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پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست

دغدغه 
پژوهشی،شاندیز
غالمرضاطوسیان
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای
دانشجوی دکتری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی ،دانشگاه هنر اصفهان

هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها
امیرحسینچیتسازیان

دکتر
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
دانشیار دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه کاشان
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گستردگی
ایران به
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف
مهرنازآزادی
دکتر
تأمین
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره
استادیار دانشکده مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
فراوانفرو
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة 
فتحعلیقشقایی
رفت.
پژوهشی
محورهای
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و
هنر ،دانشگاه کاشان 
معماری و
دانشکده
مربی،
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در اولویت قرار دارند؟...
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
بازس ازی
تو
سؤال ومرم
محل ت ب
اولویت بآنی دس
طرحی ،هنردوس
چکیده  که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین از س ر
است.
تردید
اربردوی ر رین
نوشتارن و
گرانبه ارری
قالی ای ران از جمل
های ای ن
همیش
کردنحال
هزینهبا این
زدهاند.
دوبارهی ها
تذکاری قال
ناچیز
بودجه
ده که
بدیمهم
استی برآسیاین
تنها کتأکید
مراد از این
های
اولویت
علمیاست با
ضروری
است
بیش ازاز دیسایر
پژوهشی
نیازمندگ و
حوزهرها فرهن
رباز مع
است ک
هنرهای بشری
شنارت
بازخوانیعدم
نبوده و بعضاً
صحویح و
وسواس ها
تدبیر و مرمت
ارر طقابلی توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
برگزید.ف نکته
درست را
پژوهشی ،راه
دس ببافبة
است .این
روانایی ایرانیان بوده
صحیح آسیب ،عوامل آسیبرسان و دالیل ایجاد آن،
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
اعصار در معرض آسیب ها و مخاطراری ق رار داش ب
دارد.الزم در مرمت ق الی منج ر ب رس ری
مهارت
عدمتأمل
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای
ک گاه منجر ب نابودی نمون هایی از آن شده اس ت.
نابودی قالی گردیده اس ت .در پ ووه روص ییی-
عابد
در این مسیر ،افرادی گاه برای امرار مع ا و گ اهی
محمدرضا ای
رحلیلی حاضر ک ب دو رو میدانی و کبابخان
و
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صورت گرفب است ،آسیب ها ،میزان آسیبدیدگی و

سطحبندی آسیب ها در قالی ایران مورد مطالع ق رار

گرفب است .ب همین منظور ،اببدا عوامل آسیبرسان
اص لی ،انس انی -فیزیک ی -ج انوری (زیس بی -
آسیب ها ،شامل پرزی ،گرهای ،پودی وراری پردارب

ب مرور ب جنب های زیباشناربی آن اهمی ت بیش بری

ب

س طحبن دی

شده است .در ادام گروهبن دی آنه ا ب دس ب ه ای

بوده و در عین حال شیوه ای ن وین در رقس ی بن دی

گرفب اند .بدینس ان ق الی ای ران ب عن وان یک ی از

آسیب ها است .در ادام در بررسی های میدانی برری

آس یبه ا در ه ر س گ روه درونس ارباری،
برونسارباری و جنبی ب همراه ذکر دالیل ایجاد آن
آسیب ارائ گردی ده اس ت .نب ای پ ووه

نش ان

می دهد ک بس یاری از آس یب ه ای درون س ارباری
مربوط ب مرحلة پی

از بافت و حین بافت اس ت و

با درک صحیح از عامل آسیب رسان و همچنین ن و
و سطح آسیب م یر وان راهک ار مناس ب مرمب ی را
بدون مخدو

کردن اصالتها ارائ کرد.

واژههااایکلی ادی :ق الی ای ران ،آس یبه ای ق الی،
آسیبشناسی ،سطحبندی آسیب ،مرمت فر .

زینتبخ زیسبگاه های رود قرار دادند ،بلک از آن
ب عنوان پیشک و هدی ب ملت های دیگر نیز به ره

شارص ر رین جل وه ه ای فرهن گ ن اب ایران ی ب

ران ه ا،
جهانی ان معرف ی گردی ده و زین تبخ
کاخها ،مساجد و موزههای بزرگ جهان شده است.
با نگاهی کارشناس ان ب ق الی ای ران م یر وان

جنب های آشکار و نهانی را ب رای ای ن هن ر ص ناعی
برش مرد .ظراف ت ،زیب ایی ،ب روز عقای د و باوره ا،

اسبعداد و رشقیت و دقت انسانی ،بهرهگیری از مواد
و مصالح اولی مناسب شامل دار ،نخ چل  ،پود ،ر ار،

رنگرزی ...موارد آشکار و نهانی است ک نمیروان از
آنها چش پوشی کرد .با این حال موض و حیاظ ت،

مرمت و آسیب شناسی نیز از م واردی اس ت ک ب ا

م وارد ذک ر ش ده ف وق اررب اط مس بقیمی داش ب و

بیروجهی ب آن ،زیانهای جبرانناپ یری را در پ ی

رواهد داشت .عوامل و زمین های مخبلیی در ایج اد

مقدمه 
هنرهای دسبی ک زاییده ذوق و سلیقة انسانهاس ت

رسارت ب این دستبافبة ارزشمند نق

اندیش ماندگاری بوده اند ،از اینرو بس یاری ر ش

آسیب های جانوری (زیسبی موج ودات زن ده غی ر

یکی از جل وه ه ای ب ارز فرهن گ ه ر مل ت اس ت.
رمدنهای بش ری از ابب دای ش کلگی ری ر ود ،در
کرده اند آثار و دستسارب های رود را ک اببدا نق

کاربردی آن بر هنری ب ودن برر ری داش ب  ،ع واملی
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برای میرو کردن ران ها اسبیاده میشد ،با اینحال

داده شد .ایرانیان در اعصار مخبلف قالی را ن رنه ا

درونسارباری ،برونسارباری و جنبی انجام گرفب
است ک نسبت ب پووه های پیشین جزئ ینگرر ر

56

فرهنگ و آداب و رسوم رود قرار دهند.

بدون شک یکی از باشکوه ررین و زیباررین ای ن
آثار در ایران ،ق الی اس ت .اگرچ در ابب دا از ق الی

ش یمیایی ،بررس ی ش ده و س
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راهبردی برای معرفی ر ود و اب زاری ب رای ر روی

دارد ک ب

اربصار میروان ب انسان ک مهمبرین و مخرب ررین
آسیب رسان ب شمار میرود ،اشاره کرد .دومین زمین

انسانی یعنی بیدها ،سوسک ها ،موریان ها ،قارچ ه ا و

موجودات ذرهبینی از این دست است .سومین عامل،
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ش امل ن ور (طبیع ی،

در ادام ب گروهبندی آس یب ه ا پردارب ش ده

عام ل فیزیک ی اس ت ک

چهارمین و شاید مخرب ررین آسیب رسان غیرزن ده،
مواد شیمیایی ب حساب میآیند ک اکس ید کنن دهه ا،

این بخ سعی شده با نگاهی ه راسبا با نظری های
عل مرمت،گروهبندی نوینی از آسیب ها ارائ ش ود.

مص نوعی  ،آب و ه وا (رطوب ت ،ح رارت اس ت.

حشلهای آلی ،اسیدها ،قلیاها از آن جمل اند.

