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 چکیده 
رو در ی و اصیل ایرانی در زندگی مردم این خطه نقش و جایگاه ویژه دارد. ازاینتزیینهنر کاربردی و  عنوانبههای زیادی است فرش دستباف سال

وص انه در خصشناسهای فنپژوهش ،پذیرد. در این بیناز وجوه مختلف صورت می ،حال حاضر پژوهش در خصوص این شاخه از هنرهای سنتی
هایی های قدیمی و آنتیک یا آن گروه از فرشقالی شناسیفن ویژهبه ؛های تخصصی پژوهش در این حوزه استفرش دستباف نیز یکی از شاخه

کاررفته به ۀولیواد اتوان به تکنیک تولید و نوع معلمی می شناسیفن ۀوسیلکه از لحاظ تکنیک بافت یا مواد اولیه حائز اهمیت و متفاوت هستند. به
. پژوهش مکوشیبدر پیشبرد این هنر  ،آن ۀآمده و ارائدستهای بهکند که با مددگیری از یافتهدر فرش دستباف پی برد. این مقوله به ما کمک می

شناخت بهتر ساختار  رظومنبه باف قالیکاربرد متفاوت الیاف گالبتون در قسمت گلیم ۀعالوبه ،با توجه به اهمیت قالی موسم به بشریت پیش رو
وران پهلوی کاررفته در قالی بشریت متعلق به دهای بهگالبتون شناسیفنبا رویکرد بررسی  ،های واردشده بر آنلیف گالبتون مورد نظر و آسیب

کاررفته های بهاسی گالبتونشنتولید، ساختار و آسیب ۀبه بررسی تکنیک بافت و نحو ،صورت گرفته است. در این راستا با معرفی کلی قالی بشریت
قرمز و... پرداخته شده است. در  سنجی مادون، طیفEDSهای آزمایشگاهی از جمله تصویربرداری میکروسکوپی، در این قالی با کمک روش

ب وارده به این الیاف و دلیل آسی عالوه با بررسی نوعبه؛ توان به دانش تولید گالبتون در دوران پهلوی پی بردهای پژوهش مینتیجه با استناد به داده
کاررفته در این های آزمایشگاهی بهروش ۀوسیلتوان از وارد شدن آسیب به قالی یا حتی الیاف با شرایط مشابه جلوگیری کرد. و در نهایت بهمی

ش دستباف یاری گرفت. از سوی فر  ترهای نوین و علمی در جهت شناخت بهتر و عمیقتوان از روشمی ،های متناظرهمچنین پژوهش ،پژوهش
 کمک الیاف گالبتون پرداخت.توان به نوآوری و خلق آثاری بدیع بهدیگر با توجه به نوع کاربرد گالبتون در این قالی، می
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، نوع سبک بافتبررسی و شناسایی 
ون ه در گالبتـاررفتـکاف و مواد بهالی

 شده در قالی بشریت عیسیاستفاده
 ۴۴ـ  ۲۷...، موجود در موزۀ بهادری

 مقدمه .1
میت زمین حضور دارد که خود سبب اهمردم ایران وصخصههنری جدانشدنی در زندگی مردم دنیا ب عنوانبهستباف سالیانی دراز است که فرش د

 ،پژوهش در خصوص این هنر بسیار پررونق بوده است. در این بین ،های اخیراین هنر از لحاظ وجوه مختلف شده است. همچنین در دهه ۀویژ
صورت  اسیشنفن ۀهایی که بر پایانند در این حوزه اطالعات قابل قبول و کاربردی ارائه دهند. پژوهشتو علمی دارند می ۀهایی که ریشپژوهش

های تهشود. فرش دستباف نیز یکی از رشهنرهای دستی انجام می ویژهبههنر  ۀهایی است که چندسالی است در حوز یکی از انواع پژوهش ،گیردمی
ا توجه به رو ب در آن شایان اهمیت است. پژوهش پیش شناسیفنعلوم  ۀبر پای یهایو تنوع، پژوهشلحاظ ساختار هنرهای دستی است که به

به  ،ت آنمتفاوت در باف ۀهمچنین مواد اولی ،هنرهای زیبای اصفهان قرار دارد موزۀ هنرستاناهمیت قالی بشریت اثر عیسی بهادری که اکنون در 
ید، ساختار و تول ۀتکنیک بافت و نحو ،در آن پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش کاررفتهبهو سبک بافت گالبتون  شناسانهفنبررسی 

های علمی و توان در راستای معرفی روشالیاف گالبتون مورد استفاده در قالی بشریت است. اهمیت انجام این پژوهش را ابتدا می شناسیآسیب
رش ف تردر جهت شناخت بهتر و عمیقرا تواند ما عالوه انجام این پژوهش میبه ؛ستمطالعات تخصصی در فرش دستباف دان ۀنوین در حوز 

یاف گالبتون پرداخت. کمک التوان به نوآوری و خلق آثاری بدیع به. از سوی دیگر با توجه به نوع کاربرد گالبتون در این قالی، میکنددستباف یاری 
ی از روش آزمایشگاه ،کاربردی قرار دارد و برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز پژوهش هاینظر روش تحقیق در دسته پژوهش این پژوهش از

دست  هآزمایشگاهی ب صورتبهآن  ۀو عمدای همطالعات میدانی، کتابخان قو اطالعات مورد نیاز برای انجام پژوهش از طری ه استاستفاده شد
 ۀلدستیابی به اهداف، در مرح منظوربهدر انجام این پژوهش  شد.هدفمند انتخاب  صورتبهجام پژوهش نمورد نظر برای ا ۀنمون ،آمد. در این بین

در  .یین گردیددر قالی تب کاررفتهبهنوع بافت گالبتون  ،از لحاظ ظاهری و فنی بررسی شد. پس از آن ،مورد مطالعاتی که قالی بشریت بود ،اول
قسمت  های وارد برهمچنین ساختار و آسیب ،اطراف آن کاررفته در گالبتون والیاف به د و نوعشبخش اصلی مقاله مطالعات آزمایشگاهی آغاز 

اسخ داده االت اصلی پژوهش پؤاجمالی بیان و به س صورتآن بهنتایج حاصل از  ،فلزی گالبتون شناسایی شد. در نهایت در بخش آخر پژوهش
هت شناخت در ج شده در این پژوهشهای نو و علمی استفادهه ابتدا با کمک روشمدآدستبهتوان با تکیه بر نتایج شد. پس از انجام پژوهش می

 یاف گالبتون پرداخت.لتوان به نوآوری و خلق آثاری بدیع با کمک افرش استفاده کرد. از سوی دیگر با توجه به نوع کاربرد گالبتون در این قالی، می

 های پژوهش پرسش. 1ـ1
 کاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟ن بهنحوۀ تولید الیاف گالبتو .۱
 کاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟ ساختار الیاف گالبتون به .۲
 تکنیک بافت لیف گالبتون در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟  .۳
 های واردشده بر لیف گالبتون به چه صورت هستند؟ آسیب. ۴

 پژوهش ۀپیشین. ۲ـ1
که در اجه شد پژوهشگر با منابعی مو  ،قابل استناد معتبر است. در راستای انجام این پژوهش منابع مکتوب و ۀانجام پژوهش نیاز به مطالع منظوربه

 :؛ از جملهدارای اطالعاتی بودند ،مورد مطالب مرتبط با پژوهش
مختصری  ۀهای زربفت صفوی، اشار ، با پرداختن به قالیایران به قالیای هبهارستان، دریچکتاب خود با عنوان از ( در قسمتی ۱۳۱۴) ملول

(، ۱۳۱۷ فنایی) سیری در صنایع دستی ایراننقره در آن داشته است. در کتاب  شکل ظاهری الیاف گالبتون این دوره و میزان کاربرد طال ونیز به
صری از ساخت و مخت یساز گالبتون ۀبه حرففنایی از این کتاب،  در قسمتی ؛استشده های مرتبط با آن پرداخته به هنرهای صناعی ایران و حرفه

های زربفت و انواع آن اشاره بافتهدست ۀخچی، به تار بافی ایران()گذری بر زری طالی بدون زر( در کتاب ۱۳۱۷) صادقیان د.کنمیگالبتون اشاره 
ازی، هنری سگالبتون» با عنوانای هون پرداخته است. در مقالتفصیل به روش ساخت الیاف گالبتهمچنین در قسمتی از کتاب خود به ؛دارد

