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سخني با هنرجویان عزیز

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

گرفته شده است:
1ـ شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار، مانند توانایي چله دوانی و چله ریزی؛ 

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

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

تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، پنجمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته صنایع دستی ـ 
فرش در پایه دوازده تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده 
شغلي و حرفه اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي 

آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي » نصب دار ، چله ریزی و بافت قالی« شامل پنج پودمان است. هر پودمان داراي 
یك یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري نیز از چند مرحله کاري تشکیل شده 
است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط هریك 
را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور 
مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي 
دارد. وجود  تحصیلي  آخر سال  تا  ارزشیابي مجدد  و  فرصت جبران  اول،  ارزشیابي  از  پس 



کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمرۀ مستمر و نمرۀ شایستگي 
براي هر پودمان خواهد بود و اگر دریکي از پودمان ها نمرۀ قبولي را کسب نکردید، تنها در 
همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي قرار گیرید و پودمان هاي قبول شده در مرحله اول 
ارزشیابي مورد تایید است و به ارزشیابي مجدد نیاز ندارد. همچنین این درس داراي ضریب 

8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي، امکان استفاده از سایر اجزای بستة آموزشي که براي شما 
همراه  کتاب  آموزشي  بستة  اجزاي  این  از  یکي  دارد.  وجود  است،  تألیف شده  و  طراحي 
هنرجو است تا از آن براي اجرای فعالیت هاي موجود در کتاب درسي استفاده نمایید. کتاب 
همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي 
بستة آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته 

خود با نشاني www.tvoccd.oerp.ir  مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
اخالق  منابع،  مدیریت  )ازجمله  غیرفني  شایستگي هاي  با  مرتبط  یادگیري  فعالیت هاي 
حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات 
و ارتباطات( همراه با شایستگي هاي فني، طراحي و درکتاب درسي و بسته آموزشي ارائه 
شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي 
فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در هنگام اجرای فعالیت هاي یادگیري به کار 

گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام دادن آن کار است. لذا در اجرای 
کارها توصیه هاي هنرآموز محترمتان را در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، 

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

شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامة درسي ملي جمهوري 
اسالمي ایران و نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته صنایع دستیـ  فرش ، 
طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي 

کارگاهي است و براي سال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است. 
این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یك یا چند واحد یادگیري تشکیل شده 
است. همچنین ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان 
هر پودمان شیوه ارزشیابي آن آمده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یك 
نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 
12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در 
هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریك از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب 
از  غیرفني  و  فني  شایستگي هاي  با  ارتباط  در  ساخت یافته  یادگیري  فعالیت هاي  طراحي 
از  این کتاب جزئي  منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است.  جمله مدیریت 
بستة  اجزاء  سایر  از  است  الزم  که  است  هنرجویان  براي  شده  دیده  تدارك  بستة آموزشي 
استفاده  یادگیري  فرایند  در  آموزشي  فیلم  و  نرم افزار  هنرجو،  همراه  کتاب  مانند  آموزشي 
شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار 
مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روشهای تدریس کتاب، 
شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی 
زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و 
پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرینها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. 
پودمان  نمره 5  اساس  بر  قبل  است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلي  یادآوري  به  الزم 
پودمان ها و شایستگي ها، مي بایست  ارزشیابي  و  آموزش و سنجش  و در هنگام  بوده 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 مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود 

که این درس با ضریب 8 در معدل کل محاسبه مي شود و بسیار تأثیرگذار است.



کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:
پودمان اول:  نصب دار قالی بافی- در ابتدای این پودمان انواع دار قالی بافی و ویژگی های 
بیان  ایمنی  با رعایت نکات  آنها  اتصال اجزا و نصب  هریك معرفی شده و سپس مراحل 

گردیده است .
پودمان دوم: چله دوانی- در این پودمان، دو واحد یادگیری با نام های » آماده سازی نخ های 
چله« و » چله دوانی« آموزش داده شده است و مراحل اجرای هر یك در کارگاه تجربه 

می شود.
پودمان سوم: چله ریزی- در این پودمان ابتدا چگونگی انتقال چله  بر دار قالی بافی و استاندارد 
آن آموزش داده شده است. سپس به واحد یادگیری انتقال چله بر دستگاه جاجیم بافی 

پرداخته می شود.
)یا  فارسی  زدن  گره  دو روش  با  قالی،  بافت  پودمان  این  در  قالی-  بافت  پودمان چهارم: 
)یا متقارن(، پودگذاری، شیرازه پیچی و قیچی کردن به شکل عملی  نامتقارن( و ترکی 

آموزش داده شده است .
پودمان پنجم: پایین کشی فرش- در این پودمان چند روش رایج پایین کشی فرش و مراحل 

هریك تشریح شده است.
این  براي  اهداف پیش بیني شده  با تالش و کوشش شما همکاران گرامي  امید است که 

درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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به آن »دار قالی بافی«  همان طور که می دانید، برای بافت قالی از وسیله ای استفاده می شود که اصطالحاً 
می گویند. دار قالی بافی از مهم ترین تجهیزات بافت به شمار می رود و جنس آن از چوب،  فلز یا ترکیبی از 
هر دوی آنهاست. آیا می دانید بر چه اساسی می توان دارهای قالی بافی را دسته بندی کرد و برای چله کشی 

یا چله ریزی چه عواملی در انتخاب نوع دار تأثیرگذارند؟

شکل 1ـ1ـ چند مدل از دار قالی بافی عمودی

انتخاب دار قالی بافی مناسب، با توجه به نوع قالی و نصب صحیح اجزای آن قبل از چله کشی یا چله ریزی

مقدمه

استانداردعملکرد
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نصاب دار قالی بافی برای رعایت اصول بهداشت کار و 
اجرای دقیق و راحت تر آن، به ابزار و تجهیزات مناسب 
نیاز دارد.  ابزار و تجهیزات زیر بسته به ابعاد و نوع دار، 

برای نصب و کنترل مورد استفاده قرار می گیرند:

                                                                                              شکل 2ـ1ـ ابزار و تجهیزات

اساس  بر  بافی  قالی  دارهای 
دو  به  آنها  قرارگیری  وضعیت 
صورت افقی و عمودی دسته بندی 
می شوند.در کتاب دانش فنی پایه 

این تقسیم بندی را آموخته اید.

دستهبندیدارهایقالیبافی

ابزاروتجهیزاتنصبدارقالیبافی

دسته بندی 
دارهای 
قالی بافی

ب( دار قالی بافی عمودی الف( دار قالی بافی افقی

شکل 4ـ1ـ دار قالی بافی عمودیشکل 3ـ1ـ دار قالی بافی افقی
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دار قالی بافی افقی
اقوام  از  برخی  و  عشایر  ویژۀ  دار  نوع  این 
مناطق است و طراحی آن به گونه ای است 
که مثاًل برای عشایر در هنگام کوچ، دچار 
مشکالت مربوط به جمع آوری و انتقال آن 
از محلی به محل دیگر نمی شود. دار قالی 
از دو تیرک باالیی و پایینی تشکیل  افقی 
یافته است. از یک تیرک برای ابتدای کار 
استفاده  انتهای کار  برای  از تیرک دیگر  و 
می شود. جنس آنها معموالً از چوب است و 
به وسیلۀ طناب و میخ های مخصوص فلزی 

یا چوبی سفت و محکم می گردد.   
                                                                                                        شکل 5ـ1ـ دار قالی بافی افقی

دار قالی بافی عمودی
این نوع دار قالی بافی به طور عمودی نصب می شود و اجزای آن به وسیلۀ اتصاالتی به همدیگر مربوط می شوند. 

مدل های مختلفی از این نوع دار ساخته می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 6ـ1ـ دار قالی بافی عمودی
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امروزه از دارهای عمودی به  صورت افقی نیز استفاده می شود. حتی می توان برخی فرش ها مانند جاجیم را، که 
به صورت سنتی بر روی دستگاه های  افقی بافته می شوند، بنا بر ضرورت بر روی دارهای عمودی چله کشی 
کرد و بافت. برای مثال در تصویر پایین مشاهده می کنید از یک دار عمودی )فندک دار فلزی(، با تغییر در 

پایه های آن، در حالت افقی استفاده شده است.

شکل 7ـ1ـ دار قالی بافی قابل استفاده به دو صورت عمودی و افقی

مواردی  اساس  بر  می توان  را  دارها  این رو  از 
چون ساختار، ابعاد، کاربرد )خانگی، صنعتی(، 
ارگونومیک  دارهای  نوع  همچنین  و  جنس 

دسته بندی کرد. 

انواع دار از لحاظ طراحی اجزای آن
سنتی  صورت  به  که  موجود،  دارهای  تمام 
فندک دار،  ثابت،  نام هایی چون  با  و مصطلح 
گردان، فارسی و ترکی رایج هستند،را می توان 
دسته بندی  نیز  آنها  اجزای  طراحی  لحاظ  از 

کرد، از جمله:
1ـ زیر دار و سر دار هر دو ثابت 

     )دارهای آموزشی کوچک(

                                    شکل8ـ1ـ زیر دار و سردار هر دو ثابت )مدل آموزشی(
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2- زیر دار ثابت و سردارمتحرک )مدل 1(

     شکل9ـ1ـ زیردار ثابت و سردار متحرک )مدل1(

3ـ زیر دار ثابت و سر دار متحرک )مدل2 (

  شکل10ـ1ـ زیردار ثابت و سردار متحرک )مدل2(

4ـ زیردار ثابت و سردار متحرک به صورت فندک دار

شکل 11ـ 1ـ دار قالی فندک دار

5ـ زیر دار و سردار هر دو گردان 
   )شفتی یا چرخ دنده ای(

شکل12ـ1ـ زیر دار و سردار هر دو گردان )شفتی(
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6ـ دارهای تلفیقی) ارگونومیک(

شکل14ـ1ـ مدلی از دار قالی برای حجم بافیشکل 13ـ1ـ مدلی از دار قالی ارگونومیک

به نظر شما این چند نوع داری که با آنها آشنا شدید، چه قابلیت هایی دارند و هر کدام براي بافت چه 
نوع فرشي مناسب اند؟ 

امروزه، به جز دارهای آموزشی بسیار کوچک، در سایر دارهای قالی بافی از هر مدلی که باشند، الزم است 
سر دار یا زیر دار یا هردوی آنها چه به صورت عمودی و چه با چرخش حول محور خود، متحرک ساخته 
شوند و در صورت لزوم قابلیت جداسازی داشته باشند. به طوری که به وسیلۀ گوه، پیچ و مهره، شفت یا 

چرخ دنده قابلیت جا به جایی یا چرخش و ثابت شدن را داشته باشند. 

از یک یا چند نمونه از دارهای مورد استفاده در منطقۀ خود عکس بگیرید و مشخص کنید کدام یک 
از اجزای آن قابلیت جداسازی دارند و از چه طریقی جا به جا و ثابت می شوند. همچنین به کمک هم 

گروهي خود در مورد دسته بندی دارها از نظر ابعاد آن، بحث و گفت و گو کنید. 
اجزای تشکیل دهندۀ دارهای قالی بافی 

اجزای تشکیل دهنده دارهای قالی بافی 

زیر دار سر دارراست روها 

به صورت کلی می توان گفت دارهای قالی بافی اجزای مشترکی دارند: 
دو تیرک عمودی )راست روهای چپ و راست( و دو تیرک افقی )زیر دار و سر دار(. همان طور که می دانید در 
برخی از مدل های دار، راست رو وجود ندارد. اما در اغلب دارها از دو راست رو، زیردار و سردار استفاده می شود. 

پژوهشکنید

پژوهشکنید
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متعلقاتی نیز، بسته به طرح دار، به کار گرفته می شود. گوه، پیچ، مهره، هاف، کوجی، زیرکوجی، جک، پایه های 
نگه دارنده، نردبان، نیمکت، صندلی، چراغ روشنایی ،دیلم و آچار و .... از متعلقات گفته شده محسوب می شوند.

شکل 15ـ1ـ متعلقات یک دار قالی بافی )دو راست رو، زیر دار، سردار، جک، پیچ و مهره(

راست روها
راست روها حکم ستون های اصلی را در دارها دارند. از این رو بسته به نوع فرش مدل و جنس آن، تعیین 
می گردد. چنانچه راست رو ها از جنس چوب ساخته شوند، باید از استحکام الزم برخودار باشند. اگر از جنس 

فلز ساخته شوند، باید در مقابل فشار وارده استحکام داشته باشند و به بیرون قوس بر ندارند. 

  شکل16ـ1ـ راست روها
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زیر دار و سر دار
در حقیقت چله بر روی سر دار و زیر دار قرار می گیرند. جنس، قطر و طول آنها بسته به نوع طراحی دار 
متفاوت است. چنانچه نحوۀ اتصال سر دار و زیر دار به راست روها پیچ و مهره باشد، باید نصب آنها با دقت 
انجام شود. در اغلب دارها سر دار یا زیر دار و گاهی هر دو متحرک اند، یعنی قابلیت جابه جایی و ثابت شدن 

دارند. 

شکل 18ـ1ـ سر دارشکل 17ـ1ـ زیر دار

کنترل، مونتاژ و نصب اجزای دار قالی 
نصب صحیح دار قالی بافی برای جلوگیری از به وجود آمدن عیوب ناشی از نوع دار، بسیار مهم است و رعایت 

اصول صحیح آن در نتیجۀ کار ، بسیار تأثیر می گذارد.
1ـ کنترل جنس دار فلزی؛ برای فرش های ذرع و نیم به باال، حتماً از انواع دار محاسبه شده یا شرکتی و نیز 
از جک استفاده شود. برای بافت های کوچک می توان از دارهای ساختۀ صنعتگران کوچک نیز استفاده کرد. 
برای دارهای فلزی، از جنس آهن ، مناسب تر است از نوع آهن سیاه استفاده شود. سر دار و زیر دار چه به شکل 
لوله باشد چه شکل دیگر، مانند قوطی، باید در هنگام چله کشی یا چله ریزی، برای جلوگیری از لغزش چله ها 
و به طور کلی برای جلوگیری از اصطکاک نخ ها با فلز، سطح آن با پارچه یا کاغذ پوشانیده شود. همچنین دار 
نباید هیچ گونه برجستگی، تیزی و ناصافی داشته باشد و محل جوش ها را باید کاماًل پرداخت کنند. ذکر این 
نکته الزم است که دارهای فلزی باید قباًل با ضد زنگ و سپس با رنگ روشن موردنظر بافنده رنگ آمیزی شود.
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شکل 19ـ1ـ مراحل اتصال اجزای دار به یکدیگر
2ـ کنترل مقاومت سردار و زیردار: این مقاومت باید نسبت به تعداد گره ها و عرض و طول فرش محاسبه 
در  محاسبه  این  شود.  جلوگیری  دار،  شکستن  و  پیچیدگی  شدن  خم  نظیر  احتمالی،  صدمات  از  تا  گردد 

بیشتر  باید  چوبی،  دارهای  مورد 
مورد توجه قرار گیرد. چوب مورد 
دار  زیر  و  دار  سر  برای  استفاده 
صورت  در  و  سالم  خشک،  باید 
امکان » عمل آورده شده« باشد. 
انواع چوب سفید )چوب روسی(، 
به سبب مقاومت، کشش، برش و 
نیروی  مقابل  در  انعطاف  قابلیت 
وارد  از طرف چله ها  که  بیشتری 

می شود، با دوام ترند.

                                                               شکل 20ـ1ـ مقاوم نبودن سر دار و زیر دار در این تصویر کاماًل مشهود است.

بالف

دج
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3ـ کنترل مقاومت راست روها؛ راست رو ها نیز مانند سر دار و زیر دار، با توجه به ابعاد و نوع دار، باید از 
استحکام الزم برخودار باشند.      

  

شکل 21ـ1ـ مقاوم نبودن راست روها در این تصویر کاماًل مشهود است 
4ـ کنترل مقاومت پیچ ها؛ پیچ هایی که برای تنظیم  دار مورد استفاده قرار می گیرند، باید دارای مقاومت 
موردنیاز باشند. همچنین باید به وسیلۀ روغن یا گریس روان شده باشند. تا در صورت نیاز به راحتی باز و 

بسته شوند. استفاده از واشردر زیر مهره ها نیز توصیه می شود.
5  ـ کنترل عمود بودن تیرک ها؛ تیرک های دار باید کاماًل مستقیم، عمود بر یکدیگر، فاقد هرگونه لقی و 

برخوردار از استحکام الزم باشند.
6 ـ قابل تنظیم بودن محل نشستن بافنده؛ محل نشستن بافنده )صندلی یا نیمکت( باید قابل تنظیم به 
باال و پایین و طول آن نیز هم عرض دار باشد. فاصلۀ نیمکت از دار باید به نحوی پیش بینی شود که بافنده 

بتواند آن را با توجه به راحتی خود تنظیم و پاهای خود را جمع یا آویزان کند.
7ـ یکسان بودن فاصلۀ سر دار و زیر دار؛ قبل از چله کشی یا چله ریزی باید فاصلۀ سر دار و زیر دار 
در تمام طول دار تنظیم گردد و یکسان باشد. همچنین برای شل و سفت کردن دستگاه از طریق پیچ های 

تنظیم، باید محل کافی در نظر گرفته شود.
8  ـ تنظیم مناسب فاصلۀ ستون های دار؛ فاصلۀ راست رو های دار باید حداقل 10 تا 15 سانتی متر بیشتر 

از عرض چله باشد. هدف از این کار سهولت در پودکشی و داشتن کنترل های الزم است.
9ـ وضعیت نصب؛ دارهای قالی بافی عمودی باید در وضعیتی نصب گردند که منابع روشنایی طبیعی یا 

مصنوعی از پشت تارهای چله، تند و قوی به چشم بافنده نتابند. 

دارهاي موجود در کارگاه خود را با دقت بررسي کنید و موارد اشکال و نقص فني آنها را در یک برگه 
بنویسید و آن را در کالس ارائه دهید. همچنین برای هر اشکال پیشنهاد و راه حلی برای برطرف کردن 

آن بیان کنید.

تمرین
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ایمنی و بهداشت حرفه ای
از  احتمالی،  از صدمات  پیشگیری  برای  دار  نصب  و  مونتاژ  مراحل  تمام  در  است  الزم  قالی بافی  دار  نصاب 

دستکش و کاله ایمنی استفاده نماید.

اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای در هنگام مونتاژ و نصب اجزای دار
1ـ رعایت اصول کار در هنگام استفاده از چهارپایه یا نردبان و استفاده از دستکش و کاله ایمنی؛

2ـ پیشگیری از سقوط اجزای دار، در حین نصب بر روی نصاب؛
3ـ پیشگیری از سقوط دار بعد از نصب ) اطمینان از ثابت بودن دار با چک کردن وضعیت پایه های دار یا زاویۀ 

مناسب دار با تکیه گاه آن، که معموالً دیوار یا اجزای دیگر خود دار است (؛
4ـ استفادۀ صحیح از ابزار، در هنگام استفاده از آنها برای نصب اجزای دار.

با کمک هنرآموز خود در گروه های سه نفره، یک دار قالی در ابعاد حداقل 2 در 3 متر را با رعایت اصول 
ایمنی به ترتیب زیر مونتاژ و نصب کنید.

1 ابتدا در حالت افقی با توجه به مدل داری که در اختیار دارید تمام اجزای آن را جدا کنید.

2 اجزای جدا شده را، با توجه به موارد باال و تاکید بر استحکام و سالم بودن آنها، بررسی کنید.

3 راست روها را در فاصله درست از هم قرار دهید.

4 با توجه به نوع اتصال راست روها به سر دار و زیر دار، دار را ثابت نگه دارید.

5 دار را به صورت عمودی درآوردید و با توجه به پایه هایش،آن را در محل مناسبی درکارگاه قرار دهید.

6 از ایمن و ثابت بودن دار در محل خود اطمینان حاصل کنید.

چینش دار در محیط کارگاه
کارگاه های قالی بافی دارای انواع مختلفی از قبیل: خانگی، نیمه متمرکز و متمرکز است. بسته به اینکه کارگاه 

قالی بافی از چه نوعی باشد، چینش دارها، تجهیزات و مواد اولیه در آنها متفاوت است. 

فضای کارگاه خانگی قالی بافی 
طراحی فضاي کارگاه قالي بافي  خانگي 
باید به  گونه اي باشد که استانداردهای 
فضای کارگاه قالی بافی خانگی از جمله 
داشتن نور کافی با زاویۀ تابش مناسب، 
از هرگونه رطوبت،  بودن محیط  خالی 
رعایت  و...  دیوارها  داشتن  استحکام 

شود. 

