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ای زنان  هنریِ ساخت زیورآالت نقره  های در فناوری ژوهشیپ
 در سیستان و بلوچستان

 3، مهدی رازانی2یاسین صدقی ،*1ثانی انگیز صبوحی فرح

 چکیده
زیورآالت فلز  سنتی و بومی بانوان در سی تان و بلوچ تان از آثار زینتی مهم بوده که تا چند دهه پیش استفاده 

هنا  هننر     ساخته ترین دس  شده از شاخ  ها  گوناگون ساخته می ها و مدل ورحشده اس . این آثار که در  می
در  ،شرق اس  که امروزه رو به فراموشی رفته و به مطالعه و تحقیو در این زمینه نیاز دارد. به همین منظور تنوب

اختار و چی نتی  ها  سناخ ، سن   زیورآالت سنتی بانوان بلوچ به بررسی روش ةاین مقاله سعی شده اس  با مطالع
نمونه از زیورآالت مرسنوم زننان بلنوچی منورد      9حاور ة در مطالع ،رو یناپرداخته شود. ازها  ة آنمواد مورد استفاد

 اسن ن  تنی  سنی (، رادیوگرافی، OMهایی همچون متالوگرافی ) آزمایشها  آن اند و رو  آزمایش و بررسی قرار گرفته
(CT-Scan)( آنالیز پراش پرتو  ای ا ،XRD   و آننالیز فلورسنانا )  اشنعة ای نا (XRF    . انونام گرفتنه اسن )

منا   ن فلز  اصلی آثنار تمامناً از آلیناژ نقنره    ة ها  ساختارشناسی زیورآالت فلز  نشان داد پای ها و آزمایش بررسی
و ها  عنعر  و ترکیبی د که آزمایش وور  اند. به گر  ساخته شده ها  ری ته اس  و با ساختار یوت تیک و با روش

نود اتعناالت،   ،ده اس . همچنینکرعنعر نقره و ما را به ترتیب با بیشترین میزان در ترکیب نود آلیاژ شناسایی 
 اس . شدهبررسی  اس ن تی سیها  رادیوگرافی و  کار  و م؛ز فلز  زیورآالت توسط بررسی لحیم

 واژگانکلید
 XRD ،.XRF، الوگرافیمت، اس ن تی سیا ، ساختارشناسی،  زیورآالت نقره رادیوگرافی،
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 مقدمه
پیش از منیالد  سوم ة بانوان در سی تان و بلوچ تان به هزار از سو استفاده از زیورآالت ة سابق
سوخته، بمپور و اسنپیدژ اننواد اینن     هایی همچون شهر توان در محووه که می نحو  به ؛رسد می

قوم سی تانی و بلنوچ  [. دو 113ن74، ص6؛ 18ن5، ص5؛ 245، ص3] کردزیورآالت را مشاهده 
هنرها  سنتی و بومی م عوص به خودشنان  ها  آن ک ازیند که هرا از مردمان اصی  این منطقه

همچنون   ییها و اعتقادهنا  آننان اسن . هنرهنا     که این هنرها برگرفته از باورها، سن  ندرا دار
و م نی. سنرزمین   ا   بافی، حعیربافی، زیورآالت و نیز ظروف نقره دوز ، پارچه بافی، سوزن قالی

گذشنته   از، فرهنگنی غننی  ة پیشنین  و معادن گونناگون شتن دا عل  به سی تان و بلوچ تان نیز
 از کنه اسنتفاده   ونور   ؛ بنه بنوده اسن   زیورآالت و تواهرات سنتی و بومی  تهیه و ساخ  مح 

ت د. اینن زینورآال  وتامه ب و اندامة زیبند هم و آبرو و حشم  بیانگر هم منطقه این در زیورآالت
همواره نمایانگر تایگاه و منزل  اتتماعی، اقتعاد ، مذهبی و ش؛لی افراد بوده اس  و از سو  

 این ها  فرآورده [.25، ص8کرده اس  ] القا میها  آن پوشندگانة دیگر برداشتی کلی را از روحی
 ونناگون هنا  گ  ول نم  و هنا  نظرقربانی بازوبندها، ها، گوشواره النگوها، گردنبندها، دیرین، صنع 

 راهنا   آن اقتعناد   دالین    بنه  و شنده  می ساخته سفارش به همیشه نواحی این اس . زیورآالت
 کنار   بنه  بیشنتر  نقنره  روستایی، ها  ساخته یاف . در توان می آماده صورت  به روستاها در کمتر
 شنمار   به سرمایه انداز پا برا  بهتر ة وسیل اس  و تر متداول وال شهرها در ه آن حال ؛رود می
 والینی،  هنا   رننگ  ی بنه  پالسنتی  هنا   مهنره  و فلنز   آلیاژها  نقره، و وال از آید. گذشته می

 تنا  روشنن  صورتی ها  رنگ به هم معنوعی ها  رود. یاقوت می کار به اغلب نیز ا  و غیره فیروزه
 که هایی م ان در سفید ها  سنگ و معنوعی مرواریدها  همچنین. دارد خواستاران ب یار سیر
 اسن ،  بوده خودآرایی برا  اغلب تواهرات و زیورآالت .اس  معمول نباشد دسترس در رواریدم

 صنورت   بنه  گناه  که هایی نظرقربانی و بازوبندها همچون ؛دارند نیز مذهبی ها  ریشه گاهی ولی
هنا   آن از برخنی  ،دیگنر  سنو   از آوی تنند.  می ککودة شان یا کاله به آبی یا ا  فیروزه زیورها 
 هنا  کن کپا گوش و ها دندان خالل ها، موچین دان، مش یا ها سنواق مانند اند عرفی داشتهم ارزش
 .نامند می کتأینو را ها آن بلوچ و اس  پیوسته آویزهایی به سه هر که

 مضنامین  .گنردد  برمی باستان دوران به تزئینی ها  روش و ها نقش ها، نگاره بیشترة تاری چ
 منذهبی  هنا   آینین  و اخترشناسنی  و کیهنان  آفنرینش  به شیه امنة دور نیز و لرستان هنر 
 یادهنا  از اغلب مضامین این اصلیة سرچشم شود. هرچند می مربوط تانور  نمادها  با آمی ته

؛ ماننند  پایندار منی  و  زننده  سننتی  صنورت   به اصلی ها  نگاره ن لی شود، می دگرگون یا رود می
 را زیورهایی ه تند. چنین مارها یا تانوران ها سر نماد که باز ته النگوها  و ها پادیگ همچون

