شناساییآسیبهاوعواملمخربنقشههای
قدیمی قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان
محمدجواد نجفیان

چڪیده

نقشههای قالی یکی از مهمترین آثار مربوط به فرهنگ و متدن ایرانی
بهشامر میروند و ازنظر تاریخی ،هرنی ،علمی ،اقتصادی و مذهبی
دارای ارزش هستند .این آثار در طول زمان ،دراثر عوامل مخرب مختلف،
دستخوشتغییرمیشوند.
هدف :این پژوهش با هدف شناسایی آسیبها ،عوامل مخرب و ساختار
نقشههای قدیمی قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان انجام شدهاست.
روش پژوهش :روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و روش یافتهاندوزی،
کتابخانهای ،میدانی و آزمایشگاهی است .ارزیابیها و آزمایشها ،با
استفاده از آزمایش  SEM/EDXو مطالعات میکروسکوپی برای شناسایی
آسیبهاانجامشد هاست.
یافتهها و نتایج :پرکنندهها و پوشانندههای کاغذ نقشههای دو منطقۀ
اصفهان و کرمان با نسبتهای مختلف عبارتاند از :کائولین ،سولفات
کلسیم و سیلیکات منیزیم .رنگدانههای بهکاررفته در نقشههای
قلیایی رسب (سفیدرسب) ،سینکا
کربنات
دو منطقه عبارتاند از:
ِ
ِ
(سنج) ،اکسید کروم (سبز مات) ،کرومات
(سفیدروی) ،ترتا اکسید رسب ُ َ
رسب (زردکروم) و اکسید آهن ( ُاخرا) .آسیبهای مکانیکی واردۀ انسانی
عاملی مهم در تخریب نقشههای قالی بهویژه در منطقۀ کرمان است.
نحوه و میزان تخریب نقشۀ قالی تابع روش ساخت نقشه است.
استفاده از تکیهگاههای پشتیبان تختهای ،فیربی و مقوایی و همچنین
روغن جالی رایج بههیچوجه مناسب نیست .برای وضعیت مطلوب و
بهینه ،استفاده از تکیهگاه پشتیبان مقوایی سخت و محکم و بدون اسید
و یک الیۀ ورنی (پوشش محافظ) با ویژگی حفاظتی مناسب و بدون
هیچگونه تأثیر سوء بر روی نقشههای قالی توصیه میشود.

ڪلیدواژهها
نقشۀ قالی؛ عوامل مخرب نقشههای قالی؛ کاغذ؛ تکیهگاه؛ رنگدانه.
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تاریخ پذیرش1396/11/3 :
تاریخ دریافت1396/2/10 :
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شناسایی آسیبها و عوامل مخرب نقشههای
قدیمی قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان
محمدجواد نجفیان

1

مقدمه

نقشههای قدیمی قالی ارزش فراوانی دارند؛ حفظ این ارزشها و انتقال آنها به آینده مهم
است .درواقع نگهداری از این آثار برای حفظ دستاوردهای تاریخی هر ملتی ضروری
است و الزمۀ آن شناخت درست ساختار و روش ساخت نقشههای قالی است؛ بنابراین
باید برای حفظ ،مرمت ،نگهداری و نمایش نقشههای قالی با همکاری ارگانهای دولتی،
شرکتهای وابسته و دستاندرکاران قالی و ...اقدامی شایسته انجام داد تا از تخریب
بیشتر نقشههای قالی جلوگیری شود .متأسفانه نهادهای دولتی ،شرکتهای وابسته و
دستاندرکاران فرش بهدلیل بیاعتمادی و ترس از کپیبرداری نقشههای قالی همکاری
الزم را با پژوهشگران -برای در اختیار گذاردن نقشههای قالی -ندارند.
یکی از مسائل مهم برای محافظت و نگهداری از نقشههای قالی چگونگی محافظت،
مرمت و نحوۀ نمایش و انبارکردن آنهاست .مرمت و بازسازی آثار در ایران سابقۀ طوالنی
دارد؛ ولی با مفهوم علمی و امروزی ،مرمت فقط در کنار هم قراردادن و چسباندن قطعات
جداشده نیست؛ بلکه بررسی همهجانبۀ اثر ،ساختارشناسی اجزاءِ آن و آسیبشناسی اثر در
محیطهای مختلف و درنهایت ایجاد وضعیت محیطی مناسب برای نگهداری و نمایش آن
است .بهدالیل مختلف دراثر گذشت زمان ،تخریب نقشهها شتاب میگیرد و بهطورجدی
ماندگاری آنها را تهدید میکند .استفاده از علوم و فنون آزمایشگاهی مدرن و بهکارگیری

 .1دانشجوی دکرتی پژوهش هرن
دانشگاه شاهد تهران
mjn.najafian@yahoo.com

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 108

137

محمدجواد نجفیان

متخصصان مرمت برای همکاری در شناسایی عوامل مخرب و تجزیهوتحلیل فرآیندهای
فرسودگی و بررسی ساختار نقشهها ،و برنامهریزی اصولی و بهینه برای نگهداری ،حفاظت،
مرمت و نمایش آگاهانۀ این آثار ارزشمند فرهنگی ،ثمربخش خواهند بود.
برای حفظ و مرمت نقشههای قالی تحقیقی در کشورهای دیگر انجام نشدهاست.
در ایران در سال  1375پایاننامۀ کارشناسی فرشته ذهبیون با عنوان تئوری« :بررسی نقوش
قالی در ایران (خاصه اصفهان)» و عملی« :حفاظت و مرمت نقشۀ قالی قدیم موجود روی
کاغذ» و کتاب مرمت و نگهداری نقشۀ فرش ،نوشتۀ حمید ملکیان برای رشتۀ طراحی
فرش دفتر آموزش روستائیان انجام شدهاست؛ همچنین نگارنده نیز در مقالهای با عنوان:
«مطالعۀ فنشناسی نقشۀ قالی دو منطقۀ اصفهان و کرمان» چاپشده در مجلۀ گلجام در
سال  1385به روش ساخت نقشههای قالی و ساختار کاغذ نقشه و ...اشاره کرده است.
تحقیقات گذشته دربارۀ کاغذ بهویژه در رشتۀ مرمت در ایران ،اغلب به کاغذهای
دستساز مربوط بودهاست و مرمت کاغذ بیشتر در حیطۀ مرمت کتب و نسخ خطی
بوده و مرمت کاغذ در ابعاد بزرگ (حدود  86×240سانتیمتر) کمتر در کشور انجام
شدهاست .همچنین بهعلت حساسیت رنگهای نقشۀ قالی به آب و حتی حساسیت برخی
از رنگهای سنتزی جدید به الکل و تنوع زیاد رنگهای نقشه در مقایسه با کتب و
نسخههای خطی باید تدابیر ویژهای را در مرمت نقشهها بهکار بست.
هدف پژوهشگر در این تحقیق شناسایی آسیبها ،عوامل مخرب و ساختار نقشههای
قدیمی قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان است.
در این پژوهش پرسشهای زیر مطرح است:
 .1پرکنندههای کاغذ و رنگهای استفادهشده در رنگآمیزی نقشههای قالی کرمان و
اصفهان چیست؟
 .2چه عواملی سبب تخریب نقشههای قالی میشود؟
 .3آیا نحوه و میزان تخریب نقشههای قالی تابع روش ساخت آنهاست؟
 .4آیا تکیهگاه مناسب نقشههای قالی با دوام آنها ارتباط دارد؟
همچنین بهدلیل بیتوجهی به نقشههای قالی و رهاکردن و یا نگهداری آنها در
محلهای نامناسب و نامطلوب ،تاکنون در حفظ و نگهداری مطلوب و بهینۀ نقشهها اقدامی
انجام نشدهاست ،امید است با تدوین و عرضۀ این پژوهش اقدامی شایسته در راستای
شناسایی آسیبها ،عوامل مخرب و ساختار نقشههای قدیمی قالی ،بهمنظور حفظ این هنر
سنتی ،زیبا و دلنشین انجام شود.
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مواد و روشها

