظت نقاشيهاي ديواري ميتواند راهحل مناسبی باشد [.]96-98
استفاده از مالتهاي خودگير هواخشك

نقاشيهاي ديواري و تزئينات گچي ساختارهاي اليهاي دارند .يكي از
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فرايندهاي تخريب آنها ،ضعيفشدن فصل مشترك بین الیههاست كه
به پوستهپوستهشدن جزئي يا كامل و جدايش اين اليهها منجر ميشود.
از مواد مختلفي براي چسباندن مجدد اليههاي جدا شده يا پركردن
حفرهها در سنگ آهكهای تخريب شده استفاده شده است .چسبهاي
پايه آهكي همان خواص فيزيكي ـ شيميايي نقاشيهاي ديواري را
داشته ،اما براي تثبيت به  CO2نياز دارند [ .]99-101متأسفانه جذب
 CO2از سطح و نفوذ آن به عمق ساختار متخلخل ،فرايندي بسيار
آهسته و ناكارآمد براي تثبيت چسبهاي پاي ه آهكي است .راهحل
ن کار ميتواند استفاده از دوغابهايي با مواد افزودني باشد كه در
ای 
محل بهآرامي كربن دياكسيد توليد كنند .افزودنيهاي توليدكننده کربن
دیاکسید شامل واكنش آب در محيط قليايي با گروه استرهاي كربونيك
اسيد است که براي استحكامبخشي نقاشيهاي ديواری بررسي شدهاند.
اين تركيبات شامل كرباماتها ( )R-O-CO-NR'2هستند و در این
میان ترکیب اتيل كربامات ( R'=Hو  )R=C2H5با موفقيت در حفاظت
از تزیینات كليساي کوچک برانکاچی ( )Brancacci Chapelدر فلورانس
ايتاليا استفاده شده است .مالت داراي كرباماتها ،مالت خودگير ناميده
ميشود .زیرا فرايند گیرش در آنها بدون واردكردن کربن دیاکسید از
هواست .از طرفي ،كربن دياكسيد و ساير مواد توليد شده حاصل از تجزيه
ميتوانند بدون واردآوردن خسارت به كار هنري ،از داخل اين آثار خارج
شوند .مالتهاي داراي كرباماتهاي آمونيوم براي تعمير بخشهاي گچي
جدا شده و نيز پركردن حفرهها و چسباندن مجدد اليههاي پوسته شده
نقاشيهاي ديواري در مکزیک استفاده شده است [.]102-105
تميزكردن سطوح نقاشيهاي ديواري و سنگي

ميكرو (نانو) امولسيونهاي روغن در آب و محلولهاي ميسلي پايه
آبي براي حذف مواد آبران (مانند مومها ،چربيها ،آكريليكها و
رزينهاي وينيلي) از رويه آثار نقاشيهاي ديواري و نقاشيهاي
روي بوم و سنگها کاربرد داشتهاند .بهعنوان نمونه میتوان به كاربرد
ميكروامولسيونها براي پاکسازی آلودگيهاي آلي (نقاط آغشته به
موم) از سطح نقاشيهاي آبرنگ ديواري روي شاهكارهاي ماساچیو
( ،)Masaccioلیپی ( )Lippiو ماسولینی ( )Masolinoدر كليساي
کوچک برانکاچی در فلورانس ايتاليا اشاره كرد [ .]91شکل  11چپل
برانکاچی نقاشی شده توسط ماساچیو پيش و پس از خروج نقاط موم
را نشان ميدهد .شكل -11الف نقاط موم را در معرض نور فرابنفش
پيش از پاکسازی ،شكل -11ب همان تصوير را پس از پاكسازي
رزين با محلول امولسيون در معرض نور مرئي و شكل -11-ج
تصوير كامل پس از مرمت را نشان میدهد.
در گذشته به دلیل نامناسببودن مواد پلیمری عمليات مرمت

