
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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گیانحنایتاخوردشناسیریخت
استاتیکیتحتفشاربافدستفرش


دکترسیدعلیمجابی

 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف سازی و شهر معماری ،استادیار دانشکده هنر

زمانیشادی
 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف )گرایش مخابرات( برقمهندسی  کارشناس ارشد

 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده
داری  های صادرات و انباار  ترین شیوه ز مرسومیکی ا
خورده بار   صورت تا هنگهداری آنها ب باف دستفرش 

باه   بااف  دست. تاخوردگی فرش استروی یکدیگر 
آن جهت کاه فارش از لا ات دایادار خاود خاار        

تواناد ساب     گردد با افزایش زمان نگهاداری مای   می
 باه ناداییری   جباران  های جدی و بعضاا   ایجاد آسی 

. در این تحقیا  نووناه فرشای    شود باف دست فرش
آزمایشی در لا ت تاخورده تحات بااری معاادا باا     

g/cm205  صاورت  باه بار اعوا ی قرار گرفته و سپس 
، 055، 055، 055ترتیا  تاا    متوا ی و یکنواخات باه  

لله ردر هر م یابد و می افزایش g/cm20055و  0555
 صاورت  بهریخت تاخوردگی فرش دیجیتا ی تصویر 

و ساپس باا لایف متاوا ی و     شاود   مای توا ی ثبت م
تصاویر دیجیتاا ی    مجاددا   ،ترتی  یکنواخت بارها به

تصاویر   گاردد.  مای ریخت تااخوردگی فارش ثبات    
هاای کاامپیوتری    افازار  دست آمده با استفاده از نرم هب

مورد تحلیل قرار گرفته تا از این طری  بتوان نسابت  
 انحنااایشناساای  بااه شناسااایی و تعیااین ریخاات   

تحات فشاار اساتاتیکی     بااف  دستگی فرش تاخورد
گی فرش انحنای تاخوردشناسی  اقدام نوود. با ریخت

در لاین بارگایاری و بااربرداری متاوا ی      باف دست
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های مناسابی را بارای انباارداری و     بینی دیشتوان  می
اساس ایان تحقیا     برارائه نوود.  ها بندی فرش بسته

ناای  انحمشخص گردیاد کاه فضاای خاا ی داخال      
زماان در نالیاه    ها  گی در هنگام بارگایاری  تاخورد
گی کاهش و در نالیه تحتانی انحنای تاخوردفوقانی 

یابد. ایان تیییارات در    می گی افزایشانحنای تاخورد
زمان و با شدت بسیار  ه  صورت بهبرداری  بار هنگام

گاردد. بیشاترین    عکس تکرار مای  صورت بهکوتر و 
گی کاه  ناای تااخورد  انحتیییرات در فضای داخلای  

در  اسات  مهوترین عامل در تعیین ریخت این انحناا 
g/cm2055 رسد متناس  باا   می نظر دهد که به می رخ

جانس   شاوار،  شاامل ر   مشخصات بافت هر فارش 
فضای خاا ی   نوع گره و غیره متییر باشد. مواد او یه،

داس از   بااف  دسات گی فارش  انحنای تاخوردداخل 
 9 قریباا   ات او یاه ت  و برگشت باه لا  ها لیف فشار

 کاه فارش در ابتادا تاا     برابر کوتر از هنگاامی اسات  
ایاان تحقیاا  هو نااین نشااان داد کااه    خااورد. ماای
تااخورده در صاورتی    صورت بهی انبار شده ها فرش

بر روی یکدیگر تیییر نکند  ها که ارتفاع چینش فرش
کاه ارتفااع   بیناد   آسای  مای  مرات  کوتر از زمانی  به

 هاا  ه و نیروی اعوا ی باه فارش  ک  شد دائوا  ها فرش
باه   هاا  کند. ضون آنکه التواا ریزش فرش می تیییر

گی در هنگاام  انحناای تااخورد  یداری طوا اد یل ناد
 مرات  بیشتر از زماان بااربرداری اسات.    بارگیاری به

گی، انحناای تااخورد  در این تحقی  هو نین ارتفااع  
گی و فضااای خااا ی داخاال انحنااای تاااخوردطااوا 

 گیری شده است. گی بررسی و اندازهدانحنای تاخور
 

، خاوردگی  ، تاا بااف  دسات فارش   کلیددی هایهواژ
 .شناسی، فشار استاتیکی ریخت

مقدمه.1
بارای فاروش در    ،داس از تو یاد   بااف  دسات فرش 
انباار گردیاده و یاا     ی داخلی و یاا صاادرات  ها بازار
این اساس  گردد. بر می بندی خورده بسته تا صورت به

 صااورت باه مااانی قابال توجاه   فارش بارای مادت ز   
گیارد. در   مای  خورده و روی ه  تحت فشار قارار  تا

صورتی که این نگهداری برای زمانی طاوننی اداماه   
لارارت، سارما،    یی از جهت رطوبت،ها یابد، آسی 

در فاارش  توانااد ماای نااور و دیگاار عواماال تخریباای
   .(0830)مجابی،  وجود آید هب باف دست

کااه رفتااار  در تحقیقااات قباال مشااخص گردیااد
ی هاا  خاورده در اقلای    تاا  بااف  دسات خزشی فارش  

ای از تیییرات دما و رطوبت  جداگانه )شامل محدوده
معین( در شرایط محیطای مختلاا از مادا خزشای     

Eyring ( دیروی0و معاد ه شواره ) نواید، کاه در   می
 ،میازان کارنش فشااری    y ،لس  ثانیه زمان بر tآن 
Ln  و  گاریت  در دایه عدد نپرینb است میزان ثابتی 

ی جداگانه لاصال گردیاده   ها که از برازش در اقلی 
 (Mojabi, et al., 2008) است.
(0)                                  y=aLn[t)-b 

 (Mojabi, et al., 2008)مأخی: 
و  هاا  ی با جنسها تحقیقات بیشتر بر روی فرش

مشخص کارد کاه باا افازایش      ی بافت دیگرها شیوه
 ت، کرنش فشااری در معاد اه خازش افازایش    رطوب
ابریشاوی   ی تواام هاا  یاباد. در ایان زمیناه فارش     می

تاری را از خاود نشاان داد. هو ناین      تیییرات شدید
 رطوبت سب  افزایش شی  منحنی معادنت خزشای 
 و هوبستگی کرنش تحت فشاار و رشاد زماان شاد    

(Mojabi, et al., 2006). 

داد کاه  تحقیقات دیگاری در ایان زمیناه نشاان     
خاوردگی فارش    ساازی در انحناای تاا    انرژی فشرده

از تااخوردگی کاه دو   ای  نسبت به منطقاه  باف دست
 تر گیرند بسیار دایین می نیه فرش روی یکدیگر قرار

است. این در لا ی اسات کاه درصاد جهنادگی در     
است کاه  ای  انحنای تاخورده به بسیار بانتر از منطقه

گیرند و ایان دو   می دو نیه فرش روی یکدیگر قرار
داییری   دهاد کاه لساسایت و شاکل     می نکته نشان

کاه دو نیاه   ای  گی نسبت باه منطقاه  انحنای تاخورد
مرات  بیشاتر اسات.    هگیرند ب می فرش روی ه  قرار
و در نهایات محاسابه    de-jongمفروض کردن مادا  

باارای فاارش   Kawabataدارامترهااای فشاااردییری  
اد کااه فاارش نشااان د KES-Fتاااخورده در سیساات  

تواند تیییر  می تر خورده رالت در لا ت تا باف دست
انحناای  ضخامت دهد و میزان انرژی ناددید شده در 

ی بیشاتر نشاان   ها بررسیگی بسیار ک  است. تاخورد

داد که بوم قا ی با اعواا فشار تیییر ضاخامت ناداده   
شاوند. ایان فشاردگی     می و تنها درزهای قا ی فشرده

ه فارش باه واساطه ایجااد ددیاده      انحنای تاخورددر 
Domino  که در آن درزهاای قاا ی در راساتای    است

خااواق قااا ی بااه سااوت جلااو رانااده شااده و روی  
اساس شاکل   خوابند. در این لا ت و بر می ودیگره
 و با مقایسه دو فرش یکسان که در شارایط کاام     0

تاوان   مای  اناد  برابر تحت فشاری یکسان قرار گرفتاه 
انحناای  فشار بارای   تحتامت گفت که متوسط ضخ

ه فرش تاخورده با کسر ضخامتی کاه توساط   تاخورد
از شاود   مای  برای هر فرش تعریاا  Dominoددیده 

فشاار بارای فارش تخات و      تحتمتوسط ضخامت 
نشاان داده   0 آید که در معاد اه  می دست هبنخورده  تا

 است 2TmP ≈ TmP1گی کامل دشده است و در فشر
 .(0833)مجابی و دیگران، 

 

 

 


 (1811 نحوهفشارپذیریدرحالتتختوتاخورده)مأخذ مجابیودیگران،1شکل

 
(0)                                K - TmP =TmP1 

 (0833)مأخی: مجابی و دیگران، 
متوساط ضاخامت تحات     Tmکه در این معاد اه  

  (،Pو  P1) در مناااط  تاااخورده و تخاات فشااار 

Tb  قاا ی، متوسط ضخامت باوم  Tpm وTp  تیا   تر باه

  ،بیانگر ضخامت درزهای قا ی بعد و قبال از فشاار  

Tsدهنده فضای خا ی بین درزهاای قاا ی و    نشانT.c 
در  K .اسات  ضخامت او یاه و فشارده نشاده فارش    

متر  لس  میلی نیز مقدار کاهش ضخامت بر 0 رابطه
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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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های مناسابی را بارای انباارداری و     بینی دیشتوان  می
اساس ایان تحقیا     برارائه نوود.  ها بندی فرش بسته

ناای  انحمشخص گردیاد کاه فضاای خاا ی داخال      
زماان در نالیاه    ها  گی در هنگام بارگایاری  تاخورد
گی کاهش و در نالیه تحتانی انحنای تاخوردفوقانی 

یابد. ایان تیییارات در    می گی افزایشانحنای تاخورد
زمان و با شدت بسیار  ه  صورت بهبرداری  بار هنگام

گاردد. بیشاترین    عکس تکرار مای  صورت بهکوتر و 
گی کاه  ناای تااخورد  انحتیییرات در فضای داخلای  

در  اسات  مهوترین عامل در تعیین ریخت این انحناا 
g/cm2055 رسد متناس  باا   می نظر دهد که به می رخ

جانس   شاوار،  شاامل ر   مشخصات بافت هر فارش 
فضای خاا ی   نوع گره و غیره متییر باشد. مواد او یه،

داس از   بااف  دسات گی فارش  انحنای تاخوردداخل 
 9 قریباا   ات او یاه ت  و برگشت باه لا  ها لیف فشار

 کاه فارش در ابتادا تاا     برابر کوتر از هنگاامی اسات  
ایاان تحقیاا  هو نااین نشااان داد کااه    خااورد. ماای
تااخورده در صاورتی    صورت بهی انبار شده ها فرش

بر روی یکدیگر تیییر نکند  ها که ارتفاع چینش فرش
کاه ارتفااع   بیناد   آسای  مای  مرات  کوتر از زمانی  به

 هاا  ه و نیروی اعوا ی باه فارش  ک  شد دائوا  ها فرش
باه   هاا  کند. ضون آنکه التواا ریزش فرش می تیییر

گی در هنگاام  انحناای تااخورد  یداری طوا اد یل ناد
 مرات  بیشتر از زماان بااربرداری اسات.    بارگیاری به

گی، انحناای تااخورد  در این تحقی  هو نین ارتفااع  
گی و فضااای خااا ی داخاال انحنااای تاااخوردطااوا 

 گیری شده است. گی بررسی و اندازهدانحنای تاخور
 

، خاوردگی  ، تاا بااف  دسات فارش   کلیددی هایهواژ
 .شناسی، فشار استاتیکی ریخت

مقدمه.1
بارای فاروش در    ،داس از تو یاد   بااف  دسات فرش 
انباار گردیاده و یاا     ی داخلی و یاا صاادرات  ها بازار
این اساس  گردد. بر می بندی خورده بسته تا صورت به

 صااورت باه مااانی قابال توجاه   فارش بارای مادت ز   
گیارد. در   مای  خورده و روی ه  تحت فشار قارار  تا

صورتی که این نگهداری برای زمانی طاوننی اداماه   
لارارت، سارما،    یی از جهت رطوبت،ها یابد، آسی 

در فاارش  توانااد ماای نااور و دیگاار عواماال تخریباای
   .(0830)مجابی،  وجود آید هب باف دست

کااه رفتااار  در تحقیقااات قباال مشااخص گردیااد
ی هاا  خاورده در اقلای    تاا  بااف  دسات خزشی فارش  

ای از تیییرات دما و رطوبت  جداگانه )شامل محدوده
معین( در شرایط محیطای مختلاا از مادا خزشای     

Eyring ( دیروی0و معاد ه شواره ) نواید، کاه در   می
 ،میازان کارنش فشااری    y ،لس  ثانیه زمان بر tآن 
Ln  و  گاریت  در دایه عدد نپرینb است میزان ثابتی 

ی جداگانه لاصال گردیاده   ها که از برازش در اقلی 
 (Mojabi, et al., 2008) است.
(0)                                  y=aLn[t)-b 

 (Mojabi, et al., 2008)مأخی: 
و  هاا  ی با جنسها تحقیقات بیشتر بر روی فرش

مشخص کارد کاه باا افازایش      ی بافت دیگرها شیوه
 ت، کرنش فشااری در معاد اه خازش افازایش    رطوب
ابریشاوی   ی تواام هاا  یاباد. در ایان زمیناه فارش     می

تاری را از خاود نشاان داد. هو ناین      تیییرات شدید
 رطوبت سب  افزایش شی  منحنی معادنت خزشای 
 و هوبستگی کرنش تحت فشاار و رشاد زماان شاد    

(Mojabi, et al., 2006). 