آگاهی از قدرت رخریب و آسیب رسانی هر یک

است ک مهمبرین بخ

سرمقاله

پ ووه

حاض ر اس ت .در

این گروه ها شامل آسیب های درون س ارباری اس ت

ک اصلی ررین عامل ایجاد آن انس ان (رولی د کنن ده

از این عوامل و شنارت سطوح آس یبدی ده ک در
بوده و بسب ب نو انبخاب ،ب کارگیری و یا اس بیاده
دست
حوزة
پژوهشگرانی که در
مناسبر وب بهزینه
اریزمان
فرآیندی
پژوهش،
رایبر ارائ
ت راهک
ادام آم ده اس
دوم آس یب ه ای
فرشروه
گردد .گ
ایجاد می
است و از مواد اولی
دغدغه
پژوهشی،
های
حوزه
دیگر
در
محققان
دیگر
همانند
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
فضای
رو های علمی رف آنهاست .از جمل مب احیی ک
ب رونس ارباری اس ت ک بیش بر از ر یثیر عوام ل
هزینهها را دارند.
پردارب -ش
هموارهای ب
دولتکبابخان
در بخ مطالعات
ومین گ
اموریش ود،
کردنناشدری م
هزینه الی
ارجی ب ر ق
رشتههاروهو
پژوهشیس در
د ،اندکر -برای
هرچند
سهمیآنخاص
کرده انی ک
لحاظاز کس
گوناگونیاری
هایاست .بس
بستردیده
سطوح آسیب
آسیب ها
فرشهسبند
پژوهشیجنبی
آسیب های
مرکز
این در
دستکبافبخرا نیزاعظمیتوان
است و ببودجههای
رخمیمیشود،
دنبال
پیگیری و
آنچهایدررانمعاونت
پردارب ان د
ایراندرو قالی
فرشدیده
ملیآسیب
بحث سطوح
جست .ه ای آورده
دهند .نمون
کننده
مرکز مصر
اینوس
تحقیقات ر
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
نگ اهی گ را ب ای ن موض و داش ب و ص رفاً ب
شده در این بخ در درک هرچ بهبر ن و و ش یوه
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
آسیب
درج  3اش
درجاز  2و
آس یبه ای
موادمؤثر ب
رسد .و نیز تحقیقات
می ابزار
اولیه ونظردار و
برروردتا باتهیه
ارهبافت گرفته
رنگرزی و
طراحی و
درجدست،1باف،
فرش
جدی د
طبیعیبن دی
شود .س طح
نگارنمیده در
کرده اند با این
بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
است که
بازارحراالشامل
محورهای پژوهشی رفت.
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
سعی نموده ب موضو سطوح آسیب دیده ب ش کلی
پیشینهتحقیق 
برای
راهکاری
چه
پذیرد؟
می
صورت
اساسی
چه
بر
بندی
اولویت
حال پرسش اینجاست که این
بدون شک اولین و مهمب رین مرحل انج ام مرم ت
جزئینگران رر و دقیق ر ر ب ردازد .ل ا س طح بن دی
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
بودجهزی را
ایناس ت
برند؟ده
یب دی
سطح
شنارت
چه اندازه ازقالی،
یکک تا فق
گوناگون اسهرت
یب پ رزی
این آس
سطح
جدیدی شامل
اندکروباید
سهمآسمی
پژوهشی
بودجه
ارکان
است؟
دارند؟...ی ،من وط ب ش نارت
قرارول مرمب
قابل قب
راهکار
اولینهای ارائ
عنوان
کاربردی و ب
تحقیقاتشامل شده
صرفاز پرز را
دنبال یا بخشی
اولویت
بنیادی در
پژوهش
شود یا
نیز
و
شده
انجام
ایران
فرش
ملی
مرکز
دست
به
که
تحقیقاتی
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
صحیح نو و سطح آسیب است .در این زمین نظی ر
سطح آسیب منظور گردیده است .سطح دوم آس یب
نکته
این
نشانگر
شود،
می
داده
تحقیقاتی
های
پروژه
انجام
برای
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز
بس یاری از مس ائل ف ر  ،کب اب ی ا مق االت قاب ل
گره ای است ک حلق ة گ ره را ش امل م یش ود؛ در
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اینلی ان و
نیازهای مؤ
ترینال برر ی
اصلینح
پاسخگوی ا ای
وجود ندارد .ب
روجهی
ها کراه آسیب
آسیب
سومین سطح
شده،
نامیده
حوزه
درستی
که ب نمیتواند به
پیماید
پودی می
ناصوابی را
اولویت
اوینی همچ
ت عن
مرکز،را رح
این البی
رسیده در ،مط
محققان فر
آخرینس طح
چهارمین
شده و از
پود رسارت
صوریونو
وضعیت
بررسی
یب به انجام
آسهای
پژوهش
نمونه در
واردبرای
باشد.
است
رسیده
فرجام
به
مطالعاتی
طرح
عنوان
به
کشور
های
استان
برخی
در
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
درجات آسیب دیدگی یا گروهبندی آسیبدی دگی ه ا
ب عن وان آس یب ر اری ی اد ش ده اس ت و در ای ن
است.
تردید
و
سؤال
محل
آن
اولویت
طرحی،
چنین
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن
نوشب اند ک نمون های زیر از آن جمل اند:
وضعیت رار دچار آسیب شده است .در این پووه
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
راد در
افبخ اری
ر
اولویتوی وه
بازخوانی و ی
استکببا اب رکنول
نیازمنددارای
ها دی ده
حوزهیب
طوح آس
پژوهشیش ود
سعی ش ده ثاب ت
های
ضروری
وسواس اناست و
تدبیر و
بیش ساز سایر
فر :
کلیهگی
آسیبدید
نویسد:
مرمت فر
های
طرح
درجاتبودجه،
طبق« قانون
می که
این است
طح توجه دیگر
نکتهسقابل
درست
نیسبند .راه
پژوهشی،
برگزید .دن
برای راآس یب دی
یعنی
ررریب طولی
اینکه
حال
برسند؛
نیز
جمهوری
ریاست
فناوری
علمی
معاونت
تأیید
به
باید
انجام
از
قبل
تحقیقاتی
 آسیب دیدگی درج  3شامل ( 1دررفبگیپودی لزوماً نباید سطح پرزی و گره ای آس یب دی ده
دارد.
تأمل
جای
خود
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است،
شیرازهها؛ ( 2پاره شدن ریش ها.
باشد و چنانچ رار در قالی آسیب ببین د لزوم اً پ رز،
گره و پود نیز از بین نرفب اند.
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-

آسیب دی دگی درج  2ش امل س اییدگی،

-

سوربگی.
آسیب دی دگی درج  1ش امل س وربگی

روند رولی د ق الی نق

(افبخاریراد. 33 ،1332 ،

ریثیر هر یک از آسیب رس ان ه ا ب ق الی (همچ ون

پ ارگی ،بی د ر وردگی ،ر ار وردگی،

ش دید ،پوس یدگی ،پ ارگی» اس ت

آقای رورج ول نیز در کباب ر ود آورده اس ت

ک «آسیب دیدگی های فر
رقسی کرد:
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ک الیا
الیا

مورد اس بیاده در ق الی ای ران ج زو گ روه

طبیعی بوده و هیچ گون لیف بش ر س اربی در
ن دارد .ب) در ای ن ف از از

مطالعات کبابخان ای ،ب شناسایی ،دسب بندی و ن و

ب کاربردن پش ناسال دباغیشده پردارب ش د .در

را میروان ب س گ روه

نی ز ض من گ ردآوری و مطالع من اب
ای ن بخ
مخبلف ،آسیب رسان ها و ریثیر مخرب هر یک از آنها

دررفبگی شیرازه ،پارگی (از بین رفبن ریش ه ا،

از بررس ی

الف آسیبدیدگی ک شامل آسیبدی دگی ک :

در قالب جداولی رهی شد.

لک های سطحی؛
ب آس یبدی دگی مبوس

قالی های موزهای و غیر موزهای ،شای ررین آسیبه ا

ش امل س اییدگی،

پارگیهای کوچک ،بیدزدگی؛ و

ج آسیب دیدگی زیاد .شامل س وربگی قس مبی

از فر  ،پ ارهش دن و پوس یدگی در اث ر حم ل

فر و یا وارد آمدن وسایل نوک ریز و ض ربات
سنگین و یا رطوبت زیاد» ( ول . 141 ،1331،
در حالی ک میروان این اشکال را ب آنه ا وارد

ک رد ک

دس ب بن دیه ا بای د مبناس ب ب ا می زان

آسیب دیدگی در سوربگی ،پوسیدگی و پارگی باشد.

ل ا رحقیق حاضر در پی ارائ س طح بن دی جدی د و

مناسبی بر اساس آسیبشناسی قالی ایران است.

تحقیقاک میدا ی :در این بخ  ،پ

اس بخراج و دس ب بن دی گردی د و در مجم و 14
آسیب مبداول مورد بررسی قرار گرف ت .نب ای ای ن

فاز از مطالعات در قالببن د ه ایی ب ا عن وان دالی ل
ایجاد آسیب ارائ گردید.

بحث 
آسیبشناسی 

.1الیافشناسی 
بحث حیاظت و مرمت قالی ایران و ر دوین اص ول

مرمت ،عشوه بر حراست از فرهنگ ایرانی میروان د
راهکاری مؤثر ب رای حض ور ر یثیرگ ار در مج ام

مرمبی جهانی باشد .این امر میسر نمیگردد مگ ر ب ا

آگاهی از مراحل بافت ،آسیب شناس ی و ش یوه ه ای
رف هر آسیب مببنی بر حیظ اصالت ها .ل ا پ ووه

روشتحقیق 
پووه روصییی-رحلیلی حاضر در قالب مطالع ات
کبابخان ای و رحقیقات میدانی ب شرح زیر ص ورت

حاضر بر آن است ک در گام اول ب ر دوین مب انی

مطالعاااک اباانا اا ای :ال ف شناس ایی و

ب ردازد .چنانک م یدان ی س اربار ق الی مبش کل از

گرفب است:

دسب بندی الیا
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از بررسی ها مش خص گردی د

س گانة ق الی ،ش امل پش  ،پنب و

نظری مرمت قالی ایران ب آسیب شناسی ق الی ای ران

مجموع ای از الیا

است ،از سویی چون آس یب ه ا

Goljam [24] ed 2.indd 58

در قالی مسبقیماً روی الیا

اثر میگ ارد ،ل ا نگاهی

گ را ب رعریف و گروهبندی الیا

رواهی داشت.

ک اه

و ه دایت الکبریک ی آنه ا را اف زای

داد.

