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چکیده
فرش دستباف سالهای زیادی است بهعنوان هنر کاربردی و تزیینی و اصیل ایرانی در زندگی مردم این خطه نقش و جایگاه ویژه دارد .ازاینرو در
حال حاضر پژوهش در خصوص این شاخه از هنرهای سنتی ،از وجوه مختلف صورت میپذیرد .در این بین ،پژوهشهای فنشناسانه در خصوص
فرش دستباف نیز یکی از شاخههای تخصصی پژوهش در این حوزه است؛ بهویژه فنشناسی قالیهای قدیمی و آنتیک یا آن گروه از فرشهایی
که از لحاظ تکنیک بافت یا مواد اولیه حائز اهمیت و متفاوت هستند .بهوسیلۀ فنشناسی علمی میتوان به تکنیک تولید و نوع مواد اولیۀ بهکاررفته
در فرش دستباف پی برد .این مقوله به ما کمک میکند که با مددگیری از یافتههای بهدستآمده و ارائۀ آن ،در پیشبرد این هنر بکوشیم .پژوهش
پیش رو با توجه به اهمیت قالی موسم به بشریت ،بهعالوۀ کاربرد متفاوت الیاف گالبتون در قسمت گلیمباف قالی بهمنظور شناخت بهتر ساختار
لیف گالبتون مورد نظر و آسیبهای واردشده بر آن ،با رویکرد بررسی فنشناسی گالبتونهای بهکاررفته در قالی بشریت متعلق به دوران پهلوی
صورت گرفته است .در این راستا با معرفی کلی قالی بشریت ،به بررسی تکنیک بافت و نحوۀ تولید ،ساختار و آسیبشناسی گالبتونهای بهکاررفته
در این قالی با کمک روشهای آزمایشگاهی از جمله تصویربرداری میکروسکوپی ،EDS ،طیفسنجی مادون قرمز و ...پرداخته شده است .در
نتیجه با استناد به دادههای پژوهش میتوان به دانش تولید گالبتون در دوران پهلوی پی برد؛ بهعالوه با بررسی نوع و دلیل آسیب وارده به این الیاف
میتوان از وارد شدن آسیب به قالی یا حتی الیاف با شرایط مشابه جلوگیری کرد .و در نهایت بهوسیلۀ روشهای آزمایشگاهی بهکاررفته در این
پژوهش ،همچنین پژوهشهای متناظر ،میتوان از روشهای نوین و علمی در جهت شناخت بهتر و عمیقتر فرش دستباف یاری گرفت .از سوی
دیگر با توجه به نوع کاربرد گالبتون در این قالی ،میتوان به نوآوری و خلق آثاری بدیع بهکمک الیاف گالبتون پرداخت.
کلیدواژهها:
فنشناسی ،گالبتون ،قالی ،بشریت ،پهلوی ،هنرستان هنرهای زیبای اصفهان.
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 .1مقدمه
سالیانی دراز است که فرش دستباف بهعنوان هنری جدانشدنی در زندگی مردم دنیا بهخصوص مردم ایرانزمین حضور دارد که خود سبب اهمیت
ویژۀ این هنر از لحاظ وجوه مختلف شده است .همچنین در دهههای اخیر ،پژوهش در خصوص این هنر بسیار پررونق بوده است .در این بین،
پژوهشهایی که ریشۀ علمی دارند میتوانند در این حوزه اطالعات قابل قبول و کاربردی ارائه دهند .پژوهشهایی که بر پایۀ فنشناسی صورت
میگیرد ،یکی از انواع پژوهشهایی است که چندسالی است در حوزۀ هنر بهویژه هنرهای دستی انجام میشود .فرش دستباف نیز یکی از رشتههای
هنرهای دستی است که بهلحاظ ساختار و تنوع ،پژوهشهایی بر پایۀ علوم فنشناسی در آن شایان اهمیت است .پژوهش پیش رو با توجه به
اهمیت قالی بشریت اثر عیسی بهادری که اکنون در موزۀ هنرستان هنرهای زیبای اصفهان قرار دارد ،همچنین مواد اولیۀ متفاوت در بافت آن ،به
بررسی فنشناسانه و سبک بافت گالبتون بهکاررفته در آن پرداخته است .هدف از انجام این پژوهش ،تکنیک بافت و نحوۀ تولید ،ساختار و
آسیبشناسی الیاف گالبتون مورد استفاده در قالی بشریت است .اهمیت انجام این پژوهش را ابتدا میتوان در راستای معرفی روشهای علمی و
نوین در حوزۀ مطالعات تخصصی در فرش دستباف دانست؛ بهعالوه انجام این پژوهش میتواند ما را در جهت شناخت بهتر و عمیقتر فرش
دستباف یاری کند .از سوی دیگر با توجه به نوع کاربرد گالبتون در این قالی ،میتوان به نوآوری و خلق آثاری بدیع بهکمک الیاف گالبتون پرداخت.
این پژوهش از نظر روش تحقیق در دسته پژوهشهای کاربردی قرار دارد و برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز پژوهش ،از روش آزمایشگاهی
استفاده شده است و اطالعات مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مطالعات میدانی ،کتابخانهای و عمدۀ آن بهصورت آزمایشگاهی به دست
آمد .در این بین ،نمونۀ مورد نظر برای انجام پژوهش بهصورت هدفمند انتخاب شد .در انجام این پژوهش بهمنظور دستیابی به اهداف ،در مرحلۀ
اول ،مورد مطالعاتی که قالی بشریت بود ،از لحاظ ظاهری و فنی بررسی شد .پس از آن ،نوع بافت گالبتون بهکاررفته در قالی تبیین گردید .در
بخش اصلی مقاله مطالعات آزمایشگاهی آغاز شد و نوع الیاف بهکاررفته در گالبتون و اطراف آن ،همچنین ساختار و آسیبهای وارد بر قسمت
فلزی گالبتون شناسایی شد .در نهایت در بخش آخر پژوهش ،نتایج حاصل از آن بهصورت اجمالی بیان و به سؤاالت اصلی پژوهش پاسخ داده
شد .پس از انجام پژوهش میتوان با تکیه بر نتایج بهدستآمده ابتدا با کمک روشهای نو و علمی استفادهشده در این پژوهش در جهت شناخت
فرش استفاده کرد .از سوی دیگر با توجه به نوع کاربرد گالبتون در این قالی ،میتوان به نوآوری و خلق آثاری بدیع با کمک الیاف گالبتون پرداخت.
1ـ .1پرسشهای پژوهش
 .۱نحوۀ تولید الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
 .۲ساختار الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
 .۳تکنیک بافت لیف گالبتون در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟

 .۴آسیبهای واردشده بر لیف گالبتون به چه صورت هستند؟
1ـ .۲پیشینۀ پژوهش
بهمنظور انجام پژوهش نیاز به مطالعۀ منابع مکتوب و قابل استناد معتبر است .در راستای انجام این پژوهش ،پژوهشگر با منابعی مواجه شد که در

