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سخنی با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری ،مشاغل و حرفه ها ،ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب های
درسی را همانند پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامۀ درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در
نظام جدید آموزشی تغییر دهیم .مهم ترین تغییر در کتاب ها ،آموزش و ارزشیابی بر اساس شایستگی
است .شایستگی ،توانایی انجام کار واقعی به طور صحیح و درست تعریف شده است .توانایی شامل دانش،
مهارت و نگرش می شود .در این برنامه برای شما ،چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده  است:
 1شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار
 2شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
 3شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات
 4شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس ،دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با
مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های
فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است.
برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ صنایع دستی ـ فرش تألیف شده است و
شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو ،پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی های متفاوت آموزش
خواهید دید .کسب شایستگی های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری
است و پایه ای برای دیگر دروس می باشد .هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده
شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.
کتاب درسی نقشه کشی دستی و رایانه ای فرش شامل 5پودمان است و هر پودمان دارای واحد یادگیری
است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است .شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری
هر پودمان می توانید شایستگی های مربوط به آن پودمان را کسب نمایید .عالوه بر این کتاب درسی،
شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز استفاده نمایید.

فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفه ای،
حفاظت از محیط زیست و شایستگی های یادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با
شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و بستۀ   آموزشی ارائه شده است .شما هنرجویان عزیز
کوشش نمایید این شایستگی ها را در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید ،تجربه کنید و آنها را در
انجام فعالیت های یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی ،بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و تأکیدات هنرآموز محترم
جدی بگیرید.
درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاریّ ،
برای انجام فعالیت های موجود درکتاب می توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید .همچنین همراه
با کتاب ،اجزای بستۀیادگیری  دیگری برای شما در نظر گرفته شده است که   با مراجعه به وب گاه رشتۀ
خود با نشانی  www.tvoccd.medu.irمی توانید از عناوین آن مطلع شوید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان ،گام های مؤثری در جهت
سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسالمی
برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه
فرش بازتابی از جلوه های آفرینش خداوند است که به دست انسان بافته و تولید می شود .بسیاری از این
فرش ها با نقشه ها و نام هایی مشخص به ثبت جهانی رسیده اند که از افتخارات هنر ایران است.
تولید و بافت هر فرش نیازمند طرح و نقشه هایی است .این طرح ها و نقشه ها به دو شکل ذهنی و ترسیمی تهیه
می شوند .نقشه های ذهنی نیازی به ابزار و وسایل خاصی ندارد ،ولی نقشه های ترسیمی امروزه به دو روش
دستی و رایانه ای اجرا می شود .امروزه به منظور حفظ و اشاعۀ نقشه های اصیل ایرانی که در فرش های قدیمی
بافته شده اند ،گروهی از افراد با ذوق و ماهر آنها را نسخه برداری کرده و در اختیار بافندگان قرار می دهند.

تابلوی نقاشی ،نمایش یک فرش ایرانی در بازارهای خارجی

پودمان 1

انتقال طرح بر كاغذ نقشه

شکل 1ـ 1ـ انتقال طرح بر کاغذ نقشه

دست بافته هاي ايراني را در سراسر دنيا با طرح و
نقش شان مي شناسند كه نخستين پايه و نمود هنري
آنهاست .راه هاي انتقال اين طرح ها به نسل های بعدی
به روش هاي گوناگوني انجام شده است؛ گاه در قالب
آوازها یا به صورت بافته های کوچک و يا نقشه هاي
كاغذي برای نسل های خود به ارث گذاشته اند .در اين
ميان بسياري از نقش و نگارهاي تاريخي و هنري فرش
اصیل ایرانی از بین رفته اند و به داستان و افسانه بدل
شده اند و بسیاری از این فرش هاي نفيس تنها تكه اي
از آن باقي مانده است و برخی نیز در مجموعه های
شخصی دور از نظرها نگهداری می شوند .از طرفي
بسياري از فرش ها نيز ذهني باف بوده و بافندگان
ماهر بدون داشتن نقشه و تنها با كمك حافظه،
نقشه هاي ذهني خويش را بر دار مي بافند.
حال فكر كنيد اگر بخواهيد فرشی مانند آنها را داشته
باشيد ،چه بايد كرد؟ آیا امکان نسخه برداری از یک
نقشه قديمي و در حال متالشي شدن وجود دارد؟ آيا
با داشتن يك قطعه فرش كهنه می توان فرش دیگری
مشابه آن تولید کرد؟ و یا می توان از روی تصویر یک
فرش ،نقشه آن را بازسازی نمود؟

