فصل 2

اصول ،قواعد ،استانداردها ،قوانین و مقررات

31

اصول ،قواعد و استاندارد های کتاب درسی "نقشه کشی
دستی و رایانه ای فرش" ،ابعاد و اندازۀ کلی فرش

لَـ ٰوار

شکل 1

جدول  1ـ گره ذرعی و انواع آن
نام منطقه

اندازۀ یک ذرع

اندازۀ یک گره ذرعی

مناطق کاربرد

فارسی باف

 104سانتی متر

 6/5سانتی متر

اصفهان ،نائین ،کاشان و...

کرمان

 108سانتی متر

 6/75سانتی متر

کرمان

آذری باف

 112سانتی متر

 7سانتی متر

آذربایجان و توابع آن

ذرع ـ  16گره ذرعی
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جدول  2ـ تقسیم بندی طراحی واگیره
یک هشتم

واگیره مربع

یک شانزدهم

واگیره لوزی یا بیضی

یک شصت و چهارم

واگیره مثلث

جدول  3ـ ابعاد متداول فرش
عنوان

ابعاد و اندازه

واحد اندازه گیری

پشتی

60×40
60×90
80×120

سانتی متر

خرک

70-80-90×130-200

سانتی متر

ذرع چارک

100×130

سانتی متر

ذرع و نیم

حدود 156×104

سانتی متر

دو ذرع

120×220

سانتی متر

قالیچه

200×150

سانتی متر

پرده

2/5×1/5

متر

میانه

3×1/5

متر

کلگی

2×4

متر

 6متری

2×3

متر

 9متری

2/5×3/5

متر

 12متری

3×4

متر

 24متری

6×4

متر

 40متری

8×5

متر

کناره

طول  3الی 10
عرض  70الی 120

متر
سانتی متر
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محاسبه حاشیه و متن فرش
1
2

3
4

محاسبه گره های طول
محاسبه گره های عرض
مشخص کردن نصف عرض
مشخص کردن یک سوم عرض
جدول  4ـ اندازه اجزای مختلف فرش
عنوان

اندازه

پهنای حاشیه

 1/6کل عرض فرش

حاشیه اصلی

 1/2کل حاشیه

حاشیه ساده یا لوار

 5تا  15ریشه

زنجیره ها

 5تا  15ریشه

حاشیه باریک

 1/2حاشیه اصلی (پهن)

دو حاشیه باریک یا طره

برابر نصف کل حاشیه پس از کسر لوار ،زنجیره ها و میل ها

جدول   5ـ تطبیق رج شمار در کاغذ های متفاوت
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 200رگ

 180رگ

 160رگ

 140رگ

 120رگ

 6/5سانتی متر

 50رج

 45رج

 40رج

 35رج

 30رج

 7سانتی متر

مبانی رنگ

شکل  2ـ دسته بندی رنگ ها در چرخۀ دوازده رنگی به پیشنهاد ایتن

شکل  3ـ از ترکیب کردن سه رنگ اصلی
زرد ،قرمز و آبی خاکستری بسیار تیره ای
حاصل می شود .به این نوع ترکیب رنگ،
ترکیب کاهشی گفته می شود.

شکل  4ـ از مخلوط کردن دو رنگ اصلی
یک رنگ درجه دوم ساخته می شود.

شکل   5ـ از مخلوط کردن یک رنگ اصلی
با یک رنگ درجه دوم ،یک رنگ درجه
سوم به دست می آید.

شکل   6ـ در چرخۀ دوازده رنگ هر دو
رنگ روبهروی هم بهعنوان دو رنگ مکمل
محسوب میشوند که از ترکیب  شدن آنها با
یکدیگر ،خاکستری بسیار تیره ای به دست
میآید.
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شکل   7ـ قرار  گرفتن رنگ های اصلی در کنار یکدیگر می تواند شدیدترین کنتراست ته رنگ را ایجاد کند.

(الف)

(ب)

شکل   8ـ در قسمت (الف) رنگ ها با سیاه تیره و در قسمت (ب) با سفید روشن شده اند .در هر دو مورد از شدت کنتراست
ته رنگ کاسته شده است.

شکل   9ـ خط قطری مقطع به طور نسبی خانواده رنگ های
گرم را در سمت راست و خانواده رنگ های سرد را در سمت
چپ نشان می دهد.

شکل  10ـ در چرخۀ دوازده رنگی ،هر دو رنگ مکمل روی
قطرهای دایره رو به روی یکدیگر قرار می گیرند.

شکل   11ـ خاکستری وسط که از نظر تیرگی متناسب با رنگ زمینه است ،در اثر تأثیرات کنتراست همزمانی ،مایل به رنگ
زرد ،یعنی رنگ مکمل زمینه دیده می شود.

36

شکل   12ـ رنگ سبز به مقدار مختلفی با سفید مخلوط  شده و درجۀ خلوص آن به تدریج کاهش یافته است.

کنتراست کمیت (وسعت سطح)
کنتراست کمیت مربوط به رابطه متقابل دو یا چند سطح رنگین از نظر وسعت است .در این کنتراست
رابطۀ بزرگی و کوچکی سطوح رنگین نقش اصلی را بازی میکند .زیرا نسبت بزرگی سطح رنگها با
یکدیگر میتواند در ایجاد رابطه هماهنگ میان آنها مؤثر باشد .بهطوری که از نظر بصری هیچکدام
نسبت به دیگری برتری خاصی نداشته باشد.
در ایجاد کنتراست کمیت دو عامل نقش اساسی دارند:
 1میزان درخشش و خلوص رنگ
 2میزان بزرگی سطح یا لکه رنگی.
میزان درخشش رنگ ها نسبت به یکدیگر متفاوت است .یعنی برخی از آنها تیره تر از برخی
دیگر هستند و همین موضوع مبنای ایجاد تناسب میان سطوح رنگی براساس میزان درخشش
آنهاست .گوته (1832ـ  )1749شاعر ،فیلسوف و رنگ شناس سدۀ نوزدهم برای میزان روشنی
رنگ ها اعدادی را پیشنهاد کرده است .واقعیت این است که ارزش های عددی که گوته برای
رنگ ها پیشنهاد کرده است از قطعیت کافی برخوردار نیستند .به همین دلیل نباید مبنای هر نوع
رنگ بندی آثار هنری تلقی شوند .زیرا هنرمندان معموال ً ترکیب های رنگی خود را براساس اعداد و
ارقام به وجود نمی آورند .بلکه همه چیز بستگی به احساس درونی ،توانایی ،مهارت و تجربه هنرمند
دارد .با این وجود اعداد پیشنهادی گوته را جهت اطالع در اینجا ذکر می کنیم:
زرد  / 9نارنجی  / 8قرمز  / 6سبز  / 6آبی  / 4بنفش 3
بنابراین ارزش های عددی رنگ های مکمل نسبت به یکدیگر به شرح ذیل است:
زرد به بنفش = 3:9
بنابراین وسعت سطح متناسب دو رنگ زرد و بنفش برابر  1به  3است .یعنی وسعت سطح رنگ بنفش
بایستی  3برابر وسعت سطح رنگ زرد باشد تا از نظر تأثیر بصری با آن هماهنگ باشد (شکل .)13