سرمقاله

رو ه ای مناس ب عباررن د از ب اال ب ردن رطوب ت

ب طور کلی الی ا ب دو دس بة طبیع ی و بش ر
سارت 1رقسی میشود:

محی  ،افزودن مواد آبدوس ت ب الی ا  ،اف زودن
ذرات هادی ،اسبیاده از مواد رکمیلی ضد الکبریسیبة

2

الزم ب ذک ر اس ت از ای ن رمهی دات م یر وان در

را

محمدرضا ای ن
نمیکنند و یا ج ب آب بسیار کم ی دارن د ب
عابد

الیا

پنب  ،الیا

طبیعی شامل 1 :الیا

گیاهی دان ای مانند

گیاهی ساق ای مانند کبان ،کنف ،م انیش،
3

ساکن ،اسبیاده از الیا

فلزی (روانایی. 313 ،1316 ،

الیا گی اهی برگ ی مانن د سیس ال ،الی ا گی اهی
ق الیه ای م وزهای نی ز ب رای ب اال ب ردن مقاوم ت
ایجاد در
پژوهشگرانی که
زمانبر و
پژوهش،
هزینهدبرپش ،
وانی مانن
فرآیندی حی
نارگیل؛  2الیا
میوه ای مانند
دستمرحل نظاف ت
فرش  ،در
حوزةمح ی
شده در
است و الکبریکی
محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
دیگر
همانند
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
فضای
4
ابریش  ،کرک ها و الی ا م ویی ؛  3الی ا مع دنی
و ...بهره برد.
هزینهها را دارند.
مواردی ک
است .از
مانند پنب کوهی و
رشته ا
در  1الی
پژوهشیامل
امورنوعی ش
ارتدر(مص
هرچند اندک  -الیا
ها و
بشرسکردن
برای هزینه
خاص -
فلزیسهمی
دولتالیاهمواره
استریمو ل
لحاظ اکردهقاب ل
گوناگونیری الی
هایآسیبپ
میزان
طبیع ی
میمنش
نیزآن،
پلیمری
بازیافتشده
مرکز
توانی در
زنجیرهایباف را
پژوهشی کفرش دست
بودجههای
در کیییت وبستر
رحتشود،
دنبال می
فرش
معاونت ایج اد
آنچهجدر ب آب،
ایران ومیزان
ظرافت،
ملی ،
است طول الیا
جست .راص ،آماده
فرآیندهای
پیگیری وانسان
مرکزاما روس
تحقیقات اینداشب
گستردگی
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به
1
الکبریسیب ساکن ،رو ه ای مقابل ب ا الکبریس یب
مصر میشود مانند الیا بازیاف ت ش ده ک ازیین
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
نیز تش ده
دار والی اابزار وبازیاف
اولیه وش یر
رورئین
گرفته شتا ده
یمیاییبافت (رهی
طراحیم وواد ش
باف ،ازدر براب ر
دستالی ا
فرش های
ساکن و واکن
تحقیقات
تهیهاز پمواد
رنگرزی و
3
گسترةدررب
سلولزاینچ وب
(رهی شده از
کننده در
طبیعیرعیین
شود.عوامل
یکی از
بازارکلیرا طول
است .ب طور
فراوانان،و
پاسخگویی به
ویسکوزریون توان
بودجه اندک پژوهش،
است که
شامل می
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
الیا کوراه پنب الیا بازیافت ش ده آردی ل (رهی
کیییت الیا طبیعی ب شمار میرود ،بدینصورت ک
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
شده از پرورئین بادام کوهی  2 .الیا سنبزی ک ب ا
هرچ طول الیا پش و پنب بیشبر باش د مرغوبی ت
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
ایلون،
بودجه ن
مانند الیا
رهیمیمی
شیمیایی
یندهای
چه واندازه ازفرآ
هرپنبیکطتا ول
گوناگون و
ارکانالیا پش
سویی در
باالرری دارد .از
باید
اندک
شوداین
برند؟
سهم
پژوهشی
بودجه
است؟ این
دارند؟...روپیلن )امی ری،1335 ،
قرار پل ی پ
اولویتک و
اسبر ،اکریلی
درر،های پلی
کاربردیپششودهایای بلن
دارند ،معموالً
اررباط
بنیادی در
پژوهش
تحقیقات
ظرافت با هصرف
نیز
و
شده
انجام
ایران
فرش
ملی
مرکز
دست
به
که
تحقیقاتی
محورهای
و
عناوین
بر
مروری
 . 11رولید الیا پلی پروپیلن در سال  1333میشدی
ضخی ررند.همچنین الیا طبیعی شامل پنب  ،پش و
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
آغاز گردید .س سایر الیا بشرسارت رهی ش د
ابریش ک ج ب آب باالیی دارند را آبدوس ت ی ا
5است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اینوالً در
نیازهایمعم
بشرسارت
پاسخگویاز الیا
. 31 ،1335
(امیری،
هیدروفیل می
حوزه
اصلیترین
درستی
نامند .راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند به
اولویتها
وضعیت دلی ل
بررسییش ود ک
بیاده نم
رسیدهدسدرببااین اس
قالی های
پژوهشوانی
آخرین ی (حی
در پرورئین
اهی و
لولزی
صوریآنو
مرکز،
های به انجام
برای(گینمونه
الیا سباشد.
6
است
رسیده
فرجام
به
مطالعاتی
طرح
عنوان
به
کشور
های
استان
برخی
در
رنگرزی
های
کارگاه
شکلی
ویوگی های فیزیکی و شیمیایی آنها اس ت .ب عن وان
ج زو اجس ام نیم ه ادی ی ونی هس بند .وج ود
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
میال الیا پلیاسبر عیب های مخبلیی دارند از جمل
الکبریسیب ساکن در الیا  ،پدیده نامطلوبی ب ش مار
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
اولویت یب
بازخوانی الکبریس
شدن و ایج اد
بسیار ک ،
وسواس آب
تدبیر و ج ب
نیازمنداجی
حوزههانای نس
سایر در ص
فراواناز ی را
میرود و مش
های
ضروریپرزاست با
است و
کشتبیش
پژوهشی
های
کلیه رنطرح
این است
گ در
بودجه ،ب
قانونودن ج
طبقپایینب
سویی بکهدلیل
دیگر؛ از
قابلر توجهساکن
نکتهرط
برگزید، .
درستایجرا اد جرق
پژوهشی،ازراهجمل ،
باع ث م یش ود
اینکه
حال
برسند؛
نیز
جمهوری
ریاست
فناوری
علمی
معاونت
تأیید
به
باید
انجام
از
قبل
تحقیقاتی
آنها نمیروان از رو های رنگرزی معمولی در آنه ا
آر سوزی ،چسبیدن لباس ها ب ه و ج ب ذرات
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
اسبیاده کرد .ب طور کلی این الیا ی ا آب را ج ب
گرد و غبار (روانایی . 313 ،1316 ،ب رای رف ای ن
عامل آسیب رسان باید مقاوم ت الکبریک ی الی ا
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الیا

آبگریز یا هیدروفوب 3میگویند .بن ابراین در

بحث آسیب شناسی قالی ،نیازی ب آشنایی ب ا الی ا

مصنوعی نیست چرا ک در قالی های ر اریخی نی ز از
این الیا اسبیاده نمیشده است.
.2عواملآسیبرسان 
اولین موضو در بحث آس یب شناس ی ق الی ای ران،

ش نارت عوام ل آس یبرس ان اس ت .ای ن عوام ل
میروانند در سطوح مخبلف قالی ایجاد آسیب کنن د.
مواد اولیة اصلی ک معموالً در قالیها ب ک ار م یرود

شامل پش  ،پنب و ابریش است ،ل ا این عوام ل گ اه

بر روی یک نو لیف و گاهی بر ان وا الی ا ق الی
ریثیر مخرب میگ ارند .بنابراین ب اربصار ب ش رح
دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
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آنها میپردازی  .ب طور کلی عوامل آس یب رس ان ب

چهار گروه اصلی رقسی می شود ک هر گ روه دارای
زیرمجموع هایی اس ت ک عباررن د از .1.2 :عام ل

انس انی؛  .2.2عوام ل ج انوری (زیس بی (ج دول
ش ماره  1؛  .3.2عوام ل فیزیک ی؛  .4.2عوام ل

شیمیایی.

.1.2عاملانسانی :انسان ب عن وان مهمب رین عام ل

فیزیکی آسیب رسان ب قالی معموالً در مراح ل رهی ة
مواد اولی  ،بافت ،نگه داری و مرم ت م یروان د در
نق

آسیب رسان ظاهر گردد .هرچند نق

انس ان را

در عوامل دیگر نیز نمیروان از نظ ر دور داش ت ،ب ا

ب طور مسبقی در ایجاد آنها نق
عباررند از:

دارد ذکر گردد ک

 .1.1.2ا بناب مواد اولی امرغوب.

 .2.1.2اافت غلط ا دلیل عدم مهارک یا عادم

دقت الزم.

 .3.1.2عدم گهداری صحیح در ا بار یا خا .
 .4.1.2عدم اسب اندی مناسب.

 .5.1.2عدم دقت در جاا جایی مناسب.

 .6.1.2قرار دادن قالی در محلی ا از ظرااعاد

و یا شرایط محیطی اا قالی تناسب دارد.

 .7.1.2قرار دادن اصحیح قالی در محل هاای

پررفتوآمد.

 . 8.1.2قرار دادن قالی در شارایط اامطلاوب

همچون در معرض رطوات یا دسبگاههاایی مثال
شوفاژ.