شکل 2ـ 1ـ روش الگوبرداری از یک فرش برای بافت در بین
عشایر ایران

واحد یادگیری  :1شایستگی انتقال طرح بر كاغذ نقشه
آيا مي دانيد وظايف دستيار نقشه كش فرش چيست؟ دستیار نقشه کش فرش چه كارهايي بر عهده دارد و از
چه مهارت هايي برخوردار است؟

استاندارد
عملکرد

2

انتقال طرح بر كاغذ نقشه بر اساس اصول نسخه برداري نقشه

انتقال طرح بر کاغذ نقشه

در اين كتاب ،شما:
با وظايف و كارهاي شغل «  دستيار نقشه كش فرش» به شكل عملي و مهارتي آشنا خواهيد شد؛
چگونگي به كارگيري ابزار و وسايل مورد نياز نقشه كشي فرش را خواهيد آموخت؛
مهارت نسخه برداری از نقشه های فرش را به روش دستي و رايانه اي را به طور كامل خواهید آموخت؛
شايستگي آن را پيدا خواهيد كرد كه برای نسخه برداری از نقشه های فرش ،سفارش كار گرفته و درآمد
مناسبی كسب كنيد.

ابزار و وسایل نسخهبرداری دستی و روش آماده سازی آنها
هنرمند برای تولید اثر هنری خود نیازمند وسایل ،تجهیزات و مواد مناسبی است تا بتواند با به کارگیری آنها
به هدف خویش دست یابد.
نسخه برداری فرش به روش دستی نیازمند ابزار و مواد خاصی است که عبارت اند از:
ابزار و وسایل نسخه برداری دستی

تجهیزات کارگاهی

ابزار و مواد مصرفی

طرح و نقشه
نوار چسب،
سوزن ته گرد

کاغذ شطرنجی
نقشه فرش

لباس کار
کاغذهای سفید،

گواش و
قلم مو

پوستی ،روغنی و
کالک

مداد،
مداد پاک کن و
مدادتراش

شکل 3ـ 1ـ تقسیم بندی تجهیزات کارگاهی ،لوازم و مواد مصرفی مورد نیاز
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ابزار و مواد مصرفی

تجهیزات کارگاهی

طرح نقشه

میز نور

نقشه رنگ آمیزی شده
صندلی قابل تنظیم
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شکل 4ـ 1ـ تجهیزات اصلی کارگاه نسخه برداری نقشه فرش

ابزارهای برش کاغذ

شکل   5ـ 1ـ ابزار و مواد مصرفی کارگاه نسخه برداری نقشه فرش

خط کش ،گونیا و پرگار

کاغذهای شطرنجی نقشه فرش

مداد ،مداد پاک کن و مدادتراش ،چسب نواری و سوزن
ته گرد ،مدادرنگی ،قلم مو و گواش

انتقال طرح بر کاغذ نقشه

ابزار و تجهیزات کارگاهی
میزنور :این وسیله یکی از عمده ترین تجهیزات کارگاه نسخه برداری و نقشه کشی فرش است .میز نور
همانند میز طراحی است ،با این تفاوت که سطح روی آن از جنس شیشه مات بوده که در زیر آن المپ های
فلورسنت (مهتابی) قرار داده اند .با روشن کردن این المپ ها ،سطح میز نورانی شده و می توان با قرار دادن
طرح ها و نقشه ها روی میز از آنها کپی برداری کرد.
صندلی :از وسایل مهم کارگاه محسوب می شود .طراحان و نقاشان نقشه های فرش باید ساعت ها به صورت
نشسته کار خود را انجام دهند .مناسب بودن صندلی باعث می شود تا دیرتر احساس خستگی کنند .مشخصه
اصلی صندلی کارگاه نقشه کشی این است که چرخدار و گردان بوده و امکان تنظیم ارتفاع داشته باشد .ضمناً
دسته نداشته باشد ،چون دسته های صندلی به لبه میز گیر کرده و امکان تحرک آن مختل می شود.
خط کش ،گونیا و پرگار :وجود ابزارهای اندازه گیری و رسم زوایا و ترسیم منحنی های منظم در کارگاه
نقشه کشی فرش ضروری است .برخی از نقشه های فرش تنها بر پایه نقوش هندسی طراحی و ترسیم می شوند
که در چنین شرایطی این ابزارها نقش مهمی را ایفا می نمایند .البته از خط کش فلزی برای برش کاغذهای
نقشه نیز استفاده می شود.
قیچی و کاتر :این دو ابزار هم در تمام کارهای هنری و صنایع دستی استفاده می شوند .برش کاغذ نقشه
و تقسیم بندی آن به اجزای کوچک تر یکی از مراحل عمده در کارگاه نقشه کشی فرش است .پس وجود این
ابزارها نیز ضروری هستند.