شکل   13
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نارنجی به آبی = 4 : 8
بنابراین وسعت سطح متناسب دو رنگ نارنجی و آبی برابر  1به  2است .یعنی وسعت سطح رنگ آبی
بایستی  2برابر وسعت سطح رنگ نارنجی باشد تا از نظر تأثیر بصری با آن هماهنگ شود (شکل .)14

شکل   14

قرمز به سبز = 6 : 6
بنابراین وسعت سطح متناسب دو رنگ سبز و قرمز برابر  1به  1است .یعنی الزم است رنگ های
قرمز و سبز برای ایجاد تأثیر بصری هماهنگ از وسعت سطح برابری برخوردار باشند (شکل .)15

شکل   15

برای ایجاد شدت کنتراست کمیت ،هرچه وسعت سطح یکی از رنگها از رنگهای دیگر بیشتر باشد،
میزان تأثیرگذاری و قدرت بصری کنتراست وسعت سطح رنگ افزایش مییابد .زیرا هر دو شدت
درخشش و رنگ یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند .چنانچه یک لکه رنگ تیره در میان رنگهای
روشن قرار گیرد برای جلوه گری نیاز به سطح بزرگتری دارد .در حالیکه یک لکه رنگ روشن برای
جلوه کردن در میان رنگهای تیره به وسعت سطح کوچکتری نیاز دارد.

شکل   16ـ هماهنگی رنگها براساس ارتباط سهگانه رنگهای
چرخۀ دوازده  رنگی
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شکل 17ـ هماهنگی رنگها براساس ارتباط چهارگانه رنگهای
چرخۀ دوازدهرنگی

الگوها
طرح های فرش ایران
حاشیه
طرح بته
طرح هراتی
طرح درختی
طرح گلدانی
طرح محرابی
طرح باغی
طرح درختی و قاب قابی
طرح جانوری
طرح هندسی
طرح ترنجی
طرح گلدار

شکل   18ـ حاشیه فرش

39

الف) حاشيه سماوري ـ تبريز

ب) حاشيه سماوري ـ هریس

پ) حاشيه فرش میمه
شکل 19
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شکل  20ـ نقشه هندو ـ میر

شکل  21ـ طرح های بوته بختیاری

شکل  22ـ فرش شهر بابک ،اندازه  150  ×    203 :سانتی متر
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شکل  23ـ فرش بلوچ ،اندازه  101    ×   153 :سانتی متر

شکل  24ـ فرش یموت ترکمن ،اندازه  122    ×   193 :سانتی متر

شکل  25ـ گبه با طرح درختی ،اندازه  122    ×   193 :سانتی متر

شکل 26ـ فرش کاشان با طرح گلدانی ،اندازه 66    ×   85 :سانتیمتر
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شکل  27ـ فرش کرمان با طرح لچک ترنج   ،اندازه  168    ×   240 :سانتی متر
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اصول ،قواعد و استاندارد های کتاب درسی "چله کشی
و بافت انواع گلیم"

 1انواع نقش مایه های به کار رفته در گلیم های مناطق مختلف ایران
نقش های مختلفی در مناطق گوناگون ایران در بافت گلیم ها به کار گرفته می شوند که براساس
ویژگی های آن مناطق معانی متفاوتی داشته و گونه های مختلفی دارند.
2

1

خرچنگی

خراسانی

نام
نقش

تصویر

نقش

محل بافت

توضیحات

پایۀ لوزی شکل دارند و گلیمهای قشقاییها و صورت تکامل یافتۀ نقش ایت آل در
در انواع کثیر االضالع ها در گلیمهای اکثر مناطق قاب شش گوشه است.دو جفت کله
قابل طراحیاند و بافته بهخصوص ترک زبانان مرغی کوچک به آن اضافه شده است.
نقش مایۀ اصلی و مکرر « نقش قابی»
بافته میشود.
میشوند.
قشقایی است.
به طور مکرر در قاب شش گوش و یا
گاه به جای ترنج قرار می گیرد.

دو جفت کلهمرغی پشت گلیم های قشقایی ها و این نقش گاه درون قاب قرار می گیرد
به هم به شیوۀ متقاطع؛ در گلیمهای اکثر مناطق و کله مرغی ها با رنگ متضاد در درون
گردن آنها به لوزی میانی به خصوص ترک زبانان قاب نمایان می شود .و زمانی تعداد
نقش کله مرغی ها زیاد می باشد که
بافته میشود.
متصل است.
در این مواقع به عنوان نقش ترنج و یک
چهارم آن کچک یا نقش اصلی متن به
کار می رود.

قالب نقش

جدول 6
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ردیف

3

۲

۱

ردیف
چهار گل

ایت ال ساده

چهار خال

نام
نقش

تصویر

نقش

گلیم های قشقایی ها

وجه تسمیه چهار لوزی کناری نقش به صورت
مجرد در ردیف های عمودی در مجاورت حاشیه،
گاه همراه نگاره های دیگر در ردیف های افقی

دارای ساختاری لوزی شکل با چهار بازو گلیم های قشقایی و اکثر مناطق از ترکیب نقش کرمانک (قیر) صلیب یا صلیب
(فیروزآباد) حاصل می گردد.
بافته می شود.
در راستای کنج لوزی می باشد.

