
پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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 1چکیده
 مورد همواره طبیعی های رنگزا با پشمی نخ رنگرزی
 گلبهر   مقالهه  این در. است بوده پژوهشگران توجه
 حصهو   جههت  طبیعی رنگزایعنوان  به زعفران گیاه
. اسهت  شههه  ادهاسهفف  پشهمی  خامه نخ در سبز رنگ
 مقهادیر  ،کشور در زعفران برداشت زمان در ساله همه

 غالبها   کهه  شهود  مهی  تولیهه  زعفهران  گلبهر   انبوهی
 مهورد  محههود  مقههار  بهه  و بوده ضایعات صورت به

عنهوان   بهه  زعفران گل کاربرد با. گیرد می قرار اسففاده
 تهوان  مهی  افزوده ارزش ایجاد بر عالوه رنگزا گیاهی

 ایهن  در .نمهود  ایجاد پشمی خامه نخ در نیز سبز فام
 گلبهر   بها  پشهمی  خامهه  نهخ  رنگهرزی  بهرای  مقاله

                                                
ایههن مقالههه مجههف رر از طههر  پژوهشههی مصههو  دانشههگاه      1

 باشه. الزهرا )س( می

، قلهه  کلههرور، سههفیه زار هههای دنهانههه از، زعفههران
 اسهیههای  بها  همراه II آهن سولفات و مس سولفات

 اگزالیهک  و سیفریک، الکفیک، اسفیک اسیه نظیر آلی
، رنگهرزی  از پهس . شهه  اسففاده دنهانه پیش روش با

 های نمونه با بودنه کرده ایجاد سبز فام که هایی نمونه
، نههوری پارامفرهههای و شهههه انف هها  دنهانههه بهههون
آنههها  مالشههی و نههوری، ییشههو و شجههت هههای ثبههات
 زار دنهانهه  کهه  دهنه می نشان نفایج. شه گیری انهازه
 رنهگ  تواننه می زعفران گلبر  با قل  کلرور و سفیه
 دنهانه در شهه گیری انهازه های ثبات. ننهک ایجاد سبز
 بهاالتری  مقهادیر  از قله   کلهرور  به نجبت سفیه زار

 . برخوردارنه
 

، زعفهران  گلبهر  ، پشهمی  خامه نخ کلیدی: های واژه
 . دنهانه ، پیشاسیه، دنهانه
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 مقدمه
 هایی رنگ تمامی مصنوعی های رنگ کشف از قبل تا
 مهواد  از، شهه  مهی  اسهففاده  م فلهف  های رشفه در که

 توجهه  اخیهر  ههای  سها   در. آمهه  مهی  دست به طبیعی
 از کهآنها  مانههایپج و طبیعی مواد کاربرد به زیادی
 کهاالی  رنگرزی در، گردد می حاصل گوناگون صنای 
 خهوا   طبیعهی  رنگهزای  مهواد . اسهت  شهه نجاجی
 ها رنگ اساسی مناب  از گیاهان. دارنه زیادی سودمنه
، ریشهه  ماننهه  گیاه یک م فلف های قجمت و هجفنه
 رنگهی  مواد حاوی گیاه های ب ش سایر و میوه، ساقه
 کهه  زیجهت  محهی   آلهودگی  ازآنها  از اسففاده. است
 ایجههاد شههیمیایی هههای رنههگ و مههواد توسهه  بعضهها 
 فضهای ، گیاههان  کاشهت  گجفرش. کاهه می، شود می
 محهی   سالمت در مهمی عامل به و افزایه می را سبز

 و کشاورزی به حا  عین در و گردد می مبه  زیجت
 مههواد ایههن. دهههه مههی رونهه  آن بههه وابجههفه مشههاغل
 گردنهه  می تجزیه راحفی به و هجفنه طبیعت دوسفهار

 از اسهههففاده. (22-23، 1375، افشهههار  جهانشهههاهی)
 بهه  توانهه  مهی  رنگهرزی  در مناسب فلزی های دنهانه
 رنگینههه از فلههزی نههامحلو  کمههکل س یههک تولیههه

 نهو   بهه  بجفه نوری ثبات افزایش ضمن که نجامهابی
 ب شههه بهبههود نیههز را رنگینههه نههوری ثبههات، دنهانههه

 ههای  رنهگ  پهایین  نهوری  ثبات. (47، 1384، حیاتی)
 رنهگ  کروموفور 1نوری اکجیهاسیون زا ناشی طبیعی
 فلهزات  با رنگ بین کمکل س یک تش یل با که است
 ثبهات . نمهود  جلهوگیری  عمل این از توان می واسطه
 یابهه  مهی  افزایش ها دنهانه کمک با نیز ییشو و شجت

(Vankar, 2000,  در طبیعهی  های رنگ همه. (79-80
 و گهردو  پوسهت  نظیهر  نهارنه دنهانه به نیاز رنگرزی

 و جغرافیهایی  شهرای   بهه  بجفگی گیاه در رنگ میزان
,Siva) دارد گیاه سن 2007, 917) . 

 دارای خههوراکی مصههار  بههر عههالوه زعفههران
 مصهار  . اسهت  دارویهی  نیز و خوراکی  غیر مصار 
 در اسههففاده شههامل گذشههفه در آنخههوراکی  غیههر

 عطر، دعا و سحر و جادو، زیبایی و آرایش، رنگرزی
 از اسهففاده . (357، 1383، ابریشهمی ) شه می ب ور و

 در رنگهزا  مهاده عنهوان   بهه  زعفران گلبر  یا زعفران
 پژوهشهگران  از برخی توس  نجاجی کاالی رنگرزی
 در (1381) ویجههیان و منفظهر . اسههت شههه  آزمهایش 

 روی بهر  زعفهران  بها  رنگهرزی  نفایج بیان به ای مقاله
 مقالهه  این در. انه پرداخفه ای پنبه و پشمی های پارچه

 بهها همههراه صههورت دو بههه رنگههرزی هایفرآینههه
 انجهام  دنهانهه  بههون  و فلهزی  ههای  نمک های  دنهانه

 نههوری و ییشههو و شجههت ثبههات سههکس و گردیهههه
 نفهایج . اسهت  شهه گیری انهازه شهه رنگ های پارچه
 و پشه   روی بهر  مفوسه   ییشهو  و شجهت  ثبات، کار

 نشهان  را آههن  سهولفات  یون کاربرد با ثبات افزایش
 هم هاران  و مرتضهوی  دیگهری  تحقیه   در. دهنه می
 رنههگ را پشهه  الیهها  زعفههران گلبههر  بهها (2012)

، قله   کلهرور  نظیهر  م فلهف  ههای  دنهانهه . انهه  نموده
 کرومات دی و III و II آهن سولفات، مس سولفات
 با دنهانه پیش روش با گوناگون های غلظت در سهی 
 گهل  بها  الیها   سهکس  و رففهه  کهار  بهه  اگزالیک اسیه

 بها  یالیاف شامل رنگرزی نفایج. انه شهه رنگ زعفران
 و نههوری ثبههات کههه اسههت ای قهههوه تهها زرد رنههگ
 بها  کهه  ههایی  نمونهه  بهرای را  بهاالیی  ییشهو  و شجت

 دنهانههه سهههی  کرومههات دی و II آهههن سههولفات
 . دهه می نشان، انه شهه
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 مقدمه
 هایی رنگ تمامی مصنوعی های رنگ کشف از قبل تا
 مهواد  از، شهه  مهی  اسهففاده  م فلهف  های رشفه در که

 توجهه  اخیهر  ههای  سها   در. آمهه  مهی  دست به طبیعی
 از کهآنها  مانههایپج و طبیعی مواد کاربرد به زیادی
 کهاالی  رنگرزی در، گردد می حاصل گوناگون صنای 
 خهوا   طبیعهی  رنگهزای  مهواد . اسهت  شهه نجاجی
 ها رنگ اساسی مناب  از گیاهان. دارنه زیادی سودمنه
، ریشهه  ماننهه  گیاه یک م فلف های قجمت و هجفنه
 رنگهی  مواد حاوی گیاه های ب ش سایر و میوه، ساقه
 کهه  زیجهت  محهی   آلهودگی  ازآنها  از اسففاده. است
 ایجههاد شههیمیایی هههای رنههگ و مههواد توسهه  بعضهها 
 فضهای ، گیاههان  کاشهت  گجفرش. کاهه می، شود می
 محهی   سالمت در مهمی عامل به و افزایه می را سبز

 و کشاورزی به حا  عین در و گردد می مبه  زیجت
 مههواد ایههن. دهههه مههی رونهه  آن بههه وابجههفه مشههاغل
 گردنهه  می تجزیه راحفی به و هجفنه طبیعت دوسفهار

 از اسهههففاده. (22-23، 1375، افشهههار  جهانشهههاهی)
 بهه  توانهه  مهی  رنگهرزی  در مناسب فلزی های دنهانه
 رنگینههه از فلههزی نههامحلو  کمههکل س یههک تولیههه

 نهو   بهه  بجفه نوری ثبات افزایش ضمن که نجامهابی
 ب شههه بهبههود نیههز را رنگینههه نههوری ثبههات، دنهانههه

 ههای  رنهگ  پهایین  نهوری  ثبات. (47، 1384، حیاتی)
 رنهگ  کروموفور 1نوری اکجیهاسیون زا ناشی طبیعی
 فلهزات  با رنگ بین کمکل س یک تش یل با که است
 ثبهات . نمهود  جلهوگیری  عمل این از توان می واسطه
 یابهه  مهی  افزایش ها دنهانه کمک با نیز ییشو و شجت

(Vankar, 2000,  در طبیعهی  های رنگ همه. (79-80
 و گهردو  پوسهت  نظیهر  نهارنه دنهانه به نیاز رنگرزی

 و جغرافیهایی  شهرای   بهه  بجفگی گیاه در رنگ میزان
,Siva) دارد گیاه سن 2007, 917) . 

