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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعۀ فناوري ها و تحقق توسعۀ پایدار، ما را بر آن 
داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامۀ تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز 
کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامۀ 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 دادن کار واقعي به طور استاندارد و درست تعریف 
شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشتۀ تحصیلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته 

شایستگي در نظر گرفته است:
1- شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي پرداخت فرش؛

2- شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مدیریت منابع و کار گروهي؛
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 
برنامۀ  اسناد  برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار، مجموعۀ  مشارکت متخصصان 
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 درس، چهارمین  درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژۀ رشتۀ صنایع دستي ـ فرش در 
پایۀ یازدهم تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آیندۀ شغلي و حرفه اي شما 
بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این کتاب 

را کسب کنید و آنها را در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي »  پرداخت و سرویس کاري فرش« شامل پنج پودمان و هر پودمان داراي یک یا چند 
واحد یادگیري است. هر واحد یادگیري از چند مرحلۀ 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 سامانۀ ثبت نمرات منظور مي نماید و نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل 12 
است. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر 
سال تحصیلي وجود دارد.کارنامۀ شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمرۀ مستمر و نمرۀ 



شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر در یکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در 
همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي  قرار گیرید و پودمان هاي قبول شده  در مرحلۀ اول ارزشیابي 
مورد تأیید است و به ارزشیابي مجدد نیاز ندارد. همچنین این درس داراي ضریب »8« است و در معدل 

کل شما بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین، عالوه بر کتاب درسي تان، امکان استفاده از سایر اجزای بستۀ آموزشي که براي شما طراحي و 
تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بستۀ آموزشي کتاب همراه هنرجوست که براي اجرای 
فعالیت هاي موجود در کتاب درسي به آن نیاز است. کتاب همراه خود را مي توانید به هنگام آزمون و 
فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. اجزاي بستۀ آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده 
است که با مراجعه به وبگاه رشتۀ خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن 

مطلع شوید.
حرفه اي،  اخالق  منابع،  مدیریت  از جمله  غیرفني،  شایستگي هاي  با  ارتباط  در  یادگیري  فعالیت هاي 
حفاظت از محیط زیست، شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات، همراه با 
شایستگي هاي فني طراحي در کتاب درسي و در بستۀ 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 دادن فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول اجرای کار است. لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان را 

در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، در جهت سربلندي و 
استقالل و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي کشور و تربیت مؤثر و شایستۀ جوانان برومند میهن اسالمي 

گام های مؤثری برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامۀ درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي 
متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامۀ درسي رشته صنایع دستی ـ فرش و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید.
این کتاب  تألیف گردیده است.  و  تدوین  یازدهم   براي سال  از مجموعه کتاب هاي کارگاهي است که  کتاب حاضر 
»پرداخت و سرویس کاری فرش« داراي پنج پودمان و هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. 
همچنین ارزشیابي آن مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب است و در پایان هر پودمان به آن پرداخته شده 
است. به هنرآموزان گرامي توصیه می شود براي هر پودمان یک نمره در سامانۀ ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. 
نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل 12 است و نمرۀ هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني 
در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریک از پودمان هاست. 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 
از بستۀ آموزشي تدارک دیده شده براي هنرجویان است و توصیه می شود  زیست محیطي است. این کتاب جزئي 
در فرایند یادگیری از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي استفاده شود. 
کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و اجرای کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای 
آشنایی بیشتر با اجزای بستۀ یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوۀ 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. الزم به 
یادآوري است،کارنامۀ صادر شده در سال تحصیلي قبل بر اساس نمرۀ 5 پودمان بوده است. در هنگام آموزش و سنجش 
و ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، الزم است به استاندارد ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده توسط سازمان 

پژوهش و برنامه ریزي آموزشي مراجعه گردد.
رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و مراحل کلیدي بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگي هاست. 

همچنین براي هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب »8« در معدل کل محاسبه مي شود و کاماًل تأثیرگذار است.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: با عنوان پرداخت اولیۀ فرش که ابتدا به مفهوم پرداخت و سپس به عوامل مؤثر بر آن در قالی های مختلف 
اشاره شده است و در ادامه به » خاک گیری وکزدادن فرش« پرداخته مي شود.

پودمان دوم: عنوان »  شست وشوی فرش« دارد، که چگونگی شست وشوی فرش، آبگیری و خشک کردن آن آموزش 
داده شده است و همچنین به ابزار و تجهیزات و روش کارقشوکشی پرداخته مي شود.

پودمان سوم: داراي عنوان » پرداخت نهایی فرش)موگیری(« است. در این پودمان ابتدا روش قشوکشی و کاربرد آن 
آموزش داده شده و در ادامه پرداخت نهایی فرش)موگیری( شرح داده شده است.

پودمان چهارم: »  سرراست کنی)دارکشی( فرش« نام دارد. ابتدا انواع دارکشی سنتی و جدید شرح داده شده و در ادامه 
سرراست کنی )دارکشی( و دستگاه پرس آموزش داده شده است.

پودمان پنجم: با عنوان »  سرویس کاری فرش« است، که در آن هنرجویان ابتدا با دوگره زنی و انواع آن آشنا مي شوند و 
سپس انواع شیرازه زنی آموزش داده و در پایان سرنخ زنی ، چرم دوزی و انواع دوخت های آن تشریح شده است.

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
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پودمان اول   پرداخت اولیۀ فرش

انتخاب محل زنبورستانفصل 1
پرداخت اولیۀ فرش
پودمان 1



2

پرداخت اولیۀ یک متر مربع فرش با کیفیت درج شده در جدول استاندارد پرداخت اولیۀ فرش )جدول شمارۀ 1( 
با دستگاه پرداخت  در 15 دقیقه.

آیا تاکنون به فرش هاي دست باف با دقت نگریسته اید؟ یا بر روی پرزهاي آن دست کشیده اید؟ فكر کرده اید 
چگونه سطح یک فرش پس از بافت این طور صاف و یكنواخت مي شود؟ آیا قیچي کردن سر پرزها در هنگام بافت، 

این سطح یكنواخت را پدید آورده است؟ 
هر محصولي پس از تولید براي ورود به بازار باید آماده سازي شود . آماده سازي ها در تولیدات مختلف، با توجه 
به نوع ، جنس و کاربرد آنها، متفاوت است . از جمله فرش و قالي، به دلیل اینكه کاربرد زیر انداز دارد، باید سطحي 
هموار ، نرم و یكدست داشته باشد تا هم طرح و هم نقش آن در نظر مشتري یا بیننده جلوه کند و براي او جذاب 
باشد و در هنگام استفاده از آن راحتي را با خود به محیط خانه بیاورد . بنابر این همۀ فرش های پرز دار پس از بافته 
شدن  پرداخت می شوند . از آنجایی که شیوۀ بافت و سبک فرش در مناطق مختلف متفاوت است ، پرداخت آنها 
نیز شیوه های متفاوتی دارد . در هنگام پرداخت قالی ، ارتفاع پرز قالی ها متناسب با سبک قالی یا بنابر درخواست و 
سلیقۀ مشتری کوتاه می شود و حاصل این کار یكنواخت شدن سطح قالی و جلوۀ بیشتر طرح ، نقش و رنگ بندي 

آن است.
چنانچه ارتفاع بیشتری از پرز قالی را در بار اول پرداخت کاري بر دارند به آن »روگیری« می گویند . از نازک کاری 
برای انواع قالي ها ي مختلف مناطق متناسب با سلیقۀ مصرف کنندگان یا بازار استفاده می شود، که در آن ارتفاع 

پرزها به اندازۀ درخواستی کوتاه می شود.
قالي هاي ظریف ، اعال و نازک را نیز پرداخت مي کنند اما چون ارتفاع پرزي که از آنها برداشته مي شود بسیار کم است 
در اصطالح به آن »موگیري« مي گویند. همچنین از موگیری برای پرداخت قالی هایی که پرزهایشان با قیچی دستی 

و در هنگام بافت کوتاه شده اند، نیز برای یكنواخت شدن سطح آن استفاده می شود.

پرداخت و انواع آن : 

پرداخت اولیه فرش

روگیری

نازک کاری

موگیری

استاندارد عملكرد  پرداخت اولیۀ فرش 
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پرداخت را با کمک ابزار ، وسایل و دستگاه خاصي انجام مي دهند . جدول تصویري زیر انواع ابزار و دستگاه پرداخت 
را نشان مي دهد :

ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز

قیچي تخت )مخصوص پرداخت لبه های دستگاه پرداخت ماشینيماسك
بیرونی پرزها در قالی(

تصویر 2 لباس کارگوشي

تصویر 1ـ نمونۀ قالی، پیش و پس از پرداخت 

مراکزي که به پرداخت قالي مي پردازند، قالی ها را عالوه بر استان محل بافت بر اساس منطقه و شهرهایي که 
بافت در آن استان ها از موقعیت خاصي برخوردار است نیز دسته بندي مي کنند. 

لباس پرداخت کار باید از جنسی مقاوم در برابر ساییدگی تهیه شود و دارای آستینی با مچ و کش دار )در سر 
آن( باشد تا هنگام عملیات پرداخت به درون دستگاه کشیده نشود. بهتر است این لباس دو تكه و کت آن بلند باشد.
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تصویر 4ـ موتور ماکو 

هرگروه، ضمن طبقه بندی فرش های منطقۀ خود، اطالعات نوع بافت یكی از آنها را جمع آوری کند. سپس 
اطالعات گردآوري شده را در قالب نرم افزار پاورپوینت آماده سازد و در کالس ارائه دهد.

آیا دستگاه پرداخت را می شناسید؟ آیا تاکنون آن را دیده اید ؟ از چگونگی اجزا و کار آن آگاهی دارید؟ آیا با 
خطرات و ایمني مربوط به این دستگاه آشنایي دارید؟

دستگاه پرداخت یک وسیلۀ برقی است که به وسیلۀ الكتروموتور کار می کند.
اجزای برقی دستگاه عبارت اند از:

1ـ موتور مكنده 
2ـ موتور ماکو

دستگاه پرداخت

تصویر 3ـ موتور هواکش 

موتور مکنده
این موتور در هنگام کار عمل مكش را انجام مي دهد . با 
مكش این دستگاه، پرزهاي بریده شده به داخل کیسۀ 

مخصوص می روند و در آنجا جمع مي شوند .

موتور ماكو
و  است  َدَوراني  حرکت  شكل  به  دینام  این  عملكرد 
سبب می شود تیغه هاي لول در قسمت ماکوي دستگاِه 

پرداخت، حرکت چرخشی داشته باشد.

فعاليتگروهي

در هر منطقه اي نیز قالی ها به دو دستۀ بافت اعال یا نفیس و بافت تجاري، تقسیم بندي مي شوند. این دسته بندی 
براي این است که پرداخت کار در هنگام کار، همواره تنظیم دستگاه و ارتفاع پرداخت را متناسب با دستۀ خاصي 
انجام دهد. در این صورت پرداخت با دقت و بر اساس استاندارد پرداخت به پایان می رسد و سپس کار دستۀ 

بعدي قالی ها شروع می شود. دسته بندي سبب سرعت بخشیدن کار پرداخت نیز مي گردد. 
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برای مبتدیان استفاده از برق تک فاز در دستگاه های پرداخت، کاماًل ضروري است ، تا در صورت مواجه شدن 
با مشكل، برق به سرعت قطع و دستگاه خاموش گردد.

برق دستگاه می تواند تک فاز یا سه فاز باشد.

تصویر 5ـ نمای کلی دستگاه پرداخت 

هر دستگاه پرداخت یک میز فلزي دارد . این دستگاه که توسط موتور برقی کار مي کند ، به وسیلۀ یک شاسی 
)چارچوب فلزی( احاطه شده است. شاسی توسط تسمه هایی به یک ریل فلزی )که در سقف کارگاه به تیرآهن 
جوش داده، نصب شده است(، متصل می شود. استاندارد ارتفاع دستگاه پرداخت از سطح میز آن حدود 5 سانتی متر 

است.

اجزای مكانیكی دستگاه پرداخت عبارت اند از:
1ـ میز فلزی                       5  ـ فنر)کوتاه و بلند(

2ـ شیلنگ هواکش               6  ـ ماکو)تیغ لول ـ تیغ تخت ـ بوش ـ دو عدد بلبرینگ(
3ـ کیسۀ هواکش                 7ـ تیغ لول اره ای )دندانه دار(

4ـ خرطومی)کوتاه و بلند(      8  ـ تسمه

نكته

ايمني
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خرطومی)کوتاه و بلند( فنر)کوتاه و بلند( 

تیغۀ تخت بوش 

تیغ لول ماکو 

تصویر6ـ اجزای مكانیكی دستگاه پرداخت 

  بلبرینگ
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اگر اجزا و قطعات دستگاه پرداخت به موقع بازبیني  و تعویض نشوند ، چه خطراتي به همراه خواهد داشت و چه 
آسیبي به فرد و محصول و دستگاه وارد می شود؟

اسـتفاده از ایـن تیغه هـا و انتخـاب نـوع مناسـب آن بـه نـوع فـرش ، تراکـم بافـت ، ارتفاع پـرز ، جنس پـز و...
بستگی دارد.

»  ماکو« قسمت اصلي و مرکزي دستگاه پرداخت به شمار مي رود . ماکو داراي یک تیغۀ تخت ثابت و فوالدي با لبۀ 
صاف و تیز و یک تیغۀ لول متحرک با تیغه هاي چند پر و استوانه اي و داراي پایه  هایي است که تیغه بر روي آن نصب 
مي شود . براي گرفتن ماکو، دستگیره ای کنارش وجود دارد. خرطومی یک لوله الستیكي )به قطر حدود 3  سانتي متر( 
است که از یک طرف به لبۀ ماکو متصل می شود و از طرف دیگر به داخل مخزني که در پایین میز قرار گرفته است 
وصل مي شود . این دستگاه براي جمع آوري پرزهاي اضافِي فرِش حاصل از پرداخت، مي تواند مدل هاي متفاوتي 
داشته باشد اما کارایي همۀ آنها مشابه یكدیگر است. ماکو داراي تیغه هایي فلزي از جنس فوالد و انواع تخت و لول 
است. تیغه های لول دارای انواع چهار پر، شش پر و هشت پر هستند . در صورتی که میزان تراکم بافت قالی بیشتر باشد ، 

در ماکو از تیغه هاي لولی که پرهاي بیشتري داشته باشند )مانند هشت پر( استفاده مي شود .

بررسيكنيد

نكته

برای نگهداری دستگاه و استفادۀ بهینه  از آن الزم است دستگاه به طور مرتب بازرسی شود و قطعات ساییده 
شده تعمیر و تعویض گردد.

ايمني

اگر برای پرداخت قالی هایی که از تراکم باالیی برخوردارند، از تیغ های لول چهارپر استفاده شود، بر محصول 
نهایی چه تأثیری می گذارد؟

فكركنيد
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قالی ها، با توجه به نوع منطقه و نوع بافت شان ، دارای پرزهایی با ارتفاع اولیۀ متفاوت اند . برخي قالی ها داراي 
پرزهایي به طول 4 الي 5 سانتی متر و برخي دیگر 1/5 الي 3 سانتی متر ند. متناسب با این اندازه هاست که 

فاصلۀ تیغه ها تنظیم مي شود.

    به نظر شما چرا در هنگام انجام دادِن پرداخت، نباید از تیغه هاي ُکند استفاده کرد؟  

پس از قرار دادن تیغه های لول و تخت و نصب آنها بر روي ماکو، فاصلۀ بین دو تیغه بر اساس ارتفاع پرزي که 
قرار است برداشته شود، تنظیم مي گردد. هرچه تیغه لول از تیغه تخت بیشتر فاصله بگیرد ارتفاع بیشتري از پرز 
گرفته مي شود و عمق بیشتري از فرش پرداخت می گردد، همچنین مقدار فشار ماکو بر سطح قالی در هنگام 

پرداخت، بر روی ارتفاع نهایی پرزها اثرگذار است.

  

تصویر7ـ تمیز کردن تیغه لول و خارج کردن پرزهای باقی مانده از آن 

نكته

بحثكنيد

345

تصویر8  ـ باز کردن تیغه های لول از ماکو 

12
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تصویر 9ـ مراحل باز و بسته کردن تیغه هاي برش ماسوره 

8910

12 11

دستگاه پرداخت باید مرتب، تمیز شود و در صورت نیاز، فنر آن روغن کاري گردد. چنانچه این کار به موقع انجام 
نشود، به دستگاه آسیب مي  رسد.

نكته

67
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در هنگام پرداخت برای پهن کردن قالی ها از میز آن استفاده می شود. دستگاه پرداخت بر باالی آن و روی ریل 
نصب مي گردد.

جنس این میز فلز ي و سطح آن صاف، بدون موج و کاماًل تراز است . ابعاد استاندارد این میز حداقل 120×400 سانتی متر 
است . اما برخي از کارگاه هاي پرداخت یا کارخانه هاي قالي شویي آن را در ابعاد بزرگ تري می سازند.

میز پرداخت

تصویر 10ـ میز پرداخت 

این میز ثابت است و ارتفاع آن از سطح زمین بین 80 تا 90 سانتی متر در نظر گرفته می شود تا پرداخت کار به 
راحتی بر کار مسلط باشد.

در گذشته میزهای پرداخت را از چوب می ساختند، که معایبی داشت. این معایب را بررسی و دربارۀ آنها با 
دوستان خود پژوهش کنید و نتایج به دست آمده را در کالس مطرح سازید.  

آماده سازی دستگاه پرداخت
الف( کنترل میز پرداخت

1ـ با مشاهده و استفاده از تراز از هم سطح بودن بخش های مختلف میز اطمینان حاصل می شود.
2ـ با مشاهده و کشیدن دست بر سطح میز از نبودن اشیای ریز و پستی و بلندی بر روی میز مطمئن شویم.

فعاليتكالسي
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ارتفاع مناسب میز پرداخت به گونه ای است که ارگونومی صحیح بدِن پرداخت کار با آن رعایت می شود و دید 
مناسب نیز خواهد داشت.

ب( نصب قالي بر روي میز پرداخت
     قالي برای اجرای عملیات پرداخت ، باید بر روی میز پرداخت پهن گردد . پیش از آن،  با کشیدن کف دست 
بر سطح قالي جهت خواب آن مشخص می شود. آن گاه قالي بر روی میز به گونه ای پهن می شود که جهت خواب 

پرزها رو به پرداخت کار قرار گیرد.
همیشه قبل از اتصال قالي به میز باید پشت آن )قالی( از نظر برجستگي ، تابر ، کیس خوردگي و لول شدگي 
بررسي شود تا هنگام پرداخت، سطح آن صاف و یک دست باشد   )مواظب باید بود هیچ عاملي سبب برآمده 

شدن سطح قالي نشود(.

هنگام کشیدن کف دست بر روی فرش  و در راستای چله ها ، به جهتی که دست به راحتی حرکت کند جهت 
خواب فرش می گویند.

پ( کنترل قالي
ـ کیس و لول شدگی:هنگامی که قالي پهن می گردد، در صورت مشاهدۀ کیس و تاخوردگی باید در جهت رفع آن 
اقدام شود . برای این کار قالي را پشت و رو و به گونه اي پهن می کنند که پشت قالی در باال قرار گیرد . سپس کمی 
آب با دست یا با افشانه به پشت قالی می پاشند و آن را دوباره برمی گردانند تا بر روی سطح صاف میز قرار گیرد و 
روي آن به سمت باال واقع شود. پس از طی زماني، بسته به مقدار کیس ، قالي به اصطالح، خودش را می اندازد و 

صاف می شود .

در هنگام پرداخت قالی های کوچک، برای ثابت شدن و جلوگیری از حرکت، باید آنها را به وسیلۀ گیره و بر 
روی میز ثابت کرد.

ايمني

نكته2

نكته1
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ارگونومی : روش صحیح خم شدن و بلند کردن اشیا و حمل آنها
ـ همواره از ناحیۀ زانوها، در حالي که کمر خـود را صــاف نگاه داشته اید خم شوید. هیچ گـاه از نـاحـیـۀ 

کـمر خـــم نشوید.
اجسام سنگـین تر از 10 کیلو را بلند نكنید. هـیـچ گاه جسم سنگیني را باالتر از سطح کمر نیاورید.

ـ پـاهـا را انـدکي از یكدیگر فاصله بدهید تا روبه روي جـسـم قـرار گـیــرید. عضالت شكم را سفت و منقبض 
کـنـیـد و بـا استفاده از عضالت 
کنید.  بلند  زمین  از  را  جسم  پا 
صاف  آرامي  به  را  زانوها  سپـس 

کنید.
حد  تا  را  آن  بسته،  حمل  هنگام 
ممكن به بدن نزدیک و بازوها را خم 
نگاه دارید. عـضالت شـكم را سفت 

کنید و به آهستگي گام بردارید.

ـ تراکم بافت : عیوب بافتی در قالي را می توان از طریق مشاهده و لمس با دست  تشخیص داد. هنگامی که قالي 
بر روی میز پرداخت پهن شده است، می توان با فشار انگشتان دست میزان تراکم بافت را در قسمت هاي مختلف 

ـ پوسیدگی   : از نشانه های پوسیدگی در قالی قدیمی ، رنگ دواندگی موضعی در پشت و روی قالی و نیز مشاهدۀ 
مناطق پوسیده است. معموالً ناحیۀ پوسیده در پشت قالی نرم تر و در روی قالی خشک تر از بقیۀ نواحی قالی است.

تصویر 11ـ نمونه پوسیدگی در فرش 
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ت( کنترل و تنظیم ماکو
پس از کنترل برق دستگاه پرداخت، نوبت به کنترل و تنظیم کردن ماکو می رسد که به ترتیب زیر انجام مي شود :
بستن تیغٔه لول : تیغ لول تیز شده را در داخل ماکو قرار دهید تا میله ای که به سر آن بلبرینگ بسته شده است از 
درون تیغه رد شود. در قسمت انتهاي میله، بلبرینگ دوم قرار می گیرد و سر آن با پیچ مخصوص دستگاه بسته 

می شود تا محكم گردد.
بستن تیغٔه تخت : تیغ تخت تیز شده را روی تیغ لول به گونه اي قرار می دهند که لبۀ آن به سمت بیرون ماکو باشد . 

سپس بر روی آن با پیچ های مخصوص محكم می شود.
تنظیم ماکو : دو تیغ تخت و لول باید نسبت به هم طوری تنظیم گردند که با یكدیگر در تماس نباشند ولی معموالً 
فاصلۀ بسیار کمی )مویی( نسبت به هم داشته باشند. بالشتک هایی را کنار تیغ لول محكم می بندند. ایجاد فاصله 
در دو تیغه، تنها با حرکت تیغ تخت به وسیلۀ پیچ های مخصوص امكان پذیر می شود و تیغ لول قابل جابه جایی و 
تنظیم نیست. در سمت چپ و راست ماکو دو عدد پیچ قرار دارد که به آنها گوشواره گفته می شود . برای تنظیم 
ماکو، پیچ ها را باید با پیچ گشتی، تنظیم کرد. عالوه بر گوشواره ها دو عدد پیچ دیگر نیز بر روی ماکو قرار دارد 

که آنها نیز باید محكم شوند .
مراقب باشید تیغ لول و تخت با هم تماس نداشته باشند و در هنگام چرخش، یكدیگر را سایش ندهند بلكه در 

کنار یكدیگر و با فاصله ای متناسب ارتفاع پَرزِی مورد نظر، قرار گیرند .
اتصال ماكو به فنر :  پس از اتصاالت داخل ماکو، اکنون ماکو به فنری که داخل خرطومی است وصل شده و آماده کار کردن  است .

آن سنجید . پرداخت کار انگشتان دست را بر روی سطح قالي می گذارد و فشار مختصری وارد مي کند . اگر در 
بخش هایی انگشتان به راحتی به مغز قالي برسند نشانۀ آن است که تراکم بافت در آن ناحیه کمتر است .

این روش کمک  قالي فرو می روند .  انگشتان به سختی در داخل  بافت بیشتر است ،  تراکم  در قسمت هایي که 
مي کند تا پرداخت کار بتواند میزان پرداخت الزم را برای هر قسمت از قالي مشخص کند . 

پرز ها  تا  وارد شود  ماکو  به  دارند، الزم است فشار کمتری  بافت کمتری  تراکم  پرداخت قسمت  هایی که  برای 
بیش از حد کوتاه نشوند و به فرش آسیب نرسد .

 قبل از روشن کردن دستگاه پرداخت، تیغۀ لول آن را با دست بچرخانید. چنانچه این تیغه با تیغۀ تخت تماس داشته 
باشد، چرخاندن به سختی انجام می شود. در این صورت باید با کمک هنرآموز آن را تنظیم نمایید.

ث( آماده سازی هواکش
به کار  برای جمع آوری پرزهای فرش  هواکش دستگاهی کمكي و مكنده است که در حین عملیات پرداخت 
می رود . برای استفاده از هواکش، باید فیلتر کیسه ای آن قبل از روشن کردن دستگاه بسته شود . این فیلتر از 

جنس کتان ضخیم است و به وسیلۀ طناب به دور دهانۀ خروجی هواکش بسته می شود .

نكته

دهانۀ کیسه خالی به دور بخش خروجی دستگاه به گونه ای قرار داده می شود که آن قسمت را کاماًل بپوشاند . 
سپس طناب محكمي ، چند دور بر روی کیسه ) در قسمت دهانه خروجي دستگاه ( پیچانده و گره زده می شود.
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اگر کیسه بیش از حد پر باشد هواکش کارایی نداشته و ممكن است موتور برق آن بسوزد.

ارتفاع پرز در پرداخت به نوع بافت قالي نیز بستگی دارد . یعنی هرچه رج شمار قالی باالتر باشد ارتفاع پرزها 
کوتاه تر است و هرچه رج شمار قالی پایین تر باشد ارتفاع پرزها به تناسب باالتر است.

روایت از حضرت علی )ع(: همانا کاری که بر عهدۀ توست، طعمه تلّقی نشود، آن امانتی بر گردن توست .

اصول کوتاه کردن پرزها 
پس از تنظیم دستگاه با توجه به قالي مورد نظر ، میزان کوتاهي پرزها ، نوع جنس قالي و تراکم آن دستگاه را در 
جهت مخالف خواب قالي و در ابتداي آن به گونه اي قرار می دهند که ریشه ها را در بر نگیرد. سپس ماکو با هر 
دو دست گرفته مي شود و درست از اولین ردیف سمت راست گره هاي قالي و با فشاري یكنواخت  به سمت داخل 

فرش حرکت مي کند . این کار با توجه به مقدار بلندي پرز قالي ممكن است چند بار تكرار شود .
نوع پرداخت به تناسب بافت و مواد به کار رفته در قالی )ُکرکـ  پشمـ  ابریشم( ، تفاوت می کند . اگر جنس نخ هاي 
مورد استفاده ظریف تر باشند )کرک ـ ابریشم( پرداخت با تیغ لولی که قطر کمتری دارد و با فشار کمتر انجام 

می شود. در این صورت، تیغ در داخل قالي کمتر وارد شود و مقدار کمی از ارتفاع پرز را کوتاه می کند .
اگر جنس خامۀ به کار رفته پشم باشد، که ظرافتش کمتر است، از تیغ لول با قطر بیشتر استفاده می شود تا تیغه 

در داخل قالی بیشتر فرو رود و ارتفاع بیشتری از پشم را کوتاه کند .