یافن    تنوان  می نیز سی تان و بلوچ تان در النگو یا چور  و نومن پاآور یعنی پادیگ صورت به
 توته مورد همواره ،وال به ن ب  فلز این بودن ارزان به توته با ،ا  نقره [. زیورآالت169، ص4]
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 ءاس . این آثار از صنایعی اس  که اکنون تز بوده ناحیه )سی تان و بلوچ تان( این هنرمندان
گیرنند. حنال آن نه بنرا       شود که دیگر مورد استفاده قنرار نمنی   میرام این منطقه مح وب می

را از هننا  آن سی ننتان و بلوچ ننتان باینند ةهننا  هنننر  و تنناری ی آثننار منطقنن بننازآفرینی ارزش
 بلوچ نتان  ا  نقنره  زینورآالت  قطعه از هتعداد ن زمینه،  همین ها  علمی بررسی کرد. در دیدگاه
ة گوننه مطالعن   که تاکنون هنیچ  ،ش عی در شهرستان سراوان بلوچ تانة موموع کی به متعلو

سننوی بنرا     و مطالعنات باسنتان  هنا   آن ته  معرفی شناختی به علمی )اعم از مطالعات باستان
اس ، انت اب و براسناس  صورت نگرفته ها  آن ها( رو  ساخ  و پرداخ  آنة آوردن نحو دس  به

تهن  شنناخ  و دسنتیابی بنه ت نولنوژ  و ت نینک        سنوی(، به مطالعات آزمایشگاهی )باستان
 شود. پرداخته میها  آن ساخ  مورد بحث و تحلی  قرار گرفتند که در ادامه به تشریح و توویح

 ضرورت و اهداف پژوهش
وینژه در روسنتاها     ینران، بنه  صنایع و هنرها  سنتی توامع کوچک و روسنتایی نقناط م تلنف ا   

شدن صنایع از رونو اقتعناد  افتناده اسن ؛     سی تان و بلوچ تان، با توته به پیشرف  و ماشینی
که ب یار  از این مشاغ  و تولیدها  هنر  آن رو به افول و فراموشی رفته اسن . هندف    وور  به

والت زینتنی و  هنا  سناخ  و تولیند محعن     از مطالعة حاور شنناختی درسن  و صنحیح از روش   
رو، اهمی  این پژوهش در این مووود اسن    کاررفته از سو  بانوان بلوچ اس . ازهمین تواهرات به
انند بنازآفرینی    کند تا هنرها و صنایع سنتی را که دیگر کاربرد نداشته و فراموش شده که سعی می

 ن بردارد.کند و گامی مثب  در راستا  زنده نگه داشتن صنع  تواهرساز  بومی بلوچ تا

 پرسش و فرضیات پژوهش
ها به دو پرسش مهنم در   در این پژوهش سعی شده اس  با استفاده از بهترین و مفیدترین روش

شده چگونگی  تولید زیورآالت سنتی بومی بلوچ تان پاسخ داده شود. اولین پرسش مطرح ةزمین
شنده در اینن    رحاس . همچنین دومین پرسش مط شدهها  ساخ  و تولید زیورآالت ذکر روش

کاررفتنه در سناخ  زینورآالت بنومی زننان       پژوهش، شناخ  تنا و نود فلزات و آلیاژها  بنه 
 بلوچ تان بوده اس .

 روش پژوهش
هنا  آزمایشنگاهی و    توربنی و برمبننا  مطالعنات و بررسنی     ن روش تحلیلنی  پژوهش حاور بنه 

گاهی بنا اسنتفاده از   صورت گرفته اسن . در ب نش مطالعنات آزمایشنگاهی و دسنت      ا  کتاب انه
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سننوی   و رادیوگرافی، پراش اس ن تی سی، 1مطالعات متالوگرافی و استفاده از می روس و  نور 
که درنهای   بررسی و آزمایش شدند شده ها  مطالعه نمونه 3، فلورسانا پرتو ای ا2پرتو ای ا

ه و بنه تشنریح در   ا  اسنتفاد  از منابع کتاب اننه  شدهذکر  اه بحث و تحلی  در آزمایشدلی    به
زینورآالت   ةشناخ  نود و گون دلی   همچنین به رابطه با مووود مورد بحث پرداخته شده اس .

 ها  میدانی و پرسش و پاسخ با مردم بومی بلوچ پرداخته شده اسن .  در زبان بلوچی به بررسی
آثار بنرا    قطعه از زیورآالتی ه تند که بنا به درخواس  صاحب 9تعداد  شده ها  بررسی نمونه

ها  مرمتی، مطالعات  روند فعالی ة رو در ادام ینااز .اختیار نگارندگان قرار گرفته اس  مرم  در
دلی  گ تردگی و فراوانی   ها به ساختارشناسی مدنظر قرار گرفته اس . انت اب این نمونه ن علمی
  کنه سنعی شنده بنا     سی تان و بلوچ تان اس ةمیان بانوان منطق گونه آثار در نود این ةاستفاد

 .شوندها  رایر گزینش  مدلهمة ها تقریباً  ک از نمونهیبررسی هر

 ای در بلوچستان زیورآالت نقره
هنا   شده در بلوچ تان و نیز زیورآالت مورد استفاده از سو  بانوان بلوچ ورح ا  ساخته زیورآالت نقره

ستفاده و سناخ  اینن زینورآالت    ها  گوناگون و م تلفی دارد. در منطقة تنوب شرق ایران ا و مدل
مراتب بیشتر از دیگر مناوو بوده اس . این زیورآالت را به زیورآالت سنر، زینورآالت آراینش منو،      به

تنوان   زیورآالت گوش، زیورآالت بینی، زیورآالت گنردن، زینورآالت دسن  و نینز زینورآالت پنا منی       
انند. اکننون    کرده و نقره استفاده می بند  کرد. در ساخ  این وسای  آرایشی و تزئینی از وال تق یم

کننند و   عنوان هنرها  دستی رواج دارد. ولی امروزه از وال بیشتر استفاده می ساز  به زرگر  و نقره
بنر   سناز  تنا  خنود را بنه والسناز  داده اسن . زرگرهنا  بلنوچ عنالوه           توان گف  که نقنره  می

کنند و زیورها  وال و نقره سمبولیک یا  هیه میتواهرساز ، انواد زیورآالت زنان بلوچ را با مهارت ت
[. البتنه سناخ    15؛ 683، ص11؛ 96، ص7سنازند ]  نمادین را بیشتر زرگرهنا  محلنی مناهر منی    

