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 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

های سالیابی فرش دستبافت تاریخی، بر اساس تعیین میزان ای دستگاهبررسی کاربردی مقایسه

 جهت معرفی دستگاهی کاربردی در این حوزه 14کربن 
 

 1ابوالقاسم تبریزیان

 2سهيال دوست محمدی

 

 چكیده

آثار هنری ساخته شده با مواد آلي و معدني مکشوفه از دورهای گذشته، همواره مورد سن سنجي و تاریخگذاری 

روش رایج  برای تعيين قدمت فرشهای دست بافت .بحث و دغدغه باستان شناسان و محققين در این عرصه بوده است

استفاده از آن مي توان  است كه تنها روشي است كه با 14و منسوجات تاریخي، استفاده از دستگاههای ساليابي  كربن 

 گذاری آثار هنریسن نمونه های آلي حاوی كربن را تخمين زد. امروزه با ساخت دستگاههای پيشرفته امکان تاریخ

 Accelerator Massحاوی كربن با حداقل نمونه برداری به وجود آمده است. دستگاه طيف نگار جرمي شتابدهنده

Spectrometry (AMS)واد آلي از جمله فرش و دیگر به كار مي رود، نياز به مقدار نمونه بسيار كم كه برای ساليابي م

در .ای ارزشمند تاریخي و هنری به دنبال دارددر حد كمتر از نيم ميلي گرم دارد كه كمترین ميزان تخریب را برای نمونه

 برای اندازه گيریساخته شده و سير تحول دستگاهای 14این مقاله ضمن بررسي سازو كار دستگاه های ساليابي كربن 

منحصر به فرد آن  و ز چهار دهه پيش تاكنون، سعي در معرفي دستگاه های نوینا 14ایزوتوپ كربن

ن در این حوزه مورد بررسي آپرداخته و قابليت های و مزایای Accelerator Mass Spectrometry (AMS)،همچون

 .  گرددبا این روش معرفي مي قرار مي گيرد. همچنين چند نمونه فرش ساليابي شده

 .(AMS)، 14فرش دستبافت، ساليابي تاریخي، كربن كلید واژه:
 

 مقدمه

بر پایه ی شمارش ایزوتوپهای كربن، تحول شگرفي در علوم، بویژه سن 14کربن يابيسال پس از از ارایه روش

ليد ابي به شناخت زمان ساخت و توسنجي و تاریخگذاری اشيا حاوی كربن پدید آمد. یکي از مهمترین تحوالت، دستي

بصورت علمي،در بازه زماني چند دهه تا حدود پنجاه هزار سال است. شناسایيميزان قدمت  14آثار هنری حاوی كربن 

تحقيقات تاریخ هنر و تمدن ها  دن آثار در چارچوبمآ دیزمان ساخت و پد نييو تعآثار هنری عالوه بر طبقه بندی 

اده از روش كربن استفبي ارایه شده توسط سودجویان گردید. اما برای شناسایي آثار تاریخي به باعث شناسایي آثار تقل

احتياج به برداشت نمونه از اثر تاریخي است كه این عمل خود یک كار تخریبي برای آثار تاریخي مي باشد. دستگاه 14

ي، احتياج به آل عیما ایيگاز ینمونه هادر  14كربن  یرياندازه گ هیبرپا 14های ساخت شده اوليه سن سنجي كربن 

نسبت  یرياندازه گهیبرپا 14یدستگاه كربن رشد علم و تکنولوژنمونه گيری و در نهایت تخریب بيشتری دارد كه با 

                                                 
 qasemtabrizian@yahoo.comدانشگاه هنر تهران،  يخیتار يكارشناس ارشد مرمت آثار فرهنگ -1

 doustmohammadis@yahoo.comز،یتبر يدانشگاه هنر اسالم ،یو رنگرز هيكارشناس ارشد فرش، مواد اول -2
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، كه ميزان مقدار نمونه مورد نياز برای سن سنجي هزار برابر كمتر از دستگاه های اوليه ابداع شد 14كربن  یزوتوپهایا

از  يمواد آل يابيسال یكه برا Accelerator Mass Spectrometry (AMS)شتابدهنده ينگار جرمفيگاه طدستاست، 

 زانيم نیگرم دارد كه كمتر يليم ميكم در حد كمتر از ن اريبه مقدار نمونه بس ازيرود، ن يبه كار م گریجمله فرش و د

 یسازو كار دستگاه ها يمقاله ضمن بررس نید. در ابه دنبال دار یو هنر يخیارزشمند تار ینمونه ا یرا برا بیتخر

 AcceleratorMass Spectrometry  (AMS)منحصر به فرد آن همچون  نینو یدستگاه ها يمعرف به 14كربن  يابيسال

شده  يابيچند نمونه فرش سال نيچن. همرديگ يقرار م يحوزه مورد بررس نیان در ا یایو مزا یها تيپرداخته و قابل

 گردد.   يم يوش معرفر نیبا ا

 

 روش تحقیق

 درالعه ومط یاطالعات به صورت كتابخانه ا یو روش گرد آور يليتحل يفيمقاله، روش توص نیدر ا قيروش تحق

و مزایای آننسبت به 14Accelerator Mass Spectrometry (AMS)كربن  يابيسال یخصوص سازوكار دستگاه ها

 ي است.آل عیما ایسنتز گاز  هیبرپا 14های كربن دستگاه 

 

 بحث

، شناخته شده ترین روش ساليابي مطلق برای تعيين قدمت مواد حاوی كربن 14روش سن سنجي یا ساليابي كربن 

نمونه مورد نظر مي باشد، كه در  14هدف همه آزمایشگاههای ساليابيرادیو كربن، تعيين ميزان كربن )مواد آلي( است. 