داد کاه  تحقیقات دیگاری در ایان زمیناه نشاان     
خاوردگی فارش    ساازی در انحناای تاا    انرژی فشرده

از تااخوردگی کاه دو   ای  نسبت به منطقاه  باف دست
 تر گیرند بسیار دایین می نیه فرش روی یکدیگر قرار

است. این در لا ی اسات کاه درصاد جهنادگی در     
است کاه  ای  انحنای تاخورده به بسیار بانتر از منطقه

گیرند و ایان دو   می دو نیه فرش روی یکدیگر قرار
داییری   دهاد کاه لساسایت و شاکل     می نکته نشان

کاه دو نیاه   ای  گی نسبت باه منطقاه  انحنای تاخورد
مرات  بیشاتر اسات.    هگیرند ب می فرش روی ه  قرار
و در نهایات محاسابه    de-jongمفروض کردن مادا  

باارای فاارش   Kawabataدارامترهااای فشاااردییری  
اد کااه فاارش نشااان د KES-Fتاااخورده در سیساات  

تواند تیییر  می تر خورده رالت در لا ت تا باف دست
انحناای  ضخامت دهد و میزان انرژی ناددید شده در 

ی بیشاتر نشاان   ها بررسیگی بسیار ک  است. تاخورد

داد که بوم قا ی با اعواا فشار تیییر ضاخامت ناداده   
شاوند. ایان فشاردگی     می و تنها درزهای قا ی فشرده

ه فارش باه واساطه ایجااد ددیاده      انحنای تاخورددر 
Domino  که در آن درزهاای قاا ی در راساتای    است

خااواق قااا ی بااه سااوت جلااو رانااده شااده و روی  
اساس شاکل   خوابند. در این لا ت و بر می ودیگره
 و با مقایسه دو فرش یکسان که در شارایط کاام     0

تاوان   مای  اناد  برابر تحت فشاری یکسان قرار گرفتاه 
انحناای  فشار بارای   تحتامت گفت که متوسط ضخ

ه فرش تاخورده با کسر ضخامتی کاه توساط   تاخورد
از شاود   مای  برای هر فرش تعریاا  Dominoددیده 

فشاار بارای فارش تخات و      تحتمتوسط ضخامت 
نشاان داده   0 آید که در معاد اه  می دست هبنخورده  تا

 است 2TmP ≈ TmP1گی کامل دشده است و در فشر
 .(0833)مجابی و دیگران، 

 

 

 


 (1811 نحوهفشارپذیریدرحالتتختوتاخورده)مأخذ مجابیودیگران،1شکل

 
(0)                                K - TmP =TmP1 

 (0833)مأخی: مجابی و دیگران، 
متوساط ضاخامت تحات     Tmکه در این معاد اه  

  (،Pو  P1) در مناااط  تاااخورده و تخاات فشااار 

Tb  قاا ی، متوسط ضخامت باوم  Tpm وTp  تیا   تر باه

  ،بیانگر ضخامت درزهای قا ی بعد و قبال از فشاار  

Tsدهنده فضای خا ی بین درزهاای قاا ی و    نشانT.c 
در  K .اسات  ضخامت او یاه و فشارده نشاده فارش    

متر  لس  میلی نیز مقدار کاهش ضخامت بر 0 رابطه
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)مأخای:   اسات  خاوردگی  واسطه ایجااد ددیاده تاا    هب
 .(0833مجابی و دیگران، 

نیز مشخص کرد که آخرین تحقی  در این زمینه 
رطوبات و زماان    زماان دارامترهاای دماا،    با تیییر ه 

بهتارین معاد اه    Vight–Kelvinتعوی  مادا خزشای  
 باااف دسااتجهاات توصاایا رفتااار خزشاای فاارش 

ی لاصال از  هاا  . آنا یز واریاانس داده است خورده تا
ماان  ز گیری کرنش فشاری در هنگام تیییر ها   اندازه

رطوبت نیز مشخص کرد که ساطو    دارامترهای دما،
داری با یکدیگر  مختلا دما و رطوبت اخت ف معنی

مستقی  رطوبت و دماا در   تأثیرداشته و این به معنی 
رطوبات و دماا    تأثیر. با این لاا است معاد ه خزش

. در این تحقیا   است در مقایسه با زمان بسیار ناچیز
–Vightوی  داده شاده  هو نین برای مدا خزشی تع

Kelvin   ثاباات خاازش و ضااری    ماادوا یاناا ،
ه خاورد  تاا ویسکوزیتی فرش تعیین شاده در لا ات   

)مأخای: مجاابی و دیگاران،     محاسبه و ارائاه گردیاد  
0839). 

از این رو و در این تحقیا  باا تصاویربرداری از    
ریخت تاخوردگی فارش تحات بارهاای اساتاتیکی     

تاوا ی زماانی    مختلا و سپس باربرداری با رعایات 
سعی گردید تا نسبت به تحلیال و بررسای شاکل و    

تحات   بااف  دسات تاخوردگی فارش  قا   تیییرات 
 ،بارهای استاتیکی اقدام شود تا بتاوان از ایان طریا    

انباارداری و  ی مناسابی را بارای   هاا  شیوه ها و روش
  ارائه نوود. ها بندی فرش بسته

 
هاموادوروش.2
نمونهفرشآزمایشیمشخصاتفیزیکی.1.2

با تاار و   باف دستدر این تحقی  از یک قطعه فرش 
دشاوی اساتفاده شاد. مشخصاات      و دارز ای  دود دنبه

گاردد.   مای  مشااهده  0فرش استفاده شده در جدوا 
فرش مورد نظر دارای گره متقارن و در هر ر  بافت 

متر، تعاداد   میلی 0/5ابعاد فرش با دقت  .دو دود دارد
ی تار و درز، وزن ها متر، نورات نخ تیسان 05گره در 

بار اسااس    طوا ساق گره )ارتفاع دارز(  ،بر متر مربع
مؤسساه  ) گردیاد  گیاری  انادازه های استاندارد  روش

 (.استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 خصوصیاتفرشآزمایشی)مأخذ نگارندگان(1جدول
 % CV میزان گیری شده خصوصیت اندازه
 04/5×  70/5 001×  9/47 متر( باف )سانتی ابعاد فرش دست
 54/0×  77/5 1/10×  3/17 متر سانتی 05تعداد گره در 

 310/8 04/810×  03 ( نوره نخ تارTex -)ن
 070/0 01/800×  8 ( نوره نخ درزTex -)ن
(g/m2) 40/8 88/0 وزن بر متر مربع 

 7610 76080 (mm)ارتفاع درز 
 
 

 

 


)مأخذ نگارندگان(شآزمایشینمونهفر 2شکل
 
نحوه.2.2 گیانحنایتداخوردتصویربرداریاز
نمونهفرشآزمایشیدر

خاورده و   تاا  8شکل  صورت بهنوونه فرش آزمایشی 
سان  شار ی    سپس باا اساتفاده از دساتگاه ضاخامت    

، 055، 055، 055، 05، 05تیاا  تحاات فشااار  تر بااه
0555 ،g/cm20055 (594/0، 589/0 معاااااااااادا ،

 قاارار( KPa 984/050 و 913/05، 834/05، 097/05
فارش   گیانحناای تااخورد  تصویر از گیرد. او ین  می

شاود.   مای  برداشته s85 و بعد از g/cm205 تحت بار
 g/cm20055تاا  فشاار  باار   ثانیاه یاک   85سپس هار  

هرگوناه   تیییرو هر بار تصویر بدون  یابد می افزایش
دیش  .شود می تهبرداش دارامتر یا زاویه دوربین مجددا 

نوونه فارش آزمایشای بارای     برداری تصویرانجام  از
و  0C0 ± 05 و ساعت در شرایط استاندارد 07مدت 

 گیرد. می رطوبت نسبی قرار 10 ± %0 
دییری نیز  در لا ت برگشت تصویربرداریاو ین 

ثانیاه   85تادریجی و هار    صاورت  باه با لیف فشار 
رش در نهاایی فا   تصاویر  داییرد.  مای  بار صورت یک

و  هاا  دییری، دس از لیف کلیه نیارو  لا ت برگشت
 8شااکل  شااود. ماای برداشااته g/cm205در فشااار 

 و اعواا نیرو برداری دهنده منطقه فرضی تصویر نشان

 هاا  بارداری  مکان اعواا نیرو در لاین تصاویر   .است
 نواید. تیییری نوی گونه هیچ

 

 
برداریمنطقهفرضیتصویرشماتیکیاز 8شکل

 نگارندگان()مأخذ
 

دست آوردن ریخت منحنای تااخوردگی    هبرای ب
و  Paint Brushافازار   دسات آماده در نارم    هتصویر ب

و نقاا  روی   شاده تحت شارایط کامال ثابات بااز     
ی باان  هاا  و در فشار 00تاخوردگی فرش لداقل در 

 خواناادهتحاات مختصااات کااارتزین  نقطااه  40در 
 Excel افازار  نارم شود. نقا  خوانده شاده تحات    می

ی نزم بار  ها تبدیل به منحنی تصویری شده و تحلیل
دییرد. هو نین تعادادی از نقاا     می روی آنها انجام

ثاباات در روی فاارش انتخاااق و محاال  صااورت بااه
با اساتفاده   شود. می بررسی تصویرقرارگیری آنها در 

گی نیز تعیاین و  انحنای تاخورداز هوین روش طوا 
برداری باا یکادیگر   در هر مرلله از بارگیاری و باار 

 شود. می مقایسه
 
انحنددایمحاسدد هفیددایخددالیداخددل.8.2

گیدرنمونهفرشآزمایشیتاخورد
انحناای  فضاای خاا ی داخال    منظور دساتیابی باه    به

  افزار نرماز دردازش تصویر با استفاده از ، گیتاخورد
MATLABتصاویر   باه ایان منظاور   شود.  می استفاده

 افازار  نارم  Command Windowمورد نظر در محیط 
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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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)مأخای:   اسات  خاوردگی  واسطه ایجااد ددیاده تاا    هب
 .(0833مجابی و دیگران، 

نیز مشخص کرد که آخرین تحقی  در این زمینه 
رطوبات و زماان    زماان دارامترهاای دماا،    با تیییر ه 

بهتارین معاد اه    Vight–Kelvinتعوی  مادا خزشای  
 باااف دسااتجهاات توصاایا رفتااار خزشاای فاارش 

ی لاصال از  هاا  . آنا یز واریاانس داده است خورده تا
ماان  ز گیری کرنش فشاری در هنگام تیییر ها   اندازه

رطوبت نیز مشخص کرد که ساطو    دارامترهای دما،
داری با یکدیگر  مختلا دما و رطوبت اخت ف معنی

مستقی  رطوبت و دماا در   تأثیرداشته و این به معنی 
رطوبات و دماا    تأثیر. با این لاا است معاد ه خزش

. در این تحقیا   است در مقایسه با زمان بسیار ناچیز
–Vightوی  داده شاده  هو نین برای مدا خزشی تع

Kelvin   ثاباات خاازش و ضااری    ماادوا یاناا ،
ه خاورد  تاا ویسکوزیتی فرش تعیین شاده در لا ات   

)مأخای: مجاابی و دیگاران،     محاسبه و ارائاه گردیاد  
0839). 