 .9.1.2عدم تمیز گهداشبن محیط ،ا شرایط

مناسابی را جهات اسایاری از آسایبهاا فاراه

میاند.

 .11.1.2اسبفاده ایش از حاد مجااز از ماواد

شیمیایی در تمیز اردن (ایش از  21گرم در لیبر و

در زمان ایشبر از  21دقیق ).

 .11.1.2عدم مرمت مناسب ا دلیل ایدقبی یاا

داشبن مهارک اافی.

اینحال در زیر سعی شده همة م واردی ک انس ان
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سرمقاله
پژوهش ،فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و پژوهشگرانی که در حوزة فرش دست
فضای تحقیق و کنکاش میشوند نیز همانند دیگر محققان در دیگر حوزههای پژوهشی ،دغدغه
هزینهها را دارند.
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
بسترهای گوناگون لحاظ کرده است و بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ملی فرش ایران و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز پیگیری و دنبال میشود ،جست.
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک پژوهش ،توان پاسخگویی به این گسترة فراوان و
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و محورهای پژوهشی رفت.
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
شکل.223:2عواملشیمیایی(مأخذ:نگارندگان) 
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
است؟ این ارکان گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
دارند؟...س اییدگی ک گ ره را
قراربا مرمت
اولویتشود
بنیادیرادرشامل می
تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای پرز
آسیبها

سطحبندی

.3
صرف
محورهایمی زان
آسیب ودیده قالی و
بدون شک آگاهی از
ارگیو کنیز
انجام پ شده
مرکز ملی
دست
تحقیقاتی بکه به
سطحعناوین
مروری بر
ایران دارد؛
فرش بش
نموده ار
امل ح
طور ک
نکته
نشانگراساین
در پروژه
مرکز برای انجام
چگای که
ساالنه
فراخوان
اینت نق
ونگیدرمرم
های و
در ن و
آس یبدی دگی
ت ،ب ا
شود،بری ده
داده رمیار را
تحقیقاتیی ک
هایعرضی قال
راسبای
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
ب س زایی دارد .ش اید بب وان گی ت ک ه ر آس یب
ب پ ود
ترینموجب
یک
پاسخگویی قال
درستیراسبای طول
پارگی در
حوزه
نیازهایآسیاین
اصلی
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند به
پژوهش رد،
آخرینر ق رار گی
جدول زی
برای  4در
سطح  1را
وضعیترا (ممک
اجزای قالی
مورب ک
پارگی
شده و
صورینو
مرکز،همبررسی
در این
رسیده
های به انجام
نمونه در
میرواند ازباشد.
نگارن ده
رنگرزیعقیدر ده
های ل ا ب
کارگاه ب.
شکلیب ررری
البب لزوم اً ن
است
مطالعاتی
عنوان
برخی
رسیدهاست
فرجاممبیاوت
خب بهن رنها
طرحه گسی
گره از
کشورب بهجز
استانهای است
است.
اولویت آن
رقسی بندیکه ناگفته
اهمیتپ ووه
عین پیشین
در در
پیداستها ک
درجات آسیب
یب بی د
تردید .آس
سؤال ویگی رد
محلقرار م
مخبلف
طرحی،س گروه
داشتن چنین ک در
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
حاضر ارائ شده نمیرواند دقیق باش د و در زی ر ب
اولویت اده
بازخوانیاریاق افب
استیا باروی قالی
ضروریپشت
میورواند از
روردگی
های
است
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس
برگزید.عنوان
درستمیراشود .ب
مخبصری
برری از آنها اشاره
طرح وان
کلیه م یر
بودجه ،ای
قانونجداگان
راهک ار
دیگرکایندر هر
ال توجهباشد
های
موردطبق
است که
نکته میقابل
پژوهشی ،راه
اینکه
سطححال
برسند؛
فناوری
معاونت علمی
انجامهمباید به
تحقیقاتی قبل
تأییدر شده
موارد ذک
درج از 2در
رو مرمبی آسیب
پرز قالی
جمهوری نیزروی
ریاست لک ها فق
نمود .گاهی
پیشنهاد
است ،خود جای تأمل
چگونه
شدهب ،رو
انجام آس ی
تحقیقی ن و
چنینبس ب ب
ست و
لزوماً یکسان نی
دارد.دنبالة پرزهاست ،اما گاهی لک در رار و
وچسبیده ب
مرمبی نیز رغییر میکند .میشً مرمت ساییدگی ک فق
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پود قالی نیوذ نموده ک ب نس بت می زان نی وذ آن

.3.3آسیبپودی :اگر القاج و پ ود ن ازک ب دلیل ی

بر این اساس سطحبندی آس یبه ا را ب نح وی
ارائ م ینم ایی ک ب رای ه ر ن و آس یب بب وان

گرفب و از جای اصلی رود جاب جا میش وند ،البب
این در حالبی است ک گ ره س ال باش د .از جمل

اساس ،مرمت مورد نظر را انجام داد ،این دسب بن دی

شکسبگی از پشت ،پارگی طولی و غیره باشد.

مرمبی میرواند مبیاوت باشد.

رو

سطح بندی مبناس ب آن را منظ ور نم وده و ب ر ای ن
عباررند از:

مخبل ف آس یب م یبین د .ممک ن اس ت ای ن

 .3آسیب پودی (القاج ،س ود (پ ود کلی ت،
پود نازک

 .4آسیب راری (چل
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آسیب دیدگی فق ر ار را ش امل ش ود می ل آس یب

ررکیدگی ک معموالً رار پاره شده ام ا گ ره ه ا س ال
میمانند؛ گاهی نیز این آس یب از روی ق الی باع ث
شده و پ

س طح ر ارجی

قالی یعنی پرزها ک دنبالة گ ره ه ا هس بند را ش امل
میشود .در این وضعیت چنانچ از پشت قالی نگ اه

کن ی آس یبی را مش اهده نخ واهی ک رد .یک ی از
اصلی ررین دالیل ایجاد این آس یب س اییدگی س طح
قالی است .میل آسیب های ر روابی ،ب رهب ره ش دن،

ساییدگی و سوربگی سطحی.

از آسیب دیدگی پرز ،گره و پ ود ب ر ار

رسیده باشد .میل سوربگی عمیق ،از ه گسیخبگی،

ساییدگی عمیق ،پوسیدگی (فرسودگی .

آسیبها 

گروهبندی
 .4
چنانچ میدانی آسیب ها ب دالی ل مخبلی ی ایج اد

میگردند؛ گاهی آس یب ه ا ب دلی ل ب یر وجهی در

انبخاب مواد اولی و گ اهی ب عل ت ع دم مه ارت
بافنده ایجاد میشوند .در بعض ی م وارد نی ز عوام ل

.2.3آسیب گرهای :این نو آسیب عشوه بر از ب ین

رارجی موجب آس یب رس انی ب ق الی م یش وند.

است .در این حالت جای رالی گره از پشت قالی ب
شکل نقط ای س یید نمای ان م یش ود .از مهمب رین

عبارت است از:

بردن پرز ب گره نیز آسیب زده و یا آن را از بین برده

عوامل ایجاد این آسیب بیدروردگی از پش ت ق الی،

محک نبودن گ ره و در نبیج ر ارج ش دن آن در

هنگ ام ج ارو زدن ،س اییدگی و س وربگی عمق ی

است.
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دالیل ایجاد این آسیب می رواند ررکیدگی ،رابر شدن،

.4.3آسیب تاری :در ای ن وض عیت ر ار ب دالی ل

 .1آسیب پرزی (دنبال
 .2آسیب گرهای (رام

.1.3آسیبپرزی :این آسیب فق

آسیب دیده باشد ،معموالً گره ها نیز رحت ریثیر ق رار

بنابراین گروهبندی پیشنهادی زیر ارائ میگ ردد ک

درونساختاری :همة آسیب هایی ک

.1.4آسیبهای 

در این بخ

مورد واکاوی قرار میگی رد در مرحل

رهی مواد اولی (قبل از بافت و یا در مرحل باف ت

رخ میدهد .چنانچ بافندگان دقت و مهارت الزم را

در حین بافت ب عم ل آورن د اکی ر ای ن آس یب ه ا
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ب وجود نخواهد آمد .این گروه از آسیب ها بیش برین



و اساسی ررین عیوب قالی ب شمار میرون د ک گ اه

غی ر قاب ل مرم ت هس بند .برر ی از آس یبه ای
درون سارباری و دالیل ایجاد آنها ب اربص ار ذک ر
میگردد.

راب زیاد القاج :این عامل عشوه ب ر ایج اد

سرمقاله

فرورفبگی و جم ش دگی در ط ول ق الی،



باعث لول شدن لب ها نیز میشود.
کش زیاد القاج :این عامل نیز ع شوه ب ر

رورفبگی کناره های قالی ،باعث ل ولش دن

لب ها نیز میشود.