ۀ ( در مقال۱۳۷۱) فرپردازد. روحتفصیل میساخت آن به ۀاستفاده از گالبتون، به نحو ۀ( پس از بیان تاریخچ۱۳۱۳) ریاحی دهنوی ،«شدهفراموش
اف مختصری به الی ۀاشار  ،خود ۀهمچنین در مقال ؛پردازدیان میاین هنر در دوران صفو ۀ، به این رویکرد و تاریخچ«صفوی ۀبافی در دور زری»

های سجاده» ( در پژوهش خود با عنوان۱111) کند. مایکل فرانسآن را نقره و پس از آن طال معرفی می ۀدهندتشکیل ۀگالبتون دارد و عناصر عمد
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داخته است. های گروه سالتینگ متعلق به دوران صفوی پر در قالی کاررفتهو ساختارشناسی الیاف گالبتون به شناسیفن، به بیان «کرکی ایران
 در هیصفو ۀدور  گنیسالت زربافت یقال حفاظت طرح ۀارائ و یشناسبیآس ،یشناسفنبا عنوان خود ارشد کارشناسی ۀنام( در پایان۱۳1۶) کریمی

و  شناسینفبه  اشهنامست. در این راستا وی در بخشی از پایانصفوی ارائه داده ا ۀاز یک نمونه قالی زربفت دور  شناسیفن ،تهران فرش ۀموز 
 یبررسکارشناسی خود با عنوان  ۀنام( در پایان۱۳1۵) خود پرداخته است. ملکوتی ۀکاررفته در قالی مورد مطالعالیاف گالبتون به شناسیآسیب

های این دسته پرداخته تعلق به دوران صفوی به بازبافی یک نمونه از قالینز مو، با بررسی قالی زربفت پولآن از نمونه كی بافت و یلونزو پ یهایقال
خود ارشد کارشناسی ۀنامدر پایان( ۱۳1۰امینی )به بررسی الیاف گالبتون متعلق به دوران صفوی اشاره دارد.  اشنامهاست. وی در بخشی از پایان

حفاظت  ۀبه بررسی نحو ،فرش ۀموردی نمونه فرش لهستانی واقع در موز  ۀطالعدر ابعاد کوچک با مای هی موز هابررسی حفاظت فرشبا عنوان 
های زربفت متعلق به به بررسی قالی های زربفت صفویقالی( در کتاب ۱۳11) . ملکوتیپرداخته است فرش ایرانۀ لونزی موجود در موزو قالی پ

بررسی اثرات خود با عنوان  ۀنام( در پایان۱۳۱۲) یدؤالدن م .خته استاستفاده در آن دوران پرداهای مورد همچنین گالبتون ،دوران صفویان
بر ساختار  هاکشثیرگذاری انواع حشرهأزا و تروند آسیب هب ،، با معرفی کلی الیاف فلزیی تاریخیهابر الیاف فلزی پارچه هاکشبخش حشرهزیان

 یلزف اتتزیین بر وارده یهابیآس یبررس و ناختعنوان ش باکارشناسی خود  مقطع ۀنام( در پایان۱۳۷۴) صامتی الیاف گالبتون پرداخته است.
ه الیاف گالبتون مورد رسان ببه موارد آسیب ،، با توجه به ساختار الیاف گالبتونیمیقد زربفت ۀپارچ نمونه كی حفاظت و مرمت ؛هابافته در کاررفتههب

 و بتونگال یفلز افیال ۀانسشنافن یبررسکارشناسی ارشد خود با عنوان  ۀنام( در پایان۱۳1۰) زاده بروجنیارباب استفاده در پارچه پرداخته است.
یفیت و سالمت به ک هاالیاف گالبتون مورد استفاده در پارچه ۀشناسانفن، با بررسی یخیتار  یهابافته در درازمدت در افیال تیفیک در آن تیاهم

 این الیاف در گذر زمان اشاره دارد.
اند برای نخستین ی ایرانی کوشیدههاان با توجه به اهمیت و جایگاه الیاف گالبتون در صنایع دستی و دستبافتهرو، پژوهشگر  پیش ۀقالدر م

 یاهنرهای زیب ننرستاه ۀشده در قالی موسوم به بشریت موجود در موز کاررفتهالیاف گالبتون متعلق به دوران پهلوی و به ۀشناسانفنبه بررسی  ،بار
  .اصفهان بپردازند

 روش بررسی .۳ـ1
حقیق های تطبق ساختار پژوهش ،هدف بر اساسدستیابی به اهداف مورد نظر در این پژوهش، پژوهشگران روند کلی انجام پژوهش را  منظوربه

اخلی گالبتون د لیف ،ینداکه طی این فر  ها و اطالعات مورد نیاز پژوهش، روش آزمایشگاهی را دنبال کردندپیش برده و با توجه به دادهای هو توسع
های ز روشها ابرای انجام این بررسی .همچنین نوارهای فلزی گالبتون مورد بررسی قرار گرفت ،در اطراف گالبتون کاررفتهبهمورد نظر، لیف 

حالل و سوزاندن الیاف استفاده شد. ، انEDSتصویربرداری لوپ دیجیتال، آنالیز به روش  ،سنجی مادون قرمز، تصویربرداری میکروسکوپیطیف
و اطالعات مورد نیاز در شد های میدانی گردآوری جمله اطالعات مربوط به قالی بشریت از طریق مشاهده و بررسی اطالعات دیگر پژوهش از

گردآوری  یابخانهبه روش کتا اصفهان یاطالعات کلی در خصوص تولیدات فرش در هنرستان هنرهای زیبا ۀعالوخصوص ساخت گالبتون به
 د.شمورد مطالعه قرار گرفت و نتایج مورد نظر حاصل  ههای گذشتبا پژوهش شانها از طریق آنالیز و تطبیقداده ،گردید. در نهایت

 
 معرفی مورد مطالعاتی  .۲

ر ست از آثار تولیدشده دا اینه، گنجیشدسیس و مدیریت آن به عیسی بهادری واگذار أت ۱۳۱۵اصفهان که در سال  یهنرهای زیبا موزۀ هنرستان
 زیرا توان حسن شهرت هنرستان دانست،می ،تولید شد ۱۰تا  ۳۰ ۀکه بین دهرا شده توسط عیسی بهادری های نفیس طراحیهنرستان. قالی

 باشد وها میدسته قالی نمونه از این ۶ ۀدهند، نمایشموزۀ هنرستان ۀاند. صحناز تولیدات این مجموعه را به خود اختصاص دادهای هبخش عمد
ای هداز انهای مشهور این مجموعه قالی موسوم به بشریت است. شهرت این قالی بهیکی از قالی .هاستمورد از آن ۳۰حدود  ۀموزه نگهدارند ۀگنجین

در  ۱۳۵۴  وان بشریت در سالدانند. اولین قالی با طرح و عننماد آثار عیسی بهادری می عنوانبهرا  ، آنفرش ایران ۀاست که متخصصان حوز 
 ،نمونه عینًا مشابه با قالی اصلی ۵قالی با طرح بشریت توسط هنرستان تولید شد. از این تعداد،  ۷  ها تعدادهنرستان بافته شد و پس از طی سال

ها با طرح ه شد. از بین قالیمتفاوت و یک مورد با تغییر جزئی در طرح قالی و اضافه شدن لچک به طرح اصلی بافت ۀیک نمونه با رنگ زمین
 شده با الیاف زینتی است.تزیینباف نمونه دارای گلیم یک فقط ،بشریت
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 قالی بشریت .1ـ۲

 توصیف ظاهری قالی بشریت  .1ـ1ـ۲
 آن یزانگشگفتدلیل طراحی وجه شـهرت قالی بشریت به

توسـط عیسـی بهادری است. در طرح فرش بشریت، پیکر 
ــعی ــه وض ــان در س ــامل جنینی، بالندگی و انس ت یا دوره ش

ن ای ۀمرگ با نقوش ختایی نشـــان داده شـــده اســـت. زمین
ــت.  ۀمثابقالی به ــتر یا بوم یک اثر هنری عمل کرده اس بس

پیوند میان نام بشریت که در خود قالی نیز بافته شده است 
ــه مرحله زندگی آدمی در آغاز عجیب به نظر می ــد. و س رس

