
  

  

  

  

  

  فارس خليجصدف 

  

  پريوش فتوحي

  دستي در دانشنامة جهان اسالم ايع صنتةي رشها مولف مقاله

  رضا محرمي :با نظر

  نايع و معادن، استاد گوهرتراشيكارشناس ارشد وزارت ص

  

  

 به آندر زبان فارسي . صدف گفته مي شوندها  و حلزونها تناني مثل صدف به پوشش آهكي نرم

  .است  shell و معادلويندهم مي گ »گوش ماهي«

بندي   از آنها شناخته شده است طبق ردهكنون در حدود ده هزار گونه كه تا1 نرم تنانةشاخ  

شناخته شده ترين و از نظر  4و شكم پايان 3ايها ة دوكفهبه شش رده تقسيم مي شود كه رد 2آبوت

سازي   با خالصقادرندعموم نرم تنان  .ي آهكي قابل توجه هستندها تنوع جنس و انواع پوسته

 در شناسايي و.  را براي حفاظت از اعضاي نرم خود توليد كنندها ب دريا انواع پوستهآكلسيم از 

در  )ها صدف(اي  تنان دوكفه بدن نرم.  استفاده مي شودها شكل اين پوسته از ،بزيانآبندي اين  طبقه

  .   جاي دارداي دوكفهيك غالف كتيني 

 مارپيچي كه عموماًهكي يا شاخي هستند آ ةپايان هم داراي پوست ة شكم از ردها حلزون  

بهاي شيرين به سر آن در درياها و بقيه در خشكي يا در آ ةگون 95000  در حدود نيمي از.است
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ها  رن دو طرفي ندارند و بعضي از گونهپاي شكمي هستند و تقا داراي سر مشخص و .مي برند

نها آده اي از ع . زندگي مي كنندها سيعي در دريا به طور و)ها صدف(ايها  فهك دو.زا هستندمرواريد

 خوراكي هاي مرواريدساز اي  دوكفه،ها از بين انواع دوكفه اي. برندبهاي شيرين به سر مي آهم در 

  .يني از نظر اقتصادي اهميت دارندئتز و

 .نام دارد 5، صدف لب سياهفارس خليجساز ي مرواريدها ترين گونه از صدف معروف  

يني ئي تزها صدف است و 7ي شانه مانندها و صدف 6ها ي خوراكي مانند اويسترها صدف

 . دار است رگي و ونوس موجبمشبك   مانند صدف شيشه اي،فارس خليج

ي بسيار دور موجب ها يي از نرم تنان از زمانها سان صدف گونه هاي قزح زيبايي و رنگ  

ي  حلزونها نادري ازة گونةمانند پوست. ه استي و صنعت بودتزئيننها در هنرهاي آاستفاده 

ي مرواريد ها  و يا صدفي داردتزئيني شكل كه به رنگ رنگين كمان است و مصرف مخروط

همچنين . زينتي به كار مي روند اشياء ةتهي كه به علت شفافي و زيبايي براي فارس خليجسواحل 

گرم و نيز  250كل با وزن تقريبي گونه اي از حلزونهاي عمامه اي و مخروطي شة مرواريدپوست

، درياي سرخ و استراليا كه تا پيش از پيدايش پلي فارس خليجصدفهاي مادر مرواريد سفيد و زرد 

  .سازي به مقدار زيادي استفاده مي شد ها در صنعت دگمه استر

ي باريك شفافي به نام ها  كه رشتهقلم مانند در مديترانه وجود دارداي  هاي دوكفه هگون  

 مردم روزگار .گاهش است ان به تكيهتن ي اتصال نرمها مي كند كه در واقع رشته ابريشم دريا توليد

م يك نوع رنگ ارغواني از صدف .در حدود قرن پانزدهم ق.  لباس مي بافتندها قديم از اين رشته

ي وري رم و بيزانس رنگ متمايز از لباس مردم عادت كه در امپرامدآنوعي حلزون به دست مي 