ابزار و مواد مصرفی
طرح نقشه :طرحی کامل برای نقشۀ فرش است که قب ً
ال به وسیلۀ طراح فرش تهیه شده است.
نقشۀ اصلی فرش :نقشۀ کاملی از فرش است که قب ً
ال به وسیلۀ نقاشان فرش رنگ بندی و رنگ آمیزی
شده است.
کاغذ نقشه :به کاغذهایی گفته می شود که سطح آن به شکل شطرنجی ریز پوشیده شده باشد.
مداد :مهم ترین ابزار طراحی ،مداد است که بر روی هر یک از آنها شماره و عالمتی نوشته شده است مانند:
 4B, 2B, B, HB, H, 2Hو  . 6Bبرای طراحی نقشه فرش از مداد معمولی با عالمت  HBاستفاده
می کنند.
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گواش :نوعی آبرنگ کدر و غلیظ است که رنگ دانه های آن با نوعی ماده طبیعی چسبنده به نام صمغ عربی
ترکیب شده اند ،ماده ای که برای غلظت این رنگ دانه ها به کار می رود رنگ سفید کدری است که حالتی مات
و یکنواخت به رنگ ها می دهد .گواش و آبرنگ هر دو دارای ماده اولیه (صمغ) یکسانی هستند که برای رنگ
آمیزی با آنها باید از آب کمک گرفت.
پالت رنگ گواش :ظروفی است شبیه به جا تخم مرغی که از بخش های متعددی تشکیل یافته و در هر
قسمت از آن رنگ مجزایی ریخته شده و برای رنگ آمیزی آماده می شوند .از آنجایی که در نقشه های فرش
رنگ های متعددی استفاده می شود ،و پالت های موجود در بازار نیز محدود به تعداد مشخصی بخش مجزا از
هم هستند ،استادکاران از ظرف هایی مانند کاسه های کوچک به جای پالت استفاده می کنند.
مزیت این کاسه ها این است که می توان مقدار زیادی رنگ را در آنها ترکیب و آماده نمود و برای مدت ها
مورد استفاده قرار داد .دیگر اینکه رنگ هر ظرف کامال ً مستقل بوده و با رنگ های دیگر ترکیب نخواهد شد.
قلم موها :در روش به کارگیری گواش از قلم موهایی که دارای نوکی نرم و صاف هستند استفاده می کنند.
قلم موهای آبرنگ و گواش بر حسب نوع استفاده و اندازه به درجات مختلفی از صفر الی دوازده تقسیم بندی
می شود .برای پوشاندن سطوح بزرگ تر از قلم موهای شماره  ۶و  ۸و  10استفاده می شود .برای سطوح
کوچک تر و همچنین مرزبندی ها و یا خطوط محیطی شکل ها و فرم ها اغلب از قلم موهای شماره  ۳و 5
استفاده می شود.
کاغذ :برای هر کدام از کارهای طراحی ،نسخه برداری و یادداشت برداری های تصویری و حتی آزمایش و
تست رنگ ،استفاده از کاغذ اجتناب ناپذیر است .کاغذهایی که برای نسخه برداری و طراحی از نقشه های فرش
استفاده می شوند عبارت اند از :کاغذ سفید ،کاغذ پوستی ،کاغذ روغنی و کالک.
عالوه بر موارد فوق از ابزارهای دیگری نیز استفاده می شود که عبارت اند از :راپیدوگراف ،مدادپاک کن،
مدادتراش ،نوارچسب کاغذی ،سوزن ته گرد ،مداد رنگی .
لباس کار :لباس کار به تن پوشی گفته می شود که متناسب با کار عملی افراد طراحی شده باشد .در
کارهای سنگین و خطرناک لباس کار باید محافظ بدن انسان باشد .در برخی کارهای اداری لباس کار
حالت  رسمی داشته و جایگاه شغلی فرد را نمایش می دهد .برای کارگاه نقشه کشی لباس کار باید سبک ،آزاد
و راحت باشد .وظیفه اصلی لباس کار در کارگاه نقشه کشی جلوگیری از رنگی شدن لباس های اصلی طراح و
نقاش است .به طور معمول لباس کار کارگاه های طراحی و نقاشی و نقشه کشی به رنگ سفید انتخاب می شوند
تا در صورت آلوده شدن به رنگ مشخص شود .ضمناً داشتن جیب و محل قرار گیری مداد و نوشت افزار از
ویژگی دیگر این لباس است.
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آمادهسازی تجهیزات کارگاهی ،ابزار و مواد مصرفی
به منظور استفاده مناسب از ابزار ،مواد و تجهیزات الزم است تا برای ارائۀ بهتر مراحل کار به شیوه ای شایسته
انتخاب و آماده کرد.
پس از انتخاب ابزار و وسايل مناسب مطابق با توضيحات زير آنها را آماده نماييد:
مراحل کنترل و آماده سازی   و میزنور:
 1سیستم برق و روشنایی میز :قبل از شروع به کار باید ابتدا از سالمت سیستم برق رسانی و روشنایی میز
نور اطمینان حاصل نمود ،لذا دوشاخۀ برق میز را کنترل و به پریز برق متصل نمایید و از سالمت المپ میز
مطمئن شوید.