از این رو و در این تحقیا  باا تصاویربرداری از    
ریخت تاخوردگی فارش تحات بارهاای اساتاتیکی     

تاوا ی زماانی    مختلا و سپس باربرداری با رعایات 
سعی گردید تا نسبت به تحلیال و بررسای شاکل و    

تحات   بااف  دسات تاخوردگی فارش  قا   تیییرات 
 ،بارهای استاتیکی اقدام شود تا بتاوان از ایان طریا    

انباارداری و  ی مناسابی را بارای   هاا  شیوه ها و روش
  ارائه نوود. ها بندی فرش بسته

 
هاموادوروش.2
نمونهفرشآزمایشیمشخصاتفیزیکی.1.2

با تاار و   باف دستدر این تحقی  از یک قطعه فرش 
دشاوی اساتفاده شاد. مشخصاات      و دارز ای  دود دنبه

گاردد.   مای  مشااهده  0فرش استفاده شده در جدوا 
فرش مورد نظر دارای گره متقارن و در هر ر  بافت 

متر، تعاداد   میلی 0/5ابعاد فرش با دقت  .دو دود دارد
ی تار و درز، وزن ها متر، نورات نخ تیسان 05گره در 

بار اسااس    طوا ساق گره )ارتفاع دارز(  ،بر متر مربع
مؤسساه  ) گردیاد  گیاری  انادازه های استاندارد  روش

 (.استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 خصوصیاتفرشآزمایشی)مأخذ نگارندگان(1جدول
 % CV میزان گیری شده خصوصیت اندازه
 04/5×  70/5 001×  9/47 متر( باف )سانتی ابعاد فرش دست
 54/0×  77/5 1/10×  3/17 متر سانتی 05تعداد گره در 

 310/8 04/810×  03 ( نوره نخ تارTex -)ن
 070/0 01/800×  8 ( نوره نخ درزTex -)ن
(g/m2) 40/8 88/0 وزن بر متر مربع 

 7610 76080 (mm)ارتفاع درز 
 
 

 

 


)مأخذ نگارندگان(شآزمایشینمونهفر 2شکل
 
نحوه.2.2 گیانحنایتداخوردتصویربرداریاز
نمونهفرشآزمایشیدر

خاورده و   تاا  8شکل  صورت بهنوونه فرش آزمایشی 
سان  شار ی    سپس باا اساتفاده از دساتگاه ضاخامت    

، 055، 055، 055، 05، 05تیاا  تحاات فشااار  تر بااه
0555 ،g/cm20055 (594/0، 589/0 معاااااااااادا ،

 قاارار( KPa 984/050 و 913/05، 834/05، 097/05
فارش   گیانحناای تااخورد  تصویر از گیرد. او ین  می

شاود.   مای  برداشته s85 و بعد از g/cm205 تحت بار
 g/cm20055تاا  فشاار  باار   ثانیاه یاک   85سپس هار  

هرگوناه   تیییرو هر بار تصویر بدون  یابد می افزایش
دیش  .شود می تهبرداش دارامتر یا زاویه دوربین مجددا 

نوونه فارش آزمایشای بارای     برداری تصویرانجام  از
و  0C0 ± 05 و ساعت در شرایط استاندارد 07مدت 

 گیرد. می رطوبت نسبی قرار 10 ± %0 
دییری نیز  در لا ت برگشت تصویربرداریاو ین 

ثانیاه   85تادریجی و هار    صاورت  باه با لیف فشار 
رش در نهاایی فا   تصاویر  داییرد.  مای  بار صورت یک

و  هاا  دییری، دس از لیف کلیه نیارو  لا ت برگشت
 8شااکل  شااود. ماای برداشااته g/cm205در فشااار 

 و اعواا نیرو برداری دهنده منطقه فرضی تصویر نشان

 هاا  بارداری  مکان اعواا نیرو در لاین تصاویر   .است
 نواید. تیییری نوی گونه هیچ

 

 
برداریمنطقهفرضیتصویرشماتیکیاز 8شکل

 نگارندگان()مأخذ
 

دست آوردن ریخت منحنای تااخوردگی    هبرای ب
و  Paint Brushافازار   دسات آماده در نارم    هتصویر ب

و نقاا  روی   شاده تحت شارایط کامال ثابات بااز     
ی باان  هاا  و در فشار 00تاخوردگی فرش لداقل در 

 خواناادهتحاات مختصااات کااارتزین  نقطااه  40در 
 Excel افازار  نارم شود. نقا  خوانده شاده تحات    می

ی نزم بار  ها تبدیل به منحنی تصویری شده و تحلیل
دییرد. هو نین تعادادی از نقاا     می روی آنها انجام

ثاباات در روی فاارش انتخاااق و محاال  صااورت بااه
با اساتفاده   شود. می بررسی تصویرقرارگیری آنها در 

گی نیز تعیاین و  انحنای تاخورداز هوین روش طوا 
برداری باا یکادیگر   در هر مرلله از بارگیاری و باار 

 شود. می مقایسه
 
انحنددایمحاسدد هفیددایخددالیداخددل.8.2

گیدرنمونهفرشآزمایشیتاخورد
انحناای  فضاای خاا ی داخال    منظور دساتیابی باه    به

  افزار نرماز دردازش تصویر با استفاده از ، گیتاخورد
MATLABتصاویر   باه ایان منظاور   شود.  می استفاده

 افازار  نارم  Command Windowمورد نظر در محیط 
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MATLAB  از نوعRGB    به تصاویر بااینری تبادیل 
دست آوردن مسالت یک نالیاه از   برای به گردد. می

ی سفید آن نالیاه در  ها روش شوارش تعداد دیکسل
. نالیه مورد نظار ماا   گردد می تصویر باینری استفاده

 بنااابراین بااا، اساات در تصااویر باااینری شااده ساایاه
و باا  ی سیاه و سفید در تصاویر  ها دیکسل جایی هبجا

ی هاا  تعداد دیکسال  اعواا دستوری مبنی بر شوارش
گی انحناای تااخورد  فضای خا ی داخال  سفید نالیه 

شاکل  در گردد.  می در نوونه فرش آزمایشی محاسبه
 افاازار  ناارممرالاال انجااام ایاان عولیااات در    7

MATLAB گردد. می مشاهده   

 

  
 بدیل تصویر رنگی به باینریب( ت الف( فراخوانی تصویر رنگی

  

 ج( تهیه تصویر مکمل یا تصویر معکوس 
 

  

 د( جدا کردن ناحیه مورد نظر از تصویر
 

 )مأخذ نگارندگان(MATLABافزار مراحلانجامپردازشتصویردرنرم4شکل
 

نتایج.8
گیفدرشانحنایتاخورداستخراجریخت.831

تحتبارگذاریوباربرداری
باارای را گی انحنااای تاااخورد ریخاات  0 جاادوا
ی تاخورده و تحت فشار بارگایاری شاده از   ها فرش
نیااز  8 جاادواهااد. د ماای نشااان g/cm20055تااا  05

ی هااا باارای فاارشرا گی انحنااای تاااخوردریخاات 
تااا  0055تاااخورده و باااربرداری شااده از فشااار    

g/cm205 اعاداد خواناده شاده روی     دهاد.  می نشان
ت شاده در مختصاات کاارتزینی    ئا انوودار، اعداد قر

 بااوده و فاقااد دیوانساایونPaint Brush افاازار  ناارم
 . منحنااای نیاااز از روش میاااانگین نقاااا  هساااتند

(interpolateب )دست آمده است و از قوانین برازش  ه
 کند. آماری دیروی نوی

اساااس آن ااه کااه از تصاااویر موجااود در    باار
تاوان شاوای    می شود، می مشاهده 8و  0ی ها جدوا
ه را باه دان  قساوت فرضای     خورد تایک فرش  کلی

قابل  0تقسی  نوود. این دن  قسوت فرضی در شکل 
یااک فاارش  تاار . بااه عبااارت سااادههسااتند مشاااهده

تاخورده شامل چهاار قساوت قریناه و یاک فضاای      
گی محباوس  انحنای تاخوردخا ی است که در داخل 

شده است. از قسوت زیرین فرش که ثابات باوده و   
ییری یا لیف فشاار تیییار مکاانی    در هنگام فشارد
توان به انتهای ثابت فرش نام برد.  می ندارد اصط لا 

منطقااه قرینااه انتهااای ثاباات فاارش در ایاان تحقیاا  
انحناای  شاود.   مای  منطقه آزاد فرش نامیده اصط لا 
تاوان باه دو    می را نیز باف دستگی در فرش تاخورد

گی مطااب   انحنای تااخورد قسوت فوقانی و تحتانی 
 تقسی  نوود. 0کل ش

 

 


 پنجقسمتفرضیدریکفرشتاخورده)مأخذ نگارندگان(5شکل
 

1555g/cm2تا55هایتاخوردهوتحتفشاربارگذاریشدهازریختانحنایتاخوردگیبرایفرش 2جدول

)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
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MATLAB  از نوعRGB    به تصاویر بااینری تبادیل 
دست آوردن مسالت یک نالیاه از   برای به گردد. می

ی سفید آن نالیاه در  ها روش شوارش تعداد دیکسل
. نالیه مورد نظار ماا   گردد می تصویر باینری استفاده

 بنااابراین بااا، اساات در تصااویر باااینری شااده ساایاه
و باا  ی سیاه و سفید در تصاویر  ها دیکسل جایی هبجا

ی هاا  تعداد دیکسال  اعواا دستوری مبنی بر شوارش
گی انحناای تااخورد  فضای خا ی داخال  سفید نالیه 

شاکل  در گردد.  می در نوونه فرش آزمایشی محاسبه
 افاازار  ناارممرالاال انجااام ایاان عولیااات در    7

MATLAB گردد. می مشاهده   

 

  
 بدیل تصویر رنگی به باینریب( ت الف( فراخوانی تصویر رنگی

  

 ج( تهیه تصویر مکمل یا تصویر معکوس 
 

  

 د( جدا کردن ناحیه مورد نظر از تصویر
 

 )مأخذ نگارندگان(MATLABافزار مراحلانجامپردازشتصویردرنرم4شکل
 

نتایج.8
گیفدرشانحنایتاخورداستخراجریخت.831

تحتبارگذاریوباربرداری
باارای را گی انحنااای تاااخورد ریخاات  0 جاادوا
ی تاخورده و تحت فشار بارگایاری شاده از   ها فرش
نیااز  8 جاادواهااد. د ماای نشااان g/cm20055تااا  05

ی هااا باارای فاارشرا گی انحنااای تاااخوردریخاات 
تااا  0055تاااخورده و باااربرداری شااده از فشااار    

g/cm205 اعاداد خواناده شاده روی     دهاد.  می نشان
ت شاده در مختصاات کاارتزینی    ئا انوودار، اعداد قر

 بااوده و فاقااد دیوانساایونPaint Brush افاازار  ناارم
 . منحنااای نیاااز از روش میاااانگین نقاااا  هساااتند

(interpolateب )دست آمده است و از قوانین برازش  ه
 کند. آماری دیروی نوی

اساااس آن ااه کااه از تصاااویر موجااود در    باار
تاوان شاوای    می شود، می مشاهده 8و  0ی ها جدوا
ه را باه دان  قساوت فرضای     خورد تایک فرش  کلی

قابل  0تقسی  نوود. این دن  قسوت فرضی در شکل 
یااک فاارش  تاار . بااه عبااارت سااادههسااتند مشاااهده

تاخورده شامل چهاار قساوت قریناه و یاک فضاای      
گی محباوس  انحنای تاخوردخا ی است که در داخل 

شده است. از قسوت زیرین فرش که ثابات باوده و   
ییری یا لیف فشاار تیییار مکاانی    در هنگام فشارد
توان به انتهای ثابت فرش نام برد.  می ندارد اصط لا 

منطقااه قرینااه انتهااای ثاباات فاارش در ایاان تحقیاا  
انحناای  شاود.   مای  منطقه آزاد فرش نامیده اصط لا 
تاوان باه دو    می را نیز باف دستگی در فرش تاخورد

گی مطااب   انحنای تااخورد قسوت فوقانی و تحتانی 
 تقسی  نوود. 0کل ش
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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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گی از انحناااای تااااخوردتیییااارات  7 جااادوا
باا  مرلله  مرلله بهرا  g/cm2 0055تا  05بارگیاری 

 جدواکه در این  نواید. هوانطور می یکدیگر مقایسه
باه   g/cm2 05شود با آغااز بارگایاری از    می مشاهده
g/cm2055  کاام    صورت بهنالیه فوقانی تاخوردگی 

و از فضاای خاا ی داخال     آیاد  مای محسوسی دایین 
 شود. این کاهش تقریباا   می گی کاستهانحنای تاخورد

انحنااای گی آغاااز شااده و انحنااای تاااخورداز میانااه 
 و قسوت فوقانی و تحتانی تقسای  گی را به دتاخورد

 نواید. می
میازان کااهش    g/cm2055با ادامه بارگایاری تاا   

 تار  گی باا داایین  انحنای تااخورد فضای خا ی داخل 
 یدگی تشاادانحنااای تاااخوردآماادن نالیااه فوقااانی 

انحنای شود. این میزان کاهش فضای خا ی داخل  می
مراتا    باه  g/cm2055باه   g/cm2 055گی از تاخورد

انحناای  بیشتر از میزان کاهش فضاای خاا ی داخال    
است. با ایان   g/cm2055به  g/cm2 05گی از تاخورد

لاا در محدوده شروع کاهش فضاای خاا ی داخال    
دهد و این کاهش  گی تیییری رخ نویانحنای تاخورد

شاود.   مای  گی آغااز انحناای تااخورد  از میانه  مجددا 
 g/cm2055باااه  g/cm2 055تشااادید بارگااایاری از 

انحنااای عاا وه باار کاااهش فضااای خااا ی داخلاای  
گی باا  تااخورد انحناای  گی در نالیه فوقاانی  تاخورد

گی در انحناای تااخورد  افزایش فضای خا ی داخال  
گی نیز هوراه است. این انحنای تاخوردنالیه تحتانی 

گی در انحنای تاخوردافزایش در فضای خا ی داخل 
نالیه تحتانی که در ایان مرللاه آغااز شاده اسات      

انحناای  مرات  کوتر از کاهش فضای خا ی داخال   به
 گیانحنااای تاااخوردگی در نالیااه فوقااانی تاااخورد
گی انحنای تاخورد. افزایش فضای خا ی داخل است

از محل ت قی با محدوده کاهش فضای خاا ی   تقریبا 
شاود. ایان محال     مای  گی آغازانحنای تاخوردداخل 

گی قارار گرفتاه   انحنای تاخورددر میان  ت قی تقریبا 
 است.

