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Abstract 
Patteh sewing is one of the most beautiful and most famous and oldest embroiders in Iran that has 
very history It`s one of the methods of decorating clothes that is combined closely to the tradition, 
climate, and attitude of people living in southeast of Iran. Patteh sewing is one of most significant 
and most brilliant embroiders of Kerman province, and is deeply rooted in the cultural history of 
Kerman, that is sew on the base of one cloth (Shal) with colorful strings (Ris). The art of Patteh 
sewing has received much attention from old ages, and there are rear works of this art in museums 
that it must be studied to be protected. Patteh is among traditional and old arts that protecting 
them against damaging factors is very important. Compared to other historical works, studying 
Patteh is performed less. There for, studying and protecting this kind of works increase because 
they are year. The studied Patteh in this research belong to, Shah Nematollah Vali shrine. This 
Patteh is prepared on 1294 by 16 Kerman women during three years to cover this shrine. Since this 
work is the oldest embroider remained in Kerman and till now any protective action isn’t 
performed on it, recognizing the damages to the fibers of this work is very important. The fibers in 
this work include field string (Shal), embroider string, decorative string on the margins of work, 
primer string and connective string that Shal and embroider string are woolen and decorative string 
is silk and primer string is linen and connective fiber is cotton. In this research to study the 
damages of fibers in above close up, the method of SEM was used. The results from this research 
indicate that in the cuticle and cortex area, the wool fibers in Patteh are damaged. Also these 
damages are probably created because of mechanical and physical pressures on the fibers. To study 
the percent of variations of humidity and temperature in three seasons of spring, summer and 
winter, on humidity meter device was used. The results showed that museum has humidity 
variations that can damage the objects. The most variation are happened in summer. Also a thick 
layer of pollutants is observed on the fibers. To identify these pollutants, EDS analysis was used, 
that consequently the elements of Silica, lead, Al and mg were identified. The dust the dust on the 
fibers will gradually result in physical and chemical damages on studied fibers. The method of FTIR 
was used to study these damages. Based on This study, it became velar that damage process is 
happened on silk, wool, cotton and linen fibers. In the leaves of string ( shal ) and the embroider 
string and root decorative leaves in the edges of studied Patteh that are made of protein are 
observed in area Amid I and Amid II and Amid III that this decrease in leaves shows the process of 
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destroying in leaves. In the leaves of connective string and primer string that are made of cellulose, 
the decrease of C-O-C and C-O bonds in historical sample indicate hydrolysis of cellulose 
molecules, and in historical sample, increase in the C-H area indicate the increase of Crystallinity in 
leaves of connective string. The reason of this damage on studied fibers is photo damage and 
shortage of humidity and mechanical pressure's. 
Keywords: Fabers harm, Wool, Silk, Flax, Cotton, Shah Nematollah Vali Patteh, SEM-EDS, FTIR 
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 چکیده
 اسیت. شیده  دوختیه کرمانی در طیی سیه سیال     بانوی 16توسط ، برای پوشش مقبره و قه.1294در سال ، ولی اهللنعمتی شاه پته

بسیار حائز اهمیت است. در  شناسی الیاف این اثردر استان کرمان است، آسیب ماندهدوزی باقیترین سوزنکه این اثر قدیمیازآنجایی
ده اسیت. نتیایح حاصیز از تحقییق     شاستفاده SEM های الیاف در بزرگنمایی باال، از روش دستگاهیاین تحقیق برای بررسی آسیب

دییدگی وجیود دارد.   دوزی، آسیبهای سوزندهد که در ناحیه کوتیکول و کورتکس الیاف پشم موجود در پارچه زمینه و نخنشان می
 ایین همچنین در الیاف ابریشم )که در لبه پته کارشده است( و در الیاف آستر که از جنس کتان است، شکستگی اتفاق افتیاده اسیت.   

ها بر روی آسیب احتماالً بر اثر فشارهای فیزیکی و مکانیکی موجود بر روی الیاف ایجادشده است. همچنین الیه ضخیمی از آالینده
هیای موجیود بیر روی الییاف از     برای شناسایی آالیندهشود. دوزی و نخ شال )پارچه زمینه( دیده میسطح الیاف ابریشمی، نخ سوزن

غبیار موجیود بیر روی الییاف،      که درنتیجه، عناصر سیلیس، سرب، آلومینییو  و منییزیم شناسیایی گردیید.     استفاده شد، EDSآنالیز 
هیای سیاختاری الییاف از روش دسیتگاهی     برای مطالعات آسیب گردد.مرورزمان باعث آسیب بر روی الیاف نمونه موردمطالعه میبه

FTIR هیای  دوزی و نخ شال ) پارچیه زمینیه پتیه(، در نیخ    شمی نخ سوزناستفاده گردید. که بر این اساس مشخص شد، در الیاف پ
ای وصالی و در نخ آستری که از جنس کتان است، فرآیند تخرییب الییاف وجیود    های پنبهی اثر، در نخابریشمی ریشه تزیینی در لبه

ایش و فشارهای مکانیکی است.دلیز این نوع شدت تخریب در الیاف موردمطالعه احتماالً تخریب نوری، کمبود رطوبت، س دارد.
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 مقدمه. 1
یخی به دلییز قیدمت و مفهیو  فرهنگیی و     منسوجات تار

 تییاریخی دارای اهمیییت ورسییو آدابزیبییایی و  ازلحییا 
هیای وارده بیه آثیار    برای بررسیی آسییب  . هستندفراوانی 

 اسیتفاده  دسیتگاهی  آنیالیز هیای  از روشتوان تاریخی می
فیراهم   هیا داری آنتری بیرای نگیه  ، تا شرایط مناسبکرد
کییه  ،تییاریخی اسییتاثییر دوزی هییم نییوعی ردد. پتییهگیی
معرض نابودی  های متمادی درو در طی سال مرورزمانبه

های اصییز  دوزیدوزی یکی از سوزنپتهاست.  قرارگرفته
ای و معروف استان کرمان است که تولید آن سابقه دیرینه

ییا   ایح پارچهوسطبه آرایش وزینت بخشیدن برای و  دارد
نگیرش معنیوی    و اقلیم با،. این هنرشودمیاستفاده  لباس

