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چکیده
یکی از بزرگ ترین دغدغه های نوازندگان ســازهای بادی-چوبِی زبانه دار، در اختیار داشــتن قمیشــی مناســب برای 
کوک، تمبر و آسان شدن نوازندگی دارد. نوازندگان  کیفیت چوب قمیش، تأثیر به سزایی بر  تولید صدایی زیبا است. 
کیفیت ناپایدار  گهانی و  کیفیت چوب قمیش در فرآیند تراش و همچنین تغییرات نا این سازها، به دلیل ناهمگونی 
کس برای ســاخت  گیــاه آروندو دونا آن، بــا مشــکالتی روبــرو هســتند. در این پژوهش به بیان مشــکالت اســتفاده از 
قمیش این سازها و همچنین به بررسی و تحلیل دالیل بروز این مشکالت با تکیه بر مطالعات نظری و آزمایشگاهِی 
گرفته بر عملکرد قمیش پرداخته می شــود. با توجه به ســاختار فیبری و ضعیف چوب نی و همچنین غفلت  انجام 
از مطالعات آزمایشــگاهی به منظور بررســی آمادگی آن برای برداشــت، تشــخیص ظرفیت چوب در تبدیل شــدن به 
گیاه  کارآمــد را فرآیندی دشــوار، زمان بــر و پرهزینه می ســازد. از طرف دیگــر، بررســی جایگزینی  کارآمــد یــا نا قمیشــی 
که در ایران، اهمیت فن  کنون بی نتیجه مانده اســت. ازآنجا کس با ماده ای طبیعی و یا ســنتتیک نیز تا آروندو دونا
گرفته  کالس های آموزش تخصصی این گونه سازها در نظر  قمیش تراشی و ارتباط مستقیم آن با شرایط نوازندگی در 
کیفیت قمیش در اصالح مهارت هــای نوازندگی صورت  گرفتن اهمیــت  نمی شــود و تربیــت نوازندگان بــدون در نظر 
ح اهمیت مهارت قمیش تراشــی در آموزش حرفه ای سازهای بادی-چوبِی  می گیرد، این نوشــتار، اولین قدم در طر

زبانه دار به ویژه دوزبانه ای است.
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صــدای زیبــا و تأثیرگــذار، از مهم ترین عناصر نوازندگی اســت و این 
امر برای نوازندگان سازهای بادی-چوبی زبانه دار میسر نخواهد شد، 
کارآمد. حرکــت و جریان هــوا در قمیش های  مگــر با قمیشــی خــوب و 
ساخته شــده از چوب نِی بی کیفیت مختل می شــود و بــر پایه ای ترین 
رژیســتر های  در  تــوازن  ایجــاد  کــوک،  ازجملــه  نوازندگــی،  اصــول 
مختلــف، امــکان ایجــاد دینامیک های مختلــف و همین طــور رعایت 
Blasco-(گــون، اثــری ناخوشــایند می گــذارد گونا آرتیکوالســیون های 
داشــتن  بــر  عــالوه  بایــد  قمیــش  دیگــر،  طــرف  از   .)Yepes, 2010, 3
شاخصه های الزم کیفی و طبیعی، با فیزیک خود نوازنده سازگار باشد. 
که نوازندگان حرفه ای، درواقع  این امر تا حدی درخور توجه است، چرا
زمان بیشتری را صرف قمیش تراشی می کنند تا نوازندگی، و این فرایند، 
بــه دغدغه ای بس مهم بــرای این نوازندگان -    به خصــوص نوازندگان 
سازهای بادی-چوبی دو زبانه ای در سراسر جهان - بدل شده است. 
از همیــن رو هــم در چنــد دهــه ی اخیــر، مطالعــات نظری و آزمایشــی 
.)Dalmont, 1995, 20( زیادی روی عملکرد قمیش صورت گرفته است
که  قمیش  دوزبانه ای، دارای دو قســمِت به-هم-پیوســته اســت 
کس۱ ســاخته می شــود. دهانه ی  از نوعــی چوب نی به نام آروندو دونا
قمیــش به صــورت بیضــی و بــه شــکل نــی نوشــی تخت شــده اســت و 
لبه هــای آن در دو طــرف قمیش باهم در تماس هســتند. هنگامی که 
در قمیــش دمیده می شــود، تیغه های آن در مقابــل یکدیگر به لرزش 
که قمیش در  درآمــده و تولید صدا می کنند )Gjebic, 2013, 2(. زمانی 
داخل لوله ی ســاز قرار می گیرد، این ارتعاش ها در بدنه ی ساز - مانند 
جعبه ای صوتی- تقویت می شود. سازهای بادی-چوبی یک زبانه ای، 
کس دارند و برای ایجاد ارتعاش،  یک قسمت پهن و تخت از آروندو دونا
که این قسمت، به قسمت نیم دایره ای شکِل سرساز وصل  الزم است 
شــود. همین تفاوت میان ســازهای قمیش دار دوزبانــه ای، مانند ابوا 