مي شود. سن بدست آمده نشاندهنده مدت زمان سپری شده از  لیتبد يمیتقونهایت این مقدار كربن به یک سن 

توسط نام ليبي و همکارانش  1947این روش در سال  هنگامي است كه نمونه موردنظر از قيد حيات خارج شده است.

 1947در سال بودند اما به دليل غلظت كم آن  14، دانشمندان به دنبال آشکارسازی كربن 1930ارائه شد. از اوایل دهه 

ليبي توانست با روشهای پيچيده غني سازی، این ماده را در گاز متان در معادن جزایر بالتيمور امریکا اندازه گيری كند. 

دو سال بعد ليبي و آندرسون از این روش برای ساليایي اشياء باستاني مصر، كه قدمت آنها مشخص بود استفاده كردند 

درصد كه در  10تا  5بسيار خوبي با تاریخهای شناخته شده داشت. با احتساب خطای كه نتایج به دست آمده انطباق 

توانست قابليتهای خود  14ساليابي كربن  (1378،50 ،یشاپور آباد ي)بحر العلومآن زمان برای این روش وجود داشت. 

 3100گذاری مطلق فقط تا سال ، تاریخ14را برای ساليابي مطلق به خوبي نشان دهد. پيش از ارائه روش ساليابي كربن 

ق.م. و آن هم فقط برای باستان شناسي مصر )با استفاده از تقویمهای مکتوب سلسله های پادشاهي مصر( امکان پذیر 

 بود. 

كيلومتری جو زمين در اثر برخورد اشعه كيهاني به  15تا  6در ارتفاعومیزان آن در جو،  14چگونگي تولید كربن

هم ایجاد مي شود كه این نوترونها دارای انرژی زیادی هستند در اثر برخورد با ذرات هوا این اتمسفر زمين، نوترون 

 ایجاد مي كند.  14،كربن 14انرژی كم شده به حد انرژی نوترونهای حرارتي مي رسد. برخورد این نترونها با ازت
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 5/7است. در طي یک سال حدود  10326×10ر ثانيه حدود ایجاد شده در جو زمين د 14تعداد اتم های كربن 

بعد از تشکيل بسرعت با اكسيژن تركيب شده و  14در جو زمين توليد مي شود. اتم های كربن  14كيلوگرم كربن 

12با مولکولهای 2CO14بصورت مولکولهای 
2CO2وCO13 موجود در  14آميخته، در فضا منتشر مي شود. ایزوتوپ كربن

فتوسنتز وارد گياهان مي شود.حيوانات علفخوار با خوردن جو وارد اقيانوسها و از طریق ربن، از طریق دی اكسيد ك

را جذب مي كنند. همين مسئله در مورد حيوانات گوشتخوار هم صدق مي كند چرا كه  14گياهان همان مقدار كربن

 14انات علفخوار و گوشتخوار و انسان كربن آنان از علفخواران تغذیه مي كنند. در نتيجه در بدن تمام گياهان وحيو

(بر این اساس اجزای حيوانات 180و179، 1377بطورتقریبا یکسان مشاهده مي شود. )وطن دوست، تکبيری اسکویي، 

زنده كه قسمتي از مواد اوليه قاليبافي چون پشم و پرز و گياهان كه موادی چون پنبه جهت تار و پود از آن توليد مي 

سال است كه به هنگام  8200حدود 14مي باشند. عمر متوسط كربن 14مواد آلي و منبع جذب كربن گردد، حاوی 

 تجزیه، محصوالت آن یک اتم نيتروژن و یک الکترون و یک ذره بتای منفي مي باشد.

eNC 


14
7

14
6


 

 

نصف اتم های آن از ميان مي طبق قوانين رادیو اكتيو، در هر دوره یا در هر نيمه عمر یک جسم رادیو اكتيو،  

سال است. در پایان این مدت،  5730±30حدود  14نيمه عمر كربنشود. يم لیتبد یگریعنصر د یو به اتمهارود

سال دیگر نصف اتم های باقي مانده آن، و باالخره در طي دوازده هزار سال، سه 5730نصف اتم های آن و در طي 

در جو و در نظر گرفتن نيمه عمر  14ن مي رود. با توجه ثبات تقریبي ميزان كربنچهارم  تعداد اتم های اوليه آن از ميا

نمونه های ارگانيک قدیمي را محاسبه و با مقایسه آن با نمونه های جدید مي توان  14( ميزان كربن5730)14كربن 

دسته (180، 1377 ،یيواسک یري)وطن دوست، تکبتعيين نمود كه چه مدت از زمان مرگ ارگانيسم مورد نظر مي گذرد. 