مردمان نواحی جنوب شرق ایران پیونید خیورده اسیت. در    
ولییی  اهللنعمییتپتییه شییاه  بررسییی بییه حاضییرپییهوهش 
شیاه   نادر مقبیره  هایه پتهمجموعاست.که از  شدهپرداخته
لحیا    بیه  . ایین پتیه  استدر ماهان کرمان ولی  اهللنعمت
تیرین آثیار   جزء نفییس  ،و همچنین قدمت ظرافت زیبایی،
 ،موردمطالعیه پتیه   .[1]آیید  می حساببه ایران دوزیسوزن

کیه   در اییران اسیت   تولیدشدههای کارترین پتهکی از پری
 یدرنتیجیه  است کیه  هجری قمری 1294سال متعلق به 

بیر   بیانوی پتیه دوز کرمیانی و    16سه سال تالش میداو   
و  شیده دوختیه  cm210عرض  و cm350 طولای با پارچه

ای از ذوق و هنییر زنییان کرمییان  نمونییه بسیییار برجسییته 
های متعددی سیبآدارای  موردمطالعهاثر  ید.آمی حساببه

و  پرییدگی رنی  های بیولیوییکی، پیارگی،   همچون آسیب
 کیه ازآنجایید. و شرایط نگهداری مناسبی ندار ،است غیره

اسیت و بیه    مانیده باقیدوزی تعداد کمی از این نوع سوزن
ترین پتیه اییران   ولی قدیمی اهللنعمتپته شاه  کهایندلیز 
های مطالعاتی، حفیاظتی و  کار گونههیچتا به امروز و است 

حیائز   این اثری مرمتی در مورد آن صورت نگرفته، مطالعه
هیای  کیه آسییب   تاهمیت است. این پهوهش بیر آن اسی  

 را با اسیتفاده  ولی اهللنعمتی مقبره شاه وارده به الیاف پته
 دهد.قرار  موردبررسیهای دستگاهی از روش
 

 پیشینه پژوهش. 2
یی    فهیای وارده بیه الییا   آسیببرای بررسی  محققان

متعلیق بیه چادرنشیینان کیه در میوزه تیاریخی        یپارچه
 FTIR و SEMآنیییالیز  از روشجوردنییییان وجیییود دارد 

تصییاویر بررسییی الیییاف توسییط  در .انییدکییردهاسییتفاده 
جنس الیاف در نمونیه   ،شد صمشخ SEM میکروسکوپی
در بعضیی از نقیا     ،الیاف این اثر است. پشم موردمطالعه

و همچنییین تیییراتییی در   تفییاوت در ضییخامت  دچییار
آسیب دیده  شدتبهپشم الیاف  .اندشدهمورفولویی سطح 

ی نشیانه  احتمیاالً کیه   ،اندشدهو در انتها دچار شکستگی 
 بیر روی  .[2] اسیت  قوی از اثرات تخریبی نور و رطوبت

هنر اسالمی در کشیور  در موزه  ی موجودابریشم یپارچه
هیای  آسییب  برای بررسیکه  انجا  شد مطالعاتی ،قاهره

بر  .استفاده گردیدSEM از روش میکروسکوپی  آناف یال
الییاف ابریشیم    بیر روی  شیده انجیا  هیای  اساس بررسی
چیار آسییب،   د موردمطالعهکه الیاف پارچه  ،مشخص شد

این نوع  دلیز احتماالً. اندشده خوردگیترکو  شکستگی
 .[3] نوسانات رطوبت و دما در محز موزه است ،از آسیب

سسیت و  کیه   هیای تیاریخی  حفاظت و استحکا  پارچیه 
. اسیت برای مرمتگران دارای اهمییت   ههموار اندشکننده

 ،میوزه مقید    درمتعلق به دوره صفوی  یبر روی پارچه
در الییاف   ،بیر ایین اسیاس    اسیت.  شدهانجا  SEMآنالیز 
ی شدگی الییاف فلیز  هل تخریب شدید، ،موردمطالعهنمونه 

 مشیاهده قابز هامیکروارگانیسمموجود در پارچه و حضور 
 ،متعلییق بییه دوره ساسییانی یپارچییه بییر روی. [4] اسییت
مشخص گردید  که انجا  شد، های میکروسکوپیبررسی
کتیان اسیت. همچنیین بیر      از جینس  موردمطالعهنمونه 

، پوسییدگی و شیکنندگی فیوق   SEMهای اساس بررسی
 تیرین مهیم از شید.   مشیاهده  اثیر این  در الیاف ایالعاده

کیاهش وزن  تیوان بیه   می ،الیاف در این تخریب تأثیرات
ر ظیاهری، افیزایش درجیه اکسیداسییون،     مولکولی، تییی

حاللیییت، تیییییر در میییزان کریسییتالی بییودن و کییاهش 
تیاریخی،  س ابریشیمی  ی  لبااز  .[5]شاره کرداستحکا  ا

)گیییا( دوبیز در    متعلق به پادشیاه گوسیتاو دو  آدولی    
انجا  برداری نمونههای الیاف، برای بررسی آسیب ،آلمان
کیه  ته شید  گرفFTIR طی   موردمطالعه. از نمونه گرفت

اصیلی در  هیای  که گیروه بر این اساس، مشخص گردید 
cm-در محیدوده   ،Iآمیید cm1700-1-cm1580- 1محدوده
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11580–1-cm1480 آمید II 1200-1300وده ددر محی  و 
 C- پیوندcm1175-1 و در محدوده اندقرار گرفته IIIآمید 

Hاشییات اصییلی مربییو  بییه  همچنییین ارتع .وجییود دارد
کیه   ،است Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Xید ئهای پپتزنجیره

مشیاهده  ین ابریشم ئاین محدوده بیشتر در قسمت فیبرو
های ذکیر شیده در الییاف    کاهش این محدوده. گرددمی

 .[6] دهید را نشان میتخریب  فرایند موردمطالعهی نمونه
منسوجات تاریخی به دلیز قرار گرفتن در معرض محیط 