کســوفن، تفاوتی آشــکار  کالرینت و سا گــوت، و یک زبانــه ای مانند  و فا
اســت ).Frost, n.d(. ســاختار قمیــش یک زبانه ای، به مراتب ســاده تر 
از قمیش دوزبانه ای اســت. این نوع قمیش، ســطحی با شــیب ثابت 
دارد و نحوه ی تراشش نسبتًا آسان است. به همین دلیل، تولید انبوه 
کارخانه ها پیوســته ممکن اســت. حال  قمیش هــای یک زبانــه ای در 
آن که ســطح قمیش های دوزبانــه ای، ضخامت هایی متفــاوت دارد و 
نحوه ی تراشش بسیار پیچیده تر است.  درنتیجه، نوازندگان حرفه اِی 
ســازهای قمیــش دار دوزبانــه ای، خــود بــه تراشــیدن قمیــش  همــت 

.)Milar, 2008, 1( می گمارند
گویــی  می تراشــد،  قمیــش  بی همتــا  ســیاقی  بــه  نوازنــده،  هــر 
قمیش تراشــی هــم همچــون اثرانگشــت منحصربه فــرد اســت. البتــه 
کــه  در انــواع روش هــای تــراش، ویژگی هایــی مشــترک پیــدا می شــود 
درنتیجــه ی عواملــی چون نصیب بردن از مربی مشــترک، ویژگی های 
فیزیولوژیکی مشــابه و همین طور منبع ها و مأخذهای همســان برای 
تحقیق نمود می یابد.  باوجوداین، هر نوازنده، دریافت شخصی و تفسیر 
خودش را از این وجوه مشترک خواهد داشت و همین امر هم مایه ی 
بــروز اختالفــات و تفاوت هــای درخــور توجهــی بین روش هــا می گردد.
کیفیت ناپایدار  گهانی و  نوازندگان این ســازها، غالبًا از تغییرات نا
کــه تغییرات  قمیش هایشــان ناراضی انــد. حــال پرســش ایــن اســت 
یادشده محصول چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، ابتدا 
کاربردش در  گی هــای خــاص و  کــس را معرفــی و ویژ گیــاه آرونــدو دونا
گون را بررســی می کنیم؛ ســپس مشــکالت و همین طور  گونا مصــارف 
گیاِه نی را در نقش قمیش ســازهای بادی- دالیل ضعف و بی ثباتی 
کرد تا از ایــن طریق، نکات مهم  چوبــی را تحلیــل و بازبینــی خواهیم 
کلیدی برای توسعه ی این  در فرایند قمیش تراشی و همچنین موارد 

کنیم. ح  فن در بین نوازندگان آن را مطر

کس  گیاه شناسی، بوم شناسی و کاربرد آروندو دونا

گیاه شناسی   -
گیاه قمیــش -  به زبان ترکی بــه معنی نی-   از  کــس یا  آرونــدو دونا
گیاه به نام هایی چون  گندمیان اســت. این  خانــواده ی نی و تیره ی 
نی غول پیکر۲ ، نی اســپانیایی۳ و نی وحشــی4 هم شــناخته می شــود 
گیــاه بامبــو  کــس، بســیار بــه  )Rojas-Sandova, 2014(. آرونــدو دونا
شــباهت دارد، ولــی بــه ســختی آن نیســت و غالبــًا هــم تمیــز دادن 
گیــاه بــه دلیــل شــباهت ظاهری شــان مشــکل اســت. طول  ایــن دو 
کــس معمــواًل بیــن ۲ تــا 8 متــر - در شــرایط ایــده آل تــا ۱0  آروندو دونا
گیاه به صورت لوله ای توخالی و مخروطی شــکل، با  متر- اســت. این 
قطر ۱ تا 4 سانتیمتر - بسته به محل اندازه گیری مخروط- می روید. 
کوچک تر باشــد، انحنــای مقطع نی بیشــتر خواهد  هرچــه قطــر لولــه 
بــود. نی هــای باریک تــر معمــواًل برای ســاخت قمیــش ابوا اســتفاده 

کالرینت  می شــوند، حال آنکــه نی هــای قطورتر برای ســاخت قمیش 
گیاه قمیش، بین ۲ تا  کســوفن مناســب اند. ضخامت دیواره ی  و سا
که محل رشد برگ است  گره هایی دارد  گیاه،  ۷ میلی متر اســت. این 
که به طول حــدود ۱۲ تا  گــره -  و چــوب قمیــش از حدفاصــل بین دو 
گیاه بسیار  ۳0 ســانتیمتر اســت - انتخاب می شــود. میزان رشــد این 
ســریع اســت و هفتــه ای بین ۳0 تا ۷0 ســانتی متر یــا به عبارتی، روزی 
نزدیــک به ده ســانتی متر رشــد می کنــد و در عرض یک تا دو ســال به 
کامل،  کامل خود می رسد )Gjebeic, 2013, 2(. بعد از رشد  اندازه ی 
نی ها برداشــت شــده و برای خشک شــدن انبار می شوند. مرحله ی 
کاماًل زرد و بی نم  کردن به مدت 6 ماه تا ۲ سال طول می کشد تا  انبار 
که به دســت نوازنده می رســد، معمواًل  شــوند. در نتیجه ســن چوبی 