از ترکیب چهارکله مرغی با نقش مایه گلیمهای قشقاییها و در گلیمهای نقش مایه به صورت خرد و ریز به عنوان پرکنندۀ
مرکزی لوزی درون قاب با میانه شش اکثر مناطق ،به خصوص ترک زبانان متن می باشد و در برخی مواقع به عنوان نقش مایۀ
اصلی حاشیه به شکل منفصل و زمانی به حالت
گوش ،گاهی بدون قاب ،گاهی با میانه بافته میشود.
متصل به کار گرفته می شود  .متکی به دو جفت
دو پیکانی و میانه لوزی و ضربدری
نگارۀ مثبت و منفی کله مرغی یا قوچی است با
نگارۀ سه گوش تا هشت گوش .دو جفت آن به
صورت منفی به وجود می آید.

قرار گیری 9ـ  4عدد لوزی کوچک در
لوزی بزرگ که در امتداد باال و پایین
لوزی بزرگ چهار لوزی قرار گرفته است.

قالب نقش

محل بافت

توضیحات

جدول 7ـ نقش مایه های مورد استفاده در گلیم های ایل قشقایی
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۶

۵

4

در نقشپردازی گاه درون قاب /به صورت گلیمهای قشقاییها و در گلیمهای نقش مایه ستاره هشت پر  (مظهر خورشید )
ساده و یکرنگ/گاه چهار پر به یکرنگ و اکثر مناطق به خصوص ترک زبانان علی رغم سادگی و زیبایی و انطباق آن با ستارگان
مفهوم رمزی و اساطیری ستاره در ایران باستان
بافته میشود.
چهار پر به رنگ دیگر
است .نماد قوم ماد می باشد.

نقشمایه از یک لوزی پلهای با نگاره گلیمهای قشقاییها و در گلیمهای لرها و قشقاییها در حاشیه گبه نیز بهکار میبرند.
چلیپایی در میان و دو نگاره بازویی متقابل اکثر مناطق به خصوص ترک زبانان نقشمایه رایج در حوزههای :قشقایی ،لری،
بختیاری ،کردی ،آذربایجان به خصوص شاهسونها
غالباً به صورت زنجیرهای و در ردیفهای بافته میشود.
و قفقاز است.
به هم پیوسته بهکار میرود.
سوزنی شاهسون ها به جای محور عمودی به
صورت افقی است (شاخ قوچی) .

نقش اصلی دارای چار بازو بوده که در گلیم های قشقایی و مناطق به نشان آریایی ،ساسانی ،گردونه مهر ،سواستیکا،
صلیب شکسته معروف می باشد .در روستای
گلیم باف فارس بافته می شود.
قاب شش ضلعی محاط می باشد.
هنگام به ضد یهود مشهور است .در قیر و
روستاهای اطراف به حرم یا حریم معروف است.
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قزل قیچی

چین

حرم یا ضد یهود

8

7

مداخل

ترکیب نیمی از نقش دونا بیگی
چهار بازویی بر روی صلیبی دیگر

گلیم های قشقایی و  مناطق گلیم از سه نگارۀ مستقل بهوجود آمده:
1ـ نیمههایی از دونا  بیگی چهار بازویی
باف فارس بافته می شود.
2ـ نیمه نگاره درونی دونابیگی هشت بازویی
3ـ ترکیب نیمی از نقش دونا بیگی چهار بازویی بر
روی صلیبی دیگر به موازات مداخل میباشد /گاه
بهجای حاشیه اصلی /برخی موارد در امتداد دو
حاشیه مداخل/مابین بخشهایی که رنگ یکپارچه
دارد.
رنگآمیزی با شگردهای خاص و متنوع

شیوۀ نگاره سازی پر و خالی /مثبت و گلیمهای قشقاییها و در گلیمهای کهن ترین آن در سربازان جاویدان تخت جمشید/
اکثر مناطق به خصوص ترک زبانان در فرش بافی دوره صفوی گروه فرش های پلونزی
منفی با رنگ آمیزی تیره و روشن
بافته میشود.
در گلیم بافی قفقاز ،آسیای صغیر ،آذربایجان،
کردستان ،ایالت بختیاری و افشار رایج است.
نوع دیگر :مداخل متقاطع
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11

10

9

نقش اصلی انتزاع الک پشت بوده که در گلیم های قشقایی و  مناطق گلیم نقش انتزاعی از الک پشت می باشد که در درون
قاب شش گوشی در ردیف های افقی ،گاه به
باف فارس بافته می شود،
قاب شش ضلعی محاط می باشد.
صورت خرده نقش در متن قرار می گیرد.

منشعب از سه گوشی که در باالی رأس گلیم های قشقایی و  مناطق گلیم مردم قیر و کازرون آن را چهل چنگ و عشایر آن
را گوشواره می خوانند.
آن لوزی و در قاعده پایینی آن سه لوزی باف فارس بافته می شود.
متصل به آن

به صورت چهار پر گشوده از هم بر محور گلیم های قشقایی و  مناطق گلیم این نقش تنها در طرح گلیم رند به کار می رود.
نوع دیگر چهار نگاره شانه در چهار سوی لوزی
باف فارس بافته می شود.
لوزی
مرکزی با رنگ نامتقارن به کار می رود.
مخصوص طرح شانه ای است و به تنهایی کاربرد
ندارد و همیشه همراه شانه می آید.
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الک پشت

گوشواره یا چهل چنگ

قیچی

۳

۲

۱

ردیف
گل توت فرنگی

گل رز

گل قندانی

نام
نقش

تصویر

نقش

دارای ساختار لوزی و مستطیل شکل

دارای ساختار لوزی

دارای ساختار لوزی

قالب نقش

حوزه کرد سنندج

حوزه کرد سنندج

حوزه کرد سنندج

محل بافت

فضاسازی متن به صورت لچک و ترنج یا واگیره ای که از
پخش نمودن این نقش مایه به دست می آید.
با رنگهای شاد  و طبیعی و سایهروشنهایی رنگی بافته
میشود.

فضاسازی متن به صورت لچک و ترنج یا واگیره ای که از
پخش نمودن این نقش مایه به دست می آید.