برای انجام این پژوهش ،دو نوع نقشۀ قدیمی قالی -بدون تکیهگاه 1با قدمت حدود 89
سال و با تکیهگاه پشتیبان مقوایی 2با قدمت بیشاز  70سال -از کرمان و یک نقشۀ قدیمی
با تکیهگاه پشتیبان تختهسهال از اصفهان 3بررسی و آزمایش شدند.
برای بررسی سطح و آنالیز مواد بهکاررفته در کاغذ و تعدادی از رنگهای نقشههای
قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان ،از میکروسکوپ الکترونی روبشی 4موجود در دانشگاه
تربیت مدرس تهران استفاده شد؛ بنابراین ،نمونههای کوچکی در ابعاد  2×2میلیمتر از
نقشهها جدا شد .برای ارزیابیهای  ،SEM/EDXنمونهها پس از قرارگیری روی پایه ،با الیۀ
نازک طال پوشش داده شدند و سپس با میکروسکوپ بررسی شدند .آسیبهای سطحی
و ظاهری نقشهها دقیق ًا با میکروسکوپ بررسی شد.
برای پیرسازی تسریعی ،5پنج نمونۀ کاغذ خام شطرنجی مخصوص طراحی نقشۀ
فرش به ابعاد  10×10سانتیمتر تهیه و روی هر  5نمونه یک طرح مشابه ترسیم شد .سپس
هر نمونه با یک روش متفاوت -روش مرسوم در دو منطقۀ کرمان و اصفهان -رنگآمیزی
و آماده شد:
 نمونۀ شمارۀ  :1نقشۀ قالی روی کاغ ِذ بدون تکیهگاه پشتیبان بهشیوۀ کرمان. نمونۀ شمارۀ  2و  :3نقشۀ قالی با دو نوع تکیهگاه مقوای کاغذ چسباندۀ ماشینی -کهالیههای کاغذ تهیهشده از خمیرهای مکانیکی و یا نیمهشیمیایی ،تحت فشار غلتکهای
مخصوص قرار گرفتهاست -بهشیوۀ کرمان.
 نمونۀ شمارۀ  :4نقشۀ قالی با تکیهگاه پشتیبان تختهسهال بهشیوۀ اصفهان. نمونۀ شمارۀ  :5نقشه قالی با تکیهگاه پشتیبان فیبر بهشیوۀ اصفهان. pHنقشههای قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان و همچنین پنج نمونۀ تهیهشده قبل و
بعداز پیرسازی تسریعی با استفاده از pHسنج رقمی تعیین شد (تصویر  .)1برای بررسی
تأثیر رطوبت ،پیرسازی تسریعی طبق استاندارد  ASTM-D2247در محفظهای با رطوبت
نسبی  100-95درصد و دمای  25-20درجۀ سانتیگراد انجام شد .برای بررسی تأثیرات
دما ،پیرسازی تسریعی طبق استاندارد ISO 5630-1:1991 6در دمای  105درجۀ سانتیگراد
در دمای خشک آون (گرمخانه ،هوای داغ) صورت گرفت؛ و برای تأثیرات نور ،پیرسازی
تسریعی طبق استاندارد  ISO 1221-1971به مدت  36ساعت انجام شد.

 .1درحالحارض رشکت سهامی فرش ایران
مالک این نقشه است .با استناد به نوشتۀ
«اوسیم» در وسط حاشیه و همچنین امضای
تیمویاناکی که مطابق با امضای قراردادی از
نامربده با خانوادۀ شاهرخی -طراحان فرش
کرمان -مشخص میشود که نقشۀ مذکور طی
قراردادی با طراح قالی ،ازسوی رشکت قالی
رشق ( )O.C.Mبه امضای مدیر رشکت یعنی
تیمویاناکیرسیدهاست.همچنینمهرموجود
بر روی نقشه ،مالکیت اولیۀ آن را به رشکت
 O.C.Mمشخص میکند .باتوجهبه سال
تشده
 1928میالدی ب هعنوان تاری خهای ثب 
در قطعات مختلف این نقشه ،میتوان گفت
که نقشۀ مذکور حداقل در سال  1928میالدی
توسط شیخ حسین طراحی شده و قدمت آن
حدود  90سال است.
«تیمویاناکی تا آخر عمر در کرمان ماند و پس
از مرگ ،در کنار همرسش در کرمان به خاک
سپرده شد» (ر .ک .ژوله ،1379 ،ص.)13
 .2این نقشه متعلق به منطقۀ کرمان است
و قدمت آن بیشاز  70سال است .در زمان
فعالیت رشکتهای خارجی در مناطقی از ایران
خصوصاً کرمان -نوعی کاغذ شطرنجی چاپیبرای طراحی نقشۀ فرش -معروف به کاغذهای
انگلیسی -وارد شد که خانههای شطرنجی آن
با کاغذهای شطرنجی چاپی امروز مقداری
تفاوت داشت ،یعنی خانههای بزرگ آن دارای
 55×55خانۀ کوچک (گره قالی) بود.
 .3نقشۀ موجود ،بنابه گفتۀ مالک نقشه
(محمدکریم صیرفیان) به حاج میرزاآقا امامی
منسوب است .حاج میرزاآقا امامی به سال
 1300قمری در اصفهان متولد شد .وی مردی
روحانی بود که در خاندانشان علم و هرن
موروثی بود و پدراندرپدر خطاط و نقشپرداز
و گلومرغساز بودند .وی در اواخر عمر با
داشنت سه اوالد صغیر در تنگدستی بهرس برد
و در تاریخ  1334/19/15شمسی فوت کرد.
4. Scanning Electron Microscope
)(SEM
 .5دراثر پیرسازی ،فرآیندهای تخریبی -مانند
اکسیداسیون-ترسیعمیشوند؛درنتیجه
پیوندهای گلوکزی ازهم گسیخته و زنجیرۀ
سلولزیشکستهمیشود.بهدلیلاکسیداسیون
و هیدرولیز سلولز ،معمو ًال محصوالت ناشی از
این تخریب بهصورت گروههای کربنیلی ظاهر
م یشود (.)Lojewska, et al, 2005
6. ISO 5630-1:1991, Paper and board
-- Accelerated ageing -- Part 1: Dry
heat treatment at 105 degrees C.
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تصویر 1
pHسنجی نقشۀ قالی بدون تکیهگاه
کرمان ،با استفاده از دستگاه
pHسنج رقمی که  pHآن برابر 5/84
بود(مأخذ:نویسنده).

فنشناسی نقشههای قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان
ساختارکاغذنقشههایقالی

 .1کاغذهایی طوماری هستند که خمیر آنها
تحت استوانه قرار میگیرد و عرض کم و طول
بینهایت دارند .کاغذ قالبساخته میتواند دو
و یا چهار لبۀ قابی داشته باشد (لبۀ قابی اثری
است که قاب بر لبۀ خمیر روی قالب کاغذ
دستساز میگذارد) و این لبهها برای آنها که
با کاغذ آشنایی کامل ندارند بهنظر یک کاغذ
دستساز میآید .لیکن با بررسی دقیق یک
ورقکاغذقالبساختهمتوجهیکسانبودن
کلفتی لبۀ قابی خواهیم شد؛ همچنین نداشنت
ویژگیهای کاغذ دستساز و هامنندی متام
اوراق کاغذ قالبساخته ،نشانههای دیگری
برای تشخیص آن از کاغذ دستساز خواهد
شد .اگر یک ورق کاغذ قالبساخته را کنار
یک ورق کاغذ دستساز چون کاغذ خوابیده
یا کاغذ بافته قرار دهید ،با ملس یا پاره کردن
و تاکردن هریک ،تفاوت آنها واقعاً حس
میشود.
 .2این کاغذ توسط ماشین کاغذساز ،از قرن
نوزدهم میالدی ساخته میشود.
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ساختار کاغذ بهطور معمول ،از مادهای لیفیشکل ،و مادهای برای استحکام بهعنوان آهار
(مانند نشاسته و ژالتین) ،و مادهای برای بهبود ویژگیهای سطحی در نوشتن بهعنوان
پرکننده (مانند کربنات کلسیم و ژیپس) تشکیل میشود .کاغذ باتوجهبه ماهیت آلی آن ،در
محیطهای مختلف دچار آسیبهای متفاوتی میشود.
باتوجهبه تصاویر ( ،)5-2پرکنندهها و پوشانندههای دو نوع کاغذ نقشۀ اصفهان و
کرمان براساس آنالیز عنصری ( )EDXو میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMعبارتاند
از :کائولین ،کربنات کلسیم ،سولفات کلسیم و سیلیکات منیزیم (جدول شمارۀ  .)1وجود
مواد مذکور در کاغذ نشاندهندۀ این است که کاغذ نقشۀ قالی دو منطقه از نوع کاغذ
ماشینی است .الزم به ذکر است که در دو نوع کاغذ نقشۀ اصفهان و کرمان بهترتیب مقدار
 ٪4/26و  ٪9/28کلر وجود داشت که نشاندهندۀ وجود باقیماندۀ مواد سفیدکننده نظیر
کلرورها است؛ این مواد باعث اسیدیشدن کاغذ نقشۀ قالی میشوند .ساخت کاغذ در
انواع مختلف دستساز ،قالبساختۀ ماشینی 1و ماشینی 2مراحل مختلفی دارد که باتوجهبه
اهمیت این موضوع ،مراحل ساخت کاغذ در تصویر ( )6آمدهاست.
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تصویر 2

آنالیز عنرصی طیف EDXپرکنند هها
و پوشانندههای کاغذ نقشۀ قالی بدون
تکیهگاهکرمان(مأخذ:آزمایشگاه
دانشگاهتربیتمدرس).