توان به وجه طراحی این قالی میر جزئیـات دامـا بـا دقـت 
پی برد. قالی بشــریت درباره انســان به مفهوم  آن ۀتســمی

ـــد بلکه مفهومی عمیقمادی آن نمی عی تر را تداتواند باش
کند. شکل عجیب ترنج این قالی، حاوی مفهوم زایش، می

ـــکفتن دارد. قاب زیر ترنج نیز به بال پرواز  هایبرآمدن و ش
رو روبه ای است که ازشکل پرنده بیشباهت نیست و مشابه

(. در طراحی ۶۱ ،۱۳1۲ زاده)مظفری تصــویر شــده اســت
ـــریـت پیکره بـا نقوش گردان ختـایی ایجاد  یهـایقـالی بش

اند و پیکرهای زن و مرد با اندکی دقت قابل تشخیص شده
ـــت. در این طرح ـــه دور  ۀپیکر  ،اس ـــان در س  ی،جنین ۀانس

ــده اســت. ــان داده ش دوران  همچنین بالندگی و مرگ نش
ـــرف عنوان تکــامــل زنــدگی انســــان در مرکز قــالی بــه اش

که چنانمرکز هســـتی ترســـیم شـــده اســـت. مخلوقات و 
 ،در آســمان و زمین اســترا هرچه خداوند فرموده اســت 

َماَواِت َوَما ِف »: ر او کردبرای انسان آفرید و مسخ   ُکْم َما ِفي السَّ
َ
َر ل

َّ
َه َسخ

َّ
نَّ الل

َ
ْم َتَرْوا أ

َ
ل

َ
ْرِض أ

َ ْ
 (.۳۱ ،۱۳1۴ )معادی (۲۰: )لقمان «ي اْل

 
 بررسی فنی قالی مورد مطالعه  .۲ـ1ـ۲

 : مشخصات فنی قالی مورد مطالعه )بشریت(۱جدول 
 توضیحات عنوان ردیف توضیحات عنوان ردیف

 ابریشم جنس تار 1 دارترنج نوع طرح ۱

 پنبه جنس پود ۱۰ عیسی بهادری طراح ۲

 کرک جنس پرز ۱۱ مترسانتی ۲۳1×۱۴1 ابعاد ۳

 دو پود )یک پود ضخیم و یک پود نازک( تعداد پود ۱۲ متر مربعسانتی ۵/۶رج در  ۷۰ شماررج ۴

 رنگمتصل، تک ،موازی نوع شیرازه ۱۳ هنرستان هنرهای زیبای اصفهان محل بافت ۵

 گیاهی نوع رنگ ۱۴ ۱۳۵۴ تاریخ بافت ۶

 ۱۳ داد رنگتع ۱۵ تمام لول سبک بافت ۷

 کرباس، حاوی گره تزیینی دو گره و قایقی از جنس گالبتون بافنوع گلیم ۱۶ نامتقارن )فارسی( نوع گره ۱

۱۷ 
کاررفته در به ۀمواد اولی

 بافقسمت کرباس

ابریشم همراه با گالبتون در قسمت گره 
 تزیینی

   

 )نگارندگان/ آرشیو موزۀ هنرستان هنرهای زیبا( 

 (نگارندگان) اصفهان یبایز  یهنرها هنرستان ۀموز  در موجود تیبشر  به موسوم یقال: ۱ ریتصو
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 سی نوع بافت لیف مورد بررسی در قالی بشریتبرر  .۲ـ۲
 توان گفتمی ،طور که در تصویر مشخص است قالی مورد نظر، همان بافگلیمکاررفته در قسمت ی بهتزیینگره  رویشده های انجامطبق بررسی

 گیردمی قرار بافته تپش به کرده عبور تار تجف یرو  از لیف وبرگشت،رفت ۀشیووبرگشت است. در گره قایقی بهی از نوع گره قایقی رفتتزیینگره 
 عمل نی. اگیردمی قرار شل ادیز  نه و دهیکش ادیز  نه خود یجا در و کندمی عبور جادشدهیا ۀحلق داخل از و بافته یرو  به زده دور را تار جفت سپس

 یقال در وع گرهن نیگردد. ابرمی روش نیهم به یقبل رج فمخال جهت در بعد و شودمی داده عبور پود سپس ،کندمی دایپ ادامه بافته عرض انیپا تا
 دارد. ینییتز  ۀجنب و شودمی انجام متریسانت كی عرض تا دفعات به بافگلیم قسمت در
 

 
 )نگارندگان( بافگلیمکاررفته در : شمای گرافیکی گره تزیینی به۲ تصویر

 
 ان()نگارندگ بافگلیمکاررفته در : گره تزیینی به۳ تصویر

  قالی بشریت بافگلیمدر قسمت کاررفته بهلیف  شناسیفن .۳ـ۲
در کاررفته بهگرم از لیف  ۰۱۵/۰و وزن  مترسانتی ۴ ۀانداز قسمتی به ،قالی بشریت بافگلیمدر قسمت  کاررفتهبهشناسایی و بررسی الیاف  منظوربه

از این بخش جدا  ،گرم ۲۰/۰و وزن  مترسانتی ۱۰ ۀانداز ده در بافت کرباس قالی بهشهمچنین قسمتی از لیف استفاده ،ی قایقیتزیینقسمت بافت 
 مادون قرمز، سوزاندن و استفاده از اسیدهای سنجیطیف لوپ دیجیتال میکروسکوپی، تصویربرداریی آزمایشگاهی از جمله هاشد و به روش

 تفصیل پرداخته خواهد شد.ف بهاین الیا هایویژگیدر ادامه به  ؛ل مورد بررسی قرار گرفتحال  

 تصویربرداری لیف توسط لوپ دیجیتال .1ـ۳ـ۲
دسترس توسط  در قسمت کرباس قالی، مقطع طولی بخشی از لیف درکاررفته بهدست یافتن به تصاویر قابل قبول برای شناسایی نوع لیف  منظوربه

 Sواضح مشخص است که نخ تاب  صورتبهنوع پیچش الیاف  ،شد. در این تصویر ریتصویربردابرابر  ۶۰و  ۱۰۰ نماییبزرگلوپ دیجیتال با دو 
 باشد.از نظر فرایند ریسندگی میکاررفته بهکیفیت خوب نخ  ۀدهنددارد. همچنین تاب منظم و یکنواختی در طول نخ مشهود است که نشان

 

 
برابر توسط لوپ دیجیتال  ۱۰۰ نماییبزرگبا  تصویربرداری: ۴ تصویر

 )نگارندگان(

 
 برابر توسط لوپ دیجیتال ۶۰ نماییبزرگبا  تصویربرداری: ۵ تصویر

 )نگارندگان(
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 نوری پتصویربرداری از لیف توسط میکروسکو .۲ـ۳ـ۲
برابر، از  ۴۰۰و  ۲۰۰ نماییبزرگسازی توسط میکروسکوپ الکترونی نوری، با شناسایی، پس از آمادهبرای قالی  بافگلیملیف متعلق به قسمت 

 این تصاویر و تصاویر موجود از نمونه الیاف ابریشمی، تا حدودی امکان ابریشمی بودن لیف را مورد تأیید ۀمقایس .شد تصویربرداریمقطع طولی لیف 
 قرار دارد.