به عنوان نقش مایه ای برای پر کردن فضا به کار می رود،
گاهی با اجرای مکرر آن تمامی فضای متن پر می گردد.

توضیحات

جدول   8ـ نقش مایه های مورد استفاده در گلیم های کرد
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۲

1

مارتین /گل چگینی

چپلقه /آالقورد

نام
نقش

تصویر

نقش

توضیحات

گلیمهای قشقایی و  مناطق گلیم باف از دو بخش متفاوت
1ـ دندان موشی /شانه
فارس بافته میشود.
2ـ نقش میانی :روستای هنگام توابع قیر و کازرون  
«گل چیت» در خود قیر به «پرچم» روستای
روزبدان « ایالنک» و در روستای هورز بهنام مارتین
(ماری که پیچ زده) یا گل چگینی معروف بود.

به شکل قالب و چنگک گلیم های قشقایی ها و در گلیم های حاشیه فرعی خاص برای جدا کردن دو نوار افقی
اکثر مناطق به خصوص ترک زبانان به مانند شبکه زنی در باال و پایین گلیم به صورت
می باشد.
پر و خالی/مثبت و منفی /و رنگ پردازی تیره و
بافته می شود
روشن در معماری پس از اسالم در کاشی کاری
کاربرد دارد.

قالب نقش

محل بافت

جدول   9ـ نقش مایه های مورد استفاده در مناطق فارس
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ردیف

 2طرح کلی اجزای گلیم
یک گلیم همانند یک قالی دارای اجزای مختلفی از لحاظ ساختار ظاهری می باشد.
ریشه
سربندی
سادهباف

حاشیه

متن

ملیله
گلیمک
شکل  28ـ اجزای گلیم
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 3تنوع الی نخ های به کار رفته در گلیم
در جدول زیر نخهای پنبهای ،پشمی و ابریشمی با الهای مختلف و با موارد مصرف آنها مشخص
شده است.
جدول   10ـ انواع الی نخ ها با جنس های مختلف در گلیم
ردیف

تاب

1

کمتاب

2

تاب
متوسط

3

پر تاب

مورد مصرف

جنس

تعداد ال

پنبه

 6تا  24ال

گلیمک (سادهبافی سربندی)   

پشم

 2ال موازی

انواع گلیم ساده (پودر عبوری)

ابریشم

 2ال موازی

انواع گلیم ساده (پودر عبوری)

پنبه

ـ

ـ

پشم

 2ال تاب

گلیم پود پیچی (ورنی ،الدی و حصیری)

ابریشم

 2ال تاب

گلیم پود پیچی (ورنی ،الدی و حصیری)

پنبه

 9تا  24ال

چله ،زنجیره

پشم

 3ال و  5ال تاب

چله ،زنجیره

ابریشم

 6تا  24ال

چله ،زنجیره

توضيح :با توجه به تنوع مواد اوليه و كاربرد آن درمناطق مختلف ،بهطور كلي براي بافت انواع گليم،
ضخامت پود (خامه) را دو برابر ضخامت چله انتخاب ميكنند ،كه ميتواند با چشم و از طريق مشاهده
هم انجام شود.

 4انواع نخ ها (پنبه ،پشم و ابریشم ) از نظر کیفیت و مشخصات آنها
نخ هاي مناسب براي گليم بافي از الياف پنبه اي ،پشمي و ابريشمي مرغوب تهيه مي شوند .در اين
صورت داراي استحكام بوده و اگر پشم و ابريشم رنگرزي شده باشند ،داراي رنگ يك دست بوده
و در اثر تماس با آب ،رنگ پس نمي دهند.
خامه هاي حاصل از پشم دباغي سست بوده و استحكام ندارد و زود پاره مي شود .و هنگام بافت
الياف از رشته جدا شده و مي ريزد .همچنین به دليل تأثير مواد شيمیايي دباغي ،زبري قابل
توجهي دارد .اين خامه ها را براي سهولت در ريسندگي ،به مواد نفتي (گازوئيل) آغشته مي كنند.
براي همين از آنها بوي مواد نفتي متصاعد مي شود.
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اصول ،قواعد و استاندارد های کتاب درسی "نصب و تولید
جاجیم و زیلو"
نقوش زیلو عالوهبر هندسی بودن از تنوع باالیی برخوردار هستند:
 7تایی

 8تایی

  10تایی

  12تایی

شکل  29ـ چند نقش زیلو

یکی از نقوشی که به عنوان یکی از نقوش اصلی در زیلوها مورد استفاده قرار گرفته است نقشی
است با نام « کله مداخلی» که به دو صورت ساده و چشم دار بافته می شود  .

شکل  30ـ کله مداخلی چشم دار

شکل  31ـ کله مداخلی در حاشیه و متن زیلو
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شکل  32نقش دیگری است با نام «گل و مر» که از چهار آدمک که دستانشان به طرف باال
کشیده شده تشکیل شده اند .مرکز این نقش از مربعی تشکیل شده است.

ب) گل و مر در زمینه زیلو

الف) گل و مر

شکل  32ـ نقش گل و مر

توره» شناخته
نقوش شکلهای  33و  34اشکال ساده شدهای از نقش «گل و مر» هستند که به «پَ َ
رت َ
شدهاند .این اشکال از یک مربع مرکزی و چهار شکل هندسی در چهار گوشۀ مربع تشکیل شدهاند.

الف) پرت توره

ب) پرت توره

شکل  33ـ دو طرح از پرت توره

شکل  34ـ نقش پرت توره در زمینه زیلو
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نقوش شکل  35انواع دیگری از نقش «پرت توره» هستند .شکل مرکزی در این نقوش چلیپا
است و نقوش پیرامون نقش مرکزی نیز ساده تر از نقوش پیشین ترسیم شده اند.

الف

ب

پ

شکل  35ـ پرت توره در ضخامت ها و ترکیب های مختلف

شکل  36شامل مجموعه ای از نقوش با نام « سینه ریز» است .شکل الف از قدیمی ترین نقوش
زیلوهاست .این نقوش نیز از یک چلیپا در مرکز و چهار شکل هندسی در چهار جهت آن تشکیل
شده اند .این نقوش بیشتر در زیلوهای محرابی مورد استفاده قرار می گیرند.