ای وارده بیه  هی . برای بررسی آسییب دنشومی پذیرآسیب
کیه قیدمت آن بیه    ،در حال نمایشتاریخی  یپارچهی  
داری نگیه  میوزه مصیر   در گیردد و ی عثمانی برمیی دوره
انجا  گرفیت تیا    EDS ،FTIR  ،SEMهاینالیزآ ،شودمی

 .[7] گییرد قیرار   موردبررسیی  این اثیر فرایند تخریب، در 
قفی از های مربو  بیه تزیینیات سی   ی پارچهای مطالعهبر

غرقییه امپریییالی ییی  مسییجد در اسییتانبول )ترکیییه( از  
بیا   .اسیت  شیده استفادهSEM و آنالیز   ATR-FTIRآنالیز

هییا مشییخص شیید کییه پارچییه یبررسییتوجییه بییه اییین 
بیر اسیاس    . همچنیین کتیان اسیت  جنس از  موردمطالعه

هیای  قسمت شدگی الیاف وخرد، SEMهای آنالیز بررسی
اسیت. بیا    مشاهدهقابزی تاریخی نیز پارچهی تعمیر شده

های میزان تخریب پارچه FTIR هایطی  وتحلیزتجزیه
 . [8]تاریخی در قسمت کریستالی الیاف مشخص شد 

 

 پژوهشروش . 3
در اییین ردی اسییت. کییارب ،هییدف ازنظییرروش تحقیییق 

آزمایشیگاهی  ای و کتابخانیه  ،اندوزیپهوهش روش یافته
اسییتفاده از منییابع  بییا ای کتابخانییه اسییت. در بخییش 

و  تحلییز  وی تحقییق نوشیته شید    پیشیینه  ،ایکتابخانه
برای  ،در بخش آزمایشگاهی .گرفتانجا   هاقایسه دادهم

 و  EDS/SEMهیای  روش از شناسانههای آسیببررسی

FTIRآمیده دسیت بیه هیای  به استناد داده و ،استفاده شد، 
در ایین   وتحلیزتجزیه. روش گردیدانجا   وتحلیزتجزیه
 کمی است. ،تحقیق

 

 های آزمونابزار و روش .4
 ،موردمطالعیه نمونه  های وارده به الیافبرای بررسی آسیب

های ریشه تزیینی در لبه ، نخدوزیل و سوزنهای شااز نخ

بیرای   بیرداری شید.  نمونیه  و نخ وصالی، الیاف آستر نمونه
تبیدیز فورییه    سینجی طیی  هیا بیه روش   بررسی نمونیه 

 Nicoletمدل  FTIR (spectrometerاز دستگاه قرمزمادون

Nexus 470  سییاخت شییرکتThermo Nicolet  ،آمریکییا
 PIKE miracleمجهیز بیه    OMNIC افیزار نر متصز به 

attenuated total reflectance (ATR)     بیا سیطح آنیالیزور
کریستال المیاس موجیود در دانشیکده حفاظیت و مرمیت      

 دانشگاه هنر اصفهان استفاده گردید.
نمونییه  الیییافمقییداری از بییرای انجییا  اییین آنییالیز، 

سیاییده شید و از پیودر     KBRپیودر   موردمطالعه همراه بیا 
 از نمونیه و  ی  قرص تهییه  ،پرس فشارتحتساییده شده 

هیای  برای بررسی آسیبهمچنین  گرفته شد. FTIRطی  
الیییاف در بزرگنمییایی بیشییتر از میکروسییکون الکترونییی  

 TE-SCANساخت شرکت FE-SEM  روبشی نشر میدانی
موجود در آزمایشگاه بنییاد علیو  کیاربردی     MIRA3مدل 

 موردمطالعیییههیییای از نمونیییهو  رازی اسیییتفاده گردیییید
بیرای شناسیایی   نییز   EDSشید. از آنیالیز    بیرداری عکس
 شد.استفاده  نمونه بر روی الیاف های موجودآالینده
 

های حاصل از بررسی دما و نتایج داده. 5

 موزه محیط دررطوبت 
از دما و رطوبت موجیود در محییط بیر اسیاس اسیتفاده      

  EEUREA سیینح در محیییط مییوزه  دسییتگاه رطوبییت 
شد. درصید   گیریاندازهساخت کشور آلمان  89077مدل

 رطوبییت و دمییای متوسییط در سییه فصییز از ییی  سییال
ت و دمیای موجیود   رطوبگیری شده است. نوسانات اندازه

 شده است. آورده زیردر محیط موزه در نمودار 
سال  ها آماری که در سه فصز از ی بر اساس داده

شیده اسیت. بیشیترین نوسیانات     نشیان داده  1در شکز 
دهید. طبیق   نشیان میی  رطوبت و دما در فصز تابسیتان  

و  C° 22تیا   18هیا بایید دمیا    استاندارد موجیود در میوزه  
های موجیود  . بر اساس داده[9]باشد  %45تا  55رطوبت 

درجیه و رطوبیت    50در نمودار باال در فصز تابستان دما
بوده است که بیاالترین مییزان رطوبیت و دمیا در      28%

ترین دما و رطوبت نییز  دهد. کممحیط موزه را نشان می
مربو  به فصیز زمسیتان اسیت. ایین نوسیانات دمیا و       

 رسان باشد.تواند آسیبرطوبت برای شی موردمطالعه می
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 1396موزه در سال  محیط دررطوبت  تیییر :1شکز 
Fig. 1: Change of humidity in museum environment inYear 1396 

 

های الیندهآهای حاصل از شناسایی نتایج داده. 6
 ولی  اهللنعمتموجود بر روی پته شاه 

ی نمونهروی سطح  موجود بر هایشناسایی آالیندهبرای 
 از الییاف  .اسیتفاده شید   SEM-EDS روش از موردمطالعه

 n/asآستر با کد و نخ  n/shبا کد  دوزیسوزننخ  پشمی
گرفته شید،   EDSآنالیز  n/a کد با ابریشمی تزئینی و نخ

 موردمطالعیه هیا بیر روی نمونیه    آالینیده تا نوع و میزان 
 شناسایی گردد.