 
 برابر از لیف  ۲۰۰نمایی : تصویر میکروسکوپ الکترونی با بزرگ۶تصویر 

 ان(باف )نگارندگکاررفته در گلیمبه

 

 
کاررفته برابر از لیف به ۴۰۰نمایی : تصویر میکروسکوپ الکترونی با بزرگ۷تصویر 

 باف )نگارندگان(در گلیم

 مادون قرمز سنجیطیفشناسایی لیف توسط  .۴ـ۳ـ۲

 سنجیطیفگاه تدس تی از لیف توسط، قسمبشریتقالی  بافگلیمدر قسمت  کاررفتهبهبرای شناسایی دقیق و اظهار نظر نهایی در خصوص نوع لیف 
 مادون قرمز، قسمتی از لیف مورد نظر سنجیطیف منظوربهپیک آورده شده است.  صورتبهدر ادامه  آزمایشاین  ۀشد. نتیج آزمایش ۱مادون قرمز

ساخت قرص، تحت فشار قرار  ستگاهدشد که لیف در پودر حل شود. پس از این مرحله پودر را درون تا حدی ساییده « KBR»جدا و همراه با پودر 
 .مدآدست ه . در این مرحله پیک مورد نظر بشدانجام  آزمایشداده و در نهایت پس از ایجاد قرص مورد نظر، آن را دستگاه طیف سنج قرار داده و 

 

 
 )نگارندگان( قالی بافگلیمدر قسمت  کاررفتهبهاز لیف  آمدهدستبه: پیک ۱ر نمودا

 
cmجذب پهن در در این طیف، 

ـــ (. ولی Zhang and Wyeth 2010های آب ناشی شده است )های هیدروکسیل در مولکولاز گروه ۰1۴۳ ۱ـ
(. Sionkowska and Planecka 2011های پپتیدی دانســت )در گروه NHتوان مربوط به ارتعاش کشــشــی  را می ۳۲1۰شــانۀ موجود در حوالی 

ً   ضـعیف بودن این نوار جذبی احتماال  ب اند. هشکل رطوبت جذب الیاف شدهای آب رخ داده است که بهدلیل جذب باالی هیدروکسـیل در مولکوله                             
cmهای متیل و متیلن )توان نوارهای جذبی گروهشدۀ پیشین میبا توجه به مطالعات انجام

cm( I(، آمید ۰۵۲1 ــــ ۰۵۲۱ ۱ـــ
(، ۵1۶۱ ــــ ۳1۶۱ ۱ـــ

cm( IIآمید 
ــ cm( III (، آمید۱1۵۱ ۱ـ

ــ cmکششی ) CH(، ۱۲۲1 ۱ـ
ــ ــC(، گروه ۳۴۴۱ ۱ـ ــOـ cm( Cـ

ــ ــC( و ارتعاش کششی ۱۶۱۱ ۱ـ مربوط به  Oـ
cmاتصال گالیسین/ آالنین )

ـــ  ;Zhang and Wyeth 2010; Sionkowska and Planecka 2011( را در طیف حاصل مشاهده کرد )۵۶۱۰ ۱ـ
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Ling et al. 2011; Nadiger and Shukla 2015های مربوط به الیاف جدید، جذب آمید (. البته هرچند در طیفII  ـــــ۱۵۳۴در ناحیۀ  ۱۵۴۲ـ
ً         معموال  دیده می cmشـود، شـیفت این نوار جذبی پس از گذر زمان تا میزان     

در فیبروئین دانسته شده  IIمربوط به آمید  ۱1۵۱دیده شده و نوار  ۰۴ ۱ـ
های دلیل مقادیر کربوکســیلیک اســید و هیدروکســیل آلکیل در زنجیرهناشــی از ســرســین هســتند که به ۱۰۶۵و  ۱۴۴۳اســت؛ همچنین نوارهای 

توان ابریشـم دانست. (. با توجه به این موارد، نمونۀ مورد آزمایش را میZhang and Wyeth 2010شـوند )جانبی آمینو اسـید سـریسـین ایجاد می
دهندۀ تشابه باالی نوارهای جذبی موجود است ، نشان۲و همچنین نمودار مقایسۀ  ۱در تصویر  عالوه مقایسـۀ این طیف با طیف شـاهد ابریشـمبه
(http://irug.org/jcamp-details?id=374این امر نیز ابریشم بودن نمونۀ مورد آزمایش را تأیید می .).کند 

 

 
 (http://irug.org/jcamp-details?id=374) یف مادون قرمز شاهد از ابریشمط یحیضرسم تو: ۱تصویر 

 

 
 )نگارندگان( شاهد از ابریشم ۀطیف مادون قرمز ابریشم و نمون ۀ: نمودار مقایس۲ نمودار

 شناسایی لیف توسط عمل سوزاندن  .۵ـ۳ـ۲
تغییر  یند، لیف قبل از داخل شدن به شعله و در نزدیکی آناور کردیم. طی این فر تر لیف مورد نظر، قسمتی از لیف را شعلهشناخت دقیق منظوربه

د ون دوطی سوختن مشاهده شد که لیف جمع و متورم شد و بد .پس از تغییر رنگ آتش گرفت ،رنگ یا حالتی نداشت اما با کم شدن فاصله با شعله
ظر حالت جامانده از سوختن لیف مورد نبه سوختن ادامه داد و کمی بعد دود کم و سفیدرنگی از لیف خارج شد و در نهایت خاکستر شد. خاکستر به

 پود داشت. 

 شناسایی لیف توسط اسید .۶ـ۳ـ۲
هتر لیف از اسید به همین منظور برای بازشناسی ب ؛شد تقویت شداین احتمال که لیف مورد نظر از نوع ابریشم با ،قبلی هایآزمایشنتایج با توجه به 
 ۀولقسمتی از لیف داخل ل ،ست استفاده شد. به این منظوراکه حالل مناسب برای شناخت الیاف درصد  ۶۰همچنین اسید سولفوریک  ،کلریدریک

سرعت شده انداخته و مشاهده شد که لیف بهدریک گرمآزمایش حاوی اسید کلری ۀحاوی اسید سولفوریک و قسمتی دیگر داخل لول آزمایشگاهی  
 در اسید حل گردید.فوری تغییر رنگ داد و پس از آن 

http://irug.org/jcamp-details?id=374
http://irug.org/jcamp-details?id=374
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 یهایبا پیک و تطبیق آن بافگلیمدر قسمت  کاررفتهبهآمده از لیف دستبا توجه به پیک به
 ،(1 )تصویر های پیشین به آن اشاره شده استکه از لیف ابریشم تهیه شده و در پژوهش

این نتیجه  ،از لیف، روش سوزاندن و انحالل لیف آمدهدستبههمچنین تصاویر میکروسکوپی 
 در کرباس قالی، ابریشم بوده است.کاررفته بهحاصل شد که جنس لیف 

 
 در گره قایقیکاررفته بهلیف  شناسیریخت .۳

 مترسانتی ۳ ۀانداز بهدر قسمت بافت گره قایقی، قسمتی کاررفته بهلیف  شناسیریخت منظوربه
 صویربرداریتانعکاسی  ـاز لیف جدا گردید و سپس توسط لوپ دیجیتال و میکروسکوپ نوری

 شد.

 آمده توسط لوپ دیجیتالدستهتصاویر ب .1ـ۳
قسمت  ،ریتی قالی بشتزییندر قسمت گره  کاررفتهبهبرای شناسایی ظاهری لیف گالبتون 

 1 )تصاویر شد تصویربرداریبرابر  ۶۰ نماییبزرگبا  ۲ط لوپ دیجیتالجداشده از گالبتون توس
  .(۱۰ و

 انعکاسی ـآمده توسط میکروسکوپ نوریدستهتصاویر ب .۲ـ۳
ی بهتر برای شناسای تصویربرداریبه روش میکروسکوپ نوری، روش دیگر  تصویربرداری

منظور لیف گالبتون با این نوع  یندب ؛ظاهری الیاف گالبتون مورد نظر پژوهش بود
(. با توجه به تصاویر ۱۲ و ۱۱ )تصاویر شد تصویربرداریبرابر  ۲۰۰ نماییبزرگمیکروسکوپ و با 

ر اساس این تصاویر د. بشپیچش نوار فلزی به دور لیف ابریشمی مشخص  ۀانعکاسی، نحو ـتوسط لوپ دیجیتال و میکروسکوپ نوری آمدهدستبه
 پیچیده شده است.  ،مغزی که در این لیف از جنس ابریشم است کنوارهای تخت فلزی به دور ی ،آمده ۱۳ر ه در شمای گرافیکی تصویکچنان

 

  
 

زی ر فل: شمای گرافیکی از نحوۀ پیچش نوا۱۳تصویر  انعکاسی )نگارندگان( ـشده از گالبتون توسط میکروسکوپ نوری: تصویر تهیه۱۲و  ۱۱ تصاویر
 (Balazsy and Dinah 2004, 129به دور مغزی )

 

 لیف داخلی گالبتون شناسیفن .۴
 سنجیطیفروش  مانند لیف قبلی ازبیشتر و ناچیز بودن نمونه ۀمحدودیت دسترسی به نمون دلیلبه ،شناسایی لیف داخلی گالبتون منظوربه