الف) سینه ریز

ب) «سینهریز» با نقش «چرخ چاه» در
مرکز آن

پ) سینه ریز

ت) سینه ریز

ث) سینه ریز

ج) سینه ریز

شکل  36ـ نمونه های مختلفی از نقش «  سینه ریز»
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شکل 37ـ نقوش سینه ریز در زمینه زیلو

شکل  38ـ نمونه های دیگر نقوش سینه ریز در زمینه زیلو

شکل  39نقشی است با نام «آدمک» که از چهار آدمک در چهار جهت اصلی و اطراف نقش مرکزی
تشکیل شده است.

الف) نقش آدمک
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ب) آدمک در زمینه زیلو
شکل  39ـ نقش آدمک

نقش « برگ بیدی» از نقوش گیاهی در زیلوهاست .گلبرگهای گل در چهار گوشه مربع میانی
ترسیم شدهاند .این نقش نیز با تغییراتی به نقش «چیتی» تبدیل شده است.

شکل  40ـ برگ بیدی

شکل  41ـ چیتی

شکل  42ـ برگ بیدی در زمینه زیلو

شکل  43ـ چیتی در زمینه زیلو

نقوش قرار گرفته در جدول زیر از یک نقش مرکزی محاط در یک مربع بزرگ تر تشکیل شده اند.
این نقوش شباهت زیادی به نقش « پرت توره» دارد و به « هشت پر شاخ گاوی» معروف هستند.

الف) هشت پر شاخ گاوی

ب) هشت پر شاخ گاوی
شکل  44ـ چند نمونه هشت پر شاخ گاوی

پ) هشت پر شاخ گاوی
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الف) هشت پر شاخ گاوی

ب) هشت پر شاخ گاوی

شکل  45ـ نقش هشت پر شاخ گاوی در زمینه زیلو

یکی از پرکاربردترین نقوش در زیلوها نقشی با نام « چرخ دونه بری» است .این نقش شباهت کامل
با « چرخ دونه بری» که یکی از ابزار اصلی در مراحل بافت زیلو است دارد .از کنار هم قرار گرفتن
این نقش ،نقش دیگر با نام نقش « مور» به وجود آمده است.
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شکل  46ـ چرخ دونه بری

شکل  47ـ مور

شکل  48ـ نقش چرخ دونه بری در زمینه زیلو

شکل  49ـ نقش مور در زمینه زیلو

نقوش قرار گرفته در شکل  50در واقع از چلیپایی شکل گرفته است که از هر بازوی آن مثلثی
جدا شده و به شکل ستاره هشت پر نمایان است .مابین بازوها نیز نقوش مثلث ترسیم شده است.
در مرکز این نقوش نیز اشکال متفاوتی ترسیم می شود که همگی دارای ساختاری چلیپایی و
نمایانگر چهار جهت اصلی هستند.

الف) هشت پر شاخ گاوی یا توپر

ب) هشت پر خورشیدی یا توپر

پ) هشت پر خورشیدی یا توپر

شکل    50ـ چند نمونه نقش هشت پر خورشیدی یا توپر

شکل های  52و  53نقوشی با نام « هشت پر» هستند که از هشت مثلث در اطراف نقش مرکزی
تشکیل شده اند.

الف) هشت پر کوچک

ب) هشت پر

پ) هشت پر

شکل    51ـ چند نمونه نقش هشت پر

الف) هشت پر در زمینه زیلو

ب) هشت پر کوچک در زمینه زیلو

پ) هشت پر در زمینه زیلو

شکل  52ـ چند نمونه هشت پر در زمینه زیلو
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شکل  53طرحی است با نام « زلفک» ،متشکل از یک نقش لوزی با مربع مرکزی که در چهار گوشه
آن خطوطی شکسته با زوایای قائمه ترسیم شده اند.

ب) نقش زلفک در زمینه زیلو

الف) نقش زلفک

شکل   53ـ نقش زلفک و نمونۀ بافته شده اش در زمینه زیلو

اشکال چلیپایی زیر از امتداد اضالع مربع میانی شکل گرفته اند .در اشکال ( 54الف و ب) دو چلیپا
و شکل ( 54پ) سه چلیپا در یک نقش با یکدیگر ترسیم شده اند.

الف

  

ب

  

پ

شکل   54ـ چند نمونه نقش گچ کنه

نقش « گره» ،یکی از پیچیده ترین نقوش زیلوهاست و اغلب در زیلوهای محرابی استفاده می شود.
این نقش در هنرهای دیگر منطقه مانند معماری به وفور استفاده می شود و خود ،ترکیبی از چند
طرح است .ساختار کلی این نقش شامل نقش مربع به عنوان مرکز و چهار نقش « سرمه دان» در
چهار جهت اصلی و چهار نقش دیگر در مابین نقش « سورمه دان» دارای ساختاری چلیپایی است.

الف) قسمتی از نقش گره

ب) گره
شکل   55ـ نمونه نقش گره و بافته شدۀ آن در زیلو
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پ) گره بافته شده

با بررسی نقوش زیلوها چند ویژگی محوری را می توان بر شمرد که در اغلب نقوش مشترک است
و سبب به وجود آمدن یک ساختار ویژه در این نقوش شده است:
 1شکل گیری تمامی نقوش در زمینه مربع
 2استفاده از خطوط شکسته در تمامی نقوش
 3وجود یک نقش مرکزی در اغلب نقوش
 4ترسیم چهار خط در چهار جهت اصلی از نقش مرکزی در اغلب نقوش
نقش سرو یکی دیگر از نقوش زیلوها است که اغلب در زیلوهای محرابی بافته می شود.

الف) نقش سرو

ب) نقش سرو در زیلو

شکل   56ـ نقش سرو

در شکل  57سه طرح چلیپا در درون نقشی پلکانی و مثلث مانند قرار گرفته اند .بر روی این نقش،
طرح یک گل ترسیم شده است و در دو جهت آن دو نقش قرینه که به نقش پلکانی متصل است
قرار گرفته است .این نقش به نقش گلدانی شناخته می شود.

