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ملت شریف ما اگر در این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد. 
ُه« َس ِسُرّ امام خمینی »ُقِدّ
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در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و 
مشاغل، برنامه درسي رشته صنایع دستیـ  فرش طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي 
کارگاهي مي باشد که براي سال دهم تدوین و تألیف گردیده است.  این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد 
یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي 
آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در 
هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر 
براي هریک از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و 
غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارک دیده شده براي 
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده 
شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با 
اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی 
زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب 

راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: با عنوان چله کشی و کوجی بندی است که به چگونگی کنترل و تنظیم دار،چله کشی و کوجی بندی آن مي پردازد.
پودمان دوم: با عنوان  بافت گلیم ساده ، به بافت سربندی، شیرازه و پود گذاری به روش های سراسری، چاکدار، چله مشترک، تک قالب و 

پود معلق  پرداخته مي شود.
پودمان سوم: داراي عنوان  بافت گلیم سوزنی  است. دراین پودمان یک نوع سربندی دیگر، روشی دیگر از شیرازه پیچی، بافت گلیم سراسری 

وسپس نقش اندازی با مداد و نقش دوزی آموزش داده مي شود.
پودمان چهارم: بافت گلیم الدی نام دارد و پس از آموزش سربندی به روش حصیری به چگونگی مراحل بافت گلیم الدی  پرداخته مي شود.
پودمان پنجم: با عنوان  بافت گلیم ورنی  سربندی تلفیقی )که در فصل های پیش تر هنرجویان انواع آن را آموخته اند(، شیرازه حصیری و 

براساس نقشه پود پیچی را آموزش مي دهد.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي  این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی
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شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي 
درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري 
اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي 
انجام کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته 

شایستگي در نظر گرفته است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي بافت گلیم

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي 
و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي 

هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته صنایع دستیـ  فرش تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب کارگاهي 
و با شایستگي هاي متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و حرفه براي آینده بسیار ضروري است. هنرجویان 

عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي چله کشی و بافت انواع گلیم شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند 
مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم 

شما براي هر  پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي 
بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را مي توانید هنگام 
آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته 

خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري 
مادام  العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش 

نمایید  این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان را در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، 

در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و 

اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

سخني با هنرجویان عزیز
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مقدمه

  یافته هاي تاریخي نشان مي دهد که گلیم یکي از قدیمي ترین دست بافته هاي بشر بوده است. این بافتة کهن در گذر سال هاي  طوالني 
از نظر شیوۀ بافت تنوع قابل توجهي پیدا کرده است آن چنان که برخي از انواع آن، شیوۀ بافت قدیم و ابتدایي را ندارد و در مقایسه با نوع 
ساده، از بافت پیچیده اي برخوردار است. با  این حال، شیوه بافت ساده و کهن آن همچنان مرسوم است. پایه و اساس گلیم در هم بافتن 
رشته هاي تار و پود به شیوه هاي گوناگون است. در  این کتاب پس از معرفي انواع گلیم، شیوه بافت برخي از آنها آموزش داده مي شود.  به 
نظر مي رسد که تنوع گلیم در گذر تاریخ  ناشی از تنوع قابل توجه بافندگان در دسته ها و گروه ها و اقوام با آداب و رسوم گوناگون زندگي و 
پراکندگي آنها در مناطق مختلف است. تا آنجا که معلوم است گلیم در انواع مختلف آن، بیشتر توسط بافندگان عشایري و روستایي، با تکیه 
بر تجربه هاي شخصي و اجتماعي بافته شده است. این بافندگان ذوق و سلیقه خود را در قالب طرح ها و نقوش رنگین و دلنشین، با استفاده 
از مواد اولیه منطقة خودشان بافته اند. شیوۀ نقش پردازي آنها معموالً ذهني و بدون استفاده از نقشه قبلي بوده و سینه به سینه و بدون کتاب 
وکالس و جزوه  آموزش دیده اند. بنابراین باید دانست که شیوه هاي بافت گلیم ، مراحل آن، اجزاي گلیم و حتي واژه ها و اصطالحات مربوط 
به آن در مناطق مختلف به طور کامل یکسان نبوده و نیست. در این کتاب تالش مي شود، ضمن توجه دادن هنرجویان به برخي تفاوت ها ، 
شیوه ها و مراحل عمومي بافت گلیم و ویژگي هاي آن آموزش داده شود. ممکن است برخي از آموزش هاي این کتاب و محتوای آن با آنچه در 
بعضي مناطق مرسوم است تفاوتي جزئي داشته باشد. به همین دلیل به هنرجویان سراسر کشور پهناور ایران توصیه مي شود. در هر مرحله از 
آموزش، از تحقیق و پژوهش و پرس و جو غافل نشوند و براي تکمیل مهارت و آگاهي خود و آشنایی بیشتر با محتواي کتاب کوشش نمایند.

بافت گلیم مراحل مختلفي دارد که به ترتیب عبارت اند از:
1- انتخاب دار وابزار ومواد اولیۀ گلیم بافي

2- چله کشي
3- بستن مهار)تسمه( وقرار دادن مهار

4-کوجي بندي
5- سربندي

6- پودکشي وپود گذاري)بافت بدنۀ اصلي گلیم(
7- پایین کشي

8- جداکردن گلیم از دار

پیش از شروع  آموزش مراحل مختلف عملي گلیم بافي، الزم است هنرجویان با اجزاي گلیم آشنا شوند و نام هر یک از آنها را بشناسند. در 
تصویر صفحة بعد اجزاي مختلف گلیم مشاهده مي شود.
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تار

پود

شیرازه

سربندی

زنجیره قایقی

ملیلة ساده

ملیلة پیچ

کرباس
زنجیره ساده )گندمی(
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فصل 1

چله کشي و کوجی بندی
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شایستگی چله کشی

مقدمه

آیا تا کنون عبارت چله کشي را شنیده اید؟ مي دانید چله کشي 
انواع چله کشي  آیا  مي شود؟  انجام  کاري  براي چه  و  چگونه 
را مي شناسید؟با چه ابزار و وسایلي چله کشي مي کنند؟ مواد 

اولیه اي که براي چله کشي استفاده مي شود چیست؟
چله کشي  چه مراحلي دارد؟ 

در  این فصل شما با مراحل و چگونگي انجام دادن چله کشي 

آشنا خواهید شد. پیش از  این در کتاب دانش فني پایه، اطالعات 
اولیه اي در خصوص چله کشي به دست آورده اید. در  این کتاب 
عملي  و  مرحله  به  مرحله  مشروح،  صورت  به  را  چله کشی 
انجام خواهید داد و شایستگي هاي فني و غیر فني آن را هنگام 

چله کشي فرا خواهید گرفت.

در کتاب دانش فني با تعریف چله آشنا شده اید. آیا مي توانید با توجه به آن تعریف کاملي از چله کشي 
ارائه دهید؟ در گروه با یکدیگر بحث کنید و نتیجه آن را در زیر بنویسید.

بحث گروهی
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دار ساده)بدون فندک(        تصویر1-1 

دار فندک دار تنظیم نشده         تصویر3-1 دار فندک دارساده        تصویر1-2 
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 در کتاب دانش فني، شما با انواع دار بافندگي آشنا شده و اجزاي آن را شناخته اید.
توجه

استاندارد عملکرد: چله کشی بر روي دار یا دستگاه بافت فرش و تنظیم کشش آن

چله کشي مراحل مختلفي دارد. پیش از اجرای مراحل چله کشي، 
الزم است دار بافندگي مناسب  انتخاب شود.

براي انتخاب دار باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:
1- دار متناسب با طول و عرض بافته )گلیم( مورد نظر انتخاب 

شود.
2- استحکام دار )ضخامت و قدرت اجزاي دار( نسبت به اندازه 

پیش از شروع چله کشي، دار را چگونه کنترل 
سالم  کرد؟  کنترل  را  دار  باید  چرا  مي کنند؟ 
نبودن دار در محصول نهایي چه تأثیری  ایجاد 

خواهد کرد؟
پس از انتخاب دار، آن را تنظیم مي کنند تا از 
سالم و آماده بودن دار براي چله کشي اطمینان 
حاصل شود. براي تنظیم و کنترل دار از ابزار و 
وسایلي مانند متر فلزي، گونیا، آچار قابل تنظیم 

و چکش استفاده مي شود.

کار تناسب الزم را داشته باشد.
3- سردار و زیر دار باید صاف و بدون تاب و خمیدگي باشند.

4- پیچ و مهره هاي دار سالم و بدون خوردگي باشند.
5- راست روها باید موازي ،صاف ،بدون تاب و خمیدگي باشند.
6- فندک )در دار هاي فندک دار( کاماًل صاف و یکدست و 

بدون هیچ گونه برآمدگي یا فرورفتگي باشد.

پیچ و مهره های یک دار سالم          تصویر1-4 

ابزار تنظیم دار، متر فلزی، چکش، میخ کش، آچار معمولی و تنظیم شونده            تصویر1-5 
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هنگام تنظیم دار نکات زیر  باید رعایت شود:
1- سر دار و زیر دار باید موازي، صاف و به طور افقي بر راست رو ها قرار گرفته باشند . این کار با متر فلزي انجام مي شود.

تصاویر 6-1 تا 9-1 مراحل تنظیم و کنترل دار را نشان می دهد.     

    تصویر1-6 
اندازه گیری فاصله داخلی سمت راست دار

    تصویر1-7 
اندازه گیری فاصله داخلی و میانی دار

    تصویر1-8 
اندازه گیری فاصله داخلی و سمت چپ دار

    تصویر1-9 
تنظیم پیچ سر دار) در دار فندک دار(
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 در هنگام تنظیم دارهاي کوچک  باید احتیاط کرد که دار بر روي کنترل کننده برنگردد.
دهانة آچاِر قابل تنظیم،  )براي جلوگیري از گرد شدن(، در اندازۀ دقیق تنظیم شود.

تنظیم کننده سر دار در هنگام کار بر دارهاي بزرگ، باید مراقب سقوط از باالي دار باشد.

احتیاط کنید

2- راست روها، با گونیا، متر فلزي و آچار، کاماًل عمود بر سر دار و زیر دار تنظیم مي شوند. فاصله راست روها از یکدیگر به گونه اي 
تنظیم مي شود که شکل داخلي دار، یک مربع یا مستطیل، )با زوایاي قائمه( را به وجود آورد. تصاویر 11-1 تا 15-1 مراحل کنترل 

عمود بودن دار و موازی بودن راست رو ها را نشان می دهد.

    تصویر1-10 
بافندگان درحال بافت بر روی دار بدون حفاظ )احتمال خطر افتادن(
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    تصویر1-11 
اندازه گیری فاصله نقاط میانی راست رو ها

    تصویر1-12 
اندازه گیری فاصله دو سر باالی راست رو ها

    تصویر14-1 و 15-1  اندازه گیری قطرها

    تصویر1-13 
اندازه گیری فاصله دو سر پایینی راست رو ها
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پس از انتخاب و تنظیم دار، نوبت به اجرای چله کشي مي رسد. براي  این کار مراحل سیه بندي، زهوار بندي،چله کشي، قرار دادن 
مهار و هاف انجام مي شود، که در ادامه به ترتیب خواهید دید.

*پس از پایان چله کشي، به چله هاي تنظیم شده بر دار بافندگي »تار« مي گویند.

- وجود هر نوع عیب و نقصي در هر مرحلة تنظیم دار،  بر روي کیفیت فرش تأثیر مستقیم خواهد 
داشت. هرچه دقت و حساسیت در تنظیم دار بیشتر باشد، محصول نهایي سالم تر خواهد شد.

- تنظیم و بازرسي دار، قبل از شروع کار چله کشي امري کاماًل ضروري است.

نقشه گلیم بر اساس ریز بافت، متوسط و درشت بافت بودن طراحي مي شود. )هر خانه نقشه به عنوان 
یک تار در نظر گرفته مي شود(. در گلیم اصوالً  این تناسبات با اندازۀ 10 سانتي متر و تعداد چله هایي 
که در  این اندازه قرار مي گیرند، سنجیده مي شود. بنابراین، برای گلیم  ریز بافت حدود 90 تار یا چله ، 

)گلیم( متوسط، 60 تار یا چله و گلیم درشت بافت در حدود 30 تار یا چله در نظر گرفته مي شود.

1- چه رابطه اي میان ابعاد فرش و ابعاد دار وجود دارد؟
2- علت انتخاب دار متناسب با  ابعاد فرش مورد نظر براي بافت چیست؟

توجه

توجه

پرسش

مرحله اول: سيه بندي

نخستین مرحله در چله کشي، سیه بندي است. 
و  عالمت گذاري  به  آن:  اهمیت  و  سیه بندي  تعریف 
تقسیم بندی عرض دار )سر دار و زیر دار(، به واحد هاي  معین 
10 سانتي متر براي تعیین تعداد چله هاي هر واحد  در عرض 
گلیم، »سیه بندي« مي گویند. سیه بندي بر روي دار براي نظم 

قرار  استفاده  مورد  چله کشي  فاصلة  یکنواختِي   و  بخشیدن 
مي گیرد.

کاغذ   : از  عبارت اند  کار  براي  این  نیاز  مورد  وسایل  و  ابزار 
ساده، نوار چسب، قیچي، خط کش، مداد و ماژیک.
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چرا سطح زیر دار و سر دار را براي سیه بندي با کاغذ سفید مي پوشانند؟ پاسخ آن را در کالس مطرح 
کنید.

فکرکنید

سیه بندی در چند گام به ترتیب زیر 
اجرا می شود:

1- سطح زیر دار و سر دار را با کاغذ 
مي پوشانند  تا بتوان به راحتي روي 

آن عالمت گذاري کرد.

نوار چسب، قیچي، خط کش، مداد و ماژیک        تصویر1-16 

    تصویر1-17 
چسباندن کاغذ سفید بر سطح زیر دار
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2- نقطة میاني سر دار و زیر دار به وسیلة متر مشخص و روي 
کاغذ سفید با ماژیک عالمت گذاري مي شود.

3- متر را روي سطح  کاغذ زیر دار و سر دار گذاشته و دقیقاً 
یکبار از مرکز به سمت راست و یکبار دیگر از مرکز به سمت 
چپ دار، )تصاویر19-1تا22-1( با اندازه هاي 10 سانتي متري  

عالمت گذاري مي شود.

 چسباندن کاغذ سفید بر سطح سر دار   تصویر1-18 

عالمت گذاری نقطه میانی سر دار با متر   تصویر1-19 

تصویر1-21 
عالمت گذاری فاصله های ده سانتی متری از دوطرف نقطه میانی زیر دار   

تصویر1-20 
عالمت گذاری نقطه میانی زیر دار
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محاسبات سیه  بندي: براي محاسبة  سیه بندي در گلیم  از روش زیر استفاده مي شود:

                                                                                                              = تعداد واحد هاي سیه بندي در عرض

                                                                                           
رج شمار× تعداد واحدهاي سیه بندي = تعداد چله

                                                                                                                  = تعداد واحدهاي سیه بندي در طول  

تعداد رج ها در گلیم هاي پیچشي= تعداد ردیف هاي نقشه در گلیم هاي ساده = تعداد واحد هاي سیه بندي در طول×10

تصویر1-22 
عالمت گذاری فاصله های ده سانتی متری روی سر دار و زیر دار   

- باید به این مسئله دقت نمود که تعداد چله هاي مورد نیاز باید از وسِط سر دار و زیِر دار به طور مساوی 
پخش شود.

- فاصلة میان چله ها در چله کشي گلیم باید به اندازۀ قطر همان چله باشد. مثال:
اگر عرض گلیم دو متر باشد، به کمک متر یا خط کش، از نقطه میاني سر دار به اندازه یک متر در 

سمت راست و یک متر درسمت چپ کار عالمت گذاري انجام مي شود.

توجه

عرض گلیم

طول گلیم

10

10
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نقشة یک گلیم را انتخاب کنید و بر اساس آن روي سردار و زیر دار سیه بندی انجام دهید و سپس کار 
خود را  با فعالیت هاي دوستان خود مقایسه کنید. و ضمن یادداشت نتایج به دست آمده  در مورد آنها 

بحث کنید.

فعالیت کارگاهی

در نقشه  شیرازه  محاسبه نمي شود؛ اّما در هنگام چله کشي حداقل 2 تا 4 چله براي شیرازه به تعداد 
چله ها اضافه شود.

در قسمت سر دار نسبت به زیر دار 2 میلي متر اضافه درنظر گرفته  در اجراي سیه بندي، معموالً 
می شود. به  این شکل که اگر سیه بندي در قسمت زیِر دار 10 سانتي متر باشد بر روي سِر دار اندازه 

سیه بندي10/2 سانتي متر خواهد بود.

1- گلیمي به ابعاد 1/5× 1متر با رج شمار متوسط داریم. تعداد چله هاي آن را محاسبه کنید  و اگر این 
گلیم به روش پیچشي بافته شود، تعداد رج هاي آن را برآورد نمایید.

2-تولیدکننده اي یک گلیم قدیمي 6 متري را در اختیار دارد که در هر 10سانتي متر آن60 تار قابل 
شمارش است. او قصد دارد یک گلیم مشابه آن را ببافد. به نظر شما:

1- براي چله کشي این گلیم چه تعداد چله باید روي دار کشیده شود؟ 2- اگر یک قالي با گره ترکي با 
همین ابعاد با رج شمار 60 داشته باشیم براي بافت آن، چه تعداد چله ها  باید روي دار کشیده شود؟

توجه

توجه

فکرکنید

1- چرا اندازۀ سر دار نسبت به زیر دار در سیه بندي، بیشتر است؟ در  این باره با دوستان خود بحث 
کنید و نتیجة به دست آمده را در کالس مطرح نمایید.