 پرداخته خواهد شد.  هاادامه به آن استفاده شد که در (قبل ۀمانند روش نمون)مادون قرمز 

 مادون قرمز سنجیطیفبررسی لیف میانی گالبتون با  .1ـ۴
های مربوط به در فیبروئین و جذب IIقبلی، نوارهای جذبی شاخص آمید  ۀدر این طیف نیز مانند نمون ،مشخص است ۳ ه در نمودارکاننچ

 ( دارد. ۴ یف شاهد ابریشم )نمودارهمچنین تطابق خوبی با ط ؛شودسریسین دیده می
 

شده از گالبتون توسط لوپ : تصویر تهیه۱۰ و 1تصاویر 
 (دیجیتال )نگارندگان
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 )نگارندگان( مادون قرمز لیف داخلی گالبتون سنجیطیفاز  آمدهدستبه: پیک ۳ر نمودا

 

 
 )نگارندگان( طیف مادون قرمز ابریشم و نمونه شاهد از ابریشم ۀ: نمودار مقایس۴ر نمودا

 
 و سوزاندنشناسایی لیف درونی گالبتون به روش انحالل  .۲ـ۴

وش سوزاندن و از ر  ،شـناسـایی بهتر لیف داخلی منظوربه ،آنپس از انجام طیف مادون قرمز لیف داخلی گالبتون و تقویت احتمال ابریشـم بودن 
ی هایشنیز مانند آزما هاشده از طریق این آزمایشمشاهدات انجام .و اسید کلریدریک گرم استفاده شد درصد ۶۰انحالل توسط اسید سولفوریک 

سرعت تغییر یکسان داشت و لیف در اسید سولفوریک و اسید کلریدریک به ۀنتیج ،باف قالیدر قسمت کرباس کاررفتهبهشـده در بخش لیف انجام
ر و خاکســتبود ســفیدرنگ  کم و صــورتبهشــده داشــت و دود حاصــل همچنین لیف در هنگام ســوختن حالت پفکی و جمع .رنگ داد و حل شــد

 توان گفت که لیف داخلی گالبتون نیز از جنس ابریشم بوده است.ی فوق میهاحالت پودری داشت. پس از انجام آزمایش جاماندهبه
ین نتیجه ا ،ی انحالل و سوزاندن لیفهاهمچنین آزمایش ،مادون قرمز لیف میانی گالبتون سنجیطیفشده از حاصل ۀبا توجه به نتیج

 جنس ابریشم است. که لیف داخلی گالبتون ازشد محرز 
 

 در ساخت گالبتون کاررفتهبهتعیین قطر نوار فلزی  .۵
 ،نهای واردشــده بر آهمچنین عناصــر ســازنده و آســیب ،گیری قطر نوار فلزی گالبتوناندازه برای

متر از میلی ۳شــد. به این منظور، می تصــویربرداریبایســت با میکروســکوپ الکترونی نوار فلزی می
بتون جــدا شــــد و از طرف عرض نوار در مــایع رزین مونــت گردیــد و پس از آن بــا نوار فلزی گال

 شد. تصویربرداریمیکروسکوپ الکترونی 
برابر توسط میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه متالوژی  ۴۰۰ نماییبزرگکه با  ۱۴طبق تصویر 

: تصویر مقطع عرضی نوار گالبتون ۱۴تصویر یر طور که در تصو نقطر نوار در دو مقطع باال و پایین نوار مشخص شده است. هما ،رازی تهیه شده
 )نگارندگان(
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، نوع سبک بافتبررسی و شناسایی 
ون ه در گالبتـاررفتـکاف و مواد بهالی

 شده در قالی بشریت عیسیاستفاده
 ۴۴ـ  ۲۷...، موجود در موزۀ بهادری

میکرون  ۴۲/۱1 ۀانداز قسمت پایینی نوار بهقطر متر و میلی ۰۱1۶۴/۰میکرون معادل  ۶۴/۱1 ۀانداز قسمت باالیی نوار بهقطر  ،مشخص است
 .متر استمیلی ۰۱1۵۳/۰دل امیکرون مع ۵۳/۱1طور میانگین برابر توان گفت قطر این نوار بهمتر است که میمیلی ۰۱1۴۲/۰دل امع

 

 در ساخت گالبتون کاررفتهبهدر ساخت نوار فلزی کاررفته بهتعیین عناصر  .۶

وسط آزمایشگاه ت مونت از مقطع عرضی و تخت نوار فلزی، ۀپس از تهی ،نوار فلزی گالبتون مانند مورد قبلی ۀشناسایی عناصر سازند منظوربه
 حاصل از آن در ۀ( و عناصر آنالیز و نتیج۱ )جدول الکترونی و بالک بدنه شد تصویربرداریبرابر  ۲۰۰۰و  ۱۰۰۰های نماییبزرگمتالوژی رازی با 

 ارائه گردید. (۲)جدول 
 : تصاویر میکروسکوپی الکترونی از نوار فلزی گالبتون۱ جدول

 
 

 برابر از نوار فلزی گالبتون ۲۰۰مایی ن: تصویر با بزرگ۱۵تصویر  برابر از نوار فلزی گالبتون ۱۰۰۰نمایی : تصویر با بزرگ۱۴تصویر 

  
 

 برابر از نوار فلزی گالبتون ۱۰۰۰نمایی : تصویر با بزرگ۱۷تصویر  برابر از نوار فلزی گالبتون ۱۰۰۰نمایی : تصویر با بزرگ۱۶تصویر 

 )آزمایشگاه رازی/ نگارندگان( 
 

 د.ارائه ش ۲دول قسمت فلزی گالبتون در ج ۀدهندگاه متالوژی رازی، عناصر تشکیلشده توسط آزمایشتهیه ۀبا توجه به تصاویر فوق و بالک بدن
 

 گالبتون درکاررفته به فلزی نوار ۀدهندتشکیل عناصر :۲ جدول
Element    Series  unn. C norm. C Atom. C 

[wt.ـ%] [wt.ـ%] [at.ـ%] 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Sulfur    K series   0.11   0.10   0.34 

Copper    K series   0.20   0.19   0.33 

Arsenic   K series   0.21   0.20   0.29 
Silver    L series  104.39  97.67  98.03 

Tin     L series   0.01   0.01   0.01 

Antimony   L series   0.01   0.01   0.01 
Gold     L series   1.88   1.76   0.97 

Lead     L series   0.04   0.03   0.02 

Bismuth   L series   0.04   0.04   0.02 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Total:  106.9 % 

(آزمایشگاه رازی/نگارندگان)                                                                                                                          
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صر در ساخت گالبتون، نقره بوده و پس از عن کاررفتهبهنوار فلز  ۀدهندعنصر تشکیل ۀاین نتیجه حاصل شد که عمد ، ۲و  ۱جدول بر اساس 
رار دارند. ترتیب آرسنیک، مس و سولفور در جایگاه بعدی قا به خود اختصاص داده است. پس از آن بهنوار فلزی ر  ۀدهندطال بیشترین درصد تشکیل

های نقره اخالصین صورتبهت این عناصر فتوان گاند که میعناصر سرب، بیسموت، قلع و آنتیموان درصد ناچیزی از فلز مورد نظر را تشکیل داده
 و طال در نوار فلزی حضور دارند.