 دارای خههوراکی مصههار  بههر عههالوه زعفههران
 مصهار  . اسهت  دارویهی  نیز و خوراکی  غیر مصار 
 در اسههففاده شههامل گذشههفه در آنخههوراکی  غیههر

 عطر، دعا و سحر و جادو، زیبایی و آرایش، رنگرزی
 از اسهففاده . (357، 1383، ابریشهمی ) شه می ب ور و

 در رنگهزا  مهاده عنهوان   بهه  زعفران گلبر  یا زعفران
 پژوهشهگران  از برخی توس  نجاجی کاالی رنگرزی
 در (1381) ویجههیان و منفظهر . اسههت شههه  آزمهایش 

 روی بهر  زعفهران  بها  رنگهرزی  نفایج بیان به ای مقاله
 مقالهه  این در. انه پرداخفه ای پنبه و پشمی های پارچه

 بهها همههراه صههورت دو بههه رنگههرزی هایفرآینههه
 انجهام  دنهانهه  بههون  و فلهزی  ههای  نمک های  دنهانه

 نههوری و ییشههو و شجههت ثبههات سههکس و گردیهههه
 نفهایج . اسهت  شهه گیری انهازه شهه رنگ های پارچه
 و پشه   روی بهر  مفوسه   ییشهو  و شجهت  ثبات، کار

 نشهان  را آههن  سهولفات  یون کاربرد با ثبات افزایش
 هم هاران  و مرتضهوی  دیگهری  تحقیه   در. دهنه می
 رنههگ را پشهه  الیهها  زعفههران گلبههر  بهها (2012)

، قله   کلهرور  نظیهر  م فلهف  ههای  دنهانهه . انهه  نموده
 کرومات دی و III و II آهن سولفات، مس سولفات
 با دنهانه پیش روش با گوناگون های غلظت در سهی 
 گهل  بها  الیها   سهکس  و رففهه  کهار  بهه  اگزالیک اسیه

 بها  یالیاف شامل رنگرزی نفایج. انه شهه رنگ زعفران
 و نههوری ثبههات کههه اسههت ای قهههوه تهها زرد رنههگ
 بها  کهه  ههایی  نمونهه  بهرای را  بهاالیی  ییشهو  و شجت

 دنهانههه سهههی  کرومههات دی و II آهههن سههولفات
 . دهه می نشان، انه شهه

 در نیهز  دیگهری  تحقیقهات  کهه  اسهت  ذکهر  قابل
 پذیرففهه  صهورت  ایران در رنگزا طبیعی مواد کاربرد
 و گردیههه  مطهر   آزمایشهگاهی  ابعهاد  در کهه  است

 ؛1390، بصههام) انههه نیاففههه کههاربردی جنبههه تههاکنون
         ؛1386، اکرامههههههی ؛1386، اترینهههههه شههههههمس

Kumarsi,   2009; Montazer,  رغهه  علههی. (2007
 شهمرده  طبیعهی  رنگزاهای برای که گوناگونی مزایای

 کمبوداین زمینه  در مطر  های جنبه از ی ی، شود می
 مصار  در. است سبز رنگ خصو  به رنگی طیف
 کهاالی  ابفهها  در، سهبز  رنگ حصو  جهت یکاربرد
 از اسهففاده  با سکس و درآمهه زرد رنگ به نظر مورد
 ایهن  در. رسهنه  مهی  سهبز  م فلهف  های تنالیفه به نیل

 زعفههران گلبههر  دادن قههرار محوریههت بهها پههژوهش
 الیها   رنگهرزی  بهرای  که سبز رنگزای مادهعنوان  به

 بهها آزمایشههگاهی صههورت بههه، اسههتمناسههب  پشهه 
 و پذیرففههه صههورت رنگههرزی م فلههف هههای دنهانههه
 بهه  توجهه  بها  ها نمونه انع اسی طیف و ثبات بررسی

pH عملیههات لههذا. اسههت شهههه بررسههی رنگههرزی 
 چههار  حضهور  در م فلهف  های دنهانه با هدنهان پیش
 و الکفیهک ، اگزالیهگ ، اسهفیک  اسهیه  شامل اسیه نو 

 گلبهر   بها  هها  نمونه سکس وگردیهه  انجام سیفریک
 . انه شهه رنگ زعفران
 

 زعفران گل معرفی
 خهانواده  از 2سهاتیوس  کروکاس علمی نام با زعفران
 رنهگ ، ادویه، گیاهی دارویعنوان  به و است 3زنبقیان

 بشهر  نهزد  در باسفان دوران از دهنهه طع  ماده و غذا
 سهابقه  زعفران مورد در مطالعات. است شهه شناخفه

 از. دانههه مههی مههیالد از قبههل 2300 بههه مربههو  را  آن
 اسهففاده  کرت در گچ روی نقاشی صورت به زعفران

     7 قهرن  بهه  مربهو   آشهوری  ههای  نوشهفه  در و شهه
        اسههت  شههههاشههاره   آن بههه نیههز  مههیالد از قبههل

(Srivastava et al, 2010, 200; Green, 1995, 81) .
 و گهرم  منهاط   در و اسهت  ساله چنه گیاهی زعفران
 سها  12 تها  4 حههود  کهه  اسهت  کشت قابل خشک

 برداشهت  و دههی  گهل  ایهران  در. دههه  مهی  محصهو  
 مهاه  آبهان  اواخهر  تا مهر اواخر از معموال  آن محصو 
 گهل  بهار  یهک  سهالی  زعفهران  گیهاه . گیرد می صورت

 آوری جمه   کوتاهی زمان در بالفاصله بایه و دهه می
 زعفهران  گهل . کنهه  نمهی  تولیهه  بهذر  گیاه این. گردد

 ظهاهر  پاییز فصل اوایل در که است قجمفی ن جفین
 گلبهر   شش دارای گل. است زیبا بجیار که شود می

 بهه  اسهت  مم هن  که است دراز و باریک رنگ بنفش
 سهه  دارای گهل  این. باشنه ه  گلی یا ارغوانی رنگ
 بهه  شهاخه  سهه  کاللهه  بهه  منفهی مادگی یک و پرچ 

             اسهههت  نهههارنجی  بهههه  مفمایهههل  قرمهههز  رنهههگ
(Javadi et al, 2013,  ایهن  اسهففاده  مورد قجمت. (2
 «زعفهران » به که است آن کالله و مادگی انفهای، لگ

 زعفهران  گل قرمزی یا کالله ب ش به و است مشهور
 .  گوینه می «سرریشه»

 شههامل زعفههران دهنهههه تشهه یل شههیمیایی مههواد
 5 افرانسها ، (آ  در محلهو   رنگی ب ش) 4کروسین

 تلهخ(  طعه  ) 6پی روکروسهین  و رایحه( و بو ب ش)
Srivastava) است et al, 2010, Rezaee؛ 201 et al,

2013,  آن کروسههین ب ههش در زعفههران رنههگ. (13
 دارد 7گالی وسههیهکارتنونیهی سههاخفاری کههه اسههت

(Javadi et al, 2013,  و طالیههی زرد رنههگ. (3
 زعفهران  در موجهود  آلفاکروسهین  به مربو ، نارنجی
 رنگهزا  مهاده عنوان  به و شود می حل آ  در که است
 دارای و دارد تنهههی طعهه  زعفههران. رود مههی کههار بههه
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 و کروسهین  شهیمیایی  مهاده  توس  که است ای رایحه
 خوشهی  عطهر  تهازه  زعفران. گردد می ایجاد  افرانسا
 دههه  مهی  غهذاها  بهه  نیهز  ینههی آ خهوش  طع  و دارد
(Srivastava et al, 2010, 200; Attokararan, 

2011, 349-350) . 
 برخهی  و چهین  و هنهه ، ترکیهه ، ایران در زعفران
 زمهان  از ایهران  در. شهود  مهی  کشت دیگر کشورهای
   یافههت مههی پههرورش خراسههان اسههفان در گذشههفه

(Javadi et al, 2013, 3) نقها   سهایر  در امهروزه  و 
 نیز مازنهران و گیالن، کرمان، یزد، فارس نظیر کشور

عنهوان   به ایران سنفی طب در زعفران. آیه می دست به
 اسکاسه   کننههه  برطر  و آور نشا ، افجردگی درمان
، جههان  م فلف نقا  عوام طب در. رود می کار به نیز

، اشهفهاآور ، اسکاسه   ضه، ب ش آرامعنوان  به زعفران
 ذکهر  شایان. شود می اسففاده معهه مقوی و ضهتومور

 رابطهه  ایهن  در ایران در نیز زیادی مطالعات که است
 ا وخه  بررسهی  بهه  پژوهشگران و است شهه انجام

         انهههه پرداخفهههه بهههها گهههران گهههل ایهههن دارویهههی
(Moshiri, 2006, 607; Hosseinzadeh, 2006, 446 

Rezaee, 2013, 12) . 
 جههان  زراعفهی  گیهاه  تهرین  گهران  زعفران محققا 

 رشهه  کهویر  خها   در بهها  پر و رنگی گیاه این. است
 شههرت  کهویر  طالی یا و سرخ طالی به لذا، کنه می
 از درصهه  93 تا 90 تولیه مفوس  با ایران. است یاففه

 خهود  بهه  را او  مقهام ، زعفهران  جهانی تولیه مجمو 
 کهه  زعفهران  تن 230 حهود از. است داده  ااخفص
 آن تن 170 از بیش، شود می تولیه جهان در سا  هر
 مقهار. (18، 1386، زاده قلی) آیه می دست به ایران در

 تولیهه  در فرعی و محصعنوان  به زعفران گل زیادی
 تبههیل  ضهایعات  بهه  کهه  شهود  مهی  حاصهل  زعفران

 و داردنیهاز   بیشفری توجه به ب ش این لذا، گردد می
 مطالعهاتی  هها  گل این کاربردی و عملی های زمینه در

 هر از چنانچه. (Kubo, 1999) است پذیرففه صورت
 زعفههران گرمکیلههو یههک زعفههران گههل کیلههوگرم 78

 تولیهه  در ایران سه  به توجه با، آیه دست به خشک
 گلبههر  تریلیههون 173 حهههود درسههالیانه ، زعفههران
 از که (Mortazavi, 2012, 76) شود می تولیه زعفران

 دیگری های زمینه در را گل این کاربرد اقفصادی نظر
 پشهمی  نخ رنگرزی و غذایی، دارویی مصار  ماننه
 گلهی   و قهالی  جملهه  از دسفی های باففه تولیه در که
 .  سازد می ضروری ،رود می کار به

 نیز زعفران گل دارویی خوا  روی بر مطالعاتی
 ملهین  خاصهیت  زعفران های گل. است پذیرففه انجام

 ماننهه  کودکان های بیماری درمان در و هندار معرق و
          هنهههرو مهههی کهههار بهههه تهههب کنفهههر  و سهههرخک

(Dweck, 2002, 293) .که شهه روشن ها بررسی در 
، فنلهی  ترکیبات زیادی مقادیر زعفران های گلبر  در

 گهل  ایهن . اسهت  موجهود  9آنفوسیانن و 8فالونوئیهی
عنهوان   بهه  کهه  دارد 10کجیهانا آنفی صیتخا همچنین

                    اسهههههههت اسهههههههففاده قابهههههههل افزودنهههههههی
(Serrano-Díaz et al., 2012, 1162) .وجهود  دلیل به 

آنهها   رنهگ  زعفهران  یهها  گلبر  در 11آنفوسیانیهین
 شهود  مهی  دیههه  آبهی  یها  قرمهز ، ارغهوانی صهورت   به
(Hosseini et al., 1994, 252) آبی رنگزای وجود و 
 .شهود منجهر   سهبز  رنگ ایجاد به توانه می رنگینه در
 تبههیل  12فالونهو   بهه در اثهر اکجیهاسهیون    ماده این
 که است 14فالو  و 13فالونو شامل فالونو . شود می