 

 
 

تصویر ، برابر 2000الیاف نخ شال با بزرگنمایی  n/shتصویر از سمت راست  ولی اهللنعمتپته شاه  نخ شال از نمونه الیاف EDSآنالیز  :2شکز
n/a تصویر  ،برابر 2000نخ ابریشم با بزرگنماییn/as  برابر 2000نخ آستر با بزرگنمایی 

Fig. 2: EDS analysis of shale fibers of Pateh Shah Nematollah Vali but right image n / sh,Shawl fibers with 2000x 
magnification, n / a imageSilk thread with a magnification of 2000x, image n/as primer thread with a magnification of 2000x 

 
 موردمطالعهبر روی پته  آالینده میزان درصد عناصر :1جدول 

Table 1: Percentage of pollutants in the studied pate 
 

Pb S Si Al Mg C نمونه 
Sample 

 نخ شال 44.60 0.66 0.50 0.75 2.96 2.21
Shawl yarn 

 نخ آستر 56.52 0.73 0.73 1.06 4.60 3.37
Liner yarn 

 ابریشمینخ  40.22 0.006 0.58 0.82 0.44 1.03
Silk yarn 
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که  EDSبر اساس میزان درصد عناصر حاصز از آنالیز 
هیای  ه شده است بیشترین مییزان آالینیده  آورد 1در جدول 
بیه ترتییب کیربن، منییزیم،      موردمطالعیه مونیه  موجود در ن

هیا  آالینیده ایین   کهب است آلومینیو ؛ سیلیس، گوگرد، سر
 .دنشومی های فیزیکی و شیمیاییآسیب ایجادباعث 

 

ولی  اهللنعمتبررسی آسیب الیاف پته شاه . 7

 FTIRبه روش آنالیز دستگاهی 
روش  ،(FTIR)قرمیز  میادون تبیدیز فورییه    سنجیطی 

مفیدی برای شناسایی الیاف طبیعیی و مصینوعی اسیت.    
قرمز الیاف طبیعیی در منسیوجات، بانیدهای    طی  مادون
دهد، اگرچه ممکن است در خاصی را نشان میپروتئینی 

ولیی   مشیابه باشید،   قرمزمادونهای مختل  طی  نمونه
بیرای   .[10]بسته بیه نیوع پیروتئین متفیاوت اسیت      این،

 ینمونییه هییای موجییود در الیییاف  شناسییایی آسیییب 
، نخ ریشیه  ، نخ شالدوزیسوزن، از الیاف نخ موردمطالعه
 هاآنو از  بردارینمونهآستر  ، نخ وصالی و نختزیینی لبه

 گرفته شد. FTIR 2طی 
پشم یکی از مواد اولیه در صنایع نسیاجی محسیوب   

حیوانی مانند پشم از واحدهای اسییدآمینه  شود. الیاف می
 .[11]شیده اسیت   شوند تشکیزکه به یکدیگر متصز می

، نیخ  aدهد. طی  نمونه الیاف پشمی را نشان می 3شکز
نمونه شیاهد از   bی موردمطالعه و طی  دوزی پتهسوزن

های عاملی مهیم در  الیاف پشم است، در این شکز گروه
، Iهیای آمیید   ساختار پشم مشخص شد، که شامز گروه

، احتمیاالً مربیو    a. در طی  [12]است  IIIآمید ، IIآمید 
، آمیید  cm 1645-1در محیدوده   Iبه باندهای جذبی آمید 

II  1در محیدوده - cm1510   و آمییدIII   در محیدوده-cm

 H-Cپیونید   cm668- 1. در محدوده[13]قرار دارد  11280
 -1شییود. رطوبییت طییی  جییذبی در محییدوده دیییده مییی

cm3443  1است، در محدوده-cm 1455    پیونید خمشیی
هیای پشیم،   چربیی شود. در میان دیده میCH3 متقارن 

و  cm 2925-1، در محیدوده  3CHپیوندکششی نامتقیارن  
 cm 2958-1در محییدوده  2CHنامتقییارن  پیوندکششییی

 

 
 

 نخ شاهد الیاف پشم bو طی   ولی اهللنعمتپته شاه  دوزیسوزننخ  aطی  پشم طی  الیاف :3شکز 

Fig. 3: Spectrum of wool fibers of a needle needle thread of Pateh Shah Nematollah ValiAnd the whole spectrum b of 
wool fibers 

a 

b 

In the range of 1300-1350 

Amid III 

In the range of 1550-

1500 Amid II In the range of 1700-

1600 Amid I 
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ی نیخ شیال پتیه شیاه     )نمونیه   a، طیی  4در شکز
( دییده  4)نمونه شاهد الیاف پشم bاهلل ولی( و طی  نعمت
ی شیاهد، احتمیاالً مربیو  بیه     شود. در طی  نمونیه می

، آمیید  cm 1700-1در محدوده  Iباندهای جذبی آمید نوع 
محیدوده   در III، آمید نوع cm1540- 1در محدوده IIنوع 

1-cm1350 های پشم پیوند کششی نامتقارن است. چربی

3CH  1در محیدوده -cm 2924    پیونید کششیی نامتقیارن ،

2CH  1در محییدوده-cm 2853  در [14]مشییخص اسییت .
جز ساختار آمیدی  H-Nگروه خمشی  cm 725-1محدوده 

پیونید کششییی   cm 1415-1پپتییدها اسیت. در محییدوده   
پیی    cm 1375 -1وجود دارد. در محیدوده   2CHمتقارن 

شیود. در  دیده میی  3CHاسیدآمینه پیوند خمشی متقارن 
 2CHطی  اسیدآمینه گروه خمشیی   cm1465-1محدوده 

گیروه کششیی    cm 6010-1. در محدوده  [15]وجود دارد 
O-C  1و در محیییدوده-cm2900   پیوندکششیییی-O 

H  1در محییدوده  .[16]مشییخص اسییت-cm1520  بانیید
طی  جذبی در محدوده  .گرددمیمشاهده  C=Oخمشی 

1- cm 3432 ل پتیه  رطوبت است. نمونه تاریخی الیاف شا
اهلل ولی در قسیمت آمییدهای نیوع اول و دو     شاه نعمت