 
 های نوار فلزی گالبتونتشخیص آسیب .۷

های توسط میکروسکوپ الکترونی از قسمت EDS تصویربرداری ،های مورد استفادههای واردشده بر فلزات نیز یکی از روشبرای شناسایی آسیب
 لزی لیف گالبتون نیز از روشهای واردشده بر نوار فوجودآمده روی فلزات است. برای شناسایی نوع خوردگی و آسیبهای بهخوردگی و بدنه

 (.۴و  ۳)جدول  ه شده استرا نشان دادصر موجود در نواحی خوردگی اعن ،آنالیز حاصل از آن کهاستفاده شد  EDS تصویربرداری
وپ یکروسکمتر در محلول رزین و اپوکسی مونت گردید و پس از آن توسط ممیلی ۳ر ابتدا یک قسمت از نوار فلزی گالبتون به طول برای این کا

د و پس از ارسال به آزمایشگاه رازی این نواحی با شنواحی دارای خوردگی بر روی تصویر مشخص  ؛شد تصویربرداریبرابر  ۲۰۰ نماییبزرگبا 
 (۳ )جدول و آنالیز گردید تصویربرداریمیکروسکوپ الکترونی  EDS تصویربرداریبرابر و توسط  ۱۰۰۰ نماییبزرگ

 
 نوار فلزی گالبتون ۀدیدکوپ الکترونی از نواحی آسیبتصاویر میکروس: ۳جدول 

  
 برابر از نوار فلزی گالبتون ۱۰۰۰نمایی : تصویر با بزرگ۱1تصویر  برابر از نوار فلزی گالبتون  ۱۰۰۰نمایی : تصویر با بزرگ۱۱تصویر 

  
 برابر از نوار فلزی گالبتون ۱۰۰۰نمایی : تصویر با بزرگ۲۱صویر ت برابر از نوار فلزی گالبتون  ۱۰۰۰نمایی : تصویر با بزرگ۲۰تصویر 

  
 برابر از نوار فلزی گالبتون ۱۰۰۰نمایی : تصویر با بزرگ۲۳تصویر  برابر از نوار فلزی گالبتون  ۱۰۰۰نمایی : تصویر با بزرگ۲۲تصویر 

 )آزمایشگاه رازی/نگارندگان(   
 

 .شدمشخص  ۴نوار فلزی گالبتون، عناصر موجود در این نواحی در جدول  ۀدیدی نواحی دارای خوردگی و آسیبشده رو طبق آنالیزهای انجام
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، نوع سبک بافتبررسی و شناسایی 
ون ه در گالبتـاررفتـکاف و مواد بهالی

 شده در قالی بشریت عیسیاستفاده
 ۴۴ـ  ۲۷...، موجود در موزۀ بهادری

 نوار فلزی گالبتون ۀدیدمناطق آسیب ۀدهند: عناصر تشکیل۴ جدول
Spectra: G2ـB.spx 
 

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C 

[wt.ـ%[ ]wt.ـ%[ ]at.ـ%] 
Sulfur    K series  10.59  13.16  33.38 
Chlorine   K series   0.86   1.07   2.45 
Copper    K series   0.02   0.02   0.03 
Silver    L series  67.85  84.31  63.57 

Tin     L series   0.01   0.01   0.01 
Antimony   L series   0.01   0.01   0.01 

Gold     L series   0.04   0.04   0.02 
Lead     L series   0.05   0.06   0.02 

Bismuth   L series   1.06   1.31   0.51 

Total:  80.5 % 

Spectra: G2ـA.spx 
 

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C 

[wt.ـ%[ ]wt.ـ%[ ]at.ـ%] 

Sulfur    K series  10.39  12.62  31.96 
Chlorine   K series   1.31   1.59   3.64 
Copper    K series   0.17   0.21   0.27 
Arsenic   K series   0.06   0.08   0.08 
Silver    L series  68.71  83.45  62.82 

Tin     L series   0.12   0.15   0.10 
Antimony   L series   1.13   1.37   0.91 

Gold     L series   0.23   0.28   0.12 
Lead     L series   0.10   0.12   0.05 

Bismuth   L series   0.11   0.13   0.05 

 ـ

Total:  82.3 % 

 Aدهنده در قسمت نمودار عناصر تشکیل Bدهنده در قسمت عناصر تشکیل

Spectra: G2ـD 
 

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C 

[wt.ـ%[ ]wt.ـ%[ ]at.ـ%] 

 
Carbon    K series   7.89   7.20  40.92 
Sulfur    K series   0.10   0.09   0.20 

Chlorine   K series   0.21   0.19   0.37 
Copper    K series   0.02   0.02   0.02 
Arsenic   K series   0.04   0.04   0.04 

Silver    L series  101.14  92.26  58.39 
Tin     L series   0.01   0.01   0.01 

Antimony   L series   0.01   0.01   0.01 
Gold     L series   0.05   0.04   0.01 
Lead     L series   0.07   0.06   0.02 

Bismuth   L series   0.08   0.07   0.02 

Total:  109.6 % 

Spectra: G2ـC 
 

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C 

[wt.ـ%[ ]wt.ـ%[ ]at.ـ%] 

 
Carbon    K series  10.42   9.15  43.03 
Sulfur    K series   8.26   7.25  12.77 
Chlorine   K series   0.52   0.46   0.73 
Copper    K series   0.01   0.01   0.01 
Arsenic   K series   0.02   0.02   0.01 
Silver    L series  93.97  82.57  43.22 

Tin     L series   0.01   0.01   0.00 
Antimony   L series   0.52   0.46   0.21 

Gold     L series   0.02   0.02   0.01 
Lead     L series   0.03   0.03   0.01 

Bismuth   L series   0.03   0.03   0.01 

Total:  113.8 % 

 Cدهنده در قسمت نمودار عناصر تشکیل Dدهنده در قسمت نمودار عناصر تشکیل

Spectra: G2ـF 

 
Element    Series  unn. C norm. C Atom. C 

[wt.ـ%] [wt.ـ%] [at.ـ%] 

Carbon    K series  17.06  17.63  58.43 
Oxygen    K series   5.07   5.24  13.04 
Sulfur    K series   0.09   0.09   0.11 

Chlorine   K series   0.00   0.00   0.00 
Copper    K series   0.01   0.01   0.01 
Arsenic   K series   0.02   0.02   0.01 
Silver    L series  74.41  76.90  28.37 

Tin     L series   0.01   0.01   0.00 
Antimony   L series   0.01   0.01   0.00 

Gold     L series   0.02   0.02   0.00 
Lead     L series   0.03   0.03   0.01 

Bismuth   L series   0.03   0.03   0.01 

Total:  96.8 % 

Spectra: G2ـE 
 

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C 

[wt.ـ%] [wt.ـ%] [at.ـ%] 

Sulfur    K series   0.00   0.00   0.00 
Copper    K series   0.30   0.27   0.46 
Arsenic   K series   0.38   0.35   0.50 

Silver    L series  109.93  99.06  98.80 
Tin     L series   0.20   0.18   0.17 

Antimony   L series   0.00   0.00   0.00 
Gold     L series   0.01   0.01   0.00 
Lead     L series   0.13   0.12   0.06 

Bismuth   L series   0.01   0.01   0.01 
 

Total:  111.0 % 

 Eدهنده در قسمت نمودار عناصر تشکیل Fدهنده در قسمت شکیلنمودار عناصر ت
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Spectra: G2ـG 
 

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C 

[wt.ـ%] [wt.ـ%] [at.ـ%] 

 
Carbon    K series  14.26  12.13  54.45 

Sulfur    K series   1.63   1.38   2.33 
Copper    K series   0.01   0.01   0.01 
Arsenic   K series   0.02   0.01   0.01 

Silver    L series  101.29  86.10  43.05 
Tin     L series   0.36   0.31   0.14 

Antimony   L series   0.01   0.01   0.00 
Gold     L series   0.02   0.01   0.00 
Lead     L series   0.02   0.02   0.01 

Bismuth   L series   0.03   0.02   0.01 

Total:  117.6 % 

 

 Gدهنده در قسمت نمودار عناصر تشکیل

 )آزمایشگاه رازی/نگارندگان(
 

یب تواند بیانگر نوع آسک میشود که هریشده، عناصری متفاوت و شاخص دیده میدیدۀ مشخصیک از نقاط آسیبدر هر  ،۴ بر اساس جدول
 تفکیک بیان شده است.یده و عناصر مشاهده در آن بهدنقاط آسیب ،۵شده بر نوار گالبتون باشد. در جدول وارد

 
 دیدههای آسیبعناصر موجود در قسمت :۵ جدول

نواحی  ردیف
آسیب 

 دیده

 عناصر/ درصد

Sulfur 
 سولفور

Chlorine 

 کلر
Copper 

 مس
Arsenic 
 آرسنیک

Tin 

 قلع
Antimony 

 آنتیموان
Lead 
 سرب

Bismuth 
 بیسموت

Carbon 
 کربن

Oxygen 

 اکسیژن

1 A ۳1/۱۰ ۳۱/۱ ۱۷/۰ ۰۶/۰ ۱۲/۰ ۱۳/۱ ۱۰/۰ ۱۱/۰ ـ ـ 

۲ B ۵1/۱۰ ۱۶/۰ ۰۲/۰ ـ ـ ۰۶/۱ ۰۵/۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ ـ 

۳ C ۲۶/۱ ۵۲/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ ۰۱/۰ ۵۲/۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰ ۴۲/۱۰ ـ 