اکنون من وخ شده اس  و بیشتر تواهرسازان و زرگران به سناخ  زینورآالت    گونه زیورآالت هم این
ورها  سنتی در بلوچ نتان، گپلنو، کیند، د رّ،    پردازند. ازتملة این زی از تنا وال در بلوچ تان می

والی، نالوک، چلمب، مندریگ یا پنوه، کُپ ُو، پادیک، پوللوک، نالوک، مودیک، ردّو ، باهوبند، گنب،  
چولّه یا چال، سرتیگی، سربند، گمبودو، کُنگه، م هرک، مود ، سنگه و غیره اس  که سعی شنده در  

هنا از ی ندیگر و ننود     ه شود که بنرا  تشن ی  برخنی از آن   ها نشان داد برخی از انواد آن 1تعویر 
 2(. همچننین در تعنویر   1ها سعی شده از مردم محلی این منطقه پرسش شنود )تعنویر    محلی آن

ا  ذکرشده و لباس سنتی بلوچی با دوخ  سنتی و نیز  نود پوشش یک بانو  بلوچ با زیورآالت نقره
توان مشناهده   الت وال  مدرن یک بانو  بلوچ را میشده با دوخ  مدرن و زیورآ دوز  لباس سوزن

                                                           
1. OM 
2. XRD 
3. XRF 
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ها و نقوش سنتی استفاده شده اس  اما نود دوخن  و مندل    (. در هر دو مدل، از ورح2کرد )تعویر 
ا  تنا  خنود را بنه     کلی ت؛ییر کرده و نیز زیورآالت نقنره  دوز  به انداز  نقوش سوزن لباس و ورح

 زیورآالت وال داده اس .
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1 .Kaied.نوار  اس  برا  نگه داشتن مو  سر   
2. Patiایی در اوراف آن اس .ه ها و لوز  ها  گرد و مثل    گردنبند  با مدال 
3 Sarbandهمان پتی   
4. Mudik (Mudi)شود. شده وص  می ا  اس  که به انتها  موها  بافته   شیئی استوانه 
5. Čolompگیرد.   این زیور از کید آوی ته و در کنار گونه قرار می 
6. Čomakahهمان چلمپ   
7. Dorود.ش   نوعی گوشواره که از ق م  نرمة گوش آوی ته می 
8. Čamlakiشود. ا  که به لباس آوی ته می   آویزه 
9. Taavizdânشود. ا  دارا  فضا  خالی برا  قراردادن دعا و اشیا  متبرکه و از گردن آوی ته یا به بازو وص  می   وسیله 
10. Dandânpačشده اس . ها استفاده می ا  شبیه به خالل دندان که عالوه بر تزئین برا  تمیزکردن دندان   وسیله 
11. Zabâddânشده اس . گذاشتند و از لباس آویزان می   زیور  با حومی توخالی که درون آن مشک و مواد خوشبوکننده می 
12. Čâbeشود.   نوعی انگشتر که برا  همة انگشتان دس  ساخته می 
13. Manderik.همان چابه   
14. Muzibri. نوعی بازوبند اس   
15. Sangeh ها به صدا درآید. دهند تا در هنگام حرک  دس  خالی اس  که درون فضا  داخلی آن سنگریزه قرار میبند تو   نوعی دس 
16. Gab.نوعی النگو اس  که سطح صاف دارد   
17 .Gab شود. وسیلة پیچی عمود  قف  می پوشاند و به بند اس  که تمام سطح مچ دس  را می   نوعی دس 
18. Pâdigشود. وص  می   زیور  اس  که به دور مچ پا 
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دوزی بلوچی با  ای سنتی و لباس سوزن . سمت چپ: تصویر یک بانوی بلوچ با زیورآالت نقره2تصویر 

طرح و دوخت سنتی )آرشیو میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان(، سمت راست: لباس 
 نوی بلوچ )نگارندگان(شده و زیورآالت طالی مدرن یک با دوزی سوزن

 شناسی زیورآالت نشانه
هنا    در زیورآالت موتنود در سی نتان و بلوچ نتان ریشنه     شده استفاده ها  ش  ، فرم و نقش

هنا  پنیش از منیالد،     هنا  مشنابه آن را در دوره   توان نمونه ا  که می گونه به دارد؛ یب یار کهن
حتی ب یار  از این زیورآالت نزد دیگنر   .کردها  اسالمی تا معاصر مشاهده  ه امنشیان و دوره

هنایی مشنابه    ها  ی  ان و نمونه ها و کردها( با کاربر  ها، ترکمن اقوام ایرانی )همانند سی تانی
تنوان در دیگنر    ا  زنان در بلوچ تان را منی  شده در زیورآالت نقره وتود دارد. اما نقوش استفاده

دوز  بلنوچ،   . آثار  همچون سوزنکرده مشاهده آثار و هنرها  دستی و سنتی بانوان این منطق
گر  )همانند سفال کلپورگنان، کوهمیتنگ و هولنچ نان( و دیگنر      بافی و سفال دوز ، قالی س ه

هایشنان   ا  این منطقه دارا  وتنوه مشنترک معننایی در نقنش و نگناره      هنرها با زیورآالت نقره
  زیورآالت زنان بلنوچ نشنان داده   شده رو تزئینی حک ها  نقشبرخی از ، 3ه تند. در تعویر 
ا   گوننه  ند که بنه ا گیاهی، تانور  و هندسی ها  نقشها شام   (. این ورح3شده اس  )تعویر 

ها را در دیگر آثار  کنه   نمادها  سنتی و خاص هنرها  سنتی این منطقه ه تند که این ورح
 (.4)تعویر  کردتوان مشاهده  آمده اس  می 4در تعویر 
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 [108ـ105، ص15ای بلوچستان ] شده روی زیورآالت نقره استفاده های نقشرخی از . ب3تصویر 
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بافی و ردیف سوم  دوزی، ردیف دوم هنر قالی . هنرهای سنتی بلوچستان، ردیف اول هنر سوزن4تصویر 
 هنر سفالگری کلپورگان )نگارندگان(

 های آزمایشگاهی مواد و روش
 شده معرفی آثار مطالعه

 در شهرسنتان  واقنع  فرهنگنی  ن خعوصنی آثنار تناری ی   ة موموع کی به متعلو شده لعهآثار مطا
 نگهندار   ش عنی ة موموعن  اینن  اکننون در  هنم  و بلوچ تان ه تند سراوان استان سی تان و

 زینورآالت  از قطعنه  نه میان تعداد این از که م تلفی اس   اشیا شام  موموعه این .شوند می
 مشناهدات  وبو 1تدول  شرح به شدند که این آثار ووعیتی ته  این پژوهش انت اب ا  نقره
 .دارند نگارندگان عینی
 