مورد مطالب مرتبط با پژوهش ،دارای اطالعاتی بودند؛ از جمله:
ملول ( )۱۳۱۴در قسمتی از کتاب خود با عنوان بهارستان ،دریچهای به قالی ایران ،با پرداختن به قالیهای زربفت صفوی ،اشارۀ مختصری
نیز بهشکل ظاهری الیاف گالبتون این دوره و میزان کاربرد طال و نقره در آن داشته است .در کتاب سیری در صنایع دستی ایران (فنایی ،)۱۳۱۷
به هنرهای صناعی ایران و حرفههای مرتبط با آن پرداخته شده است؛ در قسمتی از این کتاب ،فنایی به حرفۀ گالبتونسازی و مختصری از ساخت
گالبتون اشاره میکند .صادقیان ( )۱۳۱۷در کتاب طالی بدون زر (گذری بر زریبافی ایران) ،به تاریخچۀ دستبافتههای زربفت و انواع آن اشاره
دارد؛ همچنین در قسمتی از کتاب خود بهتفصیل به روش ساخت الیاف گالبتون پرداخته است .در مقالهای با عنوان «گالبتونسازی ،هنری
فراموششده» ،ریاحی دهنوی ( )۱۳۱۳پس از بیان تاریخچۀ استفاده از گالبتون ،به نحوۀ ساخت آن بهتفصیل میپردازد .روحفر ( )۱۳۷۱در مقالۀ
«زریبافی در دورۀ صفوی» ،به این رویکرد و تاریخچۀ این هنر در دوران صفویان میپردازد؛ همچنین در مقالۀ خود ،اشارۀ مختصری به الیاف
گالبتون دارد و عناصر عمدۀ تشکیلدهندۀ آن را نقره و پس از آن طال معرفی میکند .مایکل فرانس ( )۱111در پژوهش خود با عنوان «سجادههای
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کرکی ایران» ،به بیان فنشناسی و ساختارشناسی الیاف گالبتون بهکاررفته در قالیهای گروه سالتینگ متعلق به دوران صفوی پرداخته است.
کریمی ( )۱۳1۶در پایاننامۀ کارشناسیارشد خود با عنوان فنشناسی ،آسیبشناسی و ارائۀ طرح حفاظت قالی زربافت سالتینگ دورۀ صفویه در
موزۀ فرش تهران ،فنشناسی از یک نمونه قالی زربفت دورۀ صفوی ارائه داده است .در این راستا وی در بخشی از پایاننامهاش به فنشناسی و
آسیبشناسی الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی مورد مطالعۀ خود پرداخته است .ملکوتی ( )۱۳1۵در پایاننامۀ کارشناسی خود با عنوان بررسی
قالیهای پولونزی و بافت یك نمونه از آن ،با بررسی قالی زربفت پولونز متعلق به دوران صفوی به بازبافی یک نمونه از قالیهای این دسته پرداخته
است .وی در بخشی از پایاننامهاش به بررسی الیاف گالبتون متعلق به دوران صفوی اشاره دارد .امینی ( )۱۳1۰در پایاننامۀ کارشناسیارشد خود
با عنوان بررسی حفاظت فرشهای موزهای در ابعاد کوچک با مطالعۀ موردی نمونه فرش لهستانی واقع در موزۀ فرش ،به بررسی نحوۀ حفاظت
قالی پولونزی موجود در موزۀ فرش ایران پرداخته است .ملکوتی ( )۱۳11در کتاب قالیهای زربفت صفوی به بررسی قالیهای زربفت متعلق به
دوران صفویان ،همچنین گالبتونهای مورد استفاده در آن دوران پرداخته است .الدن مؤید ( )۱۳۱۲در پایاننامۀ خود با عنوان بررسی اثرات
زیانبخش حشرهکشها بر الیاف فلزی پارچههای تاریخی ،با معرفی کلی الیاف فلزی ،به روند آسیبزا و تأثیرگذاری انواع حشرهکشها بر ساختار
الیاف گالبتون پرداخته است .صامتی ( )۱۳۷۴در پایاننامۀ مقطع کارشناسی خود با عنوان شناخت و بررسی آسیبهای وارده بر تزیینات فلزی
بهکاررفته در بافتهها؛ مرمت و حفاظت یك نمونه پارچۀ زربفت قدیمی ،با توجه به ساختار الیاف گالبتون ،به موارد آسیبرسان به الیاف گالبتون مورد
استفاده در پارچه پرداخته است .اربابزاده بروجنی ( )۱۳1۰در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فنشناسانۀ الیاف فلزی گالبتون و
اهمیت آن در کیفیت الیاف در درازمدت در بافتههای تاریخی ،با بررسی فنشناسانۀ الیاف گالبتون مورد استفاده در پارچهها به کیفیت و سالمت
این الیاف در گذر زمان اشاره دارد.
در مقالۀ پیش رو ،پژوهشگران با توجه به اهمیت و جایگاه الیاف گالبتون در صنایع دستی و دستبافتههای ایرانی کوشیدهاند برای نخستین
بار ،به بررسی فنشناسانۀ الیاف گالبتون متعلق به دوران پهلوی و بهکاررفتهشده در قالی موسوم به بشریت موجود در موزۀ هنرستان هنرهای زیبای
اصفهان بپردازند.
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1ـ .۳روش بررسی
بهمنظور دستیابی به اهداف مورد نظر در این پژوهش ،پژوهشگران روند کلی انجام پژوهش را بر اساس هدف ،طبق ساختار پژوهشهای تحقیق
و توسعهای پیش برده و با توجه به دادهها و اطالعات مورد نیاز پژوهش ،روش آزمایشگاهی را دنبال کردند که طی این فرایند ،لیف داخلی گالبتون
مورد نظر ،لیف بهکاررفته در اطراف گالبتون ،همچنین نوارهای فلزی گالبتون مورد بررسی قرار گرفت .برای انجام این بررسیها از روشهای
طیفسنجی مادون قرمز ،تصویربرداری میکروسکوپی ،تصویربرداری لوپ دیجیتال ،آنالیز به روش  ،EDSانحالل و سوزاندن الیاف استفاده شد.

اطالعات دیگر پژوهش از جمله اطالعات مربوط به قالی بشریت از طریق مشاهده و بررسیهای میدانی گردآوری شد و اطالعات مورد نیاز در
خصوص ساخت گالبتون بهعالوۀ اطالعات کلی در خصوص تولیدات فرش در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به روش کتابخانهای گردآوری
گردید .در نهایت ،دادهها از طریق آنالیز و تطبیقشان با پژوهشهای گذشته مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج مورد نظر حاصل شد.
 .۲معرفی مورد مطالعاتی
موزۀ هنرستان هنرهای زیبای اصفهان که در سال  ۱۳۱۵تأسیس و مدیریت آن به عیسی بهادری واگذار شد ،گنجینهای است از آثار تولیدشده در
هنرستان .قالیهای نفیس طراحیشده توسط عیسی بهادری را که بین دهۀ  ۳۰تا  ۱۰تولید شد ،میتوان حسن شهرت هنرستان دانست ،زیرا
بخش عمدهای از تولیدات این مجموعه را به خود اختصاص دادهاند .صحنۀ موزۀ هنرستان ،نمایشدهندۀ  ۶نمونه از این دسته قالیها میباشد و
گنجینۀ موزه نگهدارندۀ حدود  ۳۰مورد از آنهاست .یکی از قالیهای مشهور این مجموعه قالی موسوم به بشریت است .شهرت این قالی بهاندازهای
است که متخصصان حوزۀ فرش ایران ،آن را بهعنوان نماد آثار عیسی بهادری میدانند .اولین قالی با طرح و عنوان بشریت در سال  ۱۳۵۴در
ً
هنرستان بافته شد و پس از طی سالها تعداد  ۷قالی با طرح بشریت توسط هنرستان تولید شد .از این تعداد ۵ ،نمونه عینا مشابه با قالی اصلی،
یک نمونه با رنگ زمینۀ متفاوت و یک مورد با تغییر جزئی در طرح قالی و اضافه شدن لچک به طرح اصلی بافته شد .از بین قالیها با طرح
بشریت ،فقط یک نمونه دارای گلیمباف تزیینشده با الیاف زینتی است.