شکل  -11چپل برانکاچی در فلورانس نقاشی شده توسط ماساچیو
پيش و پس از خروج نقاط موم( :الف) نقاط موم در معرض نور
فرابنفش پيش از پاکسازی( ،ب) همان تصوير پس از پاكسازي
رزين با محلول امولسيون در معرض نور مرئي و (ج) تصوير كامل
پس از مرمت [.]91
موفقيتآميز نبود .در واقع ،مواد پلیمری در بيشتر شرايط محيطي
ناپايدار بودند .دماي شديد ،تغييرات نسبي رطوبت ،ایجاد سايش
مكانيكي در برابر باد و باران ،همچنين عوامل مخربي چون شبنم،
نور و آلودگي ،فرايند تخريب را در مواد ترميمي شتاب میدهد.
این عوامل باعث اكسايش گروههاي انتهايي پليمر يا زنجيرهاي
جانبي ،برش شيميايي زنجير پليمر (قطعشدن زنجير) و واكنشهاي
شبكهايشدن در مواد پلیمری میشد که در نهایت به از دسترفتن
چسبندگي در رنگدانهها ،زردي پليمرها و كاهش انحاللپذيري در
پليمر منجر میشد و برگشتپذيري فرایند درمان را سخت میكرد،
بهگونهای که تا پيش از ظهور نانوفناوري ،تنها راه خارجكردن اين
مواد ،به استفاده از مخلوط حاللهاي سمي محدود بود [.]91
سامانههاي سهجزئي شامل آب ،روغن و مواد سطحفعال و
سامانههاي چهارجزئي شامل آب ،روغن  ،مواد سطحفعال همراه با
مواد كمكي سطحفعال تهيه و در مقیاس آزمايشگاهي بهعنوان مواد
تميزكننده آزمون شدهاند .اين مواد در چهارچوب ترميم نقاشيهاي
ديواري بهطور محدود در كليساهاي جامع پراتو (،)Prato Cathedral
اسپینو آریتینو ( ،)Spinello Aretinoکلیسای کوچک گوسکونی
( )Guasconi Chapelدر سانفرانسیسکو و آرزو ( )Arezzoاستفاده شدند.
با استفاده از اين مواد پاکسازی و خروج رزينهاي پليمري آبگريز
از سطح نقاشيهاي ديواري بهطور كامل امکانپذیر شده و حتي پس از
 8سال از اعمال آنها هيچ اثر سوئي مشاهده نشده است [.]105-107
اخيرا ً چنین سامانههایی در عملآوری آثار هنری و خروج تركيبات
وينيلي و پليمرهاي آكريلي از رويههاي خيلي بزرگتر سطوح
نقاشي استفاده شدهاند .اين مواد در پاکسازی نقاشیهای كليساهاي
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ساکرسیتی سانسالوادور ()Sacristy of the San Salvadorchurch
در ونیز ( )Veniceبا ابعاد  60 m2برای نقاشی دیواری کونجیالنو
( )Coneglianoنزدیک ونیز ،در نمای کلیسای جامع با ابعاد  250 m2و
نيز در نقاشی دیواری ساکریستی قدیمی سانتا ماریا دال اسکاال
( )Old Sacristy of Santa Maria della Scalaدر شهر سینیا ()Siena
با ابعاد  90 m2استفاده شدهاند [ .]107شكل -12الف تصوير آبرنگ
پوششيافته با پليمر اتيل متاكريالت-متاكريالت به نسبت  70به 30

(الف)

است كه بهطور طبیعی پیرسازي شده و شكل -12ب طیف جذب
فرابنفش پوشش پليمري پیرشده پس از پاکشدن سطح نقاشي
از پوشش پليمري است که جذب تقريبا صفر را نشان ميدهد و
نشاندهنده خروج كامل پليمر پير شده از سطح نقاشي است.
ژلهاي محافظ براي نقاشيهاي روي بوم

طي ساليان اخير ،سامانههاي ژلي جديدي با قابليت حفاظت
نقاشيهاي سهپايهای (بوم) توسعه يافتهاند .ايده اصلي اين كار
غلبه بر مشكالت ناشي از پسماند ماده ژلكننده با وزن مولكولي
زياد است كه ميتواند به علت گرانروي بسيار زياد ،مشكالتي را
براي خروج از رويههاي نقاشي ايجاد كند .ماده پيشساز ژلكننده
ميتواند پليآليل آمين باشد كه ژل واقعي پس از حبابزني با کربن
دیاکسید ايجاد ميكند و نتيجه آن تشكيل پليآليل آمونيوم كربامات
است .این ماده بهعنوان ژلكننده مناسب براي بسياري از حاللهاي
س ماده ژلكننده
استفاده شده در نقاشيهاي سهپايهاي عمل ميكند .پ 
ميتواند بهراحتي با برش شبكه ژل با آبكافت آن با اسيد ضعيفی به
ماده پيشساز اوليه آليل آمين برگردانده شود و كام ً
ال از سطح نقاشي
خارج شود .اين شيوه بهنظر ميرسد ،بتواند محصوالت مناسبی با
قابليت كاربرد در حفاظت ميراث تاريخي ايجاد كند .به همین دليل
آزمونهاي مهمي با همكاري موزهها و گالريها در فلورانس و سينا
در دست تكميل است [.]105-107
حفاظت آثار سلولوزی