تصویر 3

آنالیز عنرصی طیف EDXپرکنند هها
و پوشانندههای کاغذ نقشۀ قالی
اصفهان(مأخذ:آزمایشگاهدانشگاه
تربیتمدرس).

تصویر 4

روبشی
عکسمیکروسکوپالکرتونی ِ
( )SEMالیاف ،پرکنندهها و پوشانندههای
کاغذ نقشۀ قالی کرمان با بزرگنامیی 1000X
(مأخذ :آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس).
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تصویر 5
روبشی ()SEM
عکس میکروسکوپ الکرتونی
ِ
الیاف،پرکنندههاوپوشانندههایکاغذنقشۀ
قالی اصفهان با بزرگنامیی1000X
نی (روغن
فلش احتام ًال نشاندهندۀ صمغ یا ور ِ
جالی) نفوذیافته در بافت کاغذ است (مأخذ:
آزمایشگاهدانشگاهتربیتمدرس).

درصد عنارص اصلی پرکنندهها و پوشانندهها

انواع مواد پرکننده و پوشاننده

جدول 1
نتایج آنالیز عنرصی دستگاه  EDXبرای
پرکنندهها و پوشانندههای دو نوع کاغذ نقشۀ
اصفهان و کرمان (مأخذ :نویسنده).

کائولین،کربناتکلسیم،سولفات
کلسیموسیلیکاتمنیزیم
همۀ موارد فوق

Ca

S

Si

Al

Mg

22/58

3/47

26/41

10/31

4/48

10/23

9/47

26/36

15/54

5/44

کاغذنقشه

اصفهان
کرمان

ردیف

1
2

شناسایی مواد تشکیلدهندۀ رنگهای نقشۀ قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان

برای شناسایی مواد تشکیلدهندۀ رنگهای نقشۀ قالی دو منطقۀ کرمان و اصفهان ،برخی
از رنگهای نقشهها مانند سفید ،نارنجی ،سبز ،زرد ،خاکی و قهوهای با استفاده از آزمایش
 EDXبررسی شدند .براساس طیف  ،EDXرنگهای سفید و نارنجی نقشۀ قالی اصفهان
بهترتیب از نوع سینکا (سفیدروی) و تترا اکسید سرب (سرنج ،قرمزسرب) بود و رنگهای
سبز ،زرد ،خاکی و قهوه ِ
ای نقشۀ قالی بدون تکیهگاه کرمان ،بهترتیب از نوع اکسید کروم،
کرومات سرب (زردکروم) و اکسید آهن (اُخرا) تعیین شدند .نوع رنگدانۀ سفید ترکیبی
در رنگهای نقشۀ قالی کرمان از نوع سفیدسرب و رنگدانۀ سفید ترکیبی در رنگهای
نقشۀ قالی اصفهان ،سفیدروی (سینکا) شناسایی شد (تصویرهای  .)12-7بهنظر میرسد که
رنگدانۀ سفیدروی در نقشۀ قالی اصفهان – که قدمتی کمتر از نقشۀ بدون تکیهگاه کرمان
دارد -جایگزین رنگدانۀ سفیدسرب شدهاست.
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تصویر 6
طرح خالصۀ مراحل ساخت کاغذ دستساز،
قالبساختۀماشینیوماشینی
(مأخذ:نویسنده).
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تصویر 7
آنالیز عنرصی طیف  EDXرنگ در سفید
نقشۀقالیاصفهان
(مأخذ :آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس).

تصویر 8
آنالیز عنرصی طیف  EDXرنگ نارنجی در
نقشۀقالیاصفهان
(مأخذ :آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس).

تصویر 9
آنالیز عنرصی طیف  EDXرنگ سبز در نقشۀ
قالی بدون تکیهگاه کرمان
(مأخذ :آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس).
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تصویر 10
آنالیز عنرصی طیف  EDXرنگ زرد در
نقشۀ قالی بدون تکیهگاه کرمان
(مأخذ :آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس).

تصویر 11
آنالیز عنرصی طیف  EDXرنگ خاکی در
نقشۀ قالی بدون تکیهگاه کرمان
(مأخذ :آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس).

تصویر 12
آنالیز عنرصی طیف  EDXرنگ قهوهای در
نقشۀ قالی بدون تکیهگاه کرمان
(مأخذ :آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرس).
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عوامل مخرب نقشههای قدیمی قالی موجود

عوامل تخریب نقشههای قالی عبارتاند از :عوامل مکانیکی (مثل تاکردن نقشهها،
بیتوجهی و ،)...مکانیسمهای اصلی تخریب کاغذ ،عوامل درونی مربوط به ساخت کاغذ،
مجموعهعوامل محیطی مخرب ازجمله عوامل فیزیکی و شیمیایی مثل (دما ،رطوبت نسبی،
نور ،و آلودگی هوا) ،عوامل بیولوژیکی مثل (قارچها ،حشرات ،جوندگان) و حوادث
طبیعی مثل (سیل ،زلزله و )...این عوامل ،گاهی جدا از هم و گاهی بهطور جمعی درجات
مختلفی از تخریب و فرسودگی را موجب میشوند.
تخریب کاغذ و مکانیسم آن کام ً
ال شناختهشده نیست ،ولی نقش واکنشهای شیمیایی
هیدرولیز ،اکسیداسیون و پیوند عرضی در این روند مشهود است .آثار فیزیکی کاغذ دراثر
تخریب عبارتاند از :نداشتن استحکام ،شکنندگی و زوال پیوند داخل شبکۀ کاغذ و....
چندین روش برای آزمایش هریک از خواص فیزیکی یا شیمیایی کاغذ وجود دارند.
روشهای شیمیایی ،اطالعات مربوط به سطح مولکولی را میسر میسازند ،درحالیکه
آزمایشهای فیزیکی ساختار کلی را بیان میکنند (.)Dwan‚ 1987‚ P1