 در. (Hosseini et al, 1994, 252) دارد زرد رنهگ 
. شهود  می دیهه زعفران گل مل ولی ساخفار 1 تصویر

Goljam [25] ed 4.indd   32 2/8/2015   8:05:24 AM



پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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 و کروسهین  شهیمیایی  مهاده  توس  که است ای رایحه
 خوشهی  عطهر  تهازه  زعفران. گردد می ایجاد  افرانسا
 دههه  مهی  غهذاها  بهه  نیهز  ینههی آ خهوش  طع  و دارد
(Srivastava et al, 2010, 200; Attokararan, 

2011, 349-350) . 
 برخهی  و چهین  و هنهه ، ترکیهه ، ایران در زعفران
 زمهان  از ایهران  در. شهود  مهی  کشت دیگر کشورهای
   یافههت مههی پههرورش خراسههان اسههفان در گذشههفه

(Javadi et al, 2013, 3) نقها   سهایر  در امهروزه  و 
 نیز مازنهران و گیالن، کرمان، یزد، فارس نظیر کشور

عنهوان   به ایران سنفی طب در زعفران. آیه می دست به
 اسکاسه   کننههه  برطر  و آور نشا ، افجردگی درمان
، جههان  م فلف نقا  عوام طب در. رود می کار به نیز

، اشهفهاآور ، اسکاسه   ضه، ب ش آرامعنوان  به زعفران
 ذکهر  شایان. شود می اسففاده معهه مقوی و ضهتومور

 رابطهه  ایهن  در ایران در نیز زیادی مطالعات که است
 ا وخه  بررسهی  بهه  پژوهشگران و است شهه انجام

         انهههه پرداخفهههه بهههها گهههران گهههل ایهههن دارویهههی
(Moshiri, 2006, 607; Hosseinzadeh, 2006, 446 

Rezaee, 2013, 12) . 
 جههان  زراعفهی  گیهاه  تهرین  گهران  زعفران محققا 

 رشهه  کهویر  خها   در بهها  پر و رنگی گیاه این. است
 شههرت  کهویر  طالی یا و سرخ طالی به لذا، کنه می
 از درصهه  93 تا 90 تولیه مفوس  با ایران. است یاففه

 خهود  بهه  را او  مقهام ، زعفهران  جهانی تولیه مجمو 
 کهه  زعفهران  تن 230 حهود از. است داده  ااخفص
 آن تن 170 از بیش، شود می تولیه جهان در سا  هر
 مقهار. (18، 1386، زاده قلی) آیه می دست به ایران در

 تولیهه  در فرعی و محصعنوان  به زعفران گل زیادی
 تبههیل  ضهایعات  بهه  کهه  شهود  مهی  حاصهل  زعفران

 و داردنیهاز   بیشفری توجه به ب ش این لذا، گردد می
 مطالعهاتی  هها  گل این کاربردی و عملی های زمینه در

 هر از چنانچه. (Kubo, 1999) است پذیرففه صورت
 زعفههران گرمکیلههو یههک زعفههران گههل کیلههوگرم 78

 تولیهه  در ایران سه  به توجه با، آیه دست به خشک
 گلبههر  تریلیههون 173 حهههود درسههالیانه ، زعفههران
 از که (Mortazavi, 2012, 76) شود می تولیه زعفران

 دیگری های زمینه در را گل این کاربرد اقفصادی نظر
 پشهمی  نخ رنگرزی و غذایی، دارویی مصار  ماننه
 گلهی   و قهالی  جملهه  از دسفی های باففه تولیه در که
 .  سازد می ضروری ،رود می کار به

 نیز زعفران گل دارویی خوا  روی بر مطالعاتی
 ملهین  خاصهیت  زعفران های گل. است پذیرففه انجام

 ماننهه  کودکان های بیماری درمان در و هندار معرق و
          هنهههرو مهههی کهههار بهههه تهههب کنفهههر  و سهههرخک

(Dweck, 2002, 293) .که شهه روشن ها بررسی در 
، فنلهی  ترکیبات زیادی مقادیر زعفران های گلبر  در

 گهل  ایهن . اسهت  موجهود  9آنفوسیانن و 8فالونوئیهی
عنهوان   بهه  کهه  دارد 10کجیهانا آنفی صیتخا همچنین

                    اسهههههههت اسهههههههففاده قابهههههههل افزودنهههههههی
(Serrano-Díaz et al., 2012, 1162) .وجهود  دلیل به 

آنهها   رنهگ  زعفهران  یهها  گلبر  در 11آنفوسیانیهین
 شهود  مهی  دیههه  آبهی  یها  قرمهز ، ارغهوانی صهورت   به
(Hosseini et al., 1994, 252) آبی رنگزای وجود و 
 .شهود منجهر   سهبز  رنگ ایجاد به توانه می رنگینه در
 تبههیل  12فالونهو   بهه در اثهر اکجیهاسهیون    ماده این
 که است 14فالو  و 13فالونو شامل فالونو . شود می

 در. (Hosseini et al, 1994, 252) دارد زرد رنهگ 
. شهود  می دیهه زعفران گل مل ولی ساخفار 1 تصویر

 
 

Hadizadeh مأخذ:) زعفران گل ملکولی ساختار. 1 تصویر et al, 2003, 252)
 
 بهر  زعفران گلبر  رنگرزی خوا  مقاله این در
 تحهت  و م فلهف  های دنهانه با پشمی خامه نخ روی
 گرففهه  قهرار  مطالعهه  مهورد  گونهاگون  اسیههای تأثیر
 اسهیه ، طبیعی رنگزای مواد با رنگرزی طی در. است
 شهرای   و دارد را پش  فیل نمودن پروتونه تیخاص

 در اسیه. زنه نمی ای صهمه نییپروتن الیا  به اسیهی
 نمهودن  روشهن ، pH تنظهی   جههت  رنگهرزی  حمهام 
کهار   بهه  فلهزی  ههای  دنهانه جذ  به کمک و ها رنگ
 مربهو  ، اسیه به طبیعی های رنگ حجاسیت. رود می

 تغییهرات  توسه   رنگ کروموفور ساخفمانی تغییر به
pH است (Mortazavi, 2012, 75) .

 گروه، زعفران گل یرنگ ماده ب ش، فالونو  در
، لیه ربونک عامهل  به نجبت آلفا حالت در یجکهرویه

 اتصها   نحوه. است فیل و دنهانه، رنگ اتصا  محل
 ریههنظ یمعهههن دنهانههه بهها زعفههران گلبههر  یرنگههزا
 شههنهادیپ لیههذ شههر  بههه پشهه  الیهها  و ومیههنیآلوم
 :گردد می

 
 

نگارندگان( مأخذ:) پشم و دندانه، زعفران گلبرگ رنگزای اتصال. 2 تصویر

 ها آزمایش
 مصرفی مواد
 7 نمهره  با ایرانی پشمی نخ از ها آزمایش انجام جهت
 ههای  دنهانهه  از دادن دنهانه برای. شه اسففاده مفریک

Al2) سفیه زار (SO4)3) ، مهس  سهولفات (CuSO4) ،
 (SnCl4) قلهه  کلههرور و II (FeSO4) آهههن سههولفات
. گردیههه اسههففاده (Merck) مههر  شههرکت سههاخت
 سهیفریک  اسیه، اگزالیک اسیه، اسفیک اسیه همچنین
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. شهه  تهیهه  (Merck) مر  شرکت از الکفیک اسیه و
 نانیونیک صابون از پشمی های نخ یشو و شجت برای

Nikogen تجاری نام با شیمی فام نیک شرکت SDN 
 تهیهه  مشههه  منطقهه  از هه   زعفران گل. هش اسففاده
 . گردیه

 
 دادن دندانه حمام

 های آلودگی از پشمی نخ کردن تمیز منظور به ابفها در
 حهاوی  حمام در ها نمونه، چربی و واکس و احفمالی

 درجهه  60 حرارت در نانیونیک صابون لیفر بر گرم 2
 L:R =40:1 در دقیقههه 15 مهههت بههه و گههراد سههانفی
 فشهرده  و آب شهی  کافی آ  با سکس و نهشه شجفه
 دنهانه منظور به. گردد خاررآنها  اضافی آ  تا شهنه
 و 1 جهههو  بهها مطههاب  دنهانههه پههیش روش از دادن

 از الزم میزان دادن دنهانه برای. شه اسففاده 3 تصویر

 نجهبت  بها  حمهامی  در اسهففاده  مهورد  اسیه و دنهانه
40:1= L:R  حمهام  وارد پشهمی  نهخ  و گردیه فراه 
 هرسهی  جوش به دقیقه 20 زمان طی در و شه دنهانه

 سهکس . شهه  دنهانهه  جهوش  در ساعت یک حهود و
 تها  شهه  دادهشهو   و شجهت  آ  با و شهه خنک نمونه
. گردد خارر آن از نشهه جذ  و سطحی های دنهانه

 خشهک  شههه  داده دنهانهه  ههای  نمونه بعه مرحله در
 اسهیه  نهو   چههار  هها  حمهام  pH کنفر  جهت. شهنه
، (=4pH) الکفیههک، (=4pH) اسههفیک اسههیه شههامل

 (=5/2pH-3) اگزالیههههک و (=5/3pH) سههههیفریک
 های دنهانه تأثیر بررسی برای چنینهم. نهشه انف ا 
 سهفیه  زار، II آهن سولفات، مس سولفات گوناگون

 .  رفت کار به قل  کلرور و

 
  (است درصد به ها اندازه) دندانه های حمام مشخصات. 1 جدول

 

 قلعکلرور مس سولفات II آهن سولفات سفید زاج اسید

 3 4 4 10 استیک

 3 4 4 10 اگزالیک

 3 4 4 10 الکتیک

 3 4 4 10 سیتریک
 

 )مأخذ: نگارندگان(
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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. شهه  تهیهه  (Merck) مر  شرکت از الکفیک اسیه و
 نانیونیک صابون از پشمی های نخ یشو و شجت برای

Nikogen تجاری نام با شیمی فام نیک شرکت SDN 
 تهیهه  مشههه  منطقهه  از هه   زعفران گل. هش اسففاده
 . گردیه

 
 دادن دندانه حمام

 های آلودگی از پشمی نخ کردن تمیز منظور به ابفها در
 حهاوی  حمام در ها نمونه، چربی و واکس و احفمالی

 درجهه  60 حرارت در نانیونیک صابون لیفر بر گرم 2
 L:R =40:1 در دقیقههه 15 مهههت بههه و گههراد سههانفی
 فشهرده  و آب شهی  کافی آ  با سکس و نهشه شجفه
 دنهانه منظور به. گردد خاررآنها  اضافی آ  تا شهنه
 و 1 جهههو  بهها مطههاب  دنهانههه پههیش روش از دادن