۲ـ .1قالی بشریت
۲ـ1ـ .1توصیف ظاهری قالی بشریت

وجه شـهرت قالی بشریت بهدلیل طراحی شگفتانگیز آن
توسـط عیسـی بهادری است .در طرح فرش بشریت ،پیکر
انســان در ســه وضــعیت یا دوره شــامل جنینی ،بالندگی و
مرگ با نقوش ختایی نشـــان داده شـــده اســـت .زمینۀ این
قالی بهمثابۀ بســتر یا بوم یک اثر هنری عمل کرده اســت.
پیوند میان نام بشریت که در خود قالی نیز بافته شده است
و ســه مرحله زندگی آدمی در آغاز عجیب به نظر میرســد.
امـا بـا دقـت در جزئیـات طراحی این قالی میتوان به وجه
تســمیۀ آن پی برد .قالی بشــریت درباره انســان به مفهوم
مادی آن نمیتواند باشـــد بلکه مفهومی عمیقتر را تداعی
میکند .شکل عجیب ترنج این قالی ،حاوی مفهوم زایش،
برآمدن و شـــکفتن دارد .قاب زیر ترنج نیز به بالهای پرواز
بیشباهت نیست و مشابه شکل پرندهای است که از روبهرو
تصــویر شــده اســت (مظفریزاده  .)۶۱ ،۱۳1۲در طراحی
قـالی بشـــریـت پیکرههـایی بـا نقوش گردان ختـایی ایجاد
شدهاند و پیکرهای زن و مرد با اندکی دقت قابل تشخیص
اســـت .در این طرح ،پیکرۀ انســـان در ســـه دورۀ جنینی،
بالندگی و مرگ نشــان داده شــده اســت .همچنین دوران
تکــامــل زنــدگی انســــان در مرکز قــالی بــهعنوان اشـــرف
مخلوقات و مرکز هســـتی ترســـیم شـــده اســـت .چنانکه
تصویر  :۱قالی موسوم به بشریت موجود در موزۀ هنرستان هنرهای زیبای اصفهان (نگارندگان)
خداوند فرموده اســت هرچه را در آســمان و زمین اســت،
ْ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ ُ
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َ
َ
َ
َ
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َ
ْ
برای انسان آفرید و مسخر او کرد« :ألم تروا أن الله سخر لکم ما ِفي السماو ِات وما ِفي اْلر ِض» (لقمان( )۲۰ :معادی .)۳۱ ،۱۳1۴
۲ـ1ـ .۲بررسی فنی قالی مورد مطالعه
جدول  :۱مشخصات فنی قالی مورد مطالعه (بشریت)
ردیف
۱
۲

عنوان
نوع طرح
طراح

توضیحات
ترنجدار
عیسی بهادری

ردیف
1
۱۰

عنوان
جنس تار
جنس پود

توضیحات
ابریشم
پنبه

۳

ابعاد

 ۲۳1×۱۴1سانتیمتر

۱۱

جنس پرز

کرک

۴

رجشمار

 ۷۰رج در  ۶/۵سانتیمتر مربع

۱۲

تعداد پود

دو پود (یک پود ضخیم و یک پود نازک)

۵

محل بافت

هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

۱۳

نوع شیرازه

موازی ،متصل ،تکرنگ

۶

تاریخ بافت

۱۳۵۴

۱۴

نوع رنگ

گیاهی

۷

سبک بافت

تمام لول

۱۵

تعداد رنگ

۱۳

۱

نوع گره

نامتقارن (فارسی)

۱۶

نوع گلیمباف

کرباس ،حاوی گره تزیینی دو گره و قایقی از جنس گالبتون

۱۷

مواد اولیۀ بهکاررفته در
قسمت کرباسباف

ابریشم همراه با گالبتون در قسمت گره
تزیینی

(نگارندگان /آرشیو موزۀ هنرستان هنرهای زیبا)

بررسی و شناسایی سبک بافت ،نوع
الیاف و مواد بهکـاررفتـه در گالبتون
استفادهشده در قالی بشریت عیسی
بهادری موجود در موزۀ ۲۷ ،...ـ ۴۴

03

۲ـ .۲بررسی نوع بافت لیف مورد بررسی در قالی بشریت
طبق بررسیهای انجامشده روی گره تزیینی بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی مورد نظر ،همان طور که در تصویر مشخص است ،میتوان گفت
گره تزیینی از نوع گره قایقی رفتوبرگشت است .در گره قایقی بهشیوۀ رفتوبرگشت ،لیف از روی جفت تار عبور کرده به پشت بافته قرار میگیرد

سپس جفت تار را دور زده به روی بافته و از داخل حلقۀ ایجادشده عبور میکند و در جای خود نه زیاد کشیده و نه زیاد شل قرار میگیرد .این عمل
تا پایان عرض بافته ادامه پیدا میکند ،سپس پود عبور داده میشود و بعد در جهت مخالف رج قبلی به همین روش برمیگردد .این نوع گره در قالی
در قسمت گلیمباف به دفعات تا عرض یك سانتیمتر انجام میشود و جنبۀ تزیینی دارد.

تصویر  :۲شمای گرافیکی گره تزیینی بهکاررفته در گلیمباف (نگارندگان)

تصویر  :۳گره تزیینی بهکاررفته در گلیمباف (نگارندگان)

۲ـ .۳فنشناسی لیف بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی بشریت
بهمنظور شناسایی و بررسی الیاف بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی بشریت ،قسمتی بهاندازۀ  ۴سانتیمتر و وزن  ۰/۰۱۵گرم از لیف بهکاررفته در
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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قسمت بافت تزیینی قایقی ،همچنین قسمتی از لیف استفادهشده در بافت کرباس قالی بهاندازۀ  ۱۰سانتیمتر و وزن  ۰/۲۰گرم ،از این بخش جدا
شد و به روشهای آزمایشگاهی از جمله تصویربرداری میکروسکوپی ،لوپ دیجیتال طیفسنجی مادون قرمز ،سوزاندن و استفاده از اسیدهای
حالل مورد بررسی قرار گرفت؛ در ادامه به ویژگیهای این الیاف بهتفصیل پرداخته خواهد شد.
۲ـ۳ـ .1تصویربرداری لیف توسط لوپ دیجیتال

بهمنظور دست یافتن به تصاویر قابل قبول برای شناسایی نوع لیف بهکاررفته در قسمت کرباس قالی ،مقطع طولی بخشی از لیف در دسترس توسط
لوپ دیجیتال با دو بزرگنمایی  ۱۰۰و  ۶۰برابر تصویربرداری شد .در این تصویر ،نوع پیچش الیاف بهصورت واضح مشخص است که نخ تاب S
دارد .همچنین تاب منظم و یکنواختی در طول نخ مشهود است که نشاندهندۀ کیفیت خوب نخ بهکاررفته از نظر فرایند ریسندگی میباشد.