.)Odero, 2015( بین ۲ تا 4 سال است
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-  بوم شناسی
گونی ســازگار  گونا گیــاه بلند قامت با شــرایط زیســت محیطی  ایــن 
ک های آهکی ســنگین تا  ک هــا -  از خا گــون خا گونا اســت و در انــواع 
شن های سبک و سنگ ریزه ها -  رشد می کند؛ اما در مناطق ساحلی 
ک  کنار آب ها و خا ک های مرطــوب در  کنــار ســواحل و دریاها -  خا و 
کرانه ی رودخانه ها و آب های جاری، و همچنین  تــا حدی نمکین -  
گیــاه قمیــش  نمــو می یابــد.   آســان تر  باتالقــی  و مناطــق  مرداب هــا 
گرمســیری و  گســترده در مناطقی بــا دمای متعادل و نواحی  به طــور 
گیاه در آسیا  کاشــته و بومی شــده اســت.  منشــأ این  نیمه گرمســیری 
– آسیای شرقی و هند – بوده و بعد در حوزه ی دریای مدیترانه – از 
گســترش  کاشــته و  جنوب اســپانیا تا یونان و ترکیه – و شــمال آفریقا 
یافته اســت.  یکــی از بهتریــن چوب های شناخته شــده برای قمیش 
McWil-( 5 در جنــوب فرانســه می رویــد «در شهرســتانی بــه نــام »ور
گیاه قمیش، به قصد ساختن سقف  liams, 2004(. در دهه ی ۱8۲0، 
Dit-  ( کالیفرنیا برده شد ساختمان ها، از حوزه ی دریای مدیترانه به 
amoso, 2013(. بــه خاطر هوای ســاحلی آب های آمریکای شــمالی، 
گسترده در جنوب آمریکا- از  گیاه به تدریج بومی شد و به شکلی  این 
مریلند تا کالیفرنیا- غرب اقیانوس آرام و کارائیب کشت شد و گسترش 
پیدا کرد.  در مناطق یادشده از این گیاه به جای گیاه تزیینی و نیز برای 
.)O’Hara, n.d.( ســاخت قمیش ســازهای بــادی اســتفاده می شــد

-   موارد استفاده
گیــاه قمیــش در مصارف متنوعی ازجمله تولید انرژی -  ســوخت 
گــون و همچنین  گونا زیســتی یــا بیوفیــول - و بــرای مــواد شــیمیایی 
در ساختمان ســازی اســتفاده می شــود؛ امــا مهم ترین اســتفاده اش 
کــس مــاده ی اصلــی  در ســاخت ســاز و قمیــش اســت. آرونــدو دونا
  .)Glave, 1999, 673(سازندگان قمیش سازهای بادی-چوبی است
کسوفن،  کالرینت، سا چوب نی برای ساخت قمیِش سازهایی مانند 
کار می رود.   گوت، َبگ پایپ و دیگر ساز های بادی-چوبی به  ابوا و فا
گیاه نی از بیش از 5 هزار سال پیش برای ساختن  عالوه بر این ها، 
فلوت اســتفاده می شــده اســت.  انســان ها در عصر حجر از اســتخوان 
کیفیت  برای ســاخت فلوت اســتفاده می کردند؛ بعــد از مدتی متوجه 
گیــاه  ایــن  و  شــدند  گیــاه  لوله هــای  از  ساخته شــده  ســازهای  بهتــر 
به تدریج جایگزین استخوان شد.  از اشکال تکامل یافته ی فلوت های 
کــه در واقع از ده یا  کرد  ساخته شــده از نــی می توان به َپن پایپ اشــاره 
کنار هم  حتی بیش از ده لوله ی نی کوک شده با طول های مختلف در 
و در یــک ردیف شــکل می یابد.  ایــن پایپ ها در یونان باســتان حدود 
۳00 ســال قبل از میالد نواخته می شــدند.  به زودی ســازنده های ســاز 
کردند، تا دیگــر نیازی به تعداد  در لوله هــای پایــپ ســوراخ هایی ایجاد 
زیــادی از نی هــا بــا درازای مختلــف نباشــد.  بااینکــه ســاختن هــر ســاز 
تالشــی فراوان می طلبید، اما دهانه ی ســاز به خاطر ســاختار طبیعی 
کار نمی آمد.   نی، پوسیده و خراب می شد و بعد از مدتی، دیگر ساز به 
در جســتجو به دنبال راهکاری برای جبران این نقصان، قمیش های 
جداشــدنی از سرســاز ساخته شــدند تا در صورت خرابی فقط قمیش 