 از الزم میزان دادن دنهانه برای. شه اسففاده 3 تصویر

 نجهبت  بها  حمهامی  در اسهففاده  مهورد  اسیه و دنهانه
40:1= L:R  حمهام  وارد پشهمی  نهخ  و گردیه فراه 
 هرسهی  جوش به دقیقه 20 زمان طی در و شه دنهانه

 سهکس . شهه  دنهانهه  جهوش  در ساعت یک حهود و
 تها  شهه  دادهشهو   و شجهت  آ  با و شهه خنک نمونه
. گردد خارر آن از نشهه جذ  و سطحی های دنهانه

 خشهک  شههه  داده دنهانهه  ههای  نمونه بعه مرحله در
 اسهیه  نهو   چههار  هها  حمهام  pH کنفر  جهت. شهنه
، (=4pH) الکفیههک، (=4pH) اسههفیک اسههیه شههامل

 (=5/2pH-3) اگزالیههههک و (=5/3pH) سههههیفریک
 های دنهانه تأثیر بررسی برای چنینهم. نهشه انف ا 
 سهفیه  زار، II آهن سولفات، مس سولفات گوناگون

 .  رفت کار به قل  کلرور و

 
  (است درصد به ها اندازه) دندانه های حمام مشخصات. 1 جدول

 

 قلعکلرور مس سولفات II آهن سولفات سفید زاج اسید

 3 4 4 10 استیک

 3 4 4 10 اگزالیک

 3 4 4 10 الکتیک

 3 4 4 10 سیتریک
 

 )مأخذ: نگارندگان(
 

 
 

 )مأخذ: نگارندگان( ها نمونه دادن دندانه روش. 3 تصویر
 

 رنگرزی حمام
 اسهففاده  زعفهران  گهل  پ ت روش از رنگرزی برای

 بههه زعفههران گههل رنگههزای مههاده ابفههها در. گردیههه
 در و گرفهت  قهرار  L:R =40:1 حمهام  در %50نجبت
 حالهت  در دقیقهه  30و رسیه جوش به دقیقه 20 طی

 بها  رنگهرزی  شههن  خنهک  از بعهه . مانه باقی جوش
 بهه  دادن دنهانهه  حمهام  در اسهففاده  مهورد  اسیه همان
 مطهاب  رنگرزی  و شه آغاز L:R = 40:1 و %2 میزان

. گردیهه  انجهام  4 تصویر در شهه داده نشان روش با
 بههون  نمونهه  یهک  مرحله این در که است ذکر قابل

 در کهه  گردیه رنگرزی زعفران گل با فق  نیز  دنهانه
 و گردیهه  رنهگ  حمهام  وارد شههه  آب ورة نمون اابفه
 یهک  حهود و شه رسانهه جوش به دقیقه 20 از پس

 کردن جها برای پایان در. مانه باقی جوش در ساعت
 حمههام مطههاب  ههها نههخ سههط  از نشهههه جههذ  مههواد
 شهنه شجفه مجهدا  ها نمونه، پش  اولیه یشو و شجت

 آمهاده  ها آزمایش انجام جهت، شهن خشک از پس و
 . گردیهنه

 

 
 نگارندگان()مأخذ:  زعفران گل با رنگرزی حمام. 4 تصویر

 
 ها آزمایش

 و نوری ثبات، مالشی ثبات، ها نمونه مقایجه منظور به
 ههای  نهخ  ینهور  پارامفرههای  و ییشهو  و شجت ثبات

 ثبهات . گردیهه  گیهری  انههازه  زعفران گل با شهه رنگ
 مطهاب   مهالش  برابهر  در شهه یرنگرز یاالهاک رنگ

 ایههن در. گرفههت انجههام ISO 105 X12 اسههفانهارد

 
 

 )مأخذ: نگارندگان( ها نمونه دادن دندانه روش. 3 تصویر
 

 رنگرزی حمام
 اسهففاده  زعفهران  گهل  پ ت روش از رنگرزی برای

 بههه زعفههران گههل رنگههزای مههاده ابفههها در. گردیههه
 در و گرفهت  قهرار  L:R =40:1 حمهام  در %50نجبت
 حالهت  در دقیقهه  30و رسیه جوش به دقیقه 20 طی

 بها  رنگهرزی  شههن  خنهک  از بعهه . مانه باقی جوش
 بهه  دادن دنهانهه  حمهام  در اسهففاده  مهورد  اسیه همان
 مطهاب  رنگرزی  و شه آغاز L:R = 40:1 و %2 میزان

. گردیهه  انجهام  4 تصویر در شهه داده نشان روش با
 بههون  نمونهه  یهک  مرحله این در که است ذکر قابل
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 نگارندگان()مأخذ:  زعفران گل با رنگرزی حمام. 4 تصویر

 
 ها آزمایش

 و نوری ثبات، مالشی ثبات، ها نمونه مقایجه منظور به
 ههای  نهخ  ینهور  پارامفرههای  و ییشهو  و شجت ثبات

 ثبهات . گردیهه  گیهری  انههازه  زعفران گل با شهه رنگ
 مطهاب   مهالش  برابهر  در شهه یرنگرز یاالهاک رنگ

 ایههن در. گرفههت انجههام ISO 105 X12 اسههفانهارد
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 بها  مرتبهه  ده تعههاد  بهه  شهه رنگرزی کاالی آزمایش
 یهک  بهه  کهه  خشک همچنین و تر ای پنبه پارچه یک
. گرفهت  قهرار  مالش تحت، بود مفصل نیوتنی 9 وزنه

                اسهههفانهارد بههها مطهههاب  هههها نهههخ نهههوری ثبهههات
ISO Day 105-B01 دادن قههرار معههر  در بهها 

 گیهری  انههازه  آففها   نهور  زیهر  شهه رنگ های نمونه
 گیهری  انههازه  آبی معیار با رنگ در تغییرات و گردیه
 از ییشههو و شجههت ثبههات گیههری انهههازه بههرای. شههه

 اسههفانهارد ملههی سجهههؤم 10076 شههماره اسههفانهارد
 رنگهی  و انع اسی خاصیت تعیین جهت. شه اسففاده

(L*, a*, b*, R) انع اسهی  اسهک فوففومفر  دسفگاه از 
COLOR- EYE  محاسهبه  بهرای . شهه  اسففاده 7000

 (R) انع اسهی  اعههاد  از (k/s) رنگ اسفح ام مقادیر
 میهزان . شهه  اسففاده نانومفر 360-760 مور طو  در

k/s معادلههه کههاربرد بهها Kubelka-Munk اسههاس بههر 
. شه گیری انهازه 1 فرمو 

=k/s 1 فرمو  (1-R)2/2R 
k = جذ  ضریب 
R = رنگی نمونه انع اس 
s = ضریب   
 

 شههیوه در سههبز رنههگ حصههو  جهههت معمههوال 
 مرحلهه  دو در پشمی یکاال رنگرزی، سنفی رنگرزی
 مهواد  از ی هی  با پشمی  نخ ابفها در. گیرد می صورت
 و درآمههه  زرد رنهگ  بهه  اسکر  ماننه گیاهی طبیعی
 نیهل  از یم فلفه  ههای  غلظت با بعه حلهمر در سکس
 در. آیهه  مهی  دست به سبز رنگ از م فلفی های تنالیفه

 تولیهه  ههه   با زعفران گل با رنگرزی پژوهش این
 پذیرففهه  صهورت  طبیعهی  گیهاه  از مجفقیما  سبز رنگ
 بهافی  قالی در که پشمی نخ رنگرزی از پس لذا. است
 گیهری  انههازه  و هها  آزمهایش  انجهام  و رود مهی  کار به

 از دقیقهی  ارزیهابی  تهوان  مهی  هها  نخ فیزی ی خوا 
 . نمود ئهاار ها داده
 

 نتایج
 نهخ عنهوان   به که پشمی نخ نمونه 16 پژوهش این در
 روش بها  زعفهران  گهل  بها  رود مهی  کهار  به قالی مهخا

 آهن و مس،  قل، سفیه زار های دنهانه با دنهانه پیش
II الکفیهک  و اگزالیک، سیفریک، اسفیک اسیههای با 

 اثههر بررسههی منظههور بههه همچنههین. گردیههه رنگههرزی
 کهه  نهشه رنگرزی دنهانه بهون نیز نمونه 4 ها دنهانه

 اسففاده مورد مفریالرک در مرج عنوان  به ها نمونه نیا
 رنگهی  پارامفرهای از آمهه دست به نفایج. گرفت قرار
 کهه  دهنهه  می نشان، است شهه ارائه 5 تصویر در که

 سهفیه  زار و قله   ههای  دنهانهه  با که هایی نمونه فق 
 سهبز  رنهگ ، انهه  شهه رنگ (OxAl نمونه اسفثنای به)

 در OxAl نمونه، عهدی نظر از اگرچه. کننه می ایجاد
 بهه  توجهه  با و است گرففه قرار منحنی راست سمت
 رنگهی  سهبز  فهام  امها ، نیجت سبز آن رنگ *a مقهار
 شهه رنگ پشمی های نخ خوا  بررسی در لذا. دارد
 ههای  نمونهه  و نمونهه  8 این نفایج فق  زعفران گل با

 قهرار  تحلیهل  و تجزیهه  مورد دنهانه بهون شهه رنگ
 نشهان  هها  نمونه این گذاری که 2 جهو  در. گیرد می
 .  است شهه داده
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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 یهک  بهه  کهه  خشک همچنین و تر ای پنبه پارچه یک
. گرفهت  قهرار  مالش تحت، بود مفصل نیوتنی 9 وزنه

                اسهههفانهارد بههها مطهههاب  هههها نهههخ نهههوری ثبهههات
ISO Day 105-B01 دادن قههرار معههر  در بهها 

 گیهری  انههازه  آففها   نهور  زیهر  شهه رنگ های نمونه
 گیهری  انههازه  آبی معیار با رنگ در تغییرات و گردیه
 از ییشههو و شجههت ثبههات گیههری انهههازه بههرای. شههه

 اسههفانهارد ملههی سجهههؤم 10076 شههماره اسههفانهارد
 رنگهی  و انع اسی خاصیت تعیین جهت. شه اسففاده

(L*, a*, b*, R) انع اسهی  اسهک فوففومفر  دسفگاه از 
COLOR- EYE  محاسهبه  بهرای . شهه  اسففاده 7000

 (R) انع اسهی  اعههاد  از (k/s) رنگ اسفح ام مقادیر
 میهزان . شهه  اسففاده نانومفر 360-760 مور طو  در

k/s معادلههه کههاربرد بهها Kubelka-Munk اسههاس بههر 
. شه گیری انهازه 1 فرمو 

=k/s 1 فرمو  (1-R)2/2R 
k = جذ  ضریب 
R = رنگی نمونه انع اس 
s = ضریب   
 

 شههیوه در سههبز رنههگ حصههو  جهههت معمههوال 
 مرحلهه  دو در پشمی یکاال رنگرزی، سنفی رنگرزی
 مهواد  از ی هی  با پشمی  نخ ابفها در. گیرد می صورت
 و درآمههه  زرد رنهگ  بهه  اسکر  ماننه گیاهی طبیعی
 نیهل  از یم فلفه  ههای  غلظت با بعه حلهمر در سکس
 در. آیهه  مهی  دست به سبز رنگ از م فلفی های تنالیفه