تصویر  :۴تصویربرداری با بزرگنمایی  ۱۰۰برابر توسط لوپ دیجیتال
(نگارندگان)

تصویر  :۵تصویربرداری با بزرگنمایی  ۶۰برابر توسط لوپ دیجیتال
(نگارندگان)

۲ـ۳ـ .۲تصویربرداری از لیف توسط میکروسکوپ نوری

لیف متعلق به قسمت گلیمباف قالی برای شناسایی ،پس از آمادهسازی توسط میکروسکوپ الکترونی نوری ،با بزرگنمایی  ۲۰۰و  ۴۰۰برابر ،از
مقطع طولی لیف تصویربرداری شد .مقایسۀ این تصاویر و تصاویر موجود از نمونه الیاف ابریشمی ،تا حدودی امکان ابریشمی بودن لیف را مورد تأیید
قرار دارد.

تصویر  :۶تصویر میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی  ۲۰۰برابر از لیف
بهکاررفته در گلیمباف (نگارندگان)

تصویر  :۷تصویر میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی  ۴۰۰برابر از لیف بهکاررفته
در گلیمباف (نگارندگان)

۲ـ۳ـ .۴شناسایی لیف توسط طیفسنجی مادون قرمز

برای شناسایی دقیق و اظهار نظر نهایی در خصوص نوع لیف بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی بشریت ،قسمتی از لیف توسط دستگاه طیفسنجی
مادون قرمز ۱آزمایش شد .نتیجۀ این آزمایش در ادامه بهصورت پیک آورده شده است .بهمنظور طیفسنجی مادون قرمز ،قسمتی از لیف مورد نظر
جدا و همراه با پودر « »KBRتا حدی ساییده شد که لیف در پودر حل شود .پس از این مرحله پودر را درون دستگاه ساخت قرص ،تحت فشار قرار
داده و در نهایت پس از ایجاد قرص مورد نظر ،آن را دستگاه طیف سنج قرار داده و آزمایش انجام شد .در این مرحله پیک مورد نظر به دست آمد.
بررسی و شناسایی سبک بافت ،نوع
الیاف و مواد بهکـاررفتـه در گالبتون
استفادهشده در قالی بشریت عیسی
بهادری موجود در موزۀ ۲۷ ،...ـ ۴۴
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نمودار  :۱پیک بهدستآمده از لیف بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی (نگارندگان)

در این طیف ،جذب پهن در cmــــ ۳۴۰1 ۱از گروههای هیدروکسیل در مولکولهای آب ناشی شده است ( .)Zhang and Wyeth 2010ولی
شــانۀ موجود در حوالی  ۳۲1۰را میتوان مربوط به ارتعاش کشــشــی  NHدر گروههای پپتیدی دانســت (.)Sionkowska and Planecka 2011
ً
ضـعیف بودن این نوار جذبی احتماال بهدلیل جذب باالی هیدروکسـیل در مولکولهای آب رخ داده است که بهشکل رطوبت جذب الیاف شدهاند.
با توجه به مطالعات انجامشدۀ پیشین میتوان نوارهای جذبی گروههای متیل و متیلن (cmـــ ۲۱۵۰ ۱ــــ  ،)۲1۵۰آمید I (cmـــ ۱۶۳1 ۱ــــ ،)۱۶1۵
آمید II (cmـــ ،)۱۵۱1 ۱آمید III (cmـــ CH ،)۱۲۲1 ۱کششی (cmـــ ،)۱۴۴۳ ۱گروه CـــOـــC (cmـــ )۱۱۶۱ ۱و ارتعاش کششی Cـــ Oمربوط به
اتصال گالیسین /آالنین (cmــــ )۱۰۶۵ ۱را در طیف حاصل مشاهده کرد ( ;Zhang and Wyeth 2010; Sionkowska and Planecka 2011

 .)Ling et al. 2011; Nadiger and Shukla 2015البته هرچند در طیفهای مربوط به الیاف جدید ،جذب آمید  IIدر ناحیۀ ۱۵۳۴ــــــ۱۵۴۲
ً
معموال دیده میشـود ،شـیفت این نوار جذبی پس از گذر زمان تا میزان cmـ ۴۰ ۱دیده شده و نوار  ۱۵۱1مربوط به آمید  IIدر فیبروئین دانسته شده
اســت؛ همچنین نوارهای  ۱۴۴۳و  ۱۰۶۵ناشــی از ســرســین هســتند که بهدلیل مقادیر کربوکســیلیک اســید و هیدروکســیل آلکیل در زنجیرههای
جانبی آمینو اسـید سـریسـین ایجاد میشـوند ( .)Zhang and Wyeth 2010با توجه به این موارد ،نمونۀ مورد آزمایش را میتوان ابریشـم دانست.
بهعالوه مقایسـۀ این طیف با طیف شـاهد ابریشـم در تصویر  ۱و همچنین نمودار مقایسۀ  ،۲نشاندهندۀ تشابه باالی نوارهای جذبی موجود است
( .)http://irug.org/jcamp-details?id=374این امر نیز ابریشم بودن نمونۀ مورد آزمایش را تأیید میکند.

تصویر  :۱رسم توضیحی طیف مادون قرمز شاهد از ابریشم ()http://irug.org/jcamp-details?id=374
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نمودار  :۲نمودار مقایسۀ طیف مادون قرمز ابریشم و نمونۀ شاهد از ابریشم (نگارندگان)

۲ـ۳ـ .۵شناسایی لیف توسط عمل سوزاندن

بهمنظور شناخت دقیقتر لیف مورد نظر ،قسمتی از لیف را شعلهور کردیم .طی این فرایند ،لیف قبل از داخل شدن به شعله و در نزدیکی آن تغییر
رنگ یا حالتی نداشت اما با کم شدن فاصله با شعله ،پس از تغییر رنگ آتش گرفت .طی سوختن مشاهده شد که لیف جمع و متورم شد و بدون دود
به سوختن ادامه داد و کمی بعد دود کم و سفیدرنگی از لیف خارج شد و در نهایت خاکستر شد .خاکستر بهجامانده از سوختن لیف مورد نظر حالت
پود داشت.
۲ـ۳ـ .۶شناسایی لیف توسط اسید

با توجه به نتایج آزمایشهای قبلی ،این احتمال که لیف مورد نظر از نوع ابریشم باشد تقویت شد؛ به همین منظور برای بازشناسی بهتر لیف از اسید
کلریدریک ،همچنین اسید سولفوریک  ۶۰درصد که حالل مناسب برای شناخت الیاف است استفاده شد .به این منظور ،قسمتی از لیف داخل لولۀ
آزمایشگاهی حاوی اسید سولفوریک و قسمتی دیگر داخل لولۀ آزمایش حاوی اسید کلریدریک گرمشده انداخته و مشاهده شد که لیف بهسرعت
تغییر رنگ داد و پس از آن فوری در اسید حل گردید.