تیییرات ریخت تاخوردگی تحات بارگایاری از   
055 g/cm2  بهg/cm2055  با کاهش ناگهانی و شدید

گی در نالیاه  انحناای تااخورد  فضای خاا ی داخال   
گی هوراه است. ایان کااهش   انحنای تاخوردفوقانی 

فضای خا ی به شکل ناهوگونی در محدوده انتهاایی  
تاخوردگی در نالیه فوقانی تاخوردگی بیشتر  یانحنا

گی انحنای تاخورداست. افزایش فضای خا ی داخل 
ه نیاز نسابت باه مرللاه قبال انادکی       در این مرللا 

 افزایش یافته است.
باااه  g/cm2 055باااا افااازایش بارگااایاری از   

g/cm20555  انحنااای کاااهش فضااای خااا ی داخاال
گی نسبت به ساایر مرالال قبلای بارگایاری     تاخورد

کوتر اسات. در ایان مرللاه افازایش فضاای خاا ی       
انحناای  گی در نالیاه تحتاانی   انحنای تاخوردداخل 
ناچیز و نامحسوس اسات. باا ایان     قریبا گی تتاخورد

لاا فشار انتهای آزاد تاخورده فرش به ساوت باان   
شود تا باز ه  فضای خاا ی   می لرکت کرده و سب 

 گی اندکی افزایش یابد.انحنای تاخوردداخل 
 0055در آخرین مرلله و باا افازایش فشاار باه     

g/cm2  شرایط نسابت باه مرللاه قبال تیییار       تقریبا
کااهش فضاای خاا ی     نواید و صارفا   یمحسوسی نو

نامحسوسای   گی به شکل کام  انحنای تاخوردداخل 
گی و افزایش فضای انحنای تاخورددر نالیه فوقانی 

گی در انتهای آزاد فارش  انحنای تاخوردخا ی داخل 
 شود. می مشاهده

گی انحناای تااخورد  نیز تیییرات ریخت  1شکل 
گی در فشار انحنای تاخوردرا با  g/cm2 05در فشار 

0055 g/cm2    اسااس ایان    مقایسه نواوده اسات. بار
گی در انحناای تااخورد  شکل فضاای خاا ی داخال    

شدت کاهش یافته و هوین فضا در  قسوت فوقانی به
نالیه تحتانی انتهای تاخوردگی و انتهای آزاد فارش  

ه افزایش یافته اسات. اگرچاه میازان کااهش     خورد تا
 ر است.از افزایش یاد شده بیشت مرات  به
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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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گی از انحناااای تااااخوردتیییااارات  7 جااادوا
باا  مرلله  مرلله بهرا  g/cm2 0055تا  05بارگیاری 

 جدواکه در این  نواید. هوانطور می یکدیگر مقایسه
باه   g/cm2 05شود با آغااز بارگایاری از    می مشاهده
g/cm2055  کاام    صورت بهنالیه فوقانی تاخوردگی 

و از فضاای خاا ی داخال     آیاد  مای محسوسی دایین 
 شود. این کاهش تقریباا   می گی کاستهانحنای تاخورد

انحنااای گی آغاااز شااده و انحنااای تاااخورداز میانااه 
 و قسوت فوقانی و تحتانی تقسای  گی را به دتاخورد

 نواید. می
میازان کااهش    g/cm2055با ادامه بارگایاری تاا   

 تار  گی باا داایین  انحنای تااخورد فضای خا ی داخل 
 یدگی تشاادانحنااای تاااخوردآماادن نالیااه فوقااانی 

انحنای شود. این میزان کاهش فضای خا ی داخل  می
مراتا    باه  g/cm2055باه   g/cm2 055گی از تاخورد

انحناای  بیشتر از میزان کاهش فضاای خاا ی داخال    
است. با ایان   g/cm2055به  g/cm2 05گی از تاخورد

لاا در محدوده شروع کاهش فضاای خاا ی داخال    
دهد و این کاهش  گی تیییری رخ نویانحنای تاخورد

شاود.   مای  گی آغااز انحناای تااخورد  از میانه  مجددا 
 g/cm2055باااه  g/cm2 055تشااادید بارگااایاری از 

انحنااای عاا وه باار کاااهش فضااای خااا ی داخلاای  
گی باا  تااخورد انحناای  گی در نالیه فوقاانی  تاخورد

گی در انحناای تااخورد  افزایش فضای خا ی داخال  
گی نیز هوراه است. این انحنای تاخوردنالیه تحتانی 

گی در انحنای تاخوردافزایش در فضای خا ی داخل 
نالیه تحتانی که در ایان مرللاه آغااز شاده اسات      

انحناای  مرات  کوتر از کاهش فضای خا ی داخال   به
 گیانحنااای تاااخوردگی در نالیااه فوقااانی تاااخورد
گی انحنای تاخورد. افزایش فضای خا ی داخل است

از محل ت قی با محدوده کاهش فضای خاا ی   تقریبا 
شاود. ایان محال     مای  گی آغازانحنای تاخوردداخل 

گی قارار گرفتاه   انحنای تاخورددر میان  ت قی تقریبا 
 است.

تیییرات ریخت تاخوردگی تحات بارگایاری از   
055 g/cm2  بهg/cm2055  با کاهش ناگهانی و شدید

گی در نالیاه  انحناای تااخورد  فضای خاا ی داخال   
گی هوراه است. ایان کااهش   انحنای تاخوردفوقانی 

فضای خا ی به شکل ناهوگونی در محدوده انتهاایی  
تاخوردگی در نالیه فوقانی تاخوردگی بیشتر  یانحنا

گی انحنای تاخورداست. افزایش فضای خا ی داخل 
ه نیاز نسابت باه مرللاه قبال انادکی       در این مرللا 

 افزایش یافته است.
باااه  g/cm2 055باااا افااازایش بارگااایاری از   

g/cm20555  انحنااای کاااهش فضااای خااا ی داخاال
گی نسبت به ساایر مرالال قبلای بارگایاری     تاخورد

کوتر اسات. در ایان مرللاه افازایش فضاای خاا ی       
انحناای  گی در نالیاه تحتاانی   انحنای تاخوردداخل 
ناچیز و نامحسوس اسات. باا ایان     قریبا گی تتاخورد

لاا فشار انتهای آزاد تاخورده فرش به ساوت باان   
شود تا باز ه  فضای خاا ی   می لرکت کرده و سب 

 گی اندکی افزایش یابد.انحنای تاخوردداخل 
 0055در آخرین مرلله و باا افازایش فشاار باه     

g/cm2  شرایط نسابت باه مرللاه قبال تیییار       تقریبا
کااهش فضاای خاا ی     نواید و صارفا   یمحسوسی نو

نامحسوسای   گی به شکل کام  انحنای تاخوردداخل 
گی و افزایش فضای انحنای تاخورددر نالیه فوقانی 

گی در انتهای آزاد فارش  انحنای تاخوردخا ی داخل 
 شود. می مشاهده

گی انحناای تااخورد  نیز تیییرات ریخت  1شکل 
گی در فشار انحنای تاخوردرا با  g/cm2 05در فشار 

0055 g/cm2    اسااس ایان    مقایسه نواوده اسات. بار
گی در انحناای تااخورد  شکل فضاای خاا ی داخال    

شدت کاهش یافته و هوین فضا در  قسوت فوقانی به
نالیه تحتانی انتهای تاخوردگی و انتهای آزاد فارش  

ه افزایش یافته اسات. اگرچاه میازان کااهش     خورد تا
 ر است.از افزایش یاد شده بیشت مرات  به
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گی از انحناااای تااااخوردتیییااارات  0جااادوا 
را باا یکادیگر    g/cm205تاا   g/cm20055  یباربردار
آغاااز  بااا 0جاادوا  باار اساااسنوایااد.  ماای مقایسااه

 گوناه  هایچ  g/cm2055تاا   g/cm20055 باربرداری از
گی رخ ناداده و  انحنای تااخورد اتفاق محسوسی در 

داییری ملووسای در ریخات     برگشت گونه هیچ عو  
. باه عباارت   نیسات گی قابل مشاهده انحنای تاخورد

خ ف عولیاات بارگایاری کاه باا افازایش       دیگر بر
انحنااای فشااار در مرالاال او یااه فضااای داخلاای    

یافات در عولیاات    مای  شادت کااهش   گی بهتاخورد
تیییار محسوسای در ریخات     گوناه  هایچ بارداری   بار

 g/cm2055 گی تا لیف بار به میازان انحنای تاخورد
 شود. دیده نوی

آرام تیییارات   آرام g/cm2055با کااهش باار باه    
شاود.   مای  گی مشااهده انحنای تاخورددر سوسی مح

فضاای خاا ی داخال     g/cm2055با کااهش باار باه    
گی با کاهش بار اندکی افزایش یافتاه  انحنای تاخورد
گی اندکی باه ساوت   انحنای تاخوردو نالیه فوقانی 

شود. این تیییرات برای نالیه تحتانی  می جا هبان جاب
امحساوس و  ن کام   صورت بهگی نیز انحنای تاخورد

 g/cm2055در سطحی اندک در هنگام کاهش بار باه  
 گردد. می مشاهده

انحنای  g/cm2055به  g/cm2055با کاهش بار از 
 برداری عوال  الل قبل بارهوان نحو مر گی بهتاخورد

فضای خاا ی داخال    عبارت دیگر مجددا  نواید. به می
گی اناادکی افازایش یافتااه و نالیااه  انحناای تاااخورد 

گی انادکی باه ساوت باان     ناای تااخورد  انحفوقانی 
تیییاری در وضاعیت    گوناه  هیچشود. اما  می جا هجاب

انحناای  مکانی انتهای آزاد فارش یاا نالیاه تحتاانی     
در آخارین مرللاه و    .گاردد  نویگی مشاهده تاخورد

افازایش فضاای خاا ی     ،g/cm205با کاهش باار باه   
گی کااه بااا رساایدن بااار بااه انحنااای تاااخوردداخاال 

g/cm2055 در این مرلله ادامه مجددا  ،از شده بودآغ 
انحنااای یابااد. افاازایش فضااای خااا ی داخاال    ماای

گی در این مرللاه نسابت باه مرالال قبلای      تاخورد
انتهاای   g/cm205است. با کاهش بار باه   تر محسوس

محسوساای اناادکی  آزاد فاارش نیااز بااه شااکل نساابتا 
 نواید. می جا گردیده و به سوت بان لرکت هجاب

گی در انحناای تااخورد  ات ریخت تیییر 4شکل 
گی داس  انحنای تاخوردبا ریخت  g/cm20055فشار 

را مقایساه   g/cm205از باربرداری و رسیدن به فشار 
گردد که  می این شکل مشاهده بر اساسنووده است. 