ضع  بیشتری نسبت به نمونه شاهد از الیاف پشیم دارد.  
شناسیایی  قابیز  3CHو  2CHهیا  همچنین کاهش چربیی 

و در محییدوده  N-Hاسییت. در محییدوده گییروه خمشییی 
شیود و  کیاهش دییده میی    CH2اسیدآمینه گروه خمشی 

و در بانید   C-N-Hهمینطور شاهد کیاهش در محیدوده   
و I نیز هستیم که این کاهش آمید در نوع C=O کششی 
و کاهش چربی در نمونیه تیاریخی نشیان از     IIآمید نوع 

 فرآیند تخریب در شال )پارچه زمینه پته( است.
فیالمنییت و سیریسییین ابریشییم دارای دو قسییمت 

های فیبیروئین  دهنده ابریشم، پروتئیناست. مواد تشکیز
و سیریسین، چربی و واکس و مواد معیدنی هسیتند کیه    

وزن الیییاف ابریشییم را پییروتئین تشییکیز   %98حییدوداً 
هیای  ، الییاف ریشیه  a، طیی   5. در شیکز [17]دهند می

 3اهلل ولی، که از جینس ابریشیم  تزئینی لبه پته شاه نعمت

دهید. میی  نمونه شاهد ابریشیم را نشیان   bاست و طی  
 

 
 

 نمونه شاهد الیاف پشم  bو طی ولی  اهللنعمتنخ شال) پارچه زمینه( پته شاه  aطی  الیاف پشم طی   :4شکز
Fig. 4: Spectrum of wool fibers of a whole shawl (background fabric) Pateh Shah Nematollah ValiAnd spectrum b 

ofsamplespecimens of wool fibers 

a 

In the range of 1600-

1700 Amid I 

In the range of 1520-1550 

Amid II 

In the range of 1300-1350 

Amid III 

 

b 



  یسنجدو فصلنامه پژوهه باستان                                                                                                                           
 

 123     │    1398 پاییز و زمستان دوم، شماره پنجم، سال

 
 
 

 الیاف شاهد ابریشم bو طی   ولی اهللنعمتتزیینی لبه پته شاه  الیاف نخ aطی   الیاف ابریشم :5 شکز
Fig. 5: Spectrum silk fibersa. Pateh Shah Nematollah vali And the spectrum b of silk samplefibers 

 
در  Iهای آمید نوع هابریشم شامز گروهای شاخص پی 

، cm1580-1در محدوده II، آمید نوع cm1646-1محدوده 
کششییی پیوند .cm1-1280در محییدوده  IIIآمییید نییوع  

-متقارن نا
2CO  در محدودهcm1-1560   در ناحییه جیذب ،
 H-Cپیونید  cm 1175-1ده و. محید [18]اسیت   Iآمید نوع

به ترتیب مربو   cm 976 - 1-cm 1013-1محدوده  و [19]
کیه  اسیت  آالنین -گالیسین و پیوند آالنین-به گالیسین

پیونید   .[6]به فیبروئین ابریشم اسیت   این محدوده مربو
، پیونیید cm 2853-1در محییدوده  H-Cکششییی متقییارن 

رطوبیت   و cm2956-1متقارن در محدوده نا H-Cکششی 
شناسایی شد. بررسیی و مقایسیه    cm3414-1در محدوده 

، نمونییه شییاهدو  موردمطالعییهی بییین دو طییی  نمونییه
-Cدر اسیدهای چرب پیوند کششیی  کاهش یکنندهبیان

H    آمیید نیوع   کیاهش   .اسیتI و II و III    در طییa ،
 است. موردمطالعه نمونه در الیاف تخریب یدهندهنشان

ی نخ وصالی( و طیی   )نمونهa، طی  جذبی 6شکز
 دهید کیه هیر دو از   ی شاهد( را نشان می)نمونهb جذبی 

جزء الییاف سیلولزی محسیوب     5جنس پنبه هستند. پنبه

شود. یعنی قسمت اعظم ساختمان آن )دیواره ثانوییه(  می
. در الیاف سلولزی پنبیه  [20]از سلولز تشکیز شده است 

وجود دارد. در محیدوده  « بلوری»و « آمورف»یدو ناحیه
های مولکیولی بیه علیت داشیتن فاصیله      آمورف، زنجیره
شیوند،  ی محدودی به یکدیگر وصز میبیشتر با پیوندها

ها با فاصله بسیار که در محدوده بلوری، زنجیرهدرصورتی
هیا  گیرند. پیوندهای بین زنجیرهکمی از یکدیگر قرار می

در این مناطق در تعیین خواص مکانیکی نقش مهمی را 
 cm 666-1در محیدوده   a. در طیی   [21]به عهده دارنید 

جیره سیلولزی و یکیی از   وجود دارد که زن  C-O-Cپیوند
  cm 1162-1ی مهیم در سیلولز اسیت. در محیدوده     ناحیه

 cm -1. در محیدوده  [22]شیود  دییده میی   C-O-Cپیونید  
، O-Cپیونید   cm1127-1و در محیدوده   O-Cپیوند 1035

گروه کربوکسیالت و گروه پیوند  cm1650-1در محدوده 
وجیود   cm1644-1در محیدوده    C=Oکششیی کربونییز  

محییدوده  cm1325-1در محییدوده  CH. پیونیید [23]دارد 
 O-Cپیوند کششی  cm1058-1بلورین است. در محدوده 

محییییدوده cm1200- 1-cm1500-1و در محییییدوده  

a 

b In the range of 

1270-1230 Amid III 

In the range of 

1540-1520 Amid II 

In the range of 1630-

1550 Amid I 

Alliphatic C-H 

stretch 

Aromatic C-H 

stretch 
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 نمونه شاهد پنبه bو طی   ولی اهللنعمتالیاف نخ وصالی از جنس پنبه در پته شاه a طی   :6شکز
Fig. 6: Spectrum a of cotton fiber yarn in Pate Shah Nematollah Vali and Spectrum b of cotton control sample 