 تولیهه  ههه   با زعفران گل با رنگرزی پژوهش این
 پذیرففهه  صهورت  طبیعهی  گیهاه  از مجفقیما  سبز رنگ
 بهافی  قالی در که پشمی نخ رنگرزی از پس لذا. است
 گیهری  انههازه  و هها  آزمهایش  انجهام  و رود مهی  کار به

 از دقیقهی  ارزیهابی  تهوان  مهی  هها  نخ فیزی ی خوا 
 . نمود ئهاار ها داده
 

 نتایج
 نهخ عنهوان   به که پشمی نخ نمونه 16 پژوهش این در
 روش بها  زعفهران  گهل  بها  رود مهی  کهار  به قالی مهخا

 آهن و مس،  قل، سفیه زار های دنهانه با دنهانه پیش
II الکفیهک  و اگزالیک، سیفریک، اسفیک اسیههای با 

 اثههر بررسههی منظههور بههه همچنههین. گردیههه رنگههرزی
 کهه  نهشه رنگرزی دنهانه بهون نیز نمونه 4 ها دنهانه

 اسففاده مورد مفریالرک در مرج عنوان  به ها نمونه نیا
 رنگهی  پارامفرهای از آمهه دست به نفایج. گرفت قرار
 کهه  دهنهه  می نشان، است شهه ارائه 5 تصویر در که

 سهفیه  زار و قله   ههای  دنهانهه  با که هایی نمونه فق 
 سهبز  رنهگ ، انهه  شهه رنگ (OxAl نمونه اسفثنای به)

 در OxAl نمونه، عهدی نظر از اگرچه. کننه می ایجاد
 بهه  توجهه  با و است گرففه قرار منحنی راست سمت
 رنگهی  سهبز  فهام  امها ، نیجت سبز آن رنگ *a مقهار
 شهه رنگ پشمی های نخ خوا  بررسی در لذا. دارد
 ههای  نمونهه  و نمونهه  8 این نفایج فق  زعفران گل با

 قهرار  تحلیهل  و تجزیهه  مورد دنهانه بهون شهه رنگ
 نشهان  هها  نمونه این گذاری که 2 جهو  در. گیرد می
 .  است شهه داده

 
 

 

  زعفران گلبرگ با شده رنگ های نمونه گذاری کد. 2 جدول
 

 نمونه کد نمونه

 دندانه بدون

 Ac استیک اسید
 Ci سیتریک اسید
 La الکتیک اسید
 Ox اگزالیک اسید

 سفید زاج

 AcAl استیک اسید
 CiAl سیتریک اسید
 LaAl الکتیک اسید
 OxAl اگزالیک اسید

 قلع کلرور

 AcSn استیک اسید
 CiSn سیتریک اسید
 LaSn الکتیک اسید
 OxSn اگزالیک اسید

 

 )مأخذ: نگارندگان(
 

 ههای  گهروه  و رنهگ  مل و  بین فلزی های نمک
 رنهگ  فهام  بهر  و سهازنه  مهی  برقرار اتصا  لیف فعا 
 از معمهوال   پش  رنگرزی برای. گذارنه می تأثیر نهایی
 هههای دنهانههه. شههود مههی اسههففاده دنهانههه پههیش روش

 پشهمی  الیا  بر رنگی تأثیراتی تنهایی به نیز گوناگون
 قله   کلرور ماننه رنگی بی های دنهانه مثال ، گذارنه می
 ههای  نخ روی بر کرم رنگ، سفیه زار و زرد رنگ ته

 رنهگ  تهه  مس سولفات همچنین. هکن می ایجاد پشمی
 ایجههاد ای قهههوه رنههگ تههه IIسههولفات آهههن  و سههبز
 .  نهنک می

. دارنهه  ژنفی هی  پلی خاصیت طبیعی رنگزای مواد
 یها فام تواننه می، مففاوت یمعهن یها دنهانه با یعنی

 یعههیطب یرنگههزا. نهههینما  جههادیا را یم فلفهه یرنگهه
 بهها یولهه، کنههه مههی جههادیا زرد فههام زعفههران گلبههر 
 و 5 ریتصهو  بهه  توجه با، قل  و ومینیآلوم یها دنهانه
 شههه  مشه    آن در *L*a*b ریمقهاد  هک 3 جهو 
 از آنفوسهیانین . گهردد  یم حاصل سبز فام غالبا ، است

 اسهههت زعفهههران گلبهههر  در موجهههود ترکیبهههات
(Hadizadeh et al, 2003, 251) بهه  اسهت  مم ن و 

         شهههود ظهههاهر آبهههی یههها بهههنفش، قرمهههز رنهههگ
(Hosseini etal, 1994, 252) در آبی رنگ وجود که 

 .  شود سبز رنگ ایجاد به منجر توانه می گلبر 
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 )مأخذ: نگارندگان( زعفران گلبرگ با شده رنگ پشمی خامه نخ روی بر *bو *a مقادیر تغییرات. 5 تصویر
 

 رنگی پارامترهای
 با شهه رنگ های نمونه رنگی پارامفرهای گیری انهازه
 و گردیهه  انجام *CIE-L*a*b سیجف  با زعفران گل
 از *a اعههاد . اسهت  شهه ارائه 3 جهو  در آن یجانف

 *b مقهادیر  و بوده مفغیر قرمز() مثبت تا سبز() منفی
. گیرد می قرار زرد() مثبت تا آبی() منفیدر دامنه  نیز

ههای   نمونهه  *b و *a و مقهادیر  5 با توجه به تصویر
انهه دارای   های پشمی که با گل زعفران رنگ شهه نخ

 OxSnمثبهت هجهفنه و سهبزترین نمونهه      *b مقادیر
( اسههت. نمونههه -29/7در آن ) *aاسههت کههه مقهههار 

CiSn ( دارای فام سهبز اسهت و   -53/5نیز با مقهار )
توان چنین بیان نمهود کهه ترتیهب     لذا در مجمو  می

 از سبز تیره به سبز روشن عبارتنه از:  ها نمونه
OxSn>CiSn>LaAl>LaSn>OxAl>AcSn>AcAl 

زردترین نمونهه   OxAlبا توجه به نمودار، نمونه 
رنگ شهه با گل زعفران اسهت و   های پشمی بین نخ

 توان چنین بیان نمود که: لذا از نظر میزان زردی می
>AcSn>LaAl>OxSn OxAl 

OxFe ها نشهان   کمفرین میزان زردی را در نمونه
تهرین   تیهره و اسهت   8/7دهه که مقهار عهدی آن  می

هایی که با دنهانهه   جت. در مجمو  نمونههنمونه نیز 
تهری را از خهود    ههای تیهره   فامانه،  رنگ شهه IIآهن 

ای مفغیهر   دهنه و فام آنهها از کهرم تها قههوه     نشان می
است. تأثیر مهواد موجهود در حمهام رنگهرزی ماننهه      

توانه به تغییر فام بیانجامه، مهثال  نمونهه نهخ     اسیه می
پشمی که با دنهانه قل  و اسیه اگزالیهک رنهگ شههه    

سهیه  ای کهه بها دنهانهه قله  و ا     است نجبت به نمونه
 تر است. سیفریک رنگ شهه، سبز

 
 زعفران گلبرگ با شده رنگ های نمونه در k/s و *L*a*b مقادیر. 3 جدول

 a* b* L* K/S نمونه

 96/2 77/63 7/14 17/2 استیک اسید دندانه بدون
 23/3 96/63 61/14 21/2 سیتریک اسید
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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 )مأخذ: نگارندگان( زعفران گلبرگ با شده رنگ پشمی خامه نخ روی بر *bو *a مقادیر تغییرات. 5 تصویر
 

 رنگی پارامترهای
 با شهه رنگ های نمونه رنگی پارامفرهای گیری انهازه
 و گردیهه  انجام *CIE-L*a*b سیجف  با زعفران گل
 از *a اعههاد . اسهت  شهه ارائه 3 جهو  در آن یجانف

 *b مقهادیر  و بوده مفغیر قرمز() مثبت تا سبز() منفی
. گیرد می قرار زرد() مثبت تا آبی() منفیدر دامنه  نیز

ههای   نمونهه  *b و *a و مقهادیر  5 با توجه به تصویر
انهه دارای   های پشمی که با گل زعفران رنگ شهه نخ

 OxSnمثبهت هجهفنه و سهبزترین نمونهه      *b مقادیر
( اسههت. نمونههه -29/7در آن ) *aاسههت کههه مقهههار 

CiSn ( دارای فام سهبز اسهت و   -53/5نیز با مقهار )
توان چنین بیان نمهود کهه ترتیهب     لذا در مجمو  می

 از سبز تیره به سبز روشن عبارتنه از:  ها نمونه
OxSn>CiSn>LaAl>LaSn>OxAl>AcSn>AcAl 

زردترین نمونهه   OxAlبا توجه به نمودار، نمونه 
رنگ شهه با گل زعفران اسهت و   های پشمی بین نخ

 توان چنین بیان نمود که: لذا از نظر میزان زردی می
>AcSn>LaAl>OxSn OxAl 

OxFe ها نشهان   کمفرین میزان زردی را در نمونه
تهرین   تیهره و اسهت   8/7دهه که مقهار عهدی آن  می

هایی که با دنهانهه   جت. در مجمو  نمونههنمونه نیز 
تهری را از خهود    ههای تیهره   فامانه،  رنگ شهه IIآهن 

ای مفغیهر   دهنه و فام آنهها از کهرم تها قههوه     نشان می
است. تأثیر مهواد موجهود در حمهام رنگهرزی ماننهه      

توانه به تغییر فام بیانجامه، مهثال  نمونهه نهخ     اسیه می
پشمی که با دنهانه قل  و اسیه اگزالیهک رنهگ شههه    

سهیه  ای کهه بها دنهانهه قله  و ا     است نجبت به نمونه
 تر است. سیفریک رنگ شهه، سبز

 
 زعفران گلبرگ با شده رنگ های نمونه در k/s و *L*a*b مقادیر. 3 جدول

 a* b* L* K/S نمونه

 96/2 77/63 7/14 17/2 استیک اسید دندانه بدون
 23/3 96/63 61/14 21/2 سیتریک اسید

 a* b* L* K/S نمونه
 01/3 44/63 83/14 35/1 الکتیک اسید
 62/3 43/58 42/14 37/0 اگزالیک اسید