                                                                         شکل22ـ1ـ فضای کارگاه قالی بافی خانگی

تجربه و 
عمل
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فضای کارگاه قالی بافی نیمه متمرکز 

شکل23ـ1ـ فضای کارگاه قالی بافی نیمه متمرکز

طراحي فضاي کارگاه قالي بافي نیمه متمرکز باید به گونه اي باشد که استانداردهای فضای کارگاه آموزشی 
در آن رعایت شود. هدف از این طراحی دسترسی راحت به تجهیزات و مواد اولیه و همچنین جابه جایی ایمن 

هنرآموز و هنرجویان در کارگاه و محل قرارگیری دارهاست. 

فضای کارگاه متمرکز قالی بافی متمرکز
فضای کارگاه قالی بافی متمرکز باید به گونه ای طراحی شده باشد که استانداردهای فضای کارگاه قالی بافی 
متمرکز کاماًل رعایت شود. فضای کارگاه های متمرکز معموالً دارای سالن بسیار بزرگ با ستون های مستحکم 

است و کف آنها با سنگ های صیقلی یا سرامیک رنگ روشن پوشیده شده است. 
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شکل 24ـ1ـ فضای کارگاه قالی بافی متمرکز
رابطۀ نوع چله کشی و نوع دار

انتخاب نوع چله کشی در انتخاب نوع دار بسیار تأثیرگذار است. در صورتی که چله کشی مستقیم بر روی دار 
انجام شود، مانند چله کشی یک رویه ) ایلیاتی( و دو رویه )چرخشی؛ تُرکی یا همدانی(، از هر نوع داری به جز 
سر دار و زیر دار هر دو ثابت، می توان استفاده کرد. اما چنانچه چله کشی مستقیم بر روی دار انجام نشود، 
یعنی ابتدا چله دوانی و سپس بر روی دار چله ریزی و آماده سازی شود، الزم است سر دار به طور کامل و بدون 

محدودیت جدا گردد تا بتوان آن را به راحتی از بین تارهای زیر و رو، که دوانده شده اند، عبور داد.

شکل25ـ1ـ نمایی از رابطه نوع چله کشی و نوع دار

انتخاب نوع دوخت چلۀ دوانده شده در مرحلۀ چله ریزی به زیر دار نیز در انتخاب نوع دار بی تأثیر نیست. یعنی 
اگر دوخت به روش نخ پنبه ای ضخیم انجام شود باید روی زیردار )از داخل( میله ای نازک مانند میل گرد جهت 

ب الف
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راحتی اجرای دوخت جوش شده باشد و اگر دوخت به روش میلۀ کمکی انجام شود نیازی به میلۀ جوش شده 
نیست. روش های دوخت در فصل سوم به طور کامل آمده است. 

شکل 26ـ1ـ میلۀ جوش شده، روی زیر دار از داخل، جهت دوخت ابتدای چله بعد از چله ریزی با  نخ پنبه ای ضخیم

آیا اکنون می توانید رابطۀ بین نوع دار و نوع چله کشی را، در منطقه ای که زندگی می کنید، بیان کنید؟ 
در این مورد با کمک هنرآموز خود بحث و گفت و گو کنید و نتیجه را به آدرس دفتر تألیف کتاب های 

درسی فنی و حرفه ای و کار و دانش ارسال کنید.

بحث و
 گفتگو
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ارزشیابی شایستگی نصب دار قالی بافی

شرح کار:
یک دار متناسب با یک قالیچه ذرع و نیم انتخاب کنید و در محل مناسب و به شکل صحیح همۀ اجزای آن را متصل و نصب نمایید.

استاندارد عملکرد: 
انتخاب دار قالی بافی مناسب با توجه به نوع فرش وکنترل و نصب صحیح اجزای آن، قبل از چله کشی یا چله ریزی در 90 دقیقه

شاخص ها:
ـ بدون عیب بودن دار انتخابی و اجزای آن؛
ـ انتخاب دار بر اساس نوع فرش و ابعاد آن؛

ـ نصب صحیح اجزا در جای خود و محکم بودن دار در محل نصب؛
ـ عمود بودن سر دار و زیر دار بر راست روها ؛

شرایط اجرای کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: مکان:کارگاه قالیبافی

وسایل: کاغذ، خودکار، میز و صندلی
زمان:90 دقیقه

ابزار و تجهیزات    
متر فلزی، گونیا، آچار گشتی، انواع دار قالی بافی.

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1تعیین انواع دار قالی بافی و مزایا و معایب آنها )افقی و عمودی(1

 انتخاب دار قالی بافی عمودی مناسب، با توجه به نوع فرش 2
چله کشی 2و 

2کنترل و نصب اجزای دار قالی بافی عمودی3

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

مسئولیت پذیري 
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، »2« است.
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چلهدوانی
پودمان2



18

واحدیادگیری1

آمادهکردننخهایچله

یک قالی از سه بخش تشکیل می شود: تارها یا چله، پودها، گره ها یا پرزها. مهم ترین این بخش ها »چلۀ قالی« 
است، زیرا کل مراحل بافت روی آن انجام می شود و کارکرد آن مانند بوم در نقاشی است. برای کشیدن چله، 

روش های مختلفی وجود دارد و در همۀ آنها ابتدا باید ابزار و نخ های چله آماده شود.
 آیا تاکنون چله دوانی انجام داده اید؟ به نظر شما برای چله، چه جنس نخی مناسب است؟ به نظر شما چه 

مراحلی در انتخاب و آماده سازی نخ و ابزار چله و در چله دوانی وجود دارد؟

شکل 1ـ2ـ یک بقچۀ )حدود 4 کیلو 400 گرم( نخ چلۀ پنبه ای دوازده ال، نمرۀ 20

پیش از این شما در کتاب دانش فني پایه، اطالعات اولیه اي در خصوص فرایند تولیدپشم، پنبه و ابریشم 
و  انتخاب  بخش  این   در  شده اید.  آشنا  چله کشی  و  ریسندگی   چون  مراحلی  با  همچنین  و  آموخته اید 
آماده سازی  نخ چله و چله دوانی، به صورت مشروح ، مرحله به مرحله و عملي، آموزش داده می شود. همچنین 

شایستگي هاي فني و غیر فني، درهنگام اجرای کار شرح داده خواهد شد.

مقدمه
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آیا می توانید با توجه به مطالبی که در مورد چله و چله کشی در کتاب سال قبل یاد گرفته اید، اکنون 
تعریف کاملي از مرحلۀ انتخاب و آماده سازی نخ چله دوانی ارائه دهید؟ در کالس با یکدیگر گفت وگو 

کنید و نتیجه را به شکل مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.

انتخاب و آماده سازی نخ چله دوانی از نظر میزان تاب، یک نواختی قطر نخ در طول، یک دستی کالف و 
دوک نخ 

برای آماده کردن نخ های چله، بسته به اینکه به صورت کالف باشد یا دوک یا توپک، تجهیزات زیر مورد نیاز 
است.

شکل 3-2- هرزگردشکل 2-2- دستگاه کالف باز کن

در برخی از کارگاه های قالی بافی شهری، شیوۀ چله دوانی مرسوم 
این  تولید شده در  استفاده در چلۀ فرش های  مواد مورد  است. 
کارگاه ها و همچنین در بعضی روستاها، از جنس پنبه و ابریشم 
است. هر چند چله های پشمی برای چله دوانی کاربرد ندارد، اما 
در بین عشایر و حتی در برخی مناطق شهری برای بافت گلیم، 
گلیم فرش و قالی از چلۀ پشمی نیز استفاده می شود. آیا تاکنون 

نخ ابریشم، پنبه و پشم را کنار هم دیده اید؟

بحثوگفتگو

استانداردعملکرد

ابزاروتجهیزاتآمادهکردننخهایچله

جنسنخچلهدرقالیبافی

     شکل 4-2- کالف صد گرمی چلۀ پشمی با رنگ طبیعی
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شکل 5-2- پنج کالف صد گرمی چلۀ پشمی رنگ شده

جنس انواع نخ های چله دوانی
نخ ابریشم:

ابریشم از گران قیمت ترین موادی است که در تولید منسوجات و فرش دستباف به کار برده می شود. هرچند 
محصوالت تولید شده از ابریشم بیشتر جنبۀ تزیینی دارد و در کاربردهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد 
اما خصوصیاتی مانند داشتن قابلیت بهداشت، ضد حساسیت بودن، سازگاری با پوست و بدن، انتقال حس 

ظرافت و نرمی، داشتن سبکی، ماندگاری و زیبایی هم از دالیل استفاده از آن است. 

به نظر شما چه محصوالتی از ابریشم تولید می شود؟ 

ظاهر نخ ابریشم درخشان و براق دارای رنگ سفید روشن و براق است. با لمس کردن ابریشم، نرم و صاف 
بودن آن احساس می شود. سطح نخ ابریشمی فاقد هرگونه زبری و پرز است و به راحتی در میان انگشتان 

دست سر می خورد. برای آنکه نخ ابریشمی از دیگر جنس ها قابل تشخیص باشد باید کمی از آن را سوزاند.

شکل 7-2- نخ چلۀ ابریشمی در حالت براقی  و درخشندگیشکل 6-2- نخ چلۀ ابریشمی در حالت لمس با دست

پرسش

بالف
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شکل 8-2- نخ چلۀ ابریشمی در حالت سوزاندن
روش سوزاندن ابریشم و پنبه بهترین و قابل اعتمادترین شیوه برای شناخت خلوص، تفاوت و تشخیص آنها 

نسبت به یکدیگر است. 

در گروه های کاری چند نفره، سوزاندن ابریشم و پنبه را زیر نظر هنرآموز در کالس انجام دهید.

در چلۀ فرش معموالً نخ پنبه ای بیشتر از هر جنس دیگری کاربرد دارد. حال این سؤال مطرح می شود که چرا 
نخ پنبه ای نسبت به دیگر نخ ها بیشتر در دسترس است؟

شکل 9-2- نخ چله پنبه ای در حالت لمس با دست

شکل 10-2- نخ چلۀ پنبه ای در حالت کدری

فعالیتگروهی

بالف
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شکل 11-2- نخ چلۀ پنبه ای در حالت سوزاندن

در گروه های چند نفره راجع به سؤال صفحۀ قبل پژوهش کنید و نتیجۀ به دست آمده را به شکل تایپ 
شده در نرم افزار ورد )Word( در کالس ارائه دهید.

رنگ نخ پنبه سفید، کرم مات و کمی کدر است. با لمس نخ پنبه ای می توان متوجه شد که کمی زبر و سفت 
است و به راحتی در بین دو انگشت سر نمی خورد. در مقایسه با ابریشم که براق است این نخ مات به نظر 

می رسد.

انواع شکل بسته هاي نخ
)بیشتر  مختلف  شکل های  به  بازار  در  چله  نخ های 
عرضه  توپک شده(  گاهی  و  دوک  به شکل کالف، 
با  مختلف  مناطق  در  دوک ها  و  می شود.کالف ها 
توجه به کارخانه های تولیدکننده، وزن های متفاوتی 
دارند. معموالً نخ ابریشم برای چله دوانی به صورت 
کالف است. کالف بودن نخ ابریشمی باعث می شود 

نخ  به راحتی روی دستگاه کالف بازکن قرار گیرد.

                                                                                         
                                                                                   شکل 12-2-  کالف ابریشم 

پژوهش

بالف
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شکل13-2- 100گرم چلۀ ابریشمی 42 
ال)رجشمار50(

شکل14-2- 100 گرم چلۀ ابریشمی 36 
ال )رجشمار60(

شکل15-2- 100 گرم چلۀ ابریشمی 30 
ال)رجشمار70(

کالف، دوک یا توپک نخ پنبه ای
 نخ پنبه ای که از آن برای چلۀ قالی دستباف استفاده می شود، معموالً به صورت کالف و دوک است. بعضاً در 
چند سال اخیر نیز به صورت توپک شده قابل تهیه است. در تصاویر باال و پایین نمونه های مختلف از کالف، 

دوک و توپک نخ پنبه ای مشاهده می شود.

شکل16-2-توپک200گرمی، چلۀ 
پنبه ای 12 ال نمرۀ20

شکل17-2-توپک200گرمی، چلۀ 
پنبه ای 15 ال نمرۀ10

شکل18-2-توپک200گرمی،چلۀ 
پنبه ای 18 ال نمرۀ20

شکل19-2- دوک نخ پنبه ای از نمای نزدیک
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یکي از ابزارهایي که کالف ها به وسیلۀ آن باز مي شود، دستگاه »کالف بازکن« نام دارد.
دستگاه کالف باز کن: برای آماده سازی نخ های چله الزم است آنها را باز کرد. اگر نخ چله به شکل کالف 
باشد آن را به وسیلۀ دستگاه کالف باز کن، باز می کنند.آیا تاکنون دستگاه کالف باز کن را از نزدیک دیده اید؟

این دستگاه به صورت مکانیکی کار می کند. کار با این دستگاه بسیار ساده و جنس آن معموالً ترکیبی از چوب، 
نی و فلز است. مراحل کار با این دستگاه، تماماً توسط نیروی دست انجام می شود.

شکل20-2-کالف باز کن

در سال های اخیر دستگاه های کالف بازکن جدیدی با نام »هرزگرد« از نوع یکبار مصرف و چند بار مصرف 
جهت مصارفی چون توپک کردن کالف های نخ های پرز و چله، در بازار عرضه شده است. این دستگاه هرچند 
به علت نداشتن مقاومت باال و سبک  بودن، برای کار چله دوانی قالی های بزرگ مناسب نیست، اما از آن 

می توان برای آموزش و چله دوانی کارهای کوچک استفاده کرد. 

   شکل21-2-کالف بازکن چندبار مصرف
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نکته

همان طور که در تصاویر قبلی مشاهده می شود، دستگاه کالف باز کن، بسیار ساده و مخروطی شکل است 
و کار با آن بسیار راحت است. این دستگاه، آسان چرخیده می شود و باز کردن کالف ابریشم یا هر کالف نخ 

دیگری با آن امکان پذیر است. 

آماده سازی کالف برای قرارگیری روی کالف بازکن
آماده سازی کالف برای قرارگیری روی کالف بازکن باید با به کارگیری هر دو دست، به صورت همزمان و 
بادقت انجام شود. همۀ کالف ها برای بسته بندی راحت تر، با چند تاب بزرگ، کم حجم تر می شوند. کالف ابتدا 
با دو دست بر خالف جهت تاب آن پیچانده می شود تا تاب آن بازشود. سپس با یک دست کالف را باید از 
قسمتی که حلقه ای به دور دستۀ نخ های آن بسته شده است ، گرفت و با دست دیگر، سمت دیگر کالف را 

باید گرفت. 
نخ های چله برای داشتن استحکام الزم ، بسیار تاب می خورند. به همین دلیل نخ ها در کالف در طول، برروی 
خود دوباره تابیده می شوند. برای باز کردن این تاب های فرعی در کالف، پس از واردکردن دست ها در میان 
بازکن،  قرار دادن آن روی کالف  از  بعد  و  به طرفین حرکت داد  را  به شدت دست ها  بار  باید چند  کالف، 

دسته های نخ را نیزکمی مرتب کرد. 
در دستگاه های کالف بازکنی، که شکل مخروطی دارند، حلقۀ کالف با دو دست از باال به دور مخروط انداخته 
می شود و به آرامی، تا جایی که ثابت گردد، به سمت پایین هدایت می شود. اما در دستگاه هرزگرد که قطری 
تنظیم شونده دارد، پس از ثابت کردن آن با دستگیرۀ مخصوص به لبۀ میز، به وسیلۀ شاسی بازکننده، پره ها به 
اندازۀ قطری کمتر از حلقۀ کالف، باز می شود. پس از قراردادن کالف بر روی دستگاه، دوباره به وسیلۀ شاسی، 

قطر پره ها بازتر می شود تا جایی که کالف کاماًل باز و داخل پره ها ثابت شود. 
چنانچه میزان باز شدن پره ها کم باشد، کالف بر اثر فشار واردۀ درحین کار، از داخل دستگاه به پایین خواهد 
افتاد و اگر بیش از حد باز شده باشد، چرخش به راحتی صورت نمی گیرد. از این رو اندازۀ بازکردن پره ها باید 
به میزان الزم و در حد متوسط باشد. بعد از قرار دادن کالف بر روی کالف باز کن، برای یک دست کردن 
مسیر نخ های کالف و از بین بردن تاب های فرعی ایجاد شده و برای راحتی بیشتر کار، بهتر است پهنای 

کالف کمی بازتر شود.

بازکردن کالف ابریشم، بر خالف آنچه به نظر می رسد، سخت و پیچیده نیست. برای این کار نیاز به 
دقت و حوصلۀ بیشتر است و با چند بار تجربه کردن به راحتی فرا گرفته می شود. 

مراحل انداختن کالف برروی دستگاه: در تصاویر زیر مراحل انداختن کالف بر روی دستگاه کالف بازکن 
مشاهده می شود. این مراحل عبارت اند از: برداشتن کالف و بازکردن تاب کلی آن، وارد کردن دست ها درداخل 

کالف و باز کردن تاب های فرعی، انداختن کالف روی کالف بازکن، مرتب کردن کالف و باز کردن سر نخ .
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شکل23-2- وارد کردن دست ها به داخل کالف و باز کردن شکل22-2- برداشتن کالف و بازکردن تاب کلی
تاب های فرعی

شکل24-2- انداختن کالف روی کالف باز کن

جبالف
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نکته

تمرین

شکل 25-2- مرتب کردن کالف و باز کردن سر نخ 

یک کالف را باز کنید، سپس آن را روي دستگاه کالف باز کن قرار دهید.

آماده سازی دوک نخ پنبه ای و قراردادن آن روی پایۀ نگه دارندۀ دوک: همان طور که گفته شد، برخی از 
نخ هایی که برای چله دوانی مورد استفاده قرار می گیرند به شکل دوک آماده می شوند.  البـته دوک شدن نخ ها 
ارتباطی به جنس شان ندارد ولی معموالً نخ پنبه ای عرضه شده در بازار بیشتر به صورت دوک تولید می شود. 
پس از انتخاب، دوک روی زمین یا روی پایۀ نگه دارنده )که چله کش قبل از آماده سازی مواد اولیه، آن را 

طراحی کرده و ساخته است، قرار داده می شود.

پایۀ نگهدارندۀ دوک فقط برای راحتی کار چله دوانی و سرعت بخشی بیشتر به کار چله دوانی است. 
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واحدیادگیری2

چلهدوانی

همان طور که می دانید، قالی به روش های متعددی )عشایری، ترکی و فارسی( تولید شده و شهرت یافته است. 
لذا از نظر ابزار و شیوه های بافت و به خصوص در چله کشی با هم بسیار تفاوت دارند. به طوری که آنها را به 

سبک های مستقل در بافت، طبقه بندی می کنند. 
در تمام این شیوه های بافت، روش های چله کشی اختصاصی وجود دارد، که در بخش های قبل با آنها آشنا 
را  چله دوانی  و  چله کشی  تفاوت  آیا  است.  باف  فارسی  مناطق  اختصاصی  روش  دوانی،  چله  شیوۀ  شده اید. 

می دانید؟ آیا می دانید برای چله دوانی به چه ابزاری احتیاج است؟

با جست و جو در منابع کتابخانه ای و اینترنت دربارۀ چله دوانی و چگونگی آن به صورت گروهی پژوهش  
کنید و نتیجۀ به دست آمده را در کالس به بحث و گفت و گو بگذارید .

شکل 26-2- نمونۀ چلۀ دوانده شده

پس از آماده سازی دستگاه، چله دوانی با کشش یکنواخت تارها بر روی آن و اجرای ملیلۀ مهار، نزلۀ پایین کشی 
و سیه بندی، قبل از خارج کردن چله از دستگاه.  

مقدمه

پژوهشکنید

استانداردعملکرد
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شیوۀ چله دوانی از نظر اصول کلی به همان شیوه ای است که قباًل به عنوان چله کشی یاد گرفته اید. با این 
تفاوت که در شیوۀ چله کشی، عمل کشیدن نخ های تار روی دار اصلی است )همان داری که رویش فرش 
بافته می شود(، شیوۀ چله دوانی با همان ریتم و اصول چله کشی  است، اما خارج از دار اصلی، تارهای چله روی 

دستگاه چله دوانی، مهار و تنظیم شده و سپس به روی دار اصلی)دار بافت( انتقال می یابد.

شیوۀ چله دوانی، کاری حرفه ای تر و با اصولی پیچیده تر از دیگر روش های چله کشی است . 

پیش از این در کتاب دانش فني پایه ، با اطالعات اولیه اي راجع به چله دوانی آشنا شده اید. در این فصل به 
صورت ، مرحله به مرحله و عملي، کار چله دوانی را مشروحاً انجام خواهید داد و شایستگي هاي فني و غیرفني 

را در هنگام اجرای کار فرا خواهید گرفت.