 
تیا   cm 1-600طورکلی محیدوده کریستالین وجود دارد، به

1-cm 1800 23[آید حساب میاثر انگشت الیاف پنبه به[ .
و در  H-Cپیونییید کششیییی   cm2921 -1در محیییدوده 

محییدوده آمییورف  cm 1050تییا  cm 1000-1محییدوده 
وجیود  C-Cپیونید   1162گردد.  در محیدوده  مشاهده می

، در H-Cبانیید کششییی   cm 2921-1دارد. در محییدوده 
در محیدوده   و  C=Oبانید کششیی   cm 1700-1محدوده 

1-cm1500  پیوندH-C محیدوده   .]23[شیود دیده می-cm

بیر اسیاس   دهید.  را نشان میی  H-O-Cپیوند نیز  11380
 ،ی شاهدی تاریخی و نمونههای نمونهمقایسه بین طی 

هییدرولیز   درنتیجیه و C-O-C ,C-O کیاهش پیونیدهای   
نمونه تیاریخی   و در گرددمشاهده میهای سلولز مولکول

ایین   شیود کیه  جیذب دییده میی   افزایش C-H ناحیه  در
 نشانه افزایش بلورینگی است. C-Hافزایش در طی  

ای است کیه در صینعت   کتان احتماالً اولین لی  ساقه
موجیود در  های نساجی از آن استفاده شده است. ناخالصی

عبارتنداز: همی سلولز، چربی و مواد رنگیی و ماننید    6کتان

اهلل الیاف کتان آستر پته شاه نعمیت  7. شکز [24]آن است 
دهید. در  را نشیان میی   aو اسیتاندارد الییاف کتیان     bولی 
هیای  اهلل ولیی گیروه  ی الیاف آستر پتیه شیاه نعمیت   نمونه

-محیدوده   همیی سیلولز در   و C=Oکربونیز در محیدوده  

cm11644   [25]شناسییایی گردییید .CH ی در محییدوده-

cm11294    1ی محدوده بلیوری اسیت. محیدوده-cm1452 
-C-O های کربوکسیالت است و محدوده پیوند جزء گروه

C در محدودهcm1- 1155  در زنجیره سلولزی قرار دارد. در
)واکیس( و در محیدوده    CH2پیونید   cm2850-1محیدوده  

1-cm2850  پیوندC=O  1وجود دارد. در محدوده-cm1050 
مشیاهده   C-Cپیوند  cm 1020-1و در محدوده  O-Cپیوند 
و در محیدوده   H-Cپیوند  cm2900-1شود. در محدوده می

1-cm 1654C=O–  بر اساس مقایسه بین [26]وجود دارد .
ی تاریخی و طی  نمونه شاهد، کاهش سیلولز  طی  نمونه

در الیاف کتان، به تدریح باعث افزایش بلورینگی در الییاف  
شیود. فراینید تخرییب در الییاف آسیتر مشیاهده       کتان می

 گردد.می

b a 
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 نمونه شاهد bو  طی   ولی اهللنعمتپته شاه  نمونه از آستر aطی   :7شکز 
Fig. 7: Spectrum a of the sample of Pate Shah Nematollah Vali and spectrum b Control sample 

 

های میکروسکوپی الیاف بررسی آسیب. 8

 SEMروش  به موردمطالعهنمونه 
توانیید بییرای آزمییایش الیییاف   مییی SEMروش آنییالیز 

هییا و هییای تییاریخی و نیییز بییرای بررسییی آسیییبپارچیه 
، بیه کیار رود. ایین روش، بیرای     ایجادشیده های تخریب

هییای در نمونییه پارچییه  وخییاکآب تییأثیراتآزمییایش 
 شیود از پنبه، ابریشم و پشم به کار گرفته می شدهساخته

هیای وارده بیه الییاف پتیه     برای شناسیایی آسییب   .[10]
 شیده اسیتفاده  SEM1 از روش آنالیز دسیتگاه  موردمطالعه

دییدگی الییاف بیا میکروسیکون     . تا مییزان آسییب  است
 .گیردقرار  موردبررسیالکترونی روبشی 

بیرداری  محز نمونه Aبا توجه به تصویر  8در شکز 
از الیاف آستر که در پشت پته قرار دارد نشان داده شیده  

های الییاف آسیتر بیه روش    آسیب N/Vاست. در تصویر 
SEM     موردبررسی قرار گرفته است. ایین بررسیی نشیان
انید. ایین   دهد که الیاف آستر، سست و شکننده شیده می

مرورزمیان باعیث کیاهش    های وارده به الییاف بیه  آسیب
پذیری و کاهش مقاومت در برابر شرایط محیطی،انعطاف

 

    
 

 1000با بزرگنمایی موردمطالعهاز الیاف آستر نمونه  SEMاز آستر و تصویر سمت چپ نمونه  بردارینمونهتصویر سمت راست محز  :8 شکز
 برابر

Fig. 8: The image to the right of the sample location on the liner and  
Left image of the SEM sample of the studied liner fibers with a magnification of 1000x 

N/A A 

 

a 

b 
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 5000ییاز نمونه نخ وصالی با بزرگنما SEMداری از نخ وصالی و تصویر سمت راست تصویر برسمت راست محز نمونه رتصوی :9تصویر 
 برابر

Fig. 9: The picture to the right of the sampler at the joint and TheN/V image of the SEM image of a 5000x 
magnifying 

 

شود. دلیز این نوع تخرییب  فشار مکانیکی و فیزیکی می
در الیییاف موردمطالعییه احتمییاالً تخریییب نییوری، کمبییود 

 N/Aرطوبت، سایش و فشارهای مکانیکی است. تصویر 
ها بر روی الییاف کتیان را نشیان    همچنین وجود آالینده

باعث ایجاد سایش و مرورزمان دهد، که این عامز، بهمی
 لکه بر روی الیاف موردمطالعه شده است.