 .1.1.4شمشیری شادن :ب رغیی ر ش کل ظ اهری
 محک کوبی دن دف هنگ ام باف ت نی ز
ی بزمانشبرکول منحن
پژوهش،طولی قال
رطوط عرضی یا
دست
فرآیندی
شدن لب های قالی
فرش لول
حوزة ایجاد
در باعث
هزینهبری کاست و پژوهشگرانیمیکهرواند
گردد.دغدغه
پژوهشی،
همانند دیگر
دارد می
کنکاش
تحقیق و
نیزود.
شوندیش
گیب م
فرورفبگی
فضایی یا
حالت بیرونزدگ
های از دار
حوزهقالی
دیگرآوردن
در پایین
محققان از
پ
دارند.در ابب دای باف ت ق الی و
هزینههاانیرا ق الی
انحنای بخ می
ببا
بیاده
دم اس
برای ع

رشتهچلها :و
مبناس در
رامپژوهشی
در ازامور
کردن
هزینه
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک -
استدالوی ل
کردهین د.
لحاظمیگو
یشدن
های شمشیر
بستر را
قسمت گلی با
مجازدرنسبت
فرش رام
پژوهشیچنانچ
«
مرکز
حدتوان
لیتراررنیزاز می
دستکباف
بودجههای
گوناگون
دنبال ایمی
پیگیری
شمشیریایران
ایجاد آسیبملی فرش
جست.اد م یگ ردد»
شود،ب ایج
ن آسی
چل و باشد،
شدن:و آنچه در معاونت تحقیقات این مرکز ب
پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
نیازها و
های ا :
دغدغه ی ب
گل
بخ
عظیمک افی
گسترةبقامت
 ع دم اس
(اربابی. 60 ،1336 ،
توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
تکمیلنشو دن
تولید کتاوبی ده
متکثرمحک
متنوعی ول آن
فرآیندرین دل
مهمب
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
گسترةحد
اینی از
افزایبه ب
توان(رُ دی):
ااالزدگی
اندک.3.1
است.را شامل میشود .طبیعی است که بودجه .4
مجازو
فراوان
پاسخگویی
پژوهش،
بازار
ی
ا
ه
رج
چنانچ
:
با
ی
گل
بخ
بودن
 ک
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
بندی
اولویت
سراغ
به
باید
ناگزیر
و
ندارد
را
پراکنده
طول قالی را باالزدگی م یگوین د .ب عب ارری ق رار
اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
جاست
مناسباین
حال پرسش
اینآن زی اد
مقاومکهت
باشد،
این بخ
نداشبن رج ه ای بافب ش ده در ی ک ر مس بقی .
پژوهشی ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
دغدغههای
نیاز و
بافت و دف
پاسخ پ دادنازبهآغاز
شده،
االزدگی
این آسیب
برند؟دچار
باالرر همیسبند
بودجهک رج ها
زدن تاباعچهثاندازه ازبخشی
باید
بودجه باندک
پژوهشی سهم
است؟ این ارکان گوناگون هر یک
نمیشود.
تحقیقاتبخ گلی
صرفانحنا در
ایجاد
کاربردی باشود یا
دارند؟...شود ک گل ه ای ق الی،
اولویتبقرارباعث می
در این آسی
بنیادیاند.
پژوهشهای شده
محورهایعام ل
عناوین زویر دار :این
داشبن یابر ک بودن
نیز
شده و
فرشول ،ایران
مشاهده ملی
دست مرکز
 انحنامروری
دالی ل
انجام. 125
،1331
گردند (
تحقیقاتی ککهشیبهده رر
برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
جادایآسیکهبدر این
ساالنه
فراخوان
مرکزشدن
شمشیری
هایدر ای
رواند
نیز می
ایجاد آسیب باالزدگی:
گویی .سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
که
استمؤثر باشد
قالی
اینا :ای ن
نیازهای ه
ترین ی ا رام
ضخامت پود
درستیزیاد شدن
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند به 
حوزه
پاسخگوی اصلی
صوریادو
در اینضمرکز،
وضعیت ی ایج
بررسی ور منطق
خامت ب ط
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیدهافزای
 .2.1.4لول شدن یا لول شادن (پیچیادگی اناار
مطالعاتی به فرجام رسیده است
طرح
عنوان
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای کشور به باالزدگی میکنند.
اهمیت د .البب
عین را گوین
پیداستب درپشت
ناگفتهلب قالی
قالی) :پیچکهروردن
داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
 رراک بی از حد چل ها :ر راک نامناس ب
تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
تأکید
نوشتار
مرادئیاز ااین
شدگوی زی اد
تنهالول
گاهی
ست و
لولشدگی گاه جز
اولویتآنه ا
شدن فاصل
باعثباکمبر
است زویاد چل
پژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس و
های
بازخوانی
ها است
ضروری
بوده و را میان های حاشیة باری ک ق الی ادام یاب د.
های
طرح ب
کلیهی مناس
بودجه،گی ر
قانونان ق رار
طبق امک
استدرکهنبیج
پژوهشی ،راه درست را برگزید .نکته قابل توجه دیگر این شده
دالیل ایجاد آسیب لولشدن:
اینکه
حالرفب ،
برسند؛از بین
نیزی ه
جمهوری رو
ریاست کنار ه و
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوریگره ها در
چگونه چنین تحقیقی انجام شده است ،خود جای تأمل دارد.
ل ا آسیب باالزدگی ایجاد میشود.
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منظ نبودن ضربات دف  :آهس ب کوبی دن



دف در بعضی از نقاط قالی باعث میش ود

رجه ای ق الی ب ط ور کام ل روی ه
نخوابی ده و ای ن فاص ل موج ب ایج اد

ک اه


باالزدگی در آن قسمت قالی شود.


شلبودن یا شلشدن چل ها :این عامل نی ز

ب صورت کامل روی ه قرار نگرفب ل ا
ب ین رجه ا فاص ل ایج اد ش ده موج ب

ل ا آسیب پایینزدگی ایجاد میشود.

گره ها در کنار ه و روی ه از بین رفب


دو دست شدن باف ت :اگ ر ب ه ر دلیل ی

64

از اول ی باش د و هنگ ام کوبی دن دف

از

رج های قالی بی

از حد روی ه روابیده

و ای ن عام ل باع ث ایج اد پ ایینزدگ ی
میگردد.


دودست شدن باف ت :اگ ر ب ه ر دلیل ی

ضربات آهسب ر ری اس بیاده ش ود باع ث

بافنده در حین بافت ق الی ع وض ش ود و

ضخامت نامناسب نخ های چل  :این عام ل
موجب نزدیک شدن بی از حد ن خه ای

از اولی باشد و هنگام دف زدن از ض ربات
محک ر ری اس بیاده ش ود ،باع ث ایج اد

مهارت و قدرت جسمی بافن ده دوم کمب ر

ایجاد این آسیب میگردد.

چل ب ه شده مان از قرارگی ری مناس ب
رج های قالی روی ه

باالزدگی میگردد.

و در نبیج ایج اد

 .4.1.4پایینزدگی (اوایدگی) :ایجاد رغییر در ابعاد

اصلی قالی ب ط وری ک ط ول آن از ح د مبع ار

کوراه رر شود .قرار نداشبن رج های بافب شده در یک
ر مسبقی ک در نبیج بخشی ک رج ه ا پ ایینر ر
هسبند دچار آسیب پایینزدگی میشوند .این آس یب
باعث میگردد ک گل های قالی کوراه و پهن رر دی ده
ش وند ( ول  . 125 ،1331 ،دالی ل ایج اد آس یب
پایینزدگی:
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مناسب نبودن ضربات دف  :محک کوبی دن
دف در بعضی از نقاط قالی باعث میش ود

بافنده در حین بافت ق الی ع وض ش ود و
مهارت و قدرت جسمی بافن ده دوم کمب ر



پایینزدگی میکند.
رراک کمبر از حد چل ها :رراک نامناس ب

شده در نبیج امک ان قرارگی ری مناس ب

باالزدگی میگردد.

دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392

ض خامت ب ط ور منطق ی ایج اد

و ک چل ها باعث کمبر شدن فاص ل آنه ا

باعث میگ ردد در هنگ ام باف ت ،گ ره ه ا



ک شدن ضخامت پود یا نخ رام ه ا :ای ن

آسیب پایینزدگی میشود.



ضخامت نامناسب چل  :نازکبودن نخ چل

باعث نزدیکشدن و فش ردگی گ ره ه ا در
رج های قالی شده ،منج ر ب پ ایینزدگ ی

میشود.

 .5.1.4غلااطاااافی در قشاا و طاار  :هرگون

شکسبگی در نقو

قالی بافب شده و ب ه روردگی

طرح را ک نبیج بافبن غل و زدن گره اشبباه اس ت

غل بافی مینامند ( ول  . 123 ،1331 ،در نبیج در

غل بافی ممکن است گل ها و نگاره ها از نظر ان دازه
(بزرگرر یا کوچ کر ر رق ارن و رناس ب ب ا دیگ ر
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نقو  ،ن اموزونی پدی د آی د .دالی ل ایج اد آس یب

شده و در نبیج نیم اول قالی دارای عرض بیشبری



جاانداربن عمدی (نوعی رقلب ک ب رای
پیشرفت سری رر کار صورت میگی رد ی ا

 . 130دالیل ایجاد آسیب دامندار شدن:
 عدم اسبیاده از کوجی :چنانچ در دارهای



جاب جا بافب شدن بخشی از ی ک ط رح ی ا

غل بافی در نقش و طرح:

جاافبادن سهوی قسمبی از نق .