با توجه به پیک بهدستآمده از لیف بهکاررفته در قسمت گلیمباف و تطبیق آن با پیکهایی
که از لیف ابریشم تهیه شده و در پژوهشهای پیشین به آن اشاره شده است (تصویر ،)1
همچنین تصاویر میکروسکوپی بهدستآمده از لیف ،روش سوزاندن و انحالل لیف ،این نتیجه
حاصل شد که جنس لیف بهکاررفته در کرباس قالی ،ابریشم بوده است.
 .۳ریختشناسی لیف بهکاررفته در گره قایقی
بهمنظور ریختشناسی لیف بهکاررفته در قسمت بافت گره قایقی ،قسمتی بهاندازۀ  ۳سانتیمتر
از لیف جدا گردید و سپس توسط لوپ دیجیتال و میکروسکوپ نوریـ انعکاسی تصویربرداری
شد.
۳ـ .1تصاویر بهدستآمده توسط لوپ دیجیتال
برای شناسایی ظاهری لیف گالبتون بهکاررفته در قسمت گره تزیینی قالی بشریت ،قسمت
جداشده از گالبتون توسط لوپ دیجیتال ۲با بزرگنمایی  ۶۰برابر تصویربرداری شد (تصاویر 1

و .)۱۰
۳ـ .۲تصاویر بهدستآمده توسط میکروسکوپ نوریـ انعکاسی
تصویربرداری به روش میکروسکوپ نوری ،روش دیگر تصویربرداری برای شناسایی بهتر تصاویر  1و  :۱۰تصویر تهیهشده از گالبتون توسط لوپ
دیجیتال (نگارندگان)

ظاهری الیاف گالبتون مورد نظر پژوهش بود؛ بدین منظور لیف گالبتون با این نوع
میکروسکوپ و با بزرگنمایی  ۲۰۰برابر تصویربرداری شد (تصاویر  ۱۱و  .)۱۲با توجه به تصاویر
بهدستآمده توسط لوپ دیجیتال و میکروسکوپ نوریـ انعکاسی ،نحوۀ پیچش نوار فلزی به دور لیف ابریشمی مشخص شد .بر اساس این تصاویر
چنانکه در شمای گرافیکی تصویر  ۱۳آمده ،نوارهای تخت فلزی به دور یک مغزی که در این لیف از جنس ابریشم است ،پیچیده شده است.

بررسی و شناسایی سبک بافت ،نوع
الیاف و مواد بهکـاررفتـه در گالبتون
استفادهشده در قالی بشریت عیسی
بهادری موجود در موزۀ ۲۷ ،...ـ ۴۴
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تصاویر  ۱۱و  :۱۲تصویر تهیهشده از گالبتون توسط میکروسکوپ نوریـ انعکاسی (نگارندگان)

تصویر  :۱۳شمای گرافیکی از نحوۀ پیچش نوار فلزی
به دور مغزی ()Balazsy and Dinah 2004, 129

 .۴فنشناسی لیف داخلی گالبتون
بهمنظور شناسایی لیف داخلی گالبتون ،بهدلیل محدودیت دسترسی به نمونۀ بیشتر و ناچیز بودن نمونهمانند لیف قبلی از روش طیفسنجی
مادون قرمز (مانند روش نمونۀ قبل) استفاده شد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
۴ـ .1بررسی لیف میانی گالبتون با طیفسنجی مادون قرمز
چنانکه در نمودار  ۳مشخص است ،در این طیف نیز مانند نمونۀ قبلی ،نوارهای جذبی شاخص آمید  IIدر فیبروئین و جذبهای مربوط به

سریسین دیده میشود؛ همچنین تطابق خوبی با طیف شاهد ابریشم (نمودار  )۴دارد.

نمودار  :۳پیک بهدستآمده از طیفسنجی مادون قرمز لیف داخلی گالبتون (نگارندگان)

نمودار  :۴نمودار مقایسۀ طیف مادون قرمز ابریشم و نمونه شاهد از ابریشم (نگارندگان)
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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۴ـ .۲شناسایی لیف درونی گالبتون به روش انحالل و سوزاندن
پس از انجام طیف مادون قرمز لیف داخلی گالبتون و تقویت احتمال ابریشـم بودن آن ،بهمنظور شـناسـایی بهتر لیف داخلی ،از روش سوزاندن و
انحالل توسط اسید سولفوریک  ۶۰درصد و اسید کلریدریک گرم استفاده شد .مشاهدات انجامشده از طریق این آزمایشها نیز مانند آزمایشهای

انجامشـده در بخش لیف بهکاررفته در قسمت کرباسباف قالی ،نتیجۀ یکسان داشت و لیف در اسید سولفوریک و اسید کلریدریک بهسرعت تغییر
رنگ داد و حل شــد .همچنین لیف در هنگام ســوختن حالت پفکی و جمعشــده داشــت و دود حاصــل بهصــورت کم و ســفیدرنگ بود و خاکســتر
بهجامانده حالت پودری داشت .پس از انجام آزمایشهای فوق میتوان گفت که لیف داخلی گالبتون نیز از جنس ابریشم بوده است.
با توجه به نتیجۀ حاصلشده از طیفسنجی مادون قرمز لیف میانی گالبتون ،همچنین آزمایشهای انحالل و سوزاندن لیف ،این نتیجه
محرز شد که لیف داخلی گالبتون از جنس ابریشم است.
 .۵تعیین قطر نوار فلزی بهکاررفته در ساخت گالبتون
برای اندازهگیری قطر نوار فلزی گالبتون ،همچنین عناصــر ســازنده و آســیبهای واردشــده بر آن،
نوار فلزی میبایســت با میکروســکوپ الکترونی تصــویربرداری میشــد .به این منظور ۳ ،میلیمتر از
نوار فلزی گالبتون جــدا شــــد و از طرف عرض نوار در مــایع رزین مونــت گردیــد و پس از آن بــا
میکروسکوپ الکترونی تصویربرداری شد.
طبق تصویر  ۱۴که با بزرگنمایی  ۴۰۰برابر توسط میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه متالوژی
رازی تهیه شده ،قطر نوار در دو مقطع باال و پایین نوار مشخص شده است .همان طور که در تصویر

تصویر  :۱۴تصویر مقطع عرضی نوار گالبتون
(نگارندگان)