 میزان ارتفاع پرز در دسته بندی های قالی در جدول صفحۀ بعد به صورت استاندارد تعریف شده است. قالی های 
هر دسته را می توان به صورت کلی با میزان تعیین شده پرداخت نمود . گاهي بازار مصرف با تأثیرپذیری از سلیقه 

و تقاضای مشتری در مواردی متفاوت می شود. در این صورت پرداخت باید بنا به درخواست انجام شود .

نكته

نكته

1ـ روشن کردن کلید اصلی برق؛
2ـ وصل کردن دو شاخۀ دستگاه پرداخت  به پریز؛

3ـ روشن کردن هواکش؛
4ـ روشن کردن کلید دستگاه پرداخت.

در هنگام کار با کلیۀ وسایل برقی، پیش از روشن کردن آنها  باید از سالم بودن سیم ها، دوشاخه و پریز اطمینان 
حاصل کرد.

ايمني

ج( کنترل برق دستگاه پرداخت
پس از نصب قالي بر روي میز پرداخت، نخستین کاري که انجام مي شود کنترل برق دستگاه پرداخت است . برای 

این کار به ترتیب مراحل زیر انجام مي شود : 
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  جدول استاندارد پرداخت اولیۀ قالی بر اساس رج شمار

)تا 30 رج()30 تا 45 رج()45 رج به باال(نوع رج شمار

ارتفاع پرز باقی مانده 
روی قالی

12 تا 15 میلی متر10 تا 12 میلی متر5 تا 7 میلی متر

در هنگام پرداخت، از لباس کار مناسب و ماسک کاغذی و گوشی محافظ استفاده شود .

باید توجه داشت که در این مرحله ماکو باید در تماس مستقیم با قالی باشد و در حرکت برگشت از روی قالی 
برداشته نشود .

مراحل پرداخت کردن
انجام  پرداخت  عملیات  قبل ،  قسمت های  در  بیان شده  مراحل  دادن  انجام  و  پرداخت  دستگاه  کنترل  از  پس 
می شود . ابتدا برای جلوگیری از نفوذ پرزها به ریه ها ماسک را بر دهان و بینی قرار می دهند و از گوشی برای 
آسیب نرسیدن به شنوایی افراد پرداخت کار استفاده می شود. هنگام پرداخت قالي باید به ترتیب تنظیم اجزاي 
ماکو را متناسب با نوع قالي  ) بر اساس جدول باال (  انجام داد. سپس قالی را به شكلی صحیح پهن کرد و باید از 

صاف بودن سطح میز پرداخت و رعایت شدن کلیۀ موارد ایمنی اطمینان حاصل نمود.

پس از هر مرحله از حرکت ماکو، سطح فرش را باید مرتب وارسی کرد و از میزان مناسب پرداخت اطمینان 
حاصل نمود. پرزگیري قالی در محدوده ای که دست پرداخت کار در آن به راحتی حرکت کند یعنی 40 تا 50 
سانتی متر در طول قالی انجام مي گیرد. همچنین پرداخت از سمت راست قالی در عرض تا جایی که امكان حرکت 
دستگاه وجود دارد ادامه می یابد. این کار، بدون برداشتن و گذاشتن دستگاه از روي قالی و تا جایي که قالی به 
میز متصل است به همین ترتیب انجام می شود تا همه جاي قالی به صورت یكدست پرزگیري شود . پرزهای کوتاه 

شده به وسیلۀ لولۀ هواکش جمع آوری و به داخل کیسۀ هواکش کشیده می شوند .

ايمني

نكته

رعایت این نكته الزامي است که در هنگام استفاده از دستگاه پرداخت همواره باید مراقب انگشتان دست خود 
باشید . محل قرار گرفتن دست ، روي دستگاه پرداخت مي باشد .

ايمني

گبه که نوعی قالی درشت بافت است )رج شمار 10 تا 20 رج( دارای ارتفاع پرزی بین 2 تا 4 سانتی متر است.
نكته

پس از آن ابتدا دستۀ ماکو با یک دست و با دست دیگر موتور ماکو روشن می شود. ماکو را بر روی سطح قالی 
از سمت راست و پایین به باال می کشند. در هنگام گردش تیغۀ لول ، پره هاي تیغه پرزهای قالی را با کمک تیغۀ 

تخت مانند دو دهانۀ قیچی به اندازه مورد نیاز کوتاه می کنند .
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انواع پرداخت و تیغه های لول آنها
پرداخت با توجه به نوع قالی و تقاضای مشتری ، با روش های مختلف انجام می شودبه این شرح:

1ـ روگیری: در این نوع پرداخت از تیغ لول ضخیم )با قطر 40 تا 45 میلی متر( چهار و یا پنج پر، استفاده می شود . 
ارتفاع زیادی از پرزها در این پرداخت یک باره برداشته می شود .

2ـ نازک کاری: در این نوع پرداخت از تیغ لول پنج پر )با قطر 40 تا 45 میلی متر( استفاده می شود و سطح پرزها 
به شكل متوسط و معمولی کوتاه می شود .

3ـ موگیری: در این نوع پرداخت از تیغ لول شش یا هفت پر )قطر 35 میلی متر( استفاده می شود.

از دستگاه تیغ تیزُکن پرداخت چه می دانید؟ چرا تیغ ها را تیز می کنند؟ چه زماني باید تیغ هاي دستگاه را تیز 
کرد؟ چه نشانه هایي وجود دارد که ُکندي تیغ را نمایان مي سازد؟

دستگاه تیغ تیزکن، ابزاری برقی است که سنگی به محور اصلی آن متصل است. در هنگام گردش سریع این 
سنگ ،تیغ های ماکو تیز می شوند. تیغ های به کار گرفته شده در هنگام عملیات پرداخت ، در اثر تماس مداوم بر 
سطح قالی به تدریج کند می شوند و کارایی خود را از دست می دهند. برای همین باید مرتب تیغ ها را تیز کرد. 
تیغ های ُکند، عالوه بر این که عمل پرداخت را به خوبی انجام نمی دهند ، خستگی دست پرداخت کار را نیز در پی  دارند.

تیغۀ لول پنج پر با قطر 40 میلی متر پرکاربردترین تیغۀ لول در پرداخت است.
نكته

پس از پایان یافتن عملیات پرداخت با دستگاه، برای تكمیل کار با قیچی تخت که تصویر آن را در صفحۀ 3 کتاب 
دیده اید، قسمت های اطراف قالی پرداخت دستی می شود. این کار با دقت و ظرافت انجام می شود تا همۀ سطح 

قالی یک دست و صاف گردد.

در هنگام استفاده از دستگاه پرداخت مراقب باشید که ریشه ها ي قالی آسیب نبیند. شیرازه هاي قالی باتیغه هاي 
دستگاه بریده نشود و میزان فشار وارده بر دستگاه به شكلي باشد که پرزگیري قالی در تمامي نقاط قالی 

یكدست و در یک سطح باشد .

ايمني

پرزهای اضافِی حاصل از عملیات پرداخت را برای مصارف مختلف در کیسه های مخصوص جمع آوری می کنند. 
مصارف آنها چیست؟ در گروه پژوهش کنید و پاسخ را در قالب یک پاورپوینت به هنرآموز خود تحویل دهید .

جستوجو
كنيد

در هنگام نصب قالی بر روی میز پرداخت بیشتر پرداخت کاران قسمت گلیم باف و ریشه را  زیر گیره قرار می دهند. چنانچه 
ماکو، درست در لبۀ قالی قرار گیرد با شروع کار پرداخت به اندازۀ فاصله لبۀ ماکو تا نوک تیغه حدود 3 سانتی متر از پرزهای 
قالی بدون پرداخت باقی می مانند. این مقدار از پرزها دورتا دور قالی باقی می مانند تا در پایان کار با قیچی پرداخت شوند.

برای ادامۀ پرداخت ، گیره ها را باز کنید و قسمت قالی پرزگیري شده  را، پایین بكشید و دوباره قالی را با گیره به 
میز متصل کنید. هنگام گیره زدن الزم است حدود 7 سانتی متر از قسمت پرداخت شده روی میز قرار گیرد تا 
پرداخت کار بتواند بقیۀ پرزگیری را هم تراز با آن انجام دهد. این کار تا پایان پرداخت تمام قسمت های قالی تكرار می شود .
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تصویر 12ـ دستگاه تیزکن 

پس از کند شدن تیغه های ماکو باید آنها را از روی دستگاه پرداخت باز کرد و برای تیز کردنشان از دستگاه تیغ 
تیزکن استفاده نمود. این کار توسط متخصصین و یا افراد باتجربه انجام می شود. مراحل باز کردن تیغه های لول 

و تخت در تصاویر 6، 7 و 8 مشاهده می شود.
تیز کردن تیغه ها با توجه به نوع آنها متفاوت است . در تصاویر زیر مراحل تیز کردن تیغه ها را مشاهده می کنید.

12

34
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 مراحل تیز کردن تیغ تخت 

تصویر 13ـ مراحل تیز کردن تیغه ها 

پس از اتمام کار، تمامي قطعات دستگاه را تمیز و مخزن دستگاه را خالي کنید. اگر تیغه اي کند شده بود، باید به 
تعویض آن پرداخت. پس از جایگزیني قطعۀ جدید، قطعۀ قبلي براي تیز کردن کنار گذاشته می شود.

ايمني

12

3

78

مراحل تیزکردن تیغ لول 

5

7

6

8
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ارزشیابی شایستگی   پرداخت اولیه فرش
شرح کار

 طبقه بندی فرش بر اساس نو ع پرداخت ، طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس منطقه و نوع بافت ، کنترل برق دستگاه پرداخت، تیز کردن 
انواع تیغ های دستگاه پرداخت ، تنظیم میز پرداخت، پهن کردن فرش و تنظیم جهت صحیح قرارگیری آن برای پرداخت ، یافتن عیوب 
بافتی فرش و تعیین میزان پرداخت هر قسمت ، پرداخت کردن با ماکو )انواع تیغ لول و تخت( متناسب با نوع قالی ، به کارگیری و 

کنترل ماکو و نازک کاری فرش

استاندارد عملكرد
 پرداخت اولیۀ یک متر مربع فرش با کیفیت درج شده در جدول استاندارد پرداخت اولیه فرش) جدول شماره 1( با دستگاه پرداخت در 30 دقیقه

شاخص ها: جدول شمارۀ 1ـ جدول استاندارد پرداخت اولیۀ فرش

)تا 30 رج()30 تا 45 رج()45 رج به باال(نوع رج شمار

12 تا 15 میلی متر10 تا 12 میلی متر5 تا 7 میلی مترارتفاع پرز باقی ماندۀ روی فرش

جدول شمارۀ 1 ـ جدول استاندارد پرداخت اولیۀ قالی بر اساس رج شمار  

شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات

یط
ـ سالن با کف موزائیک )حدود 30 مترمربع(ـ  دستگاه تهویهـ  دستگاه پرداختـ  میز کار )با ابعاد حداقل 150 ×400سانتی متر( شرا

ـ دستگاه تیز کردن تیغـ  جعبه ابزار 

ات
یز

جه
و ت

زار 
اب

ـ سالن با کف موزائیک )حدود 30 مترمربع( ـ دستگاه تهویه ـ ماکو با انواع تیغه های لول و تخت
ـ دستگاه پرداخت ـ هواکش ـ کیسۀ هواکش ـ خرطومی هواکش ـ انواع تیغ لول و تخت 

ـ انواع فنر ) بلند:120 تا 130 سانتی متر و کوتاه:80 تا 90 سانتی متر(ـ  میزکار )با ابعاد حداقل 150 ×400 سانتی متر(
ـ دستگاه تیز کردن تیغ ـ جعبه ابزار ) شامل پیچ گشتی ـ انبر دست ـ بلبرینگ ـ پیچ ـ آچار شمارۀ 14 و 15(

نور طبیعی( یا استفاده از المپ با مخلوطی از نور سفید و زرد به طوری که در میدان دید  ـ نور کافی ) ترجیحاً 
پرداخت کار قرار نداشته باشد و سطح فرش را کاماًل روشن کند.

    معیار شایستگی

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

1دسته بندی فرش ها بر اساس نوع پرداخت1
2آماده سازی دستگاه پرداخت2
2پهن و کنترل کردن فرش ها روی میز کار3
2پرداخت کردن4
نازک کاری5

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

مدیریت زمان ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، »2« است.
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خاک گیری  فرش

خاک گیری قالیچه با 3 مترمربع مساحت )با کیفیت درج شده در جدول استاندارد خاک گیری، جدول شمارۀ 4( با 
دستگاه خاک گیری در 30 دقیقه.

آیا می دانید خاک گیری چیست ؟ آیا از اهمیت خاک گیری فرش ها آگاهی دارید؟ فكر می کنید چند روش برای 
خاک گیری فرش ها وجود دارد ؟ چرا پیش از شست وشوی هر نوع فرشی آن را خاک گیری می کنند ؟

خاک گیري عملیاتي است که براي زدودن گرد و غبار ناشي از استفادۀ طوالنی مدت از فرش یا زدودن آلودگی 
آن ، انجام می شود . این کار فرش را برای شست وشو آماده می کند و بر طول عمر آن می افزاید . 

خاک گیری یكی از مراحل مهم پیش از شست وشوی فرش است. برای بهبود کیفیت شست وشو الزم است خاک و 
آلودگی هایی که در طول سالیان در داخل فرش ) به خصوص قالی ( نفوذ کرده از درون فرش خارج شود . زیرا در هنگام 

آلودگی ها  این  شست وشو 
و  تار  در  و  گره ها  انتهای  در 
مانع  و  می ماند  باقی  پودها 
می شود .  فرش  کامل  تمیزی 
شست وشو،  از  پیش  چنانچه 
به  یا  نشود  انجام  خاک گیری 
به  شود  انجام  ناقص  شكل 
فرش  پوسیدگی  باعث  مرور 
می گردد. همچنین وجود خاک 
در فرش باعث زبری و خشكی 

پشم آن می شود .

استاندارد عملكرد كار
تصویر 14   

فرش ها

پرزدار

قالی

پرز بلندپرز متوسطپرز کوتاه

بدون پرز

زیلو گلیم جاجیم ...



21

پودمان اول   پرداخت اولیۀ فرش

تصویر 15  

امروزه عملیات خاک گیری، معموالً توسط دستگاه خاک گیری انجام می شود . برای قرار دادن فرش در دستگاه 
خاک گیر ، باید به نكات مهمی توجه شود .

یكی از این نكات، دسته بندی فرش ها بر اساس خاک موجود در فرش است. فرش ها ) و بیشتر قالی ها ( بر اساس 
شدت خاک موجود در آنها به چهار دستۀ کلی تقسیم می شوند :

1ـ فرش های نو : این فرش ها نیازی به خاک گیری ندارند و مستقیماً برای شست وشو برده می شوند .
2ـ فرش هایی با خاک کم : این دسته به زمان کم  )حدود 30 دقیقه( برای خاک گیری  در دستگاه خاک گیری نیاز دارند.
3ـ فرش هایی با خاک زیاد : این گروه از فرش ها  به زمان بیشتری  )حدود 2 ساعت( برای خاک گیری در دستگاه نیاز دارند.
4ـ فرش های خاک مرده : این فرش ها به شدت کثیف اند و خاک درون آنها به گل تبدیل شده است که در اصطالح 
به آن »خاک مرده« می گویند . این فرش ها پیش از قرار گرفتن در داخل دستگاه باید به مدت 2 یا 3 روز در 
آفتاب قرار داده شوند تا ِگل داخل آنها خشک شود و از درون فرش راحت تر خارج گردد. سپس با توجه به خاک 

موجود، زمان مناسب برای قرار دادن آنها در دستگاه خاک گیری تعیین می شود .
پیش از آغاز عملیات خاک گیری، همۀ انواع فرش ها و به ویژه قالی ها ، برای جلوگیری از آسیب دیدن یا متالشی 

شدن بافت ) در لبه ها و قسمت هایی که سست تر است ( دور دوزی می شوند .
ابزار و وسایل دوردوزی

سوزن، نخ دوردوزی، قیچی، دم باریک، انگشتانه، گونی کنفی یا پارچه پنبه ای سفید، لباس کار، ماسک
آماده سازی فرش برای خاک گیری

الف( دور دوزي قبل از خاک گیری :
1ـ روش دوخت ساده : دراین روش با استفاده از نخ )کم تاب پنبه اي، به طول تقریبي 2 متر( و سوزِن شیرازه، 
عملیات دوخت انجام می شود . پس از نخ کردن سوزن و دوال شدن آن، انتهاي آن را گره می زنند . سپس سوزن را 
از سمت پشت فرش به فاصلۀ تقریبي 2 سانتی متر از لبۀ فرش به داخل فرو می برند. پس از خارج شدن سوزن 
ازروي کار، دوباره سوزن را با فاصله اي  حدود 1 الي 2 سانتی متر از پشت کار وارد مي کنند، به گونه ای که دوخت 
به شكل پلكانی دیده شود. این کار دور تا دور فرش انجام مي شود . باید دقت داشت که کشش نخ در طول دوخت 
در حد متوسط باشد . دوردوزی نه تنها در اطراف فرش ها بلكه در قسمت هایی از فرش های آسیب دیده که پارگی 

یا سوراخ دارند نیز انجام می شود.
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تصویر 16ـ مراحل دوخت دندان موشی 

در صورت ایجاد فاصلۀ بیشتر از دو سانتی متر در بین دوخت ها امكان ریزش گره قالی در این نواحي وجود دارد .

2ـ روش دندان موشی: در این روش، ضمن آماده سازی نخ و سوزن به روش قبلي، سوزن را با فاصله اي حدود 
2 سانتی متر پایین تر از لبۀ فرش از پشت کار وارد فرش می کنند . پس از خروج سوزن از روي فرش سوزن را دوباره 
از پشت فرش اما از درون حلقۀ ایجاد شده عبور می دهند. سپس نخ را می کشد و آن را محكم می کنند. این کار 

تا پایان به همین شكل انجام مي شود . سطح دوخت مانند روش قبلی باید پلكانی باشد.

چرا در هنگام دوخت، محل عبور سوزن در قالی باید به شكل پلكانی باشد و نباید در یک خط صاف و در یک 
امتداد عبور کند؟

فرش هایي که دچار آسیب هاي بیشتري شده اند نیاز به لفاف دوزی دارند. بنابراین الزم است از قبل، پارگي یا 
پوسیدگي آنها با پارچه یا گوني کنفي پوشانده و دوخته شود.  این کار را، که سطح کل قسمت های آسیب دیده فرش 

با پارچه پوشانده و دوخته می شود، لفاف دوزی می نامند . دوخت در  لفاف دوزي با روش کوک زدن انجام مي شود .

ايمني

فكركنيد

1 2 3

45

ب( لفاف دوزی
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در هنگام استفاده از سوزن و انجام دادن عملیات دوخت، مراقب انگشتان دست خود باشید و در صورت تماس پیدا 
کردن سوزن با دست، بالفاصله آن محل را ضد عفوني کنید.

3ـ روش كوک زدن:برای »  کوک زدن« به پارچه اي بزرگ تر از محل آسیب دیده نیاز است. جنس پارچه باید 
محكم، مقاوم، ساده، درشت بافت و بدون رنگ باشد ) براي جلوگیري از رنگ پس دادن (. معموالً براي فرش هاي 

ظریف از پارچه و براي فرش هاي درشت بافت از گوني کنفي استفاده مي کنند. 

روش دوخت
اگر پارگي یا آسیب در وسط فرش باشد پارچه را در محل مورد نظر قرار می دهند و نخ و سوزن را مانند قبل آماده 
می کنند. آن گاه سوزن را از روي کار وارد فرش و از پشت کار دوباره به روي کار خارج می سازند. فاصلۀ بین محل ورود و 
خروج نخ و سوزن باید بین 1ـ2 سانتي متر  باشد . دوباره سوزن از روي کار به پشت فرش وارد و از روی آن خارج می شود . 
این کار آن قدر تكرار می شود تا پارچه به طور کامل در آن محل به فرش دوخته شود . اگر محل آسیب دیدگي در لبۀ 

فرش باشد ، پارچه بر لبۀ فرش تا می شود. نصف آن را روي فرش و نصف دیگر را پشت فرش می دوزند.

تصویر 17ـ مراحل لفاف دوزی  

خاک گیری فقط برای انواع فرش های دست باف انجام می گیرد.

تصویر 19ـ فرش کثیف   تصویر 18ـ فرش نو  

ايمني

نكته

2 1
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ابزار و وسایل خاک گیری
لباس کارعینکترکهچوبجاروماسکدستكش

دربارۀ بافت فرش و ارتفاع پرز معمول آن در مناطق مختلف تحقیق، و نتایج به دست آمده را در کالس 
مطرح کنید.

فرش ها، پس از دسته بندی بر اساس خاک موجود در آنها ، دوباره بر اساس منطقه دسته بندی می شوند . در این 
دسته بندی، الزم است فرش های مشابه، از نظر شیوۀ بافت و ارتفاع پرز و وزن در یک دسته قرار داده شوند .

فعاليتكالسي

در هنگام خاک گیری، به علت وجود گرد و خاک زیاد، استفاده از ماسک کاغذی، دستكش و پوشیدن لباس 
کار در محیط الزامی است.

 در هنگام بازدید از کارخانه، به گروه های دونفرۀ کاری تقسیم شوید و فرش ها را بر اساس شیوۀ بافت و 
ارتفاع پرز دسته بندی کنید.

انواع خاک گیری 
به طور کلی خاک گیري به دو شكل انجام مي شود : 

الف( دستي و سنتي                           ب( دستگاهي                

الف( خاک گیری دستی و سنتی 
خاک گیر ي دستي، همان طور که از اسم آن مشخص است ، با دست انجام می شود و در آن از هیچ گونه دستگاهی 

استفاده نمی شود . زدودن گرد و خاک در خاک گیری دستی ، خود به دو روش انجام مي گیرد : 
1ـ تكاندن فرش 2ـ ضربه زدن به فرش با ترکۀ چوبی

روش اول ، تکاندن فرش 
فرش را در فضاي آزاد به سمت روي آن پهن می کنند و صاف نگه می دارند. یک طرف فرش را درست در جهت 
مخالف خواب آن ثابت می کنند )برای ثابت کردن فرش معموالً دو یا سه نفر بر لبۀ دیگر فرش سر باال می ایستند 
سپس از طرف پایین فرش، با توجه به ابعاد فرش، یک یا دو نفر گوشه هاي فرش را می گیرند و هم زمان با هم 
شروع به تكاندن آن مي کنند . موج ایجاد شده هنگام تكاندن فرش و ثابت بودن طرف دیگر سبب می شود تا گرد و غبار 
از فرش خارج گردد. این کار تا زماني که کاماًل گرد و خاک از فرش خارج شود ا دامه می یابد. سپس سمت دیگر فرش 

را ثابت نگاه می دارند و آن را از سمت مخالف تكان می دهند.

ايمني

فعاليتگروهي
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باید توجه داشت قبل از انجام دادن عملیات خاک گیري، الزم است فرش ها بررسي شوند. اگر فرشي دچار آسیب 
یا پارگي شده است، محل پارگي باید دور دوزي شود.

قالی باید پیش از عملیات خاک گیري حدود 1 الي 2 روز در آفتاب و به پشت  ) به شكلی که روی فرش بر زمین 
و پشت آن رو به آفتاب باشد ( پهن شود تا رطوبت موجود در آن خشک و برطرف گردد و گردو غبار راحت تر 

از آن جدا شود .

نكته

نكته

تصویر 20ـ روش ضربه زدن به فرش برای خاک گیری 

روش دوم ، ضربه زدن به فرش 
یكي دیگر از روش هاي دستي و سنتي خاک گیري فرش ، ضربه زدن به فرش با ترکه یا جارو یا ابزاري مشابه است.    
دراین روش فرش را به پشت بر روی میله یا چارچوبی آویزان می کنند . سپس با چوب ترکه یا جارو ضربه هایي 
پي در پي به پشت فرش وارد می کنند تا گرد و غبار از داخل فرش خارج شود . این کار نیز همانند روش قبلي 
باید در فضاي آزاد و با رعایت نكات بهداشتي از قبیل زدن ماسک و عینک و استفاده از دستكش و لباس کار 

انجام شود .

ضربه هاي وارد شده بر فرش باید به گونه اي باشد که به فرش آسیب وارد نشود و باعث پارگي آن نگردد. 
همچنین ضربه ها آن قدر ضعیف نباشد که نتواند گرد و غبار را کاماًل از فرش خارج کند .

نكته
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انواع دستگاه 
خاک گیری

گردان

غلتكی تسمه ای

از قالي شویي محل زندگي خود،  بررسی کنید کدام یک از دستگاه هاي باال مناسب تر  بازدید گروهي  ضمن 
است ؟ توضیح دهید و گزارش تهیه کنید.

كارميدانی

برای خاک گیری دستگاهی، پس از مرحله دسته بندی فرش ها بر اساس خاک موجود ، اکنون باید فرش های هر 
دسته بر اساس منطقۀ بافت دوباره دسته بندی شوند .

فرش هر منطقه، با توجه به شیوۀ رایج بافت در آن منطقه، بافته می شود . به همین دلیل فرش ها از نظر جنس، 
اندازه و تراکم متنوع اند و ارتفاع پرز های آنها نیز متفاوت است. خاک از فرش هایی که پرزهای کوتاه دارند و 
ظریف ترند، راحت تر خارج می شود . به همین دلیل خاک گیری آنها به زمان کمتری نیاز دارد . گفتنی است اگر 
این دسته از فرش ها ، با فرش های دارای پرز بلند و ضخیم، که سنگین اند و خاک آنها به سختی خارج می شود، 
در یک دستگاه قرار بگیرند ، به آنها صدمه وارد می شود . بنابراین در هنگام دسته بندی باید توجه داشت فرش های 

اعال، که معموالً ظرافت بیشتری دارند ، با فرش های دیگر در یک  دستگاه خاک گیر قرار نگیرند .

ب( خاک گیری دستگاهی 
یكي دیگر از روش هاي خاک گیري فرش به صورت ماشیني یا دستگاهی است، که با توجه به نوع دستگاه آن، به 

چند روش انجام مي شود . دستگاه خاک گیري داراي انواع مختلف و ابعاد متفاوتي به شرح زیر است:

به نظر شما چه روش هاي دیگري را می توان براي زدودن گرد و غبار از فرش به کار برد؟ آیا فرش هاي قدیمي 
و آسیب دیده ، فرش هاي داراي پارگي و پوسیدگي و فرش هاي نو و ظریف را نیز می توان با همین روش ها 

»غبار زدایی« کرد؟

پرسش
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باید توجه داشت که هنگام قراردادن فرش در دستگاه ، لباس یا دست به داخل دستگاه کشیده نشود . همیشه  
باید فاصلۀ مطمئن از دستگاه رعایت شود . کساني که با دستگاه کار مي کنند باید مراقب برق گرفتگي  و آسیب 

رسیدن به دستگاه باشند . 
پوشیدن لباس کامل کار)سرهمی( و سایر ملزومات، شامِل عینک ،گوشي ، چكمه ، دستكش و ماسک ضروري 

است .

بر روي دستگاه دکمۀ قرمز رنگي تعبیه شده است تا در مواقع خطر یا پارگي فرش در داخل دستگاه ، با فشار 
دادن آن، دستگاه فوراً خاموش گردد .