۴ D ۱۰/۰ ۲۱/۰ ۰۲/۰ ۰۴/۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ ۰۷/۰ ۰۱/۰ ۱1/۷ ـ 

۵ E ـ ـ ۰۱/۰ ۱۳/۰ ـ ۲۰/۰ ۳۱/۰ ۳۰/۰ ـ ـ 

۶ F ۰1/۰ ۰۷/۵ ۰۶/۱۷ ۰۳/۰ ۰۳/۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ ۰۲/۰ ۰۱/۰ ـ 

۷ G ۶۳/۱ ـ ۲۶/۱۴ ۰۳/۰ ۰۲/۰ ۰۱/۰ ۳۶/۰ ۰۲/۰ ۰۱/۰ ـ 

 )آزمایشگاه رازی/نگارندگان(

 E تفاوت رنگی نسبت به نقطۀ Bو  Aمربوط به نواحی لبه هستند که در نقاط  Eو  Bو  Aنقاط  ،شودهمان طور که در تصاویر دیده می
مقادیر باالی  دهندۀج آنالیز این نقاط نشانبودند. مقایسۀ نتای E های بیشتری نسبت به نقطۀچار آسیبد Bو  Aمشهود است. در واقع نقاط 

وردگی زیرا سولفور عاملی بالقوه در خ ،کندله تخریب بیشتر این دو نقطه را تصدیق میاست. این مسئ Eنسبت به نقطه  Bو  Aسولفور در نقاط 
اصفهان در بسیاری از مواقع هوای زیرا  ؛دانستتوان آلودگی اتمسفری این عامل را نیز می (. منشأHillman et al. 2007رود )نقره به شمار می
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، نوع سبک بافتبررسی و شناسایی 
ون ه در گالبتـاررفتـکاف و مواد بهالی

 شده در قالی بشریت عیسیاستفاده
 ۴۴ـ  ۲۷...، موجود در موزۀ بهادری

دان عجیب ثیر بر الیاف مورد بررسی چنه به عدم سولفور باالی هوا این تأهای فسیلی دارد و با توجسال میزان باالیی آلودگی ناشی از سوخت
ط نیز که در سایر نقا شود.بسیار کمتری دیده میزیرا در این نقطه آسیب  ،کندیید مینیز این امر را تأ E عدم شناسایی سولفور در نقطۀ نیست.

خوبی بین شدت تغییر در تصاویر با میزان سولفور مشاهده کرد بدین معنی که میزان باالتر  توان رابطۀهای داخلی هستند میخشمربوط به ب
ه کمتر است. در نتیجه باخلی نسبت به نواحی لد میزان این امر در نقاط شود. البتهسولفور در نقاطی که تغییرات بیشتری رخ داده است دیده می

خریب اتمسفری نقره طور کلی تأثیر بیشتری داشته است. بهها تزیرا در نواحی لبه ،شکل بهتری درک کردتوان تأثیر سولفور اتمسفری را بهمی
 .Watanabe et al. 2006a; 2006; Martina et al. 2013; Minzari et alمورد مطالعه قرار گرفته است )ای هشکل گستردپیش از این به

کلر در که با توجه به میزان کم  (؛Sanders et al. 2015(. دو عامل سولفور و کلر نقشی اساسی در خوردگی اتمسفری نقره دارند )2011
 توان ناشی از سولفور در اتمسفر دانست.ثیر اصلی بر فلز نقره را میهای مورد مطالعه، تأنمونه

 
 احل ساخت گالبتونمر  .۸

ساخت گالبتون بیان خواهد شد.  روش رایج ،پژوهش ادامۀ برای شناخت بهتر الیاف گالبتون و درک مطالب ذکرشده در طول پژوهش، در
هنر ت استاد، این شد که با درگذشسنتی در ایران فقط در اصفهان و توسط استاد عباسعلی فوالدگر انجام می صورتبهسازی سفانه گالبتونمتأ

 :خالصه به شرح زیر است صورتبهسازی          ً                                       نیز تقریبا  رو به فراموشی گذاشته شد. مراحل گالبتون
گرم مس  ۵/۲ ،گرم نقره ۱۰۰۰ازای هر ریزند. به این منظور بهد نظر میدراین مرحله ابتدا نقره را ذوب کرده و سپس درون قالب مور  .الف

آورند. سپس توسط میدر مترسانتی ۵/۲و قطر  مترسانتی ۲۵مفتولی با طول  صورتبه، نقره را گیریپس از قالب .کنندن اضافه میخالص به آ
  .دنکنسهولت در پیچیدن طال روی مفتول ایجاد می منظوربهسوهان شیارهایی روی سطح مفتول 

آید متر درمیمیلی ۰۴/۰قطر های نازک طال به عیار توسط ضربات چکش روی سندان به ورقه ۲۴های طالی شمش ،در این قسمت ب.
 .دهندطال را حرارت میۀ که برای افزایش مقاومت طال در مقابل ضربات چکش، پس از هر ضربه ورق

سوخته  ایهای پنبهدهند تا جایی که نخپیچند و درون زغال قرار میای میای دور مفتول نقرهشده را توسط نخ پنبهۀ طالی آمادهورق ج.
 بهتر روی مفتول دهند تا طالآرامی بر روی مفتول حرکت میوسیلۀ سنگ یشم بهاز آتش به یل شود. سپس پس از خروج مفتولو به خاکستر تبد

 .بچسبد
ن آ زنند تا طول مفتول زیاد و قطرن را چکش میکه هنوز مفتول گرم است آدرحالی و دهنددفعات حرارت میبهمفتول را  ،در این مرحله د.

 .رسدمی مترسانتی ۱ن به آ متر و قطر ۲قسمت طول مفتول به  کم شود. در این
ا فشار و سرد و ب صورتبهشود. با این تفاوت که در این مرحله مفتول ن اضافه میآ در این مرحله نیز از قطر مفتول کاسته و به طول ه.

  .گویندکشی میشود. به این مرحله حدیدهضافه میکشش به طولش ا
 ،نآ و پس از درسمیمتر کشی تا قطر یک میلیضخیم ل ساخت گالبتون است، مراحل اولیۀترین مراحه یکی از حساسدر این بخش ک و.

نیاز به فشار  و تر شدهوت که در این مرحله قطر مفتول کمشود؛ با این تفاکشی است، انجام میحدیده کشی که همان تکرار مرحلۀباریک ۀمرحل
این مرحله برای روان شدن عمل کشش از روغن  متر درآید ادامه دارد. درمیلی ۰۱/۰مانی که قطر مفتول به کشی تا ززیادی نیست. حدیده

ننده شدن مفتول دلیل شکهچنین بشود(؛ هماز موم عسل استفاده میکشی کشی از پیه یا دنبه و در باریکم)در ضخی شودطبیعی استفاده می
 .کنندمی در این مرحله مفتول را توسط حرارت نرم

ن ، آسیم کردن مفتول از لولۀ ریزند. پس از بازمسی پیچیده سپس درون لوله را زغال افروخته می ر این مرحله مفتول را دور یک لولۀد .ز
ت بر دوخشود که قابلیت دست آید. در این مرحله نوار به نقده تبدیل میه متر بمیلی ۵/۱دهند تا نواری به قطر را از بین دو غلطک عبور می

 .روی پارچه و تور را دارد
گالبتون ابریشم  مصرفشود تا به نخ گالبتون تبدیل شود. بنا به مورد در این مرحله نوار توسط دستگاهی، به دور ابریشم پیچیده می ح.