 سفید زاج

 79/3 78/61 4/23 -09/2 استیک اسید
 3 43/62 35/15 76/1 سیتریک اسید
 69/5 29/60 41/25 -1/4 الکتیک اسید
 04/12 54/57 04/35 -17/3 اگزالیک اسید

 قلع کلرور

 53/8 91/56 84/25 -06/3 استیک اسید
 61/6 93/54 72/19 -53/5 سیتریک اسید
 08/4 9/55 69/16 -37/3 الکتیک اسید
 94/13 74/49 17/24 -29/7 اگزالیک اسید

 

 )مأخذ: نگارندگان(
 

 تیرگهی -روشهنایی  پهارامفر  بهه  مربو  *L مقادیر
 صهفر  تها  100 از آن تغییهرات  دامنهه  کهه  است رنگ
 هرچه. کنه می بیان را رنگ سیاهی تا سفیهی و است
 رنگهی  نمونهه  که دهه می نشان باشه کمفر مقهار این

 دنهانهه(  بههون  شهه رنگرزی) شاهه نمونه به نجبت
 6 تصهویر  در هها  نمونهه  *L میهزان . است شهه تر تیره
 اسهففاده  مورد اسیه نو  بودن ثابت با. است شهه ارائه
 در را مش صهی  تغییهرات  توان می، دنهانه در تغییر و

 تهوان  نمهی  اگرچه، کرد مشاههه ها مونهن در *L میزان
 صهورت  ههر  در. نمهود  بیان آن برای را خاصی رونه
 تقریبها   و اسهت  آههن  دنهانه به مربو  *L ترین پایین
 بهاالترین . اسهت  مهس  دنهانهه  به مربو  بعهی مقهار
 آن از بعههه و سههفیه زار نهههادنه را روشههنایی مقهههار
 کهه  اسهت  ذکهر  شهایان . دههه  مهی  نشهان  قله   نهادنه

 زعفهران  گهل  بها  فقه   وه نشهه  دنهانه که هایی نمونه
 بههاالیی روشههنایی میههزان از نیههز، انههه شهههه رنههگ

 و سفیه زار به مربو  مقهار باالترین که برخوردارنه

 نفهایج  از. اسهت  آهن دنهانه به مربو  مقهار کمفرین
 بهر  زیهادی  تأثیر دنهانه نو  که شود می اسفنفار چنین
 کهه  انف ابی های نمونه ساسا بر. دارد روشنایی میزان

 تهوان  مهی  انهه  شههه  دنهانه سفیه زار و قل  کلرور با
 زار دنهانهه  در روشهنایی  میهزان  کهه  نمود بیانچنین 
 .  است باالتر سفیه

 

 
 

های رنگ شده با گل  روشنایی نمونهمیزان . 6 تصویر
 )مأخذ: نگارندگان( زعفران

 
دهه نیهز   که اسفح ام رنگ را نشان می k/s میزان

ارائهه شههه اسهت.     3 و در جههو   هگیری شه انهازه
دهه که با ثابت بودن نو  اسیه تقریبها    نفایج نشان می

 a* b* L* K/S نمونه
 01/3 44/63 83/14 35/1 الکتیک اسید
 62/3 43/58 42/14 37/0 اگزالیک اسید

 سفید زاج

 79/3 78/61 4/23 -09/2 استیک اسید
 3 43/62 35/15 76/1 سیتریک اسید
 69/5 29/60 41/25 -1/4 الکتیک اسید
 04/12 54/57 04/35 -17/3 اگزالیک اسید

 قلع کلرور

 53/8 91/56 84/25 -06/3 استیک اسید
 61/6 93/54 72/19 -53/5 سیتریک اسید
 08/4 9/55 69/16 -37/3 الکتیک اسید
 94/13 74/49 17/24 -29/7 اگزالیک اسید

 

 )مأخذ: نگارندگان(
 

 تیرگهی -روشهنایی  پهارامفر  بهه  مربو  *L مقادیر
 صهفر  تها  100 از آن تغییهرات  دامنهه  کهه  است رنگ
 هرچه. کنه می بیان را رنگ سیاهی تا سفیهی و است
 رنگهی  نمونهه  که دهه می نشان باشه کمفر مقهار این

 دنهانهه(  بههون  شهه رنگرزی) شاهه نمونه به نجبت
 6 تصهویر  در هها  نمونهه  *L میهزان . است شهه تر تیره
 اسهففاده  مورد اسیه نو  بودن ثابت با. است شهه ارائه
 در را مش صهی  تغییهرات  توان می، دنهانه در تغییر و

 تهوان  نمهی  اگرچه، کرد مشاههه ها مونهن در *L میزان
 صهورت  ههر  در. نمهود  بیان آن برای را خاصی رونه
 تقریبها   و اسهت  آههن  دنهانه به مربو  *L ترین پایین
 بهاالترین . اسهت  مهس  دنهانهه  به مربو  بعهی مقهار
 آن از بعههه و سههفیه زار نهههادنه را روشههنایی مقهههار
 کهه  اسهت  ذکهر  شهایان . دههه  مهی  نشهان  قله   نهادنه

 زعفهران  گهل  بها  فقه   وه نشهه  دنهانه که هایی نمونه
 بههاالیی روشههنایی میههزان از نیههز، انههه شهههه رنههگ

 و سفیه زار به مربو  مقهار باالترین که برخوردارنه

 نفهایج  از. اسهت  آهن دنهانه به مربو  مقهار کمفرین
 بهر  زیهادی  تأثیر دنهانه نو  که شود می اسفنفار چنین
 کهه  انف ابی های نمونه ساسا بر. دارد روشنایی میزان

 تهوان  مهی  انهه  شههه  دنهانه سفیه زار و قل  کلرور با
 زار دنهانهه  در روشهنایی  میهزان  کهه  نمود بیانچنین 
 .  است باالتر سفیه

 

 
 

های رنگ شده با گل  روشنایی نمونهمیزان . 6 تصویر
 )مأخذ: نگارندگان( زعفران

 
دهه نیهز   که اسفح ام رنگ را نشان می k/s میزان

ارائهه شههه اسهت.     3 و در جههو   هگیری شه انهازه
دهه که با ثابت بودن نو  اسیه تقریبها    نفایج نشان می
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هههای دنهانههه قلهه  مقههادیر بیشههفری را نشههان   نمونههه
قادرنه که با رنهگ اتصها  برقهرار     ها ه. دنهانهنده می

 k/s دهه که کمفهرین مقههار   نشان می 7 کننه. تصویر
نظهر   مربو  به زار سفیه با اسیه سیفریک اسهت. بهه  

هایی است که  رسه که سولفات آلومینیوم از دنهانه می
و تمایل است تری با رنگ برقرار کرده  اتصا  ضعیف

مهام  بیشفری به تش یل پیونه با رنهگ موجهود در ح  
دارد و در نفیجه اتصا  با رنگ، واکنش بین رنهگ و  

 لیف کاسفه شهه است. 
 

 
 

های رنگ شده با گل  در نمونه k/s مقادیر. 7 تصویر
)مأخذ: نگارندگان( زعفران

 
دسههت آمهههه دیگههر، منحنههی طیههف  از نفههایج بههه
 700تا  400های انف ابی در محهوده  انع اسی نمونه

ههای ی جهان در    دنهانهه نانومفر است که به تف یهک  
شود. بر اسهاس نفهایج ارائهه شههه      دیهه می 8 تصویر

نهانومفر و   400کمفرین میزان انع هاس در محههوده   
نانومفر است. بها   700بیشفرین مقهار آن در محهوده 

در خصهو  منحنهی انع اسهی     8 توجه بهه تصهویر  
قل  با اسیههای آلی، در نواحی م فلف  دنهانه کلریه

اگزالیهک اخهفال  چنههانی مشهاههه      به غیر از اسیه
های حاصل شهه با اسیه اسفیک  گردد و انع اس نمی

نجههبت بههه سههایر اسههیهها بیشههفر اسههت کههه بیههانگر  
طههور کههه در  تههرین فهام رنگههی اسههت. همهان   شهفا  

شود در منحنی انع اسی دنهانه زار  دیهه می 8تصویر
 700و  500سفیه بها اسهیههای م فلهف، در ناحیهه     

ه  نزدیک شههه و در   های انع اسی به نانومفر منحنی
نانومفر نمونه اسهیه سهیفریک    700تا  600ناحیه بین 

دارای انع اس بیشهفری نجهبت بهه اسهیههای دیگهر      
شود. نمونهه   ترین نمونه محجو  می است که شفا 

ترین فام است.   اسیه اگزالیک تیره
 

 
 

 
 

هایی که با کلرید  منحنی طیف انعکاسی نمونه. 8 تصویر
)مأخذ: نگارندگان( اند قلع و زاج سفید دندانه شده

 
 شویی و ثبات شست
رنهگ حاصهل از    های سهبز  شویی نمونه و ثبات شجت

رنگرزی نخ پشمی با گل زعفران با روش اسهفانهارد  
ارائهه شههه    4 و نفایج در جهو  گردیههگیری  انهازه

شههویی میههزان  و گیههری ثبههات شجههت اسههت. انهههازه
دههه.   نگههاری رنگ را در منافهذ الیها  نشهان مهی    

شهویی معیهار    و گیهری ثبهات شجهت    شاخ  انههازه 
خاکجفری است که از یک تا پنج )بهترین تا بهفهرین  
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 25

بهار و تابستان 1393

41

هههای دنهانههه قلهه  مقههادیر بیشههفری را نشههان   نمونههه
قادرنه که با رنهگ اتصها  برقهرار     ها ه. دنهانهنده می

 k/s دهه که کمفهرین مقههار   نشان می 7 کننه. تصویر
نظهر   مربو  به زار سفیه با اسیه سیفریک اسهت. بهه  

هایی است که  رسه که سولفات آلومینیوم از دنهانه می
و تمایل است تری با رنگ برقرار کرده  اتصا  ضعیف

مهام  بیشفری به تش یل پیونه با رنهگ موجهود در ح  
دارد و در نفیجه اتصا  با رنگ، واکنش بین رنهگ و  

 لیف کاسفه شهه است. 
 