آسیبهای وارده براثر سهلانگاری و غفلت انسان

باتوجهبه مطالعات میدانی ،عالوه بر حملونقل نامناسب نقشۀ قالی و آسیبهای ناشی از
آن -بهویژه از محل تهیه تا کارگاه بافت قالی -وقتی نقشه وارد کارگاه بافندگی میشود،
دستخوش دستکاریها ،فشارها ،تنشها و بهطورکلی صدمات زیادی میشود .تهویۀ
نامناسب گردوغبار محیط بافندگی -ازقبیل گردوغبار خامههای پشمی ،کرکی ،و ابریشمی،
و تاروپود قالی -یکی دیگر از عوامل تخریب نقشههاست.
معموالً هنگام بافت ،نقشه بین چند تار قالی روبروی بافنده قرار میگیرد؛ فشار وارده از
تارهای قالی باعث صدمه به نقشه میشود .همچنین باالوپایینبردن چوب کوجی و هاف برای
پودکشی ،باعث بازوبستهشدن تارهای پشتورو و افزایش فشار و تنش در نقشه میشود؛ این
عمل بهویژه در نقشههای بدون تکیهگاه پشتیبان ،و با تکیهگاه پشتیبان مقوایی ،سبب تاشدن
مقوا و کاغذ نقشه و نهایت ًا ایجاد ترک در نقشه میشود (تصاویر  13و )14؛ البته در نقشههای
بدون تکیهگاه پشتیبان احتمال تاشدگی و پارگی بیشتر است .این عمل در نقشههای با تکیهگاه
پشتیبان تختهای یا فیبری موجب پیچش و تاب در نقشه میشود.
تارها بهدلیل تماس مستقیم با رنگ و نقطۀ نقشه (نقطههای چهارخانۀ محیطی دور
گلها و نقوش در نقشۀ قالی) ،موجب ساییدگی و نهایت ًا ریختگی رنگ میشوند .ساییدگی
در نقشههای با تکیهگاه پشتیبان تختهای یا فیبری منطقۀ اصفهان -چون پوشش ورنی (جال)
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دارند -کمتر از نقشههای کرمان است که پوشش ورنی ندارند.
لولهکردن و بازکردن نقشههای بدون تکیهگاه پشتیبان منطقۀ کرمان بهدلیل بزرگبودن
ابعاد نقشه ( یا مساحت قالی) باعث تاشدگی و درنهایت پارگی کاغذ و ساییدگی
و ریزش الیۀ رنگ شدهاست .البته در کارگاههای محل بافت معموالً یک نفر نقشهخوان
قالی 1وجود داشتهاست .نقشهخوان برای بافندگان یک کارگاه -که همزمان روی چندین
دار نزدیک بههم مشغول بافت از یک نقشه بودهاند -نقشهخوانی میکردهاست؛ این
کار باعث کاهش آسیبهای مکانیکی به نقشهها شدهاست .بیتوجهی به حفظ صحیح
نقشۀ بافتهشده در کارگاههای قالی -که معموالً نقشه زیر دستوپا و وسایل موجود قرار
میگرفتهاست -منجر به صدماتی به نقشهها میشدهاست.
معموالً هر قطعه از نقشههای با تکیهگاه پشتیبان مقوایی یا تختهای و فیبری بعداز
بافت در یک محل با وضعیتی نامناسب به محل بافت دیگری حمل میشده و حتی بعدا ً به
محلهای دورتر دیگری هم جابهجا میشدهاست ،بهطوریکه آنقدر از این نقشهها استفاده
میشدهاست که کام ً
ال آسیب میدیدهاند و تخریب میشدهاند و درنهایت یا دور انداخته
میشدهاند یا در وضعیتی نامطلوب نگهداری میشدهاند.
نقشههای دارای پوشش ورنی (جال) منطقۀ اصفهان بعداز استفادۀ زیاد زرد و تیره
میشدهاست ،برای بهبود شفافیت و خوانایی نقشه ،دوباره الیۀ ورنی دیگری روی سطح
آن میزدهاند که البته بعداز مدتی دوباره نقشه تیرهتر میشده و دیگر قابلاستفاده نبودهاست.
گاهی هم روی تختههای نسبت ًا سال ِم نقشه ِ
های غیرقابلاستفاده ،نقشۀ دیگری چسبانده و
استفاده میشدهاست.
بعضی از نقشهها بهدلیل نبود خریدار برای آن نوع فرش (نپسندیدن طرح و سبک
فرش ازطرف مشتری) از رده خارج میشدهاند .این نقشهها بهدلیل نبود مکان مناسب برای
نگهداری یا بیتوجهی بافندگان در محلهایی با وضعیت بسیار نامطلوب در کنار و یا زیر
وسایل قالیبافی و اداری غیرقابلاستفاده و یا محلهای دارای حیوانات موذی مانند موش،
و حشرات رها شدهاند .این کار باعث نشستن گردوغبار زیاد و فضوالت موش و حشرات
روی نقشهها و تخریب کامل آنها شدهاست .البته بهدلیل ممنوعبودن عکاسی ،تصویری
از این نقشهها موجود نیست.
باتوجهبه مطالب مذکور میتوان گفت :عوامل تخریب درحین بافت ،و جابجایی و
نگهداری نامناسب ،عامل اولیۀ تخریب نقشههای قدیمی قالی -بهویژه نقشههای منطقۀ
کرمان -است و عوامل محیطی (رطوبت ،دما ،و نور) عامل ثانویۀ تخریب نقشههای قالی
منطقۀ کرمان است.

 .1نقشهخوان قالی :کسی که نقشه را با صدای
بلند میخواند و بافندگان با راهنامیی او بهکار
خود ادامه میدهند .نقشهخوان قالی باید به
خواندن نقشه آشنا باشد و نقشهخوانی بداند؛
به طرحها و سایر خصوصیات فرش آشنایی
داشته باشد؛ بافندگی بداند اگرچه خودش
مستقی ًام بدین کار مبادرت نکند (دانشگر،
 ،1372ص.)546
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14

13

تصویر 13
قرارگیری نقشهها در البهالی تارها
(مأخذ :آذرپاد ،حسن و فضلالله حشمتی
رضوی ،1372 ،ص.)395

تصویر 14
قرارگیری نقشهها در البهالی تارها
(مأخذ :صورارسافیل ،1376 ،ص.)37

ﺗﺼﻮﯾﺮ

ارﻫﺎ
ﻗﺮارگ ﻧﻘﺸﻬﻬﺎ در ﻻﺑﻬﻼي ت
 :14ﯾﺮي

تخریبي ﺗﺎرﻫﺎ
ﻧﻘﺸﻬﻬﺎ در ﻻﺑﻬﻼ
ﻗﺮارگ
های ﯾﺮي
مکانیسم :13
ﺗﺼﻮﯾﺮ
موجود
قالی
کاغذ نقشههای قدیمی
اصلی
.( 37
،1376
ص
يل ،
)ﻣﺄﺧﺬ :ﺻﻮراﺳﺮاف

آذرﭘﺎد،
آنچه)ﻣﺄﺧﺬ:
ﺣﺸﻤﺘﯽمیشود ،اصوالً نتیجۀ تأثیرات آهسته و تدریجی عوامل
ﻓﻀﻼﷲنامیده
ﺣﺴﻦ وکاغذ
طبیعی
کهنگی
.( 395
،1372
ص
رﺿﻮي،
مخرب فیزیکی-شیمیایی است .جزئیات و اهمیت نسبی مکانیسمهای این تخریب هنوز
بهخوبی شناخته نشدهاند .بهطور کلی این مکانیسمها در سه گروه هیدرولیز اسیدی،
اکسیداسیون ،و صدمات فتوشیمیایی طبقهبندی میشوند و عوامل درونی ساخت کاغذ در
تسریع روند این مکانیسمها مؤثر است.

 .1هیدرولیز اسیدی

سلولز دراثر هیدرولیز ناشی از وجود رطوبت یا اسید در محیط ازهم میپاشد .محیط
اسیدی بهعلت هوای آلوده یا مواد درون کاغذ ایجاد میشود .اسید بهراحتی میتواند
به قسمتهای معروف به بیشکل(بینظم) نفوذ و زنجیرههای «پلیمریک» را قطع کند.
ساختار کاغذ ازطریق هیدرولیز صدمه میبیند و مقاومت مکانیکی آن ازدست میرود.
در سطح مولکولی ،هیدرولیز باعث کاهش طول زنجیرۀ سلولز و درنتیجه ،باعث
ازدسترفتن مقاومت مکانیکی ماکروسکوپی میشود ( )Poggi et al, 2011, P274و اسیدها
هیدرولیز سلولز را تسریع میکند و در بعضی موارد ممکن است اکسیداسیون و هیدرولیز
ِ
اسیدی تسریعشده همزمان روی کاغذ رخ دهد (.)Stratis & Salvesen, 2002

 .2اکسیداسیون

اکسیداسیون واکنشی تخریبی است که باعث شکست زنجیرۀ سلولز کاغذ میشود .برای
سلولز خالص ،واکنش اکسیداسیون بسیار آرام انجام میشود؛ ولی برخی مواقع این روند
تسریع میشود .وقتی سلولز موقع سفیدکاری درمعرض عوامل اکسیدکننده قرار بگیرد
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اکسیداسیونش تسریع میشود (آزادی بویاغچی و دیگران ،1395 ،ص.)51
«عناصر فلزی ،افزودنیهای کاغذ و آالیندهها با جذب نور در مجاورت اکسیژن و
رطوبت باعث اکسیداسیون سلولز میشوند و تشکیل گروههای آلدئیدی و کتونی بر روی
کربن در زنجیرۀ سلولزی باعث زردشدگی میشود .همچنین ،محصوالت فتواکسیداسیون
لیگنین مانند کتونهای آروماتیک و کینونها بهعنوان کروموفورهای ثانویه عمل میکنند و
بهشدت باعث زردی میشوند .البته ،این ترکیبات بدون نور و در حضور عوامل اکسنده
نیز بهوجود میآیند» (محمدی آچاچلویی و حدادی ،1391 ،ص.)101

 .3صدمات فتوشیمیایی

«مواد آلی تمام ًا از نور تأثیرپذیرند .پنبه ،کتان ،چوب ،ابریشم ،پشم ،رنگها ،روغن ،چسب
و صمغها از آن جملهاند .ازآنجاکه نور نوعی از انرژی است ،جذب آن توسط مواد مختلف
باعث ایجاد آسیبهایی میشود .نور نهتنها تغییر رنگ ایجاد میکند بلکه باعث تغییر در
مقاومت مواد نیز میشود که ضعف نسوج و تخریب مواد واسطۀ رنگ از آن جملهاند.
سنگ ،فلز ،شیشه و سرامیک -جز تعداد معدودی از آنها -تحتتأثیر نور قرار نمیگیرند؛
ولی پارچهها ،نقاشیهای آبرنگ و کتب خطی بهشدت از نور صدمهپذیرند» (پدرام،
 ،1376ص.)22
تخریبی که نور بر ماده وارد میکند تخریب فتوشیمیایی نامیده میشود .طولموجهای
معینی از نور آثار کاغذی را تخریب میکنند .بیشتر موادی که در ترکیب کاغذهای جدید
بهکار میروند قادرند نورهای مرئی و فرابنفش را جذب کنند.
طبق مطالعات انجامشده ،پرتو ( IRفرو سرخ) بهدلیل باالبردن سریع درجهحرارت و
درنتیجه ایجاد واکنش شیمیایی ،برای اشیاء موزه مضر است .پرتوهای ( UVفرا بنفش) هم
بهدلیل طولموج کوتاه و انرژی زیاد -اثر فتوشیمیایی زیادی دارند که باعث فرسودگیمواد آلی میشود (نعیمیان ،1376 ،ص.)37