، فضای خاا ی  متوا یبر اثر لیف فشار و باربرداری 
گی بر اثر لرکت نالیه فوقانی انحنای تاخوردداخل 
یاباد.   مای  گی به سوت باان افازایش  نای تاخوردانح

انحناای  هو نین با کاهش بار از فضای خا ی داخال  
انحنااای گی بااا لرکاات نالیااه تحتااانی   تاااخورد
شود. ضون  می گی به سوت بان اندکی کاستهتاخورد

محسوسای   اینکه انتهای آزاد فرش نیز به شکل کام  
 گردد. می به سوت بان منحرف
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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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گی از انحناااای تااااخوردتیییااارات  0جااادوا 
را باا یکادیگر    g/cm205تاا   g/cm20055  یباربردار
آغاااز  بااا 0جاادوا  باار اساااسنوایااد.  ماای مقایسااه

 گوناه  هایچ  g/cm2055تاا   g/cm20055 باربرداری از
گی رخ ناداده و  انحنای تااخورد اتفاق محسوسی در 

داییری ملووسای در ریخات     برگشت گونه هیچ عو  
. باه عباارت   نیسات گی قابل مشاهده انحنای تاخورد

خ ف عولیاات بارگایاری کاه باا افازایش       دیگر بر
انحنااای فشااار در مرالاال او یااه فضااای داخلاای    

یافات در عولیاات    مای  شادت کااهش   گی بهتاخورد
تیییار محسوسای در ریخات     گوناه  هایچ بارداری   بار

 g/cm2055 گی تا لیف بار به میازان انحنای تاخورد
 شود. دیده نوی

آرام تیییارات   آرام g/cm2055با کااهش باار باه    
شاود.   مای  گی مشااهده انحنای تاخورددر سوسی مح

فضاای خاا ی داخال     g/cm2055با کااهش باار باه    
گی با کاهش بار اندکی افزایش یافتاه  انحنای تاخورد
گی اندکی باه ساوت   انحنای تاخوردو نالیه فوقانی 

شود. این تیییرات برای نالیه تحتانی  می جا هبان جاب
امحساوس و  ن کام   صورت بهگی نیز انحنای تاخورد

 g/cm2055در سطحی اندک در هنگام کاهش بار باه  
 گردد. می مشاهده

انحنای  g/cm2055به  g/cm2055با کاهش بار از 
 برداری عوال  الل قبل بارهوان نحو مر گی بهتاخورد

فضای خاا ی داخال    عبارت دیگر مجددا  نواید. به می
گی اناادکی افازایش یافتااه و نالیااه  انحناای تاااخورد 

گی انادکی باه ساوت باان     ناای تااخورد  انحفوقانی 
تیییاری در وضاعیت    گوناه  هیچشود. اما  می جا هجاب

انحناای  مکانی انتهای آزاد فارش یاا نالیاه تحتاانی     
در آخارین مرللاه و    .گاردد  نویگی مشاهده تاخورد

افازایش فضاای خاا ی     ،g/cm205با کاهش باار باه   
گی کااه بااا رساایدن بااار بااه انحنااای تاااخوردداخاال 

g/cm2055 در این مرلله ادامه مجددا  ،از شده بودآغ 
انحنااای یابااد. افاازایش فضااای خااا ی داخاال    ماای

گی در این مرللاه نسابت باه مرالال قبلای      تاخورد
انتهاای   g/cm205است. با کاهش بار باه   تر محسوس

محسوساای اناادکی  آزاد فاارش نیااز بااه شااکل نساابتا 
 نواید. می جا گردیده و به سوت بان لرکت هجاب

گی در انحناای تااخورد  ات ریخت تیییر 4شکل 
گی داس  انحنای تاخوردبا ریخت  g/cm20055فشار 

را مقایساه   g/cm205از باربرداری و رسیدن به فشار 
گردد که  می این شکل مشاهده بر اساسنووده است. 

، فضای خاا ی  متوا یبر اثر لیف فشار و باربرداری 
گی بر اثر لرکت نالیه فوقانی انحنای تاخوردداخل 
یاباد.   مای  گی به سوت باان افازایش  نای تاخوردانح

انحناای  هو نین با کاهش بار از فضای خا ی داخال  
انحنااای گی بااا لرکاات نالیااه تحتااانی   تاااخورد
شود. ضون  می گی به سوت بان اندکی کاستهتاخورد

محسوسای   اینکه انتهای آزاد فرش نیز به شکل کام  
 گردد. می به سوت بان منحرف

 

 
 

باریختانحنایتاخوردگیg/cm21555یسهتغییراتریختانحنایتاخوردگیدرفشار مقا7شکل
)مأخذ نگارندگان(پسازباربرداریg/cm25درفشار
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g/cm255تا1555تغییراتانحنایتاخوردگیدرمراحلمختلفباربرداریاز مقایسه5جدول
)مأخذ نگارندگان(


 

 
 g/cm2 055 با g/cm2 0555مقایسه باربرداری 

 

 
 g/cm2 0555 با g/cm2 0055مقایسه باربرداری 

 

 
 g/cm2 055 با g/cm2 055مقایسه باربرداری 

 

 
 g/cm2 055 با g/cm2 055مقایسه باربرداری 

 

 
 g/cm2 05 با g/cm2055مقایسه باربرداری 

 
گیفدرشانحندایتداخوردبررسیارتفاع.2.8

متوالییهاریتحتبارگذاریوباربردا
توان  می گی راانحنای تاخوردشده از  تصویر برداشت
باه هفات قساوت تقسای  نواود. در       3مطاب  شکل 

ی دیساتون بارگایاری دساتگاه    هاا  صورتی که از  باه 
 ساان  شار ی دو خااط ماوازی رساا  شااود   ضاخامت 

باه ساه قساوت     فرش تاخورده را دو طرف توان می
امل دو نحوی که هر قسوت شا  به ،مجزا تقسی  نوود

فرش باشد. این  هخورد تابخش جداگانه در دو طرف 
 شاوند.  می نامیده ’CCو  ’DD’ ،BBتی  تر مناط  به
 (’CC )قساوت  گیانحناای تااخورد  میاانی   قساوت 
در . شود می گی نامیدهانحنای تاخوردطوا  اصط لا 

نحوی که بار   به ’CCصورتی که خط مواس بر کوان 
اصال آخارین   خط اف  عوود باشد رس  شود، لاد ف 

نقطه ت قی خط مواس در بان و دایین بر روی کوان 
CC’  منطقهA ساازد. منطقاه    می را از این کوان جدا

A   انحناای  نالیه جدا کننده بخش تحتانی و فوقاانی
گی بوده و در این تحقیا  باا عناوان ارتفااع     تاخورد

 شاود  مای  معرفی باف دستگی فرش انحنای تاخورد
 (.3)مطاب  شکل 

 

 


()مأخذ نگارندگان( Aوارتفاعتاخوردگی)منطقه’CC معرفیکمان1لشک
 

را  Aتیییارات منطقاه    ق-9ا ا و -9 یها شکل
 در طی مرالل مختلا بارگیاری و باربرداری نشاان 

باا   Aطاوا قساوت    ا ا-9شکل  بر اساسدهد.  می
 کااهش  دائواا   g/cm20555افزایش میازان فشاار تاا    

مکانی نیز با افازایش باار از    یابد. از نظر موقعیت می
g/cm205  بهg/cm2055  باه   ارتفاع تاخوردگی متناوبا

اماا باا افازایش باار باه       نواید. می سوت بان لرکت
g/cm2055      ارتفاع تااخوردگی باه شاکل ناگهاانی و

 لرکات شود. این  می جا هشدت به سوت دایین جاب به
ه یز ادامن g/cm20055به دایین با افزایش بار تا سطح 

و  7دسات آماده از جادوا     هنتای  با  بر اساسدارد. 
تاوان   مای  وضاو   به ا ا-9مقایسه آن با نتای  شکل 

لداکثر کاهش و افازایش فضاای خاا ی    دریافت که 

دهاد   می رخ g/cm2055گی در انحنای تاخوردداخل 
با افزایش بارگیاری افزایش فضای خاا ی در   و عو  

کاهش  ایضا نالیه تحتانی تاخوردگی متوقا شده و 
گی نیاز  انحنای تاخوردفضای خا ی در نالیه فوقانی 

. بنابراین طبیعای اسات کاه چناین     است بسیار اندک
 تیییراتی در موقعیت مکانی ارتفااع تااخوردگی و در  

g/cm2055 از  .دهااادناگهاااانی رخ  صاااورت باااه
دیگاار طااوا ارتفاااع تاااخوردگی بااه شااکل   سااویی

 g/cm20055نامحسوسی در هنگام بارگیاری معاادا  
یاباد    می افزایش g/cm20555نسبت به بارگیاری در 
 7دسات آماده از جادوا     هکه با مقایسه باا نتاای  با   

تواند بیانگر عدم تیییار در فضاای خاا ی داخال      می
انحناای  گی بیش از اندازه دگی و فشرانحنای تاخورد
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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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)مأخذ نگارندگان(


 

 
 g/cm2 055 با g/cm2 0555مقایسه باربرداری 

 

 
 g/cm2 0555 با g/cm2 0055مقایسه باربرداری 

 

 
 g/cm2 055 با g/cm2 055مقایسه باربرداری 

 

 
 g/cm2 055 با g/cm2 055مقایسه باربرداری 

 

 
 g/cm2 05 با g/cm2055مقایسه باربرداری 

 
گیفدرشانحندایتداخوردبررسیارتفاع.2.8

متوالییهاریتحتبارگذاریوباربردا
توان  می گی راانحنای تاخوردشده از  تصویر برداشت
باه هفات قساوت تقسای  نواود. در       3مطاب  شکل 

ی دیساتون بارگایاری دساتگاه    هاا  صورتی که از  باه 
 ساان  شار ی دو خااط ماوازی رساا  شااود   ضاخامت 

باه ساه قساوت     فرش تاخورده را دو طرف توان می
امل دو نحوی که هر قسوت شا  به ،مجزا تقسی  نوود

فرش باشد. این  هخورد تابخش جداگانه در دو طرف 
 شاوند.  می نامیده ’CCو  ’DD’ ،BBتی  تر مناط  به
 (’CC )قساوت  گیانحناای تااخورد  میاانی   قساوت 
در . شود می گی نامیدهانحنای تاخوردطوا  اصط لا 

نحوی که بار   به ’CCصورتی که خط مواس بر کوان 
اصال آخارین   خط اف  عوود باشد رس  شود، لاد ف 

نقطه ت قی خط مواس در بان و دایین بر روی کوان 
CC’  منطقهA ساازد. منطقاه    می را از این کوان جدا

A   انحناای  نالیه جدا کننده بخش تحتانی و فوقاانی
گی بوده و در این تحقیا  باا عناوان ارتفااع     تاخورد

 شاود  مای  معرفی باف دستگی فرش انحنای تاخورد
 (.3)مطاب  شکل 

 

 


()مأخذ نگارندگان( Aوارتفاعتاخوردگی)منطقه’CC معرفیکمان1لشک
 

را  Aتیییارات منطقاه    ق-9ا ا و -9 یها شکل
 در طی مرالل مختلا بارگیاری و باربرداری نشاان 

باا   Aطاوا قساوت    ا ا-9شکل  بر اساسدهد.  می
 کااهش  دائواا   g/cm20555افزایش میازان فشاار تاا    

مکانی نیز با افازایش باار از    یابد. از نظر موقعیت می
g/cm205  بهg/cm2055  باه   ارتفاع تاخوردگی متناوبا

اماا باا افازایش باار باه       نواید. می سوت بان لرکت
g/cm2055      ارتفاع تااخوردگی باه شاکل ناگهاانی و

 لرکات شود. این  می جا هشدت به سوت دایین جاب به
ه یز ادامن g/cm20055به دایین با افزایش بار تا سطح 

و  7دسات آماده از جادوا     هنتای  با  بر اساسدارد. 
تاوان   مای  وضاو   به ا ا-9مقایسه آن با نتای  شکل 

لداکثر کاهش و افازایش فضاای خاا ی    دریافت که 

دهاد   می رخ g/cm2055گی در انحنای تاخوردداخل 
با افزایش بارگیاری افزایش فضای خاا ی در   و عو  

کاهش  ایضا نالیه تحتانی تاخوردگی متوقا شده و 
گی نیاز  انحنای تاخوردفضای خا ی در نالیه فوقانی 

. بنابراین طبیعای اسات کاه چناین     است بسیار اندک
 تیییراتی در موقعیت مکانی ارتفااع تااخوردگی و در  

g/cm2055 از  .دهااادناگهاااانی رخ  صاااورت باااه
دیگاار طااوا ارتفاااع تاااخوردگی بااه شااکل   سااویی

 g/cm20055نامحسوسی در هنگام بارگیاری معاادا  
یاباد    می افزایش g/cm20555نسبت به بارگیاری در 
 7دسات آماده از جادوا     هکه با مقایسه باا نتاای  با   

تواند بیانگر عدم تیییار در فضاای خاا ی داخال      می
انحناای  گی بیش از اندازه دگی و فشرانحنای تاخورد
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ا عول ناشی از این فشاردگی   عکس گی باشد.تاخورد
س انتهای آزاد فارش  بیش از اندازه با لرکت محسو

 شود. می تاخورده مشخص
 در هنگااام باااربرداری از روی فاارش تاااخورده 

باا   Aشود که طوا منطقاه   می ( مشاهدهق-9 )شکل
یابد. از نظار موقعیات    می آرام افزایش کاهش بار آرام

 g/cm20055تاا فشاار    Aمکانی با کاهش بار منطقاه  
ن ایا  نوایاد.  می به سوت بان لرکتای  دله صورت به

در هر مرلله نسابت باه مرللاه قبال     ای  لرکت دله
شادن نیارو و در    یابد. این افزایش باا کا    می افزایش

 ایکن باا    اسات.  تار  مرالل انتهایی باربرداری شادید 
 به ساوت باان  این لرکت  g/cm205لیف فشار به 

در  دهاد.  مای  با شدت بیشتری رخناگهانی  صورت به
اخوردگی ارتفاااع تاا g/cm205هنگااام باااربرداری بااه 

زمان با لرکت شدید باه ساوت باان در قساوت      ه 
شود که  می تحتانی اندکی به سوت دایین نیز منحرف

تواند ناشای   می 0با مقایسه با نتای  لاصل از جدوا 
نامحسوس افزایش فضای خا ی تااخوردگی   ءاز الیا

در نالیااه تحتااانی انحنااای تاااخوردگی در هنگااام   
 باربرداری در این مرلله باشد.