1ـ دستگاه تسمه اي
دستگاهي است داراي یک محفظۀ بزرگ )با توجه به ابعاد فرش(که  با برق کار مي کند . این دستگاه دو غلتک 
استوانه اي شكل بزرگ و فلزي دارد که  بر روي هم قرار گرفته اند . اندازۀ این غلتک ها متناسب با  عرض دستگاه 
است، زیرا فرش را به داخل دستگاه هدایت مي کنند . دو پیچ در دو سمت کناري دستگاه تعبیه شده است که  

وظیفۀ تنظیم دهانۀ غلتک ها را، متناسب با ضخامت فرش بر عهده دارد .
 در این دستگاه سرعت نیز متناسب با نوع فرش ، کهنگي فرش یا میزان گرد و خاک آن، قابل تنظیم است. دستگاه 
زمانی روشن مي شود که دو پیچ طرفین آن و سرعت دستگاه تنظیم شده باشد . یک میله فلزي در داخل دستگاه قرار 
گرفته که چند تسمۀ چرمي به فاصلۀ حدود 5 سانتي متر بر روي آن نصب شده است .  سر هر یک از این تسمه ها ، 
سگک هاي فلزي قرار داده شده است . پس از روشن شدن دستگاه و چرخش سریع این میلۀ فلزي  ) که سرعت آن 
از قبل تنظیم شده (  این تسمه ها با شدت به پشت فرش برخورد می کنند )فرش را هنگام قرار دادن در دستگاه 
به پشت مي گذارند ( و باعث می شوند گرد و غبار از روي فرش خارج شود. گرد و خاک خارج شده از فرش توسط 

مكنده ها به داخل یک کیسۀ برزنتي که در زیر دستگاه قرار دارد کشیده  مي شود .

ممكن است خاک گیري با این دستگاه چند مرتبه تكرار شود تا خاک فرش به صورت کامل از آن جدا گردد.

باید مراقب فرش هایي بود که ممكن است این دستگاه به آن آسیب بزند. باید آنها را با دستگاه دیگري خاک گیري کرد.
معایب: در این نوع دستگاه، به دلیل وجود تسمه ها و سگک هاي فلزي و سرعت زیاد آن، امكان آسیب دیدن 

فرش ها بسیار زیاد است .
این دستگاه، عالوه بر خطرناک بودن براي فرش ، براي فردي که با دستگاه کار مي کند نیز بسیار خطرناک است . 

به همین دلیل امروزه در کارخانه هاي قالي شویي معتبر از آن استفاده نمي شود .

ايمني

نكته
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2ـ دستگاه َگردان
این دستگاه داراي یک اتاقک با ابعاد تقریبي 2در 4 متر ) گاهی در ابعاد 3×3 با ارتفاع تقریبی 5 متر ( است. در داخل 
آن محفظه اي استوانه اي از جنس فلز  با عمق  تقریبي 3متر و قطر 1/5 متر قرار دارد . این محفظه مشّبِک راه راه است 
 و فرش ها در داخل آن قرار مي گیرند . در بیرون این محفظه غلتک هایي وجود دارد که پس از روشن شدن دستگاه این 
محفظه را به حرکت در می آورند و گرد و خاک خارج شده از این محفظه پس از ورود به این اتاقک، مكیده مي شود . 

سپس گرد و خاک مكیده شده به داخل کیسه ای که برای همین منظور تعبیه شده است، می ریزد.
معایب : بر اثر پرتاب شدن فرش ها به صورت مداوم از باال به پایین، امكان آسیب رسیدن به فرش، مخصوصاً فرش هاي 
حساس، کهنه، ظریف و خشک، زیاد است. هنگام کار با این دستگاه نیز باید لباس کار و دیگر ملزومات ایمني 

پوشیده شود.

تصویر 21ـ دستگاه تسمه ای 

تصویر 22ـ دستگاه گردان 
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3ـ دستگاه غلتكي
این دستگاه داراي یک محفظۀ فلزي مسطح است. در داخل آن غلتک هایي ِگرد، با فاصلۀ حدود 5 سانتی متر از 
هم و با ارتفاع هاي مختلفي نسبت به یكدیگر، قرار گرفته اند . فرش را در این محفظه به گونه اي قرار مي دهند که 
پشت فرش بر روي دستگاه قرار گیرد . پس از بستن دِر محفظه، دستگاه روشن مي شود و با گردش مداوم این 
غلتک ها در زیر فرش و ایجاد لرزش در سطح فرش، گرد و خاک از آن خارج مي شود . مكنده اي در زیر دستگاه 

وجود دارد که این گرد و خاک را جمع مي کند .

چنانچه ابعاد فرش مورد نظر از دستگاه غلتكی بزرگ تر باشد ، قسمت هاي مختلف فرش را به صورت مرحله اي 
داخل دستگاه قرار مي دهند .

به نظر شما کدام یک از این دستگاه ها براي افراد و برای فرش ها خطر بیشتري دارند و کدام یک مناسب ترند؟ 
با دوستان خود بحث کنید و گزارش آن را به هنرآموز خود تحویل دهید .

امروزه دستگاه خاک گیری گردان، رایج ترین دستگاه مورد استفاده در کارخانه های قالی شویی برای خاک گیری فرش ها 
به شمار می رود.

آماده سازی دستگاه خاک گیري
دستگاه خاک گیری گردان ، در گوشۀ محوطۀ کارخانه قرار می گیرد . این دستگاه به وسیلۀ کانال به اتاقک خاک 

انبار متصل می شود . 
اجزای برقی دستگاه خاک گیری عبارت اند از:

1ـ الكتروموتور: این موتور معموالً بیرون از اتاقک خاک انبار قرار دارد تا خاک به درون آن نفوذ نكند . الستیک 
موتور که محفظۀ خاک گیر را می چرخاند در درون اتاقک و در تماس با َمحفظه ا ست.

2ـ هواکش : از این وسیله برای خارج کردن خاک از اتاقک خاک گیری و انتقال آن به اتاقک خاک  انبار استفاده 
می شود .

برق دستگاه خاک گیری از نوع سه فاز است.

بحثكنيد

نكته

نكته
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   تصویر 23ـ ضامن مخزن خاک گیر 

  تصویر 24ـ مخزن خاک گیر  

اجزای مكانیكی دستگاه خاک گیری
اجزای مكانیكی دستگاه خاک گیری را َمحفظۀ خاک گیر و بلبرینگ های آن تشكیل می دهند. َمحفظۀ خاک گیر، 
یک مخزن مشبک فلزی است که حول محور افقی می چرخد و دری دارد که روی محور افقی باز و بسته می شود. 
در داخل مخزن میله هایی پله مانند وجود دارد که فرش ابتدا به آنها گیر می کند، آن گاه با چرخش مخزن تا 
انتهای قطر مخزن، در حالت عمودی باال می رود و سپس به کف مخزن می افتد . به این ترتیب با چرخش های 

متوالی دستگاه و پرتاب شدن فرش از باال به پایین مخزن ، خاک آن خارج می شود .
مخزن خاک گیر به وسیلۀ ضامن فلزی به دیوار اتاقک خاک گیری متصل می شود تا از چرخش مخزن در هنگام 

گذاشتن و برداشتن فرش ها جلوگیری شود .

ضامن
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الزم است همیشه در هنگام گذاشتن و برداشتن فرش ها از بسته بودن ضامن مخزن اطمینان حاصل کنید. در 
غیر این  صورت گردش ناگهانی محفظه باعث کشیده شدن کاربر به زیر محفظه می شود.

باید پیش از روشن کردن دستگاه ، ضامن مخزن را آزاد کنید تا گردش الستیک موتور و اصطكاک آن به ایجاد 
حرارت زیاد و آتش گرفتن الستیک منجر نشود.

خاک های باقی مانده در اتاقک انباری دستگاه ، جمع آوری و در کیسه های مخصوص ریخته می شود.

در هنگام کار با کلیۀ وسایل برقی باید از سالم بودن تمام اجزای الكتریكی)سیم ها و دوشاخه و پریز( اطمینان 
حاصل کرد. 

برای نگهداری دستگاه و استفادۀ بهینه از آن توصیه می شود ، دستگاه مرتباً بازرسی و روغن کاری شود و قطعات 
مستعمل آن تعویض گردد.

با توجه به صدای دستگاه و وضعیت ظاهری آن ، پس از روشن شدن آن از سالمت مكانیكی دستگاه اطمینان 
حاصل می شود.

چنانچه صدای ناهنجاری به گوش رسد ، نشانۀ آن است که دستگاه به روغن کاری نیاز دارد یا احتماالً مخزن و 
پره های آن صدمه دیده است. در این صورت ، باید به مسئول مربوطه اطالع داده شود .

پیش از قرار دادن فرش ها در مخزن خاک گیر، برق دستگاه کنترل و بررسی می شود. برای این کار کافی است یک 
بار کلید برق ، روشن و خاموش شود . در صورت روشن نشدن باید به مسئول مربوطه مراجعه شود .

پیش از روشن کردن دستگاه حتماً از آزاد بودن ضامن محفظه اطمینان حاصل شود .
مراحل کار عبارت اند از:

1ـ وصل کردن دو شاخه دستگاه به پریز؛
2ـ روشن کردن کلید اصلی برق؛

3ـ روشن کردن هواکش؛
4ـ روشن کردن کلید دستگاه خاک گیری؛

ايمني1

ايمني2

توجهات
زيستمحيطي

ايمني

نكته
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ظرفیت دستگاه خاک گیری بر اساس متراژ تعریف می شود . ولی از لحاظ عملی، وزن فرش نقش مهم تری دارد . 
برای مثال ممكن است یک قطعه فرش کوچک به علت ضخامت پرز و خاک بیشتر، وزن بیشتری از یک فرش 

بزرگ و نازک داشته باشد.

بنابراین  دارد.  بستگی  آن  خاک گیر  مخزن  ظرفیت  به  خاک گیری  دستگاه  در  فرش  مناسب  میزان  دادن  قرار 
اگر فرش بیشتر از ظرفیت الزم در داخل دستگاه قرار گیرد ، محفظه به علت سنگینی نمی چرخد. ولی موتور و 
الستیک به کار خود ادامه می دهد . در نتیجه بر اثر ساییده شدن الستیک به بدنۀ محفظه، الستیک فرسایش 

پیدا می کند و از بین می رود .

هنگام قرار دادن فرش در خاک گیر باید به این نكته توجه داشت که بیشتر خاک موجود در فرش در پرزها انباشته 
می شود . به همین دلیل فرش ها برای قرار دادن در دستگاه باید به گونه ای تا  شوند که خاک به راحتی از درون 
پرزها خارج شود . فرش ها به پشت تا زده می شوند، به گونه ای که پرزها به طرف خارج فرش قرار بگیرند  و در 

نتیجه خاک آنها دوباره داخل فرش جمع نشود .
تا زدن فرش، با توجه به ابعاد آن، به شرح زیر صورت می گیرد :

ـ تا 4 متر مربع مساحت، یک تا در عرض و یک تا در طول؛
ـ تا 9 متر مربع، دوتا در عرض و دو تا در طول؛

ـ بزرگ تر از 9 متر، سه تا در عرض و 2 تا در طول.

  تصویر 25ـ فرش تا زده  

نكته
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1ـ فرش ها بر روی زمین خشک پهن شوند و اجسام اضافی از روی آنها برداشته شود .
2ـ فرش ها، بسته به اندازه ، تا زده شوند .

3ـ دِر اتاقک خاک گیری باز شود و از خالی بودن مخزن اطمینان حاصل گردد.
4ـ از بسته  بودن ضامن مخزن اطمینان حاصل شود .

5ـ دستگیرۀ دریچه مخزن پیچانده و دِر مخزن باز شود .
6ـ پس از آنكه فرش های تا زده شده به صورت تک تک به درون مخزن انداخته شد، دِر مخزن بسته و دستگیرۀ 

آن محكم شود .
7ـ ضامن محفظه آزاد شود .

8ـ دِر اتاقک بسته و دستگاه روشن شود .

فعاليتعملي
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ارزشیابی شایستگی خاک گیری فرش 
شرح کار

 طبقه بندی کردن فرش ها بر اساس میزان خاک موجود در فرش، طبقه بندی کردن دوبارۀ فرش ها بر اساس منطقه ، کنترل برق و 
وضعیت مكانیكی دستگاه خاک گیری ، تا کردن فرش و انداختن فرش در دستگاه خاک گیری

استاندارد عملكرد
خاک گیری قالیچه با 3 مترمربع مساحت با کیفیت درج شده در جدول استاندارد خاک گیری  )جدول شمارۀ 4( با دستگاه خاک گیری 

در 30 دقیقه

شاخص ها: جدول شمارۀ 4ـ جدول استاندارد خاک گیری 

ویژگی هانوع فرش

ـ خارج شدن خاک از داخل فرشانواع فرش دستباف
ـ دچار پارگی فرش نشدن در اثر عملیات خاک گیری

جدول شمارۀ 4ـ جدول استاندارد خاک گیری  

    شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات

یط
شرا

ـ دستگاه خاک گیري
ـ چرخ دستي براي جابه جایي فرش ها 

ات
یز

جه
و ت

زار 
اب

ـ ماسک کاغذي
ـ لباس کار ) دوتكه (

ـ دستكش برزنتي 
ـ دستگاه خاک گیري

ـ چرخ دستي براي جابه جاي فرش ها 
ـ فضاي مناسب با کف بتن )حدود 100 مترمربع(

    معیار شایستگی

نمرۀ هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

1دوردوزی فرش1
2دسته بندی فرش ها برای خاک گیری2
2آماده سازی دستگاه خاک گیری3
2قرار دادن فرش ها در دستگاه خاک گیری4

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

مدیریت زمان ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، »2« است.
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ِكز دادن  فرش

کز دادن فرش با توجه به نوع فرش، جنس و رنگ آن و کنترل میزان شدت شعله و زاویۀ درست آن با فرش.

   آیا تاکنون دربارۀ ِکز دادن فرش چیزی شنیده اید؟ چگونه یک فرش یا قالی را کز می دهند ؟ فكر می کنید با 
چه ابزاری فرش ها را کز می دهند ؟ آیا می دانید چرا فرش ها یا قالی ها را کز می دهند ؟  

ابزار و وسایل مورد نیاز
ماسککپسول گازدستكش نسوزفندکعینکلباس کارمشعلجارو

كزدادن    : عملیاتي است که بر روي انواع فرش نوبافت، اعم از قالي ، گلیم دورو، گلیم تک رو صورت می گیرد. این 
کار با نزدیک کردن شعله به پشت فرش جهت از بین بردن پرزهاي پشت آن انجام می شود. اما کز دادن بر روی 

فرش تنها در گلیم های تک رو انجام می شود.

استاندارد  عملكرد كار

تصویر 26   
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فرش هایي را مي توان کز داد که جنس الیاف آنها از پشم باشد. تشخیص فرش هایي که در بافت آنها از الیاف 
مصنوعي یا ابریشم استفاده شده است به مهارت و تخصص باالیی نیاز دارد.

 تصویر27ـ نمایی از پشت فرش قبل از کز دادن  

نكته

مراحل ِکز دادن فرش
1ـ ابتدا فرش هایي که نیاز به کز دادن دارند جدا می شوند.

2ـ سپس آنها به فضاي باز انتقال داده می شوند.
3ـ قالی به گونه ای به پشت پهن شود که قسمت پرز دار آن رو به زمین باشد. فرش های دیگر نیز بر روی زمین به 

شكلی پهن می شوند که در بخش های نیاز به کز دادن به سمت باال قرار گیرند.
4ـ تمامي ریشه هاي فرش به زیر فرش برده شوند تا هنگام کز دادن آسیب نبینند.

5ـ سپس پشت فرش جارو می شود تا باقی ماندۀ چیزي به فرش نچسبیده باشد.
6ـ دستگاه کز، کنترل و آماده سازی می شود.

7ـ کز انجام می شود.
8ـ در پایان کار، دوباره جارو بر سطح کز داده، کشیده می شود.

هنگام کز دادن فرش ها اطمینان حاصل کردن از طبیعی بودن جنس الیاف آنها )پشمی، پنبه ای و ابریشمی( 
ضروری است. نخ های پشمی هنگام بافته شدن معموالً از پشت قالی و پشت و روی دست بافته های تخت مانند 
گلیم، دورو پرزهایی دارند. تولیدکنندگان برای تكمیل و زیباتر دیده شدن آنها این پرزها را به وسیلۀ کز دادن از 
بین می برند. چنانچه در بافت فرش ها از نخ های مصنوعی استفاده شده باشد، هنگام کز دادن این نخ ها، به علت 
ذوب شدن، سبب آسیب دیدگی فرش می شود. کز دادن بیشتر برای فرش های پشمی به کار می رود و فرش های 

ابریشمی تنها در صورت سفارش خاص کز داده می شوند.
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کز دادن و جارو کردن
ابتدا فرش های دسته بندی شده برای کز دادن به فضای باز منتقل می شوند. سپس فرش را بر روی زمین پهن 
می کنند. البته اگر قالی است بایستی روی فرش بر زمین باشد و ریشه ها به سمت زیر آن تا می شوند. این کار 
برای جلوگیری از سوختن آنها و سفید باقی ماندنشان انجام می شود. سپس سطح پشت فرش به شكل دقیق 
با جاروی دستی، جارو می شود تا چنانچه مواد زایدی مانند آدامس، قیر، روغن سیاه و... به آن چسبیده باشد 
مشاهده شود. مواد زاید با روش های مناسب از پشت فرش زدوده می شوند. سپس فلكۀ کپسول باز می شود تا 
گاز وارد شیلنگ شعله افكن شود. با یک دست فندک تفنگی شعله دار روشن و با دست دیگر پیچ تنظیم شعله افكن 
به آرامی باز شود ) با درجۀ خیلي کم( آن گاه شعلۀ فندک در حالی که دست ها کاماًل رو به جلو باز هستند به سر 

شعله افكن نزدیک می شود تا شعله ور شود. بهتر است این کار دونفره انجام شود.

پوشیدن لباس کار، زدن ماسک، عینک و به دست کردن دستكش نسوز هنگام کز دادن ضروری است.
ايمني

دستگاه کز
این دستگاه دارای یک کپسول گاز در اندازه هاي متفاوت و شیلنگ بلندی است که در سر آن یک مشعل نصب 
شده است. در کنار این مشعل یک پیچ تنظیم کننده قرار دارد که شدت میزان شعله با آن تنظیم می شود. در 
سر مشعل، شعله افكن تعبیه شده و اندازۀ آن، با توجه به وسعت کار قابل تعویض است. هرچه میزان وسعت 
فرش بیشتر باشد به شعله افكن بزرگ تر نیاز است. همچنین هرچه شعله افكن کوچک تر باشد میزان شعله اش 

متمرکز تر و تیز تر خواهد بود و از آن براي کز دادن نقاط حساس و ظریف استفاده مي شود.

کنترل و آماده سازی دستگاه کز
پیش از شروع عملیات کز دادن، ابتدا فرش های نو از نظر جنس )پشمی، ابریشمی و ترکیبی( تفكیک می شوند. 
سپس فرش هایی که در آنها الیاف مصنوعی به کار رفته است در قسمت دیگری قرار داده می شوند. پس از آن 
کپسول گاز از نظر پر بودن کنترل می شود. همچنین باید مراقب بود تا این کپسول نشتی نداشته باشد. شیلنگ 
آن از نوع ویژۀ گاز و به بلندی 5 تا 8 متر و به قطر استاندارد دهانۀ خروجی کپسول و شعله افكن باشد. سپس 
اتصال دو سر شیلنگ به کپسول گاز و شعله افكن با بست شیلنگ گاز، کنترل می شود که نشتی نداشته باشد. 
فاصلۀ ایمنی کپسول از شعله افكن حداقل 2 متر است. شیر کپسول و مشعل در آخرین مرحله از نظر زنگ زدگی، 

هرز شدگی و استحكام کنترل می شود.

محلول آب و صابون غلیظ را با قلم مو بر شیر کپسول، محل اتصال شیلنگ به کپسول، محل اتصال شیلنگ 
به شعله افكن، شیر شعله افكن و محل اتصال سر شعله افكن به میلۀ آن، پخش می شود. چنانچه هرگونه حبابی 

مشاهده شود، نشانۀ نشتی گاز از آن ناحیه است که باید برای برطرف کردن آن اقدام شود.

ايمني

باید توجه داشت هنگام روشن کردن شعله افكن، سر آن به سمت صورت، بدن یا مستقیم بر روی فرش قرار نگیرد.
ايمني
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پس از روشن شدن شعله افكن با پیچ تنظیم، شدت شعله، متناسب با نوع و وسعت کار، تنظیم مي شود. کز دادن 
از باال و سمت راست فرش آغاز می شود. جهت سر شعله افكن الزم است به سمت چپ نسبت به فرش و کز دهنده 
باشد تا آسیبی به ریشه ها و فرد نرسد. حرکت شعله افكن با سرعت متناسب و از راست به چپ و به شكل ردیفی 
از باال به پایین انجام می شود. فاصلۀ سر شعله افكن از سطح فرش حدود 20 سانتی متر مناسب است، به گونه ای 
که نوک شعله با سطح فرش تماس پیدا کند. شعله افكن به صورت مایل با زاویه ای حدود 30 درجه نسبت به 

سطح فرش قرار می گیرد.

 تصویر 28ـ کز دادن پشت فرش  

توصیه می شود در این کار از فندک لوله تفنگي اسشتفاده شود تا فاصلۀ شعلۀ فندک با دست زیاد باشد .

پس از آنكه سطح فرش یک بار به طور کامل به همین شكل کز داده شد باید آن را جارو کنند و دوباره این کار 
تكرار شود. اما باید توجه داشت که در مرحلۀ دوم کز دادن شدت شعله کمتر و سرعت حرکت شعله افكن بیشتر 

می شود. در صورت نیاز، این کار برای بار سوم نیز تكرار می شود.

نكته

به نظر شما چرا کز دادن فرش باید از باال انجام شود؟
پرسش
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مكث کردن بر روي یک نقطه از فرش و حرکت ندادن آن باعث سوختن آن بخش از فرش مي شود.

هنگام جاروکشی باید دقت کرد تا همۀ پرزهای سوخته به خوبی از سطح فرش پاک شوند تا چنانچه قسمتی 
از فرش جا مانده باشد، دیده شود و خاکسترهای سوخته نیز پاک شوند.

نكته

نكته

آخرین مرحلۀ کز دادن، خیس کردن ریشه ها برای جلوگیری احتیاطی از شعله ور شدن آنها بر اثر حرارت است. 
محلول رقیقی از آب و شوینده پس از آخرین جاروکشی پشت فرش، آماده می شود. ابتدا ریشه ها را از دو طرف 

زیر فرش خارج و سپس با جاروی دسته بلند همۀ آنها با این محلول آغشته و خیس می شوند.

 چرا کز دادن در چند مرحله انجام می شود؟
بحثگروهي

کز دادن بر روی فرش های مختلف )از انواع پشمی، ابریشمی و مواد مصنوعی( چه عوارض و معایبی دارد؟ به 
تفكیک و در قالب یک جدول موارد را تنظیم کنید و به هنرآموز خود ارائه دهید.

پژوهشكنيد
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ارزشیابی شایستگی کزدادن فرش
شرح کار

گستردن فرش به پشت، بر سطح صاف ـ روشن کردن شعله قبل از شروع کار و تنظیم شدت آن ـ جارو و پاک کردن پشت فرش ـ 
سوزاندن پرزهای اضافۀ پشت فرش با حرکت منظم و یكنواخت شعله به چپ و راست ـ پاک کردن پرزهای سوزانده شده با استفاده 

از جارو و تكرار عملیات درصورت نیاز

استاندارد عملكرد
کز دادن فرش با توجه به نوع فرش، جنس فرش، رنگ فرش، کنترل میزان شدت آن و زاویۀ درست شعله با فرش

شاخص ها: لباس کار و ماسک ـ چک کردن دستگاه کز ـ تنظیم شعله پخش کن ـ اجرای عملیات کز دادن

   شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات

یط
شرا

1ـ مكان: کارگاه قالی شویی )فضای آزاد(
2ـ ابزار و تجهیزات: دستگاه کز ـ فندک ـ جارو ـ ماسک ـ آچار ـ کپسول ـ جاروی دسته بلند

3ـ زمان )برای کز دادن قالیچه به 30 دقیقه نیاز است( 

ات
یز

جه
و ت

زار 
اب

ـ دستگاه کز
ـ ماسک

ـ جارو
ـ فندک

ـ آچار

    معیار شایستگی    

نمرۀ هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

11آماده کردن فرش براي کز دادن1
22آماده کردن دستگاه کز2
23کز دادن فرش و جارو کردن3

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

مدیریت زمان ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی »2« است.



پودمان دوم   شست و شوی فرش

41

انتخاب محل زنبورستانفصل 1
شست وشوي فرش 
پودمان 2
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شست وشوی فرش

ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز
آب پاش، شامپو، کج بیل، صابون، چكمه الستیكی، دستگاه شالق زنی، سطل، دستكش الستیكی، لباس کار، 

فرچه، تی الستیكی، پودر شست وشوی دستی و لباس شویی، گوشی محافظ  

شست وشوی قالیچه با 3 مترمربع مساحت با کیفیت درج شده در جدول استاندارد شست وشوی فرش)جدول 
شمارۀ 3( با دستگاه شالق زن، کج بیل، فرچه و مواد شوینده در 20 دقیقه.

آیا تاکنون شنیده بودید که فرش های نو را هم می شویند؟ فكر می کنید به چه دلیل این کار را انجام می دهند؟ آیا 
روش های مختلفی برای شست وشوی فرش وجود دارد ؟ کدام روش برای این کار مناسب تر است؟ از چه موادی 

برای شست وشوی فرش استفاده می شود؟
شست وشوی فرش عملیاتی است که بر روی فرش های کهنه و نو انجام می شود . هدف از این شست وشو، زدودن 
آلودگی ، گرد و خاک و آثار کز دادن است. این کار به نرم شدن فرش های نو بافت ، گرفتن رنگ های اضافی آنها  

و نیز جال دادن و درخشان کردن  الیاف فرش منجر می گردد .
پس از اجرای مراحل خاک گیری ، فرش ها به سالن شور ) قسمتی از کارخانه که در آن فرش ها شسته می شوند ( 

انتقال می یابند . در اولین گام، آنها را به رو پهن می کنند تا آمادۀ خیس کردن شوند.

استاندارد عملكرد شست وشوی فرش

تصویر 1ـ ابزار و مواد مورد نیاز شست وشوی فرش  

کج بیلمواد شویندهلباس کار

چكمه ـ دستكشفرچه دستی ـ آب پاش ـ سطلماسک ـ گوشی محافظ ـ تی الستیكی
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مراحل شست وشو : 
1ـ خیس کردن

2ـ اضافه و پخش کردن مواد شوینده
3ـ شالق زنی

4ـ آبكشی
5ـ برطرف کردن رنگ دواندگی

تصویر 2 

1ـ خیس کردن
مرحلۀ خیس کردن فرش را می توان به دو گونه انجام داد:

الفـ خیس کردن دستی ) با شیلنگ(
بـ خیس کردن به وسیلۀ لوله های نصب شده در دیواره های سالن.