سرمقاله

میش ود ،دام ندار ش دن م یگوین د ( ول ،1331 ،

فارسیبا

از کوجی اسبیاده نشود رناس ب

عرض ی ق الی در نیم اول و دوم ب ه

گل.
ر ورده آس یب دام ندار ش دن ایج اد
در .حوزة فرش دست
هزینهبر
زمانبر
پژوهش،
است و پژوهشگرانیمیکهگردد
ده و در
روسو بافن
فرآیندینقش
رواندهشدن
غل
دغدغه
پژوهشی،
های
حوزه
دیگر
در
محققان
دیگر
همانند
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
فضای
 عدم اسبیاده از مهار (رسم های فلزی  :در
نبیج بافب شدن غل نقش .
هزینهها را دارند.
پژوهشی هدر ای فل
امور از رسم
کردنکیدربا ک
دارهای رر
رشتههازیو
دولت همواره سهمی خاص  -هرچند اندک  -برای هزینه

در ق الی
توان ی
میعرض
ده رارناسنیزب
پژوهشیعنوان
ب
مرکز
نگهدارنباف
فرش دست
بودجههای
چنانچاست و
لحاظها کرده
بستر
انگشبان
گوناگون قالی
هایدر برری
شدن:
 .6.1.4پوک
جست.
شود،
می
دنبال
و
پیگیری
مرکز
این
تحقیقات
معاونت
در
آنچه
و
ایران
فرش
ملی
اسبیاده م یش ود ،چنانچ ای ن رس م ه ا
دست را ب دارل گره ها فرو ببری ب راحبی میر وان
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای پژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
اسبیاده نگردد ای ن آس یب ایج اد رواه د
تکمیلقوالی
تولیدراتا پ وکی
متکثرآسیب
رد این
فرآیندلم ک
رارهای قالی را
توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
متنوع و
طراحی ایوج اد آس
124از .دالی ل
میگویند ( ول
شد.مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
ب بافت گرفته تا تهیه
رنگرزیی و
،1331باف،
فرش ،دست
گسترةدر بعض
چنانچ
توانبی از حد
پژوهش،شیدن
پوکشدن :بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک  ک
فراوانیو
پود:این
پاسخگویی به
رفت.
پژوهشی
محورهای
و
عناوین
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی
از آسیب های دیگر نیز اش اره ش د کش
 اسبیاده از گره جیبی :در این حالت ب ازای
حال پرسش اینجاست که این اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
غیر مبناسب و بی از حد پ ود رصوص اً
هایجیب ی
دغدغهره
فق و یک گ
دو گره
هر
زده ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
پژوهشی
ک،نیاز
دادن ربه
پاسخ
اندک ی و
بودجهورفبگ
این ث فر
برند؟باع
سهمممی دوم
پژوهشی در نی
چه اندازه از بودجه الق اج
یک تارام
هر ر
گوناگونمص
اگرچ در
م ی
باید
ود،ارکان
است؟ش این
دارند؟...گردد.
قرارآسیب می
اولویتاین
پژوهشزهای بنیادی در ایجاد
سرعتشود
شده وکاربردی
تحقیقات
بافتیا قالی نی
صرفجویی
صرف
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدست مرکز ملی فرش ایران انجام شده و نیز
افزای پیدا کند ولی از اسبحکام و روپری
نکته
داده):میدرشود،
اینی ه ا
نشانگرق ال
برر ی از
تحقیقاتیدزدی
هاییری (تو
پروژهااالگ
انجام.8.1.
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای 4
و محکمی ق الی کاس ب م یش ود ( ول ،
تعیین
نمی
خورد وییادچ ار
ی عرض
چشمه ا
پژوهشیقسبه مت
های و در
اولویتاز نق
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیینبعض ی
،1331
. 125
راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
اولویتها
دها
بن
ت
ک
حر
امبداد
ک
ی
طور
ب
اند
شده
ی
سبگ
ک
ش
های :به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
برای نمونه
پژوهش مار
آخرینا و رجش
در رام ه
ضخامت
باشد.انطباق
 عدم
رط وط
فرجام ی
مطالعاتی بهاهی حب
س توگ
عنوانیر نی
کشورکبه مس
شکلی کارگاههای رنگرزی در برخی استانهای در ی
است
رسیده
طرح
چنانچ رام ها نازک رر از حد معمول بوده
تردید
محلدرسؤال
اولویت آن
است.با ق رار
یک راس
عرضو در
نگاره ها
طرحی،ی ها و
که ناگفته پیداست در عین اهمیت داشتن چنین نق ما
تأکید ازو می زان
تنهانباش د
مبناسب
و نسبت
تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
رارهانوشتار
مراد باز این
ن دارد و دارای شکس بگی و انقط ا اس ت ب ای ن
نیازمند ده و
ها ب ش
حوزهاس
سایر الی ک
بیش ازری ق
پژوهشیام و پ
اس بحک
تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
های،
1331
،
ول
(
د
ن
ی
گو
می
ی
ر
ی
باالگ
ا
ی
ی
دزد
رو
ب
ی
آس
برگزید .نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرح
درست را
است.
پژوهشی،قالراهی بیمغز
اصطشحاً
ریاستآسیب
فناوریل ایجاد
 . 131دالی
باالگیری:برسند؛ حال اینکه
جمهوری نیز
تحقیقاتی قبل از انجام باید به تأیید معاونت علمی
تأمل دارد.
انجام
جاافب ادن ی ک ی ا چن د رج از ق الی در
است،مخود جای 
شدهی در نی
ورفبگ
تحقیقیت ر
چنینب حال
چگونهشدن:
 .7.1.4دامندار
دوم قالی ک باعث عدم رناسب نیم اول و دوم قالی
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هایی ک نقش دارد ،ک ممکن اس ت
محمدرضا عابد
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این اریاق ب طور عمدی ی ا س هوی افب اده

 .1.1.2.4ایدخوردگی از رو :در این حال ت بی د در

نکب  :باالگیری بی از حد در یک قالی موج ب
کوراهشدن طول قالی میشود.

و در نبیج از گره ها فق حلقة انبهایی ک در پش ت
رار قرار دارد باقی میماند ،در ای ن وض عیت ظ اهراً

 .9.1.4دو دست شادن :هرچن د ای ن ر ود ن وعی

قالی کامشً رالی شده است.

آسیب های دیگر نیز هست .دالی ل ایج اد آس یب دو
دست شدن ب این شرح است ک عوضشدن بافن ده

 .2.1.2.4ایدخوردگی از پشت :در این نو آس یب،

بید از قسمت پش ت نس بت ب از ب ینب ردن حلق ة

بافنده اول ،عامل ایجاد این آسیب در قالی م یش ود.

دنبالة گره کامشً آزاد شده و با اندک رماس ی (ج ارو

باشد.

آسیب در قالی است ،با این حال ،پ ی درآم دی ب ر

و داشبن قدرت جسمی و دقت در بافت مبیاوت ب ا

گاهی این آسیب ب صورت ریاوت در ن و گ رهزدن
بافنده اول با دومی نیز بروز میکند .چنانچ در ی ک
دوفصلنامه
علمی  -پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 24
پاییز و زمستان 1392
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بخ

از قالی گره مبق ارن و در قس مت دیگ ر گ ره

بین دنبالة گره ها زندگی کرده و دنبال ها را میر ورد

قالی از پشت سال دیده میشود در ح الی ک روی

گره ها ک از جن

کشیدن گره از سطح قالی جدا میشود .دالیل ایجاد
آسیب بیدروردگی:


نامبقارن بافب شود ،ب دلیل ریاوت در رواب گ ره ه ا

رصوصاً در پشت قالی است.


برونساختاری :ریثیر عوامل رارجی
.2آسیبهای  
 .4


عوامل شیمیایی ،از جمل این آسیبرسانهاست.

 .1.2.4ایدخوردگی :ای ن آس یب ک وی وة ق الی و

فر

هایی است ک از پش در مواد اولی آنها اسبیاده

شده اع از گره ،پود و رار مشاهده میگردد .بی د ،از
کرارین الیا پش رغ ی کرده و باع ث از ب ینرف بن
بخ هایی از قالی میشود ک از جن

پش هس بند.

ممکن اس ت بی دروردگی از رو ی ا از پش ت ق الی
اریاق بیافبد.
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رطوبت زیاد در قسمت پشت یا روی قالی
میرواند عاملی مؤثر برای رشد بید باشد.



دمای باالی ه وا ح دود  20ر ا  30درج



عدم اسبیاده از مواد حیاظبی (ضد بید در

از آسیب ها است .عوام ل فیزیک ی ش امل رطوب ت،

گرما ،نور رورشید ،عوامل زیس بی می ل حش رات و

مهمب رین عام ل در رخ دادن آس یب

بی دروردگی ،آل ودگی و گ رد و غب ار

دورنگی را رداعی میکند.

آسیب رسان ب قالی مهمبرین عامل ایجاد ای ن گ روه

پش هسبند اق دام م یکن د ،ل ا

سانبیگراد.

هنگام اسبیاده از قالی ،رصوصاً در پش ت
قالی.