هنگاام  مقایسه بین رفتار ارتفااع تااخوردگی در   
جااایی  هدهنااده جاباا بارگاایاری و باااربرداری نشااان 

ارتفاع تاخوردگی در هنگاام بااربرداری    تر یکنواخت
نگاام  جایی ارتفاع تاخوردگی در ه هدر مقایسه با جاب

 یبینای رفتاار انحناا    بارگیاری است. بناابراین دایش  
ایسااه بااا  تاااخوردگی در هنگااام باااربرداری در مق  

 خواهد بود.   تر دییر بارگیاری امکان

 

 
(درطیمراحلمختلفبارگذاریAالف تغییراتموقعیتمکانیوطولارتفاعتاخوردگی)منطقه-9شکل

)مأخذ نگارندگان(
 

 
(درطیمراحلمختلفباربرداریAب تغییراتموقعیتمکانیوطولارتفاعتاخوردگی)منطقه-9شکل

نگارندگان()مأخذ 

فدرشگیانحندایتداخوردبررسیطدول.8.8
یهدادرهنگامبارگذاریوباربرداریبافدست
متوالی
شاود.   می گی نامیدهانحنای تاخوردطوا  ’CCمنطقه 

والااد ) یهااا دیکساالبااا شااوارش مجوااوع تعااداد 
باه جلاو    (Paint Brush افزار نرمشوارش مسافت در 

انحناای  ا طاو تاوان   مای  ،و به عقا  لرکات کارده   
را در والدی بادون دیوانسایون مطااب     گی تاخورد
نیااز  05ی هااا نوااود. شااکل گیااری اناادازه 1جاادوا 
که بر را خطی آماری  ی بهینه غیرخطی ذاتا ها برازش

 دهد.  می نشان ،روی این اعداد صورت دییرفته است

 
گیریشده)مأخذ نگارندگان( طولانحنایتاخوردگیاندازه6جدول



 طوا انحنای تاخوردگی g/cm2 بارگیاری برلس میزان 

05 g/cm2 090 

055 g/cm2 090 

055 g/cm2 003 

055 g/cm2 079 

0555 g/cm2 080 

0055 g/cm2 070 

0555 g/cm2 071 

055 g/cm2 070 

055 g/cm2 078 

055 g/cm2 077 

05 g/cm2 011 

 
 هاا  ( در ایان بارازش  R2بررسی میزان هوبستگی)

بینی رفتار لرکتی طاوا   دهد که امکان دیش یم نشان
 مراتا   باه در هنگاام بارگایاری   گی انحنای تااخورد 

گی در انحناای تااخورد  بهتر از رفتار لرکتای طاوا   
بارخ ف   . این موضوع دقیقاا  است هنگام باربرداری

کاه در هنگاام    است رفتار لرکتی ارتفاع تاخوردگی
شاتر  نواود. بررسای بی   نوای  بینی دیشبارگیاری قابل 

 ها یک از داده صورت لیف هر دهد که در می نشان
در برازش صورت دییرفته برای بررسی تیییر رفتاار  

گی در لاین بارگایاری میازان    انحنای تاخوردطوا 
یاباد. ایان در    مای  ضری  هوبستگی برازش افزایش

در بارازش   هاا  یاک از داده  لا ی است که لیف هر
د تاا  شاو  مای  صورت دییرفته برای باربرداری ساب  

ضری  هوبستگی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. 
دهنده دایاداری و ثباات اساتاتیکی     این موضوع نشان

بیشتر فرش بر روی زمین یا دا تِ انبارداری در لین 
 .است واسطه سطح تواس بیشتر تاخوردگی به
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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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ا عول ناشی از این فشاردگی   عکس گی باشد.تاخورد
س انتهای آزاد فارش  بیش از اندازه با لرکت محسو

 شود. می تاخورده مشخص
 در هنگااام باااربرداری از روی فاارش تاااخورده 

باا   Aشود که طوا منطقاه   می ( مشاهدهق-9 )شکل
یابد. از نظار موقعیات    می آرام افزایش کاهش بار آرام

 g/cm20055تاا فشاار    Aمکانی با کاهش بار منطقاه  
ن ایا  نوایاد.  می به سوت بان لرکتای  دله صورت به

در هر مرلله نسابت باه مرللاه قبال     ای  لرکت دله
شادن نیارو و در    یابد. این افزایش باا کا    می افزایش

 ایکن باا    اسات.  تار  مرالل انتهایی باربرداری شادید 
 به ساوت باان  این لرکت  g/cm205لیف فشار به 

در  دهاد.  مای  با شدت بیشتری رخناگهانی  صورت به
اخوردگی ارتفاااع تاا g/cm205هنگااام باااربرداری بااه 

زمان با لرکت شدید باه ساوت باان در قساوت      ه 
شود که  می تحتانی اندکی به سوت دایین نیز منحرف

تواند ناشای   می 0با مقایسه با نتای  لاصل از جدوا 
نامحسوس افزایش فضای خا ی تااخوردگی   ءاز الیا

در نالیااه تحتااانی انحنااای تاااخوردگی در هنگااام   
 باربرداری در این مرلله باشد.

هنگاام  مقایسه بین رفتار ارتفااع تااخوردگی در   
جااایی  هدهنااده جاباا بارگاایاری و باااربرداری نشااان 

ارتفاع تاخوردگی در هنگاام بااربرداری    تر یکنواخت
نگاام  جایی ارتفاع تاخوردگی در ه هدر مقایسه با جاب

 یبینای رفتاار انحناا    بارگیاری است. بناابراین دایش  
ایسااه بااا  تاااخوردگی در هنگااام باااربرداری در مق  

 خواهد بود.   تر دییر بارگیاری امکان

 

 
(درطیمراحلمختلفبارگذاریAالف تغییراتموقعیتمکانیوطولارتفاعتاخوردگی)منطقه-9شکل

)مأخذ نگارندگان(
 

 
(درطیمراحلمختلفباربرداریAب تغییراتموقعیتمکانیوطولارتفاعتاخوردگی)منطقه-9شکل

نگارندگان()مأخذ 

فدرشگیانحندایتداخوردبررسیطدول.8.8
یهدادرهنگامبارگذاریوباربرداریبافدست
متوالی
شاود.   می گی نامیدهانحنای تاخوردطوا  ’CCمنطقه 

والااد ) یهااا دیکساالبااا شااوارش مجوااوع تعااداد 
باه جلاو    (Paint Brush افزار نرمشوارش مسافت در 

انحناای  ا طاو تاوان   مای  ،و به عقا  لرکات کارده   
را در والدی بادون دیوانسایون مطااب     گی تاخورد
نیااز  05ی هااا نوااود. شااکل گیااری اناادازه 1جاادوا 
که بر را خطی آماری  ی بهینه غیرخطی ذاتا ها برازش

 دهد.  می نشان ،روی این اعداد صورت دییرفته است

 
گیریشده)مأخذ نگارندگان( طولانحنایتاخوردگیاندازه6جدول



 طوا انحنای تاخوردگی g/cm2 بارگیاری برلس میزان 

05 g/cm2 090 

055 g/cm2 090 

055 g/cm2 003 

055 g/cm2 079 

0555 g/cm2 080 

0055 g/cm2 070 

0555 g/cm2 071 

055 g/cm2 070 

055 g/cm2 078 

055 g/cm2 077 

05 g/cm2 011 

 
 هاا  ( در ایان بارازش  R2بررسی میزان هوبستگی)

بینی رفتار لرکتی طاوا   دهد که امکان دیش یم نشان
 مراتا   باه در هنگاام بارگایاری   گی انحنای تااخورد 

گی در انحناای تااخورد  بهتر از رفتار لرکتای طاوا   
بارخ ف   . این موضوع دقیقاا  است هنگام باربرداری

کاه در هنگاام    است رفتار لرکتی ارتفاع تاخوردگی
شاتر  نواود. بررسای بی   نوای  بینی دیشبارگیاری قابل 

 ها یک از داده صورت لیف هر دهد که در می نشان
در برازش صورت دییرفته برای بررسی تیییر رفتاار  

گی در لاین بارگایاری میازان    انحنای تاخوردطوا 
یاباد. ایان در    مای  ضری  هوبستگی برازش افزایش

در بارازش   هاا  یاک از داده  لا ی است که لیف هر
د تاا  شاو  مای  صورت دییرفته برای باربرداری ساب  

ضری  هوبستگی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. 
دهنده دایاداری و ثباات اساتاتیکی     این موضوع نشان

بیشتر فرش بر روی زمین یا دا تِ انبارداری در لین 
 .است واسطه سطح تواس بیشتر تاخوردگی به
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تاخوردگیبینیتغییراتطولانحنایپذیرفتهجهتپیشهایآماریصورت برازش15شکل
درحینبارگذاریوباربرداری)مأخذ نگارندگان(

 
بررسیحرکتنقاطانتخدابیومعدینبدر.4.8

دربدافدسدتگیفدرشانحنایتداخوردروی
متوالیهنگامبارگذاریوباربرداری

گی انحناای تااخورد  ریخات   تار  جهت بررسی دقیا  
بارداری دان     و دیش از آغاز تصاویر  باف دستفرش 
شده در کنااره طاو ی    )چرم دوخته ر روی  وارنقطه ب
گردد. مختصات این منااط    می گیاری ع مت فرش(
لااین بارگاایاری و  بااار تصااویربرداری و در در هاار

نقا  اوا و دوم در نالیه شود.  می باربرداری خوانده
چهاارم و   گی و نقاا  ساوم،  انحنای تاخوردتحتانی 

ار گی قاارانحنااای تاااخوردداانج  در نالیااه فوقااانی 
نقطاه   دان  قرارگیاری  موقعیات   00کل شا . اند گرفته

دهاد.   می گی نشانانحنای تاخوردبر روی را انتخابی 
ی هاا  برازش 00شکل  اعداد خوانده شده و 4جدوا 

خطی صورت دییرفته بر روی این نقا  را در لاین  
 دهد.  می بارگیاری نشان

دست آمده در نقطه اوا  هی بها بررسی مختصات
. به این معنای  است این نقطهای  دلهلاکی از لرکت 

ی ابتاادایی نزدیااک بااه هااا کااه مختصااات بارگاایاری
آمده در  دست بهی ها یکدیگر بوده و سپس مختصات

بارهای میانی و نهایی نیز در یک لدود و کنار ه  و 

گیرناد. چناین    مای  با اخت ف از نقا  ابتادایی قارار  
در نقطه دوم وجود نادارد.   ای( )لرکت دله شرایطی

جایی در مختصاات نقاا  اوا و    هبیشترین میزان جاب
در نقطاه   دهاد.  می رخ g/cm2055دوم در بارگیاری 

دنج  بر خ ف ساایر نقاا  کاه باا افازایش میازان       
بارگاایاری مختصااات نقااا  در یااک سااوت معااین  

نواید، تیییرات مختصات نقطه دانج  کاه    می لرکت
در انتهای نالیاه فوقاانی قارار دارد در یاک ساوت      

هو نین بیشترین میزان تیییرات در  .نیست صمشخ
چهارم و دانج  کاه در نالیاه     مختصات نقا  سوم،

  گی قرار دارند از بارگایاری انحنای تاخوردفوقانی 

g/cm2055  بهg/cm2055 دهد. ایان تیییارات    رخ می
 بیشتر از دو نقطه دیگر است. مرات  بهدر نقطه دنج  

ناس  بودن آمده لاکی از م دست بهمقایسه نتای  
ی خطی برای نقاا  اوا  ها ضرای  هوبستگی برازش
ایان در   .اسات  متوا یی ها و دوم در لین بارگیاری

ی خطای  ها لا ی است که ضرای  هوبستگی برازش
 دانج  و  ساوم  ،چهارمدر لین بارگیاری برای نقا  

گی قارار دارناد،   انحنای تاخوردکه در نالیه فوقانی 
ی  هوبساتگی در  . نامناس  بودن ضرانیست مناس 

صاحیح   بینای  دایش این نقا  سب  کااهش التوااا   

ی متاوا ی خواهاد باود.    هاا  رفتار آنهاا در بارگایاری  
ی متوا ی نالیاه  ها عبارت دیگر در لین بارگیاری به

ی ها جایی هگی تیییرات و جابانحنای تاخوردتحتانی 
که تیییرات آن دارد ی نسبت به نالیه فوقانی تر منظ 

 است. تر  ناگهانی و نامنظ
 08شااکل اعااداد خوانااده شااده و    9جاادوا 

ی خطی صورت دییرفته بر روی این نقاا   ها برازش

ضاارای  دهااد.  را در لااین باااربرداری نشااان ماای 
ی خطی صورت دییرفتاه بارای   ها هوبستگی برازش