عوامل درونی ساخت کاغذ

مواد افزودنی و مراحل ساخت -که عموم ًا با عنوان عوامل درونی تخریب کاغذ و مقوا
مطرح میشوند -از علل درونی اسیدیشدن کاغذند .تخریب سلولز در مراحل گوناگون
تهیۀ خمیر کاغذ به روشهای مکانیکی ،شیمیایی-مکانیکی و شیمیایی ،بهدلیل وجود مواد
غیرسلولزی ،خصوص ًا لیگنین اهمیت زیادی دارد .در مواردی که کاغذ و مقوای ساختهشده
از الیاف چوب ،صرف ًا با روش مکانیکی تهیه میشود -و درواقع مواد غیرِسلولزی آن با
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درمانهای شیمیایی حذف نمیشود -پایداری آن خیلی کاهش مییابد .لیگنین یک پلیمر
آلی کمپلکس است که بهراحتی اکسیده میشود و اسید ایجاد میکند؛ این اسید باعث تغییر
رنگ کاغذ نقشههای قالی میشود.
تجزیۀ هیدرولیتیکی سلول ِز (کاغذ و مقوا) بهدلیل واکنش مواد اسیدی است که در
کاغذ وجود دارند که یا از آغاز برای ساختن کاغذ و مقوا استفاده شدهاند مانند زاج یا
بعدا ً به کاغذ اضافه شدهاند مثل مرکبها و رنگدانهها .جذب مواد آلودهکنندۀ بیرونی
نظیر دیاکسید گوگرد یا دیاکسید ازت ،منبع اسیدی دیگری بهشمار میآید .تولیداتی که
از تجزیۀ سلولز ،همیسلولز و لینیت بهسبب اکسیداسیون بهدست میآیند ،بهدلیل نور یا
گرمای شدید غالب ًا اسیدی هستند و به اسیدیشدن کامل کاغذ کمک میکنند (لیهناردی،
 ،1379ص.)87
مواد افزودنی به خمیر کاغذ (مواد آهارزنی ،پرکنندهها ،پوشانندهها و مواد سفیدکننده)
بهدلیل خواص شیمیایی هرکدام بهنحوی در روند فرسودگی کاغذ مؤثرند .یکی از مهمترین
منابع افزایش اسیدیته در کاغذ ،استفاده از آهار زاج سفید (آلوم) 1است که در مرحلۀ تهیۀ
خمیر بهعنوان آهار درونی به کاغذ افزوده میشود .پسماندههای مواد سفیدکننده در مرحلۀ
سفیدکاری نیز در الیاف کاغذ باقی میمانند و عاملی برای افزایش اسیدیتۀ درونی کاغذ
محسوب میشوند.

پیرسازیترسیعی

 .1استفاده از آهار آلوم ( :Alumسولفات
مضاعف پتاسیم آلومینیم) از آغاز قرن
هجدهم در اروپا معمول شدهاست .سولفات
آلومینیم–بهدلیلحساسیتیکهدربرابر
رطوبت دارد -عامل بسیار مؤثری در ایجاد
اسیدیته (اسیدسولفوریک) در کاغذ است.
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ابتدا مقدار  pHنمونۀ کاغذ شطرنجی نقشه ،مقواها ،تختهسهال و فیبر با استفاده از pHسنج
رقمی تعیین شد (جدول شمارۀ  .)2سپس پنج نمونهنقشۀ تهیهشده با روش منطقۀ کرمان
و اصفهان ،براساس استاندارد مربوط -بهطور تسریعی -پیرسازی شدند و نتایج حاصلاز
پیرسازی تسریعی مطابق جداول ( )5-3مشخص شد .همچنین مشاهدۀ میکروسکوپی
آسیبهای وارده به رنگ سفید نمونههای پیرسازی تسریعی در تصویر ( )15آمدهاست.
باتوجهبه نتایج جدول شمارۀ ( 4و  ،)5باید از بهکاربردن تکیهگاههای پشتیبان مقوایی،
تختهسهال و فیبر و نیز روغن جالی رایج مورداستفاده خودداری شود و مقوای سخت و
محکم و بدون اسید برای تکیهگاه پشتیبان نقشههای قالی اصفهان و کرمان و همچنین یک
ورنی (پوشش محافظ) مناسب و بدون تأثیر نامطلوب روی نقشۀ قالی اصفهان استفاده
شود .برای نقشههای بدون تکیهگاه پشتیبان کرمان ،استفاده از کاغذ تیشوی ضخیم در پشت
نقشه قالی ،بهعنوان تکیهگاه پشتیبان توصیه میشود.
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شناساییآسیبهاوعواملمخرب
نقشههایقدیمیقالی...
شامرۀ منونه
مقدار pH

 :1کاغذ شطرنجی مشرتک در همۀ

 :2مقوای منونۀ

 :3مقوای منونۀ

منونهها

شامرۀ 2

شامرۀ 3

7/70

5/75

5/90

:4تختهس هال

 :5فیرب

5/38

5/45

جدول 2

 pHانداز هگیر یشدۀ منون ههای کاغذ
شطرنجی ،دو نوع مقوا ،تختهسهال و فیرب
قبلازپیرسازیترسیعی
(مأخذ:نویسنده).

ترسیعی

بعدازپیرسازی

ترسیعی

قبلازپیرسازی

شامرۀ منونه
1
2
3
4

جدول 3
5

پیرسازی ترسیعی
منونهها قبل و بعداز
ِ
(مأخذ:نویسنده).
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5

4
ازلحاظ ظاهری تغییری
بهوجود نیامد.

مانند منونۀ 2

بعداز خشکشدن ،مقوا
تاب برداشت و الیههای
مقوا از هم باز شدند

ازلحاظ ظاهری تغییری
بهوجود نیامد.

3

2

1

-

تکیهگاهپشتیبان

ازلحاظ ظاهری تغییری بهوجود نیامد.

ازلحاظ ظاهری تغییری بهوجود نیامد.

مانند منونۀ 2

پخششدن رنگ قرمز؛ ریخنت رنگها
بهویژه رنگ آبی دراثر متاس با دست
(میزان تأثیر در هر دو حالت از منونۀ
شامرۀ  1کمرت بود)

پخششدن رنگ قرمز؛ ریخنت رنگها
بهویژه رنگ آبی دراثر متاس با دست

ازلحاظ ظاهری تغییری
بهوجود نیامد.

ازلحاظ ظاهری تغییری
بهوجود نیامد.

-

-

-

ازلحاظ ظاهری تغییری بهوجود نیامد.

ازلحاظ ظاهری تغییری بهوجود نیامد.

مانند منونۀ 2

بعداز خشکشدن بهتبعیت از مقوا
تاب برداشت

بعداز خشکشدن چینوچروک و
منقبض شد

کاغذ نقشه

رنگ

ورنی(روغن جال)

جدول 4

شامرۀ
منونه
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تأثیر رطوبت

ترسیعی 5منونۀ
نتایج آزمایش پیرسازی
ِ
آزمایشی بعداز قرارگرفنت بهمدتِ 36
ساعت بهترتیب درمعرض رطوبت ،دما و
نور(مأخذ:نویسنده).

شناساییآسیبهاوعواملمخرب
نقشههایقدیمیقالی...

ازلحاظ ظاهری تغییری
بهوجود نیامد.

مقداری زردشدگی احتامالً بهدلیل
تیرهشدن ورنی

تیرهشدن ورنی بهدلیل اکسیداسیون

تیرهشدن رنگها ازلحاظ برصی

5

4

ازلحاظ ظاهری تغییری
بهوجود نیامد.

مقداری زردشدگی احتامالً بهدلیل
تیرهشدن ورنی

تیرهشدن رنگها ازلحاظ برصی

تیرهشدن ورنی بهدلیل اکسیداسیون و
ایجاد پیوند عرضی در ورنی

3

مانند منونۀ 2
مانند منونۀ 2

مانند منونۀ 2

-

2

تاببرداشنت کاغذ بهتبعیت از مقوا

رنگها بهویژه رنگ سفید ترک
برداشت و پوستهپوسته شد.