تقریبا همه روشهای موجود برای اندازه گيری غلظت كربن ، 14 بندی روشهای موجود برای اندازه گيری غلظت كربن

 -2با روش اندازه گيری پرتوزایي سطح پایين 14اندازه گيری غلظت كربن  -1را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:  14

استفاده  یگاز ی، در ابتدا از شمارشگرها14غلظت كربن یرياندازه گ یبرابدهنده. اندازه گيری با طيف نگار جرمي شتا

با  14غلظت كربن اندازه گیری د.گردینیگزی( جاالتوريسوسوزن )سنت یبا شمارشگرها جیكه بتدر ه استشديم

ده از كربن ساطع شپس از تميز كردن نمونه، برای اندازه گيری پرتوهای بتای ، روش)اندازه گيری پرتوزایيسطح پایين

و تعيين غلظت آن با سوزاندن نمونه، كربن آن به دی اكسيد كربن )یا گازهای دیگر حاوی كربن( تبدیل مي شود  14

و طي فرایندهای شيميایي یا به تركيبات آلي مایع مانند بنزن یا به گازهای مناسب برای شمارش بتا تبدیل مي شود، 

 (57، 1378 ،یشاپور آباد ي)بحر العلوماكنشهای زیر انجام مي شود.فرایند تبدیل نمونه به بنزن طبق و

 نمونه
سوزاندن
→   𝐶𝑂2

واكنش با ليتيوم
→      𝐿𝑖2𝐶2

تركيب با آب صفر
→       𝐶2𝐻2

عبور از كاتاليزور
→       𝐶6𝐻6بنزن 

 

از  ت باالی اندازه گيری برای برخياز مزیتهای تبدیل نمونه به مایع آلي نسبت به روش تبدیل به گاز آلي، دق

نمونه ها مانند چوب و استخوان و احتمال آلودگي كمتر به كربن موجود در جو پس از آماده شدن نمونه است. از 
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مشکالت این روش ميزان باالی نمونه مورد نياز و روند پيچيده و طوالني نمونه سازی و اندازه گيری است كه گاه 

طول بينجامد. پس از تبدیل نمونه به مایع آلي یا گاز حاوی كربن، با قرار دادن آن درون دستگاه ممکن است تا ماهها به 

را اندازه گيری  14توليد مي شوند مي توان غلظت كربن  14شمارنده با شمارش پرتوهای بتا كه بر اثر تجزیه كربن 

كم است و پرتوهای بتا در مایعات حد  14بن اگر نمونه آماده شده به صورت مایع باشد از آنجا كه پرتوزایي كر.كرد

ميليمتر دارند قسمت اعظم پرتوهای ساطع شده در خود نمونه یا در دیواره شيشه حاوی نمونه  3/0نفوذی برابر با فقط 

جذب مي شود. به همين دليل باید نمونه را با موارد تقویت كننده نوری و آشکار ساز مانند مایع سوسوزن )سنتيالتور 

، از خود جرقه نور توليد مي كند. این عالمت نوری با كمک دستگاهي 14( مخلوط كرد كه در هنگام واپاشي كربن مایع

به نام فتومولتي پالیر به عالیم الکتریکي تبدیل شده و شمارش مي شود. در روش تبدیل نمونه به دی اكسيد كربن یا 

ي گيرد اما همواره احتمال آلودگي نمونه با كربن موجود در گاز متان روند نمونه سازی سریعتر از روش قبلي انجام م

گاز توليد شده را مي توان مستقيما داخل یک شمارنده گازی كرد. انرژی حاصل از واپاشي بتای یک  .هوا وجود دارد

مناسب  يمي تواند تعداد زیادی از مولکولهای گاز را یونيزه كند به این ترتيب با تجهيزات الکترونيک 14هسته كربن 

مي توان آنها را به عالیم الکتریکي قابل شمارش تبدیل كرد. البته در هر دو روش تبدیل نمونه به مایع یا گاز، باید 

 يالعلوم )بحر. دستگاههای شمارنده را با سرب و فوالد پوشاند تا پرتوهای محيطي در روند شمارش خللي ایجاد نکنند

ن قدمت با روشهای معمول تبدیل نمونه به مایع آلي یا گاز، بسته به نوع نمونه حد باالی تعيي(58، 1378 ،یشاپور آباد

سال است. نوسانات شدید  300تا  100)چهل( هزار سال است. حد پایين ساليایي با روشهای متداول بين  40تا حدود 

اند و به این ترتيب  شده 14از قرن نوزدهم موجب پدید آمدن مشکالتي در اندازه گيری غلظت كربن  14غلظت كربن 

هزار سال  50در  14ساليایي نمونه های جوانتر عمال غير ممکن است. البته بررسيها نشان داده اند كه غلظت كربن 