تصویر 3 

تصویر 4ـ سالن شور در فضای داخلی کارخانه 

برای خیس کردن قالی، آن را بر روی زمین 
و  می کنند  پهن  فرش  خواِب  جهت  در  و 
سپس آب را روی آن می پاشند. در این مرحله 
و چكمه  )لباس  کامل  کار  لباس  از  استفاده 

الستیكی( برای قالی شویی ضروری است. 
برای آنكه آب در داخل الیاف فرش نفوذ کند 
با کج بیل آب روی فرش را به خورد فرش 
می دهند. این کار با حرکت رفت و برگشت 
و چپ و راست کج بیل بر روی سطح فرش 
انجام می شود تا فرش به طور کامل غرق آب 
شود. کج بیل را در شست وشوی فرش های 
ظریف و حساس ، فرش های کهنه و قدیمی 
)که امكان آسیب دیدن آنها زیاد است ( به 

کار نمی گیرند.

هنگام خیس کردن فرش های ظریف، نازک، کهنه و قدیمی به جای کج بیل از تی الستیكی استفاده می شود.
نكته
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سالن شور باید دارای کفی صاف و معموالً از جنس سیمان و با شیب بسیار مالیم باشد . در انتهای این شیب 
راه آب وجود دارد که آب و پساِب حاصل از شور )شست وشو( در آنجا جمع و به فاضالب هدایت می شود  .

تصویر 5  ـ سالن شور در فضای بیرونی کارخانه 

مدت زمان خیس خوردگی فرش ها ) به ویژه قالی ها (، با توجه به قدمت، نوع و جنس آنها، متفاوت است. فرش های 
نو 5 تا 10 دقیقه و فرش هایی که احتمال رنگ پس دهی دارند ، مدت زمان کمتری آبخور می شوند. فرش هایی 
که آلودگی و کثیفی بسیار زیاد دارند برای زمان بیشتری خیسانده می شوند تا چرک و آلودگی راحت تر و بهتر 

از آنها خارج شود.

ـ پس از خیس کردن فرش ها الزم است بی درنگ شیر آب بسته شود تا از هدر رفتن بیهودۀ آب جلوگیری شود.
ـ برای قالی شویی از آب چاه استفاده می شود.

نكته

ویژگی های مثبت و منفی در روش هاي خیس کردن فرش ها را در گروه بررسي کنید و با کار میداني پاسخ 
آنها را بیابید. 

پرسش

اگر آلودگی و خاک گرفتگی یک قالی زیاد بود، به طوری که در داخل تار و پود آن نفوذ کرده بود، آن را 
برای چند روز در حوضچه های آبی که در کارخانه های قالی شویی وجود دارد، قرار می دهند. حجم آب این 

حوضچه آن قدر زیاد است که قالی در زیر آب غرق می شود و تقریباً نیم متر آب روی آن باقی می ماند.

نكته

چرا برای شست وشوی فرش ها از آب لوله کشی استفاده نمی شود؟ بحثو
گفتوگوكنيد
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2ـ اضافه و پخش کردن مواد شوینده
بر اساس ویژگی های فرش مورد نظر ، مواد شوینده برای شست وشوی فرش متفاوت است. فرش های نو ، ظریف 
و حساس با شامپو  و فرش هایی که گرد و خاک زیاد و آلودگی بیشتری دارند با پودر و شامپو شسته می شوند. 
چنانچه مشخص شود که پودر به فرش آسیب می رساند در شست وشوی آن از صابون استفاده می شود . برای این کار صابون 

رنده شده یا صابون ژله ای را درون سطلی با آب گرم به خوبی مخلوط می کنند تا مایع غلیظ و یكنواختی به دست آید.

هنگام خیس کردن و پاشیدن مواد شست وشو بر روی فرش ها چه آسیبی ممكن است به آنها برسد ؟ چگونه از این 
آسیب ها جلوگیری می شود ؟ )پاسخ در راهنمای معلم(

سپس مواد شوینده  بر روی سطح فرش های خیس به شكل یكنواخت پاشیده می شود . پس از آن با کج بیل یا فرچه این 
مواد به فرش آغشته می شود تا تمامی سطح فرش را در برگیرد  و به عمق تار و پود )به ویژه در قالی ها به داخل پرزها( 

نفوذ کند. حرکت کج بیل در هنگام شست وشوی فرش مانند حرکت آن در هنگام خیس کردن فرش است.

تصویر 6  ـ پاشیدن پودر شوینده بر فرش خیس شده  

چنانچه از شامپو یا مایع غلیظ صابون برای شست وشوی فرش استفاده شود این مایع به وسیلۀ آب پاش )با سر 
سوراخ درشت( بر روی سطح فرش ریخته و سپس پخش می شود.

پژوهشكنيد

در هنگام حرکت کج بیل در شست وشوی فرش توصیه می شود فشار بر روی فرش در زمان حرکت رو به 
جلو باشد و هنگام برگشت کج بیل نباید فشاری بر سطح فرش وارد شود.

استفاده از کج بیل معموالً به شكل گروهی انجام می شود تا سرعت کار باالتر رود و فرش ها آسیب کمتری ببینند. 
حرکت گروه از یک سمت و با قرار دادن کج بیل ها کنار یكدیگر آغاز می شود و هم زمان به سمت دیگر می رود.

نكته

شامپوی به کار گرفته شده در کارخانه های قالی شویی در بشكه های بزرگ و با غلظت زیاد است. به همین 
دلیل پیش از ریختن شامپو در آب پاش، آن را به تناسب نیاز با آب رقیق می کنند.

نكته
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تصویر 7ـ دستگاه شالق زنی  

با هم کالسی های خود در گروه پیرامون فواید و اشكاالت احتمالی استفاده از دستگاه شالق زنی بحث و تبادل نظر 
کنید و پاسخ را به صورت فایل ورد تهیه کنید و آن را به هنرآموز خود تحویل دهید .

تشخیص استفاده از این دستگاه و ضرورت اقدام به شالق زنی برای انواع فرش ، به وسیلۀ افراد ماهر و حرفه ای انجام می شود . 
همچنین حرکت این دستگاه بر روی فرش همواره از یک سمت بوده و هیچ گاه به صورت رفت و برگشتی نیست.

شالق زنی تنها بر روی پرزدارِ قالی ها 
انجام می شود و از آن دستگاه، بسیار 
به ندرت و در موارد خاص بر پشت 

قالی استفاده می شود.

بحثگروهي

نكته

نكته

برای  شالق زنی  دستگاه  از  معموالً 
قالی های نوبافت، دارای تراکم باال با 
پشم پرتاب و قالی های خیلی کثیف 

و با استحكام باال استفاده می شود.

برای براق و نرم تر شدن قالی، پس از شست وشوی مرحلۀ اول با پودر )که از آلودگی و کثیفی پاکیزه می شود( 
یک مرحله نیز آن را با شامپو شست وشو می دهند. الزم به ذکر است که عملیات شست وشو نه تنها بر روی فرش 

بلكه بر پشت آن نیز به همین شكل انجام می شود.
3ـ شالق زنی

شالق زنی یكی از مراحل مهم، حساس، خطرناک و قابل توجه شست وشوی فرش است. عالوه بر کج بیل امروزه 
برای سرعت بخشیدن به کار از دستگاه برقی شالق زنی که دارای تسمه های الستیكی متعدد در درون محفظه ای 
است استفاده می کنند. در این مرحله با استفاده از نیروی مكانیكی این دستگاه ضربه های پیاپی به فرش وارد 
می شود. این ضربه ها باعث می شوند تا مواد شوینده، ضمن بهتر عمل کردن، به عمق تار و پود فرش ها نیز نفوذ 

کنند و آلودگی ها به راحتی خارج شوند. 

دستگاه شالق زنی با برق سه فاز کار می کند. هنگام اتصال جریان برق، الكتروموتور آن میله هایی را که تسمه های 
الستیكی به آن متصل شده است، به سرعت به گردش درمی آورد. بدنۀ دستگاه دارای دو چرخ در طرفین، یک چرخ در 
عقب و یک دسته در باالست. برای جلوگیری از پرتاب آب و کف به باال روی میله و تسمه ها محفظه ای قرار دارد. کاربر 
پیش از به کارگیری این دستگاه الزم است لباس کار و چكمۀ الستیكی بپوشد و از گوشی محافظ استفاده کند زیرا 
هنگام کار صدای بسیار بلند این دستگاه آزاردهنده است. سیم برق این دستگاه، به دلیل آنكه کف سالن شور همواره 
خیس است، از باال به وسیلۀ فنری آویزان می شود. این سیم هیچ گاه با زمین تماس نمی یابد. کلید روشن کردن این 
دستگاه بر روی دستۀ آن قرار دارد. پس از اتصال دوشاخۀ سیم برق دستگاه به پریز، دستگاه در کف سالن )روی فرش ها 
نباشد( روشن می شود، سپس از سمت عرض بر روی فرش هایی که کنار یكدیگر پهن و خیسانده شده اند، به صورت 

یكنواخت و بدون توقف، حرکت داده می شود. حرکت دستگاه باید به شكل مارپیچ در ردیف های کنار هم باشد.
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در هنگام کار با دستگاه شالق زنی باید مراقب بود که دستگاه در قسمتی از قالی مكث نكند، زیرا باعث از 
بین رفتن پرزهای آن می شود . همچنین باید مراقب بود تا ریشه ها در لبه های باال و پایین قالی وارد دستگاه 

نشوند ) دستگاه بر روی ریشه ها نرود(.

ايمني

4ـ آبكشی
پس از یک یا چند مرحله شستن فرش ) بسته به شدت آلودگی و نیاز فرش ( ، آبكشی آن آغاز می شود . البته پس از 
هر مرحله از شستن فرش یكبار آبكشی با هدف خارج کردن آلودگی و مواد شوینده از درون فرش انجام می شود. 

اما در پایان کار نیز مرحلۀ آبكشی نهایی وجود دارد.
پس از پایان یافتن شست وشوی فرش برای خارج کردن کامل مواد شوینده، آبكشی به وسیلۀ شیلنگ یا لوله های 
تعبیه شده در سالن شور انجام می شود. در این مرحله آب را به روی فرش هدایت می کنند و به وسیلۀ کج بیل 
مواد شویندۀ باقی مانده را از فرش خارج می سازند. این کار آن قدر تكرار می شود تا از خروج تمام مواد شوینده 
فرش  در جهت خواب  بیل  آن خارج شود . حرکت کج  از  تمیز  آب  و  گردد  اطمینان حاصل  فرش  در  موجود 

به گونه ای انجام می شود تا آب کاماًل از فرش خارج شود.

تصویر 8  ـ شست وشوی فرش با کج بیل 

آب در دین اسالم یكی از مطّهرات است. یعنی به وسیلۀ آن می توان اشیا و مكان های نجس را پاکیزه و طاهر 
نمود. از آنجایی که مكان نمازگزار باید پاک و مطهر باشد. آبكشی فرش ها و کر دادن آنها امری بسیار مهم و اخالقی به 

شمار می رود.

روی  آبكشی  از  پس 
فرش ها، آنها پشت    و   رو 
می شوند و پشت فرش ها 
شكل  همین  به  نیز 

آبكشی می شود.

پس از پایان شست وشوی فرش برای تمیز کردن ریشه های فرش از فرچه های دستی و مواد شوینده استفاده می شود. 
در این مرحله فرد باید دستكش الستیكی در دست داشته باشد تا از آسیب رسیدن به پوست دست جلوگیری شود.
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5  ـ برطرف کردن رنگ دواندگی
جدا شدن و خروج رنگ های تیره از روی الیاف فرش و وارد شدن و نشستن آنها بر روی الیافی که رنگ های روشن دارند 
را رنگ دواندگی می نامند. رنگ دواندگی به دلیل نبودن ثَبات رنگی در فرش اتفاق می افتد. این حالت گاهی برای 
فرش هایی که قباًل شسته شده اند اتفاق می افتد. گاهی هم در هنگام خیس کردن فرش ها برای شست وشو روی 
می دهد. فرش هایی دچار رنگ دواندگی می شوند که الیافشان با رنگ های شیمیایی رنگ شده اند. افراد حرفه ای 
در شست وشوی فرش با نگاه کردن به فرش ها می توانند ثبات رنگی آنها را تشخیص دهند. برای از بین بردن رنگ 
دواندگی در فرش از مواد شیمیایی رنگ بَر، از قبیل کلر و هیدرو سولفیت سدیم استفاده می شود. نوع مواد، مقدار و 

مدت زمان آغشته کردن فرش با آنها توسط افراد خبره انتخاب و تنظیم می گردد.

ویژگی ها و تأثیرکلر و هیدرو سولفیت را بر الیاف پشمی و ابریشمی، بررسی کنید و نتایج را در کالس ارائه دهید؟
بوییدن این مواد چه تأثیری بر سالمتی انسان دارد ؟

پس از خروج کامل آب از فرش، در صورت مشاهدۀ رنگ دواندگی در فرش )حتی با درصد کم ( محلولی ترکیبی 
از یک مادۀ شیمیایی ) ترکیب این ماده توسط سرپرست بخش شست وشو آماده می شود ( ، نسبت به رنگ دواندگی 
آماده می شود و آن را به وسیلۀ آب پاش بر تمام سطح فرش می پاشند. سپس توسط کج بیل این محلول به تمام 
نقاط فرش پخش می شود و نسبت به رنگ دواندگی فرش و درصد مواد ، بین 5 الی 30 دقیقه بر روی فرش  باقی 
می ماند . پس از آن مرحلۀ آبكشی را مانند قبل تكرار می کنند .  اگر آثار رنگ دواندگی همچنان در فرش مشاهده 
شود ، دوباره محلول را آماده می کنند و عملیات قبل تكرار می شود . پس از پایان مرحلۀ شست وشو و آبكشی با 
فرچه و محلول ریشه های باال و پایین فرش را می شویند و اثرات باقی ماندۀ رنگ را پاک می کنند و آبكشی را 

انجام می دهند.

فعاليتكالسي

ارگونومی: روش صحیح برداشتن اجسام سنگین و گذاشتن آنها بر روی زمین با دست

جابه جایی فرش ها در سالن شور باید به وسیلۀ دو یا چند نفره، به تناسب ابعاد و سنگینی فرش ها، با رعایت کامل 
روش صحیح برداشتن، حمل کردن و جابه جا کردن اشیای سنگین انجام شود.
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 فرش های کهنه و قدیمی که طی مراحل شست وشو های قبلی و خانگی دچار رنگ دواندگی شده اند، نیاز 
به فرایند تخصصی تری دارند. این فرش ها پس از شست وشو و خشک شدن، رنگ دواندگی آنها توسط افراد 

خبره با قلم مو و مواد شیمیایی برطرف می شود.

نكته

در هنگام استفاده از مواد شیمیایی باید از ماسک استاندارد استفاده کرد و پوشیدن لباس کار و دستكش الستیكی 
الزامی است .

ارگونومی: روش صحیح جابه جا کردن اجسام سنگین با چرخ دستی

برداشتن زمین 
گذاشتن

حمل کردن
یا حرکت دادن

هل دادن کشیدن

ايمني

تصویر 9

در گروه بررسی و پژوهش کنید که وزن فرش های مختلف )پشمی، ابریشمی و...( پس از خیس شدن چند 
برابر می شود؟ نتیجه را در فایل ورد تایپ کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

كارميدانی
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ارزشیابی شایستگی شست وشوی اولیه فرش
شرح کار

پودر  صحیح  پاشیدن  فرش،  شستن  برای  نیاز  مورد  پودر  میزان  کردن  مشخص  فرش ها،  کردن  خیس  فرش ها،  کردن  طبقه بندی 
شست وشو بر پشت و روی فرش ، استفاده کردن از ابزارهای شست وشو متناسب با نوع فرش، تشخیص دادن تمیزی فرش و آبكشی فرش

استاندارد عملكرد
شست وشوی قالیچه با 3 متر مربع مساحت با کیفیت درج شده در جدول استاندارد شست وشوی فرش )جدول شمارۀ 3(با دستگاه 

شالق زنی و کج بیل و فرچه و مواد شوینده در 20 دقیقه

شاخص ها: جدول شمارۀ 3ـ  جدول استاندارد شست وشوی فرش

ویژگی هانوع فرش

ـ تمیز شدن متن فرش ـ تمیز شدن ریشه های فرشماشینیخانگی

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

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

جدول شمارۀ 3ـ  جدول استاندارد شست وشوی فرش 

   شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات

یط
شرا

ـ سالن شست وشو با کف بتن با مساحت حدود 300 تا 400 متر مربع ـ نور مناسب ـ دستگاه تهویه ـ دستگاه شالق زنی ـ 
کج بیل ـ فرچه ـ جاروی الستیكی ـ شیلنگ الستیكی ـ پودر شوینده ـ شامپو

ات
یز

جه
و ت

زار 
اب

ـ سالن شست وشو با کف بتن با مساحت حدود 300 تا 400 متر مربع ـ تعبیۀ آبراه در کف سالن 
ـ پوشش آبراه ها با توری های فلزی ـ نور مناسب)ترجیحاً نور طبیعی یا استفاده از تلفیقی از نور سفید و زرد(ـ دستگاه تهویه ـ 
تعبیۀ منبع ذخیره مواد شوینده و نرم کننده مورد نیازـ استخر ذخیرۀ آب چاه )با گنجایش حداقل 400 تا 500 متر مكعب(

ـ تعبیۀ حوض در داخل سالن شست وشو برای برداشتن آب) ابعاد 400×300 سانتی متر به ارتفاع 40 سانتی متر( ـ دستگاه 
شالق زنی )حداقل 2 دستگاه( ـ کج بیل )حداقل 8 عدد( ـ فرچه )حداقل 4 عدد( ـ جاروی الستیكی )2 عدد( ـ شیلنگ 
الستیكی شماره 2/5 )دو عدد 15 متری( ـ چكمۀ الستیكی تا زانوـ پودر شویندۀ دستی )محصوالت استاندارد موجود در بازار(

ـ شامپو )تگزاپن ژاپن یا محصوالت استاندارد موجود در بازار( ـ نرم کنندۀ لباس )محصوالت استاندارد موجود در بازار(

   معیار شایستگی  

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2دسته بندی فرش ها براساس نوع شستن1
1پهن کردن و خیساندن2
2شست وشوی فرش3

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

مدیریت زمان ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی »2« است.
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استاندارد عملكرد کار

تصویر 10ـ دستگاه آبگیری دیگی فرش  

فرش ها پس از آبكشی تا می شوند و آنها را در داخل دستگاه َدَورانی دیگی قرار می دهند. با روشن کردن دستگاه 
و شروع حرکت آن، آب از لوله ای که در پایین آن تعبیه شده است خارج می شود. دستگاه زمانی خاموش می شود 

که تخلیۀ کامل آب صورت گیرد. این دستگاه با توجه به اندازه های فرش ، ابعاد متفاوتی دارد.

خشک كردن فرش

آبگیری
پس از اتمام آبكشی و خارج سازی آب از فرش با کمک کج بیل ، برای هرچه سریع تر خشک کردن فرش ، از 

دستگاه آبگیری استفاده می شود .
دستگاه آبگیری ) یا سانتریفیوژ ( دستگاهی است برقی که با گردش سریع و به کمک نیروی گریز از مرکز، آب 

باقی مانده در فرش را از آن خارج می کند.
سه نوع از این دستگاه در بازار وجود دارد . یک نوع آن به صورت دیگی بزرگ است، که حول یک محور عمودی 
گردش می کند و به آن دیگی می گویند )شكل 10(. نوع دیگر آن لوله ای نام دارد با بدنه ای استوانه ای ، باریک و 
بلند و گردشی حول یک محور افقی. نوع دیگر آن غلتكی است. دستگاه آبگیری غلتكی دارای دو غلتک موازی 

با فاصله ای قابل تنظیم است، که فرش ها هنگام عبور از میان آنها، آبگیری می شوند.

آبگیری قالیچه با 3 مترمربع مساحت با دستگاه غلتک آبگیری و یا دستگاه َدَورانی دیگی در 20 دقیقه1

1ـ برای آبگیری قالی ها با دستگاه غلتكی، آنها را چندبار در دستگاه قرار می دهند.
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برای تا کردن فرش و قرار دادن آن در داخل دستگاه باید دقت کرد که حتماً در امتداد طول قالی تا شود. 
براي جلوگیري از رنگ دوانگي و چاپ نقوش بر روي یكدیگر ، در این مرحله بین دو نیمه فرش از پارچه هاي 

کنفي استفاه مي شود. 

باید دقت کرد که فرش ها کاماًل در داخل دستگاه به دیوارۀ آن چسبیده باشند، سپس دِر دستگاه بسته شود. 
بیش از ظرفیت دستگاه، فرش در آن قرار نگیرد.

فاصلۀ ایمنی از دستگاه در هنگام روشن بودن حدود 3 متر است.

پس از آبگیری کامل فرش، دستگاه خاموش می شود. سپس پدال تعبیه شده برای ترمز در دستگاه، فشار داده 
می شود، تا دستگاه کاماًل متوقف گردد. پس از توقف آن دِر دستگاه باز می شود و فرش ها را از آن خارج می کنند.

هنگام کار با دستگاه آبگیر لوله ای ، فرش ها به شكل لوله ای در داخل آن قرار داده می شوند . همچنین هر بار 
معموالً فقط یک فرش را می توان در این دستگاه قرار داد.

ايمني

نكته

هنگام قرار دادن فرش ها در داخل دستگاه آبگیری دورانی دیگی آنها را تا می کنند و کنار یكدیگر به دیوارۀ دور 
تا دور دیگ دستگاه تكیه می دهند و فشرده می کنند. برای این کار یک نفر به درون دیگ دستگاه می رود و دو 
نفر دیگر فرش ها را یكی یكی به داخل دستگاه می اندازند. فرد داخل دستگاه با چسباندن فرش ها به دیواره ها با 

فشار پا آنها را در جای خود محكم می کند.

اگر قالی را از سمت عرض آن تا کنند و در داخل دستگاه آبگیر دیگی قرار دهند ممكن است چه اتفاقی 
از قرار دادن فرش ها به شكل صحیح در دستگاه آبگیری دورانی دیگی، دِر آن را می بندند و  بیفتد؟ پس 

دستگاه روشن می شود.

فكركنيد

بحثو  چرا پس از قرار دادن فرش ها در دستگاه آبگیر دیگی دِر آن باید بسته شود؟
گفتوگوكنيد
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تصویر 12  

خشك کردن
مرحله ای که در آن رطوبت باقی مانده در فرش به طور کامل خارج می شود، »خشک کردن« فرش نامیده می شود .
پس از پایان مرحلۀ آبگیری، فرش ها به فضای باز انتقال می یابند و روی زمین )پوشیده شده با سنگ ریزه ( به پشت 

پهن می شوند و قالی ها به وسیلۀ فرچه پرزهایشان در جهت خواب قالی یكنواخت می گردند )شكل 12(.

باید دقت داشت که پس از آبگیری عملیات فرچه کشی حتماً در جهت خواب اصلی قالی و به طور دقیق انجام شود.

در کارخانه ها و فضاهای باِز قالی شویی از نگهداری مرغ و خروس در محیط باز خودداری می شود.

خشک کردن فرش ها به سه روش انجام می شود: 
1ـ پهن کردن: در این روش فرش ها بر روی زمینی که پوشیده از شن های درشت است و زیر نور مستقیم آفتاب 
قرار دارد پهن می شوند. پیش از پهن کردن فرش ها الزم است سطح شن ها )با ابزاری مانند شن شكن( صاف 
و یک دست و از آلودگی و زباله پاک شود. فرش ها، در صورتی که هوای محیط دارای غلظت آلودگی زیاد یا 

گردوغبار باشد، در فضای باز پهن نمی شوند.

نكته

نكته

چرا پس از آبگیری و پهن کردن قالی بر روی زمین 
سطح قالی را فرچه می کشند ؟

پرسش

عكس  روشی  به  فرش ها  کردن  خارج 
چیدن آنها در درون دیگ دستگاه صورت 
باز  یكی یكی  فرش ها  سپس  می پذیرد. 
نیز  آنها  میان  کنفی  پارچۀ  و  می شوند 
خارج می شود. دوباره فرش ها پس از تا 
به  انتقال  برای  عرض،  و  طول  از  شدن 

روی چرخ دستی قرار داده می شوند.

تصویر 11  
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برای خشک کردن فرش ها در فصل زمستان و مناطقی که سرما و بارندگی آنها زیاد است، چه باید کرد ؟

تصویر 13  

در هنگام پهن کردن فرش باید دقت داشت که تمام سطح فرش صاف و بدون چین خوردگی باشد ، چون پس 
از خشک شدن در همان حالت باقی می ماند.

2ـ آویزان کردن : در این روش فرش ها بر روی میله هایی از جنس فلز یا چوب   که در فضای باز کارگاه قرار داده 
شده است  آویزان می شوند. )درصورت فلزی بودن میله ها باید آنها را با رنگ پوشش داد تا از زنگ زدگی آنها و 
آسیب رسیدن به فرش جلوگیری شود( . نصب چهارچوب میله ها بر روی زمین در جهت شرقیـ  غربی انجام شود.

تصویر 14  

فكركنيد

نكته

جنوبی  جهت  در  آنها  روی  بر  فرش ها  تا 
قرار گیرند. در این صورت فرش ها از حداکثر 
نور آفتاب بهره می گیرند و هم زمان با وزش 

باد و تابش آفتاب زودتر خشک می شوند.
برای آویزان کردن فرش ها دو نفر هم زمان 
)در حالی که یكی از آنها بر روی چهار پایۀ 
به  است(  ایستاده  نردبان دو طرفه  یا  فلزی 
کمک یكدیگر فرش ها را روی میله می اندازند.

چرا در فضای قالی شویی ها نباید از مرغ و خروس در محیط باز نگهداری شود؟
پس از خشک شدن روی فرش هایی که بر روی زمین پهن شده اند آنها را برمی گردانند تا پشت آنها نیز زیر آفتاب 

خشک شود.

پرسش
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باشد .  آفتاب کم  نور  تابش  و  استفاده می شود که هوا سرد  زمانی  این روش خشک کردن  از  3ـ گرم خانه ای: 
»گرم خانه« اتاقی است که به وسیلۀ فن گرم می شود و فرش ها را به سرعت خشک می کند. میله های قطوری که 
فرش ها را روی آنها آویزان می کنند، در سقف آن به شكل موازی تعبیه شده اند. دریچه های فن ها در گرم خانه های 

مختلف در جاهای متفاوتی قرار گرفته اند، به همین دلیل به تناسب فرش ها در گرم خانه نیز جابه جا می شوند.
آویزان کزدن فرش ها در گرم خانه مانند آویزان کردن آنها در فضای باز انجام می شود.

تصویر 15  

فرش های آویزان شده در فضای باز یا در گرم خانه به هیچ وجه نباید روی هم بیفتند.

با دوستان خود بحث و گفت و گو کنید:
به نظر شما کدام یک از روش های خشک کردن مناسب تر است؟ چرا؟

مزایا و معایب هرکدام را د ر نرم افزار ورد تایپ کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

نكته

فعاليت

فرش های یک ال به گونه ای آویزان می شوند که ریشۀ آنها به سمت زمین قرار گیرد. اگر فرش ها شش متری و 
باالتر باشند این کار به وسیلۀ چهار نفر انجام می شود. پس از آویزان کردن قالی ها دوباره در جهت خواب آنها با 

فرچۀ دسته بلند پرزها را می خوابانند.
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ـ کار را در وضعیت های بدنی مناسب  انجام دهید.
ـ هنگام بلند کردن و حمل بار سر را به سمت باال نگه دارید، پاها عریض تر از پهنای شانه و سعی کنید هر 

چیزی را که نگه می دارید تا حد امكان نزدیک بدن باشد.
ـ وضعیت کاری را که در طول روز در آن حالت قرار دارید، تغییر دهید. همچنین روی حرکات کششی، نوشیدن 

آب، خوردن غذاهای سالم به همراه خواب خوب شب ) 7 الی 8 ساعت در شب ( توصیه می شود.
ـ مراقب اجسامی که باعث ُسر خوردن، لغزش و افتادن می شوند باشید. کارگران باید خطرها را بشناسند، 
عالیم هشدار دهندۀ الزم وجود داشته باشد، نظم و نظافت کارگاهی نیز به خوبی رعایت شود. معموالً حوادث 

در اطراف ریسمان ها، جاهای خیس و لغزنده اتفاق می افتد.
ـ شرایط محیط کار باید از نظر شرایط جّوی )مانند دما و رطوبت(، روشنایی، صدا، ارتعاش و سایر عوامل 

مخاطره آمیز و ناراحت کننده محیطی  مناسب باشد.
ـ وسایل حفاظت فردی مناسب به کار رود و لباس ها و کفش ها ی مورد استفاده برای محیط کار مناسب باشد.