مشخص است ،قطر قسمت باالیی نوار بهاندازۀ  ۱1/۶۴میکرون معادل  ۰/۰۱1۶۴میلیمتر و قطر قسمت پایینی نوار بهاندازۀ  ۱1/۴۲میکرون
معادل  ۰/۰۱1۴۲میلیمتر است که میتوان گفت قطر این نوار بهطور میانگین برابر  ۱1/۵۳میکرون معادل  ۰/۰۱1۵۳میلیمتر است.
 .۶تعیین عناصر بهکاررفته در ساخت نوار فلزی بهکاررفته در ساخت گالبتون
بهمنظور شناسایی عناصر سازندۀ نوار فلزی گالبتون مانند مورد قبلی ،پس از تهیۀ مونت از مقطع عرضی و تخت نوار فلزی ،توسط آزمایشگاه
متالوژی رازی با بزرگنماییهای  ۱۰۰۰و  ۲۰۰۰برابر تصویربرداری الکترونی و بالک بدنه شد (جدول  )۱و عناصر آنالیز و نتیجۀ حاصل از آن در
(جدول  )۲ارائه گردید.
جدول  :۱تصاویر میکروسکوپی الکترونی از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱۴تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱۵تصویر با بزرگنمایی  ۲۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱۶تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱۷تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون
(آزمایشگاه رازی /نگارندگان)

بررسی و شناسایی سبک بافت ،نوع
الیاف و مواد بهکـاررفتـه در گالبتون
استفادهشده در قالی بشریت عیسی
بهادری موجود در موزۀ ۲۷ ،...ـ ۴۴

03

با توجه به تصاویر فوق و بالک بدنۀ تهیهشده توسط آزمایشگاه متالوژی رازی ،عناصر تشکیلدهندۀ قسمت فلزی گالبتون در جدول  ۲ارائه شد.
جدول  :۲عناصر تشکیلدهندۀ نوار فلزی بهکاررفته در گالبتون
Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ%] [at.ـ%] [wt.ـ[wt.

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(

بر اساس جدول  ۱و  ،۲این نتیجه حاصل شد که عمدۀ عنصر تشکیلدهندۀ نوار فلز بهکاررفته در ساخت گالبتون ،نقره بوده و پس از عنصر
طال بیشترین درصد تشکیلدهندۀ نوار فلزی را به خود اختصاص داده است .پس از آن بهترتیب آرسنیک ،مس و سولفور در جایگاه بعدی قرار دارند.
عناصر سرب ،بیسموت ،قلع و آنتیموان درصد ناچیزی از فلز مورد نظر را تشکیل دادهاند که میتوان گفت این عناصر بهصورت ناخالصیهای نقره
و طال در نوار فلزی حضور دارند.
 .۷تشخیص آسیبهای نوار فلزی گالبتون
برای شناسایی آسیبهای واردشده بر فلزات نیز یکی از روشهای مورد استفاده ،تصویربرداری  EDSتوسط میکروسکوپ الکترونی از قسمتهای
بدنه و خوردگیهای بهوجودآمده روی فلزات است .برای شناسایی نوع خوردگی و آسیبهای واردشده بر نوار فلزی لیف گالبتون نیز از روش
تصویربرداری  EDSاستفاده شد که آنالیز حاصل از آن ،عناصر موجود در نواحی خوردگی را نشان داده شده است (جدول  ۳و .)۴
برای این کار ابتدا یک قسمت از نوار فلزی گالبتون به طول  ۳میلیمتر در محلول رزین و اپوکسی مونت گردید و پس از آن توسط میکروسکوپ
با بزرگنمایی  ۲۰۰برابر تصویربرداری شد؛ نواحی دارای خوردگی بر روی تصویر مشخص شد و پس از ارسال به آزمایشگاه رازی این نواحی با
بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر و توسط تصویربرداری  EDSمیکروسکوپ الکترونی تصویربرداری و آنالیز گردید (جدول )۳
جدول  :۳تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نواحی آسیبدیدۀ نوار فلزی گالبتون

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶

تصویر  :۱۱تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱1تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون
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تصویر  :۲۰تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۲۱تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۲۲تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۲۳تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون
(آزمایشگاه رازی/نگارندگان)

طبق آنالیزهای انجامشده روی نواحی دارای خوردگی و آسیبدیدۀ نوار فلزی گالبتون ،عناصر موجود در این نواحی در جدول  ۴مشخص شد.

 عناصر تشکیلدهندۀ مناطق آسیبدیدۀ نوار فلزی گالبتون:۴ جدول
A.spxـSpectra: G2

B.spxـSpectra: G2

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[
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

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[
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

ـ
% Total: 82.3
A نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

B عناصر تشکیلدهنده در قسمت

CـSpectra: G2

DـSpectra: G2

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[

 نوع،بررسی و شناسایی سبک بافت
الیاف و مواد بهکـاررفتـه در گالبتون
استفادهشده در قالی بشریت عیسی
۴۴  ـ۲۷ ،...بهادری موجود در موزۀ

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

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
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C نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

D نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

EـSpectra: G2

FـSpectra: G2

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[
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

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[
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

% Total: 111.0
E نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

F نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

Spectra: G2ـG
Element Series unn. C norm. C Atom. C
[.wtـ.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
نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت G

(آزمایشگاه رازی/نگارندگان)

بر اساس جدول  ،۴در هریک از نقاط آسیبدیدۀ مشخصشده ،عناصری متفاوت و شاخص دیده میشود که هریک میتواند بیانگر نوع آسیب
واردشده بر نوار گالبتون باشد .در جدول  ،۵نقاط آسیبدیده و عناصر مشاهده در آن بهتفکیک بیان شده است.
جدول  :۵عناصر موجود در قسمتهای آسیبدیده
ردیف

نواحی
آسیب
دیده

Sulfur

Chlorine

Copper

Arsenic

Tin

Antimony

Lead

Bismuth

Carbon

Oxygen

سولفور

کلر

مس

آرسنیک

قلع

آنتیموان

سرب

بیسموت

کربن

اکسیژن

1

A

۱۰/۳1

۱/۳۱

۰/۱۷

۰/۰۶

۰/۱۲

۱/۱۳

۰/۱۰

۰/۱۱

ـ

ـ

۲

B

۱۰/۵1

۰/۱۶

۰/۰۲

ـ

۰/۰۱

۰/۰۱

۰/۰۵

۱/۰۶

ـ

ـ

۳

C

۱/۲۶

۰/۵۲

۰/۰۱

۰/۰۲

۰/۰۱

۰/۵۲

۰/۰۳

۰/۰۳

۱۰/۴۲

ـ

۴

D

۰/۱۰

۰/۲۱

۰/۰۲

۰/۰۴

۰/۰۱

۰/۰۱

۰/۰۷

۰/۰۱

۷/۱1

ـ

۵

E

ـ

ـ

۰/۳۰

۰/۳۱

۰/۲۰

ـ

۰/۱۳

۰/۰۱

ـ

ـ

۶

F

۰/۰1

ـ

۰/۰۱

۰/۰۲

۰/۰۱

۰/۰۱

۰/۰۳

۰/۰۳

۱۷/۰۶

۵/۰۷

۷

G

۱/۶۳

ـ

۰/۰۱

۰/۰۲

۰/۳۶

۰/۰۱

۰/۰۲

۰/۰۳

۱۴/۲۶

ـ

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
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عناصر /درصد