.3.4آسیبهایجنبی :دو عامل اساسی موجب بروز

این نو آسیبهاست.
الف بیدقبی بافن ده در ح ین باف ت منج ر ب

آسیب شیرازه یا در مراحل مق دماری باف ت و ی ا در

مراحل رکمیلی (برای آسیبهای ریش .
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ب بیدقبی مص ر کنن ده در زم ان اس بیاده از

در مواردی است ک رود ش یرازه آس یبدی ده و ب

قالی ک ب دلیل گی ر ک ردن ریش ه ا و ی ا برر ورد

سرمقاله

شیرازه (گوش پیچ (کنارهپیچ  :در راسبای طولی

شده و حالبی آزاد ب رود میگیرد این آسیب ممک ن

اجسام نوکریز و برنده ب ریش ی ا ش یرازه موج ب
آسیبدیدگی حاشی میشود.

رارها و گرههای کنار قالی آسیبی وارد نشده باشد.

 .3.3.4دررفبگی :در این حالت شیرازه از قالی ج دا

است ،ه در نو شیرازه منیصل و ه شیرازة مبصل

قالی و در کنار (لوار یا (لور با پیچیدهشدن پود ی ا
رخ دهد ک معموالً در ن و ش یرازه منیص ل بیش بر
رام ب دور یک دسب رار و گاهی دو دس ب ر ار ب ا
دستبخ دررفبگ ی
فرش در
صورری ک
است و مشاهده
گردد.دردرحوزة
می که
پژوهشگرانی
فرآیندی
پژوهش،
هزینهببرنوعی
زمانیبرد .وشیرازه
وجود میآ
رنگ ب
یک رنگ یا دو
دغدغه
نیز
شوند
می
کنکاش
و
تحقیق
فضای
پژوهشی،د ،ابب دا
های شده باش
حوزهوارد
دیگرآسیب
محققان قالدری نیز
دیگریرسارت
همانند ب ز
قاب طولی قالی است .چنانچ شیرازه از نو مبص ل
هزینهها را دارند.
ب مرم ت
باید آسیب قالی را بر طر ک رد س
خاصدر-ه ر رج
سهمی ق الی
همواره باف ت
همزمان ب ا
باشد هماهنگ و
هرچند اندک  -برای هزینه کردن در امور پژوهشی در رشتهها و
دولت
:
دررفبگی
ب
ی
آس
جاد
ی
ا
ل
ی
دال
.
پردارت
ناره
ک
ود .واگ ر
گوناگونالی پی
های کن ارة ق
رارهای
بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
ده شاست
لحاظچیکرده
باید ب دوربستر
بررورد با سطوح و
می دلی
رازه ب
دگ وی شی
مرکز بری
تحقیقات این 
ل جست.
شود،
دنبال
پیگیری
معاونت
منیصلایران
شیرازه از نوملی فرش
بافت ق الی
باشد،و پآنچهازدرارمام
باف ایران به گستردگی
فرشز ودست
گسترة عظیم نیازها و دغدغههای
برنده.
صنعتهای ری
دوربپژوهشی در هنر -یا لب
ب عن وان مرحل رکمیل ی ش یرازه ب ق الی
تأمین
ارکان
است و
فرآیند متنوع و متکثر تولید تا تکمیل و توزیع این
زنجیره کن اره
گوناگونرازه ب
ارصال ش ی
همههای
شدن نخ
محصولپاره

میشود .فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
توان شیرازههای
پژوهش،ی در
قال
منیصل.گسترة فراوان و
پاسخگویی به این
بازار را شامل میشود .طبیعی است که بودجه اندک
رفت.ا چل ک از
پژوهشیاز رار ی
محورهای بخشی
عناوینی وش  :ریش ب
اولویتبندی  ر
اد به
ناگزیرجباید
نداردی و
سراغی در
بری دگ
ب ب ای
پراکندهایران آس
 .1.3.4اریدگی:
برای
صورت می
حال پرسش اینجاست که این
راهکاریگردد
چهاطشق می
پذیرد؟شود
رارج می
اساسیسر بافب
اولویتبندی بر چه دو
مقط عرضی شیرازه اطشق میشود (ارب ابی،1336 ،
شده
،1336فرش
صنعت
دیده الی
تدارک از ق
ایرانن بخ
 . 102ای
هنر-ی،
پاسخ دادن به نیاز و دغدغههای پژوهشی ارکان مختلف (ارباب
اینیب
جاد آس
 .)34دالیل ای
بریدگی:
گوناگون هر یک تا چه اندازه از بودجه پژوهشی سهم میبرند؟ این بودجه اندک باید
ارکان
است؟
دارند؟...اس وس ی ب ا اط را
اولویتتقرارس طح رم
صرف تحقیقات کاربردی شود یا پژوهشهای بنیادی در ب عل
 بررورد با ریغ یا لبة ریز اشیای برنده.
مبی واوت
ایرانب ه
رض آس ی
مرکز در
مروری بر عناوین و محورهای تحقیقاتی که بهدستهمواره
نیز
انجامایشده
ملیمعفرش
 پوسیدگی رارها و در نبیج ایج اد انقط ا
نکته
نشانگراداین
تحقیقاتی
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز برای انجام پروژههای
آنه ا را
شود،ل ایج
دادههامیو دالی
آسیب
است .این
در شیرازه.
تعیین
چشمننمی
می به
پژوهشی
خوردذکوریاکرد:
صورت
روان بدی
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویت بهایاربصار
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
رطوب ت و
بررسی اس
مرکز،ی از رم
اینی :ناش
دریدگ
رسیدهپوس
های به انجام 
پژوهشزی اد
آخرینک ارکرد
ب بدر دلی ل
ن آسی
باشد.ی :ای
 .2.3.4ساییدگ
صوریی او
وضعیت
نمونه
برای
رسیدهعام ل
مهمب رین
طرحیی .این
عنوان شیمیا
استانهای کشور به مواد
است
مطالعاتیآسیبهبفرجام
رنگرزی کدر
کارگاههای
قالی و در شکلی
برخی ق الی
ناره های
قرار داشبن
معرض سای
سؤال و تردید است.
پیداست
ایجاد می که
محلاست.
اولویتبآنریش
داشتنیچنین طرحی ،رخری
اهمیت اییدگ
عینورت س
در ص
است ب
ناگفتهممکن
گردد ک
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
 سوربگی :ب عل ت رم اس ب ا اش یای داغ،
نیازمندو ی ا
حوزهقالهای شده
رارهای
پژوهشیکار
کلی و در نبیج آش
تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
شدنسایر
بیش از
طبقشیمیا
اط توجه دیگر این آراستیاکهمواد
معموالً
درستن راحالت
راه در ای
باشد ک
ساییدگی جزئی
یی.بودجه ،کلیه طرحهای
قانون
نکتهنققابل
برگزید.
پژوهشی،
حالری ز و
برسند؛طوح
نیز ب ا س
رماس
ریاستناشی از
فناوریبریدگی:
معاونت علمی 
اینکه
جمهوری
بایدم بهیگتأیید
انجام
ردد .الزم
ظاهر
قبلشیازرازه
تحقیقاتیهای
سییدی در بین نخ
دارد.
تأمل
جای
خود
است،
شده
انجام
تحقیقی
چنین
برنده و کش های ناگهانی.
چگونهدگی کلی و جزئی مورد بحث فق
ب ذکر است سایی
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نکب  :ریش ها و گلی با

نق

اساس ی در

نگهداری گره ها و مانعی برای رارج شدن

گرهها دارد.
پ ارگی :ب دلی ل کش یدگی ،گی ر ک ردن و

آسیب ریش قالی معموالً می روان د در ح االت و

موجبات ایجاد آنها را فراه مینماید؛ ل ا با این ک ار

آسیب می بیند و گاهی عشوه بر ریش  ،گلی با نی ز
آسیب می بیند .ممکن است در برری مواق عشوه بر

سطح آسیب دیده ب مرمبگران قالی کمک میکند را با
رش خیص ص حیح ج ز آس یبدی ده ،اوالً م ان از

پاروردن زیاد.

اندازه های مخبلیی ب روز نمای د .گ اهی فق

ریش  ،گلی با

ریش

و حب ی ب دلی ل ش دت کش یدگی،

بخشی از بافت نیز آسیب ببیند.