-

-

مقوا تاب برداشت و احتام ًال
بهدلیل رسیش و لیگنین زیاد
آن کمی تیره شد؛
 -بازشدن الیههای مقوا

چینوچروک و منقبض شد

پوستهپوستهشدن و ریختگی
رنگها بهویژه رنگ سفید براثر
تنش وارده بهدلیل چروکشدن
کاغذ

1

تکیهگاهپشتیبان

کاغذ نقشه

رنگ

ورنی(روغن جال)

-

شامرۀ
منونه

تأثیر دما بعداز رطوبتدهی

ترسیعی 5منونۀ
نتایج آزمایش پیرسازی
ِ
آزمایشی بعداز قرارگرفنت بهمدتِ 36
ساعت بهترتیب درمعرض رطوبت ،دما
و نور (مأخذ :نویسنده).

ادامۀ جدول 4
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5

4

3

2

1

ازلحاظ ظاهری
تغییری بهوجود نیامد.

ازلحاظ ظاهری
تغییری بهوجود نیامد.

مانند منونۀ 2

تااندازهای کمرتشدن زردی کاغذ

تااندازهای کمرتشدن زردی کاغذ

تیرهشدن رنگها
ازلحاظ برصی

تیرهشدن رنگها
ازلحاظ برصی

ازلحاظ برصی تغییری
بهوجود نیامد.

ازلحاظ برصی تغییری
بهوجود نیامد.

6/13

6/07

مانند منونۀ 2

مانند منونۀ 2

-

6/45

ازلحاظ ظاهری
تغییری بهوجود نیامد.

-

ازلحاظ ظاهری تغییری بهوجود
نیامد؛ احتامالً روی کاهش pH
(اسیدیشدن) کاغذ تأثیر دارد.

ازلحاظ ظاهری
تغییری بهوجود نیامد.

6/55

-

-

ظاهرا ً تغییری مشاهده نشد؛ احتامالً
روی کاهش( pHاسیدیشدن) کاغذ
تأثیر دارد.

ازلحاظ ظاهری
تغییری مشاهده نشد

7/40

تکیهگاهپشتیبان

کاغذ نقشه

رنگ

ورنی(روغن جال)

ادامۀ جدول 4

شامرۀ
منونه

تأثیر نور بعداز رطوبت و دما
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 pHکاغذ نقشه بعداز
پیرسازی ترسیعی

ترسیعی 5منونۀ
نتایج آزمایش پیرسازی
ِ
آزمایشی بعداز قرارگرفنت بهمدتِ 36
ساعت بهترتیب درمعرض رطوبت ،دما و
نور(مأخذ:نویسنده).

شناساییآسیبهاوعواملمخرب
نقشههایقدیمیقالی...

تصویر 15

مشاهدۀمیکروسکوپیآسیبهای
وارده به رنگها در  5منونۀ آزمایشی
بعدازپیرسازیترسیعی
(مأخذ :نویسنده).

شامرۀ منونه

1

2

3

4

5

 pHکاغذ نقشه قبلاز پیرسازی

7/70

7/70

7/70

7/70

7/70

 pHکاغذ نقشه بعداز پیرسازی

7/40

6/55

6/45

6/07

6/13

تغییراتpH

-0/30

-1/15

-1/25

-1/63

-1/57

جدول 5

 pHمنونهها قبل و بعداز پیرسازی
ترسیعی و تغییرات pH

آسیبهای سطحی و ظاهری وارده به نقشههای قالی موجود
الف .نقشۀ بدون تکیهگاه پشتیبان کرمان

از آسیبهای وارده به این نقشه به موارد زیر اشاره میشود:
 . 1پارهشدن و جداشدن نقشۀ متن قالی به چهار قطعه در ابعاد مختلف.
 . 2تاخوردگی و چینوچروک دراثر لولهکردن و فشارهای وارده به نقشۀ لولهشده
(بهعلت سهلانگاری در حملونقل و نگهداری و انبار نامناسب).
 . 3پارگی در وسط قطعات نقشه بهدلیل دوتاکردن نقشۀ لولهشده و فشارهای وارده
برآن.
 . 4پوستهشدن رنگها :پوستهشدن رنگ پدیدۀ معمول در نقشههای قالی است .علت
اصلی پوستهشدن ازدسترفتن قدرت چسبندگی بین الیۀ رنگ و کاغذ است .پوستهشدن
با تشکیل ترکهایی در رنگ شروع میشود .هرچه الیۀ رنگ ضخیمتر باشد تمایل به
پوستهشدن بیشتر است؛ زیرا در این وضعیت رنگ ضعیف و بیدوام است .ترکخوردگی
و پوستهشدن در رنگهای نقطۀ پیرامون گلها و نقشمایهها -که ضخامت بیشتری از زمینۀ
دارند -بیشتر اتفاق افتادهاست .پوستهشدن درنتیجۀ عیب چسب یا بست (مادۀ واسطۀ
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رنگ) ،ضربه ،نوسان یا ارتعاش منتقلشده به نقشه ،خراش ،تغییرات آب و هوایی و...
بهوجود میآید.
 . 5ریختگی رنگ :در مرحلۀ بعداز پوستهشدن ،رنگ از کاغذ نقشه جدا میشود.
 . 6ساییدگی بافت کاغذ در محلهای تاشده و ریختگی رنگ آن قسمتها.
 . 7ساییدگی برخی از رنگها :احتماالً در هنگام بافت یا لوله و انبار شدن نقشه بهدلیل
تماس سطح کاغذ و رنگها با یکدیگر ایجاد شدهاست.
 . 8زردشدن کاغذ بهدلیل اسیدیشدن بهطوریکه  pHنمونه  5/84بود.
 . 9نشستن گردوغبار روی نقشه.
 .10ایجاد لکههای چرکی بهویژه در لبههای نقشه و اثرات چربی دراثر تماس با
دست.
 .11ایجاد لکههای رنگی قرمز بهدلیل پخششدن رنگ قرمز مورداستفاده دراثر نفوذ
رطوبت در بافت کاغذ.
 .12کمبود در لبهها و متن نقشه.
تصاویر  16تا  21برخی از آسیبهای وارده به نقشۀ قالی بدون تکیهگاه پشتیبان کرمان
را نشان میدهد.

تصاویر 18-17-16

تصویر  :16پارگی ایجادشده دراثر
دوتاکردننقشۀلولهشده
(مأخذ :نویسنده).
تصویر  :17ریختگی رنگ سبز دراثر
تاخوردگی و سایش (مأخذ :نویسنده).
تصویر  :18ریختگی الیۀ رنگ آبی دراثر
تاشدن کاغذ نقشه (مأخذ :نویسنده).

17

16

18

تصاویر 21-20-19

تصویر :19کمبودها و لکهها
(مأخذ :نویسنده).
تصویر  :20لکۀ ایجادشده دراثر نفوذ
رنگ قرمز در بافت کاغذ
(مأخذ :نویسنده).
تصویر  :21پارگی کاغذ و ریختگی رنگ
(مأخذ :نویسنده).
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20

21

شناساییآسیبهاوعواملمخرب
نقشههایقدیمیقالی...

ب .نقشۀ با تکیهگاه پشتیبان مقوایی کرمان

از آسیبهای وارده به این نقشه عالوه بر موارد مذکور  10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4و  12در
قسمت الف ،به موارد زیر نیز میتوان اشاره کرد:
ـ تاشدگی مقوای تکیهگاه پشتیبان.
ـ تاشدگی کاغذ نقشه دراثر تاشدن مقوا.
ـ ترکخوردگی مقوا دراثر عوامل مکانیکی و درنتیجه پارهشدن کاغذ نقشه.
ـ کمبود مقوا و تخریب گوشههای آن.
ـ بهطورکلی بیشتر آسیبهای وارده به نقشه دراثر رطوبت ،خشکی هوا ،فشار یا ضربه،
حملونقل نامناسب ،نگهداری و انبار در وضعیت نامطلوب است.
ـ آسیبهای وارده دراثر رطوبت ،شامل جداشدن کاغذ نقشه از مقوا ،بازشدن الیههای
مقوا ،و چروکشدن و فرسودگی است.
ـ خشکی هوا و نور سبب ازدسترفتن انعطاف مقوا ،ترد و سست شدن و تغییر رنگ
الیههای مقوا شدهاست.
ـ بهدلیل ضخامت بیشتر الیۀ رنگ در رنگهای نقطه (خطوط محیطی دور گلها
و نقوش در نقشۀ قالی) پوستهشدن و ریختگی رنگ در این نقشه از نقشۀ بدون تکیهگاه
پشتیبان بیشتر است.
ـ اسیدیشدن کاغذ نقشه بهطوریکه  pHآن  5/5بود.
بااینهمه ،بیشترین درصد آسیب آسیبهای مکانیکیاند که در کنار آسیبهای
شیمیایی و فیزیکی باهم به ساختار کاغذ و مقوا وارد شدهاند.
تصاویر  22تا  28برخی از آسیبهای وارده به نقشۀ قالی با تکیهگاه مقوایی کرمان را
نشان میدهد.