(آزمایشگاه رازی/نگارندگان)
همان طور که در تصاویر دیده میشود ،نقاط  Aو  Bو  Eمربوط به نواحی لبه هستند که در نقاط  Aو  Bتفاوت رنگی نسبت به نقطۀ E

مشهود است .در واقع نقاط  Aو  Bدچار آسیبهای بیشتری نسبت به نقطۀ  Eبودند .مقایسۀ نتایج آنالیز این نقاط نشاندهندۀ مقادیر باالی
سولفور در نقاط  Aو  Bنسبت به نقطه  Eاست .این مسئله تخریب بیشتر این دو نقطه را تصدیق میکند ،زیرا سولفور عاملی بالقوه در خوردگی
نقره به شمار میرود ( .)Hillman et al. 2007منشأ این عامل را نیز میتوان آلودگی اتمسفری دانست؛ زیرا هوای اصفهان در بسیاری از مواقع

سال میزان باالیی آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی دارد و با توجه به عدم سولفور باالی هوا این تأثیر بر الیاف مورد بررسی چندان عجیب
نیست .عدم شناسایی سولفور در نقطۀ  Eنیز این امر را تأیید میکند ،زیرا در این نقطه آسیب بسیار کمتری دیده میشود .در سایر نقاط نیز که
مربوط به بخشهای داخلی هستند میتوان رابطۀ خوبی بین شدت تغییر در تصاویر با میزان سولفور مشاهده کرد بدین معنی که میزان باالتر
سولفور در نقاطی که تغییرات بیشتری رخ داده است دیده میشود .البته میزان این امر در نقاط داخلی نسبت به نواحی لبه کمتر است .در نتیجه
میتوان تأثیر سولفور اتمسفری را بهشکل بهتری درک کرد ،زیرا در نواحی لبهها تأثیر بیشتری داشته است .بهطور کلی تخریب اتمسفری نقره
پیش از این بهشکل گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است ( Watanabe et al. 2006a; 2006; Martina et al. 2013; Minzari et al.
 .) 2011دو عامل سولفور و کلر نقشی اساسی در خوردگی اتمسفری نقره دارند ()Sanders et al. 2015؛ که با توجه به میزان کم کلر در
نمونههای مورد مطالعه ،تأثیر اصلی بر فلز نقره را میتوان ناشی از سولفور در اتمسفر دانست.
 .۸مراحل ساخت گالبتون
برای شناخت بهتر الیاف گالبتون و درک مطالب ذکرشده در طول پژوهش ،در ادامۀ پژوهش ،روش رایج ساخت گالبتون بیان خواهد شد.
متأسفانه گالبتونسازی بهصورت سنتی در ایران فقط در اصفهان و توسط استاد عباسعلی فوالدگر انجام میشد که با درگذشت استاد ،این هنر
ً
نیز تقریبا رو به فراموشی گذاشته شد .مراحل گالبتونسازی بهصورت خالصه به شرح زیر است:
الف .دراین مرحله ابتدا نقره را ذوب کرده و سپس درون قالب مورد نظر میریزند .به این منظور بهازای هر  ۱۰۰۰گرم نقره ۲/۵ ،گرم مس
خالص به آن اضافه میکنند .پس از قالبگیری ،نقره را بهصورت مفتولی با طول  ۲۵سانتیمتر و قطر  ۲/۵سانتیمتر درمیآورند .سپس توسط
سوهان شیارهایی روی سطح مفتول بهمنظور سهولت در پیچیدن طال روی مفتول ایجاد میکنند.
ب .در این قسمت ،شمشهای طالی  ۲۴عیار توسط ضربات چکش روی سندان به ورقههای نازک طال به قطر  ۰/۰۴میلیمتر درمیآید
که برای افزایش مقاومت طال در مقابل ضربات چکش ،پس از هر ضربه ورقۀ طال را حرارت میدهند.
ج .ورقۀ طالی آمادهشده را توسط نخ پنبهای دور مفتول نقرهای میپیچند و درون زغال قرار میدهند تا جایی که نخهای پنبهای سوخته
و به خاکستر تبدیل شود .سپس پس از خروج مفتول از آتش بهوسیلۀ سنگ یشم بهآرامی بر روی مفتول حرکت میدهند تا طال بهتر روی مفتول
بچسبد.
د .در این مرحله ،مفتول را بهدفعات حرارت میدهند و درحالیکه هنوز مفتول گرم است آن را چکش میزنند تا طول مفتول زیاد و قطر آن
کم شود .در این قسمت طول مفتول به  ۲متر و قطر آن به  ۱سانتیمتر میرسد.
ه .در این مرحله نیز از قطر مفتول کاسته و به طول آن اضافه میشود .با این تفاوت که در این مرحله مفتول بهصورت سرد و با فشار و
کشش به طولش اضافه میشود .به این مرحله حدیدهکشی میگویند.
و .در این بخش که یکی از حساسترین مراحل ساخت گالبتون است ،مراحل اولیۀ ضخیمکشی تا قطر یک میلیمتر میرسد و پس از آن،
مرحلۀ باریککشی که همان تکرار مرحلۀ حدیدهکشی است ،انجام میشود؛ با این تفاوت که در این مرحله قطر مفتول کمتر شده و نیاز به فشار
زیادی نیست .حدیدهکشی تا زمانی که قطر مفتول به  ۰/۰۱میلیمتر درآید ادامه دارد .در این مرحله برای روان شدن عمل کشش از روغن
طبیعی استفاده میشود (در ضخیمکشی از پیه یا دنبه و در باریککشی از موم عسل استفاده میشود)؛ همچنین بهدلیل شکننده شدن مفتول
در این مرحله مفتول را توسط حرارت نرم میکنند.
ز .در این مرحله مفتول را دور یک لولۀ مسی پیچیده سپس درون لوله را زغال افروخته میریزند .پس از باز کردن مفتول از لولۀ مسی ،آن
را از بین دو غلطک عبور میدهند تا نواری به قطر  ۱/۵میلیمتر به دست آید .در این مرحله نوار به نقده تبدیل میشود که قابلیت دوخت بر
روی پارچه و تور را دارد.
ح .در این مرحله نوار توسط دستگاهی ،به دور ابریشم پیچیده میشود تا به نخ گالبتون تبدیل شود .بنا به مورد مصرف گالبتون ابریشم
میتواند یکال یا دوال انتخاب شود (صادقیان ۵۰ ،۱۳۱۷ـ.)۵۱
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 .۹نتیجه
با بررسی انجامشده دربارۀ فن شناسایی قالی بشریت و توجه ویژه به سبک بافت گلیمباف قالی ،همچنین با استناد به دادههای بهدستآمده از مواد
اولیۀ بهکاررفته در این قسمت از قالی ،با تأکید بر الیاف فلزی مورد استفاده در قسمت گره تزیینی گلیمباف موسوم به گالبتون در راستای دستیابی
به اهداف پژوهش (از طریق روشهای آزمایشگاهی نظیر تصویربرداریهای میکروسکوپی و لوپ دیجیتال ،طیفسنجی مادون قرمز،
تصویربرداری  EDSو بالک بدنه) و نیز اطالعات بهدستآمده در خصوص فنشناسی قالی بشریت توسط مشاهده و مطالعۀ مستندات و مدارک
موزۀ هنرستان هنرهای زیبا از بافت قالی بشریت ،نتایج این پژوهش حاصل شد .این نتایج موجب شد تا ابهامات پژوهشگران در خصوص ساختار
و شناخت الیاف گالبتون برطرف گردد؛ همچنین کمک کرد تا علل و نوع آسیبهای واردشده بر این الیاف شناخته شود .نتایج حاصل گویای این
مطلب است که قالی مورد بررسی ،بافتهشده با الیاف کرک بر چلههای ابریشمی است و گلیمباف آن از جنس ابریشم و با گرههای تزیینی گالبتون
از جنس نقرۀ پیچیدهشده دور الیاف ابریشمی است .همچنین محرز شد که بیشترین آسیبهای واردشده بر قسمت فلزی لیف گالبتون در اثر
مجاورت با هوا و آلودگیهای موجود در محیط رخ داده است .در ادامه برای درک سریعتر مطالب ،همچنین بیان مختصر و انتقال مطالب و دادهها،
همچنین پاسخ صریح به پرسشهای پژوهش ،ابتدا پرسشها بهصورت اجمالی پاسخ داده شده و در نهایت در جدولی اطالعات بهدستآمده از
پژوهش بهصورت کلیدی بیان شده است.
ـ نحوۀ تولید الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
طبق تصاویر میکروسکوپی ،همچنین آنالیز ساختاری در خصوص الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت ،و با توجه به نحوۀ عمومی ساخت
و تولید الیاف گالبتون که در قسمت پایانی مقاله به آن پرداخته شده ،این موضوع مسجل گردید که الیاف گالبتون مورد بررسی نیز مانند گذشته به
همان روش تولید شده است (بخش  ۱مقاله).