الف) نقش گلدان

ب) نقش گلدان در حاشیه زیلوی محرابی
شکل   57ـ نقش گلدان
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اصول ،قواعد و استاندارد های کتاب درسی "پرداخت
و سرویس کاری فرش"
برخی از استانداردهای دستبافته ها
شما می توانید با جست وجوی اینترنتی کدهای موجود در جدول زیر از جزئیات آنها مطلع شوید.
جدول  11ـ استاندارد خاصۀ فرش
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موضوع استاندارد

شماره استاندارد

خامه مورد مصرف در فرش پشمی دستباف

ISIRI  456

نخ خامه ابریشمی مورد مصرف در فرش دستباف

ISIRI  6141

نخ چله (تار) ابریشمی مورد مصرف در فرش دستباف

ISIRI  6140

نخ پنبه ای مورد مصرف در تار فرش دستباف

ISIRI  2660

نخ پنبه ای مورد مصرف در پود فرش دستباف

ISIRI  4186

گلیم های دستباف

ISIRI  723

فرش های پشمی دستباف

ISIRI  1240

طول استاندارد ريشه در انواع قالي ها:
ريشۀ فرش هاي چله ابريشمي در نهايت اتمام كار سرويس كاري بايد 10سانت (برای فرش هاي نو
بافت ،كهنه با مصرف داخلي و صادراتي) باشد.
ريشه هاي فرش هاي چله پشمي و پنبه اي نو بافت مصرف داخل حداكثر  10سانت و فرش هاي
صادراتي نو حداكثر  7ـ  5سانت ،فرش هاي كهنه  5ـ 3سانتي متر است.
جدول   12ـ دسته بندي فرش ها براي پرداخت بر اساس منطقه
استان

نوع فرش

بافت اعال

بافت تجارتی

فارس

گبه

ریز بافت

درشت بافت

فارس

شیراز ـ جهرم ـ فسا

ـ

درشت بافت

فارس

قشقایی

ریزبافت

ـ

اصفهان
خراسان

نایین

 6ال و  9ال

 12ال

آذربایجان

تبریز اعال و تجارتی

تبریز  40و  50رج

تبریز تجارتی

اردبیل

اردبیل

اعال (طرح های وثوق و تجارتی (کناره پهن ـ مشکین ـ خلخال ـ
گراوان ـ شربیان و)...
کف ابریشم اردبیل)

خراسان

بافته های تجارتی
خراسان

ـ

مشهد تجارتی ـ سبزه وار تجارتی ـ
کاشمری ـ قوچان و ...

خراسان

خراسان

ـ

مود ـ طرح تبریز ـ طرح نایین ـ سایر
بافت های تجارتی

خراسان

خراسان جنوبی

ـ

بلوچ

اصفهان

اصفهان

چله ابریشم و ریز بافت

ـ

اصفهان

یلمه

ـ

بافته های مختلف یلمه

اصفهان

نجف آباد

ـ

نجف آباد

چهارمحال و بختیاری

بختیاری

ـ

انواع فرش بختیاری

چهارمحال و بختیاری

لری

ـ

انواع فرش های لری و عشایری

همدان

همدان

شهر بافت و ریزبافت

کلیه فرش های تجارتی منطقه همدان

مرکزی

مرکزی

ساروق ـ جیریا ـ کلیه محالت ـ مشک آباد ـ کلیه فرش های
تجارتی
فرش های ریزبافت
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جدول   13ـ دسته بندي فرش ها و ویژگی های حاصل از شست و شوی آنها
ویژگی ها

نوع فرش

ـ تمیز شدن متن فرش
ـ تمیز شدن ریشه های فرش

ماشینی

ـ تمیز شدن متن فرش
ـ سفید شدن ریشه های فرش
ـ سفید شدن متن فرش
ـ لطیف شدن الیاف فرش

خانگی
دستباف

ـ تمیز شدن متن فرش
ـ سفید شدن ریشه های فرش
ـ لطیف شدن الیاف

تجارتی

جدول   14ـ استاندارد پرداخت اولیه فرش
نوع بافت

اعال
 45رج به باال

خوب
 30تا  45رج

ضعیف
تا  30رج

خانه داری

  5میلی متر

 10میلی متر

 12تا  15میلی متر

تجارتی

 4تا  5میلی متر

 6تا  7میلی متر

 6تا  7میلی متر

گبه

 7تا  8میلی متر

 12تا  15میلی متر

 15تا  20میلی متر

استاندارد های کز دادن
جدول   15ـ روش هاي مناسب رفع مواد زايد چسبيده به پشت فرش پيش از كز دادن
نوع ماده
آدامس

قير

راه حل برطرف كردن آنها
قرار دادن يخ بر آدامس تا كام ً
ال سفت و محكم شود وسپس با كاردك آن را جدا مي كنند
ابتدا اليه هاي رويي با كاردك جدا مي شود و سپس با كمك اتوي داغ و كاغذ كاهي بدون رنگ
مرحله به مرحله كاغذ را بر روي باقي ماندة قير قرار داده و با گذاشتن اتوي داغ بر روي كاغذ،
آرام آرام آن را از سطح فرش جدا مي سازند .اگر ته رنگ قير بر سطح پشت فرش (به خصوص با
زمينه رنگ روشن) مانده باشد با محلول شوينده ،تينر يا بنزين پاك مي شود.

روغن سياه با تينر ،بنزين و محلول شوينده پاك مي شود.
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جدول 16ـ معایب کز دادن پشت برخی از انواع فرش ها
نوع فرش

عوارض پس از کز دادن

پشمی و نو

کم شدن عمر الیاف پشمی و گاهی (در صورت شدت زیاد شعله و یا زمان زیاد
کز دادن) تغییر رنگ پشم

پشم دباغی

آسیب شدید و کم شدن بسیار عمر الیاف (به دلیل وجود گازوئیل در الیاف و
گذراندن مراحل عملیات دباغی)

ابریشمی
پشمی با نخ چله خارجی
(دارای درصدی پلی استر)

تغییر رنگ ،سوختن و کم شدن عمر الیاف ابریشمی
ایجاد کج و کولگی در فرش (چله ها بر اثر حرارت جمع می شوند)

پشمی با پود نازک پلی استری ذوب شدن پود نازک و واشدگی فرش (از دست رفتن استحکام بافت فرش)
پشمی وارداتی (مرینوس)