بیرداری  نمونیه  محز V تصویربا توجه به  9 شکزدر 
تصیویر  از الیاف نخ وصیالی نشیان داده شیده اسیت. در     

N/V د شییدگی و خییور ،پنبییهدر الیییاف  دیییدگیآسیییب
همچنیین وجیود ذرات    .اسیت  مشیاهده قابیز  شکستگی

باعیث آسییب    موردمطالعیه بر روی لیی  نمونیه    آالینده
 شود.بیشتر در نمونه می

برداری محز نمونهA با توجه به تصویر 10در شکز 
شیییده اسیییت. در از نمونیییه موردمطالعیییه نشیییان داده

از الیییاف ابریشییم نمونییه  SEMنمونییه   N/ABتصییویر
هیای  اسیاس بررسیی   شیده اسیت. بیر   موردمطالعه گرفته

نمونیه موردمطالعیه،   شده بر روی الیاف تزئینی لبیه  انجا 
نشیان داده شیده در   N/AB تصیویر   طیور کیه در  همان

های ابریشم، شکستگی وجیود دارد  بعضی از الیاف ریشه
فشیارهای   توانید ناشیی از  که ایین آسییب احتمیاالً میی    

. فیزیکییی و مکییانیکی بییر روی الیییاف ابریشییمی باشیید 
ها بر روی سطح الیاف همچنین الیه ضخیمی از  آالینده

غبیار موجیود بیر روی الییاف،     . شیود دیده میی  ابریشمی
هیای  مرورزمان باعث  سایش بیر روی قسیمت ریشیه   به

 .گرددابریشمی و به وجود آمدن آسیب می
برداری از نمونه نخ محز نمونهS تصویر  11در شکز

، تصویر N/Sدوزی پته موردمطالعه است و تصویر سوزن
SEM دهید، کیه مشیخص    دوزی را نشان میی نخ سوزن
کند جنس الیاف نمونه موردمطالعه از پشم است. ایین  می

دهد. مشاهده تصویر میزان تخریب را در الیاف نشان می
کیامالً از   های موجود بر روی لی  پشمشود که فلسمی

بیرداری از محیز نمونیه   SHتصیویر   بین رفته اسیت. در 
 

   
 

 برابر  1000از الیاف ابریشم با بزرگنمایی N/AB،SEMداری از الیاف و تصویر برمحز نمونه Aتصویر  :10شکز
Fig. 10: Figure A fiber sampling site and S / N image of silk fibers with 1000x magnification 

N/V 

N/AB A 

V 
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 موردمطالعهنمونه  دوزیسوزناز نمونه نخ  SEMتصویر ، N/Sو تصویر  دوزیسوزناز الیاف نخ  بردارینمونهمحز  Sتصویر در  :11 شکز
با  موردمطالعهالیاف شال نمونه  SEMتصویر  N/SHاز الیاف شال و تصویر  بردارینمونهمحز  SHتصویر برابر،  5000با بزرگنمایی  

 برابر 1000 بزرگنمایی
Fig. 11: In the image s of the needle thread fibers sampling And the N/S image of the SEM image of the 

embroidered needle thread sample with a magnification of 5000x SH image Shaw fibers samplingAnd N/SH image of 
SEM image of the studied shawl fibers with 1000x magnification 

 
. است نشان داده شده است که از جنس پشمالیاف شال 
ها فلس نو جدا شددیدگی الیاف آسیبN/SH  در تصویر
دییدگی در  آسییب است.  مشاهدهقابزف پشم الیااز روی 

هیای موجیود بیر    ناحیه کوتیکول )فلس الیاف نخ شال تا
ی حفاظت از الیاف را نسیبت  روی الیاف پشم( که وظیفه

 رفته و در تصویر  پیشدارد،  عهده بربه عوامز خارجی 

N/S دییده تیا ناحییه کیورتکس نییز      دییدگی آسیباین 
کیورتکس اسیتحکا  و حالیت ارتجیاعی و      .[27] شودمی

الیاف پشم را بیه عهیده دارد. بیا     پذیریانعطافهمچنین 
، موردمطالعییهدر الیییاف  هییادیییدگیآسیییبن ایجییاد اییی

الیاف نسبت به فشار فیزیکیی   پذیریانعطاف مرورزمانبه
کند. دلیز این نیوع از آسییب   و مکانیکی کاهش پیدا می

تخریییب نییوری، کمبییود  احتمییاالً موردمطالعییهدر الیییاف 
 واردشدههای فیزیکی رطوبت در محیط و فشارها و تنش

دوزی پتیه  هیای سیوزن  نخN/SH به الیاف است. تصویر 
گیردد  دهید کیه مشیخص میی    را نشان میی  موردمطالعه

 ازو باعث  پیداکردهتا ناحیه کوتیکول ادامه  دیدگیآسیب
دوزی گردییده  های رویی الیاف نخ سوزنرفتن فلس بین

 باعیث بیر روی الییاف    گردوغبیار است. همچنین وجیود  
 ها شده است.سایش و جذب میکرو اورگانیسم

 

 هادر نتایج و یافتهبحث . 9
، که ایین  مانده جایبهاز گذشته  باارزشی هایدوزیسوزن
 کهازآنجایی. استها و آرشیوها موجود در موزه باارزشآثار 

 تعداد ،اندبوده پذیرآسیببه شرایط محیطی  تباین آثار نس

ایییین از یکیییی اسیییت.  مانیییدهبیییاقی هیییاآناز  کمیییی
 اسیت  اهلل ولیی شاه نعمت یپتهتاریخی،  هایدوزیسوزن
و دوزی اسیتان کرمیان   تیرین سیوزن  یکیی از قیدیمی  که 

روی های انجا  شده بر بررسی مربو  به دوره قاجار است.
 فالییا  دهید کیه  نشیان میی   ،ولی اهللنعمتاه ف پته شالیا

لییاف پارچیه   ا :هسیتند چهار نیوع   پته این در مورداستفاده
 از نخ آسیتر  ،پشمجنس  از دوزینخ سوزنو  شال( زمینه )
هیای  کیه توسیط آن قطعیه    وصالیجنس نخ  ،کتان جنس

هیای  ریشیه  جنس از پنبه و شدهپارچه شال به هم متصز 
از  .اسیت از ابریشیم   نییز  موردمطالعیه تزئینی در لبه نمونه 

تیا رونید   ، به عمز آمد بردارینمونه ،موردمطالعهالیاف پته 
بیرای   شیود.  دادهقیرار   موردبررسیی تخریب در این الیاف 