، با استفاده 14روش اندازه گيری غلظت كربن .درصد تغيير نکرده است 10گذشته )تا قبل از انقالب صنعتي( بيش از 

در روشي كه ليبي ارائه كرد با تبدیل نمونه به مایع الي یا گازهای حاوی كربن  (AMS) از طيف نگار جرمي شتابدهنده

اندازه گيری مي شود. در  14و شمارش بتای ساطع شده غلظت كربن  14و با استفاده از واپاشي هسته های كربن 

هسته های كربن  به طور مستقيم و با شمارش 14طيف نگار جرمي شتابدهنده غلظت كربن »روش جدید استفاده از 

استفاده از طيف نگار جرمي برای تعيين درصد ایزوتوپهای یک عنصر مشخص توسط آستون .اندازه گيری مي شود 14

دانشمندان  1930( در دانشگاه شيکاگو به طور جداگانه طراحي شد. در دهه 1918( در انگلستان و دمپستر )1919)

وتوپهای طبيعي عناصر را امکان پذیر كرد. در دستگاههای طيف طيف نگارهای جرمي ساختند كه پژوهش درباره ایز

قابل اندازه گيری نيست چرا كه از یک  14جدا كرد اما كربن  13را از كربن  12نگار جرمي به سادگي مي توان كربن 

ي م سو غلظت آن بسيار كم است و از سوی دیگر به وسيله نيتروژن كه در همه جا وجود دارد مورد همپوشاني قرار

دانشمندان موفق شدند با فرایند غني سازی ليزری كه روندی پيچيده است با دقت قابل قبولي  1975گيرد. در سال 

با تركيب یک دستگاه شتابدهنده « روچستر»و « بركلي»همزمان در  1977را اندازه گيری كنند. در سال  14اتمهای كربن 

ه گيری ایزوتوپهای سبک موجود در طبيعت ارائه شد. ساخت با طيف نگار جرمي، روش حساس و دقيقي برای انداز

دستگاه طف نگار جرمي شتابدهنده برای پژوهشگران ساليایي این امکان را فراهم آورد كه دیگر منتظر پدیده )نسبتا 

و با را مستقيما  14نمانند بلکه تعداد اتمهای كربن  14كمياب( واپاشي كربن پرتوزا برای اندازه گيری غلظت كربن 
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دقت زیاد شمارش كنند. با این دستگاه مي توان هسته های پرتوزا با نيم عمر طوالني را در غلظتهای بسيار پایين و در 

و حتي كمتر و در نمونه های بسيار كوچک  (ppb) و یک اتم در یک بيليون اتم (ppm) حد یک اتم در یک ميليون اتم

فوق العاده این روش اندازه گيری در حوزه های تحقيقاتي مختلف  )در حد ميلي گرم( ردیابي كرد. حساسيت و دقت

مانند باستان شناسي، فيزیک هسته ای، فيزیک ذرات بنيادی، اقيانوس شناسي، ژئوكرونولوژی، پژوهش سنگهای آسماني، 

ای این یجوشناسي و هواشناسي، آن را به ابزاری غير قابل چشم پوشي برای پژوهشگران بدل كرده است. یکي از مزا

، ميزان نمونه مورد نياز است كه در مقایسه با روشهای دیگر حدود هزار بار كمتر است به 14روش در ساليایي كربن 

این ترتيب مي توان نمونه های كوچک مثل گرده های گياهان، چوب به دست آمده از یک حلقه درخت، دوده های 

و نيز اشياء با ارزشي را كه نمونه برداری از آنها با روشهای ایجاد شده از آتش در حين پخت و پز روی ظروف سفالي 

، در ((AMSدیگر ساليایي مستلزم صدمه زدن به نمونه هاست )مانند اسناد كاغذی( ساليابي كرد. تا قبل از ابداع روش

كه از  ونه های دیگرمورد نمونه هایي با مقدار بسيار ناچيز تنها ساليایي نمونه های احتماال هم سن با نمونه اصلي یا نم

گرم مانند  يليدر حد چند م یيتوان نمونه ها يدر حال حاضر م ي،بود ول ریامکانپذهمان الیه حفاری به دست آمده 

 ينکرويم یبه نمونه ها دیاز آنها وجود ندارد و با یارزشمند كه امکان نمونه بردار اريبس ینمونه ها اياهانيگ یگرده ها

 (61، 1378 ،یشاپور آباد ي)بحر العلوم. ه استاكتفا كرد را فراهم آورد

برای اندازه گيری غلظت نمونه با هر یک از این روشها ابتدا باید نمونه را نوع نمونه ها و نحوه نمونه برداری، 

منظوراز تعيين سن رادیو كربن، تعيين محتویات كربن رادیو اكتيویک نمونه است. بدین معنا به شکل مناسب درآورد. 