  .براي درباريان بود

 در جهان نقش داشته ها سازي قديم و درمان پاره اي از بيماريصدف در صنعت دارو  

 خوارزمشاهي ةذخير طب،في الصيدنه  ،حكيم مومن ةكتابهاي طب قديم ايران از جمله تحف.است

 ة داروهاي مختلف از صدف براي معالجةو عجايب المخلوقات دستورات متعددي براي تهي

  . دارندها اريبيم
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   صيد صدف-1

تاريخ غواصي در . وردن مرواريد بوده استآعمده صيد صدف در ايران براي به دست 

 ةدر نيم. آن در بازارهاي جهان ارتباط دارد ةشنايي بشر با مرواريد و عرضآ با اولين فارس خليج

 از فارس خليجرد آمد با اين حالي زيادي به وجود ها اول قرن بيستم در تكنيك غواصي پيشرفت

اين پيشرفت دنياي جديد اثري نبود و با تمام خطراتي كه غواصي سنتي داشت كار و زندگي 

  .كرد  را تامين ميفارس خليجگروه كثيري از مردم 

ي ته دريا ها  سنگين سربي تا روي صخرهةدر روش سنتي صيد غواص با كمك يك وزن  

 به تخته سنگها چسبيده اند، با كاردي كه در دست ييها پايين مي رود و صدفها را كه مانند بوته

 آب كار در قعرغواص حدود يك دقيقه . دارد جدا مي كند و در توري كه همراه دارد مي ريزد

مي كند و وقتي نفسش به تنگي افتاد عالمت مي دهد تا او را با طنابي كه يك سرش به كمر او 

 غواصان در هر فارس خليج در .اال بكشندبسته شده و سر ديگرش به كشتي صيادي بسته است ب

بعد از اتمام غواصي روزانه با بازگشت كشتي به ساحل، . ساعت حدود شش بار غوص مي روند

  .صدفها را زير آفتاب پهن و با قالبي داس مانند باز مي كنند تا مرواريد احتمالي آن را بيابند

 معمول بوده و شايد فارس يجخلغواصي با نفس بسته يك روش قديمي است كه قرنها در   

در اين نوع غواصي ممكن .هنوز هم غواصاني براي تفنن و يا كار به اين صورت به زير آب بروند

آوري   داخل آب شيرجه برود و پس از جمعاست غواص بدون ارتباط با طناب كشتي صيادي به

ناك ت و خطر روش كاري بسيارسخغواصي به اين. دكنان خود را به كشتي برسانصدفها شنا

يعي نمي رسيد هيچ غواصي به عمر طب «:گويد پور در اين باره مي ياد دكتر مهدي تجلي ندهز .است

 سال نمي توانست به كار ادامه دهد هميشه تحت استثمار صاحبان ثروت بود، و هرگز بيش از پنچ

  8.»شد با او چون ابزار عمل مي كردند و به محض ضعف و ناتواني از كار رانده مي

 غواصان كارآزموده و امكانات جديد و بيشتر براي كاشت و پرورش ةصيد صنعتي به وسيل  

 صدفها را ة گيرهايي دهانةپس از جمع آوري صدفهاي بزرگ، به وسيل. مرواريد صورت مي گيرد

بعد از  . گرداننددر آن جا مي دهند و به دريا بازميو قالبها را با چسب مخصوص . كنندباز مي

فهاي قالب گذاري شده را از دريا مي گيرند و با دستگاهي مخصوص مرواريد را از يك سال صد
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هفتصد .  صيد صنعتي در ايران بيشتر در جزاير كيش و الوان صورت مي گيرد.كنند آن جدا مي

 آب اي دوكفهي كوچك سربي بودا را در صدف نرمتنان ها  مجسمهها سال پيش از ميالد چيني

 شده را از درون يكردند و مجسمه مرواريد از چند سال صدف را باز ميپس  .گذاشتند شيرين مي

  .به اين ترتيب نخستين گامهاي پرورش مرواريد در چين برداشته شد. صدف بيرون مي آوردند

  

   تاريخچه-2

 ،ناپذير آن تاثيري ماندگار  زيبايي رمزآلود و تنوع پايان، رياضي در خلق صدفةقوانين پيچيد