2- چرا بر روي دستگاه یا دار، نخ بسته می شود؟ در این زمینه با دوستان خود در کالس به بحث 
بپردازید و سپس جمع بندي و نتیجة بحث را بنویسید.

بحث گروهی
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مرحله دوم: زهوار بندي

مرحله اول   

مرحله دوم   

مرحله چهارم   

مراحل زهواربندی دار           تصویر1-23 

مرحله سوم   
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دار زهواربندی شده     تصویر1-24 

تصویر باال یک دار بافندگی را نشان می دهد که دو قطعه نخ  
به صورت موازي بر راست رو هاي آن بسته شده است.

و  باال  به قسمت  کلفت،  پود  از  نخ  قطعه  دو  تعریف زهوار: 
به  با سر دار و زیر دار  پایین دار به صورت عرضي و موازي 
تیر هاي عمودي دار )راست روها( می بندند. به این نخ ها زهوار 
و در اصطالح گلیم بافي یا قالي بافي به این عمل زهوار بندي 

مي گویند.
بستن نخ زهوار بر دار: پس از مرحله سیه بندي ، زهواربندي  
زهوار  نخ  بستن  براي  مرحله  در این  مي شود.  انجام  دار  روي 
پاییني سعي مي شود  تا در دارهاي کوچک فاصله اي در حدود 

25-20 سانتي متر بین نخ زهوار و زیر دار باقي بماند . همچنین 
براي بستن نخ زهوار باالیي فاصله اي حدود 25-20 سانتي متر 
نسبت به نخ زهوار پایین و سر دار باقي بماند. زهوارها روبه روي 
چله کش قرار مي گیرند. در هنگام چله کشي توسط چله کش 
و زیر و رو کردن چله ها نسبت به نخ زهوار چنانچه اشتباهي 
صورت گیرد و یا جا به جایي رخ دهد، به راحتي می توان آنها را 
دید و تشخیص داد و براي درست یا جابه جا کردن آنها اقدام 

کرد.

مرحلۀ سوم: چله كشي

به کشیدن نخ هاي چله بر سر دار و زیردار،  متناسب با ابعاد 
نقشه و رج شمار آن، که از سمت راست دار شروع و در سمت 
چپ دار تمام مي شود،اصطالحاً »چله کشي«، و فردي که این 

کار را انجام مي دهد »چله کش« مي گویند.

ابزار و مواد مورد نیاز در این مرحله شامل: نخ چله ، چوب  هاف، 
تسمه یا مهار، خط کش، مداد، سیخ پودکشي و قیچي است 

)تصویر1-25(.
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مواد و ابزار چله کشی      تصویر1-25 

چوب هاف

سیخ پودکشی

قیچی

خط کش فلزیخط کش شفاف

براي افراد چپ دست بهتر است چله کشي از سمت چپ شروع و در سمت راست خاتمه یابد. با در نظر 
گرفتن اینکه در سمت چپ اولین چله روي نخ زهوار پاییني و از زیر نخ زهوار باالیي و آخرین چله از 

زیر نخ زهوار پاییني و از روي نخ زهوار باالیي رد مي شود.

در مورد انواع روش هاي چله کشي و نحوۀ اجراي آنها بر روي دار، از اینترنت جست و جو کنید و نتیجة 
موضوع را در کالس ارائه دهید. )به صورت یک گزارش(

در مورد تفاوت بین روش هاي چله کشي و معایب و محاسن هرکدام، از  اینترنت جست و جو کنید و 
نتیجه را در جدولي به صورت مقایسه اي تدوین و در کالس به هنرآموز ارائه نمایید.

توجه

جست و جو

نخ چله
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توجه  زیر  نکات  به  باید  چله کشي  شروع  از  پیش 
داشت:

یا  )ریزي  نقشه  رج شمار  با  متناسب  چله  نخ   -1
بافت  و  نقشه  اگر  مي شود.  تهیه  نقشه(  درشتي 
درشت باشد از نخ چلة ضخیم تر و براي نقشه و بافت 

ریز از نخ چلة ظریف تر استفاده مي شود.
2- کالف یا دوک نخ چله را )به شیوه اي که در کتاب 
راهنماي معلم  شرح داده شده( باید باز کرده و نخ را 
به صورت گلوله اي به اندازۀ حجم دست )در دارهاي 
آموزشي( درآورد، تا هنگام چله کشي بتوان نخ چله 
را به راحتي از زیر دار و سر دار رد کرد و چله کشی را 

به آساني انجام داد. )تصویر1-26(.

مرحله اول   

مرحله سوممرحله دوم

تبدیل دوک نخ چله به گلوله  کوچک       تصویر1-26 
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اگر هنگام چله کشي گلولة نخ چله تمام شود و چله کشي نیمه تمام باشد چه باید کرد؟ در گروه با 
یکدیگر بحث کنید و پاسخ را در کالس مطرح نمایید.

با دوستان خود دربارۀ  اینکه چه عواملي در  ایجاد فاصله بین چله ها مؤثر است و فاصلة تقریبي بین 
چله ها در چله کشي باید چقدر باشد، بحث و گفت وگو کرده و نتیجه را یاداشت کنید.

فکر کنید و پاسختان را در جاي خالي بنویسید
براي آنکه هنگام چله کشي، کشش چله ها در تمام عرض دار یکسان باشد چه باید کرد؟

..............................................................................................................................................................................................

فکرکنید

بحث گروهی

بحث گروهی

4- براي سرعت بخشیدن و یکنواخت انجام دادن چله کشي، 
بهتر است این کار به صورت دو نفره انجام شود.  تقسیم بندي 
کار چله کشي دو نفره به این صورت است که کشیدن و تنظیم 
چله ها باید توسط فردي که در جلوي دار است انجام شود و 
نفر دوم که در پشت دار است  فقط با عبور نخ چله و تنظیم 
فاصلة چله ها بر روي سردار با چله کش اصلي همکاري مي کند.
5- عرض مورد نظر براي گلیم بافي و همچنین تعداد تارها 

3- کشش نخ هاي چله باید در تمامي قسمت هاي عرض دار به صورت یکسان و یکنواخت باشد.

7- فاصله بین تار ها به صورت یکسان و به یک اندازه رعایت شود. در هر یک سانتي متر براي گلیم  با رج شمار متوسط معموالً 
بین 5 تا 6 چله کشیده مي شود.

یا  چله هاي شیرازه بافي باید از قبل مشخص گردد. )در مرحله 
سیه بندي تعداد نخ هاي چله با توجه به عرض کار محاسبه و 

تعیین مي شود(.
6- براي شیرازه بافي، حداقل یک جفت و حداکثر دو جفت 
چله ، قبل از شروع نقطه چله کشي و به همین تعداد، در آخر 
چله کشي بعد از نقطه اتمام چله کشي تعیین و مشخص گردد.

قبل از نقطة شروع چله کشي از سمت راست دار ، چله هاي اضافي براي شیرازه بافي در نظر گرفته 
مي شود )نقطه شروع چله کشي همان نقطه ای است که در مرحله سیه بندي با ماژیک بر روي سطح 
زیر دار و سر دار مشخص شده بود(. براي شیرازه، سمت چپ گلیم نیز بعد از نقطة پایاني چله کشي به 

همان تعداد چله هاي سمت راست در نظر گرفته مي شود.

توجه
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شروع چله كشي

با  آغاز شدن چله کشي بر روي دار باید ابتدای نخ چله را به زیر 
دار ثابت و محکم کرد تا بتوان چله کشي را انجام داد. براي این 
از روش هاي مختلفي براي گره زدن استفاده مي شود که  کار 

متداول ترین آنها گره معمولي است.
سر نخ گلوله چله آماده شده را باید باز کرد و با شمارش تعداد 
شروع  نقطه  از  قبل  شیرازه  براي  شده  درنظرگرفته  چله هاي 
سیه بندی، برروي سمت راست زیر دار گره معمولي زد. سپس 

چند دور زیر دار مي چرخانند. پس از پایان چله کشي براي ثابت 
نگه داشتن چله ها نیز چند دور پیچانده و آن را گره می زنند. 

البته باید دقت نمود که این گره بعد از آخرین نقطه سیه بندي 
باشد و تعداد چله هاي در نظر گرفته شده براي شیرازۀ سمت 
چپ، به زیر دار زده شود تا چله ها به صورت ثابت و  بر روي دار 

قرار گیرند. 

مرحله اولمرحله دوم   

مراحل گره زدن ابتدای چله      تصویر1-27 

در منطقه ای که سکونت دارید، براي اتصال چله به زیر دار چند نوع وجود دارد؟ باهم گروهي خود 
ضمن جست و جو آنها را شناسایی کنید و همراه با عکس به هنرآموز خود تحویل دهید . روش آن را 
به دیگر هم کالسي هاي خود نیز آموزش دهید و تفاوت آنها را با دیگر گره ها به بحث بگذارید و نتیجه 

را یاداشت کنید.

کار گروهی
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کشش چله ها از ابتدا تا انتهاي چله کشي باید یکنواخت باشد تا از شل و سفتي آن جلوگیري شود.
توجه

اگر کشش چله ها در هنگام چله کشي یکسان نباشد، چه اشکاالتي در بافت گلیم به وجود مي آید؟ در 
گروه بحث کنید و پاسخ را بیابید.

حداقل فاصلة راست و چپ بین چله ها و راست رو ها چند سانتي متر باید باشد؟ 

پرسش

پرسش

براي اجرای چله کشي، بهتر است دو نفر با یکدیگر همکاري 
دار  زیر  نزدیک  نفر  یک  بزرگ  دارهاي  در  باشند  داشته 
به این فرد است و  مي نشیند. فرایند چله کشي خوب وابسته 
دیگري مسلط بر دار مي ایستد )اما در دارهاي کوچک یک نفر 
روبه روي دار و دیگري پشت دار مي ایستد(. نفرنشسته گلوله 
باالرد  زهوار  نخ  روي  از  و  پاییني  زهوار  نخ  زیر  از  را  تار  نخ 
می کند و به نفر دوم مي دهد. نفر دوم از محل اولین عالمت 
سیه بندي، با رعایت فاصلة الزم براي تارهاي شیرازه، گلولة چله 
را از روي سردار عبور می دهد و به صورت مستقیم به پایین 
هدایت مي کند تا نفر نشسته آن را بگیرد. نفر نشسته،  گلوله 
نخ چله را از پشت زیر دار عبور می دهد و به روي زیر دار هدایت 

مي کند،کشش چله را تنظیم و سپس این بار گلوله را از روي نخ 
زهوار پاییني و از زیر نخ زهوار باالیي رد مي کند و مجدداً به نفر 
دوم مي دهد. یعني برخالف دفعة قبل عمل مي کند و به همین 
ترتیب گلولة نخ به صورت یک در میان از زیر و روي نخ هاي  
زهوار رد مي شود تا چله به تعداد مورد نیاز کشیده شود. در 
حین چله کشي با رسیدن به  عالئم  سیه بندي تعداد چله ها 
باید شمارش شود تا پراکندگي چله کشي بر اساس رج شمار 
مورد نظر درست باشد و به روي آخرین چله ، مطابق بر هر واحد 
سیه بندي، عالمت زده مي شود تا واحدهاي سیه بندی نسبت 
به هم مشخص شوند و شمارش چله هاي بعدي به سهولت 

انجام گیرد )تصویر1-28(.
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مرحله سوم مرحله دوم

مرحله اول   

 مراحل چله کشی        تصویر  28 ـ 1 
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مرحله چهارم

مرحله ششممرحله پنجم

ادامه مراحل چله کشی           تصویر1-28 
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تنظیم کشش چله: نکتة مهم و اساسي در چله کشي، تنظیم 
بار  هر  از  نشسته پس  فرد  کار  براي این  کشش چله هاست. 
قبلي  با کشش چلة  را متناسب  نخ چله، آن  دریافت گلولة 
کنترل می کند و با دست مخالف آن را بر روي زیر دار محکم 
نگه می دارد و مانع از شل شدن آن مي شود. سپس با دست 

دیگر گلولة نخ را با عبور از رو و یا زیر نخ زهوار به فرد ایستاده 
مي دهد. این کار تا کشیدن آخرین چله ادامه می یابد. در پایان 
کار سر آزاد نخ چله را چند دور به دور زیر دار می چرخانند و 

مانند ابتدای کار، گره می زنند )تصویر 29 ـ1(.

مرحله چهارم مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله اول   

    مراحل پایانی چله کشی )گره انتهای کار(          تصویر 28ـ1 
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مرحله پنجم

مرحله ششم

ادامه مراحل پایانی چله کشی)گره انتهای کار(          تصویر1-29 

- در چله کشي، اولین تار یا چله از زیر نخ زهوار پایین شروع می شود. آخرین تار یا چله نیز روي نخ 
زهوار پاییني تمام مي شود.

-کنترل شمارش چله ها: براي شمارش چله، سیخ پودکشي یا خط کش فلزي از جاي نخ زهوار پاییني 
رد مي شود تا شمارش چله ها به آساني انجام گیرد.

- پس از اتمام چله کشي، براي تسریع در شمارش تارها در نقشه خواني، مي توان به صورت دسته هاي 
ده تایي، پنجاه و صدتایي بر روي چله ها با ماژیک هاي رنگي عالمت گذاري کرد.

براي  ایجاد بافت یکدست و یکنواخت در طول چله کشي، مي توان براساس رج شمار عرضي در طول 
چله کشي نیز عالمت گذاري نمود تا شاهد بافت یکنواخت نسبت به هم در عرض و طول بافته باشیم.

- نخ زهوار باال تا پایان بافت باقي مي ماند . اما نخ زهوار پاییني بعد از رد کردن تسمه یا خط کش 
بریده مي شود.

اگر  تا  بریده شود  پود گذاري،  و یک ردیف  زنجیره  بافت  از  پاییني پس  نخ زهوار  است  بهتر  البته 
مشکلي در زنجیره بافي پیش آمد بتوان با کمک نخ زهوار اشکال را برطرف کرد.

توجه
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- با هم کالسي خود  در مورد علت زیر و رو بودن چله اول و آخر نسبت به زهوار پاییني بحث و گفت وگو 
کرده و نتیجه را در کالس بیان کنید.

- چنانچه در عملیات چله کشي به سیه بندي هاي سردار و زیر دار توجه نشود؛ در فرایند بافت چه 
مشکالتي به وجود خواهد آمد؟

- اگر به ضخامت و قطر نخ چله در چله کشي نسبت به سیه بندي دقت نشود، چه مشکالتي به وجود 
خواهد آمد؟

در مورد این مطالب با دوستان خود بحث کنید و مشکالت به وجود آمده را یادداشت نمایید.

بحث گروهی

- پس از پایان مراحل چله کشي چه کنترل هایي الزم است؟ در هنگام کنترل کردن دار و چله کشي 
مورد نظر نکات را یادداشت کنید و در اختیار گروه قرار دهید.

از گره معمولي استفاده کنید و یکبار هم به جاي گره  اتمام چله کشي  براي شروع و  بر روي دار   -
معمولي از یک نوع دیگر گره استفاده نموده با دوستان خود مورد بررسي قرار دهید و در مورد معایب 

و محاسن این دو نوع گره بحث و گفت و گو کنید سپس نتیجه را یادداشت و در کالس ارائه نمایید.

کار گروهی

پس از چله کشی چه کارهاي دیگری برای آماده سازی دار و بافت 
نیاز است؟ چگونه می توان دم کار)لبة کار( صاف و یکدستی برای 
بافت به وجود آورد؟ برای اینکه نظم چله ها در طول بافت به هم 
نریزد چه باید کرد؟چه راهي براي  ایجاد فاصله مناسب  بین 
چله های زیر و رو پیشنهاد مي کنید؟ براي  این کار از چه ابزاری  

مي توان استفاده کرد؟

داخل  در  که  ابزاری  به  و  کنید  نگاه  بعد  صفحه  تصویر  به 
چله کشی است خوب دقت کنید. این ابزار برای چه اهدافی 
در چله کشی مورد استفاده قرار گرفته است؟ نبود این ابزار 
رو  به  رو  احتمالی  با چه مشکالت  را  بافنده  در چله کشی، 
خواهد کرد. به نظر شما این ابزار از چه جنس هایی انتخاب 
شود، بهتر است؟ جنس چه اهمیتي در کاربرد این ابزار دارد؟
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دار چله کشی شده و اجزای آن         تصویر1-30 

سر دار

هاف

راست رو

تسمه

زیر دار
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 مرحله چهارم: بستن مهار و قرار دادن هاف

براي تکمیل چله کشي و پیش از شروع بافت، کار هاي دیگري  از 
جمله بستن مهار و قرار دادن هاف نیز انجام مي شود. 

الف(  قراردادن و بستن  مهار) تسمه(: مهار وسیله ای کاماًل 
صاف و مسطح به عرض 2سانتی متر و طول متناسب با پهنای 

اهمیت و کاربرد مهار: مهار در اصل از  حرکت پودها در هنگام 
همچنین  می کند.   جلوگیری  پایین  سمت  به  زدن  دفتین 
استفاده از مهار یک سطح هموار و یکنواخت را برای شروع 
باعث  آن   بر  عالوه  مي آورد.  به وجود  کار  دم  همان  یا  کار 
می شود دم کار چند سانتي متر با زیر دار فاصله پیدا کند. این 
فاصله همچنین باعث سهولت بافت در ابتدای بافته مي شود.