باید محتوی بخشي از یک ارگانيزم زنده بوده و بدون تغييرات  14مونه های مورد استفاده جهت ساليابي كربنكه  ن

( با توجه به موارد فوق الذكر،مواد 181، 1377اساسي در طبيعت باقي مانده باشد. )وطن دوست، تکبيری اسکویي، 

ن ه جز تعداد اندكي از آنها كه محتوی ميزان باالی كربآلي بسياری با پتانسيل مناسب برای ساليابي وجود دارند، اما ب

مي باشند،در بيشتر موارد به دليل كم بودن ميزان كربن در ماده آلي مورد نظر، به مقدار زیادی از نمونه  نياز است كه 

نه واین مسئله باعث افزایش ضریب خطا مي گردد. استخراج وانتقال شيميایي كه به منظور جدا كردن كربن از نم

صورت مي گيرد باعث از بين رفتن ميزان قابل توجهي از نمونه مي شود. به همين دليل نمونه ها همواره باید به اندازه 

كافي برداشته شوند تا امکان كنترل نمونه و مقایسه وجود داشته باشد.ایده آل این است كه نمونه برای باالترین ميزان 

از آنجایي كه هيچ نمونه ای محتوی صد در صد كربن نيست لذا ميزان  صحت،محتوی حداقل چهار گرم كربن باشد.

بيشتری از نمونه برای آزمایش الزم خواهد بود.معموال هر نمونه حداقل سه بار آناليز و نتایج باهم مقایسه مي گردد. 

)وطن  ت یافت.به نتایج دس به همين دليل ميزان نمونه باید سه برابر حداقل مورد نياز باشد تا بتوان با اطمينان بيشتری

 (1جدول شماره ،)(183، 1377 ،یياسکو یريدوست، تکب
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 ارائه شده است. 14كربن  يابيمختلف سال یروشها یبرا ازينمونه مورد ن انيزم :1جدول شماره 

 واحد بر حسب چوب كاغذ شمیابر پارچه پشم يابيسال ردیف

 گرم 25- 30 25- 30 25- 30 25- 30  (AMS)دستگاههای غير 1

2 (AMS) 20- 50 20- 50 20- 50 20- 50 20- 50 ميلي گرم 

 (184، 1377 ،یياسکو یري)وطن دوست، تکب منبع:

 

و ساخت  14كربن  يابيابداع روش سال، از آنها یو مسئله نمونه بردار 14فرش دستباف با روش كربن  يابیسال

 یمانند پارچه و منسوجات، گرده ها یدارد باعث شد تا آثار نمونه يكم اريبس زانيبه م ازيشتابدهنده كه ن یدستگاهها

و سالها ستااسيبا ارزش كل یاياز اش يکیكه  نیقدمت شود. مثال كفن تور نييتع زيدست ن نیاز ا یكاغذ و مواد اهان،يگ

شد و معلوم  يبايسال يكم اريبا مقدار نمونه بسبدليل احتياج به ميزان برداشت نمونه زیاد، مورد ساليابي قرار نگرفت 

. مزیت نمونه برداری اندک،این امکان را به (Damon, 1989, 615است ) یالديم 13-12كه مربوط به قرن  دیگرد

محققين داد تا برای اطمينان و دقت بيشتر، تعيين سن كفن تورین را در سه مركز سن سنجي معتبر آریزونا، زوریخ و 

 گاهی(  توانسته جا(AMSاستفاده ازروش  ،زين ميفرش و گل يابيسال نهيدر زماكسفورد به صورت مجزا انجام دهند. 

 هيمننامه دكترا در ز انیپا کی 2010مثال در سال  یبه دست آورد. برا يخیتار یقدمت نمونه ها نييدر تع یا ژهیو

 نگيسالتدالل به نام  کیتوسط  ستميقرن ب لیو اوا 19كه در قرن  سجاده ای )محرابي(سه قطعه فرش   يابيسال

 ,Santosشد ) نييتع یالديم 17و  16پرتقال انجام  شد و قدمت آنها در قرن  سبونيشده بود ، در دانشگاه ل یداریخر

2010, 18, 29),( Mills, 1999, 5 .) گاهي قطعات فرش های بدست آمده از سایتهای باستان شناسي بسيار كوچک بوده

ابودی كل فرش تاریخي مي گردد، همچنين برداشت از نمونه های نفيس و امکان برداشت این مقدار نمونه خود باعث ن

تاریخي كه در طول تاریخ صدماتي دیده اند تخریب مجددی را به فرش تاریخي تحميل مي كند، از آنجا كه ابعاد فرش 

تي، خورجين، و (. برای مثالپش1 تصویرهای بافته شده در ایران یا دیگر نقاط بسته به كاربرد آن متفاوت بوده است )

با روش استخراج بنزن  14كربن  يابيسال یاز آنها برا یبوده كه نمونه بردار يكوچکتعدادزیادی از بافته ها دارای ابعاد

جهت استفاده از آن  یموجود كه بافته ا يخیاز اثر خواهد شد.در اثر تار یادیقسمت ز یمنجر به نابود يآل عیما ای

صورت گرفت تا  یمحاسبه ا لوگرميك 1.200به وزن  متريسانت 60در  متريسانت 40بعاداست به ا يباف ينقشه قال یبرا