.)Blais, 2010, 7( ساز تعویض شود و آسیبی به خود ساز وارد نشود

گیــاه آروندو  مشــکالت قمیش ساخته شــده از 
کس دونا

بی ثباتی و نااســتواری قمیش، مشــکل درخور توجهی اســت و هر 
که  نوازنــده ی ســازهای بادی-چوبــِی قمیــش دار به خوبــی می داند 
هــر تغییــری در آب وهوا، رطوبت و دما، ولو انــدک، می تواند تغییرات 
کارایــی قمیش پدیــد آورد. چوب نــی به خاطر  کیفیــت و  شــگرفی در 
ســاختار طبیعی و بنیانی اش، ماده ا ی بسیار متغیر و بی ثبات است. 
لوله ی نی، به هنگام برداشت از زمین، ممکن است سرنوشتی نیک 
که به قمیشــی  ببینــد و در قالــب قیمیشــی خــوب درآیــد، یــا ای بســا 
کارآمد بدل شــود، اما در هر دو صورت تشــخیص این سرنوشــت از  نا

کاری بسیار سخت است. پیش 
مشــکل دیگــر، فراینــد طوالنی و زمان بر تراشــیدن قمیش اســت. 
کــه در بهترین حالــت فقط چندین ســاعت  بــرای ســاختن قمیشــی 
 Glave,( یار نوازنده اســت، حداقل یک ســاعت وقت صرف می شــود

.)1999, 673
قمیش ساخته شده از نی بسیار شکننده است. قمیش به آسانی 
گر در لحظه ای و از ســر  کوچــک از بین می رود؛ مثــاًل ا و بــا یــک اتفــاق 
کند، آســیب می بینــد و دیگر امکان احیای  غفلــت به دندان برخورد 

آن وجود ندارد.
گران بــودن قمیش اســت؛ مخصوصــًا برای  مشــکل بــزرگ دیگــر، 
کار خبره نیســتند. چوب های  که هنوز در این  دانشــجویان و افرادی 
گرمی -که بر اســاس تاریخ برداشــت و  نــی بــه صــورت بســته های ۱00 
مکان پرورش آنها بســته بندی شــده اند- خریداری می شوند، اما به 
دلیــل نامرغوب بــودن جنــس بعضــی از چوب ها - کــه در مطلب بعد 
به تفصیــل بــه آن پرداختــه خواهد شــد-  و همین طور تلفات ناشــی 
گرم  کسری از آن ۱00  از اشــتباهات انجام شــده به هنگام تراش، فقط 

کامل می شود.  تبدیل به قمیش 

کــس  بررســی و تحلیــل مشــکالت آرونــدو دونا
برای ساخت قمیش

بســیاری دلیــل به وجــود آمــدن قمیش هــای خــراب و ناموفق را 
که در فرایند قمیش تراشــی صورت می گیرد، نســبت  به اشــتباه هایی 
می دهنــد، ولــی در بســیاری از مــوارد، ســازندگان قمیــش دلیــل این 
کارآمد  کیفیت پایین و نا ناموفقیت نیستند. ساخت قمیش هایی با 

کیفی چوب نی است. بیشتر به دلیل ناهمگونی و عدم همسانی 
کشــت  بــرای اهــداف موســیقایی  کــس  آرونــدو دونا هنگامی کــه 
می شــود، آسان ترین روش تشخیص آمادگی آن برای برداشت زمانی 
گاه  که به طول و اندازه ای مشــخص رســیده باشد، درحالی که  اســت 
گیــاه با توجه بــه نژادش،  گیــاه پیــش از موعد برداشــت می شــود. هر 
کیفیت  ک،  میزان تابش نور خورشید و امالح و ترکیبات موجود در خا
و ســرعت رشــد خاص خود را دارد. میزان رســیدگی هــر لوله ی نی در 
 .)Gjebic, 2013, 5( گیاهان هم قد بســیار متفاوت است یک دســته 
گیــاه، اولین  کمال و رســیدگی  ایــن عــدم توازن و یکدســت بــودن در 
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کیفیت قمیش ها است.  دلیل ایجاد ناهمگونی و عدم یکنواختی در 
بهترین راه برای تشــخیص دادن میزان آمادگی و رســیدگی هر نی، 
گیاه نی  بررســی میکروسکوپی سلول های آن اســت )تصویر ۱(. داخل 
توخالی اســت. جداره ی بین پوســته ی بیرونی و بدنه ی مقعر داخلی 
نــی، باند هــای فیبری یا لیفــی بســیاری دارد. وجود باندهــای فیبری 
نشــان گر اســتحکام و ســختی نی اســت. هنگامی که پوســته ی بیرونی 
که  کاماًل تراشــیده می شــود، می باید  آن در پروســه ی ســاخت قمیش 
گر باندهای فیبری  کند. ا چوب نِی باقی مانده ی شــکل خود را حفظ 
گویی چوب  نی اندک باشــد، نوک قمیش دچار فرو افتادگی می شــود، 
استحکام الزم را نداشته و به واقع قمیش توانایی الزم در ایجاد ارتعاش 
که ســریع  گیاهانــی  کیفیــت ســزاوار را نــدارد.  بــرای تولیــد صدایــی بــا 
کــه آرام تــر و در مدتی طوالنی تر  گیاهانی  رشــد می کنند، در مقایســه با 
کوچک تری هســتند و درنتیجه  نمــو می یابنــد، دارای باندهای لیفی 
استحکامشان کمتر است. این امر نشان می دهد که مدت زمان رشد، 
کیفیت نی دارد. باوجوداین، نی ها  نقش مهمی در میزان رســیدگی و 
بر اساس قدشان برداشت می شوند و نه زمان رشد. این مسئله دلیل 