ن صدف به عنوان سمبل ري بر ذهن انسان داشته است اما به زحمت مي توان بياطي اسروحاني و

 ةبا تولد ونوس الهصدف از طرفي در يونان باستان . بخش فكر بشر تمايز قايل شد و صدف الهام

عشق و زيبايي مرتبط بوده و از سويي ديگر در قرون وسطي لئوناردو داوينچي با الهام از ساختمان 

بوميان سودان . كند لقوي ساختمان پلكانهاي مدور يكپارچه را طراحي ميصدف حلزونهاي ح

امروز به روش اجداد خود، سر و بدنشان را با صدف مي آرايند و در جلب نظر كساني كه 

  .دوستشان دارند و يا تقاضا براي بارش باران و بارور شدن كشتزارهايشان مي رقصند

ك ايران از صدف به عنوان زينت استفاده لنان سي پنجم قبل از ميالد ساكةاز اواخر هزار  

 وجود داشته و دستفروشان فارس خليج متعلق به انواعي است كه در ها  اين صدف.كردند مي

   .وردندآن منطقه مي آنها را به آگرد  دوره

 ها وران فالت ايران با استفاده از انواع سنگها و صدف ة چهارم قبل از ميالد پيشهغاز هزارآدر   

م مرده را با طال ونقره و انواع . سوم قة غاز هزارآدر . غاز كرده بودندآرايش را آاختن لوازم س

 اوايل عصر مس ن حدوداًآ تمدني كه تاريخ ةدر پايين ترين طبق. آراستند مي ها  و صدفها سنگ

مد گردنبندي است كه از آ به دست الف قسمت 1 شوش ةالتي كه از طبقآاز جمله زيور. است

  .يي از گوش ماهيها ي مختلف ساخته شده است و نيز انگشترها  ماهي و سنگگوش

 استفاده ها  را در ساختمان كتيبهفارس خليجيونان دو هزار سال پيش صدف مرواريد  در رم و  

ي ها صدف) م . ق1250 حدود (ي سالطين چينها  مقبره1967ي سال ها در حفاري. مي كردند

  . استشده ن پول استفاده ميمده كه به عنواآريزي به دست 
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 امويان در كشورهايي مانند ةدهد كه از دور مروري به تاريخ هنر و فرهنگ اسالمي نشان مي  

 استفاده ها سياري از رشته ب در از صدف... و تايلند ايران،، عثماني، هند مصر، ،)دمشق(سوريه 

 تزئيندر  كه ساخته شد الصخره ةقبجامع اموي دمشق و  فسيفساء دمشق شده از جمله در مي

صدف بر سطحي از  سنگ و، دقيق از شيشه يها با اندازه نها مكعبهاي ظريفآداخلي ساختمان 

  . به كار رفته است)فسيفساء (گچ

در  پشت به كار رفته بود صدف يا الك، بنوسآنها آاستفاده از ميزهاي كوتاهي كه بر سطح   

در . اري چوب يا عاج يا صدف تكميل شدك مرصعدر سوريه روش . عباسيان رواج داشتةدور

  . استفاده شدها  كاشيتزئينصر از صدف براي م مماليك ةدور

 با استفاده از صدف و عاج رواج ها خاتم كاري درها و محراب، ناتوليآ سلجوقيان ةدر دور  

رحل واثاث مختلف ، ي تركيه آثار فراواني مانند تخت شاهيها  عثماني در موزهةاز دور. گرفت

نها از صدف استفاده شده آ تزئين كه در  وجود داردييها ي جواهر و صندوقها جعبه، سجدم

نگ سن الك آات گوهرنشان تزئين شاهي است كه در ق تخت11ة آثار از سد اين ةاز جمل .است

  . صدفكار است آقايپشت و صدف به كار رفته و كار صنعتگري به نام محمد

 ساختمان آنها از صدف استفاده شده است از تزئين در و آرامگاههايي كه ها همچنين بقعه  

كار كاري در آن نقش بيضوي پر در بورساي تركيه كه صدف) ق12ة سد(بي جمله آرامگاه عثمان 