خشک شدگی الیاف و پرز فرش

اصول ،قواعد و استاندارد های کتاب درسی "نصب دار،
چله ریزی و بافت قالی"
انواع مختلفی از دارهای قالیبافی عمودی وجود دارد که دستهبندی آنها با توجه به منابع قبلی و
اصطالحات رایج محلی در کتاب دانش فنی پایه به صورت نمودار زیر آورده شده است.
دار قالی بافی عمودی
گردان

ثابت

فندک دار

تبریزی

نمودار  1ـ دار قالی بافی عمودی

امروزه اما با توجه به جابه جایی های صورت گرفته در جغرافیای دارها و وجود مدل های مختلف
به نظر می رسد دسته بندی اشاره شده چندان گویا نباشد .به عنوان مثال از دار ثابت صرفاً با نام
دار فارسی یاد شده است و یا در منابع دیگر انواع دار گردان از لحاظ کاربرد به دار گردان ترکی و
دار گردان فارسی تقسیم بندی شده است .به نظر می رسد عنوان گردان ،هر داری را که در زیردار
یا سردار آن از چرخ دنده استفاده شده باشد شامل می گردد ،به نحوی که قابلیت چرخیدن حول
محورخود را دارا باشند.
یا انواع مختلف دارهای مرسوم به تبریزی شامل انواع چوبی گوه دار و یا چوبی و فلزی پیچ و
مهره دار بدون جک یا جک دار.
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این تنوع نام های دارها با توجه به پراکندگی بافت فرش در ایران کام ً
ال طبیعی به نظر می رسد.
با در نظر گرفتن نکات مشترک دارهای عمودی مانند استحکام الزم و غیره باید به این نکته توجه داشت
که هر نوع داری مناسب هر نوع چلهکشی نیست و انتخاب نوع چلهکشی در انتخاب نوع دار تأثیر دارد.
جدول 17ـ محاسن و معایب شیوه های مختلف پایین کشی
نوع پایین کشی

معایب

پایین کشی به روش احتمال حرکت قسمتی که پایینکشی شده
است ،به پشت دار قالیبافی وجود دارد.
چرخشی

محاسن
سهولت در اجرای پایین کشی

به علت عبور نخ دوخت و ایجاد اصطکاک،
پایین کشی به روش استحکام چله های مجاور کم می شود .لذا
پارگی فرش بیشتر مشاهده می شود .اثرات
دوخت
پایین کشی نیز بر رو و پشت فرش می ماند.

پایینکشی به روش
میخ و تخته

اجرای این شیوه زمان بر و مشکل است.

پایین کشی به روش دقت اجرای کار پایین است و نمی توان به
اندازۀ دلخواه پایین کشی نمود.
پیچشی

با بستن یکبار تختۀ پایینکشی میتوان برای
حداقل  5تا  6مرحله از آن استفاده نمود .دقت
و کیفیت اجرای آن باال است و اثر ناچیزی
از پایینکشی در پشت و روی قالی برجا
می گذارد.
سرعت و سادگی انجام پایین کشی

پایینکشی
در پودمان پنجم از کتاب « نصب دار ،چله ریزی و بافت قالی» با انواع روش های پایین کشی آشنا
شده اید و چند روش متداول را فرا گرفته اید .پایین کشی در دارهایی که بر روی آنها چله کشی
فارسی به صورت چله دوانی و چله ریزی (دوخت ابتدای چله به زیر دار و گره زدن بر روی سر دار)
اجرا می شود را می توان به سه بخش تقسیم بندی کرد؛
شل کردن دسته های چله بر روی سر دار
 هدایت مقدار الزم از قالی بافته شده به پشت دار و تثبیت آن بر روی زیر دار ،به روش دلخواه
و مرسوم
گره زدن مجدد دسته های چله بر روی سر دار
یادآوری می شود مراحل اولیه و پایانی پایین کشی یعنی مورد  1و  3در تقسیم بندی باال ،در
روش های مختلف یکسان است و تفاوت در مرحلۀ دوم یعنی تثبیت قالی بر روی زیر دار است که
روش دوخت و روش میخ و تخته را در کتاب درسی فرا گرفته اید.
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اصول ،قواعد و استاندارد های کتاب درسی "ارزیابی و
بازاریابی فرش"

انبار مواد قابل اشتعال
انبار مواد فله

براساس خاصیت کاال

انبار کاالهای فاسد شدنی
انبار مواد شیمیایی
انبارهای مواد اولیه
انبارهای کاالی نیم ساخته

تقسیم بندی انواع انبارها

براساس نوع و نام کاال

انبار کاالی ساخته شده (محصول)
انبار قطعات یدکی (انبار فنی)
انبار مواد غذایی (کانتین)
انبارهای پوشیده و محصور