قرار دادن و بستن مهار در بین چله ها در چند گام به ترتیب 
انجام مي شود:

در گام نخست، سیخ پود کشی را در راستای نخ زهوار پایینی از 
سمت راست )برای افراد راست دست( یا  سمت چپ )برای افراد 
چپ دست( بین  همه چله هاي زیر  و رو مي برند. )البته بستگی 
به عرض بافت نیز دارد. در بافته های کم عرض سیخ را یک مرتبه  

در میان چله ها  و در بافته ها با عرض بیشتر در چند نوبت(. 
درجه   45 چله ها  بین  در  را  پودکشی  سیخ  دیگر  گام  در 
و  آورند  به وجود  بیشتری  فاصله  بین چله ها  تا  می چرخانند 

تسمه یا مهار را به راحتی میان آنها قرار دهند.
در گام آخر، مهار را  در میان چله ها تا حد ممکن پایین آورده 

بافت )کمی بلندتر از عرض گلیم و کوچک تر از قاب داخلی دار( و 
ضخامت 2ـ1 میلی متر است.

نکته: بهتر است مهار از جنس فلز انتخاب شود. با این شرط که 
لبه های آن کامالً صاف، هموار و بدون بریدگی و تیزی باشد.

و  آن   را به زیر دار از دو طرف با دو تکه نخ چله  محکم مي بندند.
نکته: اگر فاصلة  ایجاد شده بین چله ها براي قرار دادن مهارکم 
باشد و مهار به راحتی بین چله ها قرار نگیرد با انگشتان اشاره 
و شصت دست، چله را گرفته و جلو مي کشند  تا با این عمل 

مهار به راحتی در میان چله های زیر و رو قرار گیرد.
ب( قرار دادن هاف:  هاف چه کاربردي دارد ؟ این وسیله در 

کجاي  دار بافت قرار مي گیرد؟
به تصویر صفحه قبل نگاه کنید. میله  یا چوبي که در بین 
چله ها و باالترین قسمت آن قرار گرفته است،  هاف نام دارد. 
استفاده مي شود. در کتاب  باالیي  به جاي نخ زهوار  از  هاف 
دانش فني راجع به  این چوب توضیحات الزم داده شده است 
هاف جایگزین نخ زهوار باالیي مي شود. براي قرار دادن  این 
وسیله در جاي خود مي توان همانند قرار دادن مهار عمل کرد. 
هاف براي زیر و رو نگاه داشتن چله ها و همچنین امکان عبور 
آسان تر پود از میان چله ها  به کار مي رود. براي عبور راحت 
پود از میان چله ها، هاف را به پایین حرکت می دهند تا فاصله 

میان چله ها بیشتر شود و پود به راحتي از آنها عبور کند. 

چرا لبه های مهار باید کامالً صاف و بدون بریدگی و تیزی باشد؟ در این مورد با دوستان خود مشورت 
و نتیجه را در کالس مطرح کنید.

فکرکنید

 در روش دیگری، برای ایجاد فاصله بین چله ها می توان دست را در میان چله ها برد و با فشار کف دست به 
چله های رو یا پشت دست به چله هاي زیر، فاصلة مناسبی برای قرار دادن مهار ایجاد نموده و مهار را عبور 
داد. این کار برای قرار دادن مهار بین چله ها  تا آخربه صورت متناوب صورت می گیرد. سپس نخ زهوار را 
از یک طرف می برند و از میان چله ها  از سمت دیگر خارج مي کنند. به نظر شما اشکال  این روش چیست؟

پرسش
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شایستگی كوجی بندی

 آیا مي دانید جزء میانی داری که در تصویر ابتدای فصل 1 آمده 
است چه نام دارد؟ به نظر شما این ابزار  چه کاربردهایي در بافت 

مي تواند داشته باشد؟
 کوجي میله اي استوانه اي شکل از جنس چوب  یا فلز با  قطر 
حدود 6-4 سانتي متر است که طول آن کمي بلندتر از عرض 
است و در میانة دار  به صورت عرضي، پایین  هاف )پایین نخ 

راهنماي باال( و روي چله ها قرار مي گیرد.

چگونگي بستن کوجي بر روي دار: بستن کوجي بر دار در 
چند گام به ترتیب زیر انجام مي شود: )تصاویر 31ـ1 تا 35ـ1(

1ـ ابتدا دو میخ یک سانتي متري  به سر کوجي زده مي شود 
یا  اینکه در دو سر کوجي شیاري  ایجاد  مي کنند. 

2ـ  نخي از جنس چله را  به صورت دوال با دست تابیده )یا پود 
کلفت( و محکم دور میخ هاي دو سر کوجي گره مي زنند یا آن 
را در داخل شیار ها قرار می دهند و محکم مي کشند تا نخ کوجي 
در داخل شیار محکم گردد. سپس انتهاي نخ کوجي را در داخل 
شیار طرف دیگر چوب کوجي قرار داده و بار دیگر نخ را محکم 
مي  کشند تا سفت شود. پس از قرار گیري نخ چله داخل شیار آن 
را، محکم گره زده ثابت می کنند. این نخ به نام نخ کوجي1 معروف 

 کاربرد کوجي:کوجي براي جلوگیري از کجي فرش و جداسازي 
و تفکیک چله هاي زیر و  رو و تنظیم چله هاست. همچنین در 
هنگام پودکشی به بافنده کمک مي کند.  بافنده با فشردن دست 
روي چله هاي باالي چوب کوجي مي تواند فاصله اي بین تارهاي 
زیر و رو  ایجاد نماید و بدین ترتیب به راحتي پود ها را با دست یا 

سیخ پود کشي از میان چله ها عبور دهد.

است  و براي گره زدن نخ کوجي از آن استفاده مي شود.
براي  هم  پالستیکي  لوله هاي  از  مي توان  آموزشي  )دردارهاي 
کوجي استفاده کرد. در این صورت  نخ کوجي را مي توان از مجراي 

میاني لوله گذراند(.
قرار مي دهند.  را در بین کوجي و راست رو ها  3ـ زیر سري ها 
اندازه حدود10در 5  به  )زیر سري قطعه چوب مکعبي شکل 
سانتي متري است که براي ایجاد فاصله بین چوب کوجي و چله ها 

از آن استفاده مي کنند(.
4ـ کوجي را به موازات زیر دار و سر دار در پایین چوب  هاف بر 
روي چله ها و به پایه هاي دار )راست رو ها(  به وسیلة نخ چله و 

به شکل ضربدري محکم مي بندند.

با هم گروهي هاي خود بحث کنید و پاسخ  این پرسش را بیابید: به نظر شما اگر براي  هاف چوب مناسب 
در اختیار نباشد از چه چیز دیگري مي توان به جاي آن استفاده کرد؟

بحث گروهی

1. در برخی از مناطق به جای واژه نخ کوجی، واژۀ نخ نیره به کار می برند.

استاندارد عملکرد: قراردادن مهار و هاف و کوجی و اتصال چله ها به کوجی و زیرسازی
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بستن زیرسری به دار        تصویر1-31 

بستن نخ کوجی  روی کوجی و اتصال کوجی به دار        تصویر1-32 

5  ـ نخ دیگري به نام نخ کوجي بندي را که از چله قطر بیشتري دارد و کم تاب است، به دور یک استوانة باریک )مانند خودکار(
مي پیچند.

6  ـ نخ کوجي بند را به کوجي، از زیر نخ کوجي، از سمت چپ گره می زنند و براي استحکام بیشتر چند دور، دور کوجي مي پیچند.
7ـ نخ کوجي بند را از زیر کوجي و سمت راست چلة زیر  هاف عبور داده و از سمت چپ آن به طرف جلو خارج می کنند و آن را از 

روي چوب کوجي می کشند تا چله عقبي به کوجي بچسبد.
8  ـ میله یا چوبي صاف و به قطر تقریبي برابر با زیر سري و به طول حدود 15 سانتي متر روي کوجي و زیر نخ کوجي قرار مي دهند.

9ـ نخ کوجي بند را که در گام هفتم به کوجي چسبانده بودند اکنون از روي نخ کوجي عبور می دهند و به آن گره مي زنند.

در دارهاي بزرگ از چه وسیله اي براي پیچاندن نخ کوجي استفاده مي شود؟
فکرکنید

مرحله اول

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله دوم
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مراحل چگونگی حرکت نخ کوجی بندی بین چله ها و نخ کوجی         تصویر1-33 

مراحل عبور نخ کوجی بندی از روی کوجی و بین چله ها           تصویر1-34 

10ـ  این کار به ترتیب 
بر روي چله هاي زیر هاف 
تا انتها ادامه مي یابد و به 
تناوب، میلة صیقلي با آن 

به سمت راست حرکت 
مي کند.

مرحله اول

مرحله سوم

مرحله سوممرحله دوممرحله اول

مرحله دوم

مرحله چهارم
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در هنگام بستن نخ کوجي بند به  نخ کوجي الزم است در ایجاد فاصلة یکنواخت بین چله ها از یکدیگر 
و همچنین فاصله اضافي با کوجي دقت به عمل آید.

براي مشاهدۀ کوجي بندي، از کارگاه هاي بزرگ بافت موجود در منطقه بازدید کنید. سپس  فرایند 
چله کشي و کوجي بندي را از نزدیک مشاهده، و از عکاسي و فیلم برداري خود در پایان گزارش تهیه 

نمایید.

توجه

جست و جو

مراحل تکمیل کوجی بندی و خارج ساختن چوب صیقلی             تصویر1-35 
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نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کار ردیف

2 )تنظیم دار و سیه بندی )براساس منطقه 1

1 زهوار بندی 2

2 چله کشی و تنظیم کشش چله ها 3

2

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

-  نقش در تیم
-  مسئولیت پذیری

* میانگین نمرات

شرح کار:
انجام دادن مراحل تنظیم و کنترل دار ، سیه بندي بر اساس نقشه ، زهوار بندي و چله کشي به عرض 90 سانتیمتر ) 270 چله ( روي دار و 

تنظیم و کنترل کشش یکنواخت چله ها

استاندارد عملکرد: 
چله کشی بر روي دار یا دستگاه بافت فرش و تنظیم کشش آن

شاخص ها:
تنظیم دار و سیه بندی آن ـ زهواربندی ـ چله کشی روی دار و تنظیم کشش چله ها

شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 135 دقیقه           مکان: کارگاه قالی بافی مجهز به دار قالی با ابعاد 150 در 100 سانتی متر

ابزار و تجهیزات:    
دار قالی به ابعاد 150 در 100 سانتی متر، قیچی، نخ چله، نخ زهوار بندی، متر، ماژیک  مداد

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی،»2« است.

ارزشیابی شایستگی چله کشي:
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نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 قرار دادن مهار و چوب هاف بین چله ها 1

2 بستن نخ اتصال به کوجی و بستن کوجی به دار 2

2 اتصال نخ های چله روی کوجی 3

2 زیرسازی 4

2

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

- مسئولیت پذیری 
- درست کاري و کسب روزي حالل

* میانگین نمرات

شرح کار:
اجرای مراحل قرار دادن مهار و هاف ، بستن زیرسري روي راست روها، بستن نخ کوجي بر روي کوجي، اتصال کوجي روي زیر سري ها، تهیۀ کالف 
تخت از نخ کوجي بند ، اتصال نخ کوجي بند به کوجي، قرار دادن قطعه کمكي کوجي، کوجي بندي تارهاي زیر هاف، گره زدن پایان نخ کوجي

استاندارد عملکرد: 
 قرار دادن مهار و هاف و کوجی و اتصال چله ها به کوجی و زیرسازی 

شاخص ها:
 قرار دادن مهار و هاف بین چله ها، بستن کوجي و زیرسازي در 90 دقیقه

شرایط انجام دادن کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 90 دقیقه           مكان: کارگاه بافت فرش مجهز به دارهاي قالي بافي با  ابعاد حداقل 150 * 100 سانتي متر 

ابزار و تجهیزات:    
 دفتین، چاقو یا قالب بافت، سیخ پود کشي 

 دار قالي بافي گردان با ابعاد 150×100 سانتي متر، زیر سري، کوجي ،قیچي، نخ چله، نخ کوجي بندي، نخ پود، خامه و نخ زنجیره

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی، »2« است.

ارزشیابی شایستگی کوجي بندي:
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فصل 2

بافت گلیم ساده
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شایستگی بافت گلیم ساده

مقدمه

گلیم چگونه بافته  مي شود؟ آیا بافت گلیم روش هاي مختلفي 
دارد؟ به نظر شما تفاوت گلیم ها در چیست؟ گلیم ها را بر چه 

اساسي مي توان دسته بندي کرد؟   

گلیم دست بافته اي است که با گذراندن رشته هاي پود از زیر و 
روي رشته اي تار، با استفاده از دست، ابزار و وسایل گلیم بافي،  
بافته مي شود. تقریباً در همه مناطق ایران با بهره گیري از انواع 
روش ها بافته هاي متنوعي از گلیم عرضه مي شود. گلیم ها از  
چند نظر  قابل تقسیم بندي است. در یك تقسیم بندي گلیم ها 
را بر اساس شكل ظاهري و رخ آنها به دو دسته گلیم یك رو 

وگلیم دو رو تقسیم مي کنند. در گلیم یك رو طرح و نقش ها 
تنها از یك رو وضوح دارد وگلیم از یك طرف مورد استفاده قرار 
می گیرد. نقوش گلیم هاي دو رو از هردو طرف وضوح داشته و 

هر دو طرف گلیم قابل استفاده است. 
در تقسیم بندي دیگر، گلیم ها بر اساس شیوۀ  بافت  و شیوۀ 

پودگذاري به دو دسته تقسیم بندي مي شوند:
 دستۀ دوم: پودگذاري  ـ دستۀ اول: پودگذاري به صورت سادهـ 

به صورت پیچشي 
هرگروه داراي زیر مجموعه هایي است که در نمودار نشان داده 

شده است. 

2
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

انواع گلیم

پیچشی ساده

مروارید

پود معلقجفت قالب

ورنی

تك قالب

الدی

چله مشترک

حصیری

چاکدار

سوزنی

پود سراسری

مرحله اول: چله کشی

مرحله دوم: سربندی

تنظیم  و  چله کشي  سیه بندي،  شامل  مجموعاً  اول  مرحله 
کشش چله ها و قرار دادن اجزاي دار از جمله مهار و هاف و 
کوجي بندي است. این مرحله را در فصل اول کتاب آموخته اید.

بافتۀ ابتدا و انتهاي گلیم یا قالي را »  سربندي« مي گویند . در 
همه انواع گلیم، پس از چله کشي و قبل از بافت بدنۀ اصلي 
گلیم، سربندي را می بافند. سربندي انواع مختلفي  دارد که 
در این کتاب براي هر یك از  انواع گلیم، یك نوع سربندي 

انتخاب وآموزش داده مي شود.
کاربرد سربندي : براي ثابت نگه داشتن چله ها و  ایجاد نظم در 
ابتدا و انتهاي گلیم یا قالي آن را سر بندي مي کنند. همچنین  
باعث جفت شدن تارهاي زیر و رو  و صاف شدن دم یا لبه بافت 

گلیم یا فرش مي شود. سربندي ضمن  ایجاد زیبایي ظاهري، 
موجب افزایش استحكام دو سر بافته می گردد  تا هنگام استفاده 
از گلیم یا فرش ابتدا و انتهاي آنها از هم گسیخته و پاره نشود. 
نكته: طول)ارتفاع( سربندي متناسب با  طول گلیم  )بین 2 تا 

10 سانتي متر( در نظر گرفته مي شود.
اجزاي سربندي: سر بندي به طور معمول داراي دو یا  سه 
جزء است: »زنجیره، گلیمك )کرباس( و ملیله« الزم به توضیح 
و  زنجیره  با  تنها  را  سربندي  مي توان  مواردي  در  که  است 

بافت هریك از انواع گلیم داراي مراحلي است: 

استاندارد عملکرد: پودگذاری به روش های متعدد)سراسری، چاکدار، چله مشترک، تک قالب، 
جفت قالب و پود معلق و...( ایجاد نقش در گلیم، بر اساس نقشه و جداسازی گلیم 

بافته شده از دار بافندگی
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گلیمك انجام داد و از جزء سوم که جنبه تزییني دارد صرف 
نظر کرد. نام گذاري انواع سربندي بر اساس نوع ساده بافي یا 
ملیله صورت مي گیرد. در اینجا سربندي کرباسي با توجه به دو 

جزء آن یعني زنجیره وگلیمك آموزش داده مي شود )به تصویر 
صفحه 9 کتاب مراجعه شود(.