 139    ...هنریِ ساخت زیورآالت  های پژوهشی در فناوری

زنان سیستان و بلوچستان  شده از سوی و استفاده شده . مشخصات زیورآالت مطالعه1جدول 
 )نگارندگان(

 مستندنگاری نمونه تصویر نمونه مشخصات نمونه

 بند دس نام  
 تزئین  دارد
 آسیب  دارد

 1 ةشمار
نگهدار   مح  

 موموعة ش عی
 )شهر سراوان(

 
 

ش   و منحنی بوده و بر سطح آن  ا  صورت لوله متر اس  که فرم آن به میلی 1/62  به وول بند دس توویحات  
ش  تگی در  ةانتهایی آن با سر حیوان تزئین شده اس . سه ناحیة ها  دو لب شود. ق م  شیارهایی نیز دیده می

ا  از رسوبات سطح اثر و اوراف  وتود دارد. همچنین الیه ،که احتماالً سنگ یاقوت اس  ،یءها  قرمزرنگ ش نگین
 ها را پوشانده اس .  نگین

 بند دس نام  
 تزئین  دارد
 آسیب  دارد

 2ة شمار
مح  

نگهدار   
 ةموموع

ش عی )شهر 
 سراوان(
   

ة الی اندکی حیوان تزئین شده اس . میزان آن با سرة متر اس  که دو لب میلی 6/52وول  به  بند دس توویحات  
 که خورد می چشم به بند دس داخلی  ق م  در کریزتر و کتر همچنین پوشانده اس . را شیء سطح چرکی

 .اس  آمده وتود به ی انی م فشارها  اثر بر احتماالً
 نام  مودیگ
 تزئین  دارد
 آسیب  دارد

 3 شمارة
مح  

نگهدار   
موموعة 

)شهر  ش عی
 ن(سراوا
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 مستندنگاری نمونه تصویر نمونه مشخصات نمونه
 8/72مورد استفاده برا  زین  مو  بانوان بوده که دارا  نام محلی مودیگ اس . وول آن  شیءتوویحات  این 

متر، ش   ظاهر  مودیگ دو م روط تو خالی که از ق م  قاعده به هم متع  شده و دو رأس م روط باز  میلی
 رنگ شده اس . و رسوبات سطحی سیاهدارد  اس . این اثر در ق م  قاعده ش  تگی

 نام  مودیگ
 تزئین  دارد
 آسیب  دارد

 4 شمارة
مح  

نگهدار   
موموعة 

)شهر  ش عی
 سراوان(

  
قب  به صورت م رووی اس .  ةمطابو با نمون شیءمتر اس  که فرم این  میلی 4/59توویحات  مودیگ به وول 

با نوارها  ب یار نازکی پیچیده شده بیرونی آن ة سنتی تزئین شده اس . همچنین دو لب ها  نقشسطح آن با 
 اس .

پاچ  نام  دندان
 )آویز(

 تزئین  دارد
 آسیب  دارد

 5 شمارة
مح  

نگهدار   
موموعة 

)شهر  ش عی
   سراوان(

هایی  که به هر ولع آن حلقه اس گوش  صورت سه  پاچ( اس  که فرم ظاهر  آن به توویحات  نوعی آویز )دندان
همچون موچین و خالل دندان به آن متع  بوده اس  که در حال حاور فقط دو عدد  آویز اس . همچنین وسایلی

 سنتی و سنگ فیروزه استفاده شده اس . ها  نقشمانده اس . برا  تزئین این اثر از  ها  آن باقی از آویزه
نام  النگو/ 
 پابند )؟(
 تزئین  دارد
 آسیب  دارد
 6 شمارة
مح  

نگهدار   
موموعة 

)شهر  ش عی
  وان(سرا
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 مستندنگاری نمونه تصویر نمونه مشخصات نمونه
هندسی و  ها  نقشمتر اس  که سطح آن با استفاده از  میلی 98/9توویحات  این اثر نوعی النگو با قطر  به اندازه 

 ا  بوده اس . گیاهی تزئین شده اس . این النگو توخالی و به فرم لوله
/  بند دس نام  

 گب
 تزئین  دارد
 آسیب  دارد

 7 شمارة
مح  

نگهدار   
موموعة 

هر )ش ش عی
   سراوان(

ها   متر اس . برا  تزئین این اثر از برت تگی میلی 2/68با قطر  برابر با  بند دس توویحات  این اثر نوعی 
 هندسی ساده در اوراف آن استفاده شده اس . ها  نقشا  در مرکز و  دایره

/  بند دس نام  
 گب

 تزئین  دارد
 آسیب  دارد

 7 شمارة
مح  

نگهدار   
موموعة 

)شهر  یش ع
  سراوان(

 

ش لی  ا  ها  دایره برت تگی ةوسیل هندسی رو  سطح آن ح و به ها  نقشکه  بند دس توویحات  نوعی گب یا 
 ا  نازک و م طح ساخته شده اس . صورت الیه  و به ردمتر دا میلی 9/69ه اس . این اثر قطر  برابر با شدتزئین 
/ بند دس نام  

 گب
 تزئین  دارد
 دآسیب  دار
 9 شمارة
مح  

نگهدار   
موموعة 

)شهر  ش عی
   سراوان(

هایی به ی دیگر متع   ها و حلقه ب   ةبوده که در ق م  اتعال حلقه به وسیل بند دس توویحات  نوعی گب یا 
ها   برت تگی یادشدهها  بند دس شده اس  و قابلی  باز و ب ته شدن دارد. سطح این اثر هم نیز همانند 

 متر نیز اس . میلی 2/57 بند دس . همچنین قطر این دارد شده تزئینی حک ها  نقشش   و  ا  هم دایره
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 های آزمایشگاهی روش
از روش متنالوگرافی بنا می روسن و  ننور  تهن        شنده  ها  مطالعنه  در توزیه و تحلی  نمونه

بررسنی   را بن  2اسن ن  تنی  سیو  1یند تولید، رادیوگرافیاها و فر ریزساختارشناسی نمونه ةمطالع
سننوی   دیده و نواحی اتعناالت، پنراش   نواحی آسیبة وتود م؛ز فلز ، عمو خوردگی و مشاهد

، آننالیز فلورسنانا   شیءشناسایی اتزا و فازها  ریزساختار  و بررسی تنا برا  پرتو ای ا 
 (.2ها استفاده شده اس  )تدول  شناسایی ترکیب عنعر  نمونه برا پرتو ای ا 