کیفیت یک دسته از نی خواهد شد. بروز تفاوت هایی آشکار در 
کس از هزاران سال پیش در موسیقی استفاده می شده  آروندو دونا
اســت. از زمــان ورود ســازهای بادی-چوبــی قمیــش دار به موســیقی 
که برای درست  گیاه تقریبًا تنها ماده ای است  مجلسی تابه حال، این 
 .)Burgess, 2004,10( کــردن قمیــش ایــن ســازها اســتفاده می شــود
باوجود استفاده ی دیرینه، چوب نی ماده ای ضعیف و نامرغوب برای 
ساخت قمیش است، زیرا به دلیل طبیعت فیبری و الیافی اش، بعد از 
چندین ساعت استفاده، سست و نابود می شود. تمام این مشکالت، 
که چوب نــی ماده ای طبیعــی و ارگانیک  ناشــی از ایــن واقعیت اســت 
که به صــورت الیاف  گیاه، فیبرهــای ارتجاعی  زیــادی دارد  اســت. ایــن 
گرفته اند و با لیگنین6ـ  نوعی پلیمر در نباتاتـ   کنــار هم قرار  مــوازی در 
به هم چســبانده و فشــرده می شــوند )تصویــر ۲(. این شــکل و ترکیب 
قرارگیری، اســتحکام و مقاومت بیشــتری را در راستای محور قمیش و 

در جهت فیبر ایجاد می کند تا در جهت عمود بر راستای فیبر. از طرف 
دیگــر، مقاومــت اجزای تشــکیل دهنده ی هر فیبِر مســتقل، بیشــتر از 
مقاومت بین فیبرها – لیگنین- است. درنتیجه، هنگام ضعیف شدن 
نی، لیگنین از بین رفته، فیبرها از یکدیگر جدا می شوند و هر یک فیبر 
متالشــی نمی شــود. این تفاوت ها در اســتحکام، دلیل دیگِر نامرغوب 
بودِن چوب نی برای ساخت قمیش است و باعث می شود تا قمیش ها 

به طورکلی در جهت طول قمیش ترک هایی بردارند. 
که به صورت  ضعف چوب نی ناشــی از پدیده ی خســتگی۷  اســت 
خ می دهد. برای  طبیعی در قطعاتی که زیر تنش مداوم قرار می گیرند، ر
روشن شدن دلیل بروز این پدیده، به مجموعه ای از اطالعات بنیادی 
کارکرد  مکانیکــی  قمیش دوزبانه ای نیاز اســت. دربــاره ی چگونگــی 

کارکرد مکانیکی قمیش دوزبانه

لبــه ی  دو  نمی شــود،  دمیــده  دوزبانــه  قمیــش  در  هنگامی کــه 
تیغه ها ی قمیش روی یکدیگر قرار دارند. هنگام دمیدن در قمیش، 
ج  هوای داخل بین دولبه جریان پیدا می کند، درحالی که هوای خار
کلیدی در به  کن اســت. این واقعیتــی بدیهی  و اصلــی  از قمیش ســا
صــدا درآمــدن قمیــش اســت. بــه علــت اختالف فشــار هــوای داخل 
کن –  ج قمیش – هوای ســا – هــوای در حــال حرکــت – و هــوای خار
کــه در علــم فیزیــک و  تیغه هــا بــه ســمت یکدیگــر فشــرده می شــوند 
مکانیک، این پدیده به اصل برنولی8 مشهور است. فشردگی تیغه ها 
گشودگی دهانه ی قمیش و به طبع  کاهش  به ســوی یکدیگر، باعث 
کاهــش جریان هوای داخــل و درنتیجه افزایش فشــار داخل قمیش 
کم تر شــده،  گشــودگی دهانه ی قمیش  کــه  می شــود. در ایــن حالت 
بــه علــت خاصیت ســختی نی دولبــه،  تیغه های قمیش مثــل دو فنر 
کنون با فشــار داخلی باالتر  که ا فشــرده عمل می کنند. این فشــردگی 
که تیغه ها تا جای ممکن از  هوا همراه شــده اســت، ســبب می شــود 
گشــودگی بیشتر دهانه ی قمیش  گرفته و باز شــوند. حال  هم فاصله 