 ليكه به دل رانیا ياتم یموجود در سازمان انرژ 14با دستگاه كربن  يسن سنج زيآنال یاز اثر برا ينمونه برداشت زانيم

 گرم نمونه دارد، مشخص گردد. 30تا  25به  ازينمونه به بنزن ن لیتبد
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 (1394: قطعه فرش تاریخي برای محاسبه ی اوليه جهت تعيين ميزان برداشت نمونه )تصویر برداری ابوالقاسم تبریزیان، 1تصویر

 

 1×1كيلوگرم محاسبه گردید. در نقشه ترسيمي ابعاد خانه بندی  1.200سانتيمتر و وزن آن  40×60ابعاد بافته 

 (2تصویر)تر مربع( برای آزمایش باید از بافته برش داده شود.سانتيمتر مي باشد.كه شصت خانه از نمونه )شصت سانتيم

60
1200

240030





gr

gr
x 

 

 
 (1394از قطعه فرش تاریخيبر حسب سانتيمتر به كمک نرم آفزار )ابوالقاسم تبریزیان، برداشت نمونه  زانيم: محاسبه و نمایش 2تصویر

 

با امکانات شتاب دهنده نسبتا در  14كربن  يابيسالمراكز (، ORAUرادیوكربن واحد شتاب دهنده آكسفورد )

 یه پژوهشهاب ،یو هنر يباستان اياش يابيهستند و عالوه  بر سال کایاكثر آنها در اروپا و امرسراسر جهان محدود است كه 

ه بدر اروپا حدود شش مركز آزمایشگاهي از این نوع  وجود دارد. كه آزمایشگاه آكسفورد  پردازند. يم زين يتخصص

.از این رو در حال حاضر شهرتبين المللي این مركزدر پردازد يم يباستان یقدمت نمونه ها نييبه تع يصورت تخصص

یفرآیندهای شيميایي، و در ارائه مشاوره های باستان شناسي، بررسي دقيق و تفسير كار بر رو ليبه دلحال توسعه 
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ه طور مستقيم جهت بررسي تاریخ اشياء هنری این مركز بو فعاليت تخصصي مي باشد.بخش عمده ای از تخصص 

مورد از آن به تاریخ هنر مرتبط است. محاسبه  100نمونه انجام كه  2000صرف مي شود. ساالنه تحقيق برروی حدود 

واحد شتاب دهنده اكسفورد،  (AMS)برای برداشتن نمونه از همين بافته با دادهای مورد نياز جهت آناليز با دستگاه 

مراتب كمتر از یک ميليمتر مربع مي باشد. )واحد بر حسب ميلي گرم بوده و ميزان برداشت نمونه شش واحد  ميزاني به

 (.2از صد واحد در یک مربع )سانتيمتر( از مربع واحد در تصویر ترسيمي به كمک نرم آفزار(، )ارجاع به تصویر 

06.0
101200

240030
3







mg

mg
x

 
 

یکي از قاليچه های تاریخي مورد سن (.AMSسنجي با دستگاه) معرفي چند از فرش های تاریخي مورد سن

 ، فرش معروف بليني ست كه توسط دكتر تيموتي جول مورد آناليز وزونایآردر دانشگاه (AMS)سنجي قرار گرفته با 

ش ، به پي14كربن  شیآزمااین قاليچه پس  خیتارميالدی در موزه هنر لس انجلس ارایه گردید. 2004در سخنراني سال 

وشن در با نقوش شکسته و غالب برنگ قرمز ر بافته مربوط به منطقه آناتولي )تركيه(نیا ميالدی شناسایي شد. 1650از 

 ((Muchnic, S. 2005,21February(3رتصوی)است يدر متن قال یازيو پوست پ هيحاش

 

 
 )(Dodds, Dennis R., & MurrayL. Eiland Jr, 1996,19، (AMS)قرار گرفته با دستگاه  يمورد سن سنج يخیتار ی(فرشها3)تصویر 

 ميتوسط جی ایاالت متحدهزونایدر دانشگاه آر (AMS)با دستگاه  قاليچه های تاریخي)یا پشتي( كهاز  ي دیگرکی

،قاليچه ای به ظاهر با قدمت باالست با نقش هندسي مختص منطقه ی شمالي شرقي قرار گرفت يآلن مورد سن سنج

سکان اقوام تركمن مي باشد، رنگ قالب قاليچه به رنگ های سنتي مورد كاربرد در این فرش این ایران در محدوده ی ا

منطقه مي باشد، عدم آشنایي كامل برخي از محققين غربي در خصوص موارد فني بافت، و حتي ابعاد آن باعث ارایه 
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مواد  14ه در گراف حاصله از كربن اطالعات كمتری در زمينه نوع بافت و گره هاست، در این قاليچه، پيکهای حاصل

 (4)تصویرميالدی است. 1917تشکيل دهنده بافته، حاكي از آن است كه توليد این قاليچه پس از سال 