در محل زندگی شما برای بافت فرش از چه روش چله کشی استفاده می شود؟ چرا هر بافنده ای نمی تواند 
بدون آموزش تخصصی، چله دوانی را انجام دهد؟ نتایج به دست آمده را به شکل تایپ شده در نرم افزار ورد 

)Word( یا به صورت کنفرانس در کالس ارائه دهید.

شیوۀ چله دوانی برای بافت های هم با طول کوتاه و هم بلند رایج است. معموالً این شیوه در مناطق مرکزی 
ایران مانند اصفهان، کرمان، یزد و کاشان کار برد دارد. چله دوانی از نساجی سنتی برگرفته شده و جایگزین 

شیوۀ چله کشی گردیده است. 
با این نوع چله کشی می توان فرشی با طول بسیار بلند را روی یک دار معمولی و نسبتاً کوتاه تولید کرد. در 
چله دوانی، به دلیل این که تارها توسط نخ هایی به نام »ملیله« تنظیم و مهار می شوند، بسیار نظم دارند. لذا 

در حین بافت تارهای چله به هم نمی ریزند .

برای پاسخ دادن به هر نیازی در زندگی الزم است ابزار مناسب آن تهیه شود. این ابزار در طول سال ها توسط 
صنعتگران و هنرمندان طراحی و ساخته شده است. ابزار می تواند باعث باال بردن کیفیت و کارآمدی بهتر 
محصول گردد و همچنین تولید را از راحتی و سرعت کافی برخوردار سازد. دستگاه چله دوانی یکی از این 

ابزارهاست که در مورد آن بحث و گفت وگو خواهد شد.
 این دستگاه، خیلی ساده و بسیار کارآمد است و معموالً از دو میله یا لولۀ فلزی، و یک تیرک چوبی ساخته 
می شود و در بعضی مناطق بافت فرش، برای ساختن آن به جای ترکیب چوب و فلز از سه لولۀ فلزی استفاده 

می شود. طول این میله ها با هم برابر است و حداکثر به یک و نیم متر می رسد .
میله های دستگاه چله دوانی معموالً در کارگاه های مربوطه در فواصل مختلف نسبت به هم در داخل زمین، 
یا در داخل پایه های فلزی که در آن سوراخ هایی با فاصله های مختلف پیش بینی شده است، قرار می گیرد. 
فاصلۀ قرارگیری میله های دستگاه، متناسب با طول چله های فرشی است که از قبل مشخص می گردد و سپس 

چله دوان آن را چله دوانی خواهد کرد.

نکته

پژوهشکنید

آمادهسازیدستگاهچلهدوانی
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شکل 27-2- نمای کلی از دستگاه چله دوانی، میله ها، ونصب اجزا ي آن

قرار گیری کالف یا دوک نخ چله در جای مقرر
برای اینکه چله دوانی، بهتر و آسان تر انجام شود الزم است برای انجام کار، مواد اولیه در مکان مناسبی قرار 
گیرد. نخ چله در چله دوانی به صورت کالف و دوک است ، به همین دلیل در زیر، به نحوۀ قرارگیری هردوی 

آنها برای چله دوانی می پردازیم.
الف-کالف نخ چله، که قباًل آماده شده است روی دستان چله دوان باز می شود و باید آن را با احتیاط و آرامی 
روی دستگاه کالف باز کن انداخت. سپس سر نخ را باید پیدا کرده و باز گرداند تا برای اتصال و گره زدن بر 

روی میله دستگاه چله دوانی آماده شود. 
ب- دوک نخ پس از انتخاب، در جای مقرر و روی پایۀ نگه دارندۀ دوک قرار داده می شود سپس سر نخ را باید 

پیدا کرد و آماده ساخت تا به دستگاه چله دوانی متصل گردد.

دوک نخ را بر روي سه پایۀ نگه دارنده دوک قرار دهید و آن را آماده چله دواني کنید.

پس از آماده کردن نخ چله، چه به صورت کالف و چه به صورت دوک، سرنخ را می یابیم و عمل چله دواني را 
به ترتیب مراحل زیر آغاز می کنیم.

الف- گره زدن سرنخ چله به میلۀ دوم: پس از استقرار کالف یا دوک در جای تعیین شده، سر نخ از دوک 
یا کالف جدا می شود سپس به میله دوم دستگاه چله دوانی یک گره ساده می زنیم تا درحین چله دوانی و 

سایر کارها باز نشود. 

تمرین
کالسی

جبالف

ذد
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شکل 28-2- گره زدن سرنخ به میله دوم 

عمل گره زدن باید چندین بار توسط هنرجویان و با نظارت هنرآموز تمرین و تکرار شود.

ب- دواندن نخ چله به صورت زیگزاگ بین میلۀ اول و دوم: پس از گره زدن سر نخ چله روی میلۀ دوم، 
ادامۀ نخ را باید از روی میلۀ دوم تاب داد و از پشت میلۀ اول دور زد، سپس شبیه حرف U انگلیسی به سمت 
میلۀ دوم برگردانده شود. این حرکت بین میلۀ اول و دوم به صورت رفت و برگشت شکلی شبیه 8 انگلیسی 
بوجود می آورد که باید تا پایان چله دوانی به همین ترتیب ادامه یابد، به این حرکت، زیگزاگ یا چپ و راستی 

چله نیز می گویند به هر رفت و برگشت تاِر نخ چلۀ بین دو میله، یک گره یا ِخفت یا ریشه گفته می شود.

هر هنرجو باید یک بار عمل چله دوانی را تمرین کند و توسط هنرآموز نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

تمرین
کالسی

تمرین
کالسی

بالف

بالف
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شکل 29-2- دواندن چله
پ- گره زدن انتهای نخ چله به میلۀ دوم و پایان دواندن چله: پس از دواندن تارهای چله و شمارش 
آنها، سر نخ چله را باید برید و مانند شروع کار چله دوانی، آن را به میلۀ دوم محکم گره زد. پس از زدن این 

گره، دواندن چله به اتمام می رسد. 

ت- تنظیم چله ها و منظم کردن تارهای 
به اتمام  زمانی که چله دوانی   : دوانده شده 
می رسد باید تار های چله را که روی میله ها 
قراردارند، منظم کرد تا آماده انجام مرحلۀ 
 بعدی کار شود. در این  مرحله تارهایی  که  
هم  روی  یا  شده  جابجا  چله دوانی  درحین 
افتاده است، به جای خود برگردانده می شود. 

                                                                                         شکل 30-2- تنظیم تارها بر روی میله

ث- ملیله زدن:مرحلۀ بعدي در چله دواني، ملیله زدن است که خود داراي چند گام است:
1 انتخاب نخ ملیله مهار چله 

براي آماده کردن نخ ملیله باید جنس، قطر و طول آن را مورد توجه قرار داد. جنس ملیله از نخ پنبه انتخاب 
می شود. 

قطر ملیله سه برابر قطر چله مورد مصرف است و یا از سه رشته نخ چله در کنار هم استفاده می شود. تمام 
سه رشته در یک طرف پرتاب می شود و تبدیل به یک رشته واحد می گردد.

بلندی یا طول نخ ملیله یک ال، سه برابر عرض فرش و دو ال، یک ونیم برابر مورد نظر انتخاب می شود.

2 آماده سازی نخ ملیله: پس از انتخاب نخ ملیله، سرنخ های ملیله کنار هم بصورت برابر قرار داده می شود و 

دج
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یک سمت دیگر ملیله  در نقطه ای دیگر گره زده می شود و طرف دیگر ملیله با کف دست در جهت تاب 
برداشتن چله ها، پُر تاب می گردد. این تاب باید به اندازه ای باشد که رشته های نخ ملیله مثل یک طناب، یک 
دست و محکم شود. باید توجه داشته باشید چنانچه پیچاندن رشته های ملیله برخالف جهت تاب رشته های 
نخ باشد، رشته های نخ ملیله به هم پیچیده نخواهد شد و در نتیجه مثل طناب، محکم و منظم نمی شود و 

تاب رشته های ملیله باز خواهد شد.
سپس دو طرف ملیله را باید از سر ملیله، روی چهار انگشت یک دست پیچاند و جمع کرد و آن را بیست 
سانتی متر مانده به گره میانۀ ملیله به نخ، باید دسته بندی و جمع کرد و  گره زد تا باز نشود. البته این گره 

نباید خیلی محکم و سفت باشد تا در حین کار،هر زمان الزم شد بتوان گره را راحت باز کرد.
ملیلۀ آماده شده از وسط تا و دوال می گردد. به نقطۀ تا شده باید یک گره زد تا نخ ملیله به دو قسمت مساوی 
تقسیم شود. دو طرف سر ملیله از گره میانه باید به یک اندازه پس از ماسوره شدن، به طول بیست سانتی متر 

برابر، آویزان باشد.

الف

ب
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شکل 31-2- آماده سازی نخ ملیله 

ض

ظط

ع
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- در این تمرین کالسی، هنرجو  چندبار با راهنمایی و نظارت هنرآموز، آماده کردن نخ ملیله را انجام 
دهد.

- در صورتی که عرض فرش دو متر در نظر گرفته شود طول ملیله به صورت دوال چقدر خواهد بود؟ 

برای قالی های رجشمار 20 تا 50، به جای اجرای مراحل گفته شده برای آماده سازی نخ ملیله، می توان 
از نخ چلۀ پنبه ای 15 ال نمرۀ10 به عنوان ملیله استفاده کرد )شکل 17-2 از واحد یادگیری 1 همین 

فصل(.   
 

3 جداسازی، تنظیم و ملیله زدن چله ها: پس از آن که تارهای چله دوانده شد، شخص چله دوان پشت میلۀ 

اول می نشیند و دو تا پنج تار، متناسب با ظریف بودن تار چله ها، انتخاب می کند و آنها را به طرف پایین میله 
از باقی تارها سه سانتی متر فاصله می دهد. سپس یک سمت نخ ملیله را که قباًل آن را آماده و ماسوره کرده 
است، از زیر تارهای منتخب عبور می دهد و سمت چپ خود را پس از تنظیم تار و نخ ملیله، رها می کند. 
دوباره سر دیگر ملیله را بر می دارد و به همان روش اولی از زیر تارهای منتخب بعدی رد می کند و به سمت 
چِپ رِو سِر دیگر ملیله قرار می گیرد. این عمل تا آخرین تار چله تکرار می شود. پس از ملیله زدن آخرین دستۀ 

تارهای چله، دو سر ملیله ها به هم گره زده می شود.

بین هر دسته تاری که ملیله زده شده است نخ ملیله با پیچ خود باید فاصله ای بوجود  آورد که در تمام 
نقاط ملیله زده با هم برابر و یکی باشد. هرچه نخ چله ظریف تر باشد تعداد تار چله ها در دسته های 
انتخابی بیشتر می شود مثاًل تا دسته های 5 تاری،  که در اصل 5 جفت تاِر پشت و روی میله اول 

خواهد بود.

تمرین
کالسی

نکته

نکته
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شکل 32-2- اجرای ملیله

بالف

دج
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هنرجویان بصورت انفرادی هرکدام به اندازه،ده سانتی متر چلۀ دوانده شده روی دستگاه چله دوانی را  
انتخاب کنند و روی آن ملیله بزنند، سپس آن را باز کنند و مجّدد ملیله زدن را تکرار نمایند و این 

عمل را تا یادگیری کامل ادامه دهند.

ج- آماده کردن نَزلِه یا ملیلۀ پایین کشی 
جنس ملیله پایین کشی؛ ملیله پایین کشی از جنس نخ پنبه ای و هم قطر چلۀ مورد مصرف در چله دوانی 

انتخاب می شود.

قطر ملیلۀ پایین کشی؛ تعداد رشته های ملیلۀ پایین کشی دو برابر تارهای انتخابی در ملیلۀ اول یا ملیلۀ مهار 
است، یعنی اگر در ملیله اول سه رشته تار باشد تعداد تار ملیلۀ پایین کشی باید شش رشته انتخاب گردد.

طول ملیلۀ پایین کشی؛ بلندی ملیلۀ پایین کشی باید دوال و یک ونیم  برابر عرض فرش مورد نظر انتخاب 
شود. 

اگر عرض فرش دو متر در نظر گرفته شود طول ملیله چقدر خواهد بود؟ 

تمرین
کالسی

مسئله

جبالف
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ذد

زر

سژ
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شکل 33-2- مراحل آماده کردن نخ ملیلۀ پایین کشی

صش

ظطض

غع
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تمرین
کالسی

پرسش

چ- قرار دادن تیرک چوبی بین میلۀ اول و دوم بین چله ها 
بعد از دواندن چله، برای اینکه نظم و ترتیب تارهای چله به صورت زیگزاگ حفظ شود، الزم است که تیرک 
چوبی یا فلزی را، که قبال آماده شده است در بین تارهای زیر و رو در مسیر میله دوم چله دوانی قرار دهیم.

باید یادآور شد، این تیرک می تواند از ابتدای چله دوانی نیز، به موازات میله های دستگاه چله دوانی، با فاصلۀ 
پنجاه سانت از میلۀ اول مانند دیگر میله های دستگاه، ثابت گردد. کار اصلی این تیرک نزدیک کردن زیگزاگ 

به میله اول دستگاه چله دوانی است تا چله دوان بهتر و با کنترل بیشتری اقدام به زدن ملیله کند.

هنرجویان عزیز، یک بار بدون قرار دادن تیرک جدا کنندۀ تارها، اقدام به زدن ملیله کنید . سپس در 
کالس با نظارت هنرآموز، این اقدام را نقد کنید و درباره اش به گفت و گو پردازید.

شکل 34-2- مراحل قرار دادن تیرک چوبی بین میله اول و دوم 

جدا کردن و تنظیم چله ها و زدن نزله بین میلۀ دوم و تیرک کمکی 
در شیوۀ قالی بافی به شیوۀ فارسی الزم است وقتی مقدار بافت به حدود نود سانتی متر رسید آن قسمت بافت 

پایین کشی شود. به همین دلیل چله ها باید طوری مهار شود که به راحتی پایین کشی امکان پذیر گردد.
ملیلۀ پایین کشی یا نزله برای منظم کردن و تنظیم چله هایی زده می شود که درابتدای کار، درداخل دار بافت 

قرار نداشته است.

اگر نخ نزله به روی چله ها زده نشود چه اشکاالتی به وجود خواهد آمد؟ پس از پژوهش پاسخ را در زیر 
بنویسید.

پاسخ

بالف
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بالف

دج
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ب الف

رذ

ژز
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شکل 35-2- مراحل زدن نزله بین میلۀ دوم و تیرک کمکی

شمارش، سیه بندی و رنگ کردن واحد های تقسیم شدۀ چله 
چله های دوانده شده پس از زدن ملیلۀ اول و قبل از ملیله های پایین کشی، مثاًل به صورت صدتایی شمارش و 

س

ص

ظط

ض

ش
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تمرین
کالسی

پرسش

)مطابق شیوه مرسوم هر منطقه ( یک جفت آن رنگ می گردد. تمام چله ها به همین روش تا آخر سیه بندی 
می شود.

رنگ نمودن چله چه تأثیری در کار بافت خواهد داشت؟ در گروه هاي کاري با یکدیگر بحث کرده و 
پاسخ را در کالس به اشتراک بگذارید. 

شکل 36-2- سیه بندی چله ها 

جدابستن تارهای زیر و رو، قبل و بعد از تیرک کمکی و حفظ زیگزاگ چله ها به وسیلۀ نخ های  کمکی 

پس از پایان چله دوانی آیا می توان چله ها را از دستگاه خارج نمود؟ نخ های کمکی جداکننده، چه کمکی 
به کار چله دوانی می کند؟ 

در گروه ، ده سانتی متر چله بدوانید و طبق استانداردهای مرسوم در هر منطقه، آن را  تکمیل کنید. 
سپس قبل از بستن نخ های کمکی، چله مذکور را از دستگاه خارج کنید و نظم و سالمتی چله را مورد 
ارزیابی قرار دهید. نتیجۀ حاصله از این تجربه را در کالس به بحث بگذارید. همچنین تفاوت چله دواني 
انجام شده در کالس را در قالب پژوهش میداني با تصویر چله کشي مرسوم در منطقه محل سکونت 

خود بررسی کنید.

پرسش

بالف
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از باقی مانده نخ ملیله ها که به چله ها زده مي شود، مي توان برای بستن تارهای زیر و روی چله استفاده 
کرد.

شیوۀ کار؛ تارهای چله دوانده شده پشت میلۀ اول باید جدا جدا به وسیلۀ نخی از جنس پنبه  بسته شود و 
این کار روی چله های تیرک کمکی نیز صورت گیرد. به این ترتیب چله ها در چهار مرحله جدا از هم بسته 

می شود.

این نخ های کمکی پس از انتقال چله برروی دار بافت، از آن باز و کنار گذاشته می شود.

  

شکل 37-2- بستن نخ های کمکی 

توجهات
زیست
محیطی

نکته

بالف
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دج

رذ
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شکل 37-2- بستن نخ های کمکی 

ژز

شس
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بستن انتهای چله قبل از میلۀ دوم 
پس از بستن چله های زیر و رو به وسیله نخ کمکی ، انتهای چله که روی میلۀ آخر قرار دارد نیز به وسیلۀ 

یک نخ کمکی بسته و گره زده می شود.
 

 شکل 38-2- بستن انتهای چله به میله

بیرون آوردن چله از دستگاه چله دوانی و جمع کردن آن 
به کمک دو نفر چله از داخل میله های اول و دوم دستگاه چله دوانی خارج می گردد و پرتاب و در نهایت 

کالف می شود.

چرا چله دوانده شده باید از دستگاه چله دوانی خارج شود؟ چرا پس از خارج کردن چله ها باید آن را 
پرتاب و جمع نمود؟ هنرجویان پس از پژوهش در مورد دو سؤال طرح شده، نتیجه را در کالس ارائه 

دهند. 
   

کار چله دوانی با اجرای این مرحله به اتمام می رسد و مرحله دوم کار، چله ریزی خواهد بود.

پژوهشکنید

نکته
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بالف

دج
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شکل 39-2- مراحل بیرون آوردن چله از دستگاه

رذ

ز
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ارزشیابی شایستگی چله دوانی

شرح کار:
کارگاه مناسب با اصول بهداشتی در ابعاد پنجاه مترمربع

استاندارد عملکرد: 
چله دوانی با کشش یکنواخت تارها بر روی دستگاه چله دوانی پس از آماده سازی دستگاه و اجرای ملیلۀ مهار، نزلۀ پایین کشی و 

سیه بندی، قبل از خارج کردن چله از دستگاه در مدت 220 دقیقه

شاخص ها:
1 انتخاب مواد اولیه                                                                                

2 باز کردن کالف                                                                                   

3 انتخاب میله ها                                                                                   

4 قرار دادن میله ها در جای مناسب 

5 گره زدن سر نخ کالف به میلۀ اول                                                            

6 دواندن چله به صورت زیگزاگ دور میله اول و دوم                      

                                     
7 مهار موقت سر نخ پله و شمارش چله ها به صورت جفت

8 اتمام و برش و گره زدن انتهای نخ چله به میله دوم

9 اجرای ملیلۀ مهار

10 اجرای نزلۀ پایین کشی

11 سیه بندی

12 خارج کردن چله از دستگاه چله دوانی           

شرایط انجام دادن کار و ابزار و تجهیزات:
1- پوشیدن لباس کار مناسب 2- زدن ماسک کاغذی 3- نظافت محیط کار 4- انتخاب مواد اولیه چله دوانی 5- باز کردن کالف

6- انداختن نخ کالف روی دستگاه کالف باز کن 7- زدن گره شروع کار 8- دواندن چله 9- مهار سرنخ چله و شمارش چله های 
دوانده شده 10- اتمام چله دوانی و گره انتهای نخ روی میله دوم 11- تنظیم چله های دوانده شده

شرایط: مکان:کارگاه قالی بافی                وسایل: کاغذ، خودکار، میز و صندلی        زمان:220 دقیقه
ابزار و تجهیزات:    

- 4دستگاه چله دوانی )دو میله فلزی، تیرک چوبی باریک، کف یا دستگاه نگه دارنده میله های چله دوانی( - 4دستگاه کالف باز کن  
-کاغذ کاربن

- نور کافی )ترجیحاً نور طبیعی( یا استفاده از المپ با مخلوطی از نور سفید و زرد به طوری که در میدان دید چله کش قرار نداشته  
باشد و کارگاه را کاماًل روشن کند.