ایمنی

در صورت وجود اشکال در سیستم برق رسانی میزنور ،به متخصص برق مراجعه تا برای تعمیر
آن اقدام کند .قبل از تعمیر دوشاخه برق آن را از پریز جدا نمایید.

 2ایستایی میز و سالمت شیشه روی آن :ايستايي ميز از نكات مؤثر در اجراي دقيق كار است .ميز بايد
در جاي خود ثابت بوده و تكان نخورد .براي ثبات و ايستايي ميز مي توان از پيچ هاي تنظيم زير پايه هاي آن
استفاده كرد .شيشۀ ميز بايد كامال ً سالم و بدون شكستگي باشد.
ایمنی

در صورت وجود شكستگي و ترك خوردگي در شيشه میز نور بايد سریع ًا آن را تعويض کرد.

 3تنظیم زاویۀ سطح میز متناسب با اندازۀ قد خود :سطح ميز را معموالً با اهرم هاي مخصوصي كه زير آن
قرار داده شده تنظيم مي كنند .البته بايد توجه داشته باشيد كه حداكثر زاويه براي ميزهاي نقشه كشي فرش
 30درجه است و شيب بيشتر براي رنگ آميزي نقشه مناسب نخواهد بود.

ایمنی و
بهداشت

براي تسلط بر كار و پيشگيري از خستگي زودرس كمر بايد زاويه سطح ميز را متناسب با قد
خود تنظيم نمود.
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 4نظافت و تمیزی سطح شیشۀ میز :قبل از شروع كار روي ميز نور باید سطح شيشه آن را از هرگونه
آلودگي (مخصوصاً آثار چسب نواري) پاك و تميز نمود .آلودگي ها باعث ايجاد سايه بر روي كاغذ شده ،در طرح
و نقش اختالل ایجاد می کنند .آثار باقي مانده از چسب هاي نواري در اثر حرارت ناشي از المپ ميز نرم شده،
به كاغذ طرح و نقشه مي چسبند و مشكالتي را در پي خواهند داشت.
بهداشت

به نظافت محیط و تجهیزات کارگاهی توجه نمایید.

پاور پوینت

پاورپوینت   :2ورزش برای
پشت میز و صندلی

شکل  6ـ 1ـ نظافت ،نشانۀ ایمان است (پیامبر گرامی اسالم (ص))

مراحل کنترل و آماده سازی صندلی
 1کنترل سالمت اجزای صندلی :صندلي مورد استفاده در كنار ميز نور باید از هر نظر سالم و بدون
عيب و ايراد باشد .تكان خوردن هاي ناشي از خرابي اجزای صندلي اغلب باعث لغزش دست طراح و ايجاد
اشكال در نسخه برداري مي شود .گاهي نيز جابه جايي هاي ناگهاني صندلي ،باعث ورود ضربه به شيشۀ ميز و
شكسته شدن آن شده است.
ایمنی

كنترل اجزای صندلي و كسب اطمينان از سالمتي قبل از نشستن بر روي آن از ضروريات ايمني
و انجام كار است.