  .دارد

به  ي تيره،ها كاري بر روي چوب  در مرصع صدف شيخ سليم چشتيةدر هندوستان در بقع  

 ا ب)ق 726فوت (وليا  شيخ نظام االةعفته است و نيز بقري كوچك به كار ها صورت ورقه

عالوه بر آن . ق است1017-18دف دارد كه كار سالهاي اتي با صتزئينيي شبيه تور بافت ها نقش

 يكي ديگر از . صدف به كار رفته است، صندوقها و ترصيع مبلمان در هند،ي جواهرها در جعبه

 ه اي صدفي درلمدانها، قلمدان جعباز اين نوع ق .كابردهاي صدف استفاده از آن در قلمدان است

  آنجلس-سرت ل آ،صدفي و چوبي دركانتي ميوزيوم آف، قلمدان  ديويد كپنهاكةمجموع

نرمندان عثماني  و قلمدان صدفي و چيني خاتمكاري شده كار ه)ق11گجرات هندوستان سدة (

  .است
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بود و مكاري با استخوان و صدف دمشق مركز مهمي براي خاتق 13 و 12در قرنهاي   

  .كنون نيز وسايل چوبي مرغوبي از اين نوع در سوريه توليد مي شودتا

 شده و روكش كردن لوازم لوكس صدفي از صنايع تزئيني صدفي ها قاب عكس و جعبه  

  .ايلند و سوغات كنوني اين سرزمين استتقديم 

از . در ايران عهد صفوي صدف يكي از مصالح معرق روي چوب و خاتمكاري بوده است  

 صندلي با استفاده از استخوان عاج و صدف و قلمداني ةآثار بجا مانده يك معرق جايگزين بر دست

در گذشته صدف را به شكل . است) ق12سده ( سبك كار ايراني ةصدفي با تصاوير حكاكي شد

از صدف . كار مي بردندي اشياء خاتمكاري شده به ها ي بزرگ مربع يا مستطيل در گوشهها تكه

 خاتم استفاده مي شد و گاهي نام صاحب قلمدان را با سازي قلمدانهاي ندي و كنارهب در طرح

  .صدف بر روي آن مي نشاندند

  

  فارس خليجنگاه اقتصادي به صدف  -3

 به علت شفافيت و زيبايي رنگ و نقش و ،ي مرواريدها  به خصوص صدففارس خليجصدف 

 به قيمت ها  پهلوي اين صدفةاواخر دور صفويه تا ةاز دور .نگار داخل آن امتياز خاص دارد

. نازلي به صادركنندگان فروخته و در خارج از ايران به اشياء زينتي گرانقيمت تبديل مي شد

ش از 1280در سال  . بوده استاولبيشترين مقدار صادرات صدف ايران پيش از جنگ جهاني 

تن صدف مرواريد  2000تن و در همان سال  1200-1500 فارس خليجصدف مرواريد لب سياه 

 بعد از . صادر شده استها  اروپا و ديگر كشوربمبئي بهتن صدف مرواريد  400-500بندر لنگه و 

 پهلوي استفاده ةدر دور.  بسيار كم شدفارس خليججنگ جهاني دوم صادرات صدف مرواريد 

 بسيار ساده ة كارهاي دستي و يا تهيها  منحصر به فروش صدففارس خليجساكنان جزاير و بنادر 

وسته يامواج دريا پ ،رب بندر لنگه به نام بندر بستانهدر يكي از بنادر غ. قيمت از آنها بود و ارزان

ة نها به كارخانآ و فروش ها وري اين صدفآ مردم بستانه با جمع. آورد را به ساحل مي ها صدف

  . مي كردندسازي در بندر لنگه به قيمت هر كيلو پانزده ريال امرار معاش  موزاييك
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 قشم دو صدف به رنگ قرمز شفاف و سطحي بسيار صيقلي وجود دارد كه ةبهاي جزيرآدر   

  : مالوك نوشته استةنگار محلي كيهان دربار خبر1351در سال  .گويند نها كاوك و مالوك ميآبه 