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی دستگاه چله دوانی1
2چله دوانی2
2تنظیم چله با اجرای ملیله بر روی میلۀ اول3
2تنظیم چله با اجرای نزله بین میله دوم و تیرک کمکی4
2شمارش و سیه بندی چله5
2آماده سازی چله برای خارج کردن از دستگاه چله دوانی6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2مدیریت کیفیت- مدیریت مواد و تجهیزات 

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، »2« است.
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چلهریزی
پودمان3
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واحدیادگیری1

انتقالچلهبردار

در پودمان قبل آماده کردن نخ های چله و چله دوانی را آموخته اید. مرحلۀ بعد از چله دوانی آماده سازی دار و 
چله ریزی است. آیا می دانید چله کشی و چله ریزی چه تفاوت هایی دارد؟ در این پودمان چله ریزی بر روی دار 
را فرا خواهید گرفت و کار آماده سازی چله و چله ریزی را به صورت مشروح، مرحله به مرحله و عملي انجام 

خواهید داد و شایستگي هاي فني و غیر فني آن را هنگام اجرای کار فرا خواهید گرفت.

انتقال و تنظیم چلۀ دوانده شده بر روی دار به صورت یکنواخت، با توجه به رجشمار و مهار ابتدای آن به روش 
دوخت با نخ پنبه ای یا میلۀ کمکی و گره زدن دسته های چله بر روی سردار در زمان قابل قبول.

چگونه می توان از سالمت و درستی چلۀ دوانده شده برای چله ریزی آگاه شد؟ آیا هر چلۀ دوانده شده  
برای هر چله ریزی مناسب است؟

از آنجایي که دارها ابعاد مختلفي دارند و قالي ها با رجشمار و نقشه هاي متفاوتي بافته مي شوند، باید چله ها 
نیز تناسب الزم را با آنها داشته باشند.چلۀ مناسب و سالم داراي مشخصاتي از قبیل زیر است:

1    باید طول و عرض چله متناسب با دار انتخاب شده باشد.
2    در ابتدای چله باید ملیله به صورت یکنواخت وجود داشته باشد.

3    بعد از ضرب چله، باید نزله یا ملیله های پایین کشی وجود داشته باشد. 
4    تارهای زیر از رو جداگانه به وسیلۀ ادامۀ نخ های ملیله یا نخ دیگری در دو قسمت، باالی ضرب و پایین 

ضرب چله، باید بسته شده باشد.

مقدمه

استانداردعملکرد

چگونگیبررسیچلةدواندهشدهبرایچلهریزی

پژوهشکنید

مشخصاتیکچلةسالم
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شکل 1-3- ابزار مورد نیاز 
روش اجرای کار

اجزای دار منتخب را از هم باز می کنیم و از سالمت و درستی انتخاب دار برای چله ریزی مطمئن می شویم. 
سپس تمام اجزای دار، از قبیل سردار، زیردار، راست روها و گوه یا اهرم های تنظیم کننده مورد بررسی قرار 

می گیرد. پس از این که تمام اجزای  دار آماده شد، می توانیم چلۀ مورد نظر را بر روی آن انتقال دهیم.

شکل 2-3- اجزای یک مدل دار عمودی

ابزارنصبومهارموردنیازدرمرحلةچلهریزی

جبالف
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انتقال چله بردار)فندک دار(
سر دار،که قباًل از راست روها جدا شده است، از بین تارهای رو و زیر در نقطه ای از چله که به وسیلۀ نخ های 
کمکی از هم جدا شده اند زیر ملیلۀ پایین کشی )نزله( عبورداده می شود. به طوری که ملیلۀ پایین کشی روی 

سردار قرار گیرد.

شکل 3-3- انتقال چله بردار
انتقال سر دار به روی راست روها

پس از قرارگیری سر دار در بین چله ها، آن را بر روی راست روها قرار می دهیم و تنظیم و محکم می کنیم.

              شکل 4-3- انتقال سردار برروی دارفندک دار                        شکل 5-3- انتقال سردار برروی داربدون فندک

بالف

ذدج
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مهار کردن دو سر نخ نزله روی سردار
در دارهای چوبی به دو طرف سر دار میخ کوتاهی را طوری باید کوبید تا کمی از آن بیرون قرار گیرد. سپس 

دو سر نخ نزله را به این میخ ها باید قالب کرد و محکم کشید تا ثابت  و گره زده  شود.

در صورت فلزی بودن سردار، باید از قبل گیره هایی برای اتصال دوسر نزله پیش بینی گردد.

شکل 6-3-مهارنخ نزله بر روی سردار

نکته

الف

ذد

ژزر

جب
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باز نمودن نخ های کمکی جدا کنندۀ تارها
نخ هایی که در زمان چله دوانی برای مهار و جدا نمودن تارهای زیر از رو بسته شده اند ، باید باز شوند و کاماًل 

از چله ها جدا گردند.

در این مرحله از کار، تارهای زیر و روی چله کاماًل رها و آزاد است و به این ترتیب تیرک سر دار تارهای 
زیر را از رو تا پایان بافت جدا نگه می دارد. بنابراین، دیگر به نخ های جدا کنندۀ مرحلۀ چله دوانی احتیاج 

نیست.

شکل 7-3- بازکردن نخ های کمکی

مهار و اتصال چله، از محل ملیلۀ اول به زیردار به روش دوخت با نخ پنبه ای
نخی از جنس پنبه چندال، به طول یک و نیم برابر عرض چله آماده می شود، به طوری که مانند طنابی محکم 
و پُرتاب باشد. سپس طناب آماده شده را باید از بین تارهای زیر و رو عبور داد و دو سر آن را محکم و کشیده 

نکته

بالف

دج
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به دو طرف راست روها یا گیره هایی که قباًل آماده شده و به زیر دار نصب است گره زد.

شکل 8-3- مهار ابتدای چله به زیردار

الف

دج

ذ

ب
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روش اجرای دوخت
نخ پنبه ای چند ال و ضخیم مانند شش رشته از نخ چله را باید پرتاب کرد و از سوراخ سوزن جوال دوز عبور 

داد و ابتدای آن را به زیر دار محکم گره زد.
سپس دوخت را باید در فاصلۀ کمی از هم تا آخر انجام داد و انتهای نخ دوخت نیز باید به زیر دار محکم 

بسته و مهار  گردد.

شکل 9-3- روش اجرای دوخت

الف

ب

ذد

ج
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نکته

مهار و اتصال چله به زیردار از محل ملیلۀ اول، به روش دوخت با میلۀ کمکی و مفتول یا نخ پنبه ای
در کنار دوخت سنتی چله به زیر دار، روش دیگری نیز رواج یافته که نسبتاً جدید است و برای این کار از 

امکانات جدیدتری استفاده می شود.

شکل 10-3- اتصال چله به زیردار به روش دوخت با میله کمکی و نخ پنبه ای

به نظر شما چرا به جای روش دوخت سنتی، از روش دوخت میله و مفتول به زیر دار استفاده می شود؟ 
آیا روش مذکور نسبت به شیوه دوخت سنتی بهتر است؟ با دریافت پاسخ این سؤاالت متوجه می شویم 

که چرا در مناطقی از کشور این شیوه رایج شده است.

نحوۀ قرار دادن و مهار میلۀ کمکی
پس از مهار و کنترل چله روی سر دار، میله یا تیرک چوبی را، که از قبل برای این کار تهیه شده است، از 
بین تارهای زیر و رو در نقطه ای که ملیلۀ  اول زده شده عبور می دهند و میله یا تیرک به صورت موقت به 

زیردار مهار و ثابت می گردد.
در این مرحله از کار، نخ های کمکی که در زمان چله دوانی به چله ها بسته شده بود و تارهای زیر و روی چله 

را از هم جدا می کرد، باز می شود و چله ها رها می گردد.

شکل 11-3- دوخت به روش میلۀ کمکی               

بالف
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دو سر نخ ملیله به دوطرف میله یا تیرک مهار محکم گره زده می شود و در ادامه، عرض چله به اندازۀ عرض 
فرش، که متناسب برای آن چله آماده شده است، از هم باز می شود و یکنواخت تنظیم می گردد، به طوری که 

اندازۀ عرض چله با اندازۀ قالی در دست بافت ، یکی شود.

روش اجرای دوخت
به تیرک مهار، پس از این که چله روی آن تنظیم گردید و محکم بسته شد، در فواصل ده تا پانزده سانتی متری 
عالمت زده می شود و به وسیلۀ مفتول نرم، باید دو نقطۀ ابتدا و انتهای تیرک به زیر دار بسته  شود. در ادامه، 

نقاط عالمت گذاری شده به تیرک با مفتول نرم و با کشش یکنواخت بسته و مهار می شود.

شکل 12-3- نمونۀ دیگری از دوخت به روش میلۀ کمکی

گره زدن دسته های چله بر روی سردار و تنظیم آنها 
پس از مهار و محکم نمودن چله بر روی زیر دار) دوخت و مهار با مفتول فلزی نرم(،مهار و گره زدن چله ها به 
سر دار انجام می شود.این کار باید دارای کششی یکنواخت و یک اندازه باشد و با زدن دو یا سه گرِه پیوسته 

برای یک دسته چله، ثابت و محکم می گردد.

نحوۀ اجرا
به صورت  و  انتخاب گردد  دار  از پشت سر  و یک دسته  رو،  از  باید یک دسته چله  برای گره زدن چله ها 
یکنواخت به وسیلۀ دو دست محکم آن را بکشند و یک گره بزنند و برای استحکام بیشتر یک یا دو گره دیگر 

را به صورت متوالی تکرار کنند.
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تنظیم گره های زده شده
پس از گره زدن کل چله ها، تنظیم نهایی چله ها انجام می شود و در نقاطی که تارها روی هم قرارگرفته اند، 

الزم است آن تارها منظم شوند و در جای خود قرار  گیرند.
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ب
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شکل 13-3- گره زدن دسته های چله بر روی سردار و تنظیم آنها 

یک دسته چلۀ دوانده شده را به طور کامل بر روي دار قالي بافي انتقال دهید و چله ها را تنظیم کنید. تمرین

گک
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واحدیادگیری2

انتقالچلهبردستگاه

سال گذشته در کتاب "نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو" پایه یازدهم، چله کشی و بافت جاجیم ساده، 
جاجیم نقش دار و جاجیم شیرکی را بر روی دستگاه عمودی آموزش دیده اید . آیا روش های چله کشی آنها 

را به یاد دارید؟ در این واحد یادگیری انتقال چله بر روی دستگاه افقی را تجربه می کنید . 

شکل 14-3- چله کشی جاجیم
با توجه به مطالبی که تاکنون در مورد قالی و جاجیم آموخته اید، به نظر شما چله کشی بر روی دار برای 
قالی بافی با چله کشی بر روی دستگاه برای جاجیم بافی، چه تفاوت ها و مشابهت هایی دارد؟ آیا می دانید چه 

مواردی را، برای انتخاب نوع چله کشی، بر روی دستگاه جاجیم بافی باید در نظر داشت؟

چله کشی با تارهای رنگی و متناسب با نقشه بر روی دستگاه جاجیم بافی با کشش یکنواخت و بستن کوجی 
به تعداد الزم در زمان قابل قبول با در نظر گرفتن ابعاد و طرح جاجیم

برای چله ریزی بر روی دستگاه جاجیم بافی تنها ابزار مورد نیاز ، قیچی است. ) البته با این فرض که چله دوانی 
آن انجام شده است. در غیر این صورت ابزار، وسایل و تجهیزات مختلفی الزم است که با بسیاری از آنها قباًل 

آشنا شده اید(.

مقدمه

ابزارموردنیاز

استانداردعملکرد
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شکل 15-3 - قیچی 

ابتدا  انواع بافته های داری و دستگاهی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یعنی  می دانید که چله کشی در 
چله دوانی شده و سپس بر روی آنها چله ریزی می شود . برای چله کشی جاجیم مانند قالی، می توان از هر دو 
روش گفته شده ، در همۀ حالت های آنها استفاده کرد . انتخاب روش چله کشی برای جاجیم ،  به شیوه های 
مرسوم در هر منطقه با توجه به ویژگی های فرهنگی ) آداب و رسوم ( وابسته است . همچنین به امکانات و 
ویژگی های فنی مانند ؛ نوع دستگاه ، نوع چله کشی ، روش بافت ، پایین کشی1 و در نهایت خواست بافنده 

بستگی دارد . 

روش های چله کشی جاجیم

تلفیقی گره زدنی

غیرمستقیم)چله دوانی و چله ریزی(

گردان ثابت

مستقیم

شکل 16- 3 - جدول روش های چله کشی جاجیم بر روی دستگاه افقی

همان طور که در جدول باال مشاهده می شود هر کدام از روش های چله کشی ، از لحاظ فنی امکاناتی را فراهم 
می کند که در نهایت ، اولویت داشتن هر کدام از آنها برای بافنده ، باعث انتخاب نوع چله کشی می گردد .

چنانچه فضای کافی با توجه به طول در نظر گرفته شده برای جاجیم در اختیار باشد ، بهتر است چله کشی 
مستقیم یا غیر مستقیم ، از نوعی باشد که نیاز به پایین کشی نداشته باشد . مانند جاجیم هایی که در روستاها 

1- پایین کشی در پودمان پنجم همین کتاب آموزش داده می شود .

انتخابنوعچلهکشی



پودمان 3:  چله ریزی 

71

و در بین عشایر در فضای باز که محدودیت طولی وجود ندارد بافته می شوند . در این روش با پیشرفت بافت، 
بافنده محل خود و کوجی یا کوجی ها را جا به جا کرده و بافت را به اتمام می رساند . اما اگر فضای الزم وجود 
پایین کشی وجود  امکان  انتخاب کرد که  را طوری  یا غیرمستقیم  باشد می توان چله کشی مستقیم  نداشته 
داشته باشد . در این حالت اگر چله کشی بر روی دار یا دستگاه عمودی باشد ، می توان از چله کشی مستقیم 
به صورت ترکی یا همدانی یا تلفیقی بهره برد که تقریباً به میزان سی تا پنجاه سانتی متر کمتر از دوبرابر طول 
دار امکان بافت وجود خواهد داشت . اما اگر چله کشی بر روی دستگاه افقی باشد ، ابتدا باید به میزان دلخواه،  
چله دوانی و سپس بر روی دستگاه چله ریزی کرد . در یک روش چله به دور تیرک باالیی پیچیده می شود و 
با پیشرفت بافت، جاجیم بافته شده بر روی تیرک پایینی جمع می شود . در این حالت تیرک های باالیی و 

پایینی با توجه به نوع دستگاه باید قابلیت چرخش حول محور خود و ثابت شدن را داشته باشند. 

اکنون به نظر شما با توجه به فضای کارگاه این درس و تجهیزاتی که در اختیار دارید، برای انتقال چله 
بر روی دستگاه افقی، کدام روش برای شما مناسب تر است؟ در این مورد با هم گروه های خود بحث و 

گفت وگو کنید و پاسخ خود را در کالس ارایه دهید. 

جاجیم بافته ای است که تارهای آن رنگی می باشد. این ویژگی، تفاوت اصلی چله کشی جاجیم  با  تمام انواع 
چله کشی ها است . در حقیقت چله کشی جاجیم تنها شیوه ای است که تارهای آن ، از رنگ های متنوع انتخاب 
می شود . رنگ تارها در بافته هایی مانند انوع گلیم، قالی و ... می تواند تک رنگ باشد که معموالً سفید رنگ 
است . زیرا در این دست بافته ها ، تارها با گره یا پود دهی سراسری و یا پودپیچی پوشانده می شوند و رنگ 
تارها دیده نمی شود. اما در جاجیم چون رنگ تارها دیده می شوند و طرح جاجیم را شکل می دهند، لزوماً باید 

رنگی و متناسب با طرح و نقش در جای خود قرار گیرند. 

جاجیم ها به صورت تارنما و یا تار و پودنما هستند. از این رو فاصلۀ تارها در هنگام چله کشی بر روی 
دستگاه برای جاجیم، با توجه به تارنما یا تار و پود نما بودن آن تغییر می کند. نکتۀ اول این است 
که برای چله کشی جاجیم تار نما، هیچ فاصله ای بین تارها در نظر گرفته نمی شود. اما در چله کشی 
برای جاجیم تار و پودنما، بین تارها به اندازه نصف قطر تار، فاصله باید وجود داشته باشد. نکتۀ دوم 
هم این است که در صورت تار و پود نما بودن جاجیم ، پودها نیز متناسب با طرح باید رنگی باشد، در 
حالی که در جاجیم تارنما اجباری به رنگی بودن پودها نیست و می تواند از ابتدا تا انتهای کار از یک 

رنگ انتخاب شود.

بحثو
گفتوگو

آمادهسازیتارهایجاجیم

نکته
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شکل 17-3- رنگ تارهای جاجیم، در چند طیف و رنگ متنوع

ویژگی های نخ های جاجیم 
مواد اولیۀ مورد استفاده در جاجیم معموالً از جنس پشم بوده و به صورت پُرتاب و رنگی است . به جای نخ 
پشمی برای بافت جاجیم می توان از نخ های پنبه ای ، ابریشمی ، کاموا یا آکرولیک نیز استفاده کرد. پودها در 
جاجیم بافی مانند نخ های پرز در قالی ، نباید پرتاب باشند و اگر این پودها دارای یک سوم تاب تارها باشد 

مناسب هستند. 
در هنگام تهیۀ نخ برای تارهای جاجیم باید نکات زیر را رعایت کرد؛

1 جنس و کیفیت نخ با توجه به نوع جاجیم )پرتاب بودن تارها( انتخاب شود.

2 تعداد نخ های رنگی با توجه به طرح جاجیم انتخاب شود.

3 مقدار نخ ها از هر رنگ با توجه به ابعاد و طرح جاجیم محاسبه و تعیین شود.

هر قدر کیفیت نخ های رنگی جاجیم به ویژه تارها، بهتر باشد، جاجیم بافته شده از مرغوبیت بیشتری برخوردار 
خواهد بود .

شکل 18-3- انواع نخ های جاجیم
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چگونه کیفیت نخ های رنگی تارها برای جاجیم بافی تشخیص داده می شود ؟

پیاده کردن طرح جاجیم هنگام چله کشی
برای پیاده کردن طرح جاجیم مورد نظر، ابتدا باید در هنگام چله دوانی به زمان و محل تغییر و اتصال نخ های 
رنگی توجه داشت . با تغییر تعداد تارهای رنگی کنار هم ، که می تواند از یک تار رنگی تا تعداد زیادی تار 
رنگی در عرض باشد، نوارهای طولی به صورت راه راه شکل می گیرد . با کم و زیاد کردن تعداد تارها ، می توان 

چله کشی های متنوعی برای جاجیم به وجود آورد. 

 هنگام انتقال چله بر روی دستگاه ، دو اصل اساسی زیر باید رعایت شود؛
1 رنگی بودن تارها متناسب با جاجیم مورد نظر 

2 میزان تراکم تارها

در هر کدام از حالت های چله کشی برای دست بافته ها ، محل اتصال نخ ها ، چه به دلیل تغییر رنگ یا 
اضافه کردن نخ هم رنگ با تار قبلی ، در طول بافت نباید مزاحمتی ایجاد کند .

شکل19-3-چله ریزی بر روی دستگاه برای بافت جاجیم

پرسش

نکته
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شکل20-3-چله کشی بر روی دار در حالت افقی برای بافت جاجیم
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نکات مهم در هنگام انتقال چله بر روی دستگاه افقی
در واحد یادگیری قبل چله دوانی و چله ریزی بر روی دار را فراگرفته اید. چله ریزی بر روی دستگاه تقریباً شبیه 
به چله ریزی بر روی دار است . با این توضیح که نوع دستگاه جاجیم در انتخاب روش انتقال تأثیر مستقیم 
دارد. بعد از چله دوانی با توجه به طول جاجیم که اغلب بین 15 الی 20 متر است و همچنین طرح آن، که قرار 
است بافته شود، تارها بر روی دستگاه منتقل می شود )عرض جاجیم ها نیز اغلب بین 15 الی 50 سانتی متر 
است(. یکی از روش های چله دوانی که برای جاجیم می توان استفاده کرد این است که نخ ها با استفاده از 
چوب - میخ های بلندی که در زمین به صورت یک چهار ضلعی قرار گرفته اند، توسط دو شخص به صورت 
دو نفره، که یکی از آنها دارای مهارت بیشتری است، به دور آن چوب میخ ها، گردانده می شود. همچنین این 
دست بافته )جاجیم ساده( این قابلیت را دارد که به راحتی و با چند میلۀ فلزی یا چوبی، دستگاه آن را بر 
روی زمین برپا کرد . همان گونه که عشایر در مناطق مختلف این کار را انجام می دهند . چهار میلۀ چوبی از 
نوع چوب هایی که نسبت به فشار مقاوم هستند یا لوله  های فلزی به قطر بین 3 تا 5 و ارتفاع 30 سانتی متر 
برای مهار چهار طرف گوشه های چله بر روی زمین نصب می شوند. سر دستگاه و زیر دستگاه )برای اتصال 
باال و پایین چله( می تواند دو میله به قطر 5 تا 10سانتی متر باشد که طول آن نیز نسبت به عرض جاجیم 
موردنظر از هر طرف حدوداً ده سانتی متر بلندتر است. سه میله چوبی دیگر نیز مانند سه پایه در میانه کار 
برای نگهداشتن کوجی قرار می گیرد . برای مهار پایین و باالی چله های دوانده شده می توان از یک نخ چندال، 
مانند نخ ملیلۀ پایین کشی که در واحد یادگیری گذشته درست کردن آن را یاد گرفته اید استفاده کرد. یک 
سر نخ ملیله، از میان یک سر چله ها عبور کرده و سپس دو سر آن به دور چوب یا میلۀ پایینی دستگاه که 
در زمین به صورت عمودی فرو رفته اند پیچیده و محکم می شوند. سر دیگر چله نیز با یک نخ ملیله دیگر به 

همین شکل به دو میله یا چوب دیگر متصل می شوند تا چله ها کنار یکدیگر صاف و یکنواخت قرار گیرند.