 
 

های رنگ شده با گل  در نمونه k/s مقادیر. 7 تصویر
)مأخذ: نگارندگان( زعفران

 
دسههت آمهههه دیگههر، منحنههی طیههف  از نفههایج بههه
 700تا  400های انف ابی در محهوده  انع اسی نمونه

ههای ی جهان در    دنهانهه نانومفر است که به تف یهک  
شود. بر اسهاس نفهایج ارائهه شههه      دیهه می 8 تصویر

نهانومفر و   400کمفرین میزان انع هاس در محههوده   
نانومفر است. بها   700بیشفرین مقهار آن در محهوده 

در خصهو  منحنهی انع اسهی     8 توجه بهه تصهویر  
قل  با اسیههای آلی، در نواحی م فلف  دنهانه کلریه

اگزالیهک اخهفال  چنههانی مشهاههه      به غیر از اسیه
های حاصل شهه با اسیه اسفیک  گردد و انع اس نمی

نجههبت بههه سههایر اسههیهها بیشههفر اسههت کههه بیههانگر  
طههور کههه در  تههرین فهام رنگههی اسههت. همهان   شهفا  

شود در منحنی انع اسی دنهانه زار  دیهه می 8تصویر
 700و  500سفیه بها اسهیههای م فلهف، در ناحیهه     

ه  نزدیک شههه و در   های انع اسی به نانومفر منحنی
نانومفر نمونه اسهیه سهیفریک    700تا  600ناحیه بین 

دارای انع اس بیشهفری نجهبت بهه اسهیههای دیگهر      
شود. نمونهه   ترین نمونه محجو  می است که شفا 

ترین فام است.   اسیه اگزالیک تیره
 

 
 

 
 

هایی که با کلرید  منحنی طیف انعکاسی نمونه. 8 تصویر
)مأخذ: نگارندگان( اند قلع و زاج سفید دندانه شده

 
 شویی و ثبات شست
رنهگ حاصهل از    های سهبز  شویی نمونه و ثبات شجت

رنگرزی نخ پشمی با گل زعفران با روش اسهفانهارد  
ارائهه شههه    4 و نفایج در جهو  گردیههگیری  انهازه

شههویی میههزان  و گیههری ثبههات شجههت اسههت. انهههازه
دههه.   نگههاری رنگ را در منافهذ الیها  نشهان مهی    

شهویی معیهار    و گیهری ثبهات شجهت    شاخ  انههازه 
خاکجفری است که از یک تا پنج )بهترین تا بهفهرین  

های رنگ شههه   کنه. نفایج برای نمونه ثبات( تغییر می
دهنه. لذا  ی را نشان میبا گل زعفران ثبات نجبفا  خوب

های پشمی رنگ شهه بها   توان نفیجه گرفت که نخ می
ههای زار سهفیه و کلهرور قله       گل زعفران و دنهانه

دهنهه و   شو نشان می و ثبات خوبی را در برابر شجت
شهویی   و با توجه به نو  دنهانه مصرفی ثبهات شجهت  

دست  در حه قابل قبولی قرار دارد. بر اساس نفایج به

تغییر نو  اسیه در رنگرزی تأثیر قابهل تهوجهی   آمهه 
گذاری  شویی نهارد. میزان ل ه و بر میزان ثبات شجت

 5است که عهد  مفغیر 5بین یک تا  ها نیز در آزمایش
ای ایجاد نشهه و عهد یک  به معنای این است که ل ه

دهه. بر این  گذاری را نشان می نیز بیشفرین میزان ل ه
هه از ثبههات خههوبی هههای رنههگ شهه  اسههاس نمونههه
 برخوردارنه. 

  زعفران گل با شده رنگ های نمونه گذاری لکه و ییشو و شست ثبات. 4 جدول
 

 گذاری لکه ییشو و شست ثبات نمونه
 پشم پنبه

 دندانه بدون

 5 5 5/4 اسفیک اسیه
 5/4 5 4 سیفریک اسیه
 5/4 5/4 5/4 الکفیک اسیه
 5 5 4 اگزالیک اسیه

 سفید زاج

 5 5 5/4 اسفیک اسیه
 5 5 5/4 سیفریک اسیه
 5 5 4 الکفیک اسیه
 5 5 4 اگزالیک اسیه

 قلع کلرور

 5 5 5/4 اسفیک اسیه
 5 5 4 سیفریک اسیه
 5 5 4 الکفیک اسیه
 5 5 5/4 اگزالیک اسیه

 

 )مأخذ: نگارندگان(
 

 نوری ثبات
 یوسهط فم نهوری  ثبهات  گیاهی طبیعی های گرن ا غالب

 هها  دنهانهه . شهود  مربو  مهی  آنها ساخفاربه  که دارنه
 افهزایش  را طبیعهی  رنگزاههای  نوری ثبات تواننه می

 تهأثیر  تحهت  شههه  رنهگ  پش  نوری ثبات لذا. دهنه
 گیهری  انههازه  در. گیهرد  مهی  قرار رنگزا ماده و دنهانه
 از کهه  شود می اسففاده شاخصی از نوری ثبات میزان

 مههرر  (نوری ثبات بهفرین تا بهترین) هشت تا یک
 ثبهات  گیهری  انهازه اسفانهارد از اسففاده با. است شهه
 نوری ثبات میزان نظر از شهه رنگ های نمونه، نوری
 در آمههه  دست به نفایج و گرففنه قرار آزمایش تحت
 تهوان  می نفایج این از. است شهه داده نشان 5 جهو 
 نجهبت  را کمفهری  نوری ثبات قل  دنهانه که دریافت

 بها  کهه  هایی نمونه. دهه می نشان سفیه زار دنهانه به
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 دنهانهه  الکفیهک  اسهیه  یها  اسهفیک  اسیه و سفیه زار
 نمونهه  بهه  نجهبت  را تهری  پایین نوری ثبات، انه شهه
 انفظهار  کهه   حهالی  در، دهنهه  مهی  نشهان  دنهانه بهون
 توجهه  با. یابه افزایش مجمو  در نوری ثبات رود می
، انه شهه رنگ دنهانه بهون که یهای نمونه 3 جهو  به

 زار بها  کهه  ییهها  نمونه اما، انه نموده جادیا رمک رنگ
 رنگ غالبا ، انه شهه رنگ و دنهانه قل  لرورک و هیسف
 ثبهات  نظهر  از و (CiAl از غیهر ) انه نموده جادیا سبز
 دنهانهه  های نمونه، رنگی فام در تفاوت دلیل به ینور
 . نیجفنه جهیمقا قابل دنهانه بهون های نمونه با شهه

 
  زعفران گل با شده رنگ های نمونه نوری ثبات. 5 جدول

 نمونه رنگ اگزالیک اسید الکتیک اسید سیتریک اسید استیک اسید نمونه
 کرم 5 7 6 7 دنهانه بهون
 (CiAl از غیر) سبز غالبا  5 5 6 6 سفیه زار

 سبز 5/4 5/4 5/4 5/4 قل  کلرور
 

 )مأخذ: نگارندگان(
 
 مالشی ثبات
 در زعفهران  گهل  با شهه رنگ های نمونه مالشی ثبات
 در نفهایج  و هشهه  گیهری  انههازه  خشهک  و تر حالت

 از هها  نمونه اساس این بر. است شهه آورده 6 جهو 
 .  برخوردارنه خوبی خشک و تر مالشی ثبات

 
 گلبرگ با شده رنگ های نمونه خشک و تر مالشی ثبات. 6 جدول

 

 مالشی ثبات نمونه
 تر خشک

 دندانه بدون

 5 5/4 اسفیک اسیه
 5/4 5/4 سیفریک اسیه
 5/4 5 الکفیک اسیه
 5/4 5/4 اگزالیک اسیه

 سفید زاج

 4 5/4 اسفیک اسیه
 5/4 5 سیفریک اسیه
 5 5/4 الکفیک اسیه
 4 5/4 اگزالیک اسیه

 قلع ورکلر

 5/4 4 اسفیک اسیه
 5/4 5/4 سیفریک اسیه
 4 5/4 الکفیک اسیه
 5/4 5/4 اگزالیک اسیه

 

 نگارندگان()مأخذ: 

 دنهانهه  الکفیهک  اسهیه  یها  اسهفیک  اسیه و سفیه زار
 نمونهه  بهه  نجهبت  را تهری  پایین نوری ثبات، انه شهه
 انفظهار  کهه   حهالی  در، دهنهه  مهی  نشهان  دنهانه بهون
 توجهه  با. یابه افزایش مجمو  در نوری ثبات رود می
، انه شهه رنگ دنهانه بهون که یهای نمونه 3 جهو  به

 زار بها  کهه  ییهها  نمونه اما، انه نموده جادیا رمک رنگ
 رنگ غالبا ، انه شهه رنگ و دنهانه قل  لرورک و هیسف
 ثبهات  نظهر  از و (CiAl از غیهر ) انه نموده جادیا سبز
 دنهانهه  های نمونه، رنگی فام در تفاوت دلیل به ینور
 . نیجفنه جهیمقا قابل دنهانه بهون های نمونه با شهه

 
  زعفران گل با شده رنگ های نمونه نوری ثبات. 5 جدول

 نمونه رنگ اگزالیک اسید الکتیک اسید سیتریک اسید استیک اسید نمونه
 کرم 5 7 6 7 دنهانه بهون
 (CiAl از غیر) سبز غالبا  5 5 6 6 سفیه زار

 سبز 5/4 5/4 5/4 5/4 قل  کلرور
 

 )مأخذ: نگارندگان(
 
 مالشی ثبات
 در زعفهران  گهل  با شهه رنگ های نمونه مالشی ثبات
 در نفهایج  و هشهه  گیهری  انههازه  خشهک  و تر حالت

 از هها  نمونه اساس این بر. است شهه آورده 6 جهو 
 .  برخوردارنه خوبی خشک و تر مالشی ثبات

 
 گلبرگ با شده رنگ های نمونه خشک و تر مالشی ثبات. 6 جدول

 

 مالشی ثبات نمونه
 تر خشک

 دندانه بدون

 5 5/4 اسفیک اسیه
 5/4 5/4 سیفریک اسیه
 5/4 5 الکفیک اسیه
 5/4 5/4 اگزالیک اسیه

 سفید زاج

 4 5/4 اسفیک اسیه
 5/4 5 سیفریک اسیه
 5 5/4 الکفیک اسیه
 4 5/4 اگزالیک اسیه

 قلع ورکلر

 5/4 4 اسفیک اسیه
 5/4 5/4 سیفریک اسیه
 4 5/4 الکفیک اسیه
 5/4 5/4 اگزالیک اسیه

 

 نگارندگان()مأخذ: 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.