مناسا  اسات.    کلیه نقا  در لین باربرداری تقریباا  
مناس  بودن ضرای  هوبستگی این نقاا  در لاین   

رفتار آنهاا   بینی دیشرداری سب  افزایش التواا بارب
  .شدی متوا ی خواهد ها در باربرداری

 

 
 

گیریپنجنقطهانتخابیبررویانحنایتاخوردگی موقعیتقرار11شکل
)مأخذ نگارندگان(

 
هایمتوالی مختصاتنقاطانتخاببررویانحنایتاخوردگیدرحینبارگذاری7جدول

ندگان()مأخذ نگار


 مختصات نقطه دنج  مختصات نقطه چهارم مختصات نقطه سوم مختصات نقطه دوم مختصات نقطه اوا میزان بار
g/cm205 091 904- 085 490- 081 100- 050 048- 304 104- 
g/cm2055 097 947- 004 300- 087 177- 050 150- 300 108- 
g/cm2055 048 0548- 000 300- 085 190- 050 141- 308 480- 
g/cm2055 040 0540- 98 904- 070 434- 058 304- 305 300- 
g/cm20555 010 0534- 90 904- 000 309- 054 330- 301 379- 
g/cm20055 018 0539- 90 909- 017 309- 059 958- 308 379- 

 



Goljam [24] ed 2.indd   88 12/23/2014   11:46:57 PM



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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تاخوردگیبینیتغییراتطولانحنایپذیرفتهجهتپیشهایآماریصورت برازش15شکل
درحینبارگذاریوباربرداری)مأخذ نگارندگان(

 
بررسیحرکتنقاطانتخدابیومعدینبدر.4.8

دربدافدسدتگیفدرشانحنایتداخوردروی
متوالیهنگامبارگذاریوباربرداری

گی انحناای تااخورد  ریخات   تار  جهت بررسی دقیا  
بارداری دان     و دیش از آغاز تصاویر  باف دستفرش 
شده در کنااره طاو ی    )چرم دوخته ر روی  وارنقطه ب
گردد. مختصات این منااط    می گیاری ع مت فرش(
لااین بارگاایاری و  بااار تصااویربرداری و در در هاار

نقا  اوا و دوم در نالیه شود.  می باربرداری خوانده
چهاارم و   گی و نقاا  ساوم،  انحنای تاخوردتحتانی 

ار گی قاارانحنااای تاااخوردداانج  در نالیااه فوقااانی 
نقطاه   دان  قرارگیاری  موقعیات   00کل شا . اند گرفته

دهاد.   می گی نشانانحنای تاخوردبر روی را انتخابی 
ی هاا  برازش 00شکل  اعداد خوانده شده و 4جدوا 

خطی صورت دییرفته بر روی این نقا  را در لاین  
 دهد.  می بارگیاری نشان

دست آمده در نقطه اوا  هی بها بررسی مختصات
. به این معنای  است این نقطهای  دلهلاکی از لرکت 

ی ابتاادایی نزدیااک بااه هااا کااه مختصااات بارگاایاری
آمده در  دست بهی ها یکدیگر بوده و سپس مختصات

بارهای میانی و نهایی نیز در یک لدود و کنار ه  و 

گیرناد. چناین    مای  با اخت ف از نقا  ابتادایی قارار  
در نقطه دوم وجود نادارد.   ای( )لرکت دله شرایطی

جایی در مختصاات نقاا  اوا و    هبیشترین میزان جاب
در نقطاه   دهاد.  می رخ g/cm2055دوم در بارگیاری 

دنج  بر خ ف ساایر نقاا  کاه باا افازایش میازان       
بارگاایاری مختصااات نقااا  در یااک سااوت معااین  

نواید، تیییرات مختصات نقطه دانج  کاه    می لرکت
در انتهای نالیاه فوقاانی قارار دارد در یاک ساوت      

هو نین بیشترین میزان تیییرات در  .نیست صمشخ
چهارم و دانج  کاه در نالیاه     مختصات نقا  سوم،

  گی قرار دارند از بارگایاری انحنای تاخوردفوقانی 

g/cm2055  بهg/cm2055 دهد. ایان تیییارات    رخ می
 بیشتر از دو نقطه دیگر است. مرات  بهدر نقطه دنج  

ناس  بودن آمده لاکی از م دست بهمقایسه نتای  
ی خطی برای نقاا  اوا  ها ضرای  هوبستگی برازش
ایان در   .اسات  متوا یی ها و دوم در لین بارگیاری

ی خطای  ها لا ی است که ضرای  هوبستگی برازش
 دانج  و  ساوم  ،چهارمدر لین بارگیاری برای نقا  

گی قارار دارناد،   انحنای تاخوردکه در نالیه فوقانی 
ی  هوبساتگی در  . نامناس  بودن ضرانیست مناس 

صاحیح   بینای  دایش این نقا  سب  کااهش التوااا   

ی متاوا ی خواهاد باود.    هاا  رفتار آنهاا در بارگایاری  
ی متوا ی نالیاه  ها عبارت دیگر در لین بارگیاری به

ی ها جایی هگی تیییرات و جابانحنای تاخوردتحتانی 
که تیییرات آن دارد ی نسبت به نالیه فوقانی تر منظ 

 است. تر  ناگهانی و نامنظ
 08شااکل اعااداد خوانااده شااده و    9جاادوا 

ی خطی صورت دییرفته بر روی این نقاا   ها برازش

ضاارای  دهااد.  را در لااین باااربرداری نشااان ماای 
ی خطی صورت دییرفتاه بارای   ها هوبستگی برازش

مناسا  اسات.    کلیه نقا  در لین باربرداری تقریباا  
مناس  بودن ضرای  هوبستگی این نقاا  در لاین   

رفتار آنهاا   بینی دیشرداری سب  افزایش التواا بارب
  .شدی متوا ی خواهد ها در باربرداری

 

 
 

گیریپنجنقطهانتخابیبررویانحنایتاخوردگی موقعیتقرار11شکل
)مأخذ نگارندگان(

 
هایمتوالی مختصاتنقاطانتخاببررویانحنایتاخوردگیدرحینبارگذاری7جدول

ندگان()مأخذ نگار


 مختصات نقطه دنج  مختصات نقطه چهارم مختصات نقطه سوم مختصات نقطه دوم مختصات نقطه اوا میزان بار
g/cm205 091 904- 085 490- 081 100- 050 048- 304 104- 
g/cm2055 097 947- 004 300- 087 177- 050 150- 300 108- 
g/cm2055 048 0548- 000 300- 085 190- 050 141- 308 480- 
g/cm2055 040 0540- 98 904- 070 434- 058 304- 305 300- 
g/cm20555 010 0534- 90 904- 000 309- 054 330- 301 379- 
g/cm20055 018 0539- 90 909- 017 309- 059 958- 308 379- 
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یتاخوردگیدرحینبارگذاریجایینقاطانتخابیبررویانحناپذیرفتهبرایجابههایخطیصورت برازش12شکل
)مأخذ نگارندگان(



  

  

 
 

هایمتوالی)مأخذ نگارندگان( مختصاتنقاطانتخاببررویانحنایتاخوردگیدرحینباربرداری9جدول
 

 مختصات نقطه دنج  مختصات نقطه چهارم مختصات نقطه سوم مختصات نقطه دوم مختصات نقطه اوا میزان بار
g/cm20555 013 0510- 95 904- 005 491- 055 308- 309 301- 

g/cm2055 011 0548- 95 901- 051 359- 055 374- 300 370- 
g/cm2055 010 0535- 98 988- 003 300- 050 345- 300 378- 
g/cm2055 010 0530- 97 981- 003 380- 053 390- 307 377- 

g/cm205 010 0537- 90 984- 003 388- 059 391- 300 377- 

 
لرکات کوتار    لااکی از  9بررسی اعداد جدوا 

جایی  ه. بیشترین جاباستمختصات نقا  تعیین شده 
گاردد. ایان در    در نقطه انتخابی چهارم مشااهده مای  

اوا و دوم کوتاارین  لااا ی اساات کااه نقااا  داانج ،
جایی مختصات را دارند. از این بین نقا  اوا و  هجاب

 گی قرار دارند.ای تاخوردانحندوم در نالیه تحتانی 
 



بررویانحنایتاخوردگیجایینقاطانتخابیهایخطیصورتپذیرفتهبرایجابه برازش18شکل
درحینباربرداری)مأخذ نگارندگان(

  

  

 
 

انحنددایبررسددیفیددایخددالیداخددل.5.8
درهنگامبارگدذاریبافدستگیفرشتاخورد

متوالیوباربرداری
شاده فضاای خاا ی     تعداد دیکسل خوانده 05جدوا 

در هر مرلله از افازایش  را گی انحنای تاخوردداخل 
نیااز  07دهااد. شااکل  یااا کاااهش فشااار نشااان ماای 

بر را دییرفته  صورتخطی  خطی ذاتا  غیری ها برازش
ی خوانده شده فضاای  ها روی تیییرات تعداد دیکسل

از  در هار مرللاه  را تااخوردگی   یخا ی داخل انحنا
دهااد. ضااری   بارگاایاری یااا باااربرداری نشااان ماای

 یهوبستگی برازش میزان فضای خا ی داخال انحناا  

از ضاری    مراتا   بهتاخوردگی در هنگام بارگیاری 
انحناای  هوبستگی برازش میزان فضای خا ی داخال  

تار   گی در هنگام باربرداری باانتر و مناسا   تاخورد
ه بر روی برازش صورت دییرفت تر است. به بیان ساده

باا  گی انحناای تااخورد  تیییرات فضای خا ی داخال  
تواناد تیییارات را    افزایش فشار با اعتواد بانیی مای 

لااا ی اساات کااه چنااین  نوایااد. ایاان در بیناای داایش
شرایطی در هنگام باربرداری وجود نادارد. بیشاترین   

انحنااای میاازان تیییاارات در فضااای خااا ی داخاال  
افزایش فشار از گی در هنگام فشاردییری در تاخورد

Goljam [24] ed 2.indd   90 12/23/2014   11:46:57 PM



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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یتاخوردگیدرحینبارگذاریجایینقاطانتخابیبررویانحناپذیرفتهبرایجابههایخطیصورت برازش12شکل
)مأخذ نگارندگان(



  

  

 
 

هایمتوالی)مأخذ نگارندگان( مختصاتنقاطانتخاببررویانحنایتاخوردگیدرحینباربرداری9جدول
 

 مختصات نقطه دنج  مختصات نقطه چهارم مختصات نقطه سوم مختصات نقطه دوم مختصات نقطه اوا میزان بار
g/cm20555 013 0510- 95 904- 005 491- 055 308- 309 301- 

g/cm2055 011 0548- 95 901- 051 359- 055 374- 300 370- 
g/cm2055 010 0535- 98 988- 003 300- 050 345- 300 378- 
g/cm2055 010 0530- 97 981- 003 380- 053 390- 307 377- 

g/cm205 010 0537- 90 984- 003 388- 059 391- 300 377- 

 
لرکات کوتار    لااکی از  9بررسی اعداد جدوا 

جایی  ه. بیشترین جاباستمختصات نقا  تعیین شده 
گاردد. ایان در    در نقطه انتخابی چهارم مشااهده مای  

اوا و دوم کوتاارین  لااا ی اساات کااه نقااا  داانج ،
جایی مختصات را دارند. از این بین نقا  اوا و  هجاب

 گی قرار دارند.ای تاخوردانحندوم در نالیه تحتانی 
 



بررویانحنایتاخوردگیجایینقاطانتخابیهایخطیصورتپذیرفتهبرایجابه برازش18شکل
درحینباربرداری)مأخذ نگارندگان(

  

  

 
 

انحنددایبررسددیفیددایخددالیداخددل.5.8
درهنگامبارگدذاریبافدستگیفرشتاخورد

متوالیوباربرداری
شاده فضاای خاا ی     تعداد دیکسل خوانده 05جدوا 

در هر مرلله از افازایش  را گی انحنای تاخوردداخل 
نیااز  07دهااد. شااکل  یااا کاااهش فشااار نشااان ماای 

بر را دییرفته  صورتخطی  خطی ذاتا  غیری ها برازش
ی خوانده شده فضاای  ها روی تیییرات تعداد دیکسل

از  در هار مرللاه  را تااخوردگی   یخا ی داخل انحنا
دهااد. ضااری   بارگاایاری یااا باااربرداری نشااان ماای

 یهوبستگی برازش میزان فضای خا ی داخال انحناا  

از ضاری    مراتا   بهتاخوردگی در هنگام بارگیاری 
انحناای  هوبستگی برازش میزان فضای خا ی داخال  

تار   گی در هنگام باربرداری باانتر و مناسا   تاخورد
ه بر روی برازش صورت دییرفت تر است. به بیان ساده

باا  گی انحناای تااخورد  تیییرات فضای خا ی داخال  
تواناد تیییارات را    افزایش فشار با اعتواد بانیی مای 