برای چله ریزی بر روی دستگاه افقی) از نوع فلزی یا چوبی( آنچه باید مورد توجه قرار گیرد دو عنوان زیر است:
1 یکنواخت بودن کشش چله ها.

2 رعایت فاصلۀ بین تارها با توجه به تار نما یا تارو پودنما بودن جاجیم.

چنانچه برای چله ها از نخ های مصنوعی مانند کاموا استفاده می شود باید کشش آنها به اندازه ای باشد 
که پاره نشوند.

نکته
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در گروه های دو نفره ابتدا یک طرح جاجیم به عرض 30 سانتی متر را بر روی کاغذ شطرنجی با 7 رنگ 
با مداد رنگی طراحی کنید. سعی کنید ضخامت خطوط رنگی جاجیم متفاوت باشد . سپس با کمک 
یکدیگر و با دقت و به طول دلخواه متناسب با نقشه خود ، چله دوانی و سپس چله ریزی بر روی دستگاه 
جاجیم را انجام دهید و اگر فرصت برای بافت یک طرح کوچک به عنوان تمرین را دارید، با توجه به 

طرحی که می زنید به تعداد الزم کوجی ببندید.

در پایۀ دهم روش کوجی بندی را در درس " چله کشی و بافت انواع گلیم " آموزش دیده اید. بستن 
با ایجاد امکان زیر رو  کوجی در دست بافته ها مزایای زیادی دارد. کوجی بر روی چلۀ جاجیم هم، 
کردن پیاپی تارها، باعث راحتی و باال رفتن سرعت بافت می شود. از دیگر سو با افزایش تعداد کوجی ها 
می توان نقوش متنوع و پیچیده را نیز بر روی جاجیم پیاده کرد. کوجی به مثابۀ یک خط کش، همیشه 
مقابل چشمان بافنده قرار دارد و به او برای کنترل وضعیت بافت در صورت جمع یا بازشدن جاجیم 

کمک می کند. 

اگر جاجیم دارای طرحی ساده باشد از یک کوجی استفاده می شود و تارهای زیر و رو به وسیلۀ آن از هم جدا 
می شود. به این صورت که یک تار از داخل حلقۀ ایجاد شده در کوجی و یک تار در بین حلقه ها قرار می گیرد. 
حتی می توان جاجیم های کم عرض و بسیار ساده را بدون استفاده از کوجی بافت که در این صورت زمان 

بافت بیشتر خواهد شد. 

نکتهو
یادآوری

فعالیت
عملی
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ارزشیابی شایستگی انتقال چله بردار

شرح کار:
کارگاه مناسب با اصول بهداشتی در ابعاد 50 مترمربع

استاندارد عملکرد: 
انتقال و تنظیم چلۀ دوانده شده بر روی دار، به صورت یکنواخت با توجه به رجشمار و مهار ابتدای آن به روش دوخت با نخ پنبه ای 

یا میلۀ کمکی و گره زدن دسته های چله بر روی سردار در مدت 180 دقیقه 

شاخص ها:
1 جداسازی سردار و انتقال چلۀ دوانده شده بر روی دار و نصب مجدد سردار با در نظر گرفتن نکات ایمنی                                                                                

2 مهار ابتدای چله به روش دوخت با نخ پنبه ای یا میلۀ کمکی با توجه به رجشمار به صورت یکنواخت و مرتب                                                                                   

3 گره زدن دسته های چله بر روی سردار با در نظر گرفتن استحکام گره ها و باز کردن آنها هنگام پایین کشی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: مکان:کارگاه قالیبافی                وسایل:                                                   زمان:180 دقیقه

ابزار و تجهیزات:    
- دار قالی بافی مناسب برای چله ریزی به تعداد الزم 

- مقداری نخ مناسب برای دوخت یا مفتول فلزی و لولۀ کمکی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1وارسی چله دوانده شده و جداسازی اجزای دار )سردار(1

عبور سردار از بین تارهای زیر و رو و قرار دادن آن روی راست روها و 2
2مهار دو سر نخ نزله بر روی طرفین سردار

نخ 3 با  دوخت  روش  به  زیردار  به  اول(  ملیله  )محل  چله  ابتدای  مهار 
2پنبه ای

ــتفاده از 4 ــا اس ــردار ب ــه زی ــه اول( ب ــل ملیل ــه )مح ــدای چل ــار ابت مه
ــی ــۀ کمک 2میل

2گره زدن دسته های چله بر روی سردار و تنظیم آنها5

ــرش و 6 ــدای ف ــاس ابت ــم کرب ــره و گلی ــدی و زدن زنجی ــی بن کوج
ــی ــم نهای 2تنظی

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2مدیریت کیفیت 

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، »2« می باشد.
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ارزشیابی شایستگی انتقال چله بر دستگاه

شرح کار:
چله دوانی صحیح یک جاجیم با 7 رنگ به عرض 30 سانتی متر مطابق نقشه 

استاندارد عملکرد: 
چله کشی با تارهای رنگی و متناسب با نقشه بر روی دستگاه جاجیم بافی با کشش یکنواخت و بستن کوجی به تعداد الزم در زمان 

قابل قبول با در نظر گرفتن ابعاد و طرح جاجیم

شاخص ها:
1  انتخاب نوع چله کشی مناسب با توجه به نوع دستگاه افقی                                                                                

2  تطابق تعداد تارهای رنگی با نقشه جاجیم                                                                                   

3  بر روی دستگاه با کشش مناسب و کوجی بندی آن 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان:کارگاه قالیبافی                وسایل: کاغذشطرنجی، مداد رنگی                                 زمان:180 دقیقه

ابزار و تجهیزات:    
- دستگاه افقی مناسب برای چله ریزی جاجیم به تعداد الزم 

- مقداری نخ مناسب برای دوخت یا مفتول فلزی و لولۀ کمکی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 2 مرحله کارردیف

1آماده سازی تارهای جاجیم )چله(1

2چله دوانی بر اساس طرح جاجیم2

3چله ریزی انتقال چله بر دستگاه جاجیم بافی افقی و کوجی بندی3
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

2مدیریت کیفیت 

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، »2«  می باشد.
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مقدمه

در کتاب »دانش فنی پایه« به طور کلی با مفاهیم مربوط به اجزای تشکیل دهندۀ قالی و ابزار مورد استفاده 
برای بافت آن آشنا شده اید. همچنین در کتاب »چله کشی و بافت انواع گلیم« و نیز در پودمان های قبل 
این کتاب، آموختید که پس از انتخاب دار قالی مناسب و نصب اجزای آن، چگونه چله کشی یا چله دوانی 
آماده  بافت  شروع  برای  کار  دم  اصطالح  به  یا  چله ها  ابتدای  چگونه  سپس  و  می شود  انجام  چله ریزی  و 
می گردد. در این فصل، بافت قالی را با استفاده از دو گره رایج و متداول در کشور از روی یکی از انواع نقشه، 

)شیرازه پیچی، پودکشی، پیش کشی و قیچی زدن سرگره ها( فراخواهید گرفت. 

آیا می دانید ویژگی های هرکدام از گره متقارن و نامتقارن چیست؟ آیا می توانید تصور کنید گره زدن نخ برای 
بافت بدنۀ اصلی قالی، چه روش های متنوعی دارد؟

سال های  از  کتاب  چند  به  مروری  دارید  نیاز  ابتدا  پودمان،  این  یادگیری  برای  بیشتر  آمادگی  منظور  به 
قبل خود داشته باشید. باید گفت تمام مراحلی که 
تاکنون آموخته اید و حتی مبحث پودمان بعد، یعنی 
پایین کشی می تواند توسط استادکاران مرتبط، آماده 

شود و در اختیار شما قرار گیرد. 
که  مطالبی  درک  می کنید  احساس  اگر  رو  این  از 
تاکنون یاد گرفته اید، با توجه به توانمندی هایی که 
نگران  چندان  است،  سخت  کمی  شما  برای  دارید، 
بافت  در  اصلی  نوعی  به  و  بر  زمان  فرایند  نباشید. 
است،  هنرمند  و  ماهر  بافندۀ  عهدۀ  بر  که  قالی، 

عناوین مشخص شدۀ همین پودمان است. 
دارد،  را  بافت هم سختی های خاص خود  کار  البته 
اصلی  بدنۀ  بافت  بودن  جذاب  میزان  بیان  برای  اما 
در  را تصورکنید که  زمینه ای  پیش  قالی، می توانید 
این مرحله از حضور بالفعل فناوری، و راحت تر و لذت 

بخش تر شدن کار خبر می دهد. 
                                                                                                          شکل 1-4- بافت قالی

بافت قالی با گره متقارن یا نامتقارن، از روی یکی از انواع نقشه و کنترل هر رج، قبل از شیرازه پیچی، عبور 
دادن پود زیر و رو، پیش کشی و قیچی کاری

استاندارد عملکرد
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اگر اآلن به شما بگویند برای بافت قالی هیچ نقشه ای در اختیار نخواهید داشت، چه واکنشی نشان بحثوگفتگو
می دهید؟ نظر خود را درباره آن در کالس بیان کنید. 

فرش های ذهنی بافت
بافت بدون نقشه بیشتر بین عشایر و روستاییان متداول است. بافنده در ذهنی بافی، با توجه به طرح هایی که 
بارها نقوش آن را بافته، و ضمن تکیه بر پیش زمینه های ذهنی و خواسته های خود، مشاهداتش از اشیا و 
منظره های موجود در اطراف خویش و با اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای، نقشی را در نظر می گیرد و آن 

را بدون نقشۀ قبلی می بافد.

شکل 2-4 - نقش مایه هایی از قالی های ذهنی بافت روستای ویست

پیاده کردن طرح و نقش با خطوط شکسته و هندسی بر روی فرش، بدون استفاده از الگو و طرح و نقش، 
نقاشی،  طراحی،  در  شیوه  این  است.  روستایی  و  عشایر  قالی  و  فرش ها  در  نقش پردازی  شیوۀ  قدیمی ترین 

رنگرزی و نقطه گذاری از نظام خاص شهری بافی )کالسیك( پیروی نمی کند. 

راجع به  ارزش فرهنگی و هنری فرش هایی که بدون استفاده از نقشه بافته شده است تحقیق کنید و 
نتایج آن را به صورت مکتوب در کالس به اشتراک بگذارید.

بافت فرش از روی اُرنگ
اُرنگ  به مدل هایی گفته می شود که قبل از ابداع کاغذ شطرنجی، با استفاده از آنها فرش های دستباف بافته 
می شد. این اُرنگ ها یا از روی تکه های فرش های قدیمی تر که برای همین کار نگه داری می شدند یا از روی 
طرح دستمال ها بافته می شدند. اُرنگ ها تا همین اواخر در مناطق روستایی و عشایری مورد استفاده بود و 

حتی امروزه نیز گهگاه می توان استفاده از آن را مشاهده کرد. 

انواع بافت فرش از نظر نقشه

پژوهشکنید
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شکل4-4-دستمال هریسشکل3-4-اُرنگ بختیار

با تهیۀ یك تکه فرش کهنه یا دستمال یا هر چیزی که طرحی ساده داشته باشد ، سعی کنید از روی 
آن نقشه خوانی انجام دهید.

بافت فرش از روی نقشه های شطرنجی
»نقشه« در فرش بافی،  برنامۀ اجرایی و حساب شدۀ کار بافت است. به عبارت دقیق تر نقشۀ فرش طرح 
و ابزاری است که نقاش یا طراح در بافت فرش پیش بینی مي کند و آن را بر روی کاغذ های چهارخانه 
می کشد. هر خانۀ کوچك کاغذ میلی متری نشانه یك گره است و تعداد گره هر ردیف بر حسب اندازۀ قالی 

معین می شود. 
در گذشته های دور برای نقشه کشی به جای کاغذ از پوست و پارچه نیز استفاده می شده است. معموالً براي 
اجزای مختلف قالی نظیر حاشیه، زمینه و ترنج، نقشه های جداگانه می کشند. سپس نقشه ها به قطعه هایی 

دلخواه مثاًل ده تا پنجاه رج و یا کمتر، یا بیشتر به صورت افقی بریده و جدا می شود. 
چنانچه نقش به صورت رنگی بر روی کاغذ قالی نشان داده شود کار بافنده ساده تر می شود. نقشه کش، نقشۀ 
فرش را، معموالً با رنگ های مخصوص، که از قبل آماده کرده و در ظروف و کاسه های ویژه قرار داده است، با 
قلم مو بر روی کاغذ نقشه یا کاغذ شطرنجی ترسیم می کند. امروزه اغلب از نرم افزارهای مخصوص رایانه ای 

برای طراحی و سپس از چاپگرهای رنگی، برای چاپ نقشه استفاده می شود. 

تمرین
کالسی
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شکل 5-4- نقشه شطرنجی
بافنده با نگاه به نقشه، رنگی را انتخاب می کند، سپس رنگ خامه را بر می دارد و بعد از گره زدن، در عرض 
نقشه به دنبال مربع های کوچك دیگر از همان رنگ می گردد. چه بسا ممکن است از آن رنگ در رج مورد 
نظر دیگر استفاده نشده باشد، ولی بافنده مجبور است نقشه را بررسی کند. به عبارت دیگر بافنده برای هر 
رنگ، بعد از بافت هر یك گرۀ )یا چند گره کنار هم(، مجبور است عرض نقشه را با چشم دنبال کند. پس از 
نقشه خوانی از روی کاغذ شطرنجی و انتخاب رنگ، بافنده باید چلۀ مورد نظر را پیدا کند. در طرح های سنتی 
که تعداد رنگ کمتر است بافنده از روی آخرین رج بافته شده می تواند به راحتی چله یابی کند. اما بافتن 
فرش از روی نقشه های شطرنجی، در صورتی که رنگ های متعددی داشته باشد، بسیار طاقت فرسا و زمان بر 

است و از عهدۀ هر بافنده ای بر نمی آید. 
 بافت فرش از روی نقشه های عددی )کدبندی(

بعد از وارد شدن رایانه به زندگی روزمره و آشنا شدن هنرمندان با این حرفه، بسیاری از افراد برای طراحی 
از رایانه عالقه مند شدند اما همچنان مقاومت هایی نیز وجود داشته و دارد.  تابلو فرش به استفاده  فرش و 

هرچند این هنر یعنی طراحی فرش سرانجام توسط کامپیوتر جای خود را پیدا کرد. 
در صورتی که تعداد رنگ یك نقشۀ فرش باال باشد بافت از روی نقشه های شطرنجی کار سختی خواهد بود، 
زیرا تشخیص رنگ های شبیه هم برای بافندۀ معمولی راحت نیست. به همین منظور روش نقشۀ کدبندی 

توسط هنرمندان مشهد و تبریز ابداع شد. 
در این روش ابتدا رج یا الیه مشخص می گردد، سپس رنگ مورد نظر برای بافت نوشته می شود، آنگاه شمارۀ 
را به صورت  نیازندارد که رنگ  بافنده  این ترتیب  به  بافته شوند می آید.  این نخ خامه  با  باید  گره هایی که 

متوالی عوض کند و یك رنگ را 
در  آن  های  گره  تمام  بافتن  تا 
رج مورد نظر زمین نمی گذارد. 
عالوه بر سرعت، دقت بافت نیز 
تفاوت  و  باالست  روش  این  در 
در  اشتباه  باعث  رنگ ها  جزیی 

استفاده از نخ نخواهد شد.

                                                                             شکل6-4- قسمتی از یک نقشۀ عددی
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در نقشۀ عددی، ابتدا شمارۀ رج مشخص شده است. بعد شمارۀ رنگ و سپس شماره گره هایی که باید با آن 
شمارۀ رنگ خامه بافته شوند می آید.  چون رنگ های خامه با شماره مشخص شده اند، بافنده در نقشه و در 
خامه ها، به هیچ وجه درگیر تشخیص طیف رنگ ها نمی شود. او بالفاصله از روی نقشه، که بر اساس اعداد 
نوشته شده اند، شمارۀ رنگ را می خواند و سپس از روی شمارۀ خامه ها، رنگ خوانده شده را بر می دارد. در 

این مدل سرعت و دقت نقشه خوانی و انتخاب رنگ، نسبت به نقشه شطرنجی، باالتر خواهد رفت. 
در این مدل برای راحت تر شدن عمل چله یابی، چله ها به دسته های ده تایی و حتی پنج تایی عالمت گذاری 
یا رنگ می شوند. این کار برای پیدا کردن چله هایی که مضربی از پنج یا ده هستند، بسیار مناسب است. هر 

چند، بافنده برای چله یابی شماره های مابین آنها، کماکان نیاز به شمارش دارد.

راجع به میزان استفاده از نقشۀ عددی در بین نسل جدید بافندگان، در اینترنت جست و جو کنید و 
نتایج آن را به صورت مکتوب به هنرآموز خود تحویل دهید.

آوازهای سنتی نقشه خوانی
بیشتر در زمان های نه چندان دور، جهت تسریع عملیات بافت و ایجاد تنوع و بهره گیری از موسیقی و تأثیر 
موسیقی بر روحیه بافندگان، آوازهای نقشه خوانی رواج داشته است. وقتی چند بافنده پشت یك دار قالی بافی 
قرار می گیرند، الزم است همه با هم، رج به رج کار بافت را انجام دهند. به همین منظور شخصی با عنوان 
نقشه خوان، با آوازهای محلی هر منطقه، نقشه را به بافندگان اعالم می کند )هر منطقه اصطالحات و مفاهیم 
خاص خود را دارند(. در این روش معموالً نقشه خوانی از وسط فرش یا وسط واگیره خوانده می شود. در نمونۀ 

 زیر ده رج اول یك نقشۀ شطرنجی به سبك آوازهای محلی کرمان ارائه می شود.

شکل7-4- نمونه ای از یک نقشه شطرنجی برای آوازخوانی سنتی 

رج یك تا پنج: دوال، سورمۀ پنج پو )یعنی ساده بافی پنج رج سورمه ای می بافیم(.
رج شش: پنج تا تون ول کرده کرمك را قهوه بباف )یعنی پنج گره سورمه ای ببافیم و کرمك را با قهوه ای 

شروع می کنیم(.
رج هفت: قهوه اولش یکی بقیه اش بید مشکی )یعنی قهوه ای روی اولین قهوه ای که روی رج قبل بافتیم 

می بافیم و بقیه اش را بیدمشکی تا آخر(.
رج هشت: قهوه جا خواه، یشك قهوه.)قهوه ای ها جای خود و بیدمشکی هم جای خود(.

پژوهشکنید
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رج نه: قهوه ای جاخواه یشکی اول بقیه دوغی) مثل رج قبل قهوه ای ها جای خود و بیدمشکی هم جای خود(.
رج ده: نو افتاده بندازیم یش سفید شش چین ،یازدش قهوه هفت چین، سه اش چهره شش چین، دواش 

قهوه سه چین، یازدش الکی پنج چین.
دستگاه و نرم افزارهای نقشه خوان صوتی

اساس کار نقشه خوان های صوتی همان نقشۀ عددی است. با این توضیح که به جای چاپ اعداد بر روی کاغذ، 
همان اعداد توسط دستگاه یا نرم افزارها خوانده می شود. درست مثل این که شخصی کنار بافنده بنشیند و 
نقشه را برای او بخواند. در این صورت بافنده بدون اینکه به نقشه نگاه کند، ضمن اینکه سرعت کار بیشتری 

دارد، می تواند کار بافت را انجام دهد.

شکل8-4- لوگوی انواع دستگاه و نرم افزارهای نقشۀ صوتی

پس از چله ریزی و دوخت ابتدای چله به زیر دار یا چله کشی مستقیم بر روی دار، به ترتیبی که در کتاب 
»چله کشی و بافت انواع گلیم« فرا گرفته اید، بهتر است کوجی بسته شود. دراین صورت الزم است با نخی 

همجنس نخی که چله کشی شده است یا با پود مناسب ، چند سانتی متر گلیم سوف بافته شود.