محمدرضا عابد

سرمقاله
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 دنهانهه  الکفیهک  اسهیه  یها  اسهفیک  اسیه و سفیه زار
 نمونهه  بهه  نجهبت  را تهری  پایین نوری ثبات، انه شهه
 انفظهار  کهه   حهالی  در، دهنهه  مهی  نشهان  دنهانه بهون
 توجهه  با. یابه افزایش مجمو  در نوری ثبات رود می
، انه شهه رنگ دنهانه بهون که یهای نمونه 3 جهو  به

 زار بها  کهه  ییهها  نمونه اما، انه نموده جادیا رمک رنگ
 رنگ غالبا ، انه شهه رنگ و دنهانه قل  لرورک و هیسف
 ثبهات  نظهر  از و (CiAl از غیهر ) انه نموده جادیا سبز
 دنهانهه  های نمونه، رنگی فام در تفاوت دلیل به ینور
 . نیجفنه جهیمقا قابل دنهانه بهون های نمونه با شهه

 
  زعفران گل با شده رنگ های نمونه نوری ثبات. 5 جدول

 نمونه رنگ اگزالیک اسید الکتیک اسید سیتریک اسید استیک اسید نمونه
 کرم 5 7 6 7 دنهانه بهون
 (CiAl از غیر) سبز غالبا  5 5 6 6 سفیه زار

 سبز 5/4 5/4 5/4 5/4 قل  کلرور
 

 )مأخذ: نگارندگان(
 
 مالشی ثبات
 در زعفهران  گهل  با شهه رنگ های نمونه مالشی ثبات
 در نفهایج  و هشهه  گیهری  انههازه  خشهک  و تر حالت

 از هها  نمونه اساس این بر. است شهه آورده 6 جهو 
 .  برخوردارنه خوبی خشک و تر مالشی ثبات

 
 گلبرگ با شده رنگ های نمونه خشک و تر مالشی ثبات. 6 جدول

 

 مالشی ثبات نمونه
 تر خشک

 دندانه بدون

 5 5/4 اسفیک اسیه
 5/4 5/4 سیفریک اسیه
 5/4 5 الکفیک اسیه
 5/4 5/4 اگزالیک اسیه

 سفید زاج

 4 5/4 اسفیک اسیه
 5/4 5 سیفریک اسیه
 5 5/4 الکفیک اسیه
 4 5/4 اگزالیک اسیه

 قلع ورکلر

 5/4 4 اسفیک اسیه
 5/4 5/4 سیفریک اسیه
 4 5/4 الکفیک اسیه
 5/4 5/4 اگزالیک اسیه

 

 نگارندگان()مأخذ: 

  
  

 گیری نتیجه
، رنهگ  ثبهات  افزایش منظور به پشمی نخ دادن دنهانه
 م فلهف  ههای  رنهگ  حصهو   یها  و رنگی شیه عم 

 طبیعی های زارنگ از اسففاده امروزه. گیرد می صورت
 ثبهات  که است پش  یا ال رنگرزی م ف  دنهانه با

 بههاال را شهههه رنههگ الیهها  ییشههو و شجههت و نههوری
 مهاده عنهوان   بهه  زعفهران  گل وهشژپ این در. برد می

 رنهگ  دارای زعفهران  گلبهر  . گردیه انف ا  رنگزا
 و دنهانهه  بها  شههه  رنهگ  ههای  پشه   اما، است بنفش

 سبز از که انه کرده ایجاد هایی رنگ م فلف اسیههای
 آن از حهاکی  نفهایج . کننهه  می تغییر ای قهوه و کرم تا

 بها  و م فلهف  ههای  دنهانهه  از اسهففاده  بها  کهه  است
 گهل  با پشمی نخ رنگرزی در گوناگون آلی اسیههای
 دسهت  بهه  م فلهف  ههای  فهام  بها  یهای نمونه، زعفران

 پروتونهه  تیخاصه  اسهیه  رنگهرزی  طهی  در. هآیه  می
 حمههام در همچنههین و دارد را پشهه  فیههل نمههودن
.  رود می کار به pH تنظی  جهت رنگرزی
 گهل  بها  پش  رنگرزی با که دهنه می نشان ها داده
 رنگ به توان می آلومینیوم و قل  های دنهانه و زعفران
 ثبههات ههها دنهانههه ایههن کههاربرد. یافههت دسههت سههبز
 در را خهوبی  خشهک(  و تر) مالشی و ییشو و شجت

 ثبات هرچنه، دهنه می نشان شهه رنگ پشمی های نخ
 کمفر انه شهه رنگ قل  دنهانه با که هایی نمونه نوری

 پشمی نخ رنگرزی در لذا و است آلومینیوم دنهانه از
 قله   کلریه دنهانه. نمود توصیه کامال  را آن توان نمی
 نجهبت  خهوبی  (k/s) رنگ اسفح ام اگزالیک اسیه با
 قله   دنهانه ظاهرا . دارد الکفیک اسیه با قل  دنهانه به
 دارد رنگ با تری قوی پیونه الکفیک اسیه حضور در
 جلهوگیری  لیهف  توس  رنگ جذ  از لذا ،لیف با تا
 دنهانهه  سهفیه  زار بها  کهه  ههایی  نمونه در اما. کنه می

 بهه  مربهو   رنهگ  اسهفح ام  مقهار بیشفرین، انه شهه
 نمونه به مربو میزان  کمفرین و اگزالیک اسیه نمونه
 حمهام  در موجهود  مهواد  تهأثیر . اسهت  سیفریک اسیه

 رنگهی  فهام  تغییهر  بهه  توانهه  مهی  اسیه ماننه رنگرزی
 و قله   دنهانهه  بها  کهه  پشمی نخ نمونه مثال ، نجامهابی

 کهه  ای نمونه به نجبت است شهه رنگ اگزالیک اسیه
 تهر  سهبز ، شههه  رنهگ  سهیفریک  اسیه و قل  دنهانه با

 ههای  دنهانهه  کهاربرد  از حاصهل  نفایج همچنین. است
 را سبز رنگ حصو  ،پشمی نخ رنگرزی در م فلف

 در سهفیه  زار و قله   کلریهه  های دنهانه از اسففاده با
 نههوری ثبههات کههه دهههه مههی نشههان اسههیهی محههی 
 از بهفهر ، انهه  شههه  دنهانه سفیه زار با که هایی نمونه
 رنهگ  و دنهانهه  قله   کلریهه  بها  که است هایی نمونه
 زعفهران  گلبر  پژوهش این نفایج اساس بر. انه شهه
 رنگهرزی  برای جهیهی طبیعی رنگزای مادهعنوان  به
، شهود  مهی  مصهر   بهافی  قالی در که پشمی خامه نخ

 . گردد می توصیه
 

 ها نوشت پی
1. photooxidation 
2. Crocus sativus L 
3. Iridaceae 
4. Crocetin crocin  
5. safranol 
6. picrocrocin 
7. glycoside cartenoid 
8. flavonoid 
9. anthocyanin 
10. antioxidant 
11. anthocyanidine 
12. flavonol 
13. flavonoe 
14. flavol 

 
 منابع فهرست
 از زعفران (1383) حجن محمه، ابریشمی-

، تولیههه المعههار  دایههره) امههروز تهها دیربههاز
 . تهران ،امیرکبیر ،مصر ( و تجارت

 دنهانهه  الکفیهک  اسهیه  یها  اسهفیک  اسیه و سفیه زار
 نمونهه  بهه  نجهبت  را تهری  پایین نوری ثبات، انه شهه
 انفظهار  کهه   حهالی  در، دهنهه  مهی  نشهان  دنهانه بهون
 توجهه  با. یابه افزایش مجمو  در نوری ثبات رود می
، انه شهه رنگ دنهانه بهون که یهای نمونه 3 جهو  به

 زار بها  کهه  ییهها  نمونه اما، انه نموده جادیا رمک رنگ
 رنگ غالبا ، انه شهه رنگ و دنهانه قل  لرورک و هیسف
 ثبهات  نظهر  از و (CiAl از غیهر ) انه نموده جادیا سبز
 دنهانهه  های نمونه، رنگی فام در تفاوت دلیل به ینور
 . نیجفنه جهیمقا قابل دنهانه بهون های نمونه با شهه

 
  زعفران گل با شده رنگ های نمونه نوری ثبات. 5 جدول

 نمونه رنگ اگزالیک اسید الکتیک اسید سیتریک اسید استیک اسید نمونه
 کرم 5 7 6 7 دنهانه بهون
 (CiAl از غیر) سبز غالبا  5 5 6 6 سفیه زار

 سبز 5/4 5/4 5/4 5/4 قل  کلرور
 

 )مأخذ: نگارندگان(
 
 مالشی ثبات
 در زعفهران  گهل  با شهه رنگ های نمونه مالشی ثبات
 در نفهایج  و هشهه  گیهری  انههازه  خشهک  و تر حالت

 از هها  نمونه اساس این بر. است شهه آورده 6 جهو 
 .  برخوردارنه خوبی خشک و تر مالشی ثبات

 
 گلبرگ با شده رنگ های نمونه خشک و تر مالشی ثبات. 6 جدول

 

 مالشی ثبات نمونه
 تر خشک

 دندانه بدون

 5 5/4 اسفیک اسیه
 5/4 5/4 سیفریک اسیه
 5/4 5 الکفیک اسیه
 5/4 5/4 اگزالیک اسیه

 سفید زاج

 4 5/4 اسفیک اسیه
 5/4 5 سیفریک اسیه
 5 5/4 الکفیک اسیه
 4 5/4 اگزالیک اسیه

 قلع ورکلر

 5/4 4 اسفیک اسیه
 5/4 5/4 سیفریک اسیه
 4 5/4 الکفیک اسیه
 5/4 5/4 اگزالیک اسیه

 

 نگارندگان()مأخذ: 
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پژوهش، فرآیندی زمان بر و هزینه بر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست 
دغدغه  پژوهشی،  حوزه های  دیگر  در  محققان  دیگر  همانند  نیز  می شوند  کنکاش  و  تحقیق  فضای 

هزینه ها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص - هرچند اندک - برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشته ها و 
بستر های گوناگون لحاظ کرده است و بودجه های پژوهشی فرش دست باف را نیز می توان در مرکز 

ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال می شود، جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغه های پژوهشی در هنر- صنعت فرش دست باف ایران به گستردگی 
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین 
فرش دست باف، از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات 
بازار را شامل می شود. طبیعی است که بودجه اندک پژوهش، توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و 

پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویت بندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش این جاست که این اولویت بندی بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ چه راهکاری برای 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغه های پژوهشی ارکان مختلف هنر- صنعت فرش ایران تدارک دیده شده 
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم می برند؟ این بودجه اندک باید 

صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهش های بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
نیز  و  شده  انجام  ایران  فرش  ملی  مرکز  به دست  که  تحقیقاتی  محورهای  و  عناوین  بر  مروری 
فراخوان های ساالنه ای که در این مرکز برای انجام پروژه های تحقیقاتی داده می شود، نشانگر این نکته 
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت های پژوهشی به چشم نمی خورد و یا تعیین 
اولویت ها راه ناصوابی را می پیماید که نمی تواند به درستی پاسخگوی اصلی ترین نیازهای این حوزه 
باشد. برای نمونه در آخرین پژوهش های به انجام رسیده در این مرکز، بررسی وضعیت صوری و 
شکلی کارگاه های رنگرزی در برخی استان های کشور به عنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است 

که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی، اولویت آن محل سؤال و تردید است.
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجه های ناچیز 
پژوهشی بیش از سایر حوزه ها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویت های 
پژوهشی، راه درست را برگزید. نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه، کلیه طرح های 
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه 

چگونه چنین تحقیقی انجام شده است، خود جای تأمل دارد.
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