 
 با نقش تركمن،(AMS)قرار گرفته با دستگاه  يمورد سن سنج يخیتار قاليچه ی( 4)تصویر 

 

زوریخ، نمونه برداری شد، فرشي با زمينه ETHدر توسط دكتر ژرژبوناني 1995مارس سال  15قاليچه یدیگری كه 

ی سفيد و خالهای سياه )پلنگ( با طرح محرابي )سجاده ای( با كاربرد انجام فرایض دیني است، ویژگي های تصویری 

مي 16ي و مربوط به امپراتوری عثماني قرن در غرب آناتول یمنطقه او نقوش بکاربرد شده در این قاليچه  مربوط به 

در طرح های قاليچه ای محرابي ایران مبنای اصلي طرح بر اساس طرح محراب است، مکاني كه جایگاه باشد، 

نمازگزاردن امام جماعت در مسجد مي باشد اما در این طرح ها معموال محراب را با تزیيناتي از قبيل قندیل، گلدان و 

ای بزرگي كه سقف محراب  بر روی آن حتي درختچه های كوچک مي پوشانند و گاه دو طرف محراب را با ستونه

قرار دارد نشان مي دهند، طرح های گروه محرابي عبارتند از محرابي قندیلي، محرابي گلداني و محرابي درختي )ژوله، 

كربن  شیآزما جینتا،  (AMS)(.  پس از بررسي و آناليز این قاليچه محرابي، به كمک دستگاه سن سنجي 22، 1382

. در ادامه این پژوهش به شش قاليچه با (5)تصویر سال احتمال نشان داد 100با  1647-1455بينرا  بافتهنیقدمت ا 14

همين طرح ویژه پرداخته مي شود كه محققين غربي در شروع پروژه تحقيقاتي آن ها را نيز مربوط به كشور تركيه 

خي يچه ها، سن سنجي این بافته و مطالعات تاریشناسایي كرده و در روند كار با آناليز رنگينه های بکار برده شده در قال

داد و ستد، پيشکشي شاهانه و جنگهای اتفاق افتاده بين دو كشور ، قاليچه ها را در نهایت مربوط به كشور ایران 

دانشگاه ليسپون پرتقال انجام گرفت  2010شناسایي كردند. این پروژوه مهم كه در پایان نامه دكتری سانتوس در سال 

در ادامه با سه قاليچه محرابي مورد سن ( 8تا  6 ری)تصوليچه از مجموعه سالتينگ مورد سن سنجي قرار گرفت. سه قا

به همراه جداول 1999سنجي قرار گرفته دیگر از مجموعه سالتينگ ، ارایه شده در همایش بين المللي فرش كاليفرنيا  

 (11تا  9سن سنجي ارایه گردید.)تصویر 
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 (Rageth, J. 1998, 84-91 )محرابي تركيهطرح  با،(AMS)قرار گرفته با دستگاه  يمورد سن سنج يخیتار يهچيقال: 5تصویر 

 

 ) 5مربوط به قاليچهتصویر (يطرح محرابي تركيه، چهياز قال AMSاطالعات آناليز سن سنجي دستگاه : 2جدول شماره 

 
 

AMS-14C Age 

(y BP) 
Calibrated. Age 

(AD) 

95% confidence 

1 340±45 1455-1647100)%) 

 (Rageth, J. 1998, 84-91 )منبع: 
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 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

 
 ي، با طرح محراب(AMS)قرار گرفته با دستگاه  يمورد سن سنج يخیتار يچهي: قال6ریتصو

 ( Santos, 2010, 18, 29)، (1650 -1466) خیتار نگيسالت یها چهيقال یمجموعه  از

 

 ) 6مربوط به قاليچهتصویر (، نگيسالت یها چهيقال یاز مجموعه AMSگاه اطالعات آناليز سن سنجي دست: 3جدول شماره 

 

 

AMS-14C Age 

(y BP) 
Calibrated. Age 

(AD) 

95% confidence 
1 340±45 1466-1650 (100%) 

 ( Santos, 2010, 18, 29منبع: )
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 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

 
 يمحراب ، با طرحAMSقرار گرفته با دستگاه  يمورد سن سنج يخیتار يچهي: قال7ریتصو

 ( Santos, 2010, 18, 29)(، 1633-1554، )(1527 -1439) خیتار نگيسالت یها چهيقال یمجموعه  از

 
 )7ریتصو چهيمربوط به قال(نگ،يسالت یها چهيقال یاز مجموعه  (AMS)دستگاه  يسن سنج زي: اطالعات آنال4جدول شماره 

 

 
 

AMS-14C Age 

(y BP 

Calibrated. Age 

(AD) 

95% confidence 
 

1 

392±76 

408±72 

402±67 

386±66 

 

-- 

395±35 1439-1527 (63.4%) 

1554-1633 (36.6%) 
 ( Santos, 2010, 18, 29منبع: )
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 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

 
 محرابي، با طرح AMSقرار گرفته با دستگاه  يمورد سن سنج يخیتار يچهي: قال8ریتصو

 ( Santos, 2010, 18, 29)، (1641 -1454از مجموعه ی قاليچه های سالتينگ تاریخ )