الف( زنجيره

پس از پایان چله کشي، قرار دادن  هاف، و مهار و کوجي بندي، 
زنجیره بافي مي کنند. زنجیره بافي برای استحكام بخشیدن به 
ابتدا و انتهاي گلیم و همچنین منظم کردن چله ها و جفت نمودن 
تارهاي زیر و رو در ابتداي قالي و گلیم است. زنجیره بافي به دو 
 زنجیره بافي  روش انجام مي گیرد: زنجیره بافي متداخل)گندمي(ـ 

قایقي)جناقي(
الزم  بافي  زنجیره  از  قبل  متداخل)گندمي(:  بافي  زنجیره 
است بافنده پود مناسب براي زنجیره را آماده کند. پود مناسب 
زنجیره را که »دوال« است با دوال کردن یك رشته نخ  از جنس 
و ضخامت همان نخ هاي چله فراهم می سازند و به کالف کوچكي 
پود  است طول  الزم  زنجیره  ردیف  هر  براي  مي کنند.  تبدیل 
»دوال« حدود 5 برابر عرض چله ها ) عرض گلیم( در نظر گرفته 
شود. براي ساختن کالف تخت الزم است یك سوم از طول پود 
حاصل را از سر آزاد آن بین دو انگشت شست وکوچك به صورت 
»ضرب در« پیچیده  و پس از بیرون آوردن از انگشتان،  دو سوم 

دیگر را به صورت عمودي به دور آن بپیچانند. )در این صورت سر 
دوالي متصل به هم بیرون مي ماند.(

زنجیره بافي را مي توان به دو شیوه »دستي« و»با قالب« انجام 
داد. طول پود دوالي الزم براي یك ردیف زنجیره در هر دو شیوه 
برابر است. باید توجه داشت بافنده )چپ یا راست دست( زنجیره 
بافي را مي تواند از هر دو سمت  چپ یا راست انجام دهد. البته 
جهت زنجیره  بسته به  اینكه از راست آغاز شود یا از چپ متفاوت 
است. بافت زنجیره )توسط بافندۀ راست دست( به ترتیب زیر در 

چند گام  انجام مي شود:
 1ـ سر دوالي پود کالف را از زیر دو چله سمت راست به سمت 
بیرون دار عبور می دهند و مابقي کالف را از میان حلقۀ تا شده نخ 
خارج ساخته و به اندازه اي مي کشند که پود به چله متصل گردد 

و به راحتي جابه جا نشود.

نخ چله و پودهای رنگی برای سربندی       تصویر2-1 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

2ـ براي ادامۀ کار،کالف خارج شده را  از روي دو چلۀ بعدي به 
پشت آن می برند و دوباره کالف را  از میان دو الي آن بیرون 
می آورند و مي کشند  و تا آخرین چله  این کار را تكرار مي کنند. 

کشش پود باید به اندازه اي باشد که فاصله چله ها ثابت بماند  
وحالت عمودي آنها را به هم  نریزد. )کشش یكدست و به اندازه 
مانع کیس خوردگي وجابه جایي چله ها در ادامه بافت مي شود(.

ایجاد حلقه برای زنجیره بافی         تصویر2-2 

مرحله اول

مراحل زنجیره بافی گندمی       تصویر 3ـ2 
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مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی گندمی          تصویر 3ـ2 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی گندمی         تصویر 3ـ2 
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٣ـ پس از انجام دادن زنجیره بر آخرین دوچلۀ سمت چپ، بقیه 
پود دوال را  در راستاي تسمه ) عرض گلیم( از بین ٦  یا 8 چله  

به داخل کار عبور مي دهند.

٤ـ سر اضافۀ نخ، پس از هشمین چله به سمت بافنده از متن کار 
خارج مي شود و اضافۀ نخ پس از کامل شدن بافت سربندي و 

کوبیدن آن قیچي مي شود.

ادامۀ مراحل زنجیره بافی گندمی        تصویر2-3 

مرحله هشتم

مرحله نهم

 در زنجیره بافي همواره الزم است با  یك دست، دوالي  نخ را  از یكدیگر باز نمایند و جاي نخ باال و پایین را تا انتهاي 
کار عوض نكنند. )در غیر این صورت بر اثر پیچ خوردگي در بافت، زنجیره شكل نامناسب پیدا مي کند و هماهنگي 

آن را از بین مي برد. همچنین فاصلۀ میان چله ها بیشتر یا کمتر مي شود و بافت را نامرتب مي کند.(

توجه



51

فصل دوم   بافت گلیم ساده

توجه

روش های اشتباه در دست گرفتن قیچی و حرکت آن

روش صحیح در دست گرفتن قیچی و حرکت آن
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توجه

روش های صحیح در دست گرفتن سیخ پودکشی و حرکت آن

روش اشتباه دردست گرفتن سیخ پودکشی و حرکت آن
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

احتیاط کنید

روش های صحیح در دست گرفتن چاقوی بافت و حرکت آن

روش های اشتباه در دست گرفتن چاقوی بافت و حرکت آن
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ایمنی و بهداشت

زاویه اشتباه نوک دفتین با چله ها زاویه و حرکت درست نوک دفتین نسبت به چله ها

حالت اشتباه دست و زاویه غلط دفتین

حالت و روش صحیح دفتین زدن
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

اهمیت و کاربرد زنجیره بافي:
 فواصل تارها را براي شروع بافت گلیم حفظ و منظم مي کند. الفـ 
 پس از پایان بافت و جدا سازي گلیم از دار از ریزش بافت به  بـ 

سمت پایین جلوگیري مي کند.
 زیبایي و جلوه مناسبي به سربندي مي دهد. جـ 

زنجیره بافي قایقي )جناغي(: براي زنجیره قایقي، نخ مخصوص 
زنجیره را برمی دارند و بر جفت اول  چله ها گره مي زنند یا از 
البه الی چند تار اولیه عبور می دهند و به سمت خارج می برند. 

سپس آن را از دور جفت چله بعدي عبور می دهند و تا آخر ادامه 
مي دهند. بعد از اتمام یك ردیف، مي توان کار را تمام شده فرض 
کرد و انتهاي نخ زنجیره را به راست رو ها متصل کرد. یا  اینكه در 
جهت معكوس، در ردیف دیگري  این عمل را تكرار نمود البته قبل 
از اجرای ردیف دوم )رج دوم( باید یك بار پود سراسری به صورت 
زیر و رو گذرانده شود و بعد از آن ردیف دوم را اجرا کرد و در 

نهایت سر نخ را به راست روها بست )تصویر٤-2(.

مرحله اول

مرحله دوم

مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(        تصویر 4ـ2  
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مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(         تصویر 4ـ2  
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(       تصویر 4ـ2  
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مرحله نهم

مرحله دهم

مرحله یازدهم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(       تصویر 4ـ2 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله دوازدهم

مرحله سیزدهم

مرحله چهاردهم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(       تصویر 4ـ2  
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مرحله پانزدهم

مرحله شانزدهم

مرحله هفدهم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(     تصویر 4ـ2  
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

باید قبل از عملیات زنجیره بافي به روش قایقي، طول نخ زنجیره برمبنای تعداد چله ها، مناسب انتخاب 
شود.

توجه

ب(ساده بافي يا گليمك 

پس از بافت زنجیره، ساده بافي مي کنند. در  اینجا شیوۀ موسوم به 
»کرباسی«  آموزش داده مي شود.

دارهاي  روي  بر  که  است  ساده  بافت  نوعي  کرباسي:  بافت 
کوجي دار بافته مي شود. در این نوع بافته از همان نخ چله، به 
منظور پود استفاده مي شود. به دلیل ضخامت یكسان نخ پود و تار 
به آن بافت متعادل نیز گفته مي شود. در سطح  این نوع بافت، تار 
و پود و به صورت یك در میان به شكل همسان دیده مي شود. 
گاهي براي جلوه دار نمودن  این نوع بافته از نخ پشمي و پود 
پنبه ای  نیز استفاده مي شود. این نوع گلیمك عموماً بعد از زنجیره 
بافي بر روي چله کشي با ارتفاعي در حدود 5  ـ2 سانتي متر، بسته 

به اندازه بافت و به سلیقه بافنده  ایجاد مي شود.
بافت کرباسي را در چندگام  به ترتیب زیر انجام مي دهند:

1ـ  در اولین گام، پود مورد نیاز را به اندازۀ کافي از نخ چله یا پود 
انتخاب و به صورت کالف کوچكي آماده مي کنند. )در فصل قبل 

نحوه درست کردن کالف تخت توضیح داده شده است(

نكته : مقدار نخ مورد استفاده براي پود به ازاي هر رج، از نظر طول 
1/5برابر پهناي )عرض( بافت در نظر گرفته مي شود. براي مثال: 
مقدار پود مورد نیاز براي بافت گلیمي  به پهناي 1 متر و به تعداد 

10 رج، در حدود 15 متر خواهد بود.
 2ـ  هاف را  تا نزدیكي چوب کوجي پایین می آورند تا در زیر 

کوجي فاصله اي بین تارهاي زیر و رو  ایجاد شود. 
٣ـ با کمك یك دست و یا سیخ پود کشي،کالف پود را از بین 
چله ها که زیر و رو شده عبور می دهند. بعد از عبور پود در یك 
رج به صورت کامل، چوب  هاف دوباره بطرف باال هدایت مي شود.
٤ـ با دست مخالف پود را از همان قسمت )زیر و رو شده( به شكل 

اریب ال به الي چله ها حرکت می دهند و پایین مي برند.
5  ـ سر آزاد پود را از حدود دو سانتي متر مانده به لبۀ کار، از سمت 
راست )براي بافنده راست دست( وارد چله ها می کنند و از البه الي 
چله ها و هم راستا با تسمه، عبور می دهند  و  اضافه آن را از بین 

چله ها بیرون می آورند )تصویر 5  ـ2(.

مرحله هجدهم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(       تصویر2-4 
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اگر طول پود، با توجه به عرض بافته، به اندازه اي محاسبه شود که تا آخر برسد و در میانۀ کار کم نیاید  
)کوتاه تر از عرض نباشد( استحكام بافت بیشتر مي شود.

توجه

اگر طول نخ پود  نسبت به عرض بافته در هنگام بافت کوتاه انتخاب شود در نهایت چه اشكالي به وجود 
مي آورد؟

پرسش

٦  ـ پود را نسبت  به ردیف قبلي با فاصله اي  حدود 10 سانتي متر  
به تدریج پایین مي آورند وآرام آرام از یك سمت و بیرون کار با 
حرکت نیم دور مچ دست، عمل دفتین زني به صورت آرام انجام 

مي گیرد. براي دفتین زني ابتدا تیغه هاي سمت چپ دفتین را 
داخل چله ها می برند و به تدریج دفتین که به لبه کار نزدیك شد 
تیغه هاي میانه و راست دفتین وارد چله ها مي شود. )تصویر ٦  ـ2(

عبور نخ چله به صورت یک درمیان از میان تارها       تصویر2-5 

چگونگی دفتین زدن در کرباس بافی       تصویر2-6 

مرحله اول

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله دوم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

ـ باید در نظر داشت که در جریان دفه زنی الزم است با  انگشت دست مخالف، مقداری از پود با فاصله ای 
حدود ده سانتی متر  نسبت به محل دفه زنی  از میان چله ها به طور موقت بیرون  بیاید  و کشش آن 
با دست در هنگام دفه زنی حفظ شود تا پود با کششی متوسط و یكسان بخوابد. در آن صورت نظم و 

فاصلۀ چله ها هم حفظ می شود. 
ـ کشش پود ها در گلیم کرباس باید متوسط و یكدست  باشد تا موجب کشیده شدن تار ها به سمت 

داخل و جمع شدن عرض تار هاي چله نشود.

توجه

7ـ پس از خواباندن پود، با ضربه هاي محكم تر دفتین، بافت را 
متراکم و یكنواخت مي کنند.

8  ـ به همین ترتیب پودگذاري در هر ردیف، عكس ردیف قبلي، 
از زیر و روي چله ها انجام مي شود تا به ارتفاع مورد نظربرسد. 

)تصویر 7ـ2(

اگر از ابتدا ضربه هاي دفتین بر روي پود ها محكم باشد چه اتفاقي مي افتد؟
فکرکنید

مرحله اول

مرحله سوم

مرحله دوم

مراحل تکمیل ساده بافی        تصویر7ـ2 
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ـ پود را در گلیم هایي با ابعاد بزرگ به وسیله دست و در ابعاد کوچك با سیخ یا قالب بافندگي عبور 
می دهند.

ـ در پود کشي از سمت راست، تارهاي رویي زیر کوجي را با دست به عقب فشار می دهند تا با بیشتر 
شدن فاصله بین چله هاي زیر و رو، پودگذاري به راحتي انجام شود.

توجه

مرحله سوم: بافت گليم

الف( بافت گليم  ساده پود سراسري

پس از سربندي، بدنۀ اصلي گلیم را مي بافند. در این فصل بافت 
به نظر مي رسد گلیم ساده  گلیم ساده آموزش داده مي شود. 
قدمتي بیشتر از دیگر انواع داشته باشد.  این گلیم  با گذراندن 
پودهاي رنگارنگ از میان تار بافته مي شود. گلیم ساده یكي از 
انواع  گلیم است که با توجه به شیوۀ بافتش در مقایسه با دیگر 
انواع به  این نام شناخته شده است. گلیم ساده از متداول ترین 
انواع گلیم است که خود به چند شیوه بافته مي شود. هر یك از 
انواع آن را با  ایجاد تغییر در شیوه گذراندن پود مي توان بافت. 

گلیم پود سراسري نسبت به دیگر انواع شیوۀ بافت آسان تري دارد. 
این نوع گلیم، گام به گام به همان شیوۀ کرباسي بافته مي شود.
با  این تفاوت که در گلیم کرباسي براي پود عموماً از  نخ چله 
استفاده مي شود، در حالي که در این روش از خامه هاي رنگي 

کمك گرفته مي شود.  
گلیم ساده پود سراسری را پس از سر بندي، در چند گام به 

بیشترگلیم هاي ساده به صورت دو رو است یعني دوطرف  این 
نوع گلیم مشابه است. البته برخي از گلیم هاي ساده به سبب نوع 

بافت، پود گذاري و نوع نقشه به صورت یك رو بافته مي شوند.
نقوش گلیم هاي ساده  به چهار صورت است:

نا منظم( رنگي  چند  یا  دورنگي  ـ  اَبَْرش   ( یكدست  کامالً  1ـ 
محرمات  عمودي ٤ـ  محرمات  افقي ٣ـ  )راه راه(  محرمات  2ـ 

جناغی )افقي وعمودي(

ترتیب زیر  مي بافند:
با  با توجه به تعداد رنگ هاي مورد نظر و  1ـ پودهاي رنگي را 
ضخامت و مقدار  الزم انتخاب و به کالف هاي کوچك تخت تبدیل 

مي کنند.
2ـ از یك سمت پود را از زیر و روي چله ها )به غیر از چله هاي 
شیرازه( به سمت دیگر می گذرانند و به دقت با دفه آن را تا رسیدن 

به سر بندي مي کوبند. )تصویر 8  ـ2( 

ایجاد تفاوت ظاهري در گلیم هاي ساده به چه دلیل است؟ کدام یك بیشتر تأثیر دارند چله ها یا پودهاي 
رنگین؟

فکرکنید
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

٣ـ سر آزاد پود را از دو طرف به دور چله هاي شیرازه می پیچانند و 
دوباره پود را از البه الي چله ها و با عوض کردن چله زیر و رو، باز 

می گردانند و دفه مي زنند.  

٤ـ رفت و برگشت پود ها  را به صورت سراسري در یك یا چند رج 
انجام می دهند و با توجه به نقشه، دفه زني و شیرازه پیچي  را  به 

ازاي  هر رج تا پایان بافت ادامه مي دهند. )تصویر 9ـ2( 

مراحل پودگذاری گلیم ساده      تصویر2-8 

مرحله اول

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله چهارم

مرحله اول

مراحل شیرازه پیچی       تصویر 9ـ2 
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در این نوع گلیم بیشتر نقوش را ه - راه  رنگي افقي بافته مي شود. تنوع رنگ نقوش را ه- راه  به تغییر 
رنگ پود در بین رج ها بستگی دارد . در طول یك رج یا  چند رج از ابتدا تا انتهاي گلیم  معموالً از پود 
یك رنگ استفاده مي شود. اگر در میانه رج ها  به طور  اتفاقي رنگ پود را عوض کنند، در این صورت 

نقوش را ه - راه در هم و به اصطالح اَبَْرش  ایجاد مي شود. 

توجه

ادامه مراحل شیرازه پیچی     تصویر2-9 

مرحله سوم

مرحله دوم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

یک نمونۀ گلیم ساده راه راه )پودگذاری به روش سراسری(       تصویر2-10 

 یک نمونۀ گلیم ساده قدیمی)پود سراسری(       تصویر2-11 
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ب(بافت گليم ساده چاکدار

بافت گلیم سادۀ چاک دار هم، چندان پیچیده نیست. در  این 
شیوه  در محل خطوط  مرزي عمودي  و هم راستا با چله ها، 
شكاف )چاک(  ایجاد مي شود. بافت گلیم ساده چاک دار را پس از 

سربندي در چند گام به ترتیب زیر انجام  مي دهند:
1ـ پودهاي رنگي را از نظر ضخامت، تعداد رنگ و مقدار الزم  
مطابق با نقشه  انتخاب و هر پود رنگي را به صورت کالف هاي  

کوچك تخت  آماده مي کنند.
2ـ در صورت لزوم مطابق با نقشه چند رج اولیه را تا رسیدن 

به رجي که نقوش باید از آنجا آغاز شود، به شیوۀ پود سراسري، 
آغاز  رج  اولین  از  هم  را  پیچي  شیرازه  و  می کنند  ساده بافي 

می نمایند.
٣. در اولین رِج  ایجاد نقش، پود رنگي هر نقش را مطابق با نقشه تا 
مرز تغییر رنگ از زیر و روي چله ها  با رفت و برگشت می گذرانند، 
ضمن تنظیم کشش یكسان پود، دفه زني مي کنند. از آنجا که 
در مرز تغییر رنگ، هیچ پودي عبور نمي کند، شكافي در راستاي 

چله ها شكل مي گیرد. )تصویر 12ـ2(.