شکل 10-4- نامتقارن چپ )فارسی(شکل 9-4- متقارن راست )ترکی(
گره زدن یکی از امتیازات مهم قالی نسبت به سایر دست بافته های دستی مثل گلیم، جاجیم و غیر آنهاست. 
گره زدن عبارت است از پیچیدن نخ پشمی یا ابریشمی که اصطالحاً به آن »خامه« می گویند، به دور دو تار 
زیر و روی کنار هم. به ترتیبی که دو سر آن به سمت بیرون و به طول الزم، آزاد باشد. در این حالت پرز قالی 

به وجود می آید.
شیوه های متنوعی برای زدن گره قالی وجود دارد. متداول ترین دسته بندی آن؛ گره متقارن و نامتقارن است. 
نامتقارن چپ «،  اجرا دارند. » متقارن راست « و »  قابلیت  نیز در حالت های مختلف  این دو  از  هر کدام 

رایج ترین آنهاست.

بافت گره
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گره متقارن )ترکی(
این گره با کمك قالب و انگشتان دست چپ زده می شود. بدون استفاده از قالب هم می توان این گره را اجرا 

کرد همچنان که به ندرت در برخی مناطق رایج است.

نحوۀ صحیح زدن گره متقارن )ترکی( با قالب
1 در حالی که قالب در دست راست و سر نخ خامه با دو انگشت نشانه و شست دست چپ گرفته شده اند، 

تار زیر از باالی ضربدری، با نوک قالب گرفته می شود.
2 سر خامه با انگشت نشانۀ دست چپ به پشت تار زیر هدایت می شود.

3 با رها کردن قالب، تار مورد نظر روی خامه و انگشت نشانه قرار می گیرد )سر خامه به سمت جلو خم 

می شود(.
4 سر خامه با انگشتان نشانه و شست گرفته می شود )نوک انگشتان باید در یك ردیف باشند(.

5 با نوک قالب تار رو از سمت چپ از زیر ضربدری گرفته می شود.

6 هم زمان با رها کردن انگشت نشانه دست چپ از پشت خامه، قالب باال می آید و خامه را می گیرد.

7 قالب کمی می چرخد و سر خامه از زیر گره خارج می شود.

8 گره با انگشت نشانه و شست به پایین هدایت می شود.

9 اضافه خامه با استفاده از تیغۀ قالب بریده می شود.

بالف

دج
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شکل 11-4- نحوه اجرای گره ترکی

با استفاده از گره متقارن بر روی چله ای که آماده کرده اید، چند رج ساده بافی انجام دهید. دقت کنید 
گره ها را به صورت صحیح و بدون حرکات اضافۀ دست اجرا کنید.

هنگام نشستن پشت دار قالی، به ترتیبی که در کتاب های قبلی فراگرفته اید، اصول بهداشتی را رعایت 
کنید و در فواصل زمانی معین، مثاًل هر بیست دقیقه، برای استراحت دست از کار بکشید.

در چه مناطقی قالی بافی به روش گره متقارن ) ترکی ( بافته می شود؟

 
گره نامتقارن )فارسی(: این گره با استفاده از کارد یا چاقو و با انگشتان هر دو دست زده می شود. با کمك 
قالب سر کج، که چند سالی ست از اختراع آن می گذرد، هم می توان این گره را اجرا کرد. برای آشنایی بیشتر 

فیلم کوتاهی از نحوۀ اجرای این گره با قالب سرکج، در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 
نحوۀ زدن گره نامتقارن )فارسی(:

1 در حالی که چاقو در دست راست و سر نخ خامه با دو انگشت نشانه و شست دست چپ گرفته شده است، 

ایمنی

تجزیهوعمل

پرسش

رذ

ژز
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انگشت نشانۀ دست راست کمی قبل تر از محل گره مورد نظر، وارد چله ها می شود و پس از گرفتن هر دو تار 
زیر و رو، به سمت بیرون فرش هدایت می گردد.

2 سر خامه با انگشت نشانۀ دست چپ به پشت تارهای زیر و رو زیر هدایت می شود.

3 با رها کردن دست راست، تارهای زیر و رو روی خامه و انگشت نشانۀ دست قرار می گیرد.

4 با انگشتان دست راست، تارهای زیر و رو از هم کمی باز می شود تا سر پرز بین تارها قرار گیرد.

5 با انگشت نشانه دست راست سر پرز از داخل به بیرون به دور تار روی سمت راست پیچیده می شود و از 

زیر گره خارج می شود.
6 گره با انگشت نشانه و شست، به پایین هدایت می شود.

7 اضافه خامه با استفاده از تیغۀ چاقو بریده می شود.

بالف

دج

رذ
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شکل 12-4- نحوۀ اجرای گره فارسی

با استفاده از گره نامتقارن، چند رج ساده بافی انجام دهید. دقت کنید گره ها را به صورت صحیح و 
بدون حرکات اضافۀ دست انجام دهید و اصول نشستن پشت دار قالی را نیز رعایت کنید.

ممکن است نحوۀ اجرای دو گره گفته شده، توسط بافندگان با تغییراتی همراه باشد. برای مثال ممکن 
است در اجرای گره ترکی اولین تار از زیر ضربدری برداشته شود. همچنین ممکن است در اجرای گره 
فارسی ترتیب کار به نحو دیگری باشد. در هر حال گره های حاصله یکسان خواهند بود. اما دو روش 

گفته شده، با توجه به سرعت اجرای گره و در نظر گرفتن اصول بهداشتی، در اولویت قرار دارند.

به نظر شما چرا بهتر است گره نا متقارن هم با استفاده از قالب سرکج بافته شود؟   

مناطقی را که در آنها قالی بافی به روش گره نا متقارن ) فارسی ( بافته می شود، را نام ببرید.

بافتن شیرازه
بافت چند تار از کناره های راست و چپ چلۀ قالی، چه در حین بافت چه بعد از بریدن قالی از دار و در مرحلۀ 

تکمیل را »شیرازه« می گویند. 
از ریش ریش شدن و  لبه های قالی می گردد. همچنین شیرازه مانع  باعث استحکام وحفظ  بافت شیرازه 

گسیختگی تارها می شود و با پوشانیدن سر پودها، نظم و ظرافت خاصی به دو طرف قالی می دهد.
انواع شیرازه

شیرازه بستن در مناطق مختلف قالی بافی متفاوت است. در هر حال به طور کلی شیرازه بستن دو نوع است:
الف( شیرازه پیچی درحین بافت قالی   

ب( شیرازه پیچی بعد از بافت قالی  

نکته

بحثوگفتگو

پرسش

تجزیهوعمل

ز
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  شیرازه پیچی درحین بافت قالی: شیرازه پیچی درحین بافت قالی که به » شیرازه متصل « مرسوم است، 
انواع مختلفی دارد:

متصل ساده، متصل متخاصم، متصل متقاطع و متصل سوف یا کرباس باف.

نحوۀ شیرازه پیچی متصل ساده: برای بافت شیرازۀ متصل ساده از نخی هم جنس و هم رنگ خامۀ قالی 
درحالی که قطر آن دو برابر شده است،  استفاده می شود. با ایجاد حلقه ای در وسط نخ انتخاب شده، از پشت 
دو تا چهار تار چلۀ شیرازه عبور داده می شود. سپس ابتدای رشته نخ از میان حلقه عبور داده می شود و به 

این ترتیب بافت زنجیرۀ ابتدای شیرازه شکل می گیرد. 
با مهار شدن نخ شیرازه می توان ادامۀ آن را به صورت گلوله کوچکی در آورد و در ادامۀ بافت قالی در هر رج، 
آن را باید یك یا چند بار) برای رسیدن تا به اندازۀ آخرین رج بافته شده( به دور تارهای شیرازه پیچید. در 
حین پیچیدن شیرازه، پود ضخیم باید به موازات تارها، یعنی به سمت باال نگه داشته شود تا همراه تارهای 
پود ضخیم  ندارد و صرفاً  نازک در شیرازه پیچی متصل نقشی  یادآوری می شود پود  شیرازه پیچیده شود. 

درگیر تارهای شیرازه است.

شکل 13-4- شیرازۀ متصل ساده

چند نوع شیرازه متصل را در انتهای رج های بافت بپیچید و دربارۀ شیرازه پیچی دیگر هم کالسی های 
خود بحث و گفت وگو کنید .

تجزیهوعمل
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شیرازه پیچی بعد از بافت قالی: می توان شیرازۀ قالی را در هنگام بافت انجام نداد. در این صورت حین 
بافت، پود ضخیم در هنگام پودکشی به دور تارهای شیرازه پیچیده می شود و در پوددهی رج بعد وارد قالی 
می گردد. در این حالت برای جلوگیری از جمع شدن قالی، هر چند رج یکبار، سر پود بعد از عبور از دور 

راست روها به داخل قالی بر می گردد. 
در صورت قطور بودن راست روها یا فاصلۀ زیاد لبه های چله تا راست روها، می توان از میل گرد یا تسمه ای که 

به موازات راست روها جهت همین کار تعبیه می شوند استفاده کرد. 
همچنین در صورت چوبی بودن راست روها می توان در فواصل معین با استفاده از میخ، عمل گفته شده را 
انجام داد و پود را به جای راست روها به دور انتهای بیرون آمده میخ ها پیچید. حتی می توان به جای هر چند 

رج یکبار، هر رج عمل فوق را انجام داد. دراین صورت طبعاً مقدار پود مصرفی بیشتر خواهد بود. 

شکل 15-4- پیچیدن پودها به دور شکل 14-4- پیچیدن پودها به دور میخ های کوبیده شده بر راست روها
راست روها

بعد از اتمام بافت قالی، سر پودها که به دور راست روها، تسمه 
یا میلگرد یا میخ ها پیچیده شده است بریده می شود. سپس 
در مرحلۀ تکمیل،شیرازه  به دو روش، به قالی دوخته می شود. 
با  متناسب  نخ  رشته  چند  که  است  صورت  این  به  اول  روش 
رجشمار و هم جنس و هم رنگ خامۀ قالی، به وسیلۀ سوزن به 
صورت حلقه ای به کنارهای قالی به نحوی دوخته می شود که 

حالت شیرازه پیدا کند. 
در روش دوم نخی متناسب با رجشمار و رنگ قالی در بیرون 
تابیده شده از جنس نخ تارها،  از قالی به دور چند نخ به هم 
پیچیده می شود. بعد از آماده شدن این شیرازۀ جدا، و قرار دادن 
آن در کنارهای قالی، با نخی یك ال، نازک و با دوام، مانند نخ 

 شکل 16-4-شیرازۀ منفصل روش اولابریشمی با ظرافتی خاص به کناره ها دوخته می شود.
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به نظر شما معایب و محاسن شیرازه پیچی درحین بافت قالی و بعد از آن چیست؟

نقش پودها در قالی بافی حائز اهمیت است. اگر گره ها را همانند آجر برای دیوار چینی فرض کنیم، پودها 
برای دیوار حکم مالط خواهد داشت. با توجه به  این مثال به این نتیجه می رسیم که پودها باعث استحکام 

بخشیدن به گره ها و در نهایت قالی خواهد بود. 
پس از آنکه همۀ گره های یك رج بافته شد زمان عبور پودها فرا می رسد. امروزه در اغلب قالی های شهری 
بافت از دو پود، زیر و رو )ضخیم و نازک( استفاده می شود. در کتاب همراه هنرجو با انواع قالی ها از نظر 

تعداد پود و نحوۀ عبور آنها آشنا خواهید شد.

                                                        

                                         شکل 17-4- محل پود زیر در قالی از روبرو
پود زیر )ضخیم(

این پود معموالً از جنس پنبه است. در برخی مناطق، بسته به نوع فرش و قالی، برای پودگذاری از نخ های 
پشمی نیز استفاده می شود. پود ضخیم، با نمره نخ های متناسب با رجشمار فرش و بر حسب تعداد الی 

مناسب، تهیه می شود. 
نحوۀ نشاندن پود ضخیم )زیر(: محل پود ضخیم، زیر ضربدری و از بین تارهای زیر و روست. نحوۀ عبور 
دادن و نشاندن آن، بسته به اینکه کوجی استفاده شده باشد یا نه، متفاوت است. اگر کوجی بسته شده باشد، 
ابتدا چوب هاف را از روی کوجی باال می برند تا فاصلۀ ضربدری ها از دم کار زیاد شود. سپس چله ها را در 
فاصلۀ بین کوجی و هاف با دست به عقب فشار می دهند و با دست دیگر پود ضخیم از البه الی تارهای زیر 

و رو عبور داده می شود تا با کشش یکنواخت و با استفاده از دفتین یا دفه، کوبیده  شود. 
نیست،  زیاد  پودکش  آنجایی که قطر  از  استفاده کرد.  پودکش  از  نشود، می توان  استفاده  از کوجی  چنانچه 
می توان به راحتی آن را از فاصلۀ زیر ضربدری تا دم کار و از بین تارهای زیر و رو عبور داد. از هر دو سر 

پودکش می توان برای گرفتن پود و عبور آن استفاده کرد. 
اگر فاصلۀ بین تارهای زیر و رو به اندازۀ کافی باشد، مانند فرش های با رجشمار پایین، می توان از سر قالب 
دار پودکش برای گرفتن پود و عبور دادن آن استفاده کرد. اما چنانچه فاصله تارهای زیر و رو کم باشد، که  
در فرش های با رجشمار باال چنین است، بهتر است از سمت سوراخ دار پودکش استفاده گردد. چراکه در این 

پودکشی

بحثوگفتگو
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حالت سر قالب دار پودکش از فرش خارج می شود و حین کار مزاحمتی ایجاد نخواهد کرد.
پود نازک ) رو (: این پود بعد از پود زیر به کار می رود. می توان گفت پود رو تارها را به هم می دوزد و مانند 
پود ضخیم، استحکام قالی را بیشتر می کند. پود رو یا نازک نیز مانند پود زیر با نمرات متناسب با رجشمار 
قالی تهیه می شود. پود نازک به طور یکنواخت، یعنی نه سفت و نه شل، دور تارها قرار می گیرد و اهمیت 

آن در قالی بافی بسیار زیاد است.  
نحوۀ نشاندن پود رو: نشاندن پود نازک شدیداً به مهارت نیاز دارد. اگر چنانچه بیش از حد سفت زده شود 
باعث پار گی آن درحین دفه زدن می گردد. همچنین باعث می شود پودها از پشت فرش دیده شوند و در 

نهایت باعث باالزدگی قالی می شود. 
محل عبور پود رو از باالی ضربدری است. اگر از کوجی استفاده شده باشد، باید هاف پایین بیاید و روی کوجی 
قرار گیرد. سپس با استفاده از دست یا پود کش باید آن را  از زیر کوجی و باالی ضربدری عبور داد. در صورت 

استفاده نکردن  از کوجی نیازی به باال و پایین بردن هاف نیز نخواهد بود.
بر خالف پود زیر، که طول آن به اندازۀ عرض قالی است، پود نازک از نظر طول، بیشتر از عرض قالی مصرف 
می شود. چراکه از پشت تمام تارها عبور می کند و الزمۀ آن این است که فاصله بین تارهای زیر و رو را نیز 

طی کند.

شکل 18-4- نحوه نشاندن پود رو

بالف

دج

رذ
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 نقش »پیش کشی« در میزان کیفیت قالی بسیار تأثیرگذار است. هرچند با وجود سادگی انجام آن و داشتن 
نقش بسیار مهم در فرایند بافت، اغلب در آموزش ها به آن توجه نمی شود. نوع گره زدن از نظر میزان کشش 
وارده توسط بافنده به نخ پرز و نحوۀ عبور پودها باعث می شود گره ها مقداری جابجا شوند و به مقدار اندکی 

از پشت فرش بیرون بزنند. 
قبل از کوبیدن نهایی رج بافته شده دو سر آزاد پرزها با استفاده از انگشت شست و نشانه به سمت بیرون 
کشیده می شوند تا گره ها در بهترین وضعیت خود قرار بگیرند. می توان عمل پیش کشی را با استفاده از شانه 
و دفه نیز انجام داد. استفاه از دفه دو سر آزاد پرزها را در یك مسیر قرار می دهد و الیاف اضافه نیز از ال به الی 

گره ها به بیرون هدایت می شود. در این حالت نقوش قالی بعد از پرداخت نمایان تر خواهد شد.
پس از پیش کشی بسته به میزان قدرت دست بافنده در هنگام عبور پودها، کوبیدن نهایی انجام می شود. ممکن 
است برخی نیاز به کوبیدن نهایی نداشته باشند و برخی داشته باشند. بعد از بافت چند رج و اندازه گیزی طول 
فرش شما می توانید به این نتیجه برسید که آیا نیاز به کوبیدن نهایی دارید یا خیر. چراکه برخی از بافندگان 

به اصالح ضرب دست باالیی دارند و ضرورتی برای کوبیدن نهایی احساس نمی کند. 
قدرت دست این بافندگان به میزانی است که درحین عبور پود زیر و رو فشار الزمه وارد می شود و دیگر نیاز 
به کوبیدن نهایی ندارند. اما اغلب بافندگان، قبل از شروع بافت رج، بعد عمل کوبیدن نهایی را انجام می دهند. 
در کوبیدن نهایی باید دقت کرد میزان ضربه ها در عرض فرش به یك اندازه باشد تا از پستی و بلندی های 

ناخواسته جلوگیری شود.

شکل 20-4- قیچی لبه داراصفهانیشکل 19-4-قیچی تبریزی
چیدن قسمت اضافی پرزهای قالی را با توجه به رجشمار، که پس از پیش کشی مشخص شده است، قیچی کاری 
می گویند. با این کار سطح قالی صاف و مرتب می شود و نگارها جلوۀ بیشتری پیدا می کنند. عالوه بر قیچی 

لبه دار اصفهان که در تصویر باال آمده است، از قیچی تبریزی هم استفاده می شود )شکل 19ـ4(.
نحوۀ قیچی کاری

قیچی به وسیله انگشت های شست، سبابه و میانی دست راست گرفته می شود. درحالی که دو لبۀ قیچی در 
انگشتان دست چپ قرار دارد تا به نزدیك نمودن لبۀ تیغه ها به دست راست کمك کند. دو لبه قیچی روی 

گره ها قرار می گیرد و به اندازۀ ارتفاع مورد نیاز قیچی می شود.

قیچی کاری

پیش کشی )سرکشی گره ها(
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قیچی زدن یکی از کارهای حساس است و باید با دقت زیاد انجام شود تا تمام رج ها در یك سطح قیچی شود. 
نباید سطح فرش کوتاه یا بلند )بره بره یا ذرتی( شود. از این رو می توان درحین بافت از قیچی کاری صرف 

نظر کرد، چراکه در هر حال بعد از اتمام بافت در مرحله تکمیل، قالی پرداخت خواهد شد.

شکل 21-4- قیچی کردن سرپرزها

در مورد فواید و معایب قیچی کاری در حین بافت در کالس گفت وگو کنید. مهارت در قیچی کاری 
چه فوایدی برای شما خواهد داشت؟ دربارۀ قیچی کاری برجسته، که بعد از بافت قالی با چند تکنیك 

مختلف انجام می شود و در چند سال اخیر همه گیر شده است، در کالس بحث کنید. 
 

بخشی از یك قالی را بر اساس نقشه، به روش ترکی یا فارسی ) مطابق با ویژگی های بافت منطقۀ خود( 
به طور دقیق ببافید و ضمن پودگذاری )ضخیم و نازک( بعداز دفتین یا دفه زدن سرگره ها را قیچی 

کنید. از میان شیرازه های متصل نیز یکی را انتخاب کنید و در هنگام بافت به کار بگیرید.
کنترل و اندازه گیری حین بافت

                                                                         شکل 22-4- رج یار
الزم است هر رج بافته شده کنترل شود تا چنانچه گرهی، جا افتاده باشد، یا گرهی، با توجه به نقشه، غلط 
بافته شده یا به درستی اجرا نشده باشد اصالح گردد. همچنین الزم است هر چند رج یك بار، مثاًل پس از بافت 
هر پنج رج، ترجیحاً از پشت، عرض و طول قالی اندازه گیری شود تا از اندازۀ آن متناسب با رجشمار اطمینان 
حاصل گردد. یعنی همان طور که اندازه عرض قالی، متناسب با رجشمار چله ریزی و آماده سازی می شود، 
به همان نسبت باید در گره های طولی قالی نیز رعایت شود. مثاًل چنانچه رجشمار قالی در عرض پنجاه باشد، 

در طول نیز باید پنجاه باشد. به همین منظور می توان از »متر« یا » رج یار«  استفاده کرد.