کیفیت باال را نشان می دهد، حال آنکه چوب نی در تصویر سمت راست، فاقد  تصویر 1- تصویر میکروسکوپی از مقطع چوب نی. تصویر سمت چپ مقطع چوب نی با باندهای فیبری فراوان و 
کیفیت مناسب است. کافی و  باندهای فیبری 

)Gjebic, 2013, 6( :مأخذ 



۳۹

باعث افزایش سرعت هوا و کاهش فشار هوای داخل قمیش می شود 
کش آمده عمل  کامــاًل به عکس و مانند فنرهایــی  و درنتیجــه تیغه هــا 
کشــش جدید مایه ی حرکت تیغه ها به حالت طبیعی  می کنند. این 
و اولیه  خود می شــود، اما به دلیل حرکت دوباره ی تیغه ها به ســوی 

هم، آنها به سرعت بار دیگر فشرده می شوند )تصویر ۳(.
ج شــده از  وقتی  تیغه ها در حال ارتعاش هســتند، فشــار هوای خار
قمیش دائمًا در حال تغییر است. این تغییرات متناوب در فشار همان 
که هنگام  ســروصدای  ناهنجــار – معــروف به صدای خروس – اســت 
گر قمیش دقیقًا روی  دمیدن در قمیش بدون ســاز شنیده می شود. ا
فرکانس440 هرتز – نت ال – کوک شده باشد، در هر ثانیه دقیقًا 440 بار 
.)Blais, 2011, 11( چرخــه ی حرکت تیغه های قمیش اتفاق می افتــد
ایــن چرخه هــا با وجود توانایی تولید موســیقی زیبا، آســیب های 
که تیغه ها به هم فشــرده شــده یا از  زیادی به قمیش می زنند. هر بار 
هم دور می شوند، روی سطح قمیش ترک های بسیار ریزی به وجود 
کوچک تر هســتند.  کوچکــی میکرون۹ یا حتی  کــه در ابتدا به  می آیــد 
بــا هــر چرخــه و درواقع با هــر تغییر در فشــردگی تیغه هــا، ترک ها بازتر 
که  گفتــه شــد، زمانــی  کــه پیش تــر  و عمیق تــر می شــوند. همان طــور 
قمیشــی بــا فرکانــس 440 هرتز بــه ارتعــاش درمی آیــد، 440 چرخه در 
کــه صدا زیرتــر باشــد، فرکانس هم  هــر ثانیــه صــورت می گیــرد. زمانی 

باالتر خواهد بود و درنتیجه، در هر ثانیه چرخه های بیشــتری اتفاق 
می افتد و ترک های بیشتری به وجود می آیند.

ایــن فراینــد تدریجــِی تــرک خــوردن نــی، دلیــل رویــداد پدیــده ی 
خســتگی قمیــش و درواقــع دلیل دیگــِر نامرغوب بودن چــوب نی برای 
ســاخت قمیش اســت. این ترک ها، موجب تضعیف ســاختار تیغه ها و 
که تیغه ها دیگر به  مسطح شــدن آنها شــده، درنهایت باعث می شــوند 
که دیگر صدایی  گر قمیشــی  ارتعاش درنیامده و صدایی تولید نکنند. ا
گیــرد، ترک ها خیلی  تولیــد نمی کند، همچنــان زیر فشــار چرخه ها  قرار 
ســریع  بیــن فیبرهــا در راســتای طــول و درازا – و نــه در عــرض فیبرهــا و 
عمود بر آن – بیشتر شده، در نقطه ای ترک های میکرونی به هم متصل 
و پدیدار می شــوند و درنهایت فیبرها از هم جدا شــده و نی می شــکند.
که به لحاظ عملکرد فیزیکی هــوا و قمیش دوزبانه  طبق مشــکالتی 
در بــاال ذکر شــد، نوازندگان ســازهاى قمیــش دار دوزبانه ای الزم اســت 
کیفیت دقت نظر  در انتخاب چوب نی مناسب براى ساختن قمیش با
داشته باشند. از  آنجا   که جریان هوا و همین طور سرعت آن در نوازندگی 
سازهاى بادى مهم ترین عوامل در تثبیت صداى ساز، کوك، یکپارچگی 
گون هستند، باید  گونا رژیســترهاى مختلف و قابلیت اجراى تمبرهاى 
که باعث بازداشــتن حرکت هواى  در پیش بینی موارد ذکر شــده در باال 
مناسب در قمیش و ایجاد ترك خوردگی هاى مخرب می شوند، تالش کرد.