  ريال قيمت50ن  دانة آ100ريد و فروش مي شود و هر مدت سه سال است كه مالوك خ  

 ةشود و اغلب به مصرف تهيتهران و اصفهان فرستاده مي  ، به شمال ايرانها اين صدف. دارد

آموزان قشمي گردنبندي   دانشها  در همان سال.وگردنبند مي رسد دستبند ، جاكليدي،جاسويچي

مي كردند كه در تهران و شيراز فروش مي  تنان كوچك درست  ة نرماز پوست 9به نام كالكيجغ

  . رفت

 ة كوچكي براي استفادةاگر كارخان : مي نويسدفارس خليج منابع ثروت در ةقتدر در مقالم  

 داير شود،عوايد قابل توجهي براي كشور خواهد فارس خليجصنعتي از صدف در يكي از جزاير 

  .داشت

  غذاي انسان و آبزياننقش صدف در  -3-1

و   تكثير پرورش.يان را در اختيار دارنداز بازار تجارت آبز% 20تنان بيش از  ي خوراكي نرمها گونه

 يافت فارس خليجبهاي آنرم تنان با تنوع قابل مالحظه اي در  .نها اهميت زيادي داردآصيد 

نها در توليد غذاي انساني و جايگاهشان در اقتصاد شيالتي در ايران بايد آارزش تجاري  .شوند مي

انسوي وجود ذخاير صدف خوراكي را در  دو كارشناس فر1356در سال . مورد توجه قرار گيرد

فربه و  ها اين صدف . درگاهان تاييد كردند و بندر لنگه هرمز و بندرعباس، بين جزاير قشم،ةمنطق

در عين حال به  .ي فرانسوي رقابت مي كنندها داراي گوشت لذيذي هستند و با بهترين صدف

تنان مو وجود الروهاي حاصل از نر زيانبآي غذايي ماهيان و ساير ها نقش نرمتنان بالغ در زنجيره

  .داران بايد توجه داشت مهرگان و مهره بع عظيم غذايي براي بسياري از بيبه عنوان من

  سازي  صدف در دكمه-3-2

. سازي بسيار رايج بود  و صدف براي دكمهاستفاده از چوب ،استرها تا قبل از پيدايش پلي

مصرف ترين نوع دكمه  مقاومت در برابر شستشو پرحكام واست،ي صدفي به خاطر زيباييها دكمه

ي صدفي را از رونق ها ي مصنوعي موجود در بازار دكمهها امروز ارزاني و فراواني دكمه. بودند

ي ها يي كه به اقتصاد ملي و سنتي خود اهميت مي دهند براي لباسها اما در كشور .انداخته است
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تواند در  ساخت انواع دكمه از صدف مي. ندي صدفي استفاده مي كنها گران قيمت از دكمه

ي ها  دكمهة براي تهيفارس خليجي مرواريد لنگه و بمبئي ها  صدف.خدمت اقتصاد كشور باشد

 برخي ةن در كنارآعالوه بر . ي بزرگ بسيار مناسب هستندها ظريف و صدف لب سياه براي دكمه

ي ممتازي صيد مي شود كه از ها موسي و تنب هم صدف، ابوفرور شعيب، ،از جزاير مانند خارك

  .صادرات هم استفاده كرددر  دكمه،نها مي توان عالوه بر تامين نياز داخليآ

  صدف در غذاي دام و طيور -3-3

هك هم براي آبه جز صدف از سنگ . صدف يك منبع غني كلسيم در غذاي دام و طيور است

ة مطمئن و كنند بته صدف منبع تامين مي شود كه الطيور استفاده تامين اين ماده در غذاي دام و

 كه قابل استفاده فارس خليجورد مقدار صدف جزاير مطالعه براي شناسايي و برآ .ري استت خالص

 در . اقتصادي مقرون به صرفه بينجامدةدر اين صنعت هستند مي تواند به طراحي يك برنام

در گذشته پس از . دست يافتبندي مي توان به منابع عظيمي از صدف و كنگان و گا،سواحل لنگه