از پشت یك قالی، با استفاده از متر یا خط کش، در چند قسمت منتخب از آن بر مبنای 7 سانتی متر، 
گره های عرضی و طولی را  شمارش کنید. آیا تعداد گره ها در طول و عرض یکسان اند؟ 

بحثوگفتگو

تجزیهوعمل

پژوهشکنید
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ارزشیابی شایستگی بافت قالی

شرح کار:
بافت قالی با استفاده از گره متقارن یا نامتقارن و شیرازه پیچی، پودکشی، پیش کشی، قیچی کاری و کنترل 

استاندارد عملکرد: 
بافت قالی با گرۀ متقارن یا نامتقارن، از روی یکی از انواع نقشه و کنترل هر رج قبل از شیرازه پیچی، عبور دادن پود زیر و رو، 

پیش کشی و قیچی کاری در مدت 85 دقیقه

شاخص ها:
1 نقشه خوانی صحیح - اجرای گره به صورت صحیح با قالب - 

شیرازه پیچی و پودکشی درست - کنترل عرض و طول فرش به 
طور مداوم                                                                                 
2 نقشه خوانی انواع نقشه های قالی                                                                                                             

3 بافت گره به صورت متقارن و نامتقارن              

4 پود دهی قالی با استفاده از دو پود ضخیم و نازک    

5 اجرای یکی از انواع شیرازه      

6 کنترل عرض و طول رج های بافته شده به طور مداوم       

7 پیش کشی 

8 قیچی کاری                              

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان:کارگاه قالیبافی                   زمان:85 دقیقه
وسایل: مداد رنگی یا مداد شمعی، متر یا خط کش، میز ، صندلی،  نور مناسب                                                  

ابزار و تجهیزات:    
- دار قالی بافی آموزشی- دفه - قالب - پودکش - قیچی - لوازم کوجی بندی - آچار - نخ و نقشه 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1نقشه خوانی1

2اجرای گره قالی2

2شیرازه پیچی3

2پودکشی4

2پیش کشی و قیچی کاری5

2کنترل مداوم عرض و طول قالی6
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

2مسئولیت پذیری 

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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پایین کشی فرش
پودمان 5
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با توجه به سابقۀ طوالنی بافت فرش در تاریخ اقوام ایران زمین و نیز گستردگی آن در سراسر کشور، شیوه های 
متنوع بافت و ابزارآالت مرتبط با آن رواج یافته و اصطالحات و اسامی گوناگون و متفاوتی را به خود اختصاص 

داده است.
 در بیشتر مناطق اصطالح » پایین کشی « کاربرد بیشتری دارد. همچنین تنوع روش های چله کشی باعث به 

وجود آمدن شیوه های مختلفی از پایین کشی شده است.

شکل 1-5 – یک نمونه قالی پایین کشی شده برروی دار

تعیین زمان پایین کشی، با توجه به نوع چله کشی و انتخاب شیوه و اجرای آن با کیفیت مطلوب، بدون آسیب 
رساندن به فرش در زمان الزم 

منظور  به  دار،  زیر  پایین  به  بافته شده  قالی  از  انتقال قسمتی  از  است  عبارت  پایین کشی  به طور خالصه، 
دستیابی به فضای مناسب جهت سهولت در ادامۀ بافت فرش.

مقدمه

استاندارد عملکرد

تعریف پایین کشی
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ضرورت اجرای پایین کشی
بافنده در مراحل اولیۀ بافت، عمل بافت را به صورت نشسته انجام می دهد و عملیات بافت قالی به سهولت 
انجام می گیرد. با پیشرفت بافت فرش، به دلیل تسلط بافنده برسطح بافت و ضرورت رعایت ارگونومی بافنده 
)زاویۀ دید و نحوۀ صحیح نشستن(، نشیمنگاه بافنده از روی زمین به ارتفاع باالتری انتقال می یابد. تغییر 

ارتفاع با استفاده از صندلی یا تختۀ الوار مناسب انجام می گیرد.

شکل 2-5 – وضعیت بافنده با پیشرفت بافت پشت دار

با مشاهده و دقت در مراحل مختلف بافت قالی می توان ضرورت و زمان اجرای پایین کشی قالی را تشخیص 
داد.
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مواردی که اجرای پایین کشی را ضروری می نماید:
1 افزایش ارتفاع نشیمنگاه برای بافنده خطراتی را به دنبال دارد و سالمتی بافنده را تهدید می کند. 

2 عیوبی همانند کیسی، باال زدگی، پایین زدگی و پارگی ، که بر اثر ارتفاع زیاد فرش ایجاد می شود، تهدیداتی 

برای فرش به شما می رود.
3 روند افزایش طول بافت قالی به مرور زمان باعث کاهش عرصۀ بافت قالی و سخت شدن ادامۀ بافت می شود 

و تسلط بر کار کاهش می یابد. )هر قدر فاصلۀ لبۀ بافت با قسمت پایینی سر دار کمتر شود مشکالت بافنده 
در مراحل بافت نقشه، پوددهی و دفه زنی بیشتر خواهد شد(

در بیشتر دارهای قالی بافی تغییر ارتفاع نشیمنگاه بافنده از زمین به ارتفاع باالتر با استفاده از صندلی یا 
تخته الواری که روی پله های فلزی تعبیه شده در طرفین دار قالی بافی قرار داده می شود، انجام می گیرد.

شکل 3-5 –  وضعیت بافنده پشت دار

در این تصویر با پیشرفت بافت قالی، ارتفاع نشیمنگاه بافنده به قسمت های باال تر منتقل می گردد و عرصۀ 
بافت قالی کمتر و کمتر خواهد شد. در این مرحله نیاز به عمل پایین کشی ضروری است و در غیر این صورت 

بافت با مشکل ادامه خواهد یافت.
استادکار یا ناظر فنی با اجرای بازدیدهای مستمر، ضرورت و زمان پایین کشی را تشخیص می دهد. به این 
صورت که با پیشرفت بافت قالی، ارتفاع محل نشستن بافنده از سطح زمین بیشتر می شود و فاصلۀ سطح 

انتهایی بافت با قسمت پایینی سر دار نیز کاهش می یابد.

نکته
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 در این مرحله، داشتن ارتفاع زیاد از سطح زمین، سالمت و ایمنی بافنده را تهدید می کند. از طرف دیگر، 
کاهش فاصلۀ بین سطح بافت و قسمت پایینی سردار ادامۀ بافت را با مشکل مواجه خواهد کرد و احتمال 

ایجاد عیوبی مانند کیسی، جمع شدگی و باال و پایین زدگی در فرش بیشتر می شود.
لذا به منظور تأمین ایمنی بافنده و جلوگیری از ایجاد عیوب احتمالی و همچنین فراهم ساختن فضای مناسب  

و دستیابی به عرصۀ بافت جدید جهت ادامه دادن بافت قالی، عملیات پایین کشی انجام می گیرد.
عملیات پایین کشی باید در محیطی کارگاهی، دارای نور مناسب، مجهز به دستگاه تهویه و کپسول آتش 
نشانی انجام شود. کف کارگاه باید هموار و دارای کف پوش مناسب باشد. سطوح دیوارهای آن نیز باید صاف 

و با رنگ روشن باشد.
استادکار فرش قسمت هایی از پایین کشی فرش را به صورت ایستاده و بر روی دار قالی بافی انجام می دهد. 
به همین دلیل کارگاه باید دارای ارتفاعی مناسب باشد. همچنین بخشی از این عملیات بر روی دار قالی بافی 
به صورت افقی)خوابیده( انجام می گیرد. بنابراین ابعاد کارگاه نباید به گونه ای باشد که مانع تحرک استادکار 
گردد. تأمین شرایط فوق، به منظور ایمنی بافنده و استادکار و نیز به منظور ممانعت از بروز هرگونه خطر 

احتمالی، برای قالی الزم است.
قبل از انجام دادن پایین کشی نکات زیر باید رعایت شود:

ابتدا تمامی نخ های خامۀ رنگی، که بر روی دار به صورت آویز یا توپك قرار دارد و نیز ابزارآالت قالی بافی را 
جمع می کنیم و به جای مناسب انتقال می دهیم. سپس با استفاده از جاروبرقی گردوغبار انباشته شده در 
میان سرچله ها و اطراف قالی را جمع آوری می کنیم و دار قالی بافی را در فاصله سی تا پنجاه سانتی متری از 

دیوار قرار می دهیم.
از پیچ های تنظیم تعبیه شده بر روی دار برای تنظیم کشش چله ها استفاده می کنیم و با استفاده از آچار 

متناسب با پیچ مذکور، به شل کردن پیچ ها و چله ها می پردازیم.

وسایل ایمنی و ملزومات بهداشتی
به منظور تأمین ایمنی در کارگاه اقالم ذیل باید تهیه شود و در دسترس قرار گیرد. این اقالم عبارت اند از 
اولیه )شامل سرم شست وشو،  زباله، کپسول آتش نشانی، جعبۀ کمك های  تنفسی، دستکش، سطل  ماسك 
بتادین، گاز استریل، باند و انواع چسب( و همچنین یك دستگاه جارو برقی به منظور گردگیری و جمع آوری  

پرزها وذرات گرد و غباری که بر روی دار قالی بافی و اطراف آن جمع شده است.

شکل 4-5 -  وسایل ایمنی و ملزومات بهداشتی داخل کارگاه
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ابزار آالت و تجهیزات مورد نیاز
ابزار مورد نیاز استادکار به منظور اجرای بهینۀ عملیات پایین کشی عبارت اند از چکش میخ کش، انبردست، 
آچار فرانسه، میخ گالوانیزه، مفتول فلزی، گونیا، قیچی، کاتر)تیغ موکت بر(،  متر، آچار ال، ماژیك، الستیك 
پایین کشی، چوب پایین کشی و کاغذ باطله)روزنامه(. کاربرد و نحوۀ صحیح استفاده از هرکدام از این وسایل 

در بخش های بعدی ارائه خواهد شد.

شکل 5- 5 -  ابزار آالت الزم برای اجرای پایین کشی
شیوه های مرسوم پایین کشی 

شیوه های پایین کشی، به فراخور نوع دار و  چله کشی انجام گرفته بر روی آن، متفاوت است و عبارت اند از: 
1 پایین کشی چرخشی؛

2 پایین کشی پیچشی؛

3 پایین کشی به روش دوخت؛

4 پایین کشی به روش میخ و تخته.
انواع دارهای قالیبافی

و نوع پایین کشی بر روی آنها 

دارهایی که بر روی آنها چله کشی 
فارسی انجام می گیرد

دارهایی که بر روی آنها چله کشی 
ترکی انجام می گیرد 

دار قالیبافی ترکی )گردان( دار قالیبافی کرمان دار قالیبافی فارسی 
بدون فندک دار قالیبافی فارسی فندک دار

پایین کشی به روش چرخشی پایین کشی به روش پیچشیپایین کشی به روش دوخت پایین کشی به روش دوخت

پایین کشی به روش
 میخ و تخته

پایین کشی به روش 
میخ و تخته

پایین کشی به روش پیچشیپایین کشی به روش پیچشی 
 

شکل 6-5- نمودار رابطۀ روش های مختلف پایین کشی با انواع دارها 
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اندازۀ قطر سر دار نیز در تعیین زمان پایین کشی مؤثر است. به این معنی که هر چه قطر سر دار بیشتر باشد، 
پایین کشی در فاصلۀ بیشتری از سطح بافت و لبۀ زیرین زیردار انجام خواهد گرفت. جدول زیر این ارتباط را 

به خوبی نشان می دهد.
فاصلۀ سطح بافت از زیر دارقطر سر دارردیف

35-25 سانتی متر2 اینچ1
75-70 سانتی متر3 اینچ2
90-80 سانتی متر4 اینچ3
100-95 سانتی متر5 اینچ4

شکل 7-5- جدول ارتباط قطر سر دار با تعیین زمان پایین کشی

در چه مواردی بافت یك قالی زرع و چارک به عرض80  و طول 120 سانتی متر بدون عمل پایین 
بافی دارای طول 170 و عرض 100  قالی  اندازۀ مفید قاب داخلی دار  اگر  انجام می رسد؟  به  کشی 

سانتی متر باشد، نیازی به پایین کشی نخواهد بود.

فکر کنید و بیان نمایید چگونه اندازۀ قطر سر دار در تشخیص زمان اجرای پایین کشی اثرگذار است.

تفاوت چله کشی فارسی و چله کشی َدَورانی )ترکی( در این است که چله ها در روش دورانی)ترکی( به صورت 
ساده و با فواصل و کشش مناسب به دور سر دار و زیر دار  پیچیده می شود. در این روش چله های زیر و 
چله های رو با استفاده از دو نخ چند ال تاب، که به دو طرف راست روها بسته شده اند، ایجاد می شوند. اما 
همانطور که در پودمان هاي قبل آموخته اید، در چله کشی فارسی، ابتدا چله با در نظر داشتن مواردی، از جمله 

طول قالی و تعداد و تراکم ریشه ها، بر روی دستگاه چله دوانی آماده می گردد.
محل قرارگیری سردار، ابتدا و انتهای چله و محل دوختن سرچله ها با استفاده از یکسری نخ های چند ال تاب  
مشخص می شود و سپس بر روی دارقالی بافی انتقال می یابد. قرارگیری چله بر روی دار در این شیوه ، به این 

صورت است که سر دار در قسمت باالیی ضربدری قرار می گیرد. 
ابتدای چله ها را، که به وسیلۀ نخ نزله تقسیم و تنظیم شده اند، با استفاده از یك نخ چند ال تاب محکم، که 
معموالً از جنس پود سفید یا چلۀ پنبه ای است، محکم و به صورت مارپیچ بر روی میلۀ تعبیه شده بر زیردار 
را به صورت یکسان می کشیم و گره  باالی سر دار،  می دوزیم و سپس قسمت اضافی چله ها را در قسمت 

می زنیم.

پایین کشی چرخشی
پایین کشی به روش چرخشی عموماً در مناطقی مرسوم است که از دارهای قالی بافی ترکی و چله کشی 

گردشی استفاده می شود.

نکته

پرسش
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نحوۀ اجرای پایین کشی چرخشی: ابتدا چله ها را به وسیلۀ آچار و پیچ تنظیم، شل می کنیم، آن گاه مقدار 
مورد نظر از قسمت بافته شدۀ قالی را به پشت دار قالی بافی انتقال می دهیم و سپس چله ها را سفت می کنیم.

شل و سفت نمودن چله ها در اکثر دارها با استفاده از آچار مخصوص )فرانسه یا میلۀ فلزی قطور L مانند( انجام 
می شود. نکتۀ مهمی که در مرحلۀ شل نمودن چله ها باید رعایت شود، این است که این کار باید به صورت 

تدریجی و در هر دو طرف دار قالی بافی انجام شود.

پیچاندن جهت صحیح  از  قبل  باید  استادکار  قالی،  و  به چله ها  ایجاد آسیب  از  به منظور جلوگیری 
پیچش، پیچ های تنظیم را به درستی تشخیص دهد. یکی از نکات مهمی که رعایت آن ضروری است، 
این است که شل نمودن چله ها و پیچ های تنظیم باید به صورت تدریجی و همزمان در هردو طرف 

دار قالی انجام شود.

بی دقتی در تشخیص جهت صحیح پیچاندن پیچ های تنظیم، ممکن است خطراتی راهم برای پایین کش 
و هم برای فرش به وجود آورد.

 

شکل8-5- قالی پایین کشی شده به روش گردشی یا چرخان 

ایمنی

نکته
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این تصویر نحوۀ انتقال مقداری از قسمت بافته شدۀ یك قالی را به پشت دار، به نمایش گذاشته است. همان 
طوری که مشاهده می کنید، چلۀ این کار به صورت دورانی انجام شده و انتقال مقدار مناسب از بافت فرش 
به پشت دارقالی بافی با شل نمودن چله ها وچرخش آن به سمت پایین و انتقال قسمت مد نظر به پشت دار 

صورت گرفته است.

در تمامی مراحل انجام دادن پایین کشی در این شیوه، دار قالی بافی به صورت عمودی قرار دارد. به 
منظور جلوگیری از جابه جایی و بی نظمی چله ها و قبل از شل نمودن پیچ ها، با استفاده از چسب نواری 

مخصوص، از به هم ریختگی چله ها ممانعت به عمل می آید. 
بعد از انتقال مقدار مناسب از بافت به پشت دار قالی بافی باید از قرار گیری دقیق قالی و چله ها، در 
قسمت میانی سردار و زیردار مطمئن شویم. سپس، با رعایت احتیاط و به صورت تدریجی و همزمان ، 

باید هردو طرف چپ و راست دار قالی را به وسیلۀ پیچ های تنظیم به اندازۀ الزم سفت کنیم.

پایین کشی به روش دوخت: این روش یکی از 
متداول ترین شیوه های انجام دادن پایین کشی 
است. در این شیوه، بخشی از مراحل پایین کشی 
صورت  به  دیگر،  بخش  و  عمودی  صورت  به 
کار  این  اجرای  مکان  لذا  انجام می شود.  افقی 

باید شرایط الزم زیر را داشته باشد:
الف( ارتفاع مناسب ) زیرا قسمت هایی از آن به 

صورت ایستاده انجام می گیرد( .
به  از آن  زیرا قسمت هایی   ( ب( وسعت کافی 
صورت خوابیده انجام می گیرد(. باید فضایی در 
اختیار باشد که اجرای پایین کشی به این شیوه 

در آن به راحتی امکان پذیر باشد.

                                                                                شکل 9-5- قالی بر روی دار قبل از پایین کشی

در مرحله باز نمودن و تکان دادن سر چله ها استفاده از ماسك های تنفسی ضروری است. ذکر این نکته الزم 
است که در هنگام چله دوانی، محل قرارگیری چله بر روی زیر دار، محل قرارگیری سر دار و محل اجرای 

نکته
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گره زنی بر روی سر دار و انتهای چله ها با استفاده از تعدادی نخ چند التاب مشخص می گردد.

شکل 10-5- سرچله ها

قسمت زیردار به وسیلۀ دو نخ به نام نخ نزله با تنظیمات دو یا سه تایی و به صورت مارپیچ مشخص می شود. 
بیشتر  یا   10  ،8  ،6  ،4 دسته های  به  را  چله ها  چندالتاب  نخ  رشته  دو  وسیلۀ  به  سردار  باالی  قسمت  در 
دسته بندی می کنند. شیوۀ عبور نخ های چندالتاب به صورت یك رو یك زیر است، به طوری که هر دو نخ 
موازی هم و به صورت برعکس از میان چله ها عبور داده می شوند. این تقسیمات عمل گره زنی را در هنگام 

چله کشی و پایین کشی تسهیل می کند.
ابتدا گره نخی را، که قسمت انتهای چله ها را مشخص می کند، باز می کنیم و دو سر آن را به دو طرف سردار 
می بندیم. سپس به تدریج گره های روی سردار را )از هر جهتی که استادکار راحت تر باشد( باز می کنیم و  به 
زیر قسمت ضربدری و چوب کوجی انتقال می دهیم. این کار را تا آخرین گره ادامه می دهیم. تا جایی که وزن 
قسمت بافته شده قالی باعث افتادن آن به سطح زمین شود. سپس با استفاده از کاتر یا یك چاقوی تیز قالی 

را  از میلۀ زیردار جدا می کنیم.

شکل 12-5 –  هدایت ضربدری به زیر کوجیشکل 11-5 –  باز کردن گره های سر دار
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شکل 14-5 –  آزاد شدن ابتدای قالیشکل 13-5- بریدن دوخت ابتدای چله

اجرای این مرحله باید با رعایت احتیاط و در نظر گرفتن جوانب ایمنی باشد. در غیر این صورت احتمال 
آسیب رسانی به فرش و استادکار وجود دارد.

توجه داشته باشیم عمل باز نمودن گره های روی سر دار و انتقال آن به زیر چوب کوجی و ضربدری بسیار 
سخت و توان فرساست. لذا اگر این کار با همراهی نفر دوم صورت گیرد، عالوه بر اینکه کار با سرعت و کیفیت 

بهتری انجام می شود، باعث حفظ تعادل استادکار نیز خواهد شد.
بعد از جدا نمودن قسمت بافته شده از روی میلۀ زیردار، فاصلۀ دو طرف زیردار از سطح زمین را با استفاده از 
 متر فلزی به یك اندازۀ مشخص و به وسیلۀ نخ چند ال یا مفتول فلزی نرم، به پیچ های تنظیم محکم می بندیم. 

این کار به این منظور انجام می شود که سطح قالی پایین کشی شده در دو طرف یکنواخت باشد.

 شکل 15-5 –  اندازه گیری برای شروع دوخت

با استفاده از طناب یا پارچه کشی تابیده شده، دو سر میلۀ تعبیه شده بر روی زیر دار را به صورت کشیده و 
محکم  گره می زنیم. باید توجه داشت که قطر طناب یا پارچۀ تابیده شده نباید کمتر از یك سانتی متر باشد. 

نکته
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سپس با مشخص کردن حد و اندازۀ مقداری که باید پایین کشی شود، مشخص و آن را با استفاده از  متر فلزی 
در سه قسمت چپ، راست و وسط قالی نشانه گذاری می کنیم.