لااا ی اساات کااه چنااین  نوایااد. ایاان در بیناای داایش
شرایطی در هنگام باربرداری وجود نادارد. بیشاترین   

انحنااای میاازان تیییاارات در فضااای خااا ی داخاال  
افزایش فشار از گی در هنگام فشاردییری در تاخورد
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g/cm2055  بهg/cm2055   در ای  است. چناین نتیجاه
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گیرینتیجه.4
دییرفتاه و آن اه کاه در     تحقیا  صاورت   بر اسااس 
نتاای  زیار را   توان  میهای قبلی برشورده شد  قسوت

 بیان نوود.
شناساای  بااا مطا عااه رفتااار و ریخاات    -ا ااا

تری را  های مناس  توان شیوه ردگی در فرش میتاخو
برای انباارداری و نگهاداری آن ارائاه داد. بیشاترین     
قسوتی از فرش که در لین انبارداری و در نگهداری 

بیند، بخاش تااخورده فارش     مدت آسی  می طوننی
لدی است که منجار   به ها  یاست. برخی از این آس

 بااه بااروز عیاا  شکساات و یااا ترکیاادگی در فاارش
گردد. در صورتی که ریخت و رفتاار تااخوردگی    می

متناس  با دارامترهاای مختلاا ماورد مطا عاه قارار      
را نیااز باارای ای  هااای بهینااه تااوان شاایوه ماای ،گیاارد

نگهداری و تاخوردگی فرش دیشنهاد نوود تا از بروز 
. کارد قابال جباران جلاوگیری     غیار  این عیوق بعضا 

مترهای مختلفی دارا تأثیردیشتر و در مقانت دیگری 
هو ون دما، رطوبت، ارتفاع درز، شیوه بافت و زمان 
در رفتار تاخوردگی مورد تحلیل قرار گرفت. در این 

ثر در رفتاار  ؤی ما هاا  تحقی  یکای دیگار از داارامتر   
 تاخوردگی، یعنی تیییرات فشار در لاین انباارداری  

 .شدمطا عه 
ریخت یک فرش تااخورده باه دان  نالیاه      -ق

نالیاه فوقاانی و تحتاانی     ،و ثابت فرش انتهای آزاد 
گی و فضاای خاا ی داخال انحناای     انحنای تااخورد 

. با افزایش فشار، فضای استتاخوردگی قابل تقسی  
گی باا لرکات نالیاه    انحناای تااخورد  خا ی داخل 

گی به سوت دایین باه شادت   انحنای تاخوردفوقانی 
یابد. این در لاا ی اسات کاه باا لرکات       می کاهش

گی باه ساوت داایین،    انحنای تااخورد ی نالیه تحتان

گی با نسبت بسیار انحنای تاخوردفضای خا ی داخل 
یابد. هو ناین انتهاای آزاد فارش     می کوتری افزایش

لرکات   g/cm20555ی بانتر از ها ه در فشارخورد تا
نوایاد کاه    مای  محدودی را به سوت بان آغااز  نسبتا 
ای انحنا در افزایش فضای خا ی داخال   چندانی تأثیر

گی ناادارد. انتهااای ثاباات فاارش در هنگااام تاااخورد
 جایی ندارد. هلرکت و جاب گونه هیچافزایش فشار 

انحناای  با کاهش فشار، فضای خا ی داخال   - 
انحنااای گی بااا لرکاات نالیااه فوقااانی    تاااخورد
گی به سوت بان افزایش یافتاه و باا لرکات    تاخورد

 گی به سوت بان کاهشانحنای تاخوردنالیه تحتانی 
کوتار   مرات  بهاین کاهش میزان یابد. با این لاا  یم

گی انحناای تااخورد  از افزایش فضای خاا ی داخال   
گی باه  انحنای تاخوردلرکت نالیه فوقانی  ناشی از

در هنگاام بااربرداری، انتهاای آزاد     .استسوت بان 
شاود   جا مای  هفرش تاخورده اندکی به سوت بان جاب

انحناای  خال  چنادانی بار فضاای خاا ی دا     تاأثیر که 
 گی ندارد.تاخورد
انحناای  بررسی و مقایسه فضای خا ی داخل  -د

دهااد  گی در هنگااام فشاااردییری نشااان ماایتاااخورد
گی در زیار فشاار   انحنای تاخوردفضای خا ی داخل 

g/cm205  برابر فضای خاا ی داخال انتهاای     9 تقریبا
تاا   g/cm20055تاخوردگی داس از لایف فشاار از    

باا افازایش    است. مطوئناا   g/cm205رسیدن به فشار 
زمان در هر مرلله از بارگیاری ایان نسابت فزونای    

فارش   تار  ی  جادی سیافته و سب  خط افتادگی و آ
 خواهد شد.

بار روی فضاای   انجاام داردازش تصاویری     -اه
دهاد کاه    گی نشاان مای  انحنای تااخورد خا ی داخل 

 صاورت  باه کاهش این فضای خاا ی   بینی دیشامکان 
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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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نتیجاه لاصال از داردازش     تأییاد آمد که لااکی از  

گی انحناای تااخورد  تصویری فضاای خاا ی داخال    
 .است
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)مأخذ نگارندگان(


 تعداد دیکسل خوانده شده g/cm2 لس  میزان بارگیاری بر
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گیرینتیجه.4
دییرفتاه و آن اه کاه در     تحقیا  صاورت   بر اسااس 
نتاای  زیار را   توان  میهای قبلی برشورده شد  قسوت

 بیان نوود.
شناساای  بااا مطا عااه رفتااار و ریخاات    -ا ااا

تری را  های مناس  توان شیوه ردگی در فرش میتاخو
برای انباارداری و نگهاداری آن ارائاه داد. بیشاترین     
قسوتی از فرش که در لین انبارداری و در نگهداری 

بیند، بخاش تااخورده فارش     مدت آسی  می طوننی
لدی است که منجار   به ها  یاست. برخی از این آس

 بااه بااروز عیاا  شکساات و یااا ترکیاادگی در فاارش
گردد. در صورتی که ریخت و رفتاار تااخوردگی    می

متناس  با دارامترهاای مختلاا ماورد مطا عاه قارار      
را نیااز باارای ای  هااای بهینااه تااوان شاایوه ماای ،گیاارد

نگهداری و تاخوردگی فرش دیشنهاد نوود تا از بروز 
. کارد قابال جباران جلاوگیری     غیار  این عیوق بعضا 

مترهای مختلفی دارا تأثیردیشتر و در مقانت دیگری 
هو ون دما، رطوبت، ارتفاع درز، شیوه بافت و زمان 
در رفتار تاخوردگی مورد تحلیل قرار گرفت. در این 

ثر در رفتاار  ؤی ما هاا  تحقی  یکای دیگار از داارامتر   
 تاخوردگی، یعنی تیییرات فشار در لاین انباارداری  

 .شدمطا عه 
ریخت یک فرش تااخورده باه دان  نالیاه      -ق

نالیاه فوقاانی و تحتاانی     ،و ثابت فرش انتهای آزاد 
گی و فضاای خاا ی داخال انحناای     انحنای تااخورد 

. با افزایش فشار، فضای استتاخوردگی قابل تقسی  
گی باا لرکات نالیاه    انحناای تااخورد  خا ی داخل 

گی به سوت دایین باه شادت   انحنای تاخوردفوقانی 
یابد. این در لاا ی اسات کاه باا لرکات       می کاهش

گی باه ساوت داایین،    انحنای تااخورد ی نالیه تحتان

گی با نسبت بسیار انحنای تاخوردفضای خا ی داخل 
یابد. هو ناین انتهاای آزاد فارش     می کوتری افزایش

لرکات   g/cm20555ی بانتر از ها ه در فشارخورد تا
نوایاد کاه    مای  محدودی را به سوت بان آغااز  نسبتا 
ای انحنا در افزایش فضای خا ی داخال   چندانی تأثیر

گی ناادارد. انتهااای ثاباات فاارش در هنگااام تاااخورد
 جایی ندارد. هلرکت و جاب گونه هیچافزایش فشار 

انحناای  با کاهش فشار، فضای خا ی داخال   - 
انحنااای گی بااا لرکاات نالیااه فوقااانی    تاااخورد
گی به سوت بان افزایش یافتاه و باا لرکات    تاخورد

 گی به سوت بان کاهشانحنای تاخوردنالیه تحتانی 
کوتار   مرات  بهاین کاهش میزان یابد. با این لاا  یم

گی انحناای تااخورد  از افزایش فضای خاا ی داخال   
گی باه  انحنای تاخوردلرکت نالیه فوقانی  ناشی از

در هنگاام بااربرداری، انتهاای آزاد     .استسوت بان 
شاود   جا مای  هفرش تاخورده اندکی به سوت بان جاب

انحناای  خال  چنادانی بار فضاای خاا ی دا     تاأثیر که 
 گی ندارد.تاخورد
انحناای  بررسی و مقایسه فضای خا ی داخل  -د

دهااد  گی در هنگااام فشاااردییری نشااان ماایتاااخورد
گی در زیار فشاار   انحنای تاخوردفضای خا ی داخل 

g/cm205  برابر فضای خاا ی داخال انتهاای     9 تقریبا
تاا   g/cm20055تاخوردگی داس از لایف فشاار از    

باا افازایش    است. مطوئناا   g/cm205رسیدن به فشار 
زمان در هر مرلله از بارگیاری ایان نسابت فزونای    

فارش   تار  ی  جادی سیافته و سب  خط افتادگی و آ
 خواهد شد.

بار روی فضاای   انجاام داردازش تصاویری     -اه
دهاد کاه    گی نشاان مای  انحنای تااخورد خا ی داخل 

 صاورت  باه کاهش این فضای خاا ی   بینی دیشامکان 
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در هنگااام ای  قاباال م لظااه آماااری و بااا اطوینااان
 ایکن ایان امکاان     وجود دارد. متوا یی ها بارگیاری
انحناای  افزایش فضای خا ی داخال   بینی دیشجهت 
ایان   در هنگام بااربرداری وجاود نادارد.   گی تاخورد

ی انباار شاده   ها دهد آسیبی که فرش مسئله نشان می
تاااخورده روی یکاادیگر از کاااهش بااار  صااورت بااه
ی تاخورده ها شدن ارتفاع فرش )ک  متوا ی صورت به

بیشاتر از آسایبی    مراتا   باه بینناد   روی یکدیگر( می
تااخورده و   صاورت  بهی انبار شده ها است که فرش

ی هاا  مانادن ارتفااع فارش    )ثابات  بدون تیییار نیارو  
 بینند. تاخورده روی یکدیگر( می

روی انتخابی شاخص  لرکت نقا  بینی دیش -و
)بارگیاری(  اعواا فشارگی در هنگام انحنای تاخورد

انحناای  تاوان   وجود ندارد. باا ایان لااا مای     تقریبا 
)بارگایاری( را   گی در هنگاام اعوااا فشاار   تاخورد

 تعیین نوود. این شرایط در هنگاام بااربرداری دقیقاا    
)لایف فشاار(    در هنگاام بااربرداری   .اسات عکس 
انحنااای لرکاات نقااا  شاااخص روی   بیناای داایش
گی انحناای تااخورد  طوا  اما ،گی وجود داردتاخورد

دهاد   کرد. این مسئله نشان مای  بینی دیشتوان  نوی را
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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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 دهیچک
ه سبب افکاا    قاایاج دااد ی       ب ربازید از انسان

این آشانای   اباای حیات با پجیجه شکا  آشنا بوده   
د  اد ا  گوناگون به اشاکا  گونااگون  ادا اه یاف اه     

   بجیه  است  اوله شکا  د  هنرهای  است. از این
گوناگون به طار    ناوق  اناکااا یاباج. فار  از      

 اناجه   دمله هنرهای  است که باه اسا ناد آراا  باا      
 وضااوش شااکا   ا پااص از قیاار خاا وی د   ااود 
گنجانجه است   د  این قیر تا د داه  فیاه هناری    

  به کاالی  تجمل    اشراف  بجیل گش ه  یاف ه ءا تاا
 د  ه د  فار   بار  شاکا   ناش  دود تی اه .است

 کاا  ا  الب اه    قماجه  لیا دل د  باه  تواناج     هیخ و
   دا    بام   ریتیو اناکاا  یککه  باشج    ا ت
ی  نمااا  ااج ت  ی د بااا ی هااا شااکا گاه د  شاااهانه
 اطیریاس می  اه انیبی گرید   فر ی    بر شاهان

 انجاا   ااتیتحا با که استی ادیخ   جیخ  قرفان  
 هماوا ه نماادین   می  ااه  ،هیخ وی ها فر  د  شجه
 از اسات.   باوده  آن نااو  ی  داود  لیدال از  بخش
 بهشات    باا   ازی ا  تجل هموا ه فر  ناش  طرف
 شکا  خحنه  دود لذا. است بوده انیرانیای برا قجن
 باا  هماراه  یریتیاو  نخسات  نگااه  د  کاه  فر  د 

  لا یدل چاه  جینما     تجاق  ای می ونر    شونت
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