 
 گرفته در تحقیق صورت های آنالیزها و آزمایش. مشخصات کلی 2جدول 

 آزمایشگاه کشور تجهیزات و مدل اهداف آنالیز آنالیز

 متالوگرافی
ها   بررسی توالی الیه

خوردگی و روش ساخ  
 ریزساختار ( ة)مطالع

می روس و  
 (OM)نور  

 ژاپن

آزمایشگاه آثار فلز  
گروه مرم  آثار در 

هنر، دانشگاه  ةدانش د
 زاب 

 Olympus لمد

 رادیوگرافی
(X-Radiography) 

بررسی میزان و عمو 
 خوردگی و مح  اتعاالت

Indico 100 rad مری اا 
آزمایشگاه رادیولوژ  
بیمارستان امام علی، 

 زاهدان

 سی تی اس ن
(CT-Scan) 

بررسی مح  اتعاالت، میزان 
 ةو عمو خوردگی، مشاهد

 دیده نواحی آسیب

 Toshiba شرک 
 ژاپن

 اس ن تی سیگاه آزمایش
بیمارستان امام علی، 

 زاهدان
 Aquilionمدل 

پراش پرتو ای ا 
(XRD) 

 ةبررسی تنا )مطالع
 ساختارشناسی(

 Philips شرک 
 آمتیا شرق، مشهد هلند

 Analytical مدل

فلورسانا پرتو ای ا 
(XRF) 

شناسایی ترکیب عنعر  
 ها نمونه

 Philips شرک 
 آمتیا شرق، مشهد هلند

 Analytical مدل

 نتایج و تحلیل مطالعات آزمایشگاهی
 آنالیز متالوگرافی

مقناوع   ةبررسنی و مطالعن   را ها  می روس وپی بن  کارگیر  شیوه متالوگرافی عبارت اس  از به
یند تولید ریزساختار، میزان خنوردگی، روش  افرة آوردن اوالعاتی در زمین دس  صیقلی فلزها، به
اول   ةبنار در دهن   م انی ی فلزها و آلیاژها  فلز  که برا  اولنین  ن ر حرارتیرفتاة ساخ ، مطالع

قرن بی   رو  مواد باستانی صورت پذیرف . همچنین متالوگرافی ی نی از ابزارهنا  مفیند در    

                                                           
1. X-Radiography 
2. Computerized Tomography Scan (CT-Scan) 

 شده به صورت کامپیوتر  اس . ها  قطع در اص  به معنا  تعویرگیر  از برش 
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تنوان اوالعنات زیناد  در منورد آلیاژسناز ،       آن می ةوسیل متالورژ  باستان اس  که بهة مطالع
ها  سنگ معادن فلز ، میزان ت ع  و دانش فلزگران و در  است راجها  ت نولوژ ،  پیشرف 

[. متنالوگرافی  19دسن  آورد ]  فناور  فلزگر  توامع باستان بهة تر مقای  گ تردهة یک محدود
کنند و   می روس و  ویژگی و ماهی  ریزساختار  فلزات را آش ار منی ة سیلو دانشی اس  که به

گرفته رو  فلزها و آلیاژهنا  آن   سایی عملیات صورتوور خاص هدف اساسی آن درک و شنا به
بنردار  از ب شنی انونام     پی نمونهوها  متالوگرافی و می روس  [. برا  بررسی71، ص18اس  ]

هنا در رزینن    ساز  نمونه پا از آماده ،قاب  مطالعه باشد. در این روش شیءشد که آن ب ش از 
 1و  3، 6و در انتها با خمینر المناس    3000و  1000، 800، 200شده، با سمباده  اپوک ی مان 

شود. درنتیوه برا  پیداشدن ریزساختار سطح نمونه با یک محلول خورننده   می رون پولیش می
شده و بعد از آن با می روس و  نور  انع اسی مورد بررسی قرار گرفته، همچننین اچ نموننه    اچ

سناز    [. آماده75ن57، ص21] شود انوام می ASTMوبو ترکیب آلیاژ  توسط استانداردها  
هنا قبن  و بعند از اچ مطالعنه      نموننه  ،بعند از آن  .شده انوام شد ها وبو دستورالعم  گفته نمونه
 (.5[ )تعویر 111، ص1( اچ شدند ]IIIها با محلول کلریدآهن ) نمونه همة. همچنین شدند

 9 ةی نمونمیکروسکوپ(، تصویر X 250ی )نمای بزرگبعد از اچ با  6 ةپی نمونو. تصویر میکروسک5تصویر 
، تصویر (X 125) ینمای بزرگ، با 6 ةی نمونمیکروسکوپ(، تصویر X 250ی )نمای بزرگبعد از اچ با 

 (X 125) ینمای بزرگ، با 9 ةی نمونمیکروسکوپ
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مس(، سمت چپ ریزساختار پس از  ـ . طرح شماتیک ریزساختار آلیاژهای دوفازی )مانند نقره6تصویر 
 [10دهد ] و سمت راست پس از عملیات مکانیکی را نمایش می گری ریخته

 آنالیز رادیوگرافی
رود. در اینن   شنمار منی   ها  غیرت ریبی در مطالعنات آثنار تناری ی بنه     رادیوگرافی ی ی از آزمایش

توان به شناخ  بهتر شیء از نظر تنا و استح ام، وتنود تزئیننات در زینر رسنوبات      آزمایش می
[. این آزمایش 12برد ] ها و غیره پی  ها، ترک ام  ن بی نواحی م تلف، حفرهخوردگی، تعیین و 

هنا،   انوام شده اس . این آزمنایش بنرا  شنناخ  و بررسنی الینه      شده برا  همة زیورآالت مطالعه
دسن    شنده سناختار ینک    هنا  تهینه   هنا و ع نا   اتعاالت و م؛ز فلز  این اشیا انوام شد. بررسی

 (.7ها م؛ز فلز  سالمی دارند )تعویر  ز ورفی همچنین همة آنزیورآالت را نشان داد. ا

 )نگارندگان( شده . تصاویر رادیوگرافی زیورآالت مطالعه7تصویر 
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 (CT-Scan) اسکن تی سیآنالیز 
معننا  تعنویربردار  مقطعنی و     تعویربردار  اس  کنه درحقیقن  بنه   ة یک شیو اس ن تی سی

هنا    تنوان در روش  اسن . امنا از اینن روش منی    صنورت کنامپیوتر      عروی از اعضا  بدن بنه 
هنا    مومینایی ة ویژه مطالعن  به ،شناسی که در تحقیقات باستان وور  به کرد؛غیرپزش ی استفاده 