کمک لیگنین  که به  تصویر ۲- تصویر میکروسکوپی از مقطع نوار فیبری، با فیبرهای ارتجاعی 
گرفته اند.  کنار هم قرار  به صورت الیاف موازی در 
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کس، تفاوت در استحکام و مقاومت  طبیعت الیافی گیاه آروندو دونا
فیبــر و مــاده ی لیگنیــن و همچنیــن بــروز پدیــده ی خســتگی، دالیــل 
کاســتی ها باعث می شــوند تــا حرکت  بی ثباتــی قمیــش هســتند. ایــن 
هــوا و همین طور ارتعاش چوب نی به درســتی صورت نگیرد و درنتیجه 
کنتــرل صدا با توجه بــه پارامترهای مختلــف آن، ازجمله کوک،  امــکان 
رنگ، دینامیک و باالنس برای نوازنده بســیار ســخت شــود. همچنین 
کــه نیازمند جریــان هوای  اجــرای راحــت آرتیکوالســیون های مختلــف 
کافی و امکان هدایت آن در قمیش اســت، نیز دچار مشــکل می شــود. 
که چوب نی برای تراش قمیش آماده می شــود، تشــخیص  زمانی 
کافــی آن برای نواختن طوالنی غیرممکن اســت،  توانایی اســتقامت 

کــرده و درنتیجــه، تفــاوت و  زیــرا چــوب نــی به صــورت طبیعــی رشــد 
گونــی در هر قســمت از نی ممکن اســت؛ حتــی دو لوله ی نی هم  گونا
نمی توانند یکسان و یک جور باشند. یک لوله ی نی ممکن است برای 
تولید قمیش طبیعتی بســیار ضعیف داشــته باشد، اما این حقیقت 
که تمــام تالش های ســازنده ی قمیش  فقــط زمانی روشــن می شــود 
کارآمد بی نتیجه بماند. این تالش های  کردن قمیشی  برای درســت 
بیهوده هم مایه ی از دست رفتن زمان طوالنی و پرداخت هزینه های 
باالیــی می شــود. این که یک ســازنده ی قمیش حداقل یک ســاعت 
کــه درنهایــت در بســیاری از موارد  صــرف تــراش هــر قمیــش می کنــد 
استفاده ناشدنی است، نشان دهنده ی فرایند پرهزینه ی تراش است.

ساختار طبیعی چوب َقمیش و تأثیرش بر نوازندگی سازهای 
بادی-چوبِی زبانه دار
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پی نوشت ها

1  Arundo Donax.
2 Giant cane, Giant reed.
3 Spanish reed.
4 Wild reed.

5 : شهرســتان ور در ناحیــه ی پرووانــس آلپ-کوت دازور در فرانســه اســت.  
Var County

کلمــه ی لیگنیــن برگرفته از واژه ی التین lignum به معنی چوب   : Lignin 6 
گیاهان آوندی اســت. لیگنین در  اســت و درواقــع یکــی از ترکیبات اصلی تمــام 
نقــش چســباننده دیــواره ی ســلولی عمــل می کنــد و فیبرهــای ســلولی را برای 

استحکام ساختار چوب به هم متصل می کند.
Fatigue Phenomenon ۷: در علــم مــواد، پدیــده ی خســتگی زمانــی صورت 
کمتر از  که یک ماده تحت تنش تکراری یا نوسانی، در تنشی به مراتب  می گیرد 
تنش الزم برای شکست در اثر یک مرتبه اعمال بار ، دچار شکستگی می شود. 
Bernoulli’s principle 8  : قانــون برنولــی یکــی از مهم ترین قوانین مکانیک 
کند،  گر ســرعت یک سیال افزایش پیدا   ســیاالت اســت. بر اساس این قانون، ا
کاهش می یابد و بالعکس. به عبارتی دیگر  که بر یک سطح وارد می کند  فشــاری 
فشــار و سرعت ســیال برعکس یکدیگر عمل می کنند. درواقع این همان دلیلی 

کند و در هوا تعادل داشته باشد. که باعث می شود یک هواپیما پرواز  است 
۹ در هــر میلی متــر، ۱000 میکــرون وجــود دارد و به طــور مثــال  هــر تــار مــو بــه 

ضخامت ۱00 میکرون است.  
که در هنگام  Stress Test ۱0 : آزمــون تنــش اندازه گیــری مقدار نیرویی اســت 

کشیده شدن یا فشرده شدن جسم بر واحد سطح وارد می شود.  
که در واحد  کشش اندازه گیری درصد تغییراتی است  Strain Test  ۱۱ : آزمون 

خ می دهد. کاهش طول نمونه حاصل از اثر نیرو ر طول به هنگام ازدیاد یا 
که طبیعت در ساخت  Synthetic ۱۲  : یک ماده ی ســنتتیک ماده ای است 
آن دخالت نداشــته و توســط فرایندهایی از اجزای اولیه شیمیایی به محصول 

موردنظر تبدیل شده است.