مراحل بافت دو رنگ کنار یکدیگر در گلیم چاک دار      تصویر2-12 

مرحله اول مرحله دوم

مرحله سوم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

٤ـ گذراندن پود، تنظیم کشش و دفه زني و شیراز پیچي را تا پایان هر نقش و تغییر پود رنگي ادامه مي دهند و در صورت 
اتمام پود یا نقش، سر آزاد پود را حدود دو سانتي متر به زیر همان رج و البه الي پودها برمی گردانند و پس از دفه زني محو 

مي کنند. )تصویر 1٣ـ2(.

ـ باید توجه نمود که خط عمودي و صاف نقوش که در جریان بافت  به شكاف )چاک( تبدیل مي شود 
نباید بیش از 1 سانتي متر باشد زیرا  گلیم را  سست می کند و زود پاره مي شود. بنابر این در این شیوه  
نقوش داراي خطوط عمودي صاف و بلند را نمي توان بافت در حالي که بافتن نقوش دارای خطوط بلند 

افقي  بسیار آسان ومتداول است.
ـ در این نوع گلیم، بیشتر  نقوش  هندسي با خطوط  افقي، اریب، عمودي دندانه اي و پلكاني بافته 

مي شوند . نقوش مثلثي، لوزي، شش ضلعي و هشت ضلعي از  این جمله اند.

توجه

مراحل بافت و تکمیل نقشه گلیم ساده به روش چاک دار      تصویر2-13 

مرحله اول مرحله دوم

مرحله سوم
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یا در  بافت برخي گلیم ها چاک ها در خطوط عمودي  گاه در 
راستاي چله ها یك نقش کوچك  ایجاد مي شود. در  این صورت، 
بافنده باید مرحله به مرحله، قسمت هاي فضاي کوتاه را ببافد که 

در اصطالح به آنها » فضاي کند« گفته مي شود.
در بافت هاي بسیار ظریف که چاک هاي کوتاه  ایجاد مي شود، 

اصطالح »چاک نامرئي« مرسوم است.
از مزایاي بافت چاک دار دو رو بودن گلیم است . به این معني که 

نقوش هر دو روي گلیم  مشابه اند. 
برخي ویژگي هاي بافت هاي چاک دار:

1ـ در هر رج از بافت که معادل یك ردیف افقي نقشه است تعداد 
رفت و برگشت پودها زوج است. با توجه به ریزبافت و درشت بافت 
بودن گلیم معموالً 2 تا ٤ ردیف، رفت و برگشتي یك رج بافت را 

تشكیل مي دهد. 
2ـ هر ردیف عمودی نقشه معادل یك تار است.

٣ـ همه نقوشی که با  این روش بافته مي شوند هندسي هستند.
شروع  زیاد  عرض  از  که  نقوشی  چاک دار  بافت  روش  در  ٤ـ 
مي شوند و در همان عرض کم مي شود را مي توان ابتدا به صورت 

کامل بافت و سپس به بافت زمینه آن پرداخت. 
5  ـ در روش بافت چاک دار نقوشی که از عرض کم شروع مي شوند 
و به تدریج عرض آنها زیاد مي شود، ابتدا باید زمینه را بافت سپس 

اقدام به بافت نقوش کرد.
٦   ـ براي بافت این روش از پودهایي با طول بلند استفاده می شود 
تا نخ کمتر اضافه شود. در آخر اضافات خامه ها با قیچي بریده 

مي شود.
7 ـ در بافت گلیم هاي چاک دار، در قسمت هاي طولي بین دو 
رنگ متفاوت، شكاف یا چاک هایي  ایجاد مي شود که این جزء 

خصوصیات  این بافت محسوب مي شود. 
8  ـ گلیم هایي که با  این روش )چاک دارـ پله اي ـ گل به گل ( 
بافته مي شود، دو روي آنها یكسان و هر دو رو قابل استفاده است.

بخشی از یک گلیم چاک دار        تصویر2-14  بخشی از یک گلیم چاک دار ظریف        تصویر2-15 

اگر  طول چاک ها زیاد باشد چه راهكار هایي براي آن دارید؟ 
پرسش
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

پ( بافت گليم سادۀ چله مشترك 

بافت گلیم چله مشترک همانند بافت چاک دار در چند گام انجام 
مي شود. با  این تفاوت که در  این روش پودهاي غیر همرنگ در 
مرز جدایي دو نقش هنگام بافت به دور یك تار یا چله پیچیده 
مي شوند )تصویر 1٦ـ2(. از  این جهت در سطح بافت چاک و 
با  پود  دو  پیچش  نمي شود.  دیده  رنگي  سطوح  بین  شكافي 
رنگ هاي مختلِف دور یك چله در محل چله مشترک برآمدگی 

کوچكی بر سطح بافت یا گلیم  ایجاد مي کند.
البته محل پیچش دو پود به دور یك چله باعث  ایجاد تیرگي در 

مرز عمودي بین نقش ها مي شود که اصطالحاً به  این درگیري 
پودها و رنگین شدن مرز نقوش، »فلفل نمكي«، »دم چلچله اي« 

و »  اسپورت« نیز مي گویند.
گلیم در این شیوه،  بر اثر درگیری پودها از لحاظ ساختاري نسبت 

به بافت چاک دار انسجام و تراکم بیشتری پیدا می کند.
شكل ظاهري دو روي  این نوع گلیم یكسان است و هر دو رو قابل 

استفاده است.

مرحله اول

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله چهارم

مراحل پودگذاری چله مشترک      تصویر 16ـ2  
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بافت گلیم چله مشترک از نظر روند بافت با گلیم چاک دار چه تفاوتي دارد؟ آیا بافت نقوش، گل به گل 
است یا خیر؟

با هم گروهي هاي خود در این مورد مشورت کنید و ضمن تهیۀ پاسخ، آن را به هنرآموز خود تحویل 
دهید.

فکرکنید

ادامه مراحل پودگذاری چله مشترک         تصویر2-16 

مرحله پنجم

مرحله هفتم

مرحله ششم

مرحله هشتم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

د(بافت گليم ساده تك قالب

آیا مي توانید روش بافت گلیم سادۀ تك قالب را حدس بزنید؟
به نظر شما این شیوۀ بافت، از لحاظ ساختاري با گلیم چله مشترک 

چه شباهت ها و چه تفاوت هایي دارد؟
آیا این دسته از گلیم ها به صورت یك رو قابل استفاده اند یا از دو 

طرف آنها مي توان استفاده کرد؟
بافت این گلیم هم مانند بافت چله مشترک است، با  این تفاوت 
که درگیري دو پود رنگي در مرز عمودي نقوش یا مرز  نقوش 

 بافت گلیم تك قالب در چند گام پس از سر بندي  به ترتیب زیر 
انجام مي شود:

1ـ قبل از بافت الزم است بافنده پود مناسب را انتخاب و براي 
اجراي بافت آن را به صورت کالف کوچك تخت آماده نماید. در 

انتخاب و آماده کردن پود الزم است به نكات زیر توجه شود:.
ـ براي ایجاد نقش از پود دوال تاب به صورت رشته پیوسته استفاده 

شود.

٣ـ دو عدد پود رنگي، متناسب با رنگ زمینه یا ساده بافي 
کناره هاي گلیم براي شیرازه ها انتخاب می شود و آنها را به 
شكل کالف فیتیله اي کوچك درمی آورند ) نخ هاي شیرازه به 

صورت دو الست(.

و زمینه در موقع بافت بدون دخالت تار مشترک  اتفاق مي افتد. 
)تصویر 17ـ2و 18ـ2(.

به عبارت دیگر در  این روش پودها بین دو چله با یكدیگر قالب 
مي شود و مرز دو رنگ توسط پودها  اتصال می یابد.

به همین جهت در  رفت و برگشت پودها بین دو چله اي که پود ها 
به هم قالب شده اند، برآمدگي چنداني به وجود نمی آید. ظرافت 

در بافت و نقوش، در  این روش از چله مشترک بیشتر است.

ـ پودهاي مورد استفاده باید دوال تاب وکم تاب باشد.
ـ ضخامت پود هاي رنگي نقش اندازي حدود ٣ـ2 برابر ضخیم تر 

از چله باشد.
ـ مقدار پود هاي رنگي باید متناسب با نقشه و ابعاد گلیم محاسبه 

شود.
2ـ حدود 2ـ1 جفت چله در ابتدا و انتهاي چله کشي به شیرازه 

اختصاص داده مي شود.

٤ـ شیرازه پیچي بر اساس تعداد چله هاي مشخص شده انجام 
مي گیرد. )در سمت راست و چپ پود یا خامه، شیرازه به صورت 

ساده و موازي به حالت دوراني به دور چله ها پیچیده مي شود(.
5  ـ پس از اجراي شیرازه ها اقدام به پودگذاري حاشیۀ متن و یا 

بافت  این روش همانند چله مشترک به صورت رج به رج مي باشد.

براي تقسیم بندي فضاي حاشیه و زمینه، اصوالً تناسب ٣ به 1 رعایت مي شود )نسبت به پهناي کامل 
چله کشي 1 قسمت  به مجموع حاشیه هاي سمت راست و چپ اختصاص پیدا مي کند و قسمت 

باقي  مانده  برای نقش اندازي زمینه یا متن گلیم اختصاص می یابد(.

توجه

توجه
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زمینه مي شود. )جهت پودگذاري بر اساس راست دست  و چپ 
دست بودن افراد متفاوت خواهد بود(.

٦  ـ نحوه پودگذاري در این روش همانند پودگذاري گلیم ساده و 
سربندي کرباسی است.

7ـ اتصال پودهاي رنگین با هم، که به صورت ناپیوسته است 
به شكل حلقه اي و بین دو چله )مرز تغییر رنگ( انجام مي شود 

)تصویر2-18(. 

مراحل درگیر ساختن سر پودهای رنگی ابتدای بافت و تک قالب کردن آنها با یکدیگر       تصویر2-17 

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مراحل پودگذاری تک قالب        تصویر 18ـ2  
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براي ایجاد حلقۀ پود هاي رنگین بین نخ هاي چله، پودگذاري به صورت رفت و برگشتي انجام مي گیرد.
توجه

ادامه مراحل پودگذاری تک قالب        تصویر2-18 

مرحله هفتم

مرحله هشتم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

ث( بافت گليم ساده  جفت قالب

یكي دیگر از روش هاي بافت گلیم ساده ،روش جفت قالب 
است که پس از سربندي اولیه در گام هاي مختلفي به ترتیب 

زیر  بافته مي شود:
1ـ پودهاي رنگي با ضخامت الزم و متناسب با نقشه مورد 
نظر را انتخاب و هر پود رنگي را به چند کالف کوچك تخت 

تبدیل مي کنند . 

2ـ  ابتدا چند رج  تا مرز  ایجاد نقوش، ساده بافي مي کنند و 
بافت شیرازه نیز در هر رج انجام مي شود.

٣ـ رج اول از مرز  ایجاد نقش را به شیوه پود سراسري از سمت 
راست و چپ با پود رنگي مطابق با نقشه شروع می کنند، تا 
مرز تغییر رنگ، کار پودگذاري را ادامه مي دهند و سر نخ را 
در همان مرز به سمت بافنده رها مي سازند. )تصویر 19ـ2(.

٤ـ اگر نخ سمت راست از زیر چله بیرون آمده باشد پس از 
عبور از روي پود رنگي مقابل، به همان شكل به راه خود ادامه 
می دهد و برمي گردد. یعني با یك رفت و برگشت در محل 

اتصال، دو پود از زیر و روي یكدیگر عبور مي کنند و تشكیل 
قالب مي دهد. )تصویر 20ـ2(.

شکل قرارگیری پودها برای شروع بافت جفت قالب       تصویر2-19 
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5  ـ پودگذاري نخ سمت چپ نیز مانند نخ سمت راست انجام 
مي شود و نقشه را به همین شكل تا انتها مي بافند. )تصویر 21ـ2(

از ویژگي هاي مهم  این روش پودگذاري  این است که در هنگام 
بافت، پشت کار رو به روي بافنده قرار دارد.

مرحله دوم

مرحله سوم

مراحل بافت و ایجاد قالب اولیه پودها       تصویر2-20 

مرحله اول
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

٦  ـ  پس از بافت آخرین رج، سربندي پایاني مانند ابتداي گلیم 
انجام مي شود.

7ـ  در آخرین گام گلیم  را  از دار جدا  مي سازند.

 هم زمان با پودگذاري به روش جفت قالب شیرازه پیچي ادامه می یابد. پس از هر رفت و برگشت 
و  ایجاد دو قالب در محل تغییر رنگ ها دفتین زدن انجام مي شود. 

این دو مرحله )٦ و 7( در بافت تمام گلیم ها رعایت می شود. همچنین در بافت انواع قالی نیز این کارها 
را برای پایان بافت انجام می دهند.

توجه

یادآوری

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله چهارم

ادامه مراحل پودگذاری جفت قالب      تصویر 2-21 
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چه تفاوت دیگري به غیر از روش پودگذاري بین جفت قالب و روش هاي دیگر پودگذاري در گلیم 
ساده وجود دارد؟

بحث گروهی

در بازار فرش فروشان پودگذاري به روش جفت قالب به »پشت گره« شهرت دارد.
توجه

با گروه خود، ضمن مراجعه به بازار فرش فروشان یا کارگاه گلیم بافان، در مورد  نام هاي مختلف 
پود معلق پرسش و جو کنید.

کار گروهی

ج( بافت گليم ساده به روش  پود معلق

روش دیگر پودگذاري در گلیم ساده ، پود معلق نام دارد. گلیم هاي ساده اي که به این روش بافته مي شوند یك رو هستند. 

 براي بافت این نوع گلیم پس از سربندي اولیه، گام هاي زیر 
به ترتیب انجام مي شود.:

1ـ پودهاي رنگي، متناسب با ضخامت چله ها و نقشۀ موردنظر 
آماده می شود و از هر پود رنگي کالف هاي کوچك تخت تهیه 

مي گردد.
نقوش  ایجاد  تامرز  گلیم ها،  همه  مانند  بافت،  آغاز  2ـ 
ضمن  چند رج ساده بافي، شیرازه پیچي را در هر رج انجام 

مي دهند.

پشت و روی یک گلیم بافته شده به روش جفت قالب       تصویر2-22 

پشت گلیمروی گلیم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مراحل اولیه بافت گلیم پود معلق        تصویر2-23 
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٣ـ در رج هاي  ایجاد نقش، پود رنگي مطابق با رنگ آن در نقشه، 
به صورت سراسري از زیر و روي چله ها تا پایان هر نقش گذرانده 
مي شود و از پشت چله هاي پذیرنده رنگ و نقش دیگر تا  نقش 
بعدي به همان رنگ، به صورت معلق عبور مي دهند. پود ذکر شده 
را در جاي مورد نیاز براي  ایجاد نقش دیگر به همان رنگ از بین 

از ویژگي هاي مهم پودگذاري به روش پود معلق مي توان 
به موارد زیر اشاره کرد :

الف: حداکثر از 2 الي٣ رنگ براي نقش اندازي استفاده مي شود.

چله ها به شكل زیر و رو به صورت سراسري عبور مي دهند.  این 
کار در مورد همۀ پودهاي رنگي  ایجاد کننده هر نقش در هر رج 

تكرار مي شود. )تصویر 2٣ـ2 و 2٤ـ2(
٤ـ پس از بافت هر رنگ، یكبار دفتین زده مي شود و شیرازه 

پیچي هر رج را هم زمان انجام مي دهند.

ب: نقش ها ردیفي و تكرار شونده هستند.
پ: نقش ها ظریف، متنوع و هندسي مشاهده مي شوند )گاه 

نیز غیر هندسی(.

پس از عبور هر رنگ در یك ردیف، وقتي نخ به لبه هاي بافت مي رسد چه باید کرد؟
پرسش

مرحله سوم

مرحله دوممرحله اول

پشت گلیم

مراحل پودگذاری به روش معلق یا عبوری و پشت آن        تصویر2-24 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

٦  ـ سربندي پایاني مانند ابتداي بافت گلیم انجام مي شود.

چرا در پودگذاري به روش پود معلق، محدودیت رنگ در هر ردیف وجود دارد؟
جست و جو

ـ چنانچه در روش پودگذاري معلق نقشه داراي نقش هاي با فاصلۀ زیاد از یكدیگر باشد، معموالً نخ هاي 
رنگي را در همان ناحیه به شكل معلق مي بافند.

ـ پس از بافت مقداري از گلیم ساده ) به هر یك از روش هاي پودگذاري آموزش داده شده( براي تسلط 
بیشتر بافنده بر روي دار، بافته را پایین کشي مي کنند.

توجه

روی چنته

پشت چنته

پشت و روی یک چنته گلیمی به روش پود عبوری یا معلق        تصویر2-25 



84

پايين کشي بافت روي دار

پس از آنكه مقداري از گلیم بافته شده،  ممكن است بافنده 
تسلط کافي براي ادامه بافت گلیم نداشته باشد، براي رفع این 
مشكل، بافت را روي دار به اصطالح »پایین کشي« مي کنند. 

ترتیب زیر  به  بر  روي دار، در چند گام  بافته  پایین کشي   
انجام مي شود:

1ـ روي دار و چله ها بررسي می شود تا هیچ شيء اضافي بر 
روي دار نباشد.

2ـ بر روي دار )زیر دار و سر دار( چهارگوشۀ گلیم یا بافته و 
چله کشي عالمت گذاري مي شود.

٣ـ  با ماژیك یك خط کاماًل صاف و افقي با کمك خط کش و 
گونیا با فاصله 10 سانتي متري از لبۀ بافت روي چله ها  کشیده 

به   و  پایین دار  را به طرف  بافته شده  در این موقع قسمت 
پشت مي چرخانند تا محل بافت یا به  اصطالح »  دم کار« در 

دسترس بافنده قرار گیرد.