 2تنظیم ارتفاع صندلی متناسب با ارتفاع میز :از نظر حفظ فيزيك بدن و حالت صحيح نشستن روي
صندلي براي انجام كار مداوم و طوالني ،تنظيم ارتفاع صندلي متناسب با ارتفاع ميز و با قد انسان ،مهم ترين
نكته در اصول ايمني و حفظ سالمت بدن است .لذا ابتدا صندلي خود را بررسي ،سپس ارتفاع آن را تنظيم
نماييد.
ایمنی و
بهداشت
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تنظیم ارتفاع صندلی مهم ترين نكته در اصول ايمني و حفظ سالمت بدن است .لذا قبل از
شروع کار ابتدا صندلي خود را بررسي و ارتفاع آن را نسبت به قد خود و ارتفاع میزکارتان
تنظيم نماييد.
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مراحل کنترل و آماده سازی ابزار و مواد مصرفی
 1کنترل سالمت ابزار برش (کاتر) و بررسی تیغة آن :در استفاده از ابزارهاي
تيز و ب ُ ّرنده هميشه با احتياط عمل نماييد و كاتر از اين ابزارها است .هميشه قبل
از استفاده از کاتر ،تيغة آن را كنترل کنید .در صورت زنگ زدگی ،آن را تعويض
نماييد(شکل 7ـ.)1
معموالً از ابزار کاتر برای برش کاغذ و گاهی برای تراشیدن و حالت دادن نوک
مداد و کارهایی از این قبیل استفاده شده و بعد از مدتی نوک تیغة کاتر ُکند
می شود .روی تیغۀ کاتر شیارهای ظریفی با فواصل معین وجود دارد(شکل   8ـ،)1
که در صورت ُکند شدن تیغه میتوان از روی این خطوط ،به ترتیب هر قسمت از
تیغه را شکسته تا بخشهای دیگر تیغه که هنوز تیز هستند ،مورد استفاده قرار
گیرد.
در انتهای دسته کاتر قطعه ای وجود دارد که برای شکستن نوک تیغه کاتر استفاده
میشود (شکل 9ـ.)1
مراحل شکستن نوک تیغة کاتر
قطعة انتهایی دستة کاتر که شکافی در انتهای آن وجود دارد را از دستة کاتر
جدا کنید.
تیغه کاتر را به اندازة یک خط ،باز کنید و نوک تیغه را داخل شکاف این قطعه
قرار دهید (شکل 10ـ.)1
کاتر را به گونهای در دست بگیرید که جهت شیارهای روی تیغه به سمت شما
باشد (شکل 11ـ ،)1سپس با فشار دست در جهت مخالف ،نوک تیغه را بشکنید
(شکل 12ـ. )1
ایمنی و
بهداشت

برای شکستن نوک تیغه ،فقط اولین خط روی تیغه باید از دستة کاتر
خارج شده باشد .باز کردن بیش از حد تیغه (شکل  )1-13موجب چند
تکه شدن تیغه خواهد شد و خطر پرتاب قطعات آن به سمت شما وجود
خواهد داشت.
مراقب باشید قطعة شکسته شده از تیغه های کاتر در دسترس کودکان
قرار نگیرد.

شکل 13ـ 1ـ خطر در شکستن تیغه و پرتاب شدن قطعات آن به طرف صورت انسان

شکل 7ـ   1ـ زنگزدگی تیغۀ
کاتر

شکل 8ـ 1ـ شیارهای روی
تیغۀ کاتر

شکل 9ـ 1ـ شکاف موجود
در قطعة انتهایی دستة کاتر

شکل 10ـ 1ـ روش شکستن
تیغة کاتر با قطعه انتهایی
دستۀ آن

شکل 11ـ 1ـ روش شکستن
تیغۀ کاتر

شکل 12ـ 1ـ جداسازی
بخش کُند شدۀ تیغه
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 2کنترل و نظافت سطح خط کش :خط كش از جمله ابزارهايي است كه با كاغذ نقشه ،تماس پيدا مي كند.
از این رو اگر سطح خط كش آلوده و كثيف باشد ،باعث كثيفي كاغذ نقشه خواهد شد .سطح خطکش را با
پارچه نم دار و مرطوب تمیز میکنند.
ایمنی و
بهداشت

كنترل و نظافت دائمي سطح
خط كش از جمله نكاتي است كه
باید مورد توجه قرار داد.