ـ مشارکت و تفاهم را در محیط کار افزایش دهید.
ـ برای جابه جایی مواد از وسایل چرخدار استفاده کنید.

ـ حمل دستی بار به صورت گروهی باشد.
ـ برای حمل بارهایی که برای بلند کردن آنها به صورت دستی و یک نفره خیلی سنگین یا حجیم اند باید از 

افراد دیگر کمک گرفته شود و بسته های مذکور به صورت دو یا چند نفره حمل شوند.

توصیه هایی که رعایت آنها در هنگام شست وشوی فرش ضروری است

راهكارهاي کنترلي
برای جلوگیری از آسیب دیدگی بدن، استفاده از ماسک مناسب برای سالم ماندن شش ها، دستكش برای مراقبت 
از پوست در برابر حساسیت های موضعی، چكمۀ الستیكی برای جلوگیری از رطوبت و گوشي برای جلوگیری از 

آلودگی صوتی، ضروری است.
همچنین نصب تهویۀ عمومي برای جریان هوای سالم در کارخانه های قالی شویی بسیار مهم است.

رعایت اصول ارگونومیک در حین حمل اجسام سنگین برای همۀ شاغلین در کارخانه های قالی شویی الزامی است.
رعایت نكات ایمني در حین استفاده از دستگاه ها برای جلوگیری از آسیب دیدگی افراد، ابزار و تجهیزات و فرش ها 

الزم است.
مدیران کارخانه های قالی شویی باید نسبت به آموزش کارکنان در مواجهه با آتش سوزي و شرایط اضطراري، 

هّمت نمایند.
پیش از شروع کار الزم است افراد برای گرم شدن تمرین های زیر را به مدت پانزده دقیقه انجام دهند.
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تمرین کششی گردن

تمرین کششی مچ و ساعد بعد از اینكه این حرکت را 10 تا 15 زمان خستگی ساعد
ثانیه انجام دادید، به وضعیت آرامش 
مقابل  دست  با  سپس  و  برگردید 

حرکت را انجام دهید.

تمرین کشش عضالت 
پشت پا

تمرین کششی مخصوص عضالت 
شانه وکتف



58

ارزشیابی شایستگی خشك کردن فرش
شرح کار

آماده سازی دستگاه آبگیری غلتكی ـ آماده سازی دستگاه آبگیری َدَورانی دیگی ـ آماده سازی دستگاه آبگیری دورانی لوله ای ـ آبگیری 
فرش توسط دستگاه ، کشیدن فرچه یا برس جهت تنظیم خواب فرش ، خشک کردن فرش ها بر حسب شرایط آب و هوایی به روش مناسب

استاندارد عملكرد
آبگیری قالیچه با 3 متر مربع مساحت با دستگاه غلتک آبگیری و با دستگاه آبگیری دورانی دیگی در 20 دقیقه

شاخص ها: آبگیری قالیچه با 3 متر مربع مساحت ـ با دستگاه غلتک آبگیری در 2 دقیقه ـ با دستگاه آبگیری دورانی دیگی در 10 دقیقه

   شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات

یط
شرا

غلتک آبگیری ـ آبگیر دورانی دیگی 
ـ آبگیر دورانی لوله ای ـ سالن گرم خانه ـ حیاط شنی ـ داربست فلزی مسقف

ات
یز

جه
و ت

زار 
اب

ـ غلتک آبگیری )با عرض 3/5 متر( ـ آبگیر دورانی دیگی )با گنجایش 2/5 تا 7 تن( ـ آبگیر دورانی لوله ای )با 
طول 3/5 متر(

به گرم خانه جهت  از موتورخانه  انتقال هوای گرم  برای  کانال کشی در کف  و  با کف موزائیک  ـ سالن گرم خانه 
خشک کردن فرش  )حداقل 150 تا200 متر مربع(

ـ حیاط با کف شنی به ارتفاع 8 تا 12 سانتی متر)شن رودخانه ای 4000 تا 5000 متر مربع(
ـ داربست فلزی مسقف  )6×25 متر با ارتفاع 2/20 متر از کف شنی حیاط، با حداقل 20 شاخه(

   معیار شایستگی 

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

1آماده سازی دستگاه آبگیری1
2آبگیری فرش2
2خشک کردن فرش3

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

مدیریت زمان   ـ   مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی »2« است.
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پودمان سوم   پرداخت نهایی فرش

انتخاب محل زنبورستانفصل 1
پرداخت نهایي فرش
پودمان 3
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به نظر شما چه تفاوتي میان پرداخت نهایی و پرداخت اولیۀ فرش وجود دارد ؟ چرا پرداخت تنها در یک مرحله 
انجام نمی شود ؟ آیا ابزار و دستگاه پرداخت در پرداخت اولیه و پرداخت نهایي فرش با یكدیگر متفاوت است ؟ 

آیا همۀ انواع قالي ها دو بار پرداخت مي شوند ؟

پس از اتمام عملیات خاک گیری و شور، بر اثر استفاده از ابزارهایی مانند کج بیل و شالق و..، تاب خامه های فرش از 
هم  باز می شود و سطح رویی فرش نیز ناصاف و نایكنواخت می گردد. سر پرز ها حالت پنبه ای پیدا می کند و باعث 

ناخوانایی نقشه و به هم ریختگی نقشه در ظاهر فرش  مي گردد. به همین دلیل فرش به پرداخت نهایی نیاز دارد.

ابزار و وسایل مورد نیاز
اتوقشو    لباس کارقیچیچكشدستگاه پرداخت

کیلهمیز پرداختگیره

برای شروع، مانند فصل اول، ابتدا باید دستگاه پرداخت را آماده کرد. تیغه ای که در این مرحله در دستگاه نصب 
می شود، کاماًل با مرحلۀ قبل متفاوت و نوع تیغۀ آن دارای قطر کم و پرۀ بیشتر است. این تیغه با توجه به تراکم 

و جنس فرش انتخاب می شود.

   تصویر 1ـ تیغه با قطر کم 

پرداخت نهايي فرش )موگیري(

موگیری یک متر مربع قالی به میزان یک میلی متر از سطح آن با دستگاه پرداخت در20 دقیقه

استاندارد عملكرد پرداخت نهایي فرش )موگیري(
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فرش را پس از پهن کردن به روی میز به وسیلۀ گیرۀ فلزی، به میز متصل مي کنند )جهت خواب اصلی فرش 
پشت به پرداخت کننده باشد(.

گیره ها را در سمت عرض و پایین فرش به ریشه ها و سربندی آن وصل می کنند و سمت دیگر فرش )عرض 
باالیی( کاماًل آزاد است.

پس از آماده سازی دستگاه، ابتدا روی میز پرداخت باید کنترل شود تا سطح آن کاماًل صاف و یک دست باشد. 
با بررسی پشت فرش اطمینان حاصل شود که دچار کیس خوردگی ، لول شدگی و تابُر نیست و هیچ برجستگی 
در آن مشاهده نمی شود، زیرا هنگام پرداخت قسمت هایي که برجسته تر است، بیشتر موگیری می شود و سبب 

می شود که آن ناحیه دچار تورفتگی شود. 
در صورت مشاهدۀ لول شدگی در فرش، که ممكن است به دالیل متعددی از جمله آب رفتگی مصالح اولیه )پود و چله ( 

در هنگام شور و یا ... پیش آمده باشد، می توان با چكش، اتو و نمدار کردن فرش تا حدی این ایراد را برطرف کرد .

تصویر 2ـ میز و نحوۀ صحیح پهن کردن 

تصویر 4ـ فرش وصل شده به میز با گیره تصویر 3ـ گیره های فلزی 
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یكی از موارد مهم در این مرحله اهمیت جهت خواب اصلی و فرعی در قالی است. باید خواب اصلی پشت به 
پرداخت کننده باشد. سپس خواب فرعی آن را باید با کشیدن و لمس کردن دست بر روی فرش پیدا کرده تا 

مسیر حرکت دستگاه پرداخت، تعیین شود.

تشخیص خواب فرعی در قالی به این صورت است که ابتدا دست، بر روی قالی و در جهت خواب اصلی کشیده 
مي شود. سپس دست را یک بار به سمت راست و یک بار به سمت چپ خواب قالی می کشند. آن سمتی که پرز ها  

در زیر دست راحت تر و بدون گیرکردن حرکت کرد، خواب فرعی قالی است.
هنگام پهن شدن قالی، روی آن را باید بررسی کرد تا شیء فلزی یا مواد سخت و سفت در قالی نباشد. همچنین اگر 
قالی دچار پارگی یا پوسیدگی باشد، باید با دقت و حساسیت بیشتري پرداخت گردد تا قالی دچار آسیب بیشتری 

نشود.

نكته

ماکوی پرداخت اصلی ترین جزء دستگاه پرداخت است. پرداخت کننده با قرار دادن تیغه های مناسب با نوع قالی 
و کشیدن ماکو بر روی سطح آن اقدام به موگیری قالی می کند.

تصویر 5  ـ ماکوی پرداخت و تیغه اره کشی  

تشخیص عیوب قالی از طریق مشاهده و لمس
انواع تشخیص عیوب قالی و چگونگی کنترل آنها در پرداخت اولیه به طور کامل شرح داده شده است. در این 

مرحله نیز همانند آنچه در پودمان یک آمده، عمل می شود
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برای موگیری قالی، بعد از تنظیم کردن ماکو و پهن کردن آن، دستگاه پرداخت را روشن می کنند و دستۀ ماکو 
را در دست می گیرند و با دست دیگر کنار ماکو را نگه مي دارند. ماکو بر روی سطح قالی و در جهت خواب اصلی 
پرزهای آن کشیده مي شود. در هنگام حرکت ماکو با وارسی مرتب سطح قالی از میزان مناسب پرداخت اطمینان 

حاصل مي کنند و پس از اینكه بخشی از قالی به میزان دلخواه موگیری شد ، بخش دیگری پرداخت مي شود.

در هنگام استفاده از ماکوی پرداخت ، مراقب باشید دست ها در جای خود قرار گیرند.

اره کشی
آیا تا به حال به واژۀ اره کشی در پرداخت قالی برخورد کرده اید؟ آیا می دانید اره کشی چیست؟ چه تفاوتي با 

اره کشي معمولي دارد؟
   گاهی بعد از عملیات پرداخت ، هنوز خط های نقشۀ قالي، صاف و مرتب نشده و یا نقوش مشخص نیست. این 
نامشخصی خطوط نقشه را به اصطالح »  درهم رفتگی یا عدم وضوح« می نامند، زیرا قالي جلوۀ اصلی خود را ندارد. 

برای از بین بردن این اشكال ، قالي را در اصطالح بازار کار »  اره کشی« می کنند.
   اره در واقع نوعی تیغ لول به شمار می رود که تیغه های آن مانند اره دندانه دار است . این تیغه در داخل ماکو 
بسته می شود و در هنگام چرخش بر روی قالی، پرزهای به هم چسبیده و درهم ریخته را از هم باز می کند . با 
این کار پرزها دوباره از ارتفاع یک دست و یكنواخت خارج مي شوند . سپس روي قالي دوباره به صورت سطحی 
پرداخت می شود تا سطح پرزهای نامرتب، صاف و یكنواخت شود . به این ترتیب خطوط نقوش قالي واضح می شود 

و زیبایی خود را بیشتر نشان می دهد. براي اره کشی ، می توان از اره دستی نیز استفاده کرد .

ايمني

تصویر 6  ـ اره دستی 
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برای اره کشی باید اره در داخل ماکو بسته شود. آن گاه با روشن کردن دستگاه ، ماکو را به شیوه ای که پیش تر 
گفته شد در دست نگه می دارند و یک بار بر روی قالی کشیده می شود.

قشو کشی
تا پرزهای اضافه خارج شود و  قالی، سطح آن را قشو می کشند  ایجاد جلوۀ بهتر در  برای  نهایی،  در پرداخت 

گل های قالی نمود بیشتری پیدا کند.
یک  از  که  است  فلزی  سادۀ  ابزار  قشو، 
چوبی  دستۀ  یک  و  فلزی  محّدب  تیغۀ 
تشكیل مي شود. دو نوع از این ابزار در 
بازار وجود دارد. قشو دندانه دار و قشوی 
بی دندانه که از آنها برای قالی های ظریف 
و پرز های بسیار کوتاه استفاده می شود. 
این وسیله براي بازکردن درهم رفتگي هاي 
پرزهاي قالي ، بلند کردن پرزهاي خوابیده 
و کوبیده شده به کار گرفته مي شود . پس از 
انجام  قالي  روي  بر  قشو کشي  اره کشي ، 
مي شود تا چنانچه هنوز پرزهایي نامرتب 
باقي مانده اند و خطوط نقوش قالي کاماًل 

صاف و واضح نیست با این کار مرتب شود . روش کار این گونه است که قشو را یک بار در جهت موافق خواب قالي 
و بار دیگر در جهت مخالف خواب آن مي کشند . این دوبار قشو کشي براي این است که در مرحلۀ اول پرزها را 

مرتب کنند و در مرحلۀ دوم پرزها بلند شوند .

در صورت به هم ریختگی نقشه و تورفتگی پرزهای قالی باید از قشو دندانه دار استفاده کرد. براي قالی های ظریف 
باید با احتیاط و در جهت خواب آ نها اقدام کرد. نباید به قالی فشار زیاد وارد شود زیرا به از بین رفتن گره های 

قالی، به ویژه در قالی های گره نامتقارن، منجر می شود.

تصویر 7ـ قشو کشی 
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در هنگام نصب قالي بر روي میز توسط گیره هاي فلزي، مراقب انگشتان دست خود باشید تا الي گیره قرار 
نگیرند. هنگام قشو زني در فرش نیز باید کاماًل نكات ایمني را رعایت کرد تا از آسیب زدن به دست خود و 

قالی جلوگیري شود.

که جهت  گونه اي  به  قالی  کشیدن،  قشو  هنگام 
میز  روی  باشد،  پرداختكار  به  رو  آن  خواب 
پرداخت پهن مي شود. لبۀ قشو را از سمت دارای 
تحّدب و بر خالف جهت خواب قالی، بر روی آن 
را  آنها  اضافه  پرزهای  بلند شدن  با  تا  مي کشند 

برای مرحلۀ موگیری آماده کنند.

تصویر 8  ـ قشوی بی دندانه 

قشوکشی و اره کشی دو عملیات مكمل یكدیگرند. این دو، هر بار قبل و بعد از پرداخت نهایی، انجام می گیرند تا 
نقشه و طرح فرش وضوح کامل پیدا کند.

قشو کشی و اره کشی در جهت های مخالف یكدیگر انجام می شوند.

ايمني

نكته

هر یک از انواع قشوی دندانه دار و بدون دندانه براي کدام گروه از قالي هاي دستباف به کار مي رود ؟
پژوهشكنيد
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موگیری
آخرین مرحله در پرداخت نهایی »موگیری« است. موگیری به معنی برداشتن یک الیۀ بسیار نازک از سطح قالی 
است. در واقع در این مرحله فقط پرزهای اضافه که با قشو کشیدن به سطح فرش آمده اند، برداشته می شوند. 

موگیری نیز مانند دیگر مراحل پرداخت با ماکو انجام می شود.
برای موگیری، تیغ تیز با قطر کمتر بر روی ماکو بسته مي شود. سپس مانند گذشته، دستۀ ماکو را در دست 

می گیرند و با حداقل فشار دست و با دقت زیاد پرزهای بلند شده توسط قشو را موگیری مي کنند.
ارتفاع تیغه در دستگاه در این مرحله حدود نیم سانت است ) چون در این مرحله بر خالف پرداخت اولیه میزان 

پرز کمتری موگیری مي شود(.

دستگاه را مانند قبل روشن می کنند و ماکو را بر روی قالی در جهت خواب قرار می دهند، آن گاه حرکت دادن 
بر روی فرش را آغاز مي کنند. با توجه به نوع قالی و سلیقۀ مشتری این موگیری انجام می شود و با تكرار این کار 

میزان بیشتری از پرز کوتاه می شود. 

در مرحلۀ پرداخت نهایی، فشار وارده بر دستگاه باید کم، ولي یكنواخت باشد.

هنگام پرداخت نهایی، برخالف پرداخت اولیه، مسیر حرکت دستگاه بر روی قالی باید کمی مایل باشد. به گونه اي 
که اگر خواب فرعی قالی به سمت چپ باشد، از سمت راست و به صورت مایل شروع به حرکت دادن دستگاه 
مي کنند. اگر خواب فرعی قالی به سمت راست باشد از طرف مخالف یعني چپ قالی این حرکت را انجام می دهند.

نكته

تصویر 9ـ مسیر حرکت دستگاه بر روی قالی   
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تصویر 10ـ مسیر حرکت دستگاه بر روی قالی 

نكات و اصول موگیر ی در پرداخت نهایی
بر اساس نوع قالی و نایكنواختی روی آن مرحلۀ قشو زنی و پرداخت نهایی ممكن است در چندین مرتبه به 

تناسب نیاز انجام شود .
در هر بار پرداخت نهایی یكبار قشو کشیده می شود تا پرزهای اضافی و نایكنواخت مشخص و موگیری انجام 

شود .
در موگیری قالی هایی که دچار پارگی شده اند باید دقت شود که دستگاه پرداخت بر روی قسمت های پاره شده 

کشیده نشود و فقط تا نزدیكی آن قسمت ها را موگیری مي کنند.
باید توجه کرد که در برخي مواقع در قالی های »  نو بافت« یک قالی چند بار شسته و چند بار پرداخت می شود 

تا به نرمی، لطافت و ظرافت مورد نظر برسد. 
در قالی های قدیمی و کهنه، در صورت ناصاف و نایكنواخت بودن سطح آنها  )پرزها( ، قسمت هایی را که پرز 
بیشتری دارند، بیشتر موگیر ی می کند و هم سطح پرزهایی که ارتفاع کمتری دارند، مي کنند. اما اگر قالی 
مورد نظر ساییده شده باشد و پرز آن خیلي کوتاه باشد، پرز بلند قالی را هم سطح آنها نمي کنند بلكه با یک 

شیب مایل پرزها را کوتاه مي کنند.

نكات
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ارزشیابی شایستگی پرداخت نهایی فرش
شرح کار

کنترل و تنظیم کردن برق دستگاه پرداخت، کنترل و تنظیم کردن ماکو )تیغ لول ـ تیغ تخت و سایر اجزا ( بر اساس نوع قالی ـ آماده 
کردن دستگاه هواکش و متعلقات )کیسهـ  لوله هاـ  موتور هواکش(، تیز کردن تیغه ها، پهن کردن قالی و تنظیم جهت صحیح قرارگیری 
آن برای پرداخت، یافتن عیوب بافتی قالی و تعیین میزان پرداخت هر قسمت ـ به کارگیری و کنترل ماکوی پرداخت، قشو کشیدن، 

موگیری سطحی قالی، تنظیم کردن میز پرداخت )عمودی ـ افقی(

استاندارد عملكرد 
موگیری یک متر مربع قالی به میزان یک میلی متر از سطح آن با دستگاه پرداخت در20 دقیقه

شاخص ها: موگیری یک دست یک متر مربع قالی ـ وضوح خطوط نقشه قالی پس از موگیری

   شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات

یط
شرا

ابعاد حداقل  30 مترمربع(  ـ دستگاه تهویه  ـ دستگاه پرداخت  ـ میز کار)با  ـ سالن با کف موزائیک )حدود 
150 ×400 سانتی متر(

ـ دستگاه تیز کردن تیغ ـ جعبۀ ابزار ـ نور کافی

ات
یز

جه
و ت

زار 
اب

ـ سالن با کف موزائیک  )حدود 30 مترمربع( ـ دستگاه تهویه  )مدل خاص ندارد( ـ دستگاه پرداخت ـ هواکش ـ 
کیسه هواکش ـ خرطومی هواکش  )مدل خاص ندارد( ـ ماکو )با انواع تیغه( ـ انواع فنر )بلند:120 تا 130 سانتی متر 

و کوتاه:80 تا 90 سانتی متر(
ـ انواع تیغ لول و تخت ـ تیغ اره کشی )یک اندازه دارد( ـ میز کار )با ابعاد حداقل 150 ×400 سانتی متر(

ـ دستگاه تیز کردن تیغ ) مدل خاص ندارد( ـ جعبۀ ابزار ) شامل پیچ گشتی ـ انبر دست ـ بلبرینگ ـ پیچ ـ آچار 
شمارۀ 14 و 15(

ـ نور کافی  ) ترجیحاً نور طبیعی( یا استفاده از المپ با مخلوطی از نور سفید و زرد به طوری که در میدان دید 
پرداخت کار قرار نداشته باشد و سطح فرش را کاماًل روشن کند.

   معیار شایستگی

نمرۀ هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

1آماده سازی دستگاه پرداخت1
2پهن کردن فرش ها روی میز کار2
2موگیری نهایی3

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

مدیریت زمان ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی »2« است.
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انتخاب محل زنبورستانفصل 1
دارکشی فرش
پودمان 4
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سرراست ُکنی )دارکشی( قالیچه با 3 متر مربع مساحت با کیفیت درج شده در جدول استاندارد، سرراست ُکنی 
)دارکشی( )جدول شمارۀ 2( به وسیلۀ ابزار سرراست کنی )دارکشی( در 30 دقیقه

می شود؟  انجام  فرش  در  )دارکشی(  سرراست ُکنی  چرا  شما  به نظر  شنیده اید؟  را  دارکشی  واژۀ  حال  به  تا  آیا 
عمل سرراست ُکنی )دارکشی( چگونه و با چه ابزاری انجام می شود؟ در فرایند سرویس کاری فرش چه زمانی 

سر راست کنی )دارکشی( انجام می شود؟

داركشي فرش

استاندارد عملكرد  دارکشي فرش

ـ     سرۀ قدی  تصویر 1

انواع کجی در فرش

1ـ َسرۀ قدی : هم اندازه نبودن نقاط مختلف 
مانند  می گویند.  َسرۀ قدی  را  فرش  طول 
و  متر   2 قالیچه ای  طرف  یک  طول  آنكه 
طول طرف دیگر آن 2 متر و 7 سانتی متر 

باشد )تصویر 1(.

یكی از عواملی که زیر اندازها را نازیبا و معیوب نشان می دهد، کجی و نابرابری نقاط مختلف طول و عرض آنهاست. 
که به دالیل مختلفی، چه در هنگام بافت و پس از پایان بافت و چه در هنگام استفاده و گذر زمان ایجاد می شوند. 
به اقداماتی که برای برطرف کردن این ایرادات انجام می شود »سرراست ُکنی )دارکشی(« می گویند. امروزه به جاي 

واژۀ دارکشي که در بازار رایج است از عبارت »  سرراست ُکنی  « استفاده مي شود.

كجی : عبارت است از نامساوی بودن نقاط مختلف عرضی و طولی یا گونیا نبودن کناره های بافته شده)فرش(. »  کجی« 
در فرش »َسره« نامیده می شود.

دالیل ایجاد کجي در فرش
1ـ استفاده از دار نامناسب؛

2ـ نادرست بودن نحوۀ پود دهي و  کوبیدن پودها؛
3ـ چله کشي نامناسب؛

4ـ پایین کشي و جداسازي نادرست فرش از روي دار؛ 
5  ـ نایكنواختی خامۀ استفاده شده در بافت فرش )ضخامت، جنس(؛

6  ـ ناصاف بودن جایي که فرش بر روي آن پهن شده است؛
7ـ کج شدن فرش پس از شست وشو  ) به دلیل متفاوت بودن مواد مصرف شدۀ در آن(.
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2ـ َسرۀ عرضی : به یكسان نبودن پهناي فرش در قسمت هاي 
مختلف عرض فرش َسرۀ عرضی مي  گویند)تصویر 2(. گاهی 
ابتدا و انتهای یک فرش پهنای یكسانی دارد. اما در میانۀ آن 
اندازۀ پهنا کم یا زیاد می شود و گاهی نیز این تفاوت در همان 

ابتدا و انتها مشاهده می شود.

تصویر 2ـ سره عرضی 

برطرف کردن کجی فرش به روش ها و با کمک دستگاه های مختلف را »  سرراست کنی )دارکشی(« می گویند.
سرراست ُکني )دارکشي(، که متداول ترین روش رفع عیب کجي است، به دو روش سنتي و جدید بر روي فرش انجام 

مي شود.

سرراست ُكنی)داركشی فرش(

انواع سرراست 
ُکنی)دارکشی(

پِِرسیجدید

سّنتی

میخی

لوالیی

با هم گروهی خود به بازار فرش فروشان بروید و انواع کجی های فرش را )به غیر از دو نوع نام برده شده( بیابید 
و نتایج را همراه تصویر و توضیح به شكل پاورپوینت در کالس ارائه دهید.

فعاليت
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ابزار و وسایل مورد نیاز

کیلهمیخچكشچنگک فرش کشي

متر نخ ترازاتو بخارافشانۀ آب

ـ پِِرسی درفشدستگاه لوالیيتختهدستگاه فّكی 

میخ کشپیچ گشتیآچار آلن

روش سنتی
الف( سرراست کُنی )دارکشی( میخی )ثابت(

پس از پهن کردن فرش در کف کارگاه بر روی تخته، طول و عرض  آن با متر اندازه گیری مي شود و سپس متناسب 
با آن و به کمک نخ تراز و میخ، کادری به همان شكل و اندازه در کف کارگاه مي سازند تا فرش را در داخل آن 

پهن کنند. به عبارت دیگر، با نخ کادر و قاب گونیا شده اي دور فرش مي کشند.
روش صحیح متر کردن فرش:

1ـ اندازه گیري طول سمت راست فرش؛ 
2ـ اندازه گیري طول میانی فرش؛

3ـ اندازه گیري طول سمت چپ فرش؛
4ـ اندازه گیري قطرهای فرش؛

5  ـ اندازه گیري عرض باالیی فرش؛
6  ـ اندازه گیري عرض پایینی فرش؛

7ـ اندازه گیري عرض میانۀ فرش.
کادر گونیا شده با استفاده از نخ تراز و میخ باعث می شود تا در آن کجی فرش پهن شده مشخص شود. پس از 
انجام دادن این کار تمامی نقص هاي فرش  ) تورفتگی ـ بیرون زدگی ـ کجی و ناصافی(  قابل تشخیص خواهد بود.

تصویر 3ـ گونیا کردن 
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گونیا کردن فرش، با توجه به ابعاد استاندارد  فرش انجام می شود. براي مثال اگر فرشی در ابعاد 1 در 1/5 متر 
باشد که دچار کجی و فاقد اندازه های استاندارد است به یک کادر مستطیل شكل به ابعاد 1 در 1/5 متر نیاز 
دارد. اگر فرش دچار ایراد تورفتگی باشد آن قسمت با روش سرراست کنی )دارکشی( تا حدی قابل اصالح است.