68

نتیجهگیری 

حیاظت از هنر -صنعت قالی ای ران نیازمن د آگ اهی

بافنده و مصر کننده از مخاطرات ،عوامل رخریبی و
آس یبرس انهاس ت .واقعی ات نش ان م یده د ک
بسیاری از قالی های باارز

و فارر ب دلیل نو مواد

اولی مصرفی در مرحل بافت و یا شیوه نگه داری و

اس بیاده از آنه ا عم ر کور اهی داش ب ان د .انبخ اب

مناسب الیا و رو های صحیح آم ادهس ازی آنه ا
قبل از مرحل بافت ،انج ام مق دمات الزم؛ همچن ین

اق دامات پیش گیران در مرحل باف ت ،نگه داری و

ک اربری ق الی ب منظ ور جل وگیری از ریثیرگ اری

آسیب رس ان ه ا ،ب رص وص آس یب ه ای زیس بی
(جانوری و فیزیکی نق ب س زایی در حیاظ ت و
طول عمر قالی دارد .ض من اینک ش نارت س طوح
آسیبپ یر ق الی و درک درس ت مرمبگ ر از ن و و

سطح آسیب هر یک از آسیبرسانها و البب مه ارت
فردی مرمبگر میروان د ب ر ن و و ش یوه مرمب ی ب ا
حداقل رغییر در ساربار قالی اثرگ ار باشد.
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عوام ل آس یبرس ان ق الی از س ویی ن و و می زان

آسیب رسانی و آگاهی از دالیل ایجاد آنها ،م ی ر وان
دریافت ک بسیاری آس یب ه ایی ک روس انس ان
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نبای پووه

حاضر نشان داد با شنارت مناسب

ب وجود آمده و یا ع دم روج و ک اربری نامناس ب

میروان مان شکلگیری آنها شد .از طرف ی ش نارت

گسبر
بخ

آسیب دیدگی شده و ثانیاً ص رفاً ب مرم ت
ه ای س ال را

آس یبدی ده پردارب و بخ

درگیر آسیب ننماید؛ کما اینک مش اهده گردی ده در
مواردی ب دلیل انبخاب شیوه نادرست مرمبی ،بخشی

از گره ها ،پود یا رار اطرا

بخ

آس یب دی ده نی ز

رارج شده و آسیب اولی عمیقرر شده است.

عشوه بر موارد ذکر شده بر اساس مقال حاض ر

س دس ب بن دی جدی د ارائ گردی د ک ب عن وان
یافب ه ای رحقی ق م یروان د در ح وزه علم ی
آس یبشناس ی ف ر

دان پووهان قرار گیرد:

ای ران م ورد به رهب رداری

الف عوامل آسیب رسان 1 :انسانی؛  2زیس بی

(جانوری ؛  3فیزیکی؛  4شیمیایی

ب گروهبندی آسیب ها 1 :درون س ارباری؛ 2

برون سارباری؛  3جنبی و کنارهای

ج سطح بندی (درج بندی آسیب ها 1 :پ رزی؛

 2گرهای؛  3پودی؛  4راری
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پینوشتها 

.1

الیا بش رس ارت وا های اس ت ک ب رای الی ا
شیمیایی یا الیافی ب ک ار م یرود ک انس ان آن را
رولید ک رده اس ت .الی ا ش یمیایی وا ه ای اس ت
ه معنا با الی ا مص نوعی (موس وی شوش بری و
روانایی. 111 ،1334 ،

.4

از ب دن حیوان ات ب دس ت

الیا

مویی ،این الیا

Manila
Sisal

2.
3.

-

امیری ،سباره ( 1335الیا شناس ی ،نش ر

-

ام ین ش یرازی ،ش هرزاد ( 1334معرف ی
عوامل آسیبرسان ب بافب ه ا ،پووهش کده

سمت ،رهران.

سرمقاله

حیاظت و مرمت آثار راریخی و فرهنگ ی،
اصیهان.

 روانایی ،حسین ( 1316فیزیک الیا  ،نشرمیآید ،از جمل آنقوره ،موهر ،کشمیر ،الما ،آل اک ا،
حوزة .فرش دست
موییبر و
فرآیندی زمان
است و پژوهشگرانیارکاکهن،دراصیهان
بر پنب و
هزینه ،
اغلب با پش
پژوهش،گواناکو .الیا
ویکونا و
دغدغه
پژوهشی،
شرییی ،حوزه
در دیگر
همانند دیگر -محققان
کنکاشاهیمیاوقشوند
فضای
نیزرهی ة
ات در
تحقیقیوش ود و گ
مخل وط م
ریون
واد ،ج واد
هایساسانن
محسن؛
حاجی
دارند.
را
ها
هزینه
برری پارچ های راص ب صورت ر الص ب ک ار
نساجی،
رصوصیات الیا
مرکهازو
رشته
پژوهشی در
1333کردن در امور
هرچند اندک  -برای (هزینه
خاص -
دولت
دهای درج
سهمیرهی نم
هموارهاسب در
موی گاو و
میرود.
.
رهران
،
دانشگاهی
نشر
بودجههای پژوهشی فرش دستباف را نیز میتوان در مرکز
و
است
کرده
لحاظ
گوناگون
های
بسترپبوها اسبیاده میگردد (موس وی شوش بری و
دو و
جست.
شود،
می
دنبال
و
پیگیری
مرکز
این
تحقیقات
101و .آنچه در معاونت
،1334ایران
روانایی،فرش
ملی
 ول  ،ر ورج ( 1331پ ووه در ف رپژوهشی در هنر -صنعت فرش دستباف ایران به گستردگی
گسترة عظیم نیازها و دغدغه
های 5.
Hydrophile
ایران ،نشر یساولی ،رهران.
ر
زی
ی
ا
ه
روه
متکثرساکن ب
الکبریسیبة
فرآینداز نظر
 .6اجسام
تولید تاگ تکمیل و توزیع این محصول است و همه ارکان گوناگون زنجیره تأمین
متنوع و
هرزاد
ش
یرازی،
ش
ین
ام
؛
ب
فرش
صالحی،
ام
اجس
ب
؛
دی
ا
ه
ام
اجس
الف
شوند:
می
رقسی
فرش دستباف ،از طراحی و رنگرزی و بافت گرفته تا تهیه مواد اولیه و دار و ابزار و نیز تحقیقات
اجس ام
یونی؛ و د
شود.هادی
اجسام نیم
دی؛ ج
نیم
گسترة ا آف
پاسخگویی وبهمباینارزه ب
توان شناس ایی
1334
(
فراواناتو
پژوهش،
بودجه اندک
است که
طبیعی
شامل می
بازارها را
عایق.
پژوهشی
محورهای
پراکنده را ندارد و ناگزیر باید به سراغ اولویتبندی عناوین و
رفت.و مرمت آثار
حیاظت
پووهشکده
موزهای،
7. Casein
اولویتبندی بر چه اساسی صورت میپذیرد؟ چه راهکاری برای
rayonکه این
حال پرسش اینجاست
8. Viscose
راریخی و فرهنگی ،اصیهان.
9. Hydrophobe
کیل ارکان مختلف هنر -صنعت فرش ایران تدارک دیده شده
کوررک پژوهشی
دغدغههای
پاسخ دادن به نیاز و
 .10قسمت عمده لیف پش را ناحیة
اندکعل ی
محم د
ایند و
برند؟احم
شوشمیبری،
یک تارشچه اندازه از -
باید
بودجه
موسویسهم
بودجه پژوهشی
هر
گوناگون
است؟ این ارکان
میده د .در ای ن قس مت رقریب اً  30درص د م اده
فرهنگ رشریحی عل وم و
1334
دارند؟...
روانایی (قرار
پژوهشازهای بنیادی در اولویت
صرف تحقیقات کاربردی شود یا
رشکیلدهندة لیف پش وج ود دارد .ک وررک
نیز
و
شده
انجام
ایران
فرش
ملی
مرکز
دست
به
که
تحقیقاتی
محورهای
مروری بر عناوین و
رکنولو ی الیا  ،جهاد دانشگاهی دانشگاه
میلیون ها سلول دوکیشکل رشکیل یافب اس ت ک
برای انجام پروژههای تحقیقاتی داده میشود ،نشانگر این نکته
فراخوانهای ساالنهای که در این مرکز
محک ب یکدیگر چسبیدهاند (امیری. 33 ،1335 ،
صنعبی امیرکبیر ،رهران.
است که گویی سیاستی جامع و هدفمند در تعیین اولویتهای پژوهشی به چشم نمیخورد و یا تعیین
اولویتها راه ناصوابی را میپیماید که نمیتواند بهدرستی پاسخگوی اصلیترین نیازهای این حوزه
فهرستمنابع
باشد .برای نمونه در آخرین پژوهشهای به انجام رسیده در این مرکز ،بررسی وضعیت صوری و
برخیالی و
مرمدرت ق
های1336
کارگاهون (
شکلیی ،بی
 ارب اباستانهای کشور بهعنوان طرح مطالعاتی به فرجام رسیده است
رنگرزی
اهمیت داشتن چنین طرحی ،اولویت آن محل سؤال و تردید است.
پیداست در
عین ،رهران.
دانشگاه هنر
ناگفتهنشر
زیکهرانداز،
مراد از این نوشتار تنها تأکید و تذکاری دوباره است بر این مهم که هزینه کردن بودجههای ناچیز
 اس بون ،پیب ر .ا  1333( .رعمی ر ق الیپژوهشی بیش از سایر حوزهها نیازمند تدبیر و وسواس است و ضروری است با بازخوانی اولویتهای
شاندیز،
شرقی،
قابل توجه دیگر این است که طبق قانون بودجه ،کلیه طرحهای
طوسیاننکته
غشمرضابرگزید.
برگرداندرست را
پژوهشی ،راه
هنر،ازرهران.
نشر
انجام باید به تأیید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز برسند؛ حال اینکه
جمال قبل
تحقیقاتی
است،یوهخود جای تأمل دارد.
انجامکشده
تحقیقی
نولو ی و
 1332ر
چنینفریبا (
چگونهیراد،
 افبخارمرمت فر  ،نشر دولبمند ،رهران.
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