شکل 14ـ 1ـ تمیز کردن سطح خط کش با پارچه مرطوب

 3تراشیدن مداد و تنظیم ضخامت نوک آن :مداد ابتدايي ترين و مهم ترين وسيله در كارگاه هاي طراحي،
نسخه برداري و نقشه كشي است .در نقشه كشي فرش ،نوك مداد را به گونه اي مي تراشند كه بتوان با يك
حركت داخل خانه هاي شطرنجي نقشه را پُر كرد.
تراش و تنظيم ضخامت نوك مداد به شماره کاغذ شطرنجی نقشه بستگی دارد .هرچه خانه های کاغذ
شطرنجی کوچک تر باشد نوک مداد نیز ظریف تر و تیزتر می تراشد.
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تعریف و طبقه بندي انواع کاغذ نقشه
کاغذ نقشه به کاغذهای شطرنجی گفته
میشود که اندازه خانه های آن براساس
معـیارهای رایج بافت فرش ترسیم شده
باشند و امــکان طراحی و اجرای نقشه
فرش روی آنها وجود داشته باشد.
کاغذهای نقشه دارای خانه هایی با ابعاد
متـفاوت و با خـطوطی به رنگ سیاه و
قرمز تولید می شـــوند .نقـشههایی که
دارای خطوط قرمز هستند بیشــتر در
منطقة آذربایجان ،مخصوصاً شهر تبریز
رواج دارد .روش رنگآمیزی نقشههای
این منـطقه مــتفاوت از دیـگر مناطق
است.
نقشههایی که دارای خطوط سیاه هستند،
بعد از طــراحی به طور کامل رنگآمیزی
میشوند(شکل  .)1-15اما نقشههایی که
دارای خطوط قرمز هستند ،معموالً به جای
رنگآمیزی ،شماره گذاری می گردند .یعنی
برای هر رنگ شـماره ای در نظر گرفـته
میشود و آن شـماره در جای مشـخص
خود ،روی نـقشه نوشــته مـیشـود(شکل
16ـ .)1بافنـدگان براساس آن شمارهها و
رنـگ بنــدی نخ هایی که روی کارت های
مخـصوص نــمونه گذاری شـده اند (شکل
17ـ  ،)1اقدام به بافتن فرش می کنند.

شکل 15ـ 1ـ نقشۀ رنگ آمیزی شده روی کاغذ شطرنجی با خطوط سیاه

شکل 16ـ 1ـ شماره گذاری روی نقشه به جای رنگ آمیزی
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شکل 17ـ 1ـ نمونه های کارت رنگ که هر

رنگ نخ با شماره ای خاص کدگذاری شده اند.
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

طبقهبندی انواع کاغذ نقشه

کاغذ نقشه فرش

کاغذهای با خطوط شطرنجی سیاه

محاسبه رج شمار 6/5 :سانتی متر

کاغذهای با خطوط شطرنجی قرمز

محاسبه رج شمار 7 :سانتی متر

شکل 18ـ 1ـ نمودار دسته بندی کاغذهای شطرنجی نقشۀ فرش

الف) كاغذهاي با خطوط شطرنجی سیاه در اندازۀ  1A1توليد میشوند.
محاسبه رج شمار اين كاغذها براساس يك چهارم ذرع (چارك) يعني اندازه اي برابر با  26سانتي متر است .به
همين دليل شماره هاي  120 ،140 ،160 ،180 ،200و َ 100رگ در زير هر كاغذ نوشته شده است .اين
شماره نشان مي دهد كه در هر  26سانتي متر اين كاغذ چند خانه شطرنجي وجود دارد .مث ً
ال كاغذ شماره
 120نشان دهنده اين است كه اندازه شطرنجي روي آن به گونه اي است كه در هر  26سانتي متر آن   120خانه
وجود دارد .پس هرچه شماره كاغذ بزرگ تر باشد يعني شطرنجي آن ريزتر است.
حال باید دید که این اعداد چگونه و بر چه اساسی ایجاد میشوند؟ در گذشته که واحدهای اندازهگیری دقیق
و استانداردی وجود نداشت ،مردم هر منطقه برای تعیین اندازه از معیارهای خاص خود استفاده کرده اند .در
ایران برای اندازهگیری طول از واحد   « ذرع » 2استفاده می شد؛ البته در هر منطقه از ايران نيز ذرع اندازه نسبتاً
متفاوتی داشته است .مث ً
ال در منطقه فارس ،اصفهان ،کاشان و قم هر ذرع برابر با   104سانتی متر ،در منطقه
كرمان  108سانتي متر و در مناطق آذربايجان حدود  112سانتي متر بوده است.
ضمناً باید اضافه کرد که در هنر فرش بافی یک واحد اندازهگیری دیگری نیز به اسم « گرۀ ذرعی» وجود دارد.
« گرۀ ذرعی» معادل یک شانزدهم «ذرع» است.