 وشاز ر موردمطالعیه پته  الیاف به های واردهبررسی آسیب
شید.   اسیتفاده  FTIR قرمزمادونتبدیز فوریه  سنجیطی 

دوزی، نیخ  سیوزن  نخ بر این اساس مشخص گردید که در
تخرییب و   ،نیخ آسیتر  و  خ ریشه تزئینینخ شال، نوصالی، 
رونید   بیرای اطمینیان بیشیتر از    .وجیود دارد  دیدگیآسیب

 استفاده SEM/EDSمیکروسکوپی روش الیاف از  تخریب
پشیم   روش مشیاهده شید کیه الییاف    طبق این گردید. بر 

بیر   ییهیا همچنیین آالینیده  اند. داشته بیشترین تخریب را
باعیث تخرییب    مرورزمیان بیه که  روی الیاف مشاهده شد

 .ندشده بود موردمطالعهشتر بر روی نمونه بی
 

 گیرینتیجه. 10
بیر   شدهانجا  قرمزمادونتبدیز فوریه  سنجیطی طبق 

N/S N/SH S SH 
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ولی، در الیاف نخ ابریشیمی   اهللنعمتروی الیاف پته شاه 
آمیید  ، Iکاهش آمیید   ،دوزیسوزن، نخ شال و نخ تزیینی

II همچنین کاهش در پیوند کششی اسییدهای چیرب    و

2CH  3وCH الییاف  درکه کیاهش چربیی    ،شوددیده می 
خ نی نیخ شیال،    و شکنندگی الیاف یپروتئینی باعث سست

رای سیاختمان  اه دهای تزئینی کو نخ ریشه دوزیسوزن
بیر   گرفتیه انجا  هایبررسیشده است.  هستند ینیئپروت

الییاف نیخ   دهد که نشان می موردمطالعهروی الیاف پته 
 ،هسیتند صالی که دارای ساختمان سیلولزی  آستر و نخ و

 بلیورینگی ی سلولزی و افزایش محدوده کاهش محدوده
بیر  اسیت.  فراینید هییدرولیز    یدهنیده نشان که اندداشته

بیر روی الییاف    گرفتیه انجیا   SEMهای اساس آزمایش
الییاف   کیه بیر روی   مشیاهده شید  ، موردمطالعه ینمونه
در . وجود دارد خردشدگیشکستگی و  ازجملههایی آسیب

ناحییه کوتیکیول و ناحییه     تیا ایین تخرییب   الیاف پشیم  
در الییاف   دییدگی آسیب این. ادامه داشته استکورتکس 
الیاف  پذیریانعطاف ،مرورزمانبهباعث شده  موردمطالعه

کنید.  نسبت به فشار فیزیکی و مکانیکی کاهش پیدا میی 
تزیینی در لبیه پتیه شیاه     صورتبهدر الیاف ابریشمی که 

دییده   الییاف در  گیاسیت شکسیت   کارشدهولی  اهللنعمت
بیر روی الییاف    شدهانجا های بر اساس بررسی .شودمی

فشیارهای   احتماالًها دلیز این نوع از آسیب ،موردمطالعه
در محیز   دمیایی  ونوسانات رطوبتی مکانیکی، فیزیکی، 

، EDSآنیالیز دسیتگاهی    با استفاده از. استنمایش موزه 
 نظییر  یهیای آالینیده ، موردمطالعیه ی بر روی الیاف پتیه 

ایین   شناسایی گردید.منیزیم و آلومینیو  سرب،  ،سیلیس
فرسیایش و ایجیاد لکیه و    باعیث   مرورزمانبه هاآالینده

هییا بییر روی سییطح الیییاف پتییه اورگانیسییمتجمییع میکرو
وسانات رطوبت و دمیا در  ن با بررسی  نهمچنی .دنشومی

در آن وجیود دارد   موردمطالعیه ی نمونه، که محیط موزه
حدودی نوسیانات   ارا ت ءشیهای وارده به آسیبتوان می

 .دانسییت موردمطالعییهپتییه داری رطوبییت در محییز نگییه
تیوان بیرای   میی  ذکرشیده  آنیالیز  هیای از روش درنتیجه

الیییاف  در نیید تخریییبوو ر هییای واردهبررسییی آسیییب
 در ادامییه تییوانتییا ب، کییردمنسییوجات تییاریخی اسییتفاده 

 .دادآثار ارائیه   گونهاینهای مناسبی برای نگهداری روش
بایسیتی   بیشیتر نتیایح،   پیذیری تعمییم بی به دستیابرای 
و  موردمطالعیه های بیشتری از منسوجات تیاریخی  نمونه
تری در رابطه توان نتایح مطلوبشود، تا ب قرارگرفتهآنالیز 

های میکروسکوپی در الیاف منسوجات تیاریخی  با آسیب
 .آورد دست به

 

 سپاسگزاری
حکیمیه  کارشناسی ارشید   نامهپایاناز  برگرفتهاین مقاله 

شناسیییی و فییین» کیخیییای هجرتیییی تحیییت عنیییوان
ولی ماهان  اهللنعمتپته پوشش مقبره شاه  شناسیآسیب

 شیده نوشیته  «در استان کرمان و ارائه راهکیار حفیاظتی  
از کیه   دانید نگارنده بر خیود الز  میی   وسیلهبدین. است

 عضیو ناز آزادی بوییاغچی  دکتر مهرخانم هایی راهنمایی
و آقیای دکتیر   دانشگاه هنر اصفهان  علمیهیئت محتر 

محتیر    علمیی هیئیت  عضیو محسن محمدی آچاچلویی 
خیانم مهسیا شاهسیون     سیرکار  دانشگاه هنر اصیفهان و 

میرزایییی و  آقییایو خییالقی همچنییین آقییای مارکییده و 
 واوقییاف اسییتان کرمییان بییه خییاطر همکییاری  سییازمان
 . کنمدانی تشکر و قدر همراهی

 
 هانوشتپی

1- Scanning electron Microscopy 
2- Fourier Transform Infrared 
3- Silk 
4- Wool 
5- Catton 
6- Flax 
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