 

 )8ریتصو چهيمربوط به قال(نگ،يسالت یها چهيقال یاز مجموعه  (AMS)دستگاه  يسن سنج زي: اطالعات آنال5جدول شماره 

 

 

AMS-14C Age 

(y BP) 
Calibrated. Age 

(AD) 

95% confidence 
1 360±45 1454-1641 (100%) 

 ( Mills, 1999, 5منبع: )
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 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

 
 محرابي ، با طرح (AMS)قرار گرفته با دستگاه  يرد سن سنجمو يخیتار يچهي: قال9ریتصو

 ( Mills, 1999, 5) (، 1633-1622، )(1591 -1516) خیتار یسالتينگها چهيقال یاز مجموعه 

 

 )9ریتصو چهيمربوط به قال(نگ،يسالت یها چهيقال یاز مجموعه  (AMS)دستگاه  يسن سنج زي: اطالعات آنال6جدول شماره 

 

 
 

AMS-14C Age 

(y BP 

Calibrated. Age 

(AD) 

95% confidence 
 

1 

197±61 

257±71 

323±70 

335±45 

295±45 

 

-- 

290±25 1516-1591 (50.4%) 

1622-1633 (49.6%) 
 ( Mills, 1999, 5منبع: )
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 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

 
 محرابي، با طرح (AMS)قرار گرفته با دستگاه  يمورد سن سنج يخیتار يچهي: قال10ریتصو

 ( Mills, 1999, 5)(، 1662 -1612) (. ، )  (1607 -1488) خیتار ی سالتينگها چهيقال یاز مجموعه 

 
 )10ریتصو چهيمربوط به قال(نگ،يسالت یها چهيقال یاز مجموعه  (AMS)دستگاه  يسن سنج زي: اطالعات آنال7جدول شماره 

 

 
 

AMS-14C Age 

(y BP 

Calibrated. Age 

(AD) 

95% confidence 
 
1 

282±58 

383±68 

270±45 

 

-- 

300±35 1488-1607 (66.6%) 
1612-1662 (33.4%) 

 ( Mills, 1999, 5منبع: )
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 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

 
 محرابي، با طرح (AMS)قرار گرفته با دستگاه  يمورد سن سنج يخیتار يچهي: قال11ریتصو

 Mills, 1999, 5 ). ) ,(1667 -1474) خیتار یسالتينگها چهيقال یمجموعه 

 

 )11ریتصو چهيمربوط به قال(نگ،يسالت یها چهيقال یاز مجموعه  (AMS)دستگاه  يسن سنج زي: اطالعات آنال8جدول شماره 

 

 

AMS-14C Age 

(y BP) 
Calibrated. Age 

(AD) 

95% confidence 
1 350±45 1474-1667 (99.3%) 

 ( Mills, 1999, 5منبع: )
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 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

و مواد آلي چون فرش دستبافت،  14ای سن سنجي مواد حاوی كربن به عنوان تنها دستگاه ه 14دستگاه های كربن

از آغاز ساخت تا كنون سير تحولي زیادی را طي كرده و در سير این تحول تجهيزاتي جانبي به آن افزوده گردید كه 

 Accelerator MassSpectrometry (AMS )دستگاه طيف نگار جرمي شتابدهندهمزایای بيشماری را دارا مي باشد. 

گذشته  14كه نسبت به دستگاه های سن سنجي كربن  نياز به مقدار نمونه بسيار كم در حد كمتر از نيم ميلي گرم دارد

به فرشهای دست بافت تاریخي وارد مي كمترین ميزان تخریب )موجود در ایرانبا نمونه برداری بيش از سي گرم(، 

ش ایزوتپهای پرتو زا دیگر مزیت آن برای عدم نمونه سازد، همچنين سرعت عمل باالو دقت بسيار خوب در شمار

برداری چند باره از فرش تاریخي مي باشد. از مشکالت عدیده در روند تحقيقات گسترده تاریخ سنجي درباره فرش 

دستبافت ایران، كه مهد این هنر در جهان مي باشد عدم دسترسي به این دستگاه در داخل كشور است، مجموعه داران 

و نيز كارشناسان موزه ها رغبت چنداني برای در اختيار گذاشتن یا برداشتن نمونه وسيع، )نمونه برداری خصوصي 

گرم را امری تخریبي و برگشت ناپذیر محسوب دانسته و در برخي از بافته های كوچک یا مکشوفه  30متعدد( بيش از 

برای روند توسعه تحقيقات ازينمورد   ( AMS)دهشتابدهن ينگار جرم فيدستگاه طباستاني غير ممکن مي باشد. ورود 

در این زمينهو نيز مباحثي نظيرتاریخ فرش ضروری، یا صرف هزینه ی هنگفت برای پژوهشگران و كارشناسان موزه 

 ها در بررسي قدمت فرش های تاریخي با خسارت كم به بافته ها مي باشد . 
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