در ادامه با استفاده از متر و ماژیك، محدودۀ قرارگیری قالی و چله ها را نیز بر روی سر دار و میلۀ زیر دار 
مشخص می کنیم. باید حداقل میزان ده تا پانزده سانتی متر از قسمت بافته شدۀ در باالی قسمت پایین کشی 

شده قرار داشته باشد. 
مرحلۀ ابتدایی تثبیت قالی بر روی میلۀ زیر دار با استفاده از سوزن و نخ انجام می گیرد. بنابراین باید جوانب 
احتیاط و ایمنی الزم را رعایت کرد. همچنین در مرحلۀ تثبیت قالی بر روی زیر دار و دوخت آن به زیر دار 
باید نقاطی را که از قبل مشخص شده اند، در نظر داشت. این کار به منظور هم سطح شدن با سطح پایین کشی 

انجام می گیرد.
دوخت قالی به زیردار، با استفاده از سوزن جوال دوز و نخ چلۀ چند ال تاب از هر طرفی که استادکار راحت تر 
باشد انجام می گیرد. توجه داشته باشید که تمام فشارها بر روی سر دار و قسمت دوخته شده وارد می شود. 
از این رو باید دقت نمود که انتخاب نخ و کیفیت اجرای دوخت به گونه ای باشد که به راحتی این فشار را 

تحمل کند.

همان طوری که در باال نیز اشاره شد، اندازۀ دقیق میزان پایین کشی با استفاده از سانتی متر فلزی و 
در سه نقطۀ چپ، راست و وسط قالی مشخص می شود.  قسمت ابتدایی شروع بافت قالی نقطۀ شروع 

اندازه گیری در سه طرف قالی است. چرا؟

در صورتی که نخ دوخت پایین کشی قالی فاقد کیفیت الزم باشد چه مشکالتی را ممکن است به دنبال 
داشته باشد؟

به منظور اجرای گره زنی مجدد بر روی سردار، یك نخ چند الی تابیده را از زیر ضربدری عبور می دهیم و به 
این وسیله قسمت ضربدری را به نزدیکی های زیر دار منتقل می کنیم. با این هدف که پیچ و تاب احتمالی 

چله ها باز شود تا مرحلۀ کشش و گره زنی مجدد چله ها به راحتی و یکنواختی انجام پذیرد.

گفته می شود تمامی گره های سر دار در هر دو مرحلۀ چله کشی و پایین کشی توسط یك نفر و در یك 
زمان انجام گیرد. چرا؟

بعد از اتمام گره زنی، باید تعدادی از گره های آن سمتی را که گره زنی از آنجا آغاز می شود، باز کنیم و 
مجدداً گره بزنیم. این کار به این دلیل انجام می شود، که در گره های اول مقداری از میزان کشش صرف باال 
کشیدن وزن فرش شده و معموالً میزان کشش این تعداد از گره ها کمتر است. این کار را به منظور یکدست 

نمودن کشش چله ها انجام می دهیم.

پرسش

پرسش

بحثوگفتگو
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در پایان گره زنی چله ها بر روی سر دار، با استفاده از آچار مربوطه چله ها را به میزان مناسب سفت می کنیم. 
قبل از این کار، ابتدا باید نخ هایی که زیردار را به پیچ های تنظیم وصل کرده است جدا کنیم. همان طوری 
که شل نمودن چله ها به صورت تدریجی و در هر دو طرف چپ و راست قالی انجام می گیرد، این اصل نیز در 

مرحلۀ سفت نمودن چله ها باید مد نظر قرار گیرد.

بعد از سفت نمودن چله ها باید به میزان الزم با یك شیء سفت با سطحی صاف یا به وسیلۀ پشت 
هستند  شل  احیاناً  که  چله هایی  هم  کار  این  با  بکشید.  چله  روی  بر  بار  چند  خود  دست  انگشتان 

شناسایی می شوند و هم چسبیدگی احتمالی چله ها از همدیگر باز خواهد شد. 
بعد از آن باید چوب کوجی به آرامی به سمت پایین هدایت شود. در صورت پارگی یا زدگی بعضی 
از چله ها باید آنها را نیز ترمیم کنید و با استفاده از گونیا از سالم بودن دار قالی مطمئن شوید. ضمناً 
اشکاالت  تأیید کند و در صورت وجود  را  پایین کشی  باید صحت عمل  پایان کار  هنرآموز شما در 

احتمالی، نسبت به رفع آنها اقدام نمایید.

به اتفاق هنرآموز خود در مورد محاسن و معایب این شیوه از پایین کشی بحث و گفت و گو کنید.

در صورتی که قسمت پایین کشی شده به صورت آزاد و بدون هیچ پوششی بر روی زمین قرار گیرد، 
مواردی چون رطوبت، گرد و غبارو ریختن احتمالی مایعات بر روی قالی سالمت آن را تهدید خواهد 
نمود. به همین منظور این قسمت باید با پوشش مناسب جمع شود و در ارتفاعی باال تر از سطح زمین 

قرار گیرد.

پایین کشی به روش میخ و تخته: یکی دیگر از شیوه های انجام دادن پایین کشی قالی، پایین کشی به شیوۀ 
میخ و تخته است. همان طور که از نام آن بر می آید، دو عنصر میخ و تخته در این شیوه مؤثرند. تمامی مراحل 
اولیه و پایانی پایین کشی به روش میخ و تخته با شیوۀ پایین کشی به روش دوخت کاماًل یکسان است. این 
دو شیوه تنها در مرحلۀ نحوۀ تثبیت  قالی بر روی  زیر دار متفاوت اند. در ادامه، در مورد آن توضیحات الزم 

ارائه خواهد شد.
 بعد از باز نمودن گره ها و انتقال قسمت اضافی چله ها به پایین چوب کوجی، قالی را از میلۀ زیردار جدا 
می کنیم، سپس چوب پایین کشی را با استفاده از مفتول و انبر مخصوص به پشت زیر دار محکم می بندیم. 

محل قرارگیری چوب پایین کشی در قسمت میانی پشت زیر دار است.

ایمنی

بحثوگفتگو

تجزیهوعمل
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شکل 16-5 –  نصب چوب پایین کشی پشت زیردار

شکل 17-5 –  نحوۀ اتصال چوب پایین کشی به زیردار

بستن چوب پایین کشی به سه صورت انجام می گیرد:
1 بستن چوب پایین کشی به زیردار به وسیلۀ مفتول فلزی نمرۀ یك ونیم، سه یا چهار ال تاب. در این صورت، 

با توجه به نیاز و طول تختۀ پایین کشی، تعداد مناسبی از مفتول فلزی سه یا چهار التاب نمرۀ یك ونیم را با 
طول مناسب، که به صورت منظم تابیده شده باشد، با استفاده از گاز انبر یا انبردست به دور زیردار و چوب 
پایین کشی می بندیم. قبل از بستن مفتول ها با استفاده از سانتی متر و ماژیك محل قرارگیری هر سیم مفتول 

را مشخص می کنیم. سپس هر کدام را در جای خود محکم می بندیم.
2 بستن چوب پایین کشی به زیردار به وسیلۀ مفتول فلزی نمرۀ یك ونیم به صورت یك ال. مقدار الزم از 

مفتول را به وسیلۀ گاز انبر یا انبردست جدا می کنیم و با توجه به فواصل مشخص شده، مفتول را چندین بار 
محکم به دور چوب پایین کشی و زیر دار می چرخانیم  و دو سر انتهای آن را محکم می کشیم و به هم اتصال 

می دهیم و قسمت اضافی آن را به وسیلۀ انبر، قطع می کنیم.
3 بستن چوب پایین کشی به زیردار به وسیلۀ بست های فلزی تنظیم شونده. به تعداد مناسب از بست های 

مربوطه را تهیه می کنیم و هرکدام را در جای مناسب و طبق تنظیمات انجام شده قرار می دهیم. آن گاه با 
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استفاده از پیچ گشتی، چوب پایین کشی را محکم به زیردار می بندیم. نحوۀ قرارگیری بست های تنظیم شونده 
به گونه ای است که هر بست به دور زیر دار و چوب پایین کشی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه دو سر انتهایی مفتول ها در قسمت جلوی زیردار قرار می گیرند، ممکن است موجب 
آسیب دیدگی و ایجاد مزاحمت برای بافنده گردد. به همین منظور این قسمت ها را با استفاده از چسب 

نواری پنج سانتی می پوشانیم.

چوب پایین کشی برای بستن بر روی زیر دار، در هر صورِت داِر قالی بافی، باید به صورت خوابیده قرار گرفته 
باشد.

با استفاده از سانتی متر فلزی، عرض قالی و میزان مورد نظر برای اجرای پایین کشی را مشخص و نشانه گذاری 
می کنیم. بعد از بستن چوب پایین کشی به قسمت پشت زیر دار، محل دقیق قرارگیری فرش را نیز مشخص 
می کنیم. با مشخص نمودن محل دقیق قرارگیری فرش بر روی قسمت میانی زیردار، ابتدا دو طرف فرش  را 
با استفاده از دو عدد میخ به زیر دار ثابت می کنیم. یك تکه کاغذ چند ال یا کارتن را نیزدر بین میخ و فرش 

قرار می دهیم.

شکل 19-5 –  اندازه گیری عرض قالیشکل 18-5 –  نشانه گذاری بر روی چوب پایین کشی

شکل 21-5 –  آماده سازی میخ هاشکل 20-5 –  اندازه گیری میزان پایین کشی

نکته
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به منظور جلوگیری از انتقال احتمالی رنگ و چربی  موجود بر روی سیم مفتول، تمامی سطح پشتی چوب 
پایین کشی را با استفاده از کاغذ باطلۀ چند الیه، که عرض تقریبی آن با لبۀ چوب پایین کشی برابر باشد، 

می پوشانیم. 

شکل 22-5 – پوشانیدن تخته با کاغذ

شکل 23-5 – اندازه گیری و نشانه گذاری

این همان عیب کیسی  و  مّواج در می آید  به صورت  پایین کشی، سطح فرش  اجرای  از  بعد  گاهی، 
فرش است. به منظور جلوگیری از ایجاد این عیب، دو میخ ابتدایی سمت راست و چپ را به حالت 
زاویه دار)مایل( قرار می دهیم. زاویۀ قرارگیری این میخ ها به سمت داخل است. پس از فرو رفتن مقداری 
از میخ در چوب پایین کشی، با استفاده از چکش، زاویۀ این میخ ها را به صورت عمود در می آوریم. با 
این کار مقداری فرش از دو طرف به سمت بیرون کشیده می شود. به این صورت از ایجاد عیب کیسی 

قالی جلوگیری می کنیم.

نکته
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شکل 25-5 –  ثابت کردن فرش با میخشکل 24-5 –  ثابت کردن فرش با میخ

سپس با استفاده از میخ های مخصوص و الستیك پایین کشی، قالی را بر روی چوب پایین کشی ثابت می کنیم. 
به این صورت: ابتدا یك سمت الستیك پایین کشی را با دقت بر روی چوب پایین کشی و نزدیك لبۀ فرش 

میخ می زنیم.

چوب  به  پایین کشی  الستیک  ابتدای  اتصال   –  5-26 شکل 
پایین کشی

شکل 27-5 – اتصال انتهای الستیک پایین کشی به چوب 
پایین کشی

شکل 29-5 –  ادامۀ ثابت کردن الستیک پایین کشی با میخشکل 28-5 –  ثابت کردن ابتدای الستیک پایین کشی با میخ



114

انتهای الستیك پایین کشی توسط همکار باید مقداری کشیده شود و با استفاده از یك یا چند میخ دیگر،  الستیك را در 
نزدیکی لبۀ دیگر فرش به تخته پایین کشی متصل می کنیم. با هدف جلوگیری از انحراف مسیر میخ کوبی و الستیك پایین 
کشی ابتدا در چند نقطه الستیك را به وسیلۀ میخ به پشت فرش و چوب پایین کشی ثابت می کنیم. با استفاده از چکش 
مناسب میخ ها را، به صورت دو ردیف موازی و با فاصلۀ سه تا چهار سانتی متر از همدیگر، می کوبیم. البته دو ردیف موازی 
میخ ها باید طوری در مقابل همدیگر قرار گرفته باشند که محل قرارگیری میخ ها نسبت به همدیگر حالت زیکزاک ایجاد 

کند.

شکل 30-5 –  قالی پایین کشی شده قبل از 
سفت کردن مجدد دسته های چله

شکل 31-5 –  گره زدن مجدد دسته های چله بر روی سر دار

شکل 32-5- قالی آماده برای بافت بعد از پایین کشی به روش میخ و تخته 

تصویر پایین کشی به روش میخ و تخته. به نحوۀ قرارگیری فرش در بین  و تخته و الستیك پایین کشی و همچنین موقعیت 
میخ ها نسبت به هم توجه فرمایید.
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پایین کشی پیچشی: این روش یکی از شیوه های انجام دادن پایین کشی است که بر روی آن دسته از دارهایی 
انجام می گیرد که چلۀ آن به روش چله ریزی فارسی انجام شده باشد. به همین دلیل ابتدای چله ها باید به 

زیردار متصل )دوخت( باشد. 
و  کوجی  چوب  زیر  به  چله ها  اضافۀ  و  فرش  انتقال  چله ها،  نمودن  باز  چله ها،  نمودن  شل  مراحل  تمامی 
ضربدری، مشابه دو روش قبلی است و ثابت نمودن مقدار مورد نظر از دوخت به وسیلۀ پیچش فرش به دور 
زیردار انجام می گیرد. به این صورت که به وسیلۀ چکش زیر دار را از راست رو ها جدا می کنیم و مقدار مورد 
نظر از بافت را به دور زیردار می پیچانیم، سپس زیردار را به راست روها انتقال می دهیم، آن گاه بار دیگر چله 

را به میزان مناسب محکم می کنیم. 
در صورتی که طراحی دار به گونه ای باشد که بدون خارج کردن زیر دار بتوان عمل پیچاندن و پایین کشی را 

انجام داد، مراحل کار آسان تر خواهد شد.

شکل 34-5 – بریدن انتهای پودها قبل از پایین کشیشکل 33-5 – سر دار و زیر دار هردو گردان

شکل 36-5 –پیچیدن مقدار الزم برای پایین کشی به دور شکل 35-5 –  شل کردن دار
زیر دار
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پایین کشی بر روی دارهای موسوم به کرمانی نیز به شیوۀ پیچشی انجام می گیرد. در این روش، شل و سفت نمودن چله ها 
با استفاده از دو اهرم تعبیه شده بر روی سر دار و زیر دار انجام می شود. اهرم متصل به سر دار، ضخیم و بلند و اهرم متصل 

به زیردار، کوچك تر است. 
به منظور جلوگیری از حرکت اهرم و شل شدن چله ها، یك سر اهرم بزرگ تر با استفاده از طناب به گوشه زیر دار بسته 
می شود. سر انتهایی این اهرم  به داخل تنۀ سر دار فرو می رود و محکم بر روی آن قرار می گیرد. نقش اهرم و سر دار، در 
دارهای کرمانی از جهت کاربرد آچار و پیچ تنظیم، با دیگر دارها شباهت زیاد دارد. در دارهای کرمانی نشیمنگاه بافنده ثابت 
است و به محض افزایش ارتفاع بافت قالی عملیات پایین کشی انجام می گیرد. در این نمونه از دارهای قالی بافی در طول 
زمان بافت یك قالی، ممکن است بارها و بارها پایین کشی انجام گیرد. ضمناً اهرمی که در قسمت زیر دار قرار می گیرد، به 
اهرم جمع کننده معروف است. بعد از شل نمودن چله ها، با استفاده از این اهرم، قسمت مورد نظر از بافت قالی به دور زیر 

دار چرخیده می شود.

 
شکل 37-5 - دار گردان

سر دار متحرک

نشیمنگاه

اهرم چرخاننده سر دار

زیر دار متحرک

اهرم چرخاننده زیر دار
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ارزشیابی شایستگی پایین کشی فرش

شرح کار:
گارگاه متناسب با اصول بهداشتی در ابعاد پنجاه مترمربع 

استاندارد عملکرد: 
تعیین زمان پایین کشی با توجه به نوع چله کشی و انتخاب شیوه و اجرای آن با کیفیت مطلوب، بدون آسیب رساندن به فرش در 

زمان الزم در مدت 130 دقیقه

شاخص ها:
1 آشنایی با انواع روش های پایین کشی و انتخاب زمان پایین کشی؛

2 اجرای پایین کشی چرخشی؛                                                                                                          

3 اجرای پایین کشی به روش دوخت؛              

4 اجرای پایین کشی به روش میخ و تخته؛    

5 آشنایی پایین کشی به روش پیچشی؛       

شرایط انجام دادن کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان:کارگاه قالی بافی                   زمان:120 دقیقه
وسایل: سوزن جوال دوز- نخ چله پنبه ای- قیچی- چاقو                                                  

ابزار و تجهیزات:    
- به ازای هر چهار هنرجو یك دار قالی بافی آموزشی و یك تخته قالی در اندازۀ مناسب جهت اجرای پائین کشی بر روی آن - متر 
فلزی جمع شو)پنج متری(- آچار فرانسه- آچار فرش)از جنس میلگرد صاف و بدون عاج نمرۀ 14 یا 16( میخ فلزی)با قطر2 میلی متر 

و طول 3/5سانتی متر(-چکش 500گرمی- انبر دست نمرۀ 8- مفتول نمرۀ 2/5 ، روزنامه یا کاغذ باطله- الستیك پائین کشی

معیار شایستگی: 

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف

1تهیۀ مواد اولیه و ابزار آالت الزم برای پایین کشی فرش1

2اجرای پایین کشی چرخشی2

2اجرای پایین کشی به روش دوخت3

2اجرای پایین کشی به روش میخ و تخته4

2پایین کشی پیچشی5
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:

2مسئولیت پذیری 

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، »2«است.
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1 کتاب درسی دانش فنی پایه، رشته صنایع دستی )فرش(، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای 

 و کاردانش وزارت آموزش و پرورش ، 1395
2 کتاب درسی چله کشی و بافت انواع گلیم ، رشته صنایع دستی )فرش(، دفتر تألیف کتاب های درسی 

 فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش ، 1396
3 کتاب درسی کارگاه صنایع دستی )بافت( ، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش 

 وزارت آموزش و پرورش ، 1393
4 استاندارد مهارت و آموزش، قالی باف درجه 1 ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

5 استاندارد مهارت و آموزش، چله دوان و نصاب چله ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

6 افتخاری، سید مصطفی، مجابی ، سید علی ، اشعاری ، محمود،طراحی »هاف نقشه خوان« و بررسی 

میزان تأثیر آن در سرعت و کیفیت بافت فرش دستباف، دو فصلنامه علمی - پژوهشی گلجام، پذیرش 
 بهار 1397

7 احراری، عبداهلل، جاللی، ناهید، فرش مواد و لوازم بافت، ادارۀ تدوین متون مرکز نشر و تصویر، جهاد 

 سازندگی )دفتر آموزش روستاییان – گروه کاردانش(، چاپ دوم 1375
8 نیرومند، پوران دخت، آموزش هنر قالیبافی، انتشارات بازتاب، تهران، 1392

9 اکباتانی، شمس الملوک، بافت فرش های ظریف، ادارۀ تدوین متون مرکز نشر و تصویر، جهاد سازندگی 

)دفتر آموزش روستاییان – گروه کاردانش(، چاپ دوم 1375
10www.incc.ir مرکز ملی فرش ایران

11www.irancarpet.ir شرکت سهامی فرش ایران

12www.daremco.com شرکت فرش دارکوب امروز
 13 مصاحبه با خبرگان

منابع و مآخذ
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یك سیاست اجرایی مهم 
دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی 
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال 
چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران 
گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت 
محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این 
همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان 

را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب نصب دار، چله ریزی و بافت قالیـ  کد 212569

استانارزیابي نظراتنام ونام خانوادگيردیف
یزدعاليمریم الري پور1
اصفهانعالي زهرا زارعي عمله2
فارسعالي رؤیا معیني3
خراسان جنوبيخوبزیبا رادنیا 4
سمنانخوب سکینه ملك احمدي 5
گلستانخوب محمدرضا شیخي6
گلستانخوب محبوبه بطیار7
البرزخوب عشرت ایزدپناه8
خراسان رضويخوب باقر غالمي9
کردستانمتوسطلیال سرحدي10
خراسان جنوبيمتوسطمعصومه قرباني11
زنجانمتوسطبیگم محمدپور12
شهرستان هاي تهران متوسطعلویه آبلو 13
آذربایجان غربيضعیففاطمه فغفوري ریحان14
قزوینضعیفرقیه عباسي شهرستانکي15
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