 (.۵۱ـ۵۰ ،۱۳۱۷ )صادقیان یا دوال انتخاب شودال تواند یکمی
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 نتیجه. ۹

آمده از مواد دستهای بهبا استناد به داده همچنین ،باف قالیگلیمتوجه ویژه به سبک بافت  و شناسایی قالی بشریتفن  دربارۀ شدهبررسی انجام با
تون در راستای دستیابی موسوم به گالب بافگلیمی تزییندر قسمت گره  مورد استفادهتأکید بر الیاف فلزی با  ،در این قسمت از قالی کاررفتهۀ بهاولی

مادون قرمز،  سنجیطیفی میکروسکوپی و لوپ دیجیتال، هاتصویربرداریی آزمایشگاهی نظیر هااز طریق روش)هش به اهداف پژو
دارک مستندات و م توسط مشاهده و مطالعۀ قالی بشریت شناسیفندر خصوص  آمدهدستبهاطالعات و نیز  (و بالک بدنه EDS تصویربرداری

ساختار  ابهامات پژوهشگران در خصوص . این نتایج موجب شد تاحاصل شدپژوهش  ایننتایج ی بشریت، هنرهای زیبا از بافت قال موزۀ هنرستان
گویای این  لنتایج حاصاین الیاف شناخته شود. شده بر ی واردهاآسیبو نوع علل کمک کرد تا  همچنین ؛الیاف گالبتون برطرف گردد و شناخت

ی گالبتون تزیینی اهاز جنس ابریشم و با گره آن بافگلیمابریشمی است و های چلهبر  کرکبا الیاف شده ب است که قالی مورد بررسی، بافتهمطل
در اثر  شده بر قسمت فلزی لیف گالبتونی واردهاد که بیشترین آسیب. همچنین محرز ششده دور الیاف ابریشمی استپیچیده ۀاز جنس نقر 

 ،هادهداو  بیان مختصر و انتقال مطالب همچنین ،مطالب تراده است. در ادامه برای درک سریعط رخ دی موجود در محیهامجاورت با هوا و آلودگی
از  آمدهدستبهاجمالی پاسخ داده شده و در نهایت در جدولی اطالعات  صورتبهها ابتدا پرسش ،های پژوهشهمچنین پاسخ صریح به پرسش

 کلیدی بیان شده است. صورتبهپژوهش 
 

 در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟کاررفته بهتولید الیاف گالبتون  نحوۀـ 
عمومی ساخت  ۀدر قالی بشریت، و با توجه به نحو کاررفتهبههمچنین آنالیز ساختاری در خصوص الیاف گالبتون  ،طبق تصاویر میکروسکوپی

گذشته به  موضوع مسجل گردید که الیاف گالبتون مورد بررسی نیز مانند این ،آن پرداخته شده بتون که در قسمت پایانی مقاله بهو تولید الیاف گال
 مقاله(.  ۱)بخش  همان روش تولید شده است

 
 در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟کاررفته بهساختار الیاف گالبتون ـ 

ن قرمز، سوزاندن و همچنین انحالل مادو سنجیطیفگرفته در خصوص شناخت الیاف داخلی گالبتون از طریق ی صورتهاطبق آزمایش
 صورتبه ه این نوارهاک گالبتون نوار فلزیساختار عالوه در خصوص که لیف داخلی گالبتون از جنس ابریشم است. به شداین نتیجه حاصل  ،لیف

قسمت فلزی  ۀندده( عمده عناصر تشکیل۲ جدول) شدهبا توجه به آنالیزهای انجام .(۱۳ و ۱۲ )تصاویر است ابریشمی شده دور الیافنوار پیچیده
که نوار دهد یم نقره در ساختار نوار فلزی نشان باالی که درصد دهدقلع تشکیل می و مورد بررسی را عنصر نقره، طال، مس، آرسنیک گالبتون

ترکیب شده ا آن بخراج نقره به آن افزوده و گیری بهتر و زمان استشده از نقره است و دیگر عناصر موجود در ساختار برای فرمفلزی گالبتون ساخته
محرز گردید که لیف میانی گالبتون از جنس ابریشم ( ۴ و ۳)نمودار  شاهد ۀآن با نمون ۀو مقایسمادون قرمز  سنجیطیفهمچنین با توجه به  است.

 بوده است.
 
 تکنیک بافت لیف گالبتون در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟ـ 

 فرش بافگلیمبور، الیاف گالبتون در دو سر ز در قالی م ،نیز آمده ۳و  ۲ طور که در تصاویر شده در پژوهش و همانهای انجامبررسی با توجه به
 ی جناقی استفاده شده است.تزیینگره  صورتبهو 

 
 های واردشده بر لیف گالبتون به چه صورت هستند؟آسیبـ 

دیده از طریق بدهد و شناسایی مناطق آسیرویی گالبتون را تشکیل می ۀف فلزی گالبتون که الیمیکروسکوپی از لی تصویربرداریپس از 
های واردشده از نوع تخریب ناشی از دیده، مشخص شد که آسیبهای آسیبقسمت از و بالک بدنه EDSو سپس انجام  تصاویر میکروسکوپی

 است.مجاورت با آلودگی هوا و وجود عنصر سولفور در هوا بوده 
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، نوع سبک بافتبررسی و شناسایی 
ون ه در گالبتـاررفتـکاف و مواد بهالی

 شده در قالی بشریت عیسیاستفاده
 ۴۴ـ  ۲۷...، موجود در موزۀ بهادری

 ی پژوهش تهیه شده است.هااجمالی از دستاورد صورتبه ۶نتایج پژوهش، جدول ۀ لت در مطالعو سه منظوربه
 

 های پژوهشاالت و پاسخؤس ۀ: چکید۶ جدول

 توضیحات عنوان توضیحات عنوان

 مورد مطالعه
لی موجود در قا بافگلیمدر کاررفته بهالیاف 

 بشریت
 ۱۳۵۴متعلق به سال  قدمت قالی

 مترسانتی ۲۳1×۱۴1 ابعاد قالی اصفهان یهنرستان هنرهای زیبا محل تولید قالی

 ابریشم، پنبه، کرک جنس تار، پود، پرز مربع مترسانتی ۵/۶گره در  ۷۰ شمار قالیرج

 رنگتک، موازی ،متصل نوع شیرازه ۲ تعداد پود

 تمام لول سبک بافت نامتقارن نوع گره

 بافگلیمنوع 
س، حاوی گره تزیینی دو گره و قایقی از کربا

 جنس گالبتون
 ابریشم و گالبتون بافگلیمنوع لیف مورد استفاده در 

 ابریشم جنس الیاف مرکزی گالبتون گالبتون نوع لیف

 مترمیلی ۰۱1۵۳/۰ قطر فلز گالبتون قالی بافگلیم محل استفاده

 بافگلیمابعاد 
 هر دو طرف عرضی قالی

 مترسانتی ۱۰×۱۴1
 ی جناقیتزیینگره  )تکنیک بافت( نوع کاربرد

عناصر موجود در قسمت 
 گالبتون ۀدیدآسیب

های بیشترین عناصر موجود در قسمت
دیده شامل سولفور، کلر و آنتیموان سیبآ

 است.

 های واردشده به گالبتونآسیب
تخریب ناشی از مجاورت با آلودگی هوا و 

 وجود عنصر سولفور در هوا

 بتونقدمت گال

وع همچنین ن ،با توجه به تاریخ بافت قالی
توان یم ،ترکیب فلز گالبتون و نوع خوردگی

 سال تخمین زد ۵۰قدمت گالبتون را حدود 

 شده به دور الیافنوار فلزی پیچیده ساختار گالبتون

جنس الیاف مجاور 
 گالبتون

 عناصر فلزی گالبتون تاب sابریشم 
گالبتون  زفل ۀدهندبیشترین عناصر تشکیل

 شامل نقره، طال، مس، آرسنیک، قلع

 نگارندگان()
 

 هانوشتپی

1. FTIR 
2. DINO 

 
 منابع 

 .خیتاری هایبافته در درازمدت در الیاف کیفیت در اهمیت و گالبتون فلزی الیاف شنننناسنننانۀفن بررسی .۱۳1۰الهه.  بروجنی، زادهارباب .1
 اصفهان. هنر دانشگاه کارشناسی. نامۀپایان

. ارشدنامۀ کارشناسی، پایانفرش( لهستانی موزۀفرش  :موردی ۀ)نمون ای در ابعاد کوچکهای موزهبررسی حفاظت فرش .۱۳1۰مینی، سرور. ا .2
 اه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.دانشگ
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، ش. نرکتاب ماه ه. «(های زربفتهارتباط هنر نقاشی با نقوش پارچ) صفوی ۀبافی در دور زری :نگاهی به تاریخ پوشاک» .۱۳۷۱. فر، زهرهروح .0
 . ۷۶ـ۷۳: ۱۱و  ۱۷
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