در هنگام کوبیدن میخ باید مراقب انگشتان دست بود.
در هنگام کار با چنگک باید مراقب بود تا فرش پاره نشود.

از میخ های سالم، متناسب با رج شمار و آبكاری شده استفاده شود.
برای دارکشی چند مرحله ای از اتوبخار نیز استفاده می شود.

پس از قرار دادن فرش در کادر گونیا شده، یک طرف آن در کف کارگاه )کف کارگاه سرراست کنی( از جنس 
چوب است که با روکش نازکی از جنس گونی یا پارچه، با میخ ثابت نگه داشته می شود، میخ ها باید فاصلۀ کمی 

نسبت به یكدیگر داشته باشند و در یک ردیف کوبیده  شوند.
کشش سمت دیگر فرش به کمک دو یا چند نفرانجام می شود. یک نفر فرش را به کمک چنگک یا با ضربات پای 
خود )بدون کفش( تحت کشش قرار می دهد و نفر دیگر میخ ها را بر فرش می کوبد. میخ زدن باید تدریجی و با 

کشش یكسان باشد. در صورتی که کجی فرش زیاد باشد، عالوه بر لبه، می توان در متن فرش نیز میخ کوبید.

میخ ها باید به صورت مایل به فرش زده شود و تا حدود یک سانت به انتهای میخ مانده باید به سمت لبه های فرش 
خوابانده شود. این عمل باعث کشش بیشتر فرش می گردد.

فرش ها پس از میخ کوبی بر کف کارگاه، بسته به شدت کجی و مقاومت آنها، به مدت 24 ساعت یا بیشتر در 
همین حالت باقی می مانند. در فرش هایی که دارای کجی زیادند یا مقاومت پایینی دارند، کشش به تناوب و در 

چند مرحله انجام می شود.

پس از آنكه فرش های سره دار به وسیلۀ کشش، به ابعاد گونیای مورد نظر رسیدند، الزم است با موادی شكل جدید 
آنها ثابت شود. برای این کار از مواد تثبیت کننده ای مانند کتیرا استفاده می شود. محلول کتیرای خیس خورده در 

آب گرم و صاف شده را به نسبت 1 به 10 )یعنی 10 لیتر آب( با آب حل می کنند.
محلول کتیرا ) مادۀ رزیني و چسبناک( را با آب پاش ظریف یا پمپ) دستگاه افشانه( به پشت فرش می پاشند. این 
محلول پس از خشک شدن به ثابت ماندِن فرش دارکشی شده  کمک می کند. در هنگام پاشیدن محلول فاصلۀ دهانه 
پمپ از فرش حدود 30 سانتی متر است و باید تمام نقاط فرش به کمک پمپ و به شكل یكنواخت افشانده شود. 

فرش را به مدت یک تا چند روز، با توجه به میزان کجي، در چارچوب نگه مي دارند.

امروزه در بازار، عالوه بر این مواد سنتی، مواد تثبیت کنندۀ جدیدی نیزکه کارایی و نتیجۀ بهتری دارد عرضه می شود. 
این ماده، عالوه بر ماندگارِی بیشتر، از خشكی و شكنندگی فرش نیز جلوگیری می کند. امروزه از نرم کننده های 

پارچه و لباس به نسبت 1 به 10 )آب ده برابر مادۀ نرم کننده( برای تثبیت فرش ها استفاده می شود.

ايمني

نكته
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75

پودمان چهارم   دارکشی فرش

تصویر 5ـ مراحل سرراست کنی)دارکشی( لوالیی 

ب( سرراست کنی )دارکشی( میخی لوالیی )متحرک(
روشی که استفاده از آن برای فرش های آسیب دیده و کهنۀ تعمیر شده مناسب نیست. این روش نیز مشابه روش 
میخی است، با این تفاوت که فرش بر روی تختۀ لوالیِی متحرکی نصب می شود که پس از کوبیدن فرش با میخ 
بر آن و باز شدِن تدریجی و آرام آرام تخته ها از هم )مانند در(، فرش به آرامی تحت کشش قرار می گیرد و پس 

از گذشت مدت زمان مشخصی کجی ها اصالح می شود.

ـ سرراست کنی )دارکشی( لوالیی به افراد با تجربه و متخصص نیاز دارد.
ـ در این کارگاه ها بهتر است فرش ها طوری پهن شوند که از فضای کارگاه استفادۀ حداکثری شود.

ـ استفادۀ بیش از حد از مواد تثبیت کننده سنتی خشكی و شكنندگی فرش را در پی دارد.
ـ زمانی که برای سرراست کنی )دارکشی( فرش تعیین می شود بسیار مهم و تأثیرگذار است.

تذكر

آخرین مرحله پس از تثبیت فرش در دارکشی، جداسازی آن از کف کارگاه است. برای این کار ابتدا با میخ کش کادر 
گونیا شده را باز می کنند و سپس میخ های کوبیده شده را به ترتیب از یک طرف می کشند. میخ های خارج شده و 

کج را در ظرفی نگهداری می کنند.
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ـ فرش در سرراست کنی)دارکشی( میخی و پِِرسی، پس از شسته شدن، دوباره تا حدودی به حالت قبل 
باز می گردد.

ـ فرش هایی که سرراست کنی)دارکشی( شده اند  بهتر است برای جابه جایی و نگهداری آنها، لول شوند و 
از تاکردن آنها خودداری شود.

معایب سرراست کنی )دارکشی( سنتی
چنانچه در هنگام سرراست کنی)دارکشی( از میخ نامناسب استفاده شود به فرش آسیب می رسد. استفاده از میخ 

زنگ زده باعث رنگ گرفتگی فرش می شود، به ویژه در فرش های  روشن این مسئله بیشتر نمایان می شود.
امكان پاره شدن فرش هایی که پوسیدگی دارند یا تعمیر شده اند و تحمل کشش را ندارند، در این روش بسیار زیاد است. 

همچنین به کارگیری میخ کلفت تر از میزان مقاومت فرش باعث پاره شدن تاروپود فرش می شود.

دارکشي جدید
)دارکشی( پِِرسی )فّكی(

نكته

دارکشی پرسی برخالف سرراست ُکنی )دارکشی( سنتی، که در آن از میخ و تخته استفاده می شود، از سیستم پرس 
جهت نگهداری لبه های فرش و همچنین سیستم دنده و زنجیر جهت کشش تدریجی فرش بهره گرفته است.

ویژگی های دستگاه سرراست ُکنی )دارکشی( پِِرسی فرش دستباف
1ـ محدودیت نداشتن در رفع کجی انواع فرش؛

2ـ سرعت عمل؛
3ـ حمل آسان؛
4ـ مونتاژ سریع.

دستگاه یاد شده در پنج اندازۀ متفاوت و در داخل کشور تولید می گردد. این دستگاه به صورت دو ظرفیتی است، 
ابعاد یک  این دستگاه در  نمود.  را توسط آن سرراست کنی )دارکشی(  یعنی هم زمان می توان دو تخته فرش 

ظرفیتی نیز تولید شده است.

این دستگاه ها پایه دارند و دارکش آنها به صورت ایستاده کار می کند. البته برای فرش های بزرگ پارچه )50 متر 
به باال( شاسی دستگاه بر روی زمین قابل نصب است.

از آنجایی که میخ ها مدتی طوالنی بر بدنۀ فرش فرو رفته اند، جای میخ ها پس از خارج کردن آنها باقی می ماند. 
با جابه جا کردن رج ها جا و اثر میخ را به کمک درفش از پشت فرش از بین می برند. سپس کوبیدگی پرزهای 
روی قالی را با کمک کیله و مقدار بسیار کمی آب، برطرف می کنند. گاهی نیز این کار را با کمک اتو در پشت 

و روی قالی انجام می دهند.



77

پودمان چهارم   دارکشی فرش

در این دستگاه کشش به صورت تدریجی انجام می شود و امكان آسیب دیدگی فرش به نسبت دارکشی سنتی 
نمود.  بیشتری می توان سرراست )دارکشی(  اطمینان  با  را  و آسیب دیده  و فرش های کهنه  است  بسیار کمتر 
به دلیل استفاده از وسایل حرارتی، فرش به سرعت خشک می شود و زمان دارکشی از 24 ساعت )دارکشی سنتی( 
به 3 تا 4 ساعت تقلیل می یابد و میزان رفع کجی در آن نسبت به نوع سنتی )به علت کشش تدریجی و اِعمال 
نیروی مكانیكی و امكان ایجاد ارتعاش بر روی فرش( بیشتر می شود. همچنین فرش سرراست )دارکشی( شده از 

ثَبات بیشتری برخوردار است.
از  از پِِرس به جای کوبیدن میخ، عالوه بر سهولت کار  در این نوع سرراست کنی )دارکشی( به دلیل استفاده 
آسیب دیدگی لبه های فرش جلوگیری می گردد. ضمناً دستگاه سرراست کنی )دارکشی( پِِرسی، در مقایسه با نوع 

سنتی، استهالک کمتر و طول عمر بیشتری خواهد داشت.

اجزای مهم دستگاه سرراست ُکنی 
)دارکشی( پرسی

1ـ قوطی فک دار ثابت
2ـ قوطی فک دار متحرک

3ـ پایه
4ـ دستۀ فرمان

5ـ محور
6ـ قوطی اتصال

7ـ پیچ بلند )30(
8  ـ بازو )گوشواره(

9ـ فک
10ـ مهره ) 30(

11ـ قوطی یو )U( دار

ایستاده کار کردن فرد با دستگاه دارکشِي پِِرسي از نظر ارگونومي چه مزایایي دارد؟ با یكدیگر گفت وگو 
کنید و پاسخ را در کالس ارائه دهید. 

گفتوگوكنيد

1ـ قوطی فك دار ثابت

4ـ توپی و دسته فرمان

3ـ پایه

2ـ قوطی فك دار متحرک

5  ـ محور

8  ـ بازو )گوشواره(

 11ـ قوطی یو )U( دار

9ـ فك

10ـ مهره ) 30(

7ـ پیچ بلند )30(

6  ـ قوطی اتصال
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دستگاه به طور کلّی از دو فک ثابت و متحرک، که به صورت موازی مقابل هم قرار گرفته اند، ساخته شده است. هر 
طرف از لبه های فرش بر روی یكی از این دو قوطی فک محكم می شود، لبه های فرش بین قوطی فک دار و تسمۀ 
فلزی قرار می گیرند و با بستن پیچ بر روی فک ها در جای خود محكم می شوند. قوطی فک دار ثابت به وسیلۀ 
بازوهای مخصوص روی محور متصل می گردد. مكانی که این قوطی بر روی محور متصل می گردد، به تناسب 

ابعاد فرش مشخص می شود. این قوطی فک دار در طول مدت سرراست کنی )دارکشی( کاماًل ثابت خواهد بود.

قوطی فک متحرک بر روی مهره هایی که پیچ های بلند از داخل آنها عبور می کند بسته می شود و با توجه به 
چرخش پیچ ها در طول دارکشی حرکت به سمت جلو و عقب امكان پذیر است.

این پیچ ها به وسیلۀ دنده و زنجیر با هم در ارتباط اند و با چرخاندن فرمان توسط دارکش، هم زمان به حرکت 
در می آیند و فک متحرک را جابه جا می کنند و عمل کشش انجام می گیرد.

ابزار مورد نیاز سرراست کنی)دارکشی( پِِرسی

متر پیچ گشتی 2 سو آچار آلن 10

کیله نرم طناب سربندی قالب سربندی

افشانۀ آب درفش کاردک

روش سرراست ُکنی )دارکشی( پِِرسی
ابتدا فرش از طول، عرض و قطر اندازه گیری می  شود. چنانچه فرش از طول کجی داشته باشد باید آن را به صورت 

قّدی  )از طول( سرراست کنی )دارکشی( نمود.

الف(سرراست کنی)دارکشی(قّدی

تصویر 6ـ اندازه گیري طول یك طرف قالي با متر 
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تصویر 7ـ اندازه گیری طول میاني دیگر قالي با متر 

تصویر 8ـ اندازه گیری طول طرف دیگر قالي با متر 
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تصویر 9ـ اندازه گیري قطرهاي قالي با متر 

تصویر 10ـ مشخص کردن میزان کجي درپشت قالي 

ـ  کجی قد قالی  تصویر 11
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تصویر 12ـ قالی بسته شده قدی بر روي دستگاه پرسي 

براي  بستن فرش از طول، ابتدا آن را به صورتی که پشت فرش رو به سمت باال و طول آن در جهت عمود بر 
فک های ثابت و متحرک قرار گیرد بر روی قوطی های نگهدارنده )یودار( پهن می گردد. لبه های فرش، که دارای 
ریشه است، بین قوطی فک دار و تسمه به گونه ای قرار می گیرند که ریشه زیر فرش باشند. سپس کنارۀ فرش با 

لبۀ بیرونی تسمه تنظیم می گردد. برای تنظیم فرش معموالً از پیچ گشتِی دو سو استفاده می شود.
پس از تنظیم یک طرف فرش، طرف مقابل نیز بر روی فک ثابت طوری تنظیم می گردد که دقیقاً دو سر فرش 
روبه روی هم قرار گیرند )اگر یک  طرف فرش از فک پنجم تنظیم شود طرف مقابل نیز باید از فک پنجم تنظیم 
گردد(. پس از تنظیم، پیچ های روی فک کاماًل در جای خود محكم می شوند. فک ثابت نیز با توجه به طول فرش 

در محل مناسب قرار می گیرد و به وسیله بازوها و پیچ ثابت می شود.
پس از آن دارکش با چرخاندن فرمان در جهت راست موجب حرکت فک متحرک می گردد. با توجه به موازی 
بودن دو فک ثابت و متحرک، قسمت هایی از فرش که طول کمتری دارد تحت کشش قرار می گیرد. سپس بخش 
تحت کشش از پشت توسط افشانۀ آب مرطوب می شود. آن گاه رطوبت با حرارتی که معموالً توسط کباب پز از 
زیر دستگاه داده می شود، تبخیر و قسمت های تحِت کشش شل می گردد. با چند مرحله کشش و تكرار عملیات 
فوق، طول فرش یكنواخت می شود و پس از خشک شدن کامل فرش، با چرخاندن فرمان دستگاه در جهت چپ، 

فرش از دستگاه باز می شود.
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ب( دارکشی از عرض

تصویر 13ـ اندازه گیري عرض پایین قالي با متر 

تصویر 14ـ اندازه گیري عرض میاني قالي با متر 
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تصویر15ـ اندازه گیري عرض باالي قالي با متر  
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تصویر 16ـ بستن عرض فرش برروي دستگاه پرسي 

تصویر 17ـ مراحل بستن قالي بر روي دستگاه دارکشي پرسي مرحلۀ 1 
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تصویر 18ـ بستن عرض فرش مرحلۀ 2 

تصویر 19ـ بستن قالب سربندی مرحلۀ 3 

تصویر 20ـ قالب و طناب و محور سربندی مرحلۀ 4 
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تصویر 21ـ کشش به وسیلۀ فرمان مرحلۀ 5 

تصویر 22ـ مرطوب کردن با افشانۀ آب مرحلۀ 6 

تصویر 23ـ کشش عرضی فرش و خشك کردن به وسیلۀ کباب پز مرحلۀ 7 
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تصویر 24ـ فرش پس از دارکشی از قد و عرض 

پس از دارکشی از قد الزم است عرض فرش نیز سرراست )دارکشی( شود. به همین منظور فرش باید به گونه ای 
روی دستگاه پهن شود که پشت فرش رو به باال و طول فرش در جهت موازی با فک های ثابت و متحرک قرار گیرد
)تصویر 17(. سپس لب های کنارِی فرش بین قوطی فک و تسمۀ فلزی قرار می گیرند و تنظیم می شوند)تصویر 16(. 
روش کار مانند سرراست کنی )دارکشی( از طول است، با این تفاوت که قسمت باال و پایین فرش باید توسط قالب 
و طناب سربندی مهار شود. لبه های باال و پایین فرش توسط قالب های مخصوص و با استفاده از طناب سربندی 
به یک قوطی که به صورت عمود بر فک های ثابت و متحرک قرار گرفته اند، بسته می شوند تا طول فرش در 
هنگام سرراست کنی)دارکشی( جمع نشود و ثابت بماند )تصویر 20(. عرض فرش نیز همانند قد در چند مرحله 
با اسپری آب ابتدا مرطوب و سپس کشیده می شود تا کجی آن مرتفع گردد )تصویر 22(. در مرحلۀ آخر محلول 

تثبیت کننده )محلول آهار و یا نرم کننده( اسپری می شود.
پس از خشک شدن کامل فرش آن را از دستگاه پرسی باز می کنند.

روش برطرف کردن جای قالب و پِِرس
اصالح می شود.  آب  اسپری  توسط  نیز  فرش  پرِس پشت  برطرف می گردد.  از درفش  استفاده  با  جای قالب ها 
)تصویر 25( ولی پرس روی فرش در بافته های پشمی با استفاده از اسپری آب و در قالی های ابریشمی با استفاده 

از کاردک و کیله برطرف می گردد)تصویر 26(.
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تصویر 25ـ برطرف کردن جای پرس به وسیلۀ افشانۀ آب 

تصویر 26ـ برطرف کردن جای پرس به وسیلۀ کیله 

با هم کالسی های خود، ضمن بحث و گفت وگو، معایب و مزایای هر سه روش سر راست ُکنی را بررسی و نتایج را 
یادداشت کنید.

فعاليت
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ارزشیابی شایستگی سرراست کنی)دارکشي( فرش
شرح کار

 چیدمان فرش ها متناسب با فضای کارگاه، عالمت گذاری، میخ زدن و نخ کشیدن اطراف فرش )گونیا کردن( ـ کشیدن فرش با استفاده 
بر اساس مقدار و محل کج بودن فرش ـ  اندازۀ چارچوب گونیای مشخص شده، کوبیدن صحیح میخ  به  ابزار چنگک فرش کشی  از 
به کارگیری دستگاه سرراست کنی )دارکشی( لوالیی برای تصحیح ابعاد فرش ، به کارگیری دستگاه سرراست کنی )دارکشی( پرسی برای 

تصحیح ابعاد فرش

استاندارد عملكرد
با کیفیت درج شده در جدول استاندارد سرراست کنی )دارکشی(  )جدول  با 3 مترمربع مساحت  سرراست کنی )دارکشی( قالیچه 

شمارۀ 2( به وسیلۀ ابزارهای سرراست کنی )دارکشی( در 30 دقیقه

شاخص ها: جدول شمارۀ 2ـ جدول استاندارد سرراست کنی )دارکشی(

ویژگی هاخصوصیات

برابر بودن اندازۀ طول ها و عرض هاگونیا شدن فرش

مناسب بودن میزان مواد تثبیت کنندۀ مصرفیسفت نشدن ابریشم
کشیدن تدریجی فرش با نیروی متعادلپارگی نداشتن فرش توسط میخ و چنگک فرش کشی

صحیح بودن روش پاشیدن سریشم به پشت فرشبرنگشتن کجی فرش
پاشیدن یكنواخت سریشم به پشت فرشلک نشدن پشت فرش

   شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات

یط
شرا

ـ فضای کارگاهی با کف چوبی ـ دستگاه تهویه ـ تأسیسات گرمایشی نور مناسب
ـ دستگاه دارکشی لوالیی ـ دستگاه سرراست کنی)دارکشی( پرسی ـ چنگک فرش کشی ـ دستگاه آهارزنی

ـ پمپ و نازل برای پاشیدن آهار ـ میخ ـ چكش ـ میخ کش
ات

یز
جه

و ت
زار 

ـ فضای کارگاهی با کف چوبی )چوب روسی با ضخامت حداقل 20 سانتی متر( ـ دستگاه تهویۀ مناسب ـ تعبیۀ اب
تأسیسات گرمایشی جهت خشک شدن فرش های سریشم زده شده ـ نور مناسب )استفاده از نور سفید و زرد(

ـ دستگاه دارکشی لوالیی ـ دستگاه سرراست کنی )دارکشی( پرسی ـ چنگک فرش کشی ـ دستگاه آهارزنی ـ پمپ 
و نازل برای پاشیدن آهار ـ کتیرا و نرم کننده ـ میخ )1/5×14 میلی متر( ـ چكش ـ میخ کش

 معیار شایستگی

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

1پهن و ثابت کردن فرش1
2گونیا کردن فرش2
2کشیدن و تصحیح کردن ابعاد فرش با روش مورد نیاز3
2تثبیت کردن اندازۀ فرش4

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

مدیریت زمان ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی »2« است.



90



91

پودمان پنجم   سرویس کاری فرش

انتخاب محل زنبورستانفصل 1
سرویس کارِي فرش
پودمان 5
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سرويس كاري فرش

ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز

تصویر 1ـ ابزار سرویس کاری 

 درفش قیچی تخت 

استاندارد عملكرد  سرویس کاري فرش
ـ دوگره زنی یک متر با کیفیت درج شده در جدول استاندارد سرویس کاری فرش  )جدول شمارۀ 5 ( با استفاده 

از نخ در مدت زمان 30 دقیقه.
ـ شیرازه زنی یک متر با کیفیت درج شده در جدول استاندارد سرویس کاری فرش )جدول شمارۀ 5 ( با استفاده از 

پشم و سوزن در مدت زمان 40 دقیقه.
ـ چرم دوزی یک متر با کیفیت درج شده در جدول استاندارد سرویس کاری فرش )جدول شمارۀ 5( با استفاده 

از چرم و سوزن و نخ چرم در مدت زمان 10 دقیقه.
ـ سرنخ زنی و سرصافی با استفاده از قیچی، قلم، رنگ جوهری و بُِرس در مدت زمان 40 دقیقه
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چاقوی بافت 

معموالً دوگره زني پس از پایان عملیات بافت فرش و شست وشوي آن انجام مي شود . براي اجراي دو گره از نخ کم تاب 
پنبه اي معروف به نخ دو گره سه ال استفاده مي شود. البته رنگ این نخ باید با رنگ ریشه تناسب داشته باشد.

انواع نخ دوگره زنی )کم تاب( 

انواع فرش های پنبه ای،  نخ مادۀ اصلی مورد استفاده در عملیات دو گره زنی است. این نخ برای گره زنی ریشۀ 
تا گره در  این نخ سبب می شود  ابریشمی و پشمی به کار می رود و از جنس پنبه است. ویژگی کم تاب بودن 
هنگام کار در جای خود باقی و محكم تر و فشرده تر بماند. یكی دیگر از فواید کم تاب بودن این نخ، جلوگیری از 
پیچ خوردن آن بوده است و باعث سرعت بخشیدن به کار می شود. همچنین، به دلیل جنس پنبه ای آن، قابلیت 

رنگ پذیری آن مناسب است و برای فرش های کهنه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

چرا برای دوگره زنی از نخ پُر تاب، با توجه به استحكام بیشتر آن، استفاده نمی شود؟

با  متناسب  نخ ها  این  سفیدی  رنگ اند.  سفید  و  تاب  کم  نخ ها  این  شدند.  بازار  وارد  جدیدي  نخ هاي  امروزه 
فرش هایي است که ریشه آنها )چله ( بسیار سفید است )مانند فرش هاي تبریز(. از این نخ ها که دوکی شكل اند، 

در شماره هاي6، 8 و 12 ال و متناسب با رج شمار فرش استفاده مي شود.

پرسش

تصویر 3ـ نخ دوک مخصوص دو گره زنی 

تصویر 2ـ قیچی،چاقو،نخ دو گره،درفش
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دو گره زني
و  ریزش گره ها  از  براي جلوگیري  و  پایین فرش  و  باال  نگهداري دو سر  و  به منظور حفظ  است که  نوعي گره 
سربندي، به وسیلۀ نخ دو گره ) نخ کم تاب پنبه اي( و با دست ، بر انتهاي ریشه ها زده مي شود . دو گره زني، عالوه بر 
استحكام و نگهداري فرش، براي تزیین و زیبا شدن ظاهري فرش نیز کاربرد دارد. این عملیات توسط سرویس کار 

انجام مي شود.
در هنگام دو گره زني همیشه فرش را به پشت کار قرار می دهند. همچنین شروع کار از سمت چپ فرش است. 

فرش را بر روی میز به گونه ای پهن می کنند که پشت آن به سمت سرویس کار قرار گیرد و ریشه های فرش از 
لبۀ میز آویزان باشند. ابتدا با دست چپ بین 2 تا 4 ریشه از سمت چِپ شروع ریشه ها جدا می کنند. سرنخ دو 
گره را بر روی آنها قرار داده و با دست چپ نگه داشته می شود. سپس یک حلقه نخ بر روی انگشت کوچک دست 
راست برای کنترل نخ پیچیده می شود. یک حلقۀ دیگر نیز در ادامۀ آن روی نوک انگشت های نشانه و وسط دست 
راست پیچیده می شود. سپس نخ های کشیده شده با دست چپ از میان این حلقه عبور داده می شوند. نخ دو گره 
پس از آن کشیده می شود تا گره به انتهای چله ها برسد. این کار دو مرتبه تكرار می شود. سپس به همین ترتیب 

چله های بعدی جدا و گره زده می شود تا به انتهای ریشه ها برسد.

تصویر 4ـ نخ شش الی رنگی 

به طور کلي در همۀ فرش هاي چلۀ پشمي، برای دوگره زنی از نخ شش الي رنگي متناسب با ریشۀ فرش استفاده 
مي شود. این نخ پیش تر در ایران برای لحاف دوزی مورد استفاده قرار می گرفت.

فرشی که به دو گره زنی نیاز دارد، ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد. اگر ریشه های آن بلندتر از حدود 15 سانتی متر 
باشد قبل از انجام هر کاری آنها را کوتاه می کنند. سپس چنانچه ریشه ها از قبل توسط بافنده گره زده شده یا 

بافته شده اند، باز می شوند.
پیش از شروع دو گره زني در فرش باید لبۀ بافته شدۀ کار صاف شود. اگر فرشي از قبل دچار ریزش سربندي یا 
گره شده باشد باید تا جایي که به یک رج سالم و به بافت فشرده برسند، کار شكافته شود. اگر فرشي دچار شلي 
بافت در ابتداي کار باشد چله های این قسمت ها را به سمت خود می کشند و با کمک درفش بافت را به سمت 

مخالف فشرده می کنند. پس از آنكه بافت در جاي خود محكم و ثابت شد دو گره زني آغاز می شود.
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تصویر 5  ـ ریشه دوگره خورده ساده 

در فرش هاي لول بافت هر 3 الي 4 ریشه را برای دو گره زنی در نظر مي گیرند. در فرش هاي تخت و نیم لول  و 
گلیم ها نیز 2 ریشه برای دو گره زنی به کار می رود.

نكته

دو گره زنی در فرش های مختلف به گونه های متفاوتی مشاهده می شود. به طور کلی دو گره زنی به دو روش انجام 
می شود:
1ـ ساده

2ـ تزیینی
دو گره زنی ساده تنها با یک نخ سفید و به صورت یک ردیفی در انتهای بافت زده می شود. اما دو گرۀ تزیینی گاهی 

به صورت چند ردیفه و شبكه ای زده می شود. گاهی نیز با کمک نخ های رنگی، نقش اندازی می شود.