اشنعة  هماننند رادیولنوژ  بنا     اسن ن  تنی  سیویژه دارد. ماهی  کار دستگاه   کاربرد ،شده کشف
ر باف  یا ات ام دارد، پا از آن نه  توته به قدرت نفوذپذیر  که د با اشعة ای ا،اس .  ای ا
تذبی   توته به اختالف پرتوها  ای ا عبور  با ،قرار گرف  اشعة ای ادر معرض تابش  شیء

ند که در رادیولوژ  این اوالعات رو  فنیلم  ا مورد تابش شیءکنند حاو  اوالعات  که ایواد می
 همةاز  ،[. در این روش19ص ،2دهند ] رادیوگرافی را تش ی  می ةرادیولوژ  ثب  شده و کلیش

 4و  3هنا    تهیه شد که تعویر نمونه اس ن تی سیبردار   تعویر و ع ا شده ها  مطالعه نمونه
ها  تینره و   ب شة دهند ها  زیورآالت نشان مشاهده کرد. تعاویر نمونه ادامهتوان در  را می 6و 

شنده، اتعناالت و    ر کنا  هنا  لحنیم   ها، ب نش  ها  روشن مح  اتعال لبه روشن اس  که ب ش
رنگ تینره نشنان داده شنده     ها  توخالی آثار به نوارها  تزئینی موتود رو  اشیا ه تند. ب ش

 (.9و  8اس  )تعویر 

 )نگارندگان( 4و  3 ةشمار شیء اسکن تی سی. تصویر 8تصویر 
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 )نگارندگان( 6 ةشمار شیء اسکن تی سی. تصویر 9تصویر 

 (XRD)آنالیز پراش پرتو ایکس 
دلی  این ه روش م تقیمی برا  تعیین نود فازها و ساختار بلورین   لیز پراش پرتو  ای ا بهآنا

شنود   تاری ی مح وب منی  ن مواد اس  از اهمی  ب یار باالیی در مطالعه و بررسی مواد فرهنگی
وتحلی   توان ساختار یک ترکیب را مش   کرد. این ت نیک برا  توزیه که با استفاده از آن می

، 16هنا  خناک مناسنب اسن  ]     هنا و نموننه   ها، رنگداننه  ها  نمک الت خوردگی، رسوبمحعو
از دو نموننه از   فقنط هنا   بردار  از سایر نموننه  دلی  محدودی  نمونه به ،[. در این آزمایش66ص

 تهینه شنده اسن .    XRDآزمنایش  هنا   آن دلی  شناخ  نود ترکینب   به 6و  3 ةزیورآالت شمار
ازها  اصلی نقنره و منا موتنود در آلیاژهنا  زینورآالت شناسنایی و       باتوته به این آزمایش ف

ها  دیگر همچون متالوگرافی نینز منورد آزمنایش     که در آزمایش ،ما آن ن ترکیب آلیاژ  نقره
قیم  اس  و در ونول تناریخ    فلز  نرم و گران ةد. نقرشمورد تعدیو و اثبات واقع  ،قرار گرف 
خال  تولید شود و هم ة تر از نقر شده تا هم آلیاژ  س   می وور آگاهانه به نقره افزوده ما به

 (.11و  10[ )تعویر 12، ص21تاحد  کاهش یابد ] شده استفاده ةمیزان نقر
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 در این اثر مس است.  شده ، فاز شاخص شناسایی3 ة. دیاگرام فازی نمون10تصویر 

 
 در این اثر نقره است.  شده ، فاز شاخص شناسایی6 ة. دیاگرام فازی نمون11تصویر 

 (XRF) اشعة ایکسآنالیز فلورسانس 
هنا  آننالیز عنعنر  و     سنوی پرتو  ای ا ی نی از روش  یا ویف اشعة ای اآنالیز فلورسانا 

 ،عناصر همةا  در آنالیز شیمیایی مواد دارد و برا  شناسایی  شیمیایی اس  که کاربرد گ ترده
گینر  ب نیار  از    رود. شناسنایی و انندازه   کار می به (,He H) تز دو عنعر اول تدول تناوبی به
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از توهینزات پیشنرفته اسنتفاده شنود و     ها  آن گیر  عناصر سبک مش   اس  و باید برا  اندازه
 نین ا [. در20)سندیم( مناسنب اسن  ]    11اغلب برا  شناسایی عناصر  با عدد اتمی بناالتر از  

پرتنو    دآمندن یپد ها باعث برانگی تن اتم ر اثربتابد و  میموهول ة ای ا به نمون پرتو  ،روش
  عنعنرها  ه،ین پرتنو  ای نا ثانو    اننرژ  این  منوج  ونول  نییتع با شود. سپا یم هیای ا ثانو
 نموننه  پرتنو  ای نا بنه    ةدآورندیپدة لول از یخروت پرتو  رد.ک ییشناسا توان یم را موردنظر

 ینیگزیتنا  و شود می خارج اتم یلداخ  مدارها در موتود  ها ترون ال بمباران، اثر رب و تابد یم
شند.   مش عنه( خواهند   ای ا )پرتنو  پرتو  دآمدنیپد ، سببییباال  مدارها از ها ترون ال نیا

[. 93، ص13شنود ]  یمن  بمبناران  تنرون  ال توسط نمونه هک اس  یحالت مانند دهیپد نیا اساس
در منواد  هنا   آن هنا  مطمنئن بنرا  شنناخ  عناصنر و مینزان       شنیمیایی ی نی از روش  ة توزی

بنا شنناخ  ترکیبنات     ،رو ینافلز  و غیره اس . از  شناختی همانند سفال، شیشه، اشیا باستان
توان به سؤاالتی از قبین  منشنأیابی،    شیمیایی و عنعر  ب یار  از مواد فرهنگی و باستانی می

و  ها  ساخ  و ت نولوژ ، میزان منواد افزودننی   بررسی فناور  برا نود ترکیب شیمیایی مواد 
 ، تحلی  تبادالت معنوعات باستانی و غیره پاسخ داد.شیءوارده از محیط به 

دلین     آنالیز عنعر  صورت گرفن . اینن آزمنایش بنه     6و  5، 4، 3ها   از نمونه ،رو ازهمین
دلین  عندم     ها و همچنین به بردار  از دیگر نمونه عدم ام ان نمونه دلی   ها  الزم به محدودی 
نمونه صورت پذیرف . نقره با بیشنترین درصند    چهاراز  فقطاشیا به آزمایشگاه تایی  هام ان تاب

انند.   دهشن دوم بیشترین عناصر  ه تند که در ترکینب اثنر شناسنایی     ةوزنی و نیز ما در رتب
نشنان داده شنده    12ا  در تعنویر   شده در نمودار ستونی مقای ه میزان تفاوت عناصر شناسایی