مي شود.
٤ـ چسب پهن نواری به صورت عرضي بر روي چله ها در چند 
قسمت زده مي شود. )به منظورمانع شدن از جابه جایي و بهم 

ریختگي چله ها در زمان پایین کشي (.
در سمت  دار  زیر  روي  بر  که  نخ چله،  ابتداي  گره هاي  5  ـ 

راست و چپ زده شده است، باز مي شود. )تصویر 2٦ـ2(.
٦  ـ چله هاي پاره شده احتمالي که بر روي دار وصل شده اند 

از روي دار باز مي شوند.

در صورتی که پایین کشي به موقع بر روي دار انجام نشود، به غیر از تسلط کم بافنده بر روي بافت چه 
عوارض جانبي دیگری مي تواند براي بافنده به وجود آورد؟

در این مورد با هم گروهی های خود مشورت کنید و پاسخ صحیح را بر روی برگه ای بنویسید و در کالس 
مطرح کنید.

پرسش
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

7ـ پیچ هاي باالي سر دار از دو طرف به تدریج و یك در میان و 
آرام، شل مي شوند. )یكبار پیچ سمت راست و یكبار پیچ سمت 
چپ( براي شل نمودن چله ها و گلیم بافته شده بر روي دار 2 الي 

از داخل  یا مهار  8  ـ پس از شل شدن کامل چله ها، تسمه 
چله ها به آرامي خارج مي شود.

9ـ یك کف دست بر روي قسمت جلوي بافته و کف دست 
دیگر پشت بافته قرار گرفته و به آرامي  پایین کشیده مي شود. 

٣ بار به ترتیب و به صورت تناوبی پیچ ها شل مي شود. )تصویر 
27ـ2(.

)براي بافته هاي کوچك(.
10ـ بافته از دو طرف با دو دست کشیده مي شود تا سطح 

بافته شده بدون موج و کاماًل صاف باشد. )تصویر 28ـ2(.

مرحله اول مرحله دوم

مرحله اول مرحله دوم

بریدن نخ های چله و اتصال تسمه به دار          تصویر2-26 

مراحل شل کردن پیچ های سر دار         تصویر2-27 
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مرحله دوم

مرحله اول

مراحل چگونگی پایین کشیدن گلیم از روی دار          تصویر2-28 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

11ـ پس از اطمینان یافتن از تراز بودن دم کار در پایین دار 
به شكل اولیه )که با ماژیك ترسیم شده بود( سفت کردن 

چله ها آغاز مي شود. )تصویر 29ـ2(

پس  را  چله ها  نهایي  کنترل  1٣ـ 
از سفت کردنشان، براي جلوگیري 
از به هم ریختگي آنها )به ویژه در 

باالي دار (  انجام مي دهند.

موقع  در  که  را  هاف  چوب   1٤ـ 
دوباره  می آورند  پایین  پایین کشي 
جاي  در  و  می برند  باال  سمت  به 

خود قرار داده مي شود .
پس از بررسي کامل بافته و چله ها 
صحیح  قرارگیري  از  اطمینان  و 
چله ها در جاي خود، بافت را ادامه 

مي دهند. )تصویر ٣0ـ2(

12ـ سفت نمودن چله ها به صورت آرام و به شكل ترتیبي 
انجام مي شود.

اگر پایین کشي چله ها به صورت منطقه اي )قسمت به قسمت( انجام گیرد، احتماالً چله ها و قسمت 
بافته شده با چه مشكلی مواجه خواهند شد؟ نتیجه را یادداشت کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فکرکنید

سفت کردن مجدد پیچ های سر دار         تصویر2-29 

قراردادن دوباره هاف در محل خود         تصویر2-30 



88

پایین کشي به تناسب طول کار، امكان دارد در یك یا چند مرحله انجام شود.

1ـ شل کردن چله ها در حدي الزم است که چله ها بهم نریزند و در ضمن به راحتي امكان چرخش 
بافته به پشت دار را فراهم کند.

2ـ براي پایین کشي، فشارهاي کف دست در دو طرف بافته باید یكسان باشد تا از کج شدن لبۀ کار 
جلوگیري به عمل آید.

توجه

ایمنی و بهداشت

گلیم پایین کشیده شده  روی دار         تصویر2-31 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

برش چله ها و جداسازي گليم از روي دار

پس از پایان بافت گلیم در انتهاي بافته، همانند ابتداي آن 
عملیات سربندي که شامل زنجیره، ملیله و کرباس بافي است 
انجام مي گیرد و در نهایت انتهاي نخ پود بر روي چله ها بسته 
از روي دار قیچي  اتمام  این مراحل چله ها  از  بعد  مي شود. 

می شود و بافته از روي دار به پایین انتقال می یابد.
 این مرحله در چند گام  به شرح زیر انجام مي شود: 

1ـ  هاف را  از بین چله ها خارج مي کنند.
2ـ  نخ کوجي بند را می برند وکوجي باز مي شود.

٣ـ  نقاطي را که قرار است چله بریده شود با خط کش و مداد 

بر روي چله ها معلوم می کنند و سپس، خط صاف افقي از 
اندازه اي که براي ریشه گلیم  انتهاي کار مي کشند.  تا  ابتدا 
)نه  است  سانتي متر   15 20ـ  اغلب  می شود  گرفته  درنظر 

خیلي کوتاه و نه خیلي بلند(.
بریده  کرده اند  متصل  دار  زیر  به  را  تسمه  که  نخ هایي  ٤ـ 
می شوند همچنین نخ هاي ابتدا و انتهاي چله را که به زیر دار 

گره خورده اند، مي برند.
5  ـ پیچ های سر دار و سپس چله ها را شل می کنند.

مرحله دوم

مرحله اول

مراحل خط کشی و عالمت گذاری برای برش تارها        تصویر2-32 
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٦  ـ برش چله ها که اغلب به دو صورت انجام مي شود:
الف( دارهایي که قابلیت شل کردن چله را ندارند )مانند 
دار زمیني(: در  این شیوه کل تارها  را به سه قسمت تقسیم 
مي کنند  )ابتدا، وسط و انتها(. بین هر قسمت را با قیچي برش 
مي زنند )یك برش از سمت راست و یك برش از سمت چپ و 
تمامي  این مراحل به صورت تكه تكه انجام مي شود(. سپس به 
ترتیب  سمت راست ، سمت چپ و در آخر وسط را برش مي زنند 

وگلیم را از دار جدا مي کنند.
پیچ  توسط  را  چله  کردن  شل  قابلیت  که  دارهایي  ب( 
باالي دار دارند: در این شیوه، پس از شل کردن چله ها )در حد 
متوسط( که چله ها نه زیاد سفت و نه زیاد شل باشند، با قیچي 
از یك سمت )چه راست، چه چپ( از روي خط کشیده شده،  
چله ها را  به صورت متناوب و تكه تكه در کل عرض می برند و 

بافته  از روي دار جدا مي شود )تصویر ٣2-2(.

جدا کردن گلیم  از روي دار به روش اول چه محاسني دارد؟
پرسش

مرحله اول

مرحله دوم

مراحل برش تارها و جداسازی گلیم از دار        تصویر 33ـ2  
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

ادامۀ مراحل برش تارها و جداسازی گلیم از دار         تصویر 33ـ2  
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در برخي مناطق بافته را کاماًل از روي دار جدا نمي کنند، بلكه سمت راست چله ها را 2 تار 2 تار می برند 
و آن را به حالت پودگذاري وارد چله هاي باقي مانده مي کنند. )چله هایي که هنوز از دار جدا نشده اند(
این کار را تا پایان انجام می دهند با رعایت  این نكته که کار از هر دو طرف آغاز می شود و در وسط کار 
پایان مي یابد  در نهایت کار داراي ریشه نیست بلكه  بافت مشابه  گلیم در باالي کار شكل مي گیرد.

ـ در هنگام استفاده از قیچي باید از انگشتان دست خود مراقبت کرد.
ـ در هنگام بریدن کار  باید مراقب  بود تا به کار نیز آسیب نرسد.

ایمنی و بهداشت

مرحله هفتم

مرحله ششم

ادامه مراحل برش تارها و جداسازی گلیم از دار        تصویر2-33 

توجه
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

7ـ سمت پایین کار را نیز پس از جدا کردن از دار، متناسب با 
ریشه باال کوتاه مي کنند. 

8ـ  براي جلوگیري از ریزش بافت و حفاظت از گره ها در ابتدا 

و انتهاي گلیم، چله ها را حدوداً هر 2 سانتي متر دوتا دوتا با 
هم گره مي زنند.

در برخي مناطق پس از برش چله ها و پایین آوردن بافته،  ابتدا و انتهاي ریشه ها را گره نخودي مي زنند 
و یا به صورت گیس بافت مي بافند.

توجه

یک اندازه کردن ریشه های باال و پایین گلیم        تصویر2-34 
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نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کار ردیف

1 سربندی 1

2 نقشه خوانی و پود گذاری 2

2 دفه زنی و شیرازه پیچی 3

2 برش چله ها و جداسازی گلیم  از دار 4

2

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

 - مديريت زمان 
 - مديريت مواد و تجهیزات

* میانگین نمرات

شرح کار:
اجرای مراحل سربندي، ساده بافي، شیرازه پیچي، پودگذاري به روش هاي سراسري، چاكدار، چله مشترك، تك قالب، جفت قالب و پود معلق 

بر اساس نقشه، پايین كشي و جداسازي گلیم از دار.

استاندارد عملکرد: 
پودگذاری به روش هاي متفاوت )سراسري، چاكدار، چله مشترك، تك قالب، جفت قالب و پود معلق( و ايجاد نقش در گلیم براساس نقشه و 

جداسازی از گلیم بافته شده از دار بافندگی
شاخص ها:

ـ سربندي ابتداي دار 
ـ نقشه خواني و پودگذاري مطابق نقشه 

ـ دفه زني و شیرازه پیچي 
ـ برش چله ها و جداسازي گلیم

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان:  140  دقیقه           مكان: كارگاه بافت گلیم

ابزار و تجهیزات:    
دار 150 × 100 گلیم بافي، نقشه گلیم، دفه )دفتین(، سیخ پودكشي، خامه رنگي و پود مناسب، قیچي، آچار دار

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،»2« است.

ارزشیابی شایستگی بافت گلیم ساده
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

فصل 3

گلیم سوزني
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شایستگی بافت گلیم سوزني

مقدمه

آيا تاكنون گلیم سوزني ديده ايد؟ فكر مي كنید چرا به اين 
كنید.  مشاهده  را  1ـ3  تصوير  مي گويند؟  سوزني  گلیم  نوع 
اين تصوير يك گلیم سوزني است. اكنون سعي كنید از روي  

نقوش  فكر مي كنید  بزنید.  را حدس  آن  بافت  تصوير شیوۀ 
روي اين گلیم چگونه بافته شده اند؟

بخشی از یک گلیم سوزنی        تصویر3-1 

3
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

بافت گلیم سوزنی

وابسته  بافنده  سلیقۀ  به  سربندي  در  قايقي  بافت   میزان 
بافته  است. گاهي چند رديف ساده بافي و دو رديف قايقي 
مي شود و تكرار مي گردد. گاه پس از چند رديف ساده بافي 
چند رديف قايقي در رنگ هاي مختلف بافته مي شود. تنوع 

بافت گلیم سوزني مراحل مختلفي دارد. پس ازكنترل دار و 
چله كشي و تنظیم كشش چله ها و قرار دادن  هاف و مهار به 

ترتیب براي بافت سوزني مراحل زير انجام مي شود.
مرحله 1: سربندي)قایقي(

همان طور كه در فصل گذشته آموخته ايد براي شروع بافت 
گلیم ابتدا سربندي آن بافته مي شود. سربندي ها انواع مختلفي 
دارند. در اين فصل نوع ديگري از آنها به نام سربندي »قايقي« 
را فرا خواهید گرفت. بايد توجه داشت كه  اين نوع سربندي 
هم  شامل سه قسمت  »زنجیره«، »گلیمك« و »قايق« است. 

بافت سر بندي در چند گام به ترتیب زير انجام مي شود:
1ـ پودها را به رنگ هاي مورد نظر انتخاب و به صورت كالف 

كوچك آماده مي كنند. 
2ـ زنجیره بافي: رديف اول اين نوع سربندي مانند گلیم ساده 

با زنجیره بافي آغاز مي شود.
پودگذاري  رديف  چند  زنجیره،  از  بعد  گلیمك:  بافت  3ـ 

سراسري با پود هاي رنگي انجام مي شود.

سربندي هاي بافت قايقي، بسته به مناطق گلیم بافي، متفاوت 
در  قايقی(  زنجیره  )يا  قايقی  بافت  مراحل  تصوير4ـ2  است 

فصل قبل آمده است.

چله  اولین  با  را  شده  ال  دو  نخ  حلقۀ  ابتدا  قايقي:  بافت  4ـ 
سمت راست درگیر مي كنند )براي زيباتر شدن كار معموالً 
رنگ نخ بافت قايقي را متفاوت از رنگ پود سراسري انتخاب 
از روي دومین چله از سمت راست  مي كنند(.سپس پود را 
)براي راست دست ها( عبور می دهند و دور آن حلقه می كنند، 
از میان دو چله اول و دوم و زير پود به سمت جلوي دار خارج 
مي كند. در اين صورت از پشت بافت حلقه و از جلو يك خط 

اريب ديده مي شود.
5  ـ  پس از بافت هر رج )به شیوۀ گام4( يك رديف پود سراسري 
از ال به الي چله ها، يك در میان عبور می دهند و دفتین مي زنند.

6  ـ درست به  شیوۀ »گام 4« و اين بار از جهت مخالف همان 
كار را با پود و چله ها انجام مي دهند. )يك رفت و برگشت پود  

در بافت قايقي شكل جناقي ايجاد مي كند.(
7ـ به شیوۀ گام 5 پود سراسري و دفه زني انجام مي شود.

8  ـ پس از بافت قايق، دوباره به اندازۀ ساده بافي اولیه چند 
رديف ساده بافي)گلیمك( انجام مي شود.

 چنانچه در میان بافت، پود رنگي تمام شود دوباره پود رنگي جديد، مانند شروع كار دور چله اخیر حلقه 
و درگیر می شود و بافت ادامه يابد. اضافه نخ قبلي نیز از ال به الي چله ها يكي در میان عبور می دهند 

و پنهان می كنند.

توجه

استاندارد عملکرد: ایجاد نقش بر گلیم با استفاده از پودگذاری ساده و پیچی و
 نقش دوزی با استفاده از سوزن و جداسازی از دار بافندگی
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مرحلۀ 2: بافت گلیم سوزني
براي سوزني  گلیم  اصلي  بدنۀ  بافت  پايان سربندي،  از  پس 
روش  به  را  گلیم  اصلي  بدنه  كه  دانست  بايد  مي شود.  آغاز 
گلیم ساده مي بافند. ضمناً غیر از گلیم عبوري يا پود معلق 
از انواع گلیم ساده نیز مي توان به عنوان زمینه گلیم سوزني 
استفاده نمود. گلیم هاي سوزني زمینۀ يك رنگ يا چند رنگ 

پس از بافت بدنه گلیم و پايین كشي از دار با استفاده از سوزن  
بر آن  نقش اندازي مي كنند )مي دوزند( اين مرحله در چند 

گام انجام مي شود:
1ـ ابتدا طرح انتخابي را روي كاغذ شطرنجي می كشند.

2ـ با مداد سیاه )براي زمینه هاي كرم و روشن( و مداد رنگي 

دارند. در زمینه هاي چند رنگ پود ها را به فواصل معین با 
رنگ متفاوت انتخاب مي كنند. به همین دلیل زمینۀ آن به 
نمايان مي شود. در گلیم هايي كه زمینه  افقي  شكل راه راه 
بخش  دو  در  مي تواند  سوزني  اندازي  نقش  دارند  يك رنگ 
حاشیه و متن انجام شود.اما در گلیم هايي كه زمینه راه راه 
رنگي دارند معموالً نقش ها در راه هاي رنگي دوخته مي شود.

سفید براي قسمت هاي تیره كار از روي طرح، نقش ها را با 
دست بر روی زمینه گلیم منتقل مي كنند.

شده،  بافته  گلیم  زمینۀ  بر  طرح  انتقال  پايان  از  پس  3ـ 
نقش ها در جاهاي مختلف )از نظر كامل بودن و صحیح بودن 

انتقال(،كنترل مي شوند )تصوير 5ـ3(.

نمونه سربندی قایقی         تصویر3-2 

بخشی از یک گلیم سوزني ظریف        تصویر3-3  انواع سوزن و انگشتانه       تصویر3-4 

در هنگام تمام شدن پود رنگي در میانۀ بافت، پود رنگي جديد روي كدام چله درگیر مي شود؟ چرا؟
فکرکنید
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

مرحله اول   

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مراحل انتقال طرح با مداد بر زمینه گلیم          تصویر3-5 
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4ـ چند سوزن را كه با پود در رنگ مورد نیاز نخ شده است، آماده مي كنند.