تصویر 22
قطعاتنقشۀباتکیهگاهپشتیبان
مقوایی و آسیبهای وارده به آن
(مأخذ :نویسنده).
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تصاویر 25-24-23

تصویر  :23جداشدن الیۀ كاغذ نقشه از
مقوا(مأخذ:نویسنده).
تصویر :24تركخوردگی ،پوستهشدن و
ریختگی الیۀ رنگ سفید
(مأخذ :نویسنده).
تصویر  :25پارگی كاغذ نقشه دراثر پارگی
مقوا بهدلیل تاشدگی مكرر مقوا
(مأخذ:نویسنده).

23

24

25

تصاویر 28-27-26
تصویر :26ترکخوردگی ،پوستهشدن و
ریختگی الیۀ رنگ آبی سیر
(مأخذ:نویسنده).
تصویر :27ترکخوردگی ،پوستهشدن و
ریختگی رنگ قهوهای (مأخذ :نویسنده).
تصویر  :28پارگی كاغذ نقشه و مقوا دراثر
تاشدن مقوا (مأخذ :نویسنده).

26

27

ج .نقشۀ با تکیهگاه پشتیبان تختهسهالی اصفهان

28

از آسیبهای وارده به این نقشه عالوه بر موارد مذکور  9 ،5 ،4و  12در قسمت الف،
به موارد زیر نیز میتوان اشاره کرد:
ـ مهمترین آسیب وارده به این نقشه تغییر رنگ (تیرهشدن) الیۀ ورنی دراثر اکسیدشدن
و ایجاد پیوندهای عرضی است که باعث اسیدیشدن کاغذ و پوستهشدن رنگهای نقطه و
حتی تغییر رنگ بصری آنها شدهاست.
ـ اسیدیشدن کاغذ بهدلیل اکسیدشدن الیۀ ورنی ،ساختار اسیدی تختهسهال ،و
آالیندههای گازی بهطوریکه  5/24 pHبود.
ـ ترکخوردگی و پارگی کاغذ نقشه دراثر ترکخوردگی تخته بهدلیل ضربه یا فشار.
ـ پارگی کاغذ بهدلیل فرورفتگی نقشه دراثر ضربۀ وارده با یک شیء.
ـ تاببرداشتن تختهها و متعاقب آن تاببرداشتن کاغذ نقشه دراثر فشار ،حملونقل و
نگهداری نامناسب و ِ
رویهم انبارکردن تختهها.
ـ زردشدن چسب سریش در لبههای رویی تخته.
ـ شکستگی لبههای تخته و بازشدن الیههای تخته در قسمتهایی از کنارهها.
ـ ترکخوردگی ،پوستهشدن و ریختگی الیۀ ورنی که باعث ریختگی و تخریب رنگ
شدهاست.
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ـ زردشدگی و شکنندگی کاغذ نقشه دراثر اسیدیشدن.
ـ پوستهشدن و ریختگی الیۀ رنگ سفید نقطه از رنگهای دیگر خیلی بیشتر است.
ازنظر ترکخوردگی ،پوستهشدن و ریختگی ،بعداز رنگ نقطۀ سفید ،رنگهای نارنجی،
آبیِ روشن ،قرمز و سیاه قرار دارند.
بااینهمه بیشترین درصد آسیب وارده به این نقشه آسیب عوامل شیمیایی است.
تصاویر  29تا  38برخی آسیبهای وارده به نقشۀ مذکور را نشان میدهد.

تصویر 29
تیرگیسطحقطعاتنقشهبهدلیل
اكسیداسیون روغن جال و اسیدیشدن
كاغذنقشه(مأخذ:نویسنده).

تصویر 30

آسیبهای مختلف وارده به تختهسهال
از پشت (مأخذ :نویسنده).

29

31

30

32

تصاویر 33-32-31

33

تصویر :31ترکخوردگی كاغذ نقشه دراثر
ترکخوردگیتختهسهال
(مأخذ :نویسنده).
تصویر  :32ترکخوردگی كاغذ دراثر
تنش وارده به آن بهدلیل فشار وارده به
تخت هس هال یا خ مشدن آن
(مأخذ :نویسنده).
تصویر :33ترکخوردگی و پوستهشدن
رنگ سفید و جالی روی آن و همچنین
زردی جال (مأخذ :نویسنده).

تصاویر 36-35-34

34

35

36

تصویر  :34ترکخوردگی كاغذ نقشه و
تختهسهال (مأخذ :نویسنده).
تصویر  :35ترکخوردگی تختهسهال از
پشت (مأخذ :نویسنده).
تصویر  :36ترکخوردگی ،پوستهشدن و
ریختگی رنگ سفید (مأخذ :نویسنده).
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تصاویر 38-37
تصویر :37ترکخوردگی ،پوستهشدن و
ریختگی رنگ آبی و تغییر رنگ ظاهر آن
به سبز بهدلیل زردشدن جالی روی آن
(مأخذ:نویسنده).
تصویر :38ترکخوردگی ،پوستهشدن و
ریختگیرنگنارنجی(مأخذ:نویسنده).

37

38

باتوجهبه تصاویر و مطالب آسیبهای سطحی و ظاهری وارده به نقشههای قالی
موجود میتوان گفت :تغییرات دما و رطوبت نسبی ،اغلب باعث انقباض کاغذ میشود
و الیۀ رنگ ،خود را با تغییرات ابعادی کاغذ هماهنگ نمیکند؛ درنتیجه اتصال بین الیۀ
رنگ و کاغذ ضعیف میشود و این موضوع باعث تنش در تکیهگاه کاغذی و آسیبهای
فیزیکی شدید مانند ترکهای عمیق و پوستهشدن رنگ میشود .مقدار زیاد بست بهویژه
در دورگیری گلها و نقوش طرحهای نقشۀ قالی ،مانع از نفوذ یکنواخت رنگ در کاغذ
و درنتیجه انباشتگی نایکنواخت رنگ بهصورت تودهای ضخیم روی کاغذ میشود و این
موضوع موجب ترکخوردن و پوستهشدن رنگها میشود .اگر در قسمتهایی از نقشۀ
فرش ،الیۀ رنگ ،ضخیم باشد باعث کاهش چسبندگی بین رنگ و کاغذ و نیز بین الیههای
رنگ رویهمقرارگرفته میشود؛ درنتیجه الیههای باالیی رنگ که ضخیمتر هستند شروع
به ترکخوردن میکنند و ترک به الیههای زیرین هم منتقل میشود و رنگ بهطور موضعی
پوستهپوسته میشود.

تختهس هال

تختهسهال جزء مواد آلی است .در شرایط اقلیمی معمولی چوب -چون جاذب رطوبت
هواست -حساسیت زیادی دارد و ممکن است بشکافد یا تاب بردارد .بههرحال این پدیده
به ساختمان داخلی چوب ،طرز قرارگرفتن الیاف و رگههای آن و همچنین حساسیت آن
دربرابر رطوبت مربوط است .در تختههای چندال اگر تعداد الیهها بهاندازۀ کافی باشد
تعادل کششی ایجاد و مانع از تاب میشود .چنانچه قطعات بزرگ و زیادی از تختهسهال
ِ
رویهم چیده شوند دراثر وزن زیاد تاب برمیدارند؛ بنابراین الزم است موق ِع نگهداری و
انبار نقشههای با تکیهگاه پشتیبان تختهسهال به این موضوع توجه شود.
موقع ساخت تختهسهال ،لیگنین موجود در چوب ،از آن جدا یا حذف نمیشود؛ بنابراین
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وقتی طبق شیوۀ اصفهان ،نقشۀ قالی روی تختهسهال چسبانده میشود لیگنین از تختهسهال،
به کاغذ نقشۀ قالی وارد و با گذشت زمان باعث اسیدیشدن آن میشود .صحت این ادعا
را میتوان در نقشۀ موردمطالعۀ اصفهان با  5/24 pHو نیز نمونۀ شمارۀ  4پیرسازیشدۀ
تسریعی با ( 6/07 pHبیشترین مقدار اسیدیشدن بین پنج نمونۀ پیرسازیشده) نشان داد.