نخ مخصوص دو گره زنی به شكل دوک یا گلوله است. طول نخ هنگام کار باید حداقل پنج برابر عرض فرش مورد 
نظر باشد.
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برای دو گره زنی ساده، ابتدا نخ دو گره متناسب با رج شمار و رنگ ریشۀ فرش و به طول حداقل پنج برابر عرض 
فرش انتخاب می شود. سپس فرش روی میز و برعكس، پهن می شود تا پشت آن به سمت باال باشد. ریشه های 

فرش باید از لبۀ میز کاماًل آویزان شوند تا گره زنی به راحتی انجام گیرد.

تصویر 7ـ دو گره تزیینی 

تصویر 6  ـ دو گره ساده 
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تصویر 8  ـ فرش پهن شده رو به پشت 

کوتاه  به گونه ای  ریشه ها  دلیل  به همین  دارند.  بلند  ریشه های  معموالً  نوبافت اند،  که  فرش هایی 
ریشه ها دسته دسته گرفته  کار  این  برای  بماند.  باقی  آنها  از  می شوند که حدود 15 سانتی متر 

می شوند و سعی می شود که همۀ دسته ها به یک اندازه کوتاه شوند.

تصویر 9ـ سر صافي و مرتب کردن ریشه   
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بعضی فرش ها سربندی شل و ناصافی دارند و یا مقدار بافت سربندی آنها زیادتر از حد معمولی است و یا گاهی 
ناصاف  قیچی رج های  با  موارد  این  در  آن شكافته شود.  از  بخشی  است  براساس سفارش خاص مشتری الزم 

سربندی را با فاصله های حدود 20 سانتی برش می زنند و آنها را تكه تكه از میان ریشه ها خارج می کنند.

در فرش هایی که عالوه بر سربندی قسمتی از بافت اصلی )لور( آنها نیز ریخته یا شل باشد چند ردیف شكافته 
می شود. البته به شرطی که به نقش اصلی آسیبی نرسد.

نكته

برای خارج کردن تكه پودهای بریده شده، از درفش یا چاقوی بافت استفاده می شود.

1
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تصویر 10ـ مراحل )1 تا 3( شكافتن سربندی   

2

3
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مراحل دوگره زنی ساده
1ـ ابتدا سر نخ دو گره، هم جهت و موازي ریشه ها در کنار اولین دستۀ انتخابي چله قرار داده می شود و آن را با 

یک دست نگه می دارند.

تصویر 11ـ مراحل دو گره زنی  

2ـ ادامۀ نخ دو گره، ابتدا بر روي انگشت کوچک دست مقابل حلقه می شود، سپس دنبالۀ آن دور انگشت سبابه 
و سوِم همان دست پیچانده و حلقه مي شود .
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تصویر 12ـ ادامۀ مراحل دو گره زنی   

3ـ دستۀ چله ها را از داخل حلقۀ ایجاد شده با دست مقابل عبور می دهند و حلقه را به انتهاي دستۀ چله انتخابي 
هدایت می کنند و نخ را مي کشند تا حلقۀ ایجاد شده به انتهای ریشه ها بچسبد. سپس همین مراحل را دوباره بر 

روي همین دسته انتخابي تكرار می کنند تا دو گره کامل شود. گرۀ دوم را محكم و سفت می کشند.
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تصویر 13ـ ادامۀ دو گره زنی ساده   

هنگام دو گره زني باید دقت کرد که فرش جمع نشود و فاصله ها بر اثر کشیدن زیاد نخ دو گره به هم نریزد.
گره هاي ایجاد شده باید سفت و محكم باشد تا از آسیب و ریزش بافت فرش جلوگیري کند.

نكته

در هنگام دو گره زدن باید دقت داشت که پرزهاي قالی بین دو گره گیر نكند. برای این کار در هنگام زدن دو گره، 
باید با »انگشت نشانه« دست چپ پرزها را نگه داشت تا وارد حلقۀ دو گره نشوند.

ايمني
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سمت حرکت دوگره زنی براي افراد راست دست از چپ به راست و براي افراد چپ دست از راست به چپ 
است. 

در هنگام ایجاد گره اول، حرکت کشش دست مستقیم به سمت فرش  است و در گره دوم باید ادامۀ نخ را مایل 
به سمت حرکت کشید )راست دست به سمت راست، چپ دست به سمت چپ(. همچنین باید دقت داشت که در 

هنگام دسته کردن چله ها، چله ای جا نماند.
در صورت پاره شدن نخ دو گره یا تمام شدن نخ در حین کار باید نخ جدیدي اضافه کرد.

چنانچه نخ دوگره از انتهاي کار پاره شود، نخ جدید بر روی دستۀ قبلي که روي آن دو گره زده شده است، مانند 
شروع کار، قرار داده می شود و یک بار دیگر دو گره را انجام مي دهند. اما اگر نخ از انتها پاره نشده بود، ادامۀ نخ پاره 
شده را با نخ جدید بر روي دستۀ بعدي، که قرار است بر روي آن دو گره زني انجام شود، قرار می دهند و دو گره زنی 

انجام می شود.

نكته

تصویر 14ـ کشیدن گره اول   

فاصله بین گره های زده شده بر روی هر دسته چله تا انتهای کار همواره باید یكسان باشد. همچنین ثابت بودن 
کشش نخ دو گره زنی در دست سرویس کار در تمام مراحل، امری الزامی است.
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تصویر 15ـ گره دوم و محكم کردن آن   

21

34

تصویر 16ـ دوگره زنی در صورت پاره شدن نخ 
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پس از پایان دو گره زني، دستۀ انتهاي کار را به جاي دو بار گره زدن سه بار گره مي زنند و اضافه نخ دو گره را پس 
از اندازه کردن با ریشۀ فرش، قیچي مي کنند .

12

34

هنگام تمام شدن نِخ دو گره در وسط کار یا پاره شدن نخ، براي ادامۀ کار، مشابه شروع دو گره زنی این کار 
را ادامه مي دهند .

نكته

تصویر 17ـ ادامۀ دوگره زنی پس از اتمام نخ 
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مراحل دوگره تزییني )پنجره اي(
این نوع گره عالوه بر دارا بودن ویژگي کاربردي، جنبۀ تزییني نیز دارد. این نوع گره به دلیل وقت گیر بودن آن 

معموالً بر روي فرش هاي قیمتي ، اعال و درجه یک اجرا مي شود.

تصویر 18ـ دو گره تزییني 

روش اجراي این نوع دو گره مانند اجراي دو گره ساده است. البته به جاي یک ردیف گره زدن، حداقل سه ردیف و یا بنا بر 
سلیقه و درخواست مشتری در ردیف های بیشتر اجرا مي شود. همچنین حداقل دسته بندي چله ها 6 یا 8 تایي است. 
تعداد چله ها باید زوج و تعداد ردیف ها بهتر است فرد باشد. ردیف اول مانند دو گره زني ساده در دسته هاي 6 یا 8 تایي 
 ) متناسب با رج شمار و سلیقه( انجام می شود. سپس در ردیف دوم دسته هاي 6 تایي، که یک بار دو گره بر روي آنها 
اجرا شده است، به دو قسمت تقسیم می گردد و هر نیمه با نیمۀ دستۀ بعدي به صورت یک دسته در نظر گرفته 

می شود. این بار دو گره بر روي دستۀ جدید زده مي شود. این کار در سرتاسر عرض فرش تكرار می شود.
برخالف ردیف اول که گره ها چسبیده به انتهای بافت انجام می شود، در ردیف های بعدی به نسبت رج شمار فرش 

فاصله ای حدود 0/5 ـ1 سانتي متر بین ردیف ها وجود دارد. این فاصله باید تا آخر حفظ شود.

اول  ردیف  دو  در  شده  ایجاد  فرم 
مثلث است.

تصویر 19ـ مرحله اول دو گره پنجره ای و فرم مثلث شكل آن   
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در ردیف های بعدی این فرم به لوزي تبدیل مي شود.

تصویر 20ـ مرحلۀ دوم دوگره پنجره ای و فرم لوزی شكل آن  

به نظر شما چه روش هاي دیگري براي دو گره تزییني وجود دارد که می توان با آنها شكل و فرم هاي تزییني بیشتري 
ایجاد کرد؟

در کدام مناطق ایران این نوع دوگره زني رایج است ؟
از فرم هاي تزیینی عكس بگیرید. روش و مراحل کاِر این فعالیت را بررسی کنید. سپس نتیجه را در کالس 

به اشتراک بگذارید.

دو گره پنجره ای براي تزیین کار حداقل باید سه ردیف انجام شود و بنا بر سلیقه تا پنج ردیف یا بیشتر مي تواند 
ادامه داشته باشد.

دو گره باید محكم باشد تا نظم آن حفظ شود و گره ها در جاي خود ثابت بمانند .

شیرازه زنی

ابزار و مواد مصرفی مورد نیاز
سوزن سوزن کاریسوزن شیرازه نخ چلهنخ تراز

انگشتانهدم باریکفندکاتو

نخ سوزن کاریقیچیخامۀ پشمی، ابریشمی، کرکی

نخ دوک نازک

فعاليت
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نخ چله   نخ تراز  

فندک  اتو 

خامۀ پشمی، ابریشمی، کرکی 

تصویر 21ـ ابزا ر و مواد شیرازه زنی 
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شیرازۀ ساده 

شیرازه
نخی که برای استحكام و پیوستگی لبه های طولی فرش در دو طرف آن به دو شكل متصل یا منفصل پیچیده و 

دوخته می شود، شیرازه نام دارد.
به روش های مختلف  این شیرازه  پیچیده مي شود.  دار  بر روي  و  بافت فرش  الف( شیرازۀ متصل در هنگام 

پیچشي  ساده، دو رنگ، متخاصم یا جناقی، حصیري و... در دو طرف فرش با خامه های رنگی پیچیده می شود.
انواع گلیم«  بافت  و  »چله کشي  پایۀ دهم   این در کتاب  از  آنها، پیش  بافت  انواع شیرازه هاي متصل و روش 

آموزش داده شده است. در این کتاب به روش و آموزش انواع شیرازه های منفصل پرداخته می شود.

شیرازۀ ساده دو رنگ 

جناغي دو رنگ 

حصیري 

تصویر 22ـ شیرازه های مختلف  

ب( شیرازۀ منفصل، پس از اتمام بافت و جداسازي فرش از دار یا در هنگام سرویس کاري یا مرمت، به فرش 
وصل مي شود. این شیرازه نیز به روش های پیچشي ، دوختني پیچیدني و پیچیدني دوختني  اجرا می شود.

معموالً شیرازۀ منفصل بر روی قالی ها انجام می شود و دیگر دست بافته ها مانند گلیم تنها زمانی که نیاز به 
مرمت داشته باشند از این روش شیرازه برای ترمیم آنها استفاده می شود.
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انواع شیرازه هاي منفصل
1ـ شیرازه های پیچشی

این نوع شیرازه به وسیلۀ سوزن شیرازه در دو طرف کنارۀ فرش پیچیده  مي شود و خود انواع مختلفي)پیچشی ساده، 
پیچشی دو رنگ و جناقی( دارد.

شیرازه پیچشي ساده: در این روش، پیچشی ساده به وسیلۀ خامۀ متناسب و هم رنگ با پرزهای فرش بر روي 
چند رج کناره  طولي فرش به وسیلۀ سوزن شیرازه دوخته مي شود .

ابتدا قالی را به رو پهن می کنند. سپس، بنا بر ضرورت و مقاومت قالی، به کوتاه کردن دو یا سه ردیف عمودی از 
گره های بافته شده در طرفین قالی می پردازند. پرزهای این چند ردیف با قیچی از ته کوتاه می شود تا شیرازه ای 

را که قرار است بر روی آن پیچیده شود با ظرافت اجرا کنند.
براي شروع شیرازه زني ابتدا فرش طوري قرار مي گیرد که پشت آن به سمت سرویس کار باشد. سپس لبه کناري 
فرش را تا جایي که کاماًل صاف و یكدست شود اصالح می کنند.  براي این کار گاهی مجبور می شوند کناره را تا 

چند رج، بسته به شرایط فرش قیچي کنند.

چنانچه طرفین قالی ناصاف و ردیف ها شل باشند و یا ریزش داشته باشند، پرزها تنها در ردیف های صاف و 
فشرده کوتاه می شود.

نكته

تصویر 25ـ مراحل اصالح لبه  فرش  

تصویر 24ـ مراحل اصالح پرزهای لبۀ فرش  

1

3

2

4
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سپس نخ تراز را، که نخي بسیار مقاوم ) نخ چرم دوزي یا نخ چله ( است، به اندازۀ حدود 20 سانتی متر بلندتر از 
طول قالی انتخاب می کنند. یک سر آن را گره می زنند و در لبۀ صاف شده از ابتدا ي کار قرار مي دهند و صاف 

در امتداد لبۀ قالی نگه می دارند.

تصویر 26ـ مراحل قرار دادن نخ تراز  

سوزن مناسِب شیرازه پیچي )شمارۀ مناسب با رج شمار فرش( را با خامۀ مناسب نخ می کنند. خامۀ مناسب برای 
شیرازه پیچی دارای جنسی متناسب با خامۀ قالی بافته شده است، با رنگی مشابه رنگ لََور و دارای مقاومتی باال. نخ 
خامه را مانند تصویر 27 در سوراخ سوزن وارد و آن را دوال می کنند )الزم به ذکر است که انتهای دوالی خامه را گره 
نمی زنند(. سپس سوزن را از پشت فرش و در جهت خواِب آن و از میان دو قوس اولین گره رج قالی وارد می کنند 
و از سوي دیگِر قالی بیرون مي کشند. باید دقت داشت که انتهاي خامۀ مورد استفاده در پشت قالی باقي بماند. تا در 

میان پیچ های بعدی شیرازه در جای خود محكم شود. 

تصویر 27ـ مراحل سوزن نخ کردن  

21

34
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تصویر 28ـ نحوۀ قرارگیری نخ تراز و واردکردن سوزن 

نكتۀ مهم در حلقۀ اول شیرازه آن است که پس از عبور سوزن از رج اول در هنگام بازگشت، دوباره در همان جا 
وارد می شود.

تصویر 29ـ وارد کردن سوزن در رج بعدی 

سپس سوزن را باید به رج بعدي وارد کرد و به همین ترتیب کار ادامه مي یابد. پس از پیچیدن چند سانت شیرازه، 
نخ تراز را محكم مي کشند تا کیس خوردگي ها و موج ایجاد شده درشیرازه از بین برود و صاف شود . در هنگام 
تمام شدن خامه، انتهاي خامه را با سوزن وارد شیرازه های پیچیده شدۀ قبلی وارد و باقی مانده را قیچی می کنند. 
سپس مانند شروع کار، پیچاندن شیرازه را به وسیلۀ خامۀ جدید ادامه می دهند. در پایان کار دوباره نخ تراز را 

می کشند و انتهای آن را گره می زنند.

تصویر 30ـ وارد کردن سوزن در رج بعدی 

در هنگام پیچیدن شیرازه باید دقت داشت که نخ تراز در میانۀ حلقه ها قرار گیرد. همچنین کشش نخ شیرازه در 
حد متوسط باشد تا عالوه بر محكم کردن لبۀ دو طرف قالی، شل یا بیش از حد کشیده نشود.
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تصویر 31ـ پنهان کردن انتهای نخ شیرازۀ در حال تمام شدن در شیرازه های پیچیده شدۀ قبلی  

باید توجه کرد که شیرازه در یک امتداد و در یک خط صاف پیچیده شود. اگر ابتدا دو رج از لبۀ فرش در نظر 
گرفته شده است همین اندازه تا انتها رعایت شود.

خامه ای که با آن شیرازه پیچیده مي شود بهتر است بدون تاب و پیچیدگي و گره باشد و به صورت صاف و 
موازي بر روي لبۀ فرش قرار بگیرد.

شیرازه پیچشی دورنگ : در این روش به وسیلۀ یک سوزن و دو خامه در دو رنگ متفاوت اما متناسب با فرش 
) دو خامۀ غیر هم رنگ( در کنار فرش دوخته مي شود.

تصویر 32ـ مراحل دوخت شیرازۀ پیچشی دو رنگ  

نكته

123

گرِۀ ابتدا و انتهای نخ تراز باید چند گرِه روی هم باشد تا دارای ضخامت شود و از جای خود حرکت نكند.
نكته
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در شیرازۀ پیچشي دو رنگ، خامۀ رنگي دوم که بر لبۀ فرش پیچیده مي شود بر خامۀ رنگي اول غالب است.
برای مثال چنانچه رنگ یكم سرمه اي و رنگ دوم الکي باشد، شیرازه بیشتر به رنگ الکي به چشم مي آید. لذا 

باید رنگ اول از ابتدا تا انتهای فرش به ترتیب اولویت پیچیده شود، سپس رنگ دوم پیچیده شود.

دراین نوع شیرازه نیز تمامي مراحل مانند روش اول انجام مي شود. تنها با این تفاوت که در دوخت از دو رنگ 
متفاوت خامه استفاده مي شود .

ابتدا با سوزن پیچیدِن یک رنگ شیرازه شروع می شود و به اندازۀ ضخامت نخ شیرازه یک فاصلۀ خالي براي رنگ 
دوم باقی می ماند. پس از تمام شدن خامۀ اول مجدداً مانند قبل خامۀ رنگي دوم در فضاهاي خالي باقی مانده 
پیچانده می شود و به ترتیب، خامه های اول و دوم تا پایان کار بر کناره ها پیچیده می شوند. در نهایت یک شیرازه 

دو رنگ به وجود می آید.

تصویر 33ـ  فروکردن سوزن از رج سوم پشت فرش 

شیرازه متخاصم یا جناقی: این شیرازه نیز مانند شیرازه های قبلی با سوزن و خامه بر کناره های قالی پیچیده 
می شود. اما شكل پیچش به گونه ای است که ضربدری دیده می شود.

پس از کوتاه کردن پرزها و صاف کردن کنار قالی و قرار دادن آن رو به پشت، پیچیدن شیرازه را شروع می کنند.
در این شیرازه سوزن از پشت فرش و از ردیف سوم چله و رج اول وارد قالی می شود. سپس آن را از روي قالی 
بیرون می کشند و آن را به فاصلۀ حدود 2 سانتي متر از نقطه شروع درون ردیف دوم چله های پشت  قالی وارد 
می کنند و دوباره آن را از روي قالی بیرون مي کشند. نخ تراز مانند شیرازه های قبلی در جای خود قرار می گیرد 
و سر باقی ماندۀ خامه در شیرازه های پیچیده شده پنهان می شود. در پیچیدن ضربدر اول، هنگام برگشت، سوزن 
دوباره در جای اولیۀ خود فرو می رود. پس از آن یک رج، یک رج ضربدرها حرکت می کنند و به سمت باال پیچیده 

می شوند.

نكته
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تصویر 34ـ فرو کردن سوزن از رج سوم پشت فرش 

باید دقت کرد که فاصلۀ حدود 2 سانتي متر ضربدرها تا آخر حفظ شود تا شیرازه یكدست باقی بماند و به هم نریزد.
گاهی شیرازۀ جناقی را در دو رنگ نیز می پیچند.

تصویر 35ـ مراحل دوخت شیرازۀ جناقی  

12

34
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شیرازه هاي پیچشي در فرش هایي کاربرد دارد که لبۀ آنها به دلیل ساده باف بودن به نقشۀ اصلي فرش آسیب 
نزند. در غیر این صورت بهتر است از این نوع شیرازه استفاده نشود.

2ـ شیرازه های دوختني پیچیدني
همان گونه که از نام این نوع شیرازه پیداست، در اجرای آن از ترکیب دو روش دوختن و پیچیدن با هم استفاده 

می شود.
روش کار در این نوع به دو مرحلۀ کلی دوختن تار به لبۀ قالی و پیچیدن شیرازه بر لبۀ آماده شدۀ قالی است.

ابتدا لبۀ قالی را مانند شیرازه های قبلی با قیچي صاف می کنند. سپس پرزهای »یك ردیف« از روي کناره های 
قالی را کوتاه می کنند. همچنین پشت قالی به سمت سرویس کار قرار می گیرد.

تصویر 36 ـ صاف کردن لبه قالی 

نكته

پرسش به نظر شما از شیرازۀ جناقي بیشتر برای چه کاربردی استفاده مي شود؟
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نخي کلفت تر از چلۀ اصلي قالی و با طولی کمي بلند تر از طول فرش انتخاب می کنند و بر لبۀ قالی قرار می دهند.

با استفاده از سوزن شمارۀ 1 و نخ نازک و مقاوم )پس از دو ال تاب کردن(  آن را به لبۀ فرش مي دوزند. امروزه از 
نخ دوک که نازک و مقاوم است و از آن برای چرخ کاری استفاده می شود، بهره می گیرند.

در این کار معموالً از نخ دوال تاب استفاده مي شود . روش کار به این صورت است که بعد از عبور دادن نخ از انتهاي 
سوزن، ابتدا به وسیلۀ دست تاب هر یک از دو رشته را از یكدیگر باز می کنند. سپس با قرار دادن دو رشته در 
کنار هم و ایجاد تاب فرعي در جهت مخالف ، دو رشته را باهم مي تابانند و به یک رشته نخ تبدیل مي کنند. این 

کار به استحكام نخ می افزاید.

مراحل دوال تاب کردن نخ در تصاویر زیر مشاهده می شود:
1ـ پس از نخ کردن سوزن با حدود 1 متر نخ نازک دوک، آن را در جهت مخالف به صورت موّرب در پشت فرش 

ثابت مي کنند.

استفاده از نخ محكم و نازک برای به هم نریختن نظم گره ها و جلوگیري از سفت شدن فرش در محل دوخت است.
نكته

نخی که به موازات لبۀ قالی دوخته می شود الزم است هم جنس چله های همان قالی باشد. بهتر است که ضخامت 
آن نیز کمی ضخیم تر باشد.

نكته

تصویر 37  
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2ـ یک الي نخ را با دندان نگه می دارند.

تصویر 39ـ حرکت دست ها برای باز کردن تاب نخ تصویر 38ـ  قرار دادن نخ در زیر پا و الی دندان 

3ـ الي دیگر نخ در جهت مخالف تاب نخ و به وسیلۀ حرکت هر دو دست باز می شود.
4ـ پس از باز شدن کامل تاب نخ، آن را با دندان نگه می دارند و تاب نخ دوم را با دست به همان صورت باز می کنند.

5ـ سپس با روی هم قرار دادن هر دو نخ با دست، آن را در همان جهت تاب مي دهند تا تبدیل به نخ یک ال 
شود )تصویر 40(.

تصویر 40ـ تابیدن دو نخ با هم در جهت قبل  
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6ـ پس از خارج کردن سوزن از قالی، انتهاي نخ را گره 
مي زنند.

تصویر 41ـ گره زدن نخ 

مرحلۀ اول: دوختن تار به لبۀ قالی
در ابتدای کار انتهای نخ دوالب شده، که در داخل سوزن متناسب با رج شمار قالی شده است، گره زده می شود. 
سپس برای محكم کردن این نخ در شروع کار، یک سانتی متر باالتر از لبۀ قالی و از فاصلۀ بین چله ها و درون 
پودها به شكل مورب وارد پشت قالی می شود. پس از عبور با فاصله ای حدود دو سانتی متر از داخل قالی و ردیف 
اول بافت، سوزن خارج و نخ تا انتها کشیده می شود. هنگام وارد کردن سوزن و خارج کردن آن به دلیل تراکم 
بافت قالی باید از دم باریک استفاده شود. برای آنكه در هنگام برگشت سوزن و نخ به سمت لبۀ بیرونی قالی نخی 
مشاهده نشود، سوزن دوباره در همان جایی فرو می رود که از آن خارج شده است ولی این بار در سطحی کمی 
باالتر از هنگام ورود و از زیر چله ها خارج می شود. با این کار نخ به لبۀ قالی وصل و محكم می شود. گاهی برای 
اتصال نخ در ابتدای کار در دو سانتی متری لبۀ قالی، دوختی به شكل N انجام می دهند و سوزن را به سمت لبۀ 

قالی هدایت می کنند.

تصویر 42ـ محل ورود و خروج سوزن هنگام دوخت  

نخ تاری را که حدود 20 سانتی متر بلندتر از طول قالی است برمی دارند و به موازات لبۀ آن قرار می دهند. طول ابتدای 
نخ به موازات و اندازۀ ریشه های قالی در نظر گرفته می شود. سوزن خارج شده از لبۀ قالی از روی نخ تار اضافه شده عبور 
می کند و از زیر آن دوباره به داخل قالی به گونه ای فرو می رود که در دو سانتی متری از لبۀ قالی با فاصلۀ یک رج در 
میان نسبت به دوخت قبلی خارج شود. حرکت رفت مستقیم و برگشت اُریب تا پایان ادامه می یابد. بهتر است سوزن ها 

در یک خط خارج نشوند و به صورت پلكاني باال و پایین خارج شوند ) تمامي خروجي سوزن ها نباید از یک رج باشد(.
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مرحلۀ دوم : پیچیدن خامۀ شیرازه به لبۀ آماده شده قالی
در این مرحله مشابه شیرازۀ پیچشی ساده عمل می شود. با این تفاوت که شیرازه این بار بر روي یک ردیف از 
بافت قالی به همراه تار اضافه شده به لبۀ فرش  و نخ تراز پیچیده مي شود. در این صورت مي توان هرکدام از انواع 

»ساده، دو رنگ، متخاصم و...« را بر روي آن انجام داد.

تصویر 45ـ تنظیم کشش نخ هنگام دوخت 

در هنگام دوختن تار به لبۀ قالی، چنانچه نخ دوال تاب شده پاره یا تمام شود، برای شروع دوباره مانند ابتدای کار 
نخ جدید باید در جای خود محكم و ثابت شود و سپس کار دوخت ادامه یابد. این کار تا آخر به همین شكل ادامه 

می یابد و در نهایت مانند شروع، با یک حرکت 7و 8 دوخت لبه ای به پایان می رسد.

برای استحكام بخشی دوخت فاصلۀ خروج سوزن از داخل قالی نسبت به لبۀ آن باید بین یک تا دو سانتی متر 
در نوسان باشد.

نكته

در هنگام دوختن نخ به لبۀ قالی باید دقت شود که کشش آن خیلی زیاد یا خیلی ُشل نباشد تا نخ کاماًل صاف 
و بدون کیس خوردگي در لبۀ فرش قرار گیرد.

نكته

تصویر 44 تصویر 43 
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در مورد محاسن و معایب این دو شیرازه با شیرازۀ پیچشی با یكدیگر گفت وگو کنید.

3ـ شیرازه های پیچیدني دوختني )قیطاني(
قیطان  استفاده می شود. در گام نخست  قیطان  از  آن  پیداست در دوختن  نوع شیرازه  این  نام  از  همان طور که 
مناسب آماده سازی می شود. یک نخ کم تاب مانند پود ضخیم را به منزلۀ نخ مغزِي شیرازه برمی گزینند و با توجه 
به ضخامت مورد نیاز و مناسب براي شیرازه، آن را به اندازۀ حدود 20سانتی متر بلندتر از طول قالی، چند ال 
مي کنند. سپس انتهاي آن را گره می زنند و در یک نقطه ثابت مي کنند. آن گاه خامۀ شیرازه را به صورت دوال از 

باالي گره به دور نخ مغزي می پیچانند.

تصویر 47ـ مراحل اولیۀ آماده سازی قیطان 

بحثو
گفتوگو

كنيد

بهتر است نخ مغزی شیرازۀ قیطانی از جنس چله همان قالی باشد.
نكته

برای پیچیدن شیرازۀ  بافته شده اند،  ابریشم(  با نخ های ظریف )مرینوس، کرک،  قالی  در صورتی که پرزهای 
قیطانی از نخ مرینوس بیش از دوال استفاده شود.