1ـ اندازۀ  A1برابر است با  84 × 59/4سانتی متر است.
2ـ در برخي مناطق از جمله استان فارس اصطالح « َگز» رايج بوده است.
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در مناطق فارسی باف  6/5سانتی متر
در مناطق کرمان 6/75سانتی متر
در مناطق ترکی باف  7سانتی متر

تعداد خانه های شطرنجی آن برابر است با شمارۀ کاغذهای نقشه با خطوط قرمز
یک گرۀ ذرعی

(واحد رج شمار)
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یک شانزدهم ذرع

در هر  6/5سانتی متر این کاغذ  25مربع کوچک وجود
دارد و فرشی که براساس این نقشه بافته می شود در هر
 6/5سانـتی متر آن  25گره وجود خواهد داشت و یا به
عـبارتی دیگر چون یک چهارم ذرع مناطق فارسی باف
برابر با  26سانتی متر است (104 : 4 = 26سانتی متر)،
عدد  100روی این کاغذ نشان می دهد که در هر 26
سانـتی مـتر(یـک چـهارم ذرع) آن  100مـربع کوچک
وجود  دارد.

نیم ذرع
در مناطق فارسی باف  52سانتی متر
در منطقۀ کرمان  54سانتی متر
در مناطق ترکی باف  56سانتی متر
یک چهارم ذرع(چارک)
در مناطق فارسی باف  26سانتی متر
در منطقۀ کرمان  27سانتی متر
تعداد خانه های شطرنجی آن برابر است با شمارۀ کاغذهای نقشه با خطوط سیاه
در مناطق ترکی باف  28سانتی متر

100 : 4 = 25

یک ذرع
در مناطق فارسی باف  104سانتی متر
در منطقۀ کرمان  108سانتی متر
در مناطق ترکی باف  112سانتی متر

امروزه واحد متر جایگزین واحد ذرع شده است و تعداد
گره هاي موجود در هر دسي متر (10سانتي متر) از
فرش ،تراكم بافت آن فرش محسوب مي شود ،اما در
محاسبات بازاري از واحد « رج شمار» که بیانگر تعداد
گره در یک شانزدهم ذرع (گره ذرعی) است ،استفاده
میکنند.
روش محاسبۀ رج شمار در بافت فارسی به این گونه است
که ابتدا بايد «گرۀ ذرعی» را مالك عمل قرار داد .براي
تعيين گره ذرعي در هر منطقه ،ذرع رايج آن منطقه را
بر عدد  16تقسيم کرده تا اندازه گره ذرعي به دست آيد.
مث ً
ال ذرع منطقۀ فارس كه  104سانتي متر است را بر
 16تقسيم كرده و عدد  6/5حاصل مي شود .پس گره
ذرعي منطقه فارس برابر با  6/5سانتي متر است .در ادامه
عدد درج شده روي كاغذ نقشه را به  4تقسيم میکنند.
عدد حاصل از این تقسیم ،بیانگر این است که در هر
گره ذرعی این نقشه چه تعداد مربع کوچک وجود دارد.
به عنوان مثال :کاغذ شمارۀ  100رگ را محاسبه می کنیم.

شکل 19ـ  1ـ نمایش واحد اندازهگیری ذرع
و تقسیمات آن

انتقال طرح بر کاغذ نقشه

چنانچه کاغذ شماره  160رگ را محاسبه  نماییم نتیجه آن چنین
خواهد بود:
160 : 4 = 40

در هر  6/5سانتی متر این کاغذ  40مربع کوچک وجود دارد .یعنی
فرشی که براساس این نقشه بافته شود در هر  26سانتی متر آن
 160گره و یا در هر  6/5سانتی متر آن  40گره زده خواهد شد.
پس تراکم بافت این فرش از فرشی که مطابق نقشه  100رگ یا
 120رگ بافته می شود بیشتر بوده و نقوش آن ظریف تر و زیباتر
دیده خواهد شد.
تجربه و
عمل

مسئله :يك نقشه به ابعاد  150در  250سانتي متر روي كاغذ  120رگ اجرا شده است.
محاسبه كنيد:
 1در عرض اين نقشه چند خانه مربعي كوچك وجود دارد؟
 2فرشي كه مطابق اين نقشه بافته شده است ،در طول و عرض آن چند گره وجود دارد؟

توجه کنید

در محاسبات برای تعیین تعداد خانه های شطرنجی در عرض و طول نقشه ،اعداد به دست آمده را به صورت
مضربی از عدد  5گرد میکنند .مث ً
ال اگر تعداد گرههای عرض فرش ،عدد  652/5باشد ،آن را به یکی از اعداد
 655یا  650تبدیل میکنند.
گرد کردن اعداد به مقدار عدد آخر نیز بستگی دارد .چنانچه این عدد بیشتر از  2/5باشد ،آن را اضافه کرده و
به  5گرد میکنند (   .)  653 ⇒   655اگر کمتر از  2/5باشد ،آن را به صفر گرد میکنند (.) 652  ⇒  650

بحث و
گفت وگو

اگر در محاسبه یک نقشه ،اعداد  547و  998برای تعداد گرههای عرض و طول حاصل شود ،آنها را چگونه
گرد میکنند؟
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کاغذ  100رگ که در هر  26سانتی متر آن  100خانه مربعی کوچک و
در هر  6/5سانتی متر آن  25خانه مربعی کوچک وجود دارد.