5  ـ خطوط اصلي نقش ها دوخته مي شوند. براي دوخت خط هاي نقش كه به سمت باال يا پايین حركت می كنند، دوخت به شكل 
پیچ به دور دو چله انجام مي شود. پیچ ها هنگام حركت، اريب، چله به چله و به صورت پلكاني دوخته مي شوند. )تصوير 7ـ3(

مرحله اول

مرحله دوم

نخ کردن سوزن با پود رنگی         تصویر3-6 

دوخت نقش با سوزن بر زمینۀ گلیم        تصویر 7ـ3  
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

مرحله سوم

مرحله چهارم

ادامۀ دوخت نقش با سوزن بر زمینۀ گلیم        تصویر 7ـ3  

مرحله پنجم

مرحله ششم
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مرحله هفتم

ادامۀ دوخت نقش با سوزن بر زمینۀ گلیم         تصویر 7ـ3  

مرحله هشتم

بخشی از یک گلیم سوزنی که داخل نقوش با نخ های پشمی رنگی پر شده است        تصویر3-8 

سوزن هاي نخ شده را در كالف  نخ ها و در سبد قرار مي دهند.
گاهي  و  كار  در  اختالل  باعث  ديگر،  جاي  هر  يا  میز  روي  بر  آن  بدون  يا  نخ  با  سوزن   كردن  رها 

آسیب ديدگی می شود.

ایمنی و بهداشت

از پايان  6  ـ داخل نقش ها با دوخت رنگي پر مي شوند. پس 
دوخت خطوط اطراف نقش ها، داخل آنها به روش قايقي رج 
به رج پر مي شود. براي اين كار  يك رديف دوخت را با دست 
راست و رديف ديگر را  با دست چپ انجام مي دهند. )براي 

راست دست ها و چپ دست ها هردو(. راست دست ها از سمت 
چپ كار را آغاز مي كنند به اين شكل كه گره پود را پشت كار 
قرار می دهند و سوزن از پشت به سمت جلو از میان دو چله 

خارج مي شود.
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

اگر نخ شیرازه كه براي دو رنگ استفاده مي شود نازك باشد و بخواهیم آنها را به صورت دو ال استفاده 
كنیم ؛ به نظر شما چگونه بايد اين دو رنگ پود دوال را با چله هاي شیرازه درگیر نمود؟

بحث گروهی

ـ انتخاب رنگ پود ها براي نقش اندازي سوزني، بر اساس اصول زيبايي شناسي و مباني رنگ و اصالت 
رنگ بندي منطقه اي، انجام مي شود. 

ـ پود استفاده شده براي نقش اندازي سوزني بهتر است دو ال تاب باشد تا استحكام بیشتري در كار 
داشته باشد.

ـ پودهاي رنگي مورد نیاز به طول حدود 2متر بريده مي شود و پس از عبور از سوراخ سوزن دو سر آن 
به يكديگر گره مي خورند.

توجه

نقش های رنگارنگ و متنوع در بخشی از یک گلیم سوزنی         تصویر3-9 

ـ براي دوخت نقوش مجاور هم رنگ، مي توان پود را  از پشت كار از يك نقش به نقش ديگر  به شكل 
عبوري گذرانید.

ـ انتهاي پود هاي رنگي  را پس از دوخت قايقي و تمام شدن نقشه در پشت كار، رها می كنند و گره 
مي زنند.

ـ اگر جهت دوختن رج ها از يك سمت انجام شود ديگر فرم جناغي ايجاد نمي شود. اما اگر رفت و 
برگشت از دو جهت باشد، فرم جناغي شكل مي گیرد.

توجه
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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 سربندی 1

2 نقشه خوانی و پودگذاري 2

2 دفه زنی و شیرازه پیچی 3

2 4  نقش اندازی سوزنی )نقش دوزی 1(

2 برش چله و جداسازی از دار 5

2

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

)N72( و مسئولیت پذیری )N73(درست كاری و كسب روزي حالل - 

* میانگین نمرات

شرح کار:
اجرای مراحل سربندي ابتداي گلیم، نقشه خواني و پودگذاري، دفه زني،  شیرازه پیچي، شل كردن چله ها و جداسازي گلیم از دار، دوخت نقش 

روي گلیم بر اساس نقشه به روش پیچي و به كارگیري ابزار به شكل صحیح در تمام مراحل كار.

استاندارد عملکرد: 
ایجاد نقش بر گلیم با استفاده از پودگذاری ساده و پیچی و نقش دوزی با استفاده از سوزن و جداسازی از دار بافندگی

شاخص ها:
ـ  سربندی ابتدای گلیم؛

ـ نقشه خوانی و پودگذاری؛
ـ  دفه زنی و شیرازه پیچی؛

ـ  دوخت نقش با پود و سوزن روی گلیم به روش پیچی؛
ـ شل كردن پیچ های تنظیم دار و برش چله ها و جداسازی گلیم.

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان:  195  دقیقه           مكان: كارگاه بافت گلیم، دار 150 × 100 سانتی متر، نقشه گلیم سوزنی

ابزار و تجهیزات:    
دارگلیم بافی، دفه، قیچی، سوزن، پود و خامه، سیخ پودكشی، آچار مخصوص دار، نخ سربندی، متر، ماژیک  

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شایستگی، »2« می باشد.

ارزشیابی شایستگی بافت گلیم سوزني 
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فصل چهارم   بافت گلیم الدی

فصل 4

بافت گلیم الدي
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شایستگی بافت گلیم الدی

مقدمه

مراحل بافت گلیم الدی

آیا تاكنون نام »گلیم الدي« را شنیده اید؟چه تفاوتي با دیگر 
انواع گلیم دارد؟ بافت گلیم الدي داراي چه مراحلي است؟

مرحله اول( چله کشي: براي شروع گلیم الدي همانند دیگر 
انواع گلیم پس از آماده كردن دار، ابزار و مواد اولیه و سیه بندی ، 
چله كشي انجام مي شود. سپس كشش چله ها تنظیم و هاف و 
مهار را درجاي الزم قرار مي دهند. در این نوع گلیم هم فاصله 

بین چله ها باید به اندازه ضخامت یک چله یا تار باشد. 
یا عبوري(:  معلق  پود  )به روش  مرحله دوم( سربندي 
این  براي  بافت گلیم الدي »سربندي« است.  دومین مرحله 

گلیم الدي یكي از انواع گلیم هاي اصیل ایراني است كه بافت 
آن مراحل مختلفي به شرح زیر دارد:

كار هر یک از انواع سربندي را به دلخواه مي توان استفاده كرد.
در اینجا سربندي موسوم به »پود معلق« یا »عبوري« آموزش 

داده می شود.
یادآوری می شود این نوع سربندي خود از سه قسمت »  زنجیره«، 
تشكیل  معلق«  پود  با  و»  نقش اندازي  یا ساده بافي«  » گلیمک 

مي شود.

4
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فصل چهارم   بافت گلیم الدی

اصول ساده بافي:
ـ طول ساده بافي، حدود یک دهم طول كل سربندي است.

ـ ساده بافي در پایین و باالي سربندي و به شكل قاب بافته 
مي شود.

ـ كشش پود در تمام ردیف هاي بافت، متوسط و یكسان است. 
)كشش یكسان، فاصلۀ میان چله ها را ثابت نگه مي دارد(.

ـ عبور پود از زیر و روي چله ها به صورت مرحله اي است و هر 
مرحله حدود ده سانتي متر از عرض چله ها عبور داده مي شود.
ـ پود در هر ردیف نسبت به قبل یا  بعدي، به صورت زیر و 

روي تارها قرار مي گیرد.
ـ اندازۀ طول پود ساده بافي، متناسب با عرض گلیم و تعداد 

الف(زنجیره: زنجیره اولین قسمت سربندي است. زنجیره را 
پس از  چله كشي و به یكي از روش هاي آموزش داده شده در 

فصل اول انجام مي دهند.
ب(ساده بافي)گلیمك(: ساده بافي دومین  قسمت سربندي 
از رشته هاي رنگي پشمي،  با استفاده  از زنجیره  است و بعد 

انجام مي شود.

ردیف هاي پودگذاري، محاسبه مي شود.
ـ دفه گلیم متناسب با ظرافت بافت انتخاب مي شود.

ـ دفه زني با رعایت اصول ارگونومي انجام مي شود.
پس از انتخاب پود و آگاهي از اصول آن، ساده بافي را گام به گام به 
ترتیبي كه در فصل دوم آموزش داده شده است، انجام مي دهند.  
ج(نقش اندازي: سومین قسمت سربندي، نقش اندازي است 
انجام  عبوري  پود  یا  معلق  پود  با   پودگذاري  روش  به  كه 
مي شود. براي این كار از همان پود هاي رنگي مورد استفاده 
در  بافت گلیم انتخاب مي كنند. باید توجه داشت كه نقش ها 
در سربندي از نظر پیچیدگي و تراكم نقش به تناسب پر كاري 

نقوش گلیم انتخاب شوند.

مي كنند.  انتخاب  را  رنگي  پودهاي  ابتدا  ساده بافي،  براي 
ویژگي های انتخاب پود براي ساده بافي عبارت اند از:

ـ رنگ پود ساده بافي در سربندي معموالً هم رنگ با زمینۀ 
گلیم انتخاب مي شود.

ـ پود، دوال تاب و كم تاب انتخاب مي شود. )پود كم تاب به 
راحتي در بافت مي خوابد(.

نمونه یك سربندی پود معلق)عبوری( بسیار زیبا در یك گلیم قدیمی        تصویر4-1 

اگر گلیم براي كاربرد زیر انداز بافته شود پود قسمت ساده بافي در سربندي آن از نخ یک ال تاب ولي 
به شكل دوال استفاده مي شود.

توجه

ری
عبو

ی 
ند

سرب

استاندارد عملکرد: سربندی، نقشه خوانی، پودگذاری و عبور پود از روی سه تار و زیر یك تار
 برای ایجاد نقش، دفه زنی، شیرازه پیچی و جداسازی گلیم از دار بافندگی.
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در فصل دوم بافت گلیم ساده روش پود عبوری یا معلق را آموخته اید، در این فصل كمی مفصل تر به 
آن پرداخته شده است.

توجه

همراه با گروه در محل زندگي خود جست و جو كنید و از نمونه هاي سربندي بافته شده در گلیم هاي 
بافته شده محلي را بیابید و از نقوش آنها عكس بگیرید و ویژگي هاي آنها را شرح دهید و بنویسید. 

گزارش تهیه شده را در كالس ارائه دهید.

در این تصاویر نمونه اي از پودگذاري ساده، عبوري و حصیري را مشاهده مي كنید. با بررسي دقیق آنها 
تعیین كنید كه هر خانۀ نقشه نشان دهندۀ چند تار یا چله در هریک از این نمونه است.

         الف:...............................................................

فعالیت کارگاهی

کار گروهی

اصول پودگذاري عبوري

1ـ در نقش اندازي معموالً تمام رنگ هاي انتخاب شده در همه 
جاي این قسمت از سربندي دیده مي شود.

2ـ فاصلۀ میان پود هاي هم رنگ به كار رفته در سراسر این 
قسمت تقریباً بین 1 الي 8 سانتي متر است.

3ـ معموالً از نقوش ساده و تكرار شونده براي این قسمت استفاده 
مي شود.

4ـ برای این قسمت معموالً نقوش كوچک و ظریف به كار می رود.

5  ـ تنوع پودهاي رنگي این قسمت بین 2 تا 4 رنگ است.
پس از انتخاب پودهاي رنگي  و آگاهي از اصول آن، نقش اندازي 
را به روش پودگذاري گام به گام مطابق با آنچه در »فصل بافت 

گلیم ساده آمده است« انجام مي دهند. 
بعد از نقش اندازي، ساده بافي را دوباره همانند ساده بافي ابتداي 

سربندي انجام می دهند و به این ترتیب سربندي تمام مي شود.
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در تمام گلیم ها تعداد خانه هاي نقوش در نقشه باید فرد باشد. )تعداد چله ها در هر گلیمي  نسبت به 
خانه ها تفاوتي ندارد(.

توجه

 ب: ......................................................                            پ: ......................................................

قسمت  بافت  سربندي،  از  پس  بافت الدي:  مرحله سوم( 
اصلي گلیم به روش الدي شروع مي شود. به طور معمول روش 
الدي را براي بافت همه قسمت ها شامل حاشیه و متن به كار 
مي گیرند. در اینجا  بافت حاشیه به روش حصیري و بافت 
به شیوه الدي در نظر گرفته و آموزش داده مي شود.  متن 
عنوان  به  مي تواند  و  است  الدي  از  ساده تر  حصیري  بافت 
مقدمۀ بافت الدي قلمداد شود. به عبارت دیگر مي توان بافت 
الدي را  تكامل یافتۀ شیوۀ حصیري  به شمار آورد. در بافت 
حصیري راه راه هایي در راستاي طول گلیم )چله ها( به وجود 
مي آید در حالي كه در الدي حالت حصیري به صورت مورب 
بوده و موازي نیست. همچنین در اینجا از بین انواع شیرازه، 

به دلخواه شیرازه جناقي انتخاب و آموزش داده مي شود.
  

بافت بدنه اصلي )شامل حاشیه و متن(  به ترتیب در گام هاي 

زیر انجام مي شود:
1ـ آماده كردن  پود: قبل از بافت  الزم است بافنده پود مناسب 
را آماده كند. براي بافت الدي )و همچنین برای حصیري(دو 
نوع پود الزم است. یک نوع آن براي پود سراسري و دیگري 
براي ایجاد نقش استفاده مي شود. در انتخاب هر یک از آنها 

الزم است به نكات زیر توجه شود:
به صورت دو رشته  تاب  از پود یک ال  براي پود سراسري  ـ 

استفاده مي شود.
ـ براي ایجاد نقش از پود دوال تاب به صورت یک رشته استفاده 

مي شود.
ـ پودهاي نقش انداز رنگي دو ال تاب،كم تاب باشند.

برابر  سه  الي  دو  حدود  اندازي  نقش  پودرنگي  ضخامت  ـ 
ضخامت چله است.

ـ مقدار پودهاي رنگي و پود سراسري متناسب با نقشه و ابعاد 
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گلیم، دقیقاً محاسبه شود.
ـ پود سراسري نازك تر از پود رنگي نقش بافي است.

پودهاي رنگي انتخاب شده را )بر اساس نقشه( به صورت  گلوله 
و یا كالف بریده شده در سبدي كنار دست بافنده قرار مي دهند. 
یا  گلوله  به شكل  نخ ها  باشد  بزرگ  بافي  گلیم  دار  )چنانچه 
كالف بریده شده در باالي دار آویزان مي شود. همچنین نقشۀ 
گلیم در باالي دار و بین چله ها و مقابل بافنده قرار مي گیرد(.

2ـ تقسیم چله ها براي شیرازه و نقشه : از سمت راست و چپ 
2 الي 4 تار براي شیرازه بافي در نظر مي گیرند همچنین بر 
و  تقسیم بندي  یک  به  سه  دار،  روي  بر  چله ها  نقشه  اساس 

عالمت گذاري مي شود.
از طرف راست  این كار  براي  3ـ شیرازه را  شروع مي كنند. 

براي شیرازه  )جناغي(  از هر طرف  و چپ دو دستۀ دوتاري 
انتخاب مي شود. 

ساده بافي  یا  گلیم  زمینۀ  رنگ  با  متناسب  رنگي  نخ  دو  4ـ 
كناره هاي آن به شكل دوال براي شیرازۀ هر طرف انتخاب كرده 
و بر روي یک جفت تار سمت راست و یک جفت تار سمت 
چپ گره مي زنند. از نخ هاي شیرازه به صورت دو ال استفاده 

مي شوند )تصویر 2ـ4(.
5  ـ سر دو نخ شیرازه از دو جهت یک جفت تار خارج مي شود.

)به صورت  جناغي  طرح  ایجاد  براي  شیرازه  نخ هاي  حركت 
ضربدري( باید به سمت پهلوي دو طرف گلیم باشد )نه روبه روی 

بافنده(. 

چنانچه برای دو نخ هر طرف شیرازه جناغي، از دو رنگ استفاده شود، طرح جناغي دو رنگ به وجود 
مي آید.

توجه

براي ایجاد تنوع در شیرازۀ جناغي چه كارهاي دیگري مي توان انجام داد؟ درگروه فكر كنید و پاسخ 
خود را در كالس مطرح نمایید.

فکرکنید

چنانچه نخ شیرازه در میانه كار بافت به اتمام برسد چه باید كرد؟ روي دار تمرین كنید و پاسخ عملي 
آن را بیابید و به هنرآموز خود نشان دهید.

جست و جو



111

فصل چهارم   بافت گلیم الدی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مراحل بافت شیرازه  جناغی         تصویر4-2 
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6ـ پس از معلوم كردن وضعیت شیرازه، براي بافت حاشیه به 
روش حصیري چله ها را با توجه به نقشه سه به یک تقسیم 

مي كنند )تصویر 3ـ4(.
نكته: هر خانه از نقشه در گلیم، یک تار محسوب مي شود. )تنها 
در گلیم سوماچ )ورني( هر خانه نقشه  معرف دو چله هست(.

7 ـ با انتخاب دو نخ )پود( رنگي، یكي براي زمینه ودیگري براي 
ایجاد نقش از سمت راست و با توجه به نقشه،  بافت حصیري 
را شروع مي كنند. بافت رج اول )رج هاي اولیه( ساده است. در 
بافت حصیري با توجه به نقشه در مقابل بافنده به ترتیب سه 
تار براي نقش و یک تار  براي پود مشاهده مي شود. بر روي 

تک تار هیچ نقشي انداخته نمي شود و در هر رج تنها دو بار پود 
سراسري به صورت یک رفت و برگشت با آن درگیر مي شود. به 
همین دلیل تا انتهاي كار )در بافت حصیري( یک خط ممتد 
در راستاي چله ها ایجاد مي شود. براي ایجاد نقش 3 تار را با 
توجه به نقشه انتخاب می كنند و نخ را از روي 3 چله انتخاب 
شده عبور می دهند و از پشت یک تار رد مي كنند )یک تار  
جدا مي ماند(. دوباره 3 چله بعدي براي ایجاد نقش انتخاب 
می كنند و مانند قبل ادامه مي دهند )حركت به صورت سه 

چله از رو یک چله از زیر است(.