 (.12 اس  )تعویر

 
 نمونه چهارشده در  عناصر شناساییة . نمودار ستونی از مقایس12تصویر 
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 ها بحث در یافته
ا  نشان داد که اینن اشنیا و آثنار تناری ی از      ها  زیورآالت نقره نتایر آنالیزها  شیمیایی نمونه
هنا تقریبناً در حندود     شده در نمونه شناساییة اند. میزان عناصر نقر آلیاژ نقره و ما ساخته شده

مینزان عناصنر منا     ،مت؛یر بوده اس . از سو  دیگر شده درصد در زیورآالت مطالعه 86ا ت 80
شده در  ترین عناصر شناسایی درصد اس . این دو عنعر عمده 16تا  10شده در حدود  شناسایی

هنا    نمونهة دهند درصد عناصر تش ی  99ن98که در حدود  وور  به ؛آنالیز شیمیایی بوده اس 
تنر و از   تنر، سن     اند. افزودن ما به نقره ته  ساختن آلیاژ  مقناوم  دارا بوده مورد مطالعه را

  نقره ، زیراورفی کاستن از خلوص نقره به ته  کاربرد کمتر از آن در گذشته مرسوم بوده اس 
ة ا  از آلیناژ نقنر   نقنره   [. ب نیار  از اشنیا  12، ص21بها بنوده اسن  ]   ا  کمیاب و گران ماده
آنالیزهنا    ،ورفنی  [. از25نن 13، ص22؛ 17شندند ]  ما ساخته منی  ن لیاژ نقرهعیارشده با آ کم

و  کنرد شنده از زینورآالت، فازهنا  منا و نقنره را شناسنایی        سنوی پرتو ای نا گرفتنه   پراش
توته به شواهد عیننی موتنود    . البته باکردنقره زیورآالت را تأیید  ن درستی ساختار آلیاژ ما به

 ، زینرا توان دید کردن عیار نقره در بلوچ تان در ب یار  از موارد می استفاده از ما را برا  کم
قدر زیاد نبوده  کارگیر  نقره با خلوص باال آن توان اقتعاد  زرگران و تولیدکنندان در تهیه و به

انند و نینز بنا گنران تمنام شندن        این نود محعوالت هنرها  سنتی و دستی محلی بودهو  اس 
بنودن   رفته اس . باتوته به پایین باالتر میها  ة آنتب قیم  فروش و عرومرا ها  تولید به هزینه

مراتنب تولیدکننندگان از    بنه  ،توان مالی و اقتعاد  مردم محلی این منطقه در روزگاران گذشته
گوننه زینورآالت سننتی اسنتفاده      شده در تولید این ها  استفاده آوردن عیار نقره ما برا  پایین

ه به مطالعات ریزساختارشناسی متنالوگرافی سناختار یوت تینک در سی نتم     توت اند. با دهکر می
ونور کامن  در ی ندیگر     ما قاب  مشاهده اس . ما و نقره در حال  منذاب بنه   ن دوتزئی نقره
توانند ایوناد    که در حال  تامد، سه فاز متفاوت برح ب ترکینب منی   شوند، درحالی م لوط می

. ما و نقره βو  α(، فاز یوت تیک حاو  βی از نقره )(، محلول غنαشود  محلول غنی از ما )
ند دارا  از آلیاژها  ما و نقره ریزساختار  دوفاز   د و ب ش عمدهنا تاحد  باهم قاب  ترکیب

لفا + بتا اس  آ( همراه فاز یوت تیک α( یا فاز غنی از ما )βکه معموالً شام  فاز غنی از نقره )
عملینات   تنأثیر  و منا ن  نقنره  آلیاژهنا   از شنماتیک  یورحن  7(. ش   7و  6 ها [ )تعویر9]

 قابن   مینزان  حناو   منا  ن نقره آلیاژها  در .اس  داده نمایش راها  آن ریزساختار بر م انی ی
 شنوند  منی  تش ی  نقره از غنی ها  دندری  آلیاژ، سردشدن و گر  ری ته فرایند در ما، توته
ترکینب   بنه  شندت  شده به تش ی  یوت تیک فاز میزان .اند شده احاوه (α+β) فاز یوت تیک با که
 درصند 72حندود  (منا  ن  نقره آلیاژها  یوت تیک ةنقط به ما میزان هرچه ب تگی دارد. آلیاژ

 ،6توته به تعنویر   [. اما با10اس  ] ترکیب بیشتر در یوت تیک فاز میزان تر باشد، نقره( نزدیک
شنده   هنا  کشنیده   ود آمندن دنندری   وتن  ر اثر کار م انی ی باعنث بنه  بکه نشان داده اس  که 
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تقریباً همچنین سناختار  را نشنان     شده ها  مطالعه ی در نمونهمی روس وپها   شود، نمونه می
 دهند. گر  را نشان می شده در همان روش ری ته ها  تش ی  دهد و فازها  دندری  نمی

ها  داخلنی  سناختار  اس ن تی سیها  رادیوگرافی و  شده به روش ها  تهیه ع ا ،از ورفی
این اس  کنه  ة دهند ها نشان دهد. نتایر آنالیزها در این آزمایش ها  زیورآالت را نشان می نمونه

آثار دارا  م؛ز فلز  بوده و  ةتوته به تعاویر، هم اند و با صورت ی پارچه ساخته شده این اشیا به
 شنده  ر آثنار مطالعنه  دلی  خوردگی ب یار کنم د  بهها  آن تیرگی درنداشتن بودن تعاویر و  روشن

ة ها قاب  مشاهده اس . تعویر حاص  از پرتونگنار  اشنع   اتعاالت در این نمونه ،اس . همچنین
ای ا از نقاط متفناوت اینن   ة ای ا شام  نقاط تیره و روشن اس  که اختالف میزان عبور اشع

در اینن   ،شود منور می که به ایواد نواحی روشن و تیره ،دهد. اختالف دان یته اشیا را نشان می
و  4، 3هنا    در نمونه فقطاشیا کم اس  که دلی  آن و ام  ی  ان در بیشتر این اشیاس  و 

هنایی   ب نش  ،خورد که دلی  آن نفوذ خوردگی اس . درنهای  این اختالف بیشتر به چشم می 7
 چگالی زیاد فلز در این نقاط اس  که تذب پرتو ة دهند شوند نشان که به رنگ روشن دیده می