تامين مواد پروتئيني حيوانات تهيه و اي ن پودري برآجستجوي صدف براي مرواريد از گوشت 

امروزه نيز از گوشت انواع صدف نامرغوب در  .ن را براي مصارف ديگر تميز مي كردندآسپس 

  . تامين مواد پروتئيني غذاي حيوانات استفاده مي شود

  هاي هنري در كاراستفاده از صدف -3-4

ي جهان ها ثار هنري و نقاشي روي صدف قرنهاي متمادي در تمام كشورآ، انواع وسايل زينتيةتهي

كار بر روي صدف . يي كه با دريا ارتباط بيشتري داشتند رواج داشته استها به خصوص كشور

 فارس، يجخلدر جزاير و بنادر . بسيار متنوع است و در هر كشور و منطقه اي سبكي خاص دارد

 ي مختلف درست شده اند وها يي كه از به هم چسباندن صدفها سيگاري و عروسكساخت زير

يي ها  اقدام به ايجاد كارگاه1364دستي هرمزگان از سال   صنايع سازمان.سنجاق سر متداول است

كار  ها در اين كارگاه.موزش و توليد صنايع دستي دريايي كرده استآ براي  در بندرعباس،دوره اي

مركز ملي . شود موزش داده ميآعروسك سازي و توليد وسايل زينتي كوچك از صدف 

موزش تراش آ ةي چابهار، بندر عباس و رشت دورها شناسي ايران هم تاكنون در شهر اقيانوس
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 وزارت صنايع و ژوهشي پي آموزشةدر حال حاضر در تهران در موسس.صدف برگزار كرده است

  .وزش تراش سنگ و صدف داير استمآيي براي ها معادن كالس

 كارهاي هنري بر روي صدف ة اطالعات چنداني دربارفارس خليجر دچه در جزاير و بنااگر  

اما كار نقاشي بر روي صدف و استفاده از صدف در خاتمكاري و معرق روي چوب . وجود ندارد

 ةن به دورآو قدمت  تاريخي دارد در اصفهان كار نقاشي روي صدف متداول است ةدر ايران سابق

  .صفويه مي رسد

 پس از آن .را در آب و اندكي سركه مي خيسانندبراي نقاشي روي صدف ابتدا صدف   

 بر اثر سايش صدف داراي انحناي . برقي مي سايندةن را با سوهان دستي يا سمبادآسطح خارجي 

ي بر روي صدف ر نقاشا كه از اين مرحل بعد.ان مي شودشو سطح صيقلي و درخ  قطر نازك،كم

 بود كه از موي گربه ساخته مي شد ولي ابزار كار در گذشته رنگ طبيعي و قلمي .آغاز مي شود

   .مي شوداستفاده  10در حال حاضر از رنگ و قلمي خارجي به نام وينزور

   از صدف در خاتم و معرقاستفاده -3-5

 و ة يك استي درجها تماستفاده از صدف در خاتمكاري براي تامين رنگ سفيد و براق در خا

  . استها ي بزرگ در گوشهها منحصر به استفاده به صورت تكه

.  صفويه دچار تحول شدةيران دوركار معرق روي چوب در ا: استفاده از صدف در معرق  

 ، همچنين وجود عناصر فرهنگ ايراني،و نقوش و ظرافت آثار به جا مانده كار ةوري در شيونوآ

 ،كاري اين دوره  جمله مصالح به كار رفته در معرقاز .كند خص مي صفويه را شاةمعرق دور

  .صدف است

 دار معرق رزين  چوب،ةمعرق زمين صدف در انواع معرق چوب مانند معرق جايگزيني،  

ساز نوعي معرق  استادكاران معرقبه جز اينها . مي تواند يكي از اجزا كار باشد )استر ة پليزمين(

  .  كار صدف استةعرق زمينه صدف مي سازند كه تمام زمينجديد و ابتكاري به نام م

يي كه در معرق استفاده مي شوند بايد رنگ روشن و درخشان و انحناي كم داشته ها صدف  

  .باشند
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اساس بر) ن آماده كردن صدف براي نقاشي روي آبه روش  ( ماده كردن صدفآپس از   