براي شروع از سمت راست، بافت را آغاز مي كنیم و ابتداي نخ از سمت راست در پشت قرار مي گیرد 
و انتهاي سر نخ در سمت چپ كار، به پشت كار انتقال پیدا مي كند و پس از پود دهي سراسري نخ را 
در ادامه بافت از پشت سمت چپ كار به سمت جلوي كار می آورند و از روي كار به سمت راست و در 
نهایت به پشت كار انتقال می دهند. با انجام تمام این مراحل یک رج ایجاد مي شود. ممكن است در یک 

رج چند نقش ایجاد شود كه با توجه به تعداد نقش تنوع رنگي نیز به وجود می آید.

توجه
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فصل چهارم   بافت گلیم الدی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مراحل بافت حصیری         تصویر4-3 
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مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

ادامۀ مراحل بافت حصیری         تصویر4-3 
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فصل چهارم   بافت گلیم الدی

را  تار  تک  )كه  سراسري  پودگذاري  بافت  رج  هر  از  پس  8  ـ 
مي پوشاند(، حداقل با یک بار رفت و برگشت و در برخي مناطق 
در نهایت با دوبار رفت و برگشت صورت می گیرد  و عمل دفتین 

زدن با دقت انجام می شود.
نكته: طرح و نقش در این نوع گلیم به صورت برجسته است. علت 
برجستگي، همان یک تار بدون نقش است كه  تنها با گذراندن 

پود سراسري پوشانده مي شود.

10ـ  بافت متن  به شیوه الدي: چنان كه گفته شد، این نوع 
گلیم در واقع مي تواند تغییر و تكامل یافته گلیم حصیري به 
شمار رود. شیوۀ بافت كاماًل مشابه شیوۀ بافت حصیري است اما 
دو تفاوت عمده هم دارد. اول اینكه نوع اشكال آن تنها پلكاني 

ـ در این نوع گلیم، نقوش را به صورت پلكاني مي توان ایجاد كرد 
اما به صورت اریب )با خط صاف( ممكن نیست.

9ـ عمل نقش اندازي و پودكشي و دفه زني تا پایان كار )در اینجا  
بافت حاشیه( ادامه پیدا مي كند. در هر رج نخ هاي باقي مانده را 
از پشت كار به روي كار مي آورند  و به این صورت ادامۀ نخ ها در 

پشت كار توسط پود سراسري درگیر مي شود.

نیست و مي توان در آن از اشكالي با فرم اریب هم استفاده كرد. 
دیگر آنكه خط عمودي ممتد در این نوع كار دیده نمي شود و 
باتوجه به جابه جایي اشكال، این خط عمود نیز جابه جا می شود 

و به شكل اریب در مي آید )حركت مي كند( )تصویر 4ـ4(.

ـ ابتدا و انتهاي نخ هایي كه در این نوع گلیم از آنها براي نقش اندازي استفاده مي شود، همیشه در پشت 
كار قرار مي گیرد. كه در رج بعدي پس از عبور پود رنگي، اگر دوباره به همان رنگ نخ احتیاج بود آن را 

از پشت كار به جلوي كار انتقال مي دهیم تا طرح ایجاد شود.
ـ در این روش وقتي یک طرح با یک رنگ ایجاد می شود و ادامۀ نخ آن در پشت قرار می گیرد، دوباره 
با فاصله چند تار مجدداً برای طرحي با همان رنگ، نخ را از پشت كار به حالت معلق تا ابتداي همان 
تار )تاري كه قرار است طرح بر روي آن ایجاد شود( می كشند، و به سمت جلو می آورند. در نتیجه در 

پشت كار تعدادی نخ هاي معلق باقی می ماند.
ـ نخ هایي كه براي پود سراسري در نظر گرفته شده است با توجه به نقشه، مي تواند رنگ خطوط عمودي 
ممتد در كل طرح را مشخص كند، پس انتخاب رنگ آن بسیار اهمیت دارد و باید متناسب با رنگ هاي 

نقوش گلیم نیز باشد.
ـ اگر فاصله این نقوش هم رنگ از یكدیگر خیلي زیاد باشد دیگر از روش معلق استفاده نمي شود و نخ 

را در پشت كار قطع مي كنند.

توجه

تقسیم بندی تارها در این روش در مناطق مختلف، متفاوت است و موجب تغییر در ایجاد نقش می شود. 
در برخی مناطق تقسیم بندی تارها 3تارـ  3تار و حتی بیشتر است. در حالی كه در گلیم حصیری تارها 

به دسته های 1 و 3تایی تقسیم می شود.
در این نوع گلیم زمینه كار ساده و نقش به صورت پیچ یا گذري ایجاد مي شود. و مي تواند كم نقش و  

نگارتر از گلیم حصیري بافته شود.

توجه
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مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مراحل پودگذاری گلیم الدی           تصویر4-4 



117

فصل چهارم   بافت گلیم الدی

مرحله پنجم

مرحله ششم

بخشی از یك گلیم الدی         تصویر4-5 

11ـ پس از بافت متن اصلي گلیم و اتمام كار، حاشیۀ باالیي مجدداً حصیري ادامه می یابد و كار بافت به اتمام می رسد و ادامۀ 
مراحل، طبق شروع كار تكرار مي شود. 

ادامۀ مراحل پودگذاری گلیم الدی            تصویر4-4 
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نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کار ردیف

1 سربندی 1

2 نقشه خوانی و پودپیچی و پودگذاری 2

2 دفه زنی و شیرازه پیچی 3

2 برش چله ها و جداسازی گلیم از دار 4

2

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

 - مديريت زمان 
 - مديريت مواد و تجهیزات

* میانگین نمرات

شرح کار:
اجرای مراحل سربندی، نقشه خوانی، پودگذاری و عبور پود از روي سه و زير يك تار برای ايجاد نقش )بافت الدي(، دفه زنی، شیرازه پیچی و 

جداسازی گلیم از دار بافندگی و به كارگیري صحیح ابزار در همه مراحل.

استاندارد عملکرد: 
سربندی، نقشه خوانی، پودگذاری و عبور پود از روي سه و زير يك تار برای ايجاد نقش، دفه زنی، شیرازه پیچی و جداسازی گلیم از دار بافندگی

شاخص ها:
ـ  سربندي ابتداي دار 

ـ نقشه خواني، پودگذاري و عبور آن 
ـ دفه زني و شیرازه پیچي

ـ شل كردن دار و برش چله ها )جداسازي گلیم از دار(

شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان:  135  دقیقه           مكان: كارگاه بافت فرش  ـ دار گلیم بافي 150× 100 سانتي متر                

ابزار و تجهیزات:    
دار گلیم بافی، پود و خامه گلیم بافي، سیخ پودكشي، نخ سربندي، دفه، قیچي، متر، ماژيك، آچار دار   

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی، »2« است.

ارزشیابی شایستگی بافت گلیم الدي
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فصل پنجم    گلیم ورنی

فصل 5

گلیم ورنی
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شایستگی بافت گلیم ورنی

مقدمه

چگونه  ورني  گلیم  شنیده ايد؟  را  ورني  گلیم  نام  تاكنون 
گلیمي است؟ آيا نام ديگري نیز دارد؟ اين نام ها بیشتر در كدام 

مناطق به كار مي روند؟ گلیم ورنی چگونه بافته می شود؟

گلیم ورني1 جزء گلیم هاي پیچیده به شمار مي رود. براي بافت 
اين نوع گلیم هم مانند آنچه در فصل هاي گذشته فراگرفته ايد،  
را  تنظیم  انتخاب و سپس آن  را  بافندگي مناسب  ابتدا دار 

وكنترل می كنند. مراحل بافت گلیم ورني عبارت اند از:

5

1.گلیم ورنی در مناطق مختلف ايران به نام های سوماخ، رند، پیچ، قايق و سوزنی شناخته می شوند.

استاندارد عملکرد: سربندی، پودپیچی و پودگذاری و
 ایجاد نقش در گلیم بر اساس نقشه و جداسازی آن از دار بافندگی
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فصل پنجم    گلیم ورنی

مراحل بافت گلیم ورنی

مرحلۀ اول(چله کشي: چله كشي گلیم  ورني مانند ديگر 
گلیم ها است كه آن را در فصل اول، به طور كامل آموخته ايد.  
و  بوده  متفاوت  گلیم ها  ساير  با  ورني  گلیم  البته سیه بندی 
تار   مشابه قالي است. در گلیم ورني همانند قالي هر جفت 

برابر با يك خانۀ نقشه )شطرنجي(  است.
مرحله دوم (سربندي تلفیقي: پس از مرحلۀ چله كشي، نوبت 

داده  آموزش  تلفیقي  اينجا سربندي  در  مي رسد.  به سربندي 
مي شود. هنگامي كه چند نوع پودگذاري در سربندي يك گلیم 
به كار رود، سربندي آن را »تلفیقي« مي نامند. معموالً هر رج يا 
چند رج با يك شیوۀ بافته و پودگذاري مي شود و با تغییر روش 

پودگذاري رج بعدي تنوع و تلفیق به وجود مي آيد.

نمونه یک سربندی تلفیقی          تصویر5-1 

مشخص كنید در هر نمونه چه نوع پودگذاري انجام شده است و زير هر يك، نام آن را بنويسید.

......................................                                                           .....................................      

.........................................                                   

فعالیت کارگاهی
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یک نمکدان عشایری قدیمی که به شیوۀ گلیم ورنی بافته شده است.         تصویر5-3 

در سر بندي تلفیقي الزم است به نکات زیر توجه شود.
1ـ در اين سربندی از نقوش متناسب با نقشۀ منطقه )مورد نظر( 

در سربندي استفاده مي شود.
2ـ ابتدا و انتهاي سربندي هر دو مشابه يكديگر و با يك نوع 

پودگذاري بافته مي شود
ديگر  سربندي  بافت  مراحل  مانند  تلفیقي  سربندي  بافت 
گلیم هاست. اما به تناسب سلیقه، توانايي بافنده و نوع نقشه 

گلیم در آن از انواع پودگذاري ها استفاده مي شود.
 مرحلۀ سوم( بافت گلیم ورني: بافت گلیم ورني و پودگذاري و 
نقش اندازي در آن رج به رج انجام مي شود و تا زماني كه يك رج 

آن تمام نشده باشد، رج بعدي شروع نمي شود.
 پس از سربندي بافت گلیم ورني را تا در چند گام به ترتیب 

زير     انجام مي دهند:
1ـ با توجه به نقشه گلیم، پود هاي رنگي الزم را با ضخامت و مقدار 
الزم انتخاب و هر رنگ را به صورت كالف هاي كوچك تخت  آماده 

مي كنند.
2ـ باتوجه به چله هاي شیرازه هر سمت، با نخ مناسب شیرازه 

پیچي را آغاز  مي كنند.
در صورت تمايل به بافت شیرازه حصیري به موارد زير توجه شود:
ـ تعداد چله هاي در نظر گرفته شده براي شیرازۀ حصیري در هر 

طرف بايد زوج باشد.
ـ چله ها به صورت جفتي به كار مي روند.

ـ تعداد جفت هاي شیرازه حصیري متناسب با ويژگي منطقه در 
نظر گرفته مي شود )تصوير 5  ـ  5(.
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فصل پنجم    گلیم ورنی

3ـ درگیر كردن پود رنگي با چله ها در ابتدای كار، همانند سربندي 
و گلیم ساده انجام مي شود.

رج  چند  از  پس  بافت  راست  كنار سمت  نقشه  اساس  بر  4ـ 
پودگذاري سراسري با پود رنگي، بافت ورنی آغاز مي شود.

 چپ دست ها مي توانند از سمت چپ، كار بافت را شروع كنند.
توجه

بخشی از یک گلیم ورنی با شیرازه حصیری          تصویر5-4 

5  ـ پود پس از درگیر شدن با اولین چله از روي دو چله عبور 
داده می شود و از پشت چله دوم به میان آن دو بازگردانده و 

از زير پود رو خارج مي شود.
6ـ حركت پیش با چله هاي بعدي هم  تكرار مي شود. حاصل 

كار بافت به شكل خطوط ريز اريب )شیب از چپ به راست، 
در بافتي كه از سمت راست آغاز شده است(، نمايان مي شود. 
اگر بافت از سمت چپ آغاز شود اين خطوط برعكس مي شود. 

ـ  5( )تصوير 6  
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مرحله اول   

مرحله دوم

بافت شیرازۀ حصیری            تصویر5-5 
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مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مراحل پودگذاری در گلیم ورنی           تصویر5-6 



126

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

ادامۀ مراحل پودگذاری در گلیم ورنی          تصویر5-6 
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فصل پنجم    گلیم ورنی

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

ادامۀ مراحل پودگذاری در گلیم ورنی           تصویر5-6 
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مرحله دهم

مرحله یازدهم

با آنكه در بافت پیچشي، خطوط بافت روي دو چله ظاهر مي گردد اما پود دور يك چله پیچیده می شود 
و استحكام بافت باال مي رود.

توجه

ادامۀ مراحل پودگذاری در گلیم ورنی           تصویر5-6 
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فصل پنجم    گلیم ورنی

تفاوت بافت در نماي پشت و روي گلیم ورني چیست؟ چه عاملي سبب بروز اين تفاوت مي شود؟
پاسخ را همراه با تصوير به هنرآموز خود تحويل دهید.                       

فکرکنید

7ـ پس از يك رج بافت، يك رديف پود ساده و سراسري را از البه الي چله ها عبور می دهند و دفتین می زنند. )در برخی مناطق دو 
پود سراسری می دهند(.

ـ هنگام ايجاد نقش، سر پود رنگي را كه در هر قسمت براي اولین بار استفاده مي شود، گره مي زنند. 
سپس آن را از میان دو چله كه يك چله آن به رنگ قبلي بافته شده، به سمت پشت كار هدايت مي كنند 
به گونه اي كه گره در بین دو چله و در پشت قرار گیرد.  آن گاه به روش قبلي بافت را ادامه مي دهند.

ـ سر پود رنگي با فاصلۀ حدود 2 سانتي متر از نوك آن گره زده مي شود.

توجه

چند نوع گلیم ورني وجود دارد؟
در منطقه خود جست و جو كنید و انواع گلیم هاي ورني را بیابید. از آنها عكس بگیريد و بررسي كنید  .

تفاوت آنها در چیست؟ سپس از آنها گزارش تهیه كرده و آن را به كالس بیاوريد.

کار گروهی

8  ـ پس از پايان بافت هر رنگ پود، بر اساس نقشه، اضافه نخ را 
يك نیم دور به دور چلۀ سمت چپ می پیچند و به پشت كار 

منتقل مي كنند. براي چپ دست ها بر عكس انجام مي شود.

9ـ پس از بافتن تمام رج ها، مطابق با نقشه سربندي  پاياني را 
انجام مي دهند. وگلیم را از دار جدا مي كنند.
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روی یک گلیم ورنی           تصویر5-7 

پشت یک گلیم ورنی          تصویر5-8 
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گلیم هاي ورني منطقۀ خود را با گروه جست و جو كنید و از جزئیات بافت آن عكس بگیريد. بررسي 
كنید پودگذاري پیچشي به چند شكل انجام شده است؟ )جهت خطوط بافت( اين شكل ها چه تأثیري 

در زيبايي گلیم ورني دارد؟

کار گروهی

علت اينكه اضافه نخ در اين روش به پشت كار منتقل مي شود چیست؟ دربارۀ آن بحث كنید. آيا روش 
مناسب ديگري نیز وجود دارد؟ آن روش را نیز ارائه دهید.

بحث گروهی

جدول زير را با يافته هاي خود از آموزش هايي كه در فصل هاي مختلف اين كتاب فرا گرفته ايد پر كنید:
فعالیت کارگاهی

پود اضافه شكل پودها از پشت روش بافت نوع گلیم
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نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کار ردیف

1 سربندی 1

2 نقشه خوانی و پودپیچی و پودگذاری 2

2 دفه زنی و شیرازه پیچی 3

2 برش چله ها و جداسازی گلیم از دار 4

2

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

 - مديريت زمان 
 - مديريت مواد و تجهیزات

* میانگین نمرات

شرح کار:
 اجرای مراحل سربندی ابتدای دار، نقشه خوانی، پودگذاری و پیچیدن پود به روش ورني، دفه زنی و شیرازه پیچی، شل كردن چله ها و برش 

آنها )جداسازی گلیم از دار( و به كارگیري صحیح ابزار و وسايل در تمام مراحل.

استاندارد عملکرد: 
سربندی، پودپیچی و پودگذاری و ايجاد نقش در گلیم براساس نقشه و جداسازی آن از دار بافندگی.

شاخص ها:
 ـ كارگاه بافت

 ـ دار گلیم بافی 150 × 100 سانتی متر
 ـ سربندی ابتدای دار

 ـ نقشه خوانی، پودگذاری و پیچیدن پود
 ـ دفه زنی و شیرازه پیچی

 ـ شل كردن چله ها و برش آنها )جداسازی گلیم از دار(

شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان:  135  دقیقه           مكان: كارگاه بافت فرش  - دار گلیم بافي 150× 100 سانتي متر                

ابزار و تجهیزات:    
دار گلیم  بافی، پود و خامه، سیخ پود كشی، نخ سربندی، دفه، قیچی، متر، ماژيك، آچار دار    

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی، »2« است.

ارزشیابی شایستگی بافت گلیم ورني 
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