آمنده از   دس  رنگ برع ا اس . باتوته به تعاویر به ها  تیره ای ا بیشتر  داشته و در ب ش
د که در تعاویر شها با تزئیات کام  مش    نیز نقاط اتعال و فرورفتگی اس ن تی سیآزمایش 

دیده با سهول  بیشنتر  قابن  مشناهده اسن .      اند. همچنین نقاط آسیب رادیوگرافی ثب  نشده
شنده و نقناط اتعنال     کنار   توان نقاط لحیم راحتی می به ،که در تعاویر مش   اس  وور همان
 (.13د )تعویر کرهم را مشاهده   اشیا به ةبدن

 

 
  

، 14ابزار کار ساخ  زیورآالت ]
 [15ص

 شده در پش  نمونه ب ش لحیم ها و تاب ار  مح  اتعال لبه

   
 ظریف رو  نمونه ةشد ب ش لحیم شده زنی سنتی قلمتزئینات  قیمتی ها  نیمه استفاده از سنگ

 . مراحل نهایی ساخت زیورآالت سنتی )نگارندگان( 13تصویر 
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 گیری نتیجه
ها  ساخ  سنتی و باستانی آثار تاری ی و فرهنگنی و   ها و روش شناخ  درس  و صحیح شیوه

برخنوردار اسن ؛   ا   انند از اهمین  وینژه    همچنین صنایع دستی بانوان که دیگر فرامنوش شنده  
هنا   آن تنوان از فراموشنی و ننابود  کامن      هنا منی   که با پژوهش و مطالعه در این زمینه وور  به

ا   ه بررسی فنون ساخ  زیورآالت نقنره بدر این پژوهش سعی شده  ،رو د. ازهمینکرتلوگیر  
ر وورکنه د  بانوان بلنوچ در اسنتان سی نتان و بلوچ نتان پرداختنه شنود. همنان        ةمورد استفاد

شده، نشان داده  بانوان استفاده میاز سو  که  ،گرفته رو  برخی از این آثار ها  صورت آزمایش
شده  ما اس . افزودن ما به آثار سنتی و بومی ساخته ن شده در آثار آلیاژ نقره فلز ساخته ،شد

ینن  زرگران و سنازندگان ا  از سو اقتعاد  و کاهش استفاده از نقره  ةدر این مناوو باعث صرف
توان درصد باال  حضور ما را شناسایی کنرد. اینن    آثار می همةکه در  وور  آثار بوده اس ؛ به

که بنرا  هنرمنندان و سنازندگان     وور  به ؛عم  در توامع روستایی به دور از انتظار نبوده اس 
  هنا  بررسنی  ةبوده اس . اما در ادامن  شدهگونه زیورآالت بهترین شیوه برا  ساخ  آثار ذکر این

گنر  و بنا ت نینک     هنا  ری تنه   گونه آثار بنا اسنتفاده از روش   د که اینشآزمایشگاهی مش   
هنا  ننازک و ت ن  نقنره      کنه در ابتندا از ورق   ،شنده  مطالعه  اند. اشیا کار  ساخته شده لحیم

اند و سپا با استفاده از لحنیم دو سنر ورق    شده  حرارت تاب داده ةوسیل  به ،تش ی  شده اس 
چ ش و  ةوسیل زنی به ها  قلم برا  تزئین این آثار از روش ،اند. همچنین چ بانده هم   هنقره را ب

 ها  نقشها  سنتی و بومی که گاه  ها و نقش قلم آهنی استفاده شده اس  و با استفاده از ورح
هنا    دوز  و لباس بانوان بلنوچ و سی نتانی دیند و همچننین از سننگ      توان در سوزن آن را می

شده در منطقه برا  افزایش زیبایی و هزینه استفاده شده اسن . بنانوان بلنوچ     ی یاف قیمت نیمه
ها  م تلنف   ، عروسی و دیگر تشن ها  خاص همچون حنابندان گونه زیورآالت را در مراسم این

 زیبایی زنانه بوده اس  و براساس ننود و آلیناژ  ة دهند این زیورآالت نشان ارزی ،اند کرده به تن می
هنا   آن اسنتفاده از  ،شنده اسن ، همچننین    ایگاه اتتماعی و اقتعاد  بانوان تعینین منی  تها  آن

به ننوعی تایگناه و شنأن    ها  آن کننده از تاحدود  نشان از تومالت بوده اس  و ش   استفاده
ها   داده اس  که البته این مووود نیز همچنین ب یار به نود لباس خود را به دیگران نشان می

توته به مینزان فناخربودن و ارزش لبناس     زیرا با اس ،بانوان بلوچ واب ته  سو  ازشده  استفاده
هنا    شنده اسن . لبناس    هنا  بناالتر اسنتفاده منی     مراتنب از زینورآالتی بنا ارزش    بنه  ،شده تهیه
دوز   هنا و مقندار سنوزن    ها و همچنین ورح سنتی براساس نود پارچه، نود نخ ةشد دوز  سوزن
هنا  امنروز  و    توتنه بنه ت؛یینرات ایوادشنده در فرهننگ      بنا  ،ورفیشوند. از  گذار  می ارزش
ها  روزمره از دسن  داده   شان را در زندگی ا  که با سن  گرفته، هنرها  سنتی کاربر  فاصله

ها و فرهنگ مدرن معیارها  زیبایی انندام، زیبنایی آراسنتگی و     اس  و به تبع آن با رشد رسانه
هنا و زینورآالت    تزئینی و زیبایی مبتنی بر اسنتفاده از آراینه   ها  ظاهر  و نیز در پی آن زیبایی
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ها   شده با هنرها  سنتی را به پوشش ها  مدرن تزئین بانوان پوشش ،ده اس . امروزهکرت؛ییر 
 دهند. ها  محلی ترتیح می سنتی برگرفته از زیورآالت و لباس

 گزاری سپاد
بنه   شنده ذکر  دادن اشنیا  اختیار قرار دررا  نگارندگان پژوهش حاور از آقا  محمد صالحی ب

نوی ندگان ته  مطالعه و بررسی و نیز از دانشگاه زاب  )گنروه مرمن  آثنار تناری ی( تشن ر و      
فر باب  در اختیار گذاشنتن برخنی اوالعنات و     د. همچنین از خانم حلیمه آذینکنن قدردانی می

هنا  الزم   بابن  هم نار    ،انرادیولوژی   بیمارستان امام علی)د( زاهد، آقا  ح ین تهانتیغ
عزیزاننی کنه نگارنندگان را در ونول اینن پنژوهش ینار          همةباید از  ،د. درنهای شو تش ر می

 عم  آید.  گزار  به اند مراتب قدردانی و سپاس دهکر
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