(ب)
شکل  -12نمونه خاصي از آبرنگ در ساکریسیتی کلیسای
سانسالوادور ،ونیز در ایتالیا( :الف) تصویر آبرنگ پوششيافته با
پليمر اتيل متاكريالت-متاكريالت پیر شده بهطور طبیعی و (ب) طیف
جذب فرابنفش پوشش پليمري پیر شده پس از پاکشدن سطح نقاشي
از پوشش پليمري [.]107
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نانوذرات قليايي پراکنده شده در محلولهای آلي اثر شايان توجهي بر
نگهداري مواد پايه سلولوزي دارند .مواد پايه سلولوزي با فرايند كاتاليزور
شده اسيدي تخريب ميشوند [ .]107-110اين فرايند به شكستن پليمر
سلولوزي منجر ميشود .اثر كلي اين فرايند تخريب ،كوتاهشدن متوسط
طول زنجير سلولوز است كه به كاهش شايان توجه استحكام كاغذ
منجر ميشود .اين فرايندها ميتوانند با عمليات اسيدزدايي متوقف يا
در جهت مطلوب به تأخير افتند (شکل .]111-113[ )13
هيدروكسيدهاي كلسيم و منيزيم Mg(OH)2 ،و  ،Ca(OH)2عوامل
اسيدزداي مناسبی هستند که سازگاري فيزيكي و شيميايي نسبت ًا
خوبي با زمينه سلولوزي دارند و پس از انتقال آنها در آثار كاغذی
تاريخي ،مانند منبع قليا عمل كرده و هيچ محصول جانبي ايجاد
نميكنند [.]112-114
از پراكنش نانوذرات  Mg(OH)2و  Ca(OH)2در الكلها ميتوان
بهخوبي استفاده كرد ،اما اين روش به اين حاللها محدود نشده و
از ساير حاللهای با قطبيت كمتر نيز استفاده ميشود .روش اعمال
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شکل  -14درصد کاهش وزن بهوسیله قارچ  Aspergillus nigerدر
نمونههای کاغذي تاریخی شاهد و دارای پوشش پلیوینیل استات
( )PVAو حاوی  10%تا  40%نانوالياف والستونیت (.]115[ )NW

شکل  -13اسیدزدایی از کاغذ با افشانش نانوذرات (كلسيم و منيزيم
هيدروكسيد) [.]107
افشانش يا خيساندن در محفظه است .تقريب ًا اساس همه روشهاي
استفاده شده براي اسيدزدايي توليد هيدروكسيد در محل است ،اما
به پراكندهسازهايي براي پايداري سامانه نياز دارند .در روشي كه
بهتازگي توسعه داده شده است ،از نانوذرات هيدروكسيد بهطور
مستقيم استفاده ميشود [.]113،114
اخيرا ً اثر نانوالياف والستونیت ( )nano-wollastoniteبر افزایش
مقاومت زيستي کاغذهای تاریخی علیه قارچ Aspergillus niger
بررسی شده است .نمونههای کاغذی در نانووالستونیت آبی با
غلظتهای  30 ،20 ،10و  40%غوطهور شدند و در مقایسه با نمونههای
شاهد براي تثبیت نانوالیاف روی نمونههای کاغذی ،رزین  5%پیوینیل
استات به تمام نانوساختارها افزوده شد .افزون براین ،براي بررسي اثر
پلیوینیل استات بر رشد قارچ ،مجموعهای جداگانه از نمونهها در یک
محلول رزین  5%بدون نانووالستونیت غوطهور شد .شکل  14درصد
کاهش وزن در کاغذهای تاریخی را نشان میدهد [.]115

نتایج بهوضوح آثار جلوگیری از نانوالياف ووالستونیت را بر رشد
قارچ  Aspergillus nigerنشان داد که باعث کاهش شايان توجه وزن
در نمونههای کاغذ تاریخی با  10%تا  40%نانوالياف والستونیت شد.
بنابراین ،با توجه به ماهیت معدنی ،غیرسمی و غیراسیدی نانوالياف
والستونیت ،اين تركيبات میتوانند بهطور مؤثر برای حفظ اسناد
کاغذي استفاده شوند [.]115

نتيجهگيري
نانوفناوري ميتواند شیوههای ابداعي جديدي را براي حفاظت
از ميراث فرهنگي فراهم كنند .پوششدهي با فرايند سلـژل بهطور
پيوسته در تمام زمينهها در حال توسعه است .پوششهاي هيبريدي
آلي-معدني ميتوانند روي زمينههاي مختلف پوشش داده شوند تا
خواص متنوعي مانند مقاومت به خوردگي و آبگريزي را ايجاد
كنند .با استفاده از نانوفناوري ميتوان ذرات ريزتري با شفافيت
زياد و اثربخشي و عمق نفوذ بيشتر ايجاد كرد .اين فناوري ميتواند
ضمن ارائه مواد و روشهای جدید در حفاظت از آثار تاریخی،
در حوزههايي مانند ایجاد پوششهاي مناسب در حفاظت آثار و
حذف و پاكسازی مرمتهاي گذشته و بسياري از كاربردهاي ديگر
استفاده شود.
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