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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ـ ساختار الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
طبق آزمایشهای صورتگرفته در خصوص شناخت الیاف داخلی گالبتون از طریق طیفسنجی مادون قرمز ،سوزاندن و همچنین انحالل
لیف ،این نتیجه حاصل شد که لیف داخلی گالبتون از جنس ابریشم است .بهعالوه در خصوص ساختار نوار فلزی گالبتون که این نوارها بهصورت
نوار پیچیدهشده دور الیاف ابریشمی است (تصاویر  ۱۲و  .)۱۳با توجه به آنالیزهای انجامشده (جدول  )۲عمده عناصر تشکیلدهندۀ قسمت فلزی
گالبتون مورد بررسی را عنصر نقره ،طال ،مس ،آرسنیک و قلع تشکیل میدهد که درصد باالی نقره در ساختار نوار فلزی نشان میدهد که نوار
فلزی گالبتون ساختهشده از نقره است و دیگر عناصر موجود در ساختار برای فرمگیری بهتر و زمان استخراج نقره به آن افزوده و با آن ترکیب شده
است .همچنین با توجه به طیفسنجی مادون قرمز و مقایسۀ آن با نمونۀ شاهد (نمودار  ۳و  )۴محرز گردید که لیف میانی گالبتون از جنس ابریشم
بوده است.
ـ تکنیک بافت لیف گالبتون در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
با توجه به بررسیهای انجامشده در پژوهش و همان طور که در تصاویر  ۲و  ۳نیز آمده ،در قالی مزبور ،الیاف گالبتون در دو سر گلیمباف فرش
و بهصورت گره تزیینی جناقی استفاده شده است.
ـ آسیبهای واردشده بر لیف گالبتون به چه صورت هستند؟
پس از تصویربرداری میکروسکوپی از لیف فلزی گالبتون که الیۀ رویی گالبتون را تشکیل میدهد و شناسایی مناطق آسیبدیده از طریق
تصاویر میکروسکوپی و سپس انجام  EDSو بالک بدنه از قسمتهای آسیبدیده ،مشخص شد که آسیبهای واردشده از نوع تخریب ناشی از
مجاورت با آلودگی هوا و وجود عنصر سولفور در هوا بوده است.

بهمنظور سهولت در مطالعۀ نتایج پژوهش ،جدول  ۶بهصورت اجمالی از دستاوردهای پژوهش تهیه شده است.
جدول  :۶چکیدۀ سؤاالت و پاسخهای پژوهش
عنوان

توضیحات

عنوان

توضیحات

مورد مطالعه

الیاف بهکاررفته در گلیمباف موجود در قالی
بشریت

قدمت قالی

متعلق به سال ۱۳۵۴

محل تولید قالی

هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

ابعاد قالی

 ۲۳1×۱۴1سانتیمتر

رجشمار قالی

 ۷۰گره در  ۶/۵سانتیمتر مربع

جنس تار ،پود ،پرز

ابریشم ،پنبه ،کرک

تعداد پود

۲

نوع شیرازه

متصل ،موازی ،تکرنگ

نوع گره

نامتقارن

سبک بافت

تمام لول

نوع گلیمباف

کرباس ،حاوی گره تزیینی دو گره و قایقی از
جنس گالبتون

نوع لیف مورد استفاده در گلیمباف

ابریشم و گالبتون

نوع لیف

گالبتون

جنس الیاف مرکزی گالبتون

ابریشم

محل استفاده

گلیمباف قالی

قطر فلز گالبتون

 ۰/۰۱1۵۳میلیمتر

ابعاد گلیمباف

هر دو طرف عرضی قالی
 ۱۰×۱۴1سانتیمتر

نوع کاربرد (تکنیک بافت)

گره تزیینی جناقی

عناصر موجود در قسمت
آسیبدیدۀ گالبتون

بیشترین عناصر موجود در قسمتهای
آسیبدیده شامل سولفور ،کلر و آنتیموان
است.

آسیبهای واردشده به گالبتون

قدمت گالبتون

با توجه به تاریخ بافت قالی ،همچنین نوع
ترکیب فلز گالبتون و نوع خوردگی ،میتوان
قدمت گالبتون را حدود  ۵۰سال تخمین زد

ساختار گالبتون

جنس الیاف مجاور
گالبتون

ابریشم  sتاب

عناصر فلزی گالبتون

تخریب ناشی از مجاورت با آلودگی هوا و
وجود عنصر سولفور در هوا

نوار فلزی پیچیدهشده به دور الیاف
بیشترین عناصر تشکیلدهندۀ فلز گالبتون
شامل نقره ،طال ،مس ،آرسنیک ،قلع
(نگارندگان)

پینوشتها
1. FTIR
2. DINO

منابع
 .1اربابزاده بروجنی ،الهه .۱۳1۰ .بررسی فنشنننناسنننانۀ الیاف فلزی گالبتون و اهمیت در کیفیت الیاف در درازمدت در بافتههای تاریخی.
پایاننامۀ کارشناسی .دانشگاه هنر اصفهان.
 .2امینی ،سرور .۱۳1۰ .بررسی حفاظت فرشهای موزهای در ابعاد کوچک (نمونۀ موردی :فرش لهستانی موزۀ فرش) ،پایاننامۀ کارشناسیارشد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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