نكته

تصویر 46ـ مراحل پیچیدن شیرازه بر لبۀ دوخته شده 

ضخامت شیرازۀ پیچیده شده با مغزِی درون آن باید دقیقاً برابر ضخامت لبۀ بریده شدۀ قالی باشد. یعنی هرچه 
ضخامت لبۀ بریدۀ قالی کمتر یا بیشتر باشد، این شیرازه نیز ضخامت همسان می یابد.
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1

4 3

5

خامه باید محكم به دور نخ پیچیده شود؛ به گونه ای که کاماًل به دور مغزی بچسبد و فاصله ای میان پیچش ها 
به وجود نیاید تا در بین شیرازه سفیدک دیده نشود. همچنین هر پیچ خامه کنار پیچ بعدی قرار گیرد تا در سرتاسر 
آن ضخامت شیرازه یكسان باشد. نخ های خامه در هنگام پیچیدن باید به موازات یكدیگر قرار گیرند و به یكدیگر 

تاب نخورند.
برای شروع پیچاندن خامه به دور قیطان، ابتدا نخ خامۀ رنگی به طول حدود 2 متر انتخاب و دوال می شود. سپس گره 
سر مغزی قیطان در جایی )پیچ سردار، دستگیرۀ در، انگشت شست پا و...( ثابت و کشیده می شود. حدود دو سانت 
از دو سر آزاد نخ خامۀ دوال شده روی نخ مغزی قرار می دهند و همراه با کشش، پیچیدن شیرازه از روی همان نقطه 

شروع می شود. این کار باعث محكم شدن لبۀ شیرازه و جلوگیری از شكافته شدن آن می شود.
در هنگام تمام شدن نخ شیرازه، نخ دیگری را به همان شكل و اندازه انتخاب می کنند و یک سر آن را از درون حلقۀ 
باقی مانده از نخ قبلی عبور می دهند. نخ دوال شدۀ جدید باید با انتهای کوتاه و بلند با تفاوت حدود 10 سانتی متر 
باشد تا پس از پیچیده شدن 10 سانت، یک الی باقی مانده دوباره بر روی مغزی برگردد و حلقه ای ایجاد کند. 

به همین شكل شیرازه پیچی ادامه می یابد. در انتهای شیرازۀ پیچیده شده نخ خامه گره زده می شود.

تصویر 48ـ ادامۀ آماده سازی قیطان 

2
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جهت پیچش خامه در شیرازۀ قیطانی از داخل به سمت خارج بدن است.
نكته

اهمیت شیرازه قیطانی در این است که برای قالی هایی که کناره های آسیب دیده دارند و لََور آنها از بین رفته است، 
به کار می رود تا کار نهایی طبیعی تر به نظر برسد. به همین دلیل پس از آماده کردن گلولۀ قیطان، قالی را به پشت 
پهن می کند و در هنگام صاف کردن کناره ها قیچی را با زاویه ای حرکت می دهند تا پرزها که در زیر قالی واقع 
شده اند، کوتاه نشوند. همچنین در این شیرازۀ پیچیدنی، دوختنی، پرزهای ردیف های کناری مانند دیگر شیرازه ها 
کوتاه نمی شوند. برای شروع دوخت قیطان به لبۀ کناری قالی، ابتدا گلولۀ قیطان را باز می کنند و قیطان را زیر قالی 
نگه می دارند تا تاب آن باز نشود. سپس با یک دست قیطان را به موازات لبۀ کناری قالی نگه می دارند و با دست 
دیگر مانند روش قبلی دوخت را با نخ شش الی سوزن کاری آغاز می کنند. اما ورود سوزن از سطح باال، و درون مغزی 
انجام می شود و در هنگام بازگشت، به موازات پیچش های خامه )قیطان( و کمی پایین تر به درون قالی می رود. از 
اینجا به بعد کار به روش دوخت شیرازۀ قبلی انجام می شود. فاصلۀ دوخت ها به تناسب رج شمار قالی ممكن است 

به جای یک در میان، چند رج در میان باشد.

برای  کار  پایان  از  بافته می شود، پس  و  بسیار محكم کشیده  و  نخ  به شكل پیچش  اینكه شیرازه  دلیل  به 
جلوگیری از باز و شل شدن تاب قیطان باید آن را به شكل گلوله درآورد.

ايمني

در هنگام پیچیدن شیرازۀ قیطانی، پس از هر دور پیچش خامه به دور مغزی، با دو انگشت دست مخالف، 
پیچش قبلی محكم نگه داشته می شود.

نكته

1     
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تصویر 49ـ مراحل اتصال قیطان به لبۀ قالی 

2     

3     

تصویر 50  ـ دوخت قیطان به لبۀ قالی  

در پایان کار، نخ اتصال وارد قالی مي شود و با یک دوخت به شكل N محكم می گردد. قسمت هاي ابتدا و انتهاي 
مغزي شیرازه نیز در بین ریشه ها قرار می گیرد و دو گره زده مي شود.
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سرنخ زني و سر صافي
آیا تاکنون اصطالح سرنخ زنی را شنیده اید؟ چه زمانی سرنخ زنی انجام می شود؟ آیا می دانید سر صافی چگونه 

انجام می شود؟
ابزار و وسایل مورد نیاز

                      درفش قالب پشت  قیچی تخت 

تصویر 51  ـ ابزار سر نخ زنی و سر صافی 

رخ یک قالی پس از پایان بافت از اهمیت بسیاری برخوردار است. آنچه رخ یک قالی را تشكیل می دهد رنگ بندی، 
نقشه و کادر اطراف آن )ریشه ها و شیرازه ها( است. چگونگی اصالح و تكمیل شیرازه ها را، که کادر طرفین قالی 
است آموزش دیدید. در این بخش به اصطالح سرنخ های درون متن و رنگ بندی قالی و نیز ناصافی ریشه ها، که 

دو طرف دیگر قالی را تشكیل می دهند، پرداخته می شود.

تصویر 52  ـ بخشی از یك قالی دارای سر نخ 

به نقاط سفید یا رنگي  )بیشتر سفید رنگ( که از البه الی پرزهای قالی نمایان می شود، »سرنخ« می گویند)شكل52(. 
سرنخ باعث مخدوش شدن نقشه و نازیبایی رخ قالی می گردد.
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عوامل ایجاد سرنخ در قالی
عواملی که باعث بروز سرنخ در قالی می شود عبارت اند از:

ــ یک تكه نبودن پودها: در هنگام بافت و پس از تمام شدن پود کلفت و نازک یا پاره شدن آنها، برای اتصال پود 
قدیم به پود جدید ، معموالً مقداری از دو پود بر روي هم قرار می گیرند. اضافۀ این نخ ها نیز در ال به الي پرزها 
قرار می گیرند. این بیرون زدگي پودها ممكن است بعد از پرداخت، شست وشو، استفاده و از بین رفتن پرزها، از 

البه الي پرزهاي قالي بیشتر نمایان شوند.
ــ درست كوبیده نشدن پود نازک: در هنگام بافت، پود نازک گاهی ُشل تر از حد مطلوب داده شده و حلقه های پود 
از میان پرزها پیداست. پس از پرداخت فرش یا شست وشو، سر پود ها به علّت بریده شدن، در سطح قالی به شكل 

نقطه های ریز رنگی مشاهده می شود.
ــ پارگی چله: در حین بافت امكان دارد به دالیلي چله ها پاره شوند. برای رفع این اشكال چله ای را به چله دیگر 

گره می زنند. ادامۀ این گره ها به صورت سر نخ در روي قالی نمایان می شود.

روش هاي سرنخ زنی
الف( سرنخ زنی با قیچي؛
ب( سرنخ زنی با درفش؛

پ( زدن سرنخ با نیش قلم.

الف(سرنخ زنی با قیچی
ابتدا قالی به شكلی که خواب آن به سمت سرویس کار باشد، بر روی زمین یا میز کار پهن می شود. سپس با کنار زدن 
پرزهاي قالی در محل مشاهدۀ سر نخ با انگشت شست دست مخالف ، سر نخ ها از ته با نوک قیچي و به شكلی که پرزها 

کوتاه نشوند، قیچي می شوند.

تصویر 53  ـ  مراحل سرنخ زنی با قیچی 
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همۀ نقاطي که در آنها سرنخ دیده مي شود با احتیاط و با قیچي از ته زده مي شود. پس از جمع شدن سرنخ های 
کوتاه شده، آنها را جارو می کنند. سرنخ زنی معموالً از یک سمت قالی شروع و از باال به پایین انجام می شود تا 

بخش های مختلف قالی را فرا گیرد و کنترل شود.

باید مراقب بود تا پس از پایان کار، قیچی در جای مخصوص خود قرار گیرد و روی قالی رها نشود و در زمان 
کار همچنان در دست سرویس کار باشد.

چرا پودها را از همان نقطه ای که نمایان می شوند از فرش قیچی نمی کنند؟

ب( سرنخ زني با درفش
سرویس کاران سرنخ زنی با درفش را به دو روش از رو و از پشت قالی انجام می دهند.

سر نخ زنی درفش از رو: ابتدا به وسیلۀ درفش سرپودها را از روي قالی و از میان چله ها ، از دو طرف محل بیرون 
زدگِي سرنخ با فاصله اي حدود یک سانتي متر، خارج می سازند. سپس اضافۀ سر پود ها را با قیچي تخت )سر زن( 

از ته قیچي مي کنند. در ادامه، توسط نوک قیچي پرزها را مرتب مي کنند.

ايمني

فكركنيد

تصویر 54  ـ مراحل سرنخ زنی درفشی از رو  

2 1

3
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سرنخ زني درفشي از پشت:در این روش ابتدا قالی 
دیگری زیر قالی مورد نظر پهن می شود. سپس به 
وسیلۀ فشار با نوک قالِب پشت بر روي سرنخ، آنها 
را از رو به پشت قالی انتقال مي دهند . سپس قالی را 
برمی گردانند و به وسیلۀ درفش، مانند روش قبلي، 
سرنخ ها را با فاصله از هم بیرون می کشند و با قیچي 
سرنخ ها را از ته مي برند. بعد با درفش یا قیچي محل 
خالي شده را با جابه جا کردن پرزها و رج هاي بافت 
پر مي کنند. در این روش احتمال قیچي کردن پرزها 
وجود ندارد و اغلب از آن در فرش هاي نفیس، که 

داراي پرزهاي کوتاه اند، استفاده مي شود.

تصویر 55  ـ مراحل سر نخ زنی درفشی از پشت  
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پ( زدن سرنخ با نیش قلم
در  که  قالی  از  نقاطي  تمام  پوشاندن 
رنگ  توسط  مي شود  دیده  آنها سرنخ 
و بازسازي رنگ آن محل ها را »  نیش 
به  اغلب  کار  این  مي گویند.  قلم زني« 
به  گاهي  و  جوهري  رنگ هاي  وسیلۀ 
وسیلۀ ماژیک انجام مي شود . سرنخ هاي 
بیرون آمده از میان پرزها را به وسیلۀ 
همان  رنگ های  با  متناسب  و  قلم 

قسمت رنگ مي کنند)شكل 56(. 
این روش برای قالی هایی که ساییدگی 
همچنین  دارد.  کاربرد  دارند،  فراوانی 
برای قالی های خیلی درشت بافتی که 
اگر سرنخ زنی با قیچی انجام شود جای 
آنها به شكل سوراخی نمایان می شود، 

نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
در ابتدا رنگ های متناسب با رنگ های 
)مانند  را در ظرف های کوچكی  قالی 
پالت( با آب مخلوط می کنند و تیرگی 
سرنخ های  روی  بر  آنها،  روشنی  یا 
آنها،  مشابه  نخ های  یا  شده  قیچی 
از  جلوگیری  برای  می شود.  آزمایش 
موجود  ریشه های  سر  رنگ،  ریختن 
در کارگاه را به مثابه، لیقه داخل آنها 

می ریزند.
هم زمان چند رنگ مورد نیاز یک قالی 
می شود.  آماده  کوچک  ظرف های  در 
تیره تر  رنگ  از  قلم زنی  نیش  سپس 
چوب  جنس  از  قلم  می شود.  شروع 
یک تكه با نوک تراشیده و نازک است. 
و  تک رنگ  به صورت  قلم زنی  نیش 
تصویر 56  ـ مراحل نیش قلم زنی  ترکیبی از تیره به روشن زده می شود. 

یعنی تمام رنگ مشكی در یک قالی از باال به پایین زده می شود، سپس زدن رنگ قهوه ای یا سورمه ای آغاز می شود. 
در هنگام رنگ گذاری باید دقت شود نوک قلم دقیقاً همان نقطۀ سرنخ بخورد و به پرزها برخورد نكند. مقدار رنگی 

که به وسیلۀ نوک قلم برداشته می شود نباید آن قدر زیاد باشد که از آن بچكد یا به پشت قالی سرایت کند.
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رعایت میزان غلظت رنگ و دقت در رنگ گذاري و ساخت رنگ مشابه همان محل در این مرحله، از اهمیت 
باالیي برخوردار است.

این روش صرفاً جهت پوشاندن عیب است و در کل روش مناسبي به شمار نمی رود.

امروزه از ماژیک های ضد آب به جای رنگ های جوهری استفاده می شود.
سر صافي

کوتاه کردن هموار و یكدسِت ریشه هاي دوسر قالي با طول متناسب را »سر صافي« می نامند. برای این کار ابتدا 
قالی را روي زمین صاف پهن می کنند، با تا کردن لبۀ قالی از پشت ریشه ها را به طرف روی قالی می آورند و 
سپس با برس ریشه ها را مرتب می کنند و با قیچي بر اساس اندازه هاي مشخص شده صاف و یكدست قیچي 
می کنند. سپس دوباره برس می کشند و ریشه ها را بررسی می کنند تا در صورت جاماندن یا نامرتبي ریشه ها دو 

باره آنها را با قیچي صاف و یكدست کنند.
دوباره، با سرعت و یكباره )در صورت بزرگ بودن قالی این کار دونفره انجام می شود( لبۀ فرش برگردانده و پهن 

می شود. سپس با برس ریشه ها شانه و مرتب می شوند.

تصویر 57   ـ مراحل سرصافی  

نكته

12

34

یادآوری می شود ته سرنخ های کوتاه شده با قیچی در قالی هایی که درشت بافت و دارای پرزهای کوتاه اند با 
نیش قلم رنگ می شوند.

برای قیچی کردن ریشه ها، سرویس کار بر روی قالی می نشیند و از سمت راست به ترتیب سر ریشه ها را با قیچی 
کوتاه می کند.
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در هنگام سر صافي ریشه ها، نگه داشتن حداکثر طول ریشه ها بسیار اهمیت د ارد. 

ریشۀ فرش هاي چلۀ ابریشمي در پایان کار سرویس کاري باید 10سانت باشد )همۀ فرش هاي نو بافت، کهنه ، 
مصرف داخلي و صادراتي(.

 طول ریشۀ فرش هاي چلۀ پشمي و پنبه اي نو بافتی که مصرف داخلی دارند نیز باید حداکثر 10 سانت و 
فرش هاي صادراتي نو، حداکثر 7ـ5 سانت و فرش هاي کهنه 5ـ3 سانتي متر باشد. 

نكته

نكته

در فرش هایي که چله هاي آن پرتاب و مّواج است باید قبل از قیچي زدن، ریشه ها را نم دار و سپس آنها را کوتاه 
کرد.

پس از اتمام سر صافي ریشه ها در قالی، لبه هاي اطراف قالی که پرزهای آن در پرداخت به وسیلۀ دستگاه، کامل 
موگیري نشده اند؛ ضمن بررسی، در صورت نیاز با قیچی موگیري و پرداخت می شوند.  

نكته

ابزار و وسایل
سوزن چرم دوزينخ مخصوصچرم مصنوعيمقواقیچي

چرم دوزی

سانتی متری   5 تا   4 حدود  چرمِی  نوار  دوختن 
با نخ مخصوص به کناره های قالی را چرم دوزی 
می گویند. آخرین عملیاتی که سرویس کار فرش 

انجام می دهد، چرم دوزی است.
با چرم دوزی کنارۀ قالی هایی که دچار لول شدگی 
لبه های  از  آن  بر  هستند، صاف می شوند. عالوه 
نشان  مرتب تر  را  آنها  و  می شود  محافظت  تصویر 58  ـ  چرم دوزی قالی 
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شیرازه،  موازات  به  را  چرم  می کنند. سپس  پهن  باشد،  سرویس کار  به سمت  آن  پشت  که  شكلی  به  را  قالی 
به گونه ای که از لبۀ قالي بیرون نزند قرار مي دهند. )از شیرازه بیرون نزند و عقب تر از شیرازه نیز قرار نگیرد (.

پس از نخ کردن سوزن به شكلی که نخ در هنگام دوخت چرم یک ال باشد، سر بلند آن را گره می زنند. سوزن را 
عمود و با فاصلۀ نیم سانتي متر از لبه و سر چرم وارد فرش و از روي فرش و البه الي پرزها خارج می کنند. سپس با 

فاصلۀ کمي از محل خروج آن، سوزن را دوباره وارد و از پشت فرش در نزدیكي محل ورود سوزن خارج مي کنند.
چرم دوزی معموالً به سه روش زیگزاگ، شترگلو )به شكل N( و لوزی انجام می شود. روش دوخت زیگزاک  )متداول ترین 
روش دوخت که به صورت هفت و هشتي است( را مانند تصاویر زیر شروع می کنند و تا انتهاي لبۀ فرش ادامه می دهند.

1     

2     

می دهد. همچنین در قالی هایی که دارکشی شده اند و جای میخ ها بر پشت لبه ها مانده است با چرم دوزی در این 
قسمت ها پوشیده می شوند. سطح بافت چرم بر روی زمین مانند ترمز عمل می کند و به آن می چسبد. دوختن چرم در 

کنارۀ قالی های ظریف، آنها را از حالت لختی و شلِی بیش از حد خارج می سازد و شق و رق می کند.
نوارهای چرم مصنوعی در بازار به شكل رول های باریک به عرض 4 الی 5 سانتی متری و به رنگ های قهوه ای و 
مشكی عرضه می شود. در مواردي که لول شدگي فرش ها بسیار زیاد باشد براي صاف کردن لبه ها، عالوه بر دوختن 

چرم، زیر آن مقوا قرار داده مي شود.
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3     

4     

5     
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6     

تصویر 59  ـ مراحل دوخت زیگزاگ چرم 

7     

     8 پایان دوخت
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 )N( به روش شترگلو  چرم دوزی 
نیز به ترتیب در تصاویر زیر مشاهده 

می شود:

1 شروع دوخت  

2     

3     
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تصویر 60ـ  مراحل دوخت شترگلو )N شكل( 

4     

از دوخت لوزي شكِل چرم برای فرش هایي 
که لول شدگي در آنها بسیار زیاد است، 
بیشتر استفاده می شود. زیرا این دوخت در 
کناره ها استحكام بیشتری ایجاد می کند. 
در  لوزی  شكل  به  چرم دوزی  مراحل 

تصاویر زیر مشاهده می شود:

2     

     1 شروع دوخت

3     
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تصویر 61ـ مراحل دوخت لوزی شكل  

در صورت تمام شدن نخ چرم دوزي در حین کار نخ جدید را به ادامۀ نخ قبلی گره می زنند و کار را ادامه 
مي دهند باید دقت کرد که ته گره در وسط کار نیفتد و در معرض دید نباشد.

در صورت تمام شدن چرم نیز با لب به لب قرار دادن چرم جدید به چرم قبلي، دوخت را مانند شروع کار انجام 
مي دهند. انتهاي کار نیز باید مانند ابتدا دوخته شود.

4     

نكته

گاهی در چهار لبۀ کناری قالی از دوخت لوزی استفاده می شود و بقیۀ چرم دوزی را به روش دیگری می دوزند. این کار 
برای زیبایی و جلوگیری از لول شدگی لبه های چهار طرف انجام می شود.
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شرح کار

انواع مختلف دو گره زنی بر حسب نوع فرش، دوختن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش، پیچیدن انواع شیرازه به تناسب نوع فرش ـ 
انواع سرنخ زنی ، صاف کردن چله های فرش و برش یک اندازۀ آنها، دوختن چرم به صورت زیگزاگی در کنار لبه های پشتی فرش با 
نخ و سوزن ـ دوختن چرم به صورت لوزی در کنار لبه های پشتی فرش با نخ و سوزن، دوختن چرم به صورت شترگلو در کنار لبه های 

پشتی فرش با نخ و سوزن

استاندارد عملكرد 
دوگره زنی یک متر با کیفیت درج شده در جدول استاندارد سرویس کاری فرش )جدول شمارۀ 5( با استفاده از نخ در مدت زمان 30 دقیقهـ  
شیرازه زنی یک متر با کیفیت درج شده در جدول استاندارد سرویس کاری فرش)جدول شمارۀ 5 ( با استفاده از پشم و سوزن در مدت زمان 

60 دقیقه

شاخص ها: جدول شمارۀ 5   ـ جدول استاندارد سرویس کاری فرش

چرم دوزیشیرازه زنیدو گره زنینوع فرش

4 تا5 نخ چله با هم گره زده اعال
می شوند

شیرازه منفصل با پشم مرینوس یا پشم 
ترکیب شده با مواد دوخته می شود

فاصلۀ دوخت ها 4 تا 5 
سانتی متربر روی چرم با عرض 

4 سانتی متر
6تا7نخ چله با هم گره زده تجارتی

می شوند
شیرازه متصل با پشم معمولی 

پیچیده می شود
فاصلۀ دوخت ها 5 تا 6 

سانتی متربر روی چرم با عرض 
4 سانتی متر

جدول شمارۀ 5  ـ استاندارد سرویس کاری فرش  
   شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات

یط
شرا

ـ سالن با کف موزائیک )حدود 40 تا 50 متر مربع( ـ نور مناسب ـ قیچی ـ برس ـ سوزن ـ درفش ـ گزن ـ پشم 
شیرازه ـ ابریشم ـ چرم ـ نخ چرم دوزی ـ جعبۀ ابزار

ات
یز

جه
و ت

زار 
ـ سالن با کف موزائیک متناسب با متراژ و تعداد فرش  )حدود 40 تا 50 متر مربع( ـ نور مناسب )تلفیقی از نور اب

زرد و سفید( ـ قیچی ـ برس                                                                                                       
ـ سوزن )چرم دوزی ـ شیرازه زنی( ـ درفش ـ گزن ـ پشم شیرازه )دباغی ـ مرینوس ـ موادی( ـ ابریشم ـ چرم ـ 

نخ چرم دوزی ـ جعبه ابزار
ـ دفترچه برای ثبت مشخصات و شمارۀ فرش

 معیار شایستگی

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2دو گره زنی1
2شیرازه پیچی و)شیرازه دوزی(2
2سرنخ زنی و سرصافی3
1چرم دوزی4

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

مدیریت زمان ـ مدیریت مواد و تجهیزات

2

*میانگین نمرات

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



139

منابع

1ـ برنامــه درســی رشــتۀ صنایــع دســتی. )1393(. ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، دفتــر تألیــف کتاب هــای 
درســی فنــی و حرفــه ای و کاردانــش.

ــر  ــزی آموزشــی، دفت ــع دســتی. )1392(. ســازمان پژوهــش و برنامه ری ــه، رشــتۀ صنای 2ـ اســتاندارد شایســتگی حرف
ــش. ــه ای و کاردان ــی و حرف ــای درســی فن ــف کتاب ه تألی

ــر  ــی، دفت ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــتی. )1392(. س ــع دس ــتۀ صنای ــه، رش ــیابی حرف ــتاندارد ارزش 3ـ اس
ــش. ــه ای و کاردان ــی و حرف ــی فن ــای درس ــف کتاب ه تألی

4ـ راهنمــای عمــل طراحــی و تألیــف بســتۀ تربیــت و یادگیــری رشــته های فنــی و حرفــه ای. )1393(. ســازمان پژوهــش 
و برنامه ریــزی آموزشــی، دفتــر تألیــف کتاب هــای درســی فنــی و حرفــه ای و کاردانــش.

5ـ مصاحبه با آقاي رضا صفري )مدیر کارخانۀ شست وشو و سرویس کاري فرش( سال 1395.
6ـ مصاحبه با آقاي مجتبي گلستاني )مدیر کارخانه شست وشو و سرویس کاري فرش( سال 1395.

http//:www.forooharrug.com ـ7
https//:dunro.com/page53/f1991580bf9 ـ8
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ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی جهــت ایفــای نقــش خطیــر خــود در اجــرای ســند تحــول بنیادیــن در آمــوزش و پــرورش 
و برنامــۀ درســی ملــی جمهــوری اســالمی ایــران، مشــارکت معلمــان را به عنــوان یــک سیاســت اجرایــی مهــم دنبــال می کنــد. بــرای 
تحقــق ایــن امــر در اقدامــی نوآورانــه ســامانۀ تعاملــی بــر خــِط اعتبارســنجی کتاب هــای درســی راه انــدازی شــد تــا بــا دریافــت نظــرات 
معلمــان دربــارۀ کتاب هــای درســی نونگاشــت، کتاب هــای درســی را در اولیــن ســال چــاپ، بــا کمتریــن اشــكال بــه دانش آمــوزان و 
معلمــان ارجمنــد تقدیــم نمایــد. در اجــرای مطلــوب ایــن فراینــد، همــكاران گــروه تحلیــل محتــوای آموزشــی و پرورشــی اســتان ها، 
گروه هــای آموزشــی و دبیرخانــۀ راهبــردی دروس و مدیریــت محتــرم پــروۀ آقــای محســن باهــو نقــش ســازنده ای بــر عهــده داشــتند. 
ضمــن ارج نهــادن بــه تــالش تمامــی ایــن همــكاران، اســامی دبیــران و هنرآموزانــی را کــه در ایــن زمینــه تــالش مضاعفــی داشــته و بــا 

ارائــۀ نظــرات خــود ســازمان را در بهبــود محتــوای ایــن کتــاب یــاری کرده انــد بــه شــرح زیــر اعــالم مــی دارد.

استاننام هنرآموزردیف

آذربایجان شرقي ـ آذربایجان غربيکاظم حشمتي ـ ام البنین اسداللهی ـ بابک سلماني ـ لیال سرحدی1

اصفهانمعصومه خلیلیـ آزیتا صمیمی2
خراسان شماليمحمد صفاری3
خراسان جنوبي هادي رضایي ـ فاطمه الهي 4
زنجانعنایت محمدي 5
سمنانمهدي عاشوري ـ زهرا عنایت فرد6
تهران )شهرستان ها(سید منصور موسوی ـ اعظم حیدری7
فارسیزدان دشتیانـ رؤیا معینی8
قزوینعلیرضا اسدی الموتی9

گلستانعلیرضا بزيـ محبوبه بطیار10
مازندرانناصر تسلیمیانـ ام البنین رحمانی خیلی11
البرزمراد گنجوی پورـ راضیه صادقی مقدم12
مرضیه حكیمـ سیمین رادمنشـ محسن امیری بیدشكیـ 13

الهام  السادات گوهری اصلـ بتول محسنی بابابعبدانیـ عرفان 
خطیبی بردسیری

کرمان

خراسان رضویفائزه عنبری یزدیـ منصوره کشوری14
گیالنرضا شعبانی15
مرکزي ـ خراسان رضوینازلی سیدانزابی نژاد16
خوزستانعلیرضا بنی نعمه17
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