 در محل مخصوص خود در كار معرق جا  بريده شده راةن را برش مي دهند و قطعآالگوي كار 

ي معرق استفاده از برخي مواد مصنوعي از جنس اكريليك و پلي استر ها  تابلوة براي تهي.مي زنند

ا با مخلوط كردن رزين صدف مصنوعي ر. مرسوم است ،طبيعي از جمله صدفبه جاي مواد 

ي مصنوعي به ها صدف .ندمي ساز كننده كبالت و يك پراكسيد يا سخت پودر صدف،، )پلي استر(

جايگزين صدف طبيعي شده اند ولي ارزش هنري ،نهاآپذيري وآساني كار با   رنگ،خاطر شفافيت

  .و فني معرق را كاهش مي دهند

  

  تراش صدف-4

كاربرد در  زينتي، ،يتزئين استفاده در انواع كارهاي ن برايآسازي  مادهآتراش صدف به منظور 

  .اي استوراتيو و موزه ي دك انواع كارهاةجواهرات و تهي

 در اين زمينه به ها موزش تراش صدف و جستجوي خالقيتآوسيع براي ريزي  برنامه  

و تامين مصارف  آن نواحي  عالوه بر ايجاد اشتغال درفارس خليجخصوص در بنادر و جزاير 

و تاريخي ، نمادهاي ملي ها ساخت انواع مجسمه. اهم مي كند صادرات آن را نيز فرة زمين،داخلي

در قالب صادرات و به مجموع اين آثار مي تواند .  از طريق تراش صدف ممكن استو عرفاني

  . صورت هدايا به گسترش و انتقال فرهنگ ايراني بيانجامد

   مراحل تراش صدف-4-1

سازي و تميز نمودن   پس از آماده. برش، تراش و صيقل دادن است،سازي و تميز كردن شامل آماده

. در برش آن بايد از الگو استفاده نمود) ن روش آماده سازي براي نقاشي روي صدفهما(صدف 

الگوهاي آماده شده و استاندارد و يا طرحي كه مورد نظر هنرمند است از الگو به روي صدف 

 سپس عمل برشكاري ظريف براي بريدن خط الگو كه روي صدف پياده شده .منتقل مي شود

  .صورت مي گيرد

راش بايد صدف را در جهت خالف حركت چرخ ساينده نگهداشت به طوريكه  تةدر مرحل  

 دقت در اين . شكل اوليه در اين مرحله به وجود مي آيد.الگوي پياده شده روي صدف ديده شود
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در پايان اين مرحله صدف به شكل الگويي كه روي آن ترسيم شده در . مرحله بسيار مهم است

كاري  ري معمولي و بعد از آن در سمبادهكا ش ظريف و سمباده آن يك مرحله سايپس از. مي آيد

  .ي مختلف از زبر به نرم، صدف صيقل يا پوليش مي شودها ظريف با سمباده

  

  ها نوشت پي
1. Mollusca. 
2. Tucker Abbott. 
3. bivalvia. 
4. Gastropoda. 
5. Pinctada margaritifera. 
6. Oyster. 
7. Pectinoidea. 

 .98 ص فارس، خليجن مرواريدساز تنا نرم. 8
9. Kalkijagh. 
10. Vinzor. 
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  عكسها: 1پيوست 

  

  
  نمونه اي از تراش صدف: 1 ةعكس شمار
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  نمونه اي از تراش صدف: 2 ةعكس شمار

  

  نمونه اي از تراش صدف: 3 ةعكس شمار
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  نمونه اي از تراش صدف: 4 ةعكس شمار

  

  

  راش صدف نمونه اي از ت:5 ةعكس شمار
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  نمونه اي از تراش صدف: 6 ةعكس شمار

 

  

  )صنايع دستي اصفهان( نقاشي روي صدف نمونه اي از : 7 ةعكس شمار
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  نقاشي روي صدف نمونه اي از :8 ةعكس شمار

  

  

   يك صندليةدستجايگزيني در روي معرق : 9 ةعكس شمار

  صفويةدور -به همراه صدف و عاج و استخوان