به لحاظ شکل ساختمان

انبارهای سرپوشیده بدون دیوار (هانگارد)
انبارهای روباز
انبارهای عمومی

براساس موقعیت مکانی و عملیاتی

انبارهای گمرک و ترانزیت
انبارهای متروکه
انبارهای دپو یا مخزن
انبارهای آجری

به لحاظ نوع مصرف مصالح

انبارهای فلزی
انبارهای چوبی
انبارهای متفرقه

نمودار 2ـ تقسیم بندی انواع انبارها
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اصول اساسی در چیدمان کاال
 1قبل از هر چیز ،مسیر و جا برای چیدن از قبل مشخص باشد.
 2کاالها و مواد ناهمجنس و ناسازگار را در کنار هم نچینید.
  3قبل از جایگذاری بار ،قفسهها را خوب بررسی کنید که شکاف ،تیزی یا ناهمواری نداشته باشد.
 4تمام مواد و کاال را در یک سطح صاف بچینید.
  5اجسام سنگین تر را نزدیک کف بچینید و اجسام و کاالهای سبک تر را در قفسه های باالتر
انبار نمایید.
  6اصل مراجعه به کاال را رعایت نمایید کاالهای که همیشه مورد نیاز هست در نزدیک افراد و
انبار باشد.
  7هرگز ارتفاع چیدن را تا زیر سیستم های آبفشان ادامه ندهید.
 8از وسایل باالبر برای کاالهای سنگین یا انبارکردن در ارتفاع استفاده کنید.
 9هرگز روی صندلی ،جعبه یا قفسه نایستید.
 10هرگز کاالها روی قفسه به سمت راهرو بیرون نیاید.
 11احتیاطات الزم را هنگام بسته بندی و باز کردن بسته ها به عمل آورید.
  12موقع بسته بندی بار با طناب یا هر وسیله دیگر و در نهایت انبار کردن آن ،بار را زیاد محکم
یا زیاد شل نبندید.
نکات مهم و حداکثر بهره وری از فضای انبار
 1استفاده حداکثر از فضای باالی سر
 2استفاده از فضای خارج ساختمان
 3رعایت اندازه اجناس
 4انبار کردن عمودی
 5رعایت فاصله مناسب قسمت ها
 6در نظر گرفتن زمان مصرف کاالها
 7در نظر گرفتن محل مناسب برای اندازه گیری
بستهبندی
در صنعت هدف از بسته بندی کاالها این است که هم زمان نگهداری آنها افزایش یابد و هم به طور
کلی از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی حفظ شود .بسته بندی محافظی است که سالمت
کاالی محتوی خود را پس از تولید تا مرحله مصرف حفظ می نماید .از طرفی بسته بندی عالوه بر
حفاظت و سهولت در جابه جایی وظیفه شناسایی کاال به خریدار را نیز بر عهده دارد و مانند پل
ارتباطی میان خریدار و کاال است.
عملکرد و وظایف اصلی بسته بندی
عملکرد اطالعرسانی
بستهبندی و فروش
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عملکرد تبلیغاتی

عملکرد اقتصادی

نمودار 3ـ عملکرد و وظایف اصلی بسته بندی

عملکرد حفاظتی و
تکنیکی

شکل   58ـ بسته های صد و پنجاه گرمی ـ پشم ایرانی چهار  ال

اصول شماره گذاری کاال در انبار
برای مشخص کردن محل اجناس در انبار باید راهروها و قفسه ها شماره گذاری شوند .این شماره ها
محل اجناس در انبار است و کارت راهنمایی کاال در انبار که معموالً به صورت کاردکس تنظیم
می شود ،ثبت می گردد .اغلب در شماره گذاری قفسه های انبار ،شماره های زوج را برای قفسه های
سمت راست و شماره های فرد را برای قفسه های سمت چپ اختصاص می دهند بنابراین محل
جنس در مثال 03ـ  Bـ  04به ترتیب زیر خواهد بود:
 :03شماره قفسه
 :Bدومین طبقه از قفسه (معموال ً طبقات هر قفسه از پایین به باال با حروف تعیین می شوند)
 :04چهارمین قسمت از دومین ردیف قفسه
کارت راهنمای انبار را نیز معموال ً بر حسب نام کاال مرتب میکنند تا با مراجعه به آن محل استقرار
کاالی مورد نظر به راحتی معلوم شود .در صورتی که در انبارهای بزرگ ،برای نگهداری کاال از راهروها
هم استفاده شود ،راهروها را با کد یک رقمی قبل از شماره قفسه در کارت راهنمای کاال نشان
میدهند مانند:
××
قسمت طبقه

××
طبقه

××
شماره قفسه

×
راهرو

برای نگهداری حساب ورود و خروج هر نوع کاال که وارد انبار می شود و یا از انبار خارج می گردد
از کارت های مقوایی انبار استفاده می شود .کارت کوچک انبار (کارت قفسه) در باالی قفسه یا
روی هر یک از اجناس انبار نصب می شود و دارای مشخصاتی چون :نام کاال ،شماره جنس و نوع
کاال ،موجودی حداقل و حداکثر ،واحد مقدار ،تاریخ وارده ،صادره و موجودی می باشد .از کارت
بزرگ نیز این اطالعات به دست می آید :قیمت و مقدار هر یک از انواع اجناس موجود در انبار،
اسم و آدرس فروشنده ،روش تقسیم و به کارگیری هر یک از انواع کاال ،میزان موجودی هر کاال
در هر موقع و. ...
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شمارش موجودی و مزایای آن (انبارگردانی)
موجودی یکی از اقالم عمده دارایی هاست و ارزش موجودی ها در پایان دوره مالی تأثیر بسزایی
در سود و زیان شرکت ها دارد .لذا در هر دوره مالی ضروریست حداقل یکبار تمام موجودی های
انبار مورد شمارش کامل قرار بگیرند تا از عدم مغایرت موجودی ها با کارت موجودی انبار و کارت
حسابداری انبار اطمینان حاصل نمود.
تبلیغات چاپی
به آن دسته از تبلیغات که برای چاپ در روزنامه ها ،مجالت ،فصلنامه ها ،و ...طراحی می گردند،
تبلیغات چاپی مطبوعاتی گفته می شود .تبلیغات چاپی غیرمطبوعاتی هم شامل کاتالوگ ،بروشور،
پوستر ،کارت پستال و ست اوراق اداری و ...می باشد .طراحی تبلیغات چاپی ،اصول مشخصی دارد
که در صورت عدم رعایت آنها نمی توان انتظار فروش مناسبی را داشت .آگهی چاپی خود می تواند
هدف های متفاوتی داشته باشد مث ً
ال معرفی محصول ،معرفی شرکت ،یا فروش مستقیم کاال.
مزایای تبلیغات چاپی
قابلیت دسترسی آسان مشتریان به اطالعات محصول
جابه جایی راحت انواع تبلیغات چاپی
امکان گزینش مشتری برای خرید
راهی آسان برای مقایسه مشتری با محصوالت دیگر
حذف واسطه ها
کوتاه ترین زمان برای جذب مشتری
افزایش تقاضا و فروش مستقیم محصول
دسترسی آسان مشتری به ایمیل و سایت صاحبین کاال
برقراری ارتباط سریع با مشتری
مناسب ترین نمرات نخ چله جهت رج شمارهای متفاوت
جدول 18ـ مناسب ترین نمرات نخ برای چلۀ قالی
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رج شمار

نمرۀ نخ

تعداد ال

20

20

24

25

20

20

30

20

15

35

20

12

40

20

12

45

20

9

50

20

9