ورنی (جال)

ورنیها معموالً بهطور فتوشیمیایی ،بهدلیل اکسیژن محیط و نور فرابنفش اتواکسیداسیون
میشوند .ورنی مساحت سطح به حجم زیادی دارد (الیۀ نازکی در سطح زیادی پخش
شدهاست)؛ همچنین هیچ رنگدانهای هم برای جذب  UVیا جلوگیری از واکنشهای
اکسیداسیون وجود ندارد ،بنابراین ورنی بیشتر تخریب میشود؛ همچنین هرچه الیۀ ورنی
ضخیمتر باشد سریعتر زرد (تیره) میشود.
اکسایش در روغنی که اتصال عرضی پیدا کردهاست ادامه پیدا میکند و حالت فیزیکی
روغن از مایع روان به ژل و سپس به فیلم سخت تغییر میکند .این فیلم نامحلول فقط تحت
تأثیر حالل نرم میشود .پس از سختشدن ،دانسیته و ضریب شکست ،هر دو افزایش
مییابد .پسازاین ،ساختار روغن شکننده و نهایت ًا تجزیه میشود .روغنهای غیرخشکانه
و نیمهخشکانه 1نیز اکسیده میشوند ولی اکسایش عامل تشکیل شبکۀ نامحلول در آنها
نمیشود (هوری ،1378 ،ص.)163
«گرچه جالها را شفاف قلمداد میکنند ،ولی امکان ایجاد سایۀ رنگ در آنها با افزودن
رنگدانه یا مواد دیگر وجود دارد .جال بهمرورزمان تیره میشود و تغییر رنگ میدهد،
بنابراین پاککردن و جانشینی آن امری بدیهی است .از دید نظری بهدلیل سریعتربودن
جالی نرمِ حلشونده از بست الیۀ ِ
ِ
حلشوندگیِ
رنگ کهنه ،امکان تمیزکاری و زدایش
جال وجود دارد» (کار ،داوسن ویلیام و لئونارد ،مارک ،1383 ،ص.)90
مطلب فوق برای نقاشیهای رنگ و روغن صدق میکند ،ولی بست موجود در
نقشههای قالی شیوۀ اصفهان صمغ است و بهطور مسلم ،صمغ نرمتر از بست روغنی الیۀ
ِ
رنگ کهنۀ نقاشیِ رنگ و روغن است؛ بنابراین امکان زدایش روغن جالی موجود در
سطح نقشههای قالی اصفهان بدون صدمهزدن به رنگ و کاغذ وجود ندارد .همچنین اگر
حین تمیزکردن روغن جال با حالل ،احتمال تخریب رنگهای پوستهشده وجود داشته
باشد میتوان ابتدا الیۀ رنگ نقشۀ قالی را با مادهای مناسب (مانند محلول هشتدرصد
پلیمتیلمتاکریالت بهنسبت  1به  2در استون و تولوئن) تثبیت کرد .بههرحال اگر بازهم به
الیۀ رنگ آسیب وارد شد زدودن الیۀ ورنی (روغن جال) جایز نیست و درصورتامکان

 .1روغنهای واسطۀ رنگ ،زمانی که در
معرض هوا قرار گیرند بهطور کامل تشکیل
فیلممنیدهند.
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باید به شیوهای غیرِمخرب ِ (بدون استفاده از حالل) زدایش روغن جال را انجام داد.
درپایان ،پس از بررسی ساختار و آسیبهای وارده به نقشههای موردمطالعۀ دو منطقۀ
کرمان و اصفهان ،عوامل مخرب آنها در شکل ( )39خالصه شد.

5ﺗﺼﻮﯾﺮ

تصویر 39

طرح خالصۀ عوامل مخرب نقشههای
قالی(مأخذ:نویسنده).

ﻃﺮح ﺧﻼﺻﮥ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﻧﻘﺸﻬﻬﺎي ﻗﺎﻟﯽ
:39
)ﻣﺄﺧﺬ  :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه(.
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نتیجهگیری

در مبحث فنشناسی ،آنچه از بررسی نقشههای قالی موجود براساس طیف  EDXو
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبهدست آمد این بود که پرکنندهها و پوشانندههای
کاغذ نقشۀ دو منطقۀ اصفهان و کرمان با نسبتهای مختلف عبارتاند از :کائولین ،سولفات
کلسیم و سیلیکات منیزیم .همچنین رنگدانههای بهکاررفته در نقشۀ دو منطقه عبارتاند از:
ِ
کربنات قلیاییِ سرب (سفیدسرب) ،سفیدروی (سینکا) ،قرمزسرب (سرنج) ،اکسید کروم
(سبزمات) ،کرومات سرب (زردکروم) و اکسید آهن (اُخرا).
در بخش عوامل مخرب نقشههای قالی دو منطقه مشخص شد که آسیبهای مکانیکی
وارده ،عامل مهم در تخریب نقشههای قدیمی قالی دو منطقه -بهویژه منطقۀ کرمان -است؛
بنابراین ،عوامل مربوط به بافت ،سهلانگاری و جابهجایی نامناسب عامل اولیۀ تخریب
نقشههای قالی موجود کرمان بوده و عوامل محیطی (رطوبت ،دما ،و نور) عامل ثانویۀ
تخریب بودهاست .در نقشۀ قالی اصفهان آسیبهای مکانیکی وارده بهدلیل وجود تکیهگاه
پشتیبان تختهای و الیۀ محافظتکننده (روغن جال) کمتر است ،ولی اسیدیشدن کاغذ
نقشه بهعلت تماس مستقیم با تختهسهال و اکسیداسیون الیۀ ورنی (روغن جال) باعث
تخریب بیشتری از آسیبهای واردۀ مکانیکی شدهاست.
نحوه و میزان تخریب نقشۀ قالی تابع روش ساخت آن است؛ اوالً :تغییرات دما و
رطوبت نسبی ،اغلب باعث انقباض کاغذ میشود و الیۀ رنگ ،خود را با تغییرات ابعادی
کاغذ هماهنگ نمیکند ،درنتیجه اتصال بین الیۀ رنگ و کاغذ ضعیف میشود و این
موضوع سبب تنش در تکیهگاه کاغذی و آسیبهای فیزیکی شدید مانند ترکهای عمیق
و پوستهشدن رنگ میشود .مقدار زیاد بست بهویژه در دورگیری گلها و نقوش طرحهای
نقشۀ قالی مانع از نفوذ یکنواخت رنگ در کاغذ و باعث انباشتگی نایکنواخت رنگ
بهصورت تودهای ضخیم روی کاغذ و ترکخوردن و پوستهشدن رنگها شدهاست .اگر
در قسمتهایی از نقشۀ فرش ،الیۀ رنگ ضخیم باشد احتماالً باعث کاهش چسبندگی بین
رنگ و کاغذ و نیز بین الیههای رنگ رویهمقرارگرفته میشود؛ درنتیجه الیههای باالیی
که ضخیمترند ترک میخورند و ترک به الیههای زیرین منتقل میشود و رنگ بهطور
موضعی پوستهپوسته میشود .ثانی ًا :باتوجهبه نتایج پیرسازی تسریعی کمترین مقدار pH
بعداز پیرسازی به تکیهگاههای پشتیبان تختهسهال و فیبر مربوط است .علت این اسیدیشدن
کاغذ نقشه وجود لیگنین داخل تختهسهال و فیبر و تماس مستقیم آن با کاغذ نقشه است .در
مقوا نیز مقداری لیگنین وجود دارد ،ولی در فرآیند ساخت خمیر مقوا ،مقدار کمی از آن
حذف میشود؛ بههمیندلیل مقوا کمتر از تختهسهال و فیبر ،کاغذ را اسیدی میکند .بنابراین
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برای افزایش دوام نقشههای قالی ،استفاده از تکیهگاههای پشتیبان تختهای ،فیبری و مقوایی
و همچنین روغن جالی رایج کنونی بههیچوجه مناسب نیست.
برای ایجاد وضعیت مطلوب و بهینه برای نقشههای قالی این دو منطقه این کارها
توصیه میشود:
 استفاده از کاغذ تیشوی ضخیم بهعنوان تکیهگاه پشتیبان برای پشت نقشههایبدون تکیهگاه پشتیبان کرمان؛
 استفاده از تکیهگاه پشتیبان مقوایی سخت و محکم و بدون اسید برای نقشۀ قالیاصفهان و نقشۀ قالی با تکیهگاه مقوایی کرمان؛
 استفاده از یک الیۀ ورنی (پوشش محافظ) با ویژگی حفاظتی مناسب و بدونهیچگونه تأثیر سوء روی نقشۀ قالی اصفهان.
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