فهرست منابع

Blais, Zachary Everett )2010(, An Overview of the Rise of Arundo 
donax in Oboe Reeds, Retrieved from https://www.wpi.edu/Pubs/E-
project/Available/E-project-011911-112924/unrestricted/ FINAL_
IQP_REPORT.pdf. 

Blais, Zachary Everett )2011(, Measurement and Deteriora-
tion of the Oboe Reed’s Sound Quality Over its Lifespan, Retrieved 

from https://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-proj-
ect-011911-112924/unrestricted/FINAL_IQP_REPORT.pdf. 

Blasco-Yepes, C & Payri, B )2010(, The Influence of Reed Mak-
ing on the Performance and Sound Quality of the Oboe, Retrieved from 
http://smcnetwork.org/files/proceedings/2010/5.pdf. 

Burgess, G & Haynes, B )2004(, The Oboe, Yale University Press, 
New Haven and London.

Dalmont et al. )1995(, some aspects of tuning and clean into-
nation in reed instruments, Applied acoustics. 46)1(, 19-60. Re-
trieved from http://www.sciencedirect.com/science/ article /pii/ 
0003682X9593950M.

Ditamoso, Joseph M )2013(, Weed Control in Natural Areas in the 
Western United States, University of California Weed Research and In-
formation Center, California.

Frost, Eberhard )n.d.(, Das Blatt: Ein sensibler Schwingungser-
zeuger, ]Web log post[. Retrieved from http://www.the-clarinets.
net/english/clarinet-reed.html. 

Gjebic, Julia )2013(, A Study of Oboe Reeds, Student Summer Schol-
ars, Paper 112. Retrieved from http://scholarworks.gvsu.edu/sss/112.

Glave et al. )1999(, Quality indicators for woodwind reed mate-
rial, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section 
B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 150)1-4(, 673-678, 
Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0168583X98010258.

McWilliams, Jack )2004(, Arundo donax, Fire Effects Information 
System, Retrieved from http://www.fs.fed.us/database/feis/plants/
graminoid/arudon/all.html. 

Milar, Kendall )2008(, Fast Fourier Transform Analysis of Oboes, 
Oboe Reeds and Oboists: What Matters Most to Timbre? Mount Holy-
oke College, Physics Department.

Odero et al. )2015(, Giant Reed )Arundo donax(: Biology, Identifica-
tion, and Management, Retrieved from https://edis.ifas.ufl.edu/ag307. 

O’Hara, Seán )n.d.(, Arundo Donax, Retrieved from http://www.
gimcw.org/plants.

Rojas-Sandova, J & Acevedo-Rodriguez, P )2014(, Arundo donax 
)giant reed(, Retrieved from http://www.cabi.org/isc/datasheet/1940.

در چنــد دهــه ی اخیر، تالش های جدی بســیاری برای اســتفاده 
گرفته اســت. نخســت  از مــواد مختلــف و جایگزینی چوب نی صورت 
گران قیمت با  کــه چــوب نــی  یکــی از راه حل هــای محتمــل ایــن بــود 
ماده ای ارزان تر، همچون بامبو جایگزین شود. متأسفانه با توجه به 
نتیجه ی منفی آزمون های مکانیکی انجام شــده روی بامبو – آزمون 
گیاه هم  که ایــن  کشــش۱۱ – آشــکار شــد  تنــش۱0 و همین طــور آزمــون 
کردن درست  گر هم امکان بریدن و خم  جایگزین مناســبی نیست. ا
گیــاه تا حدی  کــردن قمیش وجود داشــت، این  بامبــو برای درســت 
که به محض به ارتعاش درآمدن، به سرعت  شکننده و بی دوام است 
گاهــی و  کــه حداقــل بــا آ تــرک می خــورد. این طــور بــه نظــر می رســد 

فن آوری امروز، نباید دنبال جایگزینی طبیعی بود.
راه حــل دیگــر ســاخت قمیش هــای ســنتتیک۱۲ – مرکــب از مــواد 
مصنوعی – اســت. در تولید قمیش های یک زبانه، مواد ســنتتیک با 
استقبال زیادی روبه رو شده است و افراد مبتدی و هم حرفه ای ها از 
آن اســتفاده می کنند. با وجود این، تالش های مشــابه برای ساخت 
قمیش هــای دوزبانــه ی ســنتتیک در این چند ســال اخیــر به جایی 
گی های این  نرســیده و متأســفانه از برای تفاوت های بســیار زیاِد ویژ
مــواد مصنوعــی بــا نــی طبیعــی، به طورکلــی مقبــول مصرف کنندگان 
که به جای جایگزین پیشنهاد  نیفتاده اســت. تابه حال تمام موادی 

شده اند، از چوب نی نامرغوب تر بودند.