واحد رج شمار

شکل 20ـ 1ـ کاغذ  100رگ

4
کاغذ  120رگ که در هر  26سانتی متر آن  120خانه مربعی کوچک
و در هر  6/5سانتی متر آن  30خانه مربعی کوچک وجود دارد.

کاغذ  140رگ که در هر  26سانتی متر آن  140خانه مربعی کوچک
و در هر  6/5سانتی متر آن  35خانه مربعی کوچک وجود دارد.

واحد رج شمار

شکل 21ـ 1ـ کاغذ  120رگ

4 5
واحد رج شمار

شکل 22ـ 1ـ کاغذ  140رگ

4 5 6
کاغذ  160رگ که در هر  26سانتی متر آن  160خانه مربعی کوچک و
در هر  6/5سانتی متر آن  40خانه مربعی کوچک وجود دارد.

واحد رج شمار
شکل 23ـ 1ـ کاغذ  160رگ

4 5 6
کاغذ  180رگ که در هر  26سانتی متر آن  180خانه مربعی کوچک
و در هر  6/5سانتی متر آن  45خانه مربعی کوچک وجود دارد.
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واحد رج شمار

شکل 24ـ 1ـ کاغذ  180رگ

انتقال طرح بر کاغذ نقشه

ب) کاغذهای رایج در منـطقۀ تبـریز و مـناطق تابع
آن ،دارای خطوط قرمز هستند و در قطع  A2تولید
میشوند .همان طور که قب ً
ال نیز گفـته شد ،کاغذهای
قرمز برای نقشههایی که به جای رنگآمیزی از روش
شماره گذاری استـفاده میکـنند ،به کار می رود .اما
از آنـجایی که واحد ذرع در آن مـناطق برابر با 112
سانتی متر است و یک شانزدهم ذرع آن منطقه برابر
با  7سانتی متر خواهد بود ،لذا محاسـبه رج شمار در
آن مناطق بر پایه  7سانتی متر انجام میشود.
اعداد درج شده روی کاغذهای با خـطوط شطـرنجی
قرمز ،بیان کنندۀ تعداد مربع های کوچک آن در واحد
 7سانـتی متر است .این اعداد با اخـتالف  5شماره با
یکدیگر ،روی کاغذها درج میشوند .مانند،45 ،50 :
 35 ،40و 30رج.
اندازه و ابعاد هر نقشه ،به ابعاد فرش آن بستگی دارد
و کیفیت هر فرش نیز به شماره و رج شمار کاغذ نقشۀ
آن مربوط می شـود .بنابراین همواره توصـیه میشود
که برای نقطه کردن یک نقشه ،شمارة کاغذ شطرنجی
با رج شمار نقشة اصلی و یا فرش مطابقت داشته باشد.
هر چند امروزه میتوان طرح را روی کاغذ نقشه ای با
خان ه های بزرگ تر رنگآمیزی نمود تا بافنده بتواند،
راحت تر و سـریع تر ،خانه های نقـشه را شمارش کرده
و بـبافد ،اما تعـداد خانه های شطرنجی نقـشه ،باید با
تعداد گره های فرش در عرض و طول آن مطابق باشد.
به طور مـثال :کاغذ نقـشه ای با رج شـمار  120رگ
( 30رج) را میتوان جهت بافت فرشی با رج شمار
200رگ ( 50رج) مورد استفاده قرار داد .در چنین
حالـتی ،اندازه نقـشه َمد نظر نخواهد بود ،بلـکه تعداد
خانه های شطـرنجی آن در عرض و طول نقـشه مهم
است .چرا که تعـداد خانه های شطـرنجی نقـشه باید
با تعـداد گره هایی که در عرض و طول فرش بافـته
می شود ،برابر باشد.

نقشه با خطوط شطرنجی قرمز

نقشه با خطوط شطرنجی سیاه

شکل 25ـ 1ـ نمونه های کاغذ نقشه فرش
به لحاظ رنگ خطوط شطرنجی
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تجربه و
عمل
مسئله

يك فرش به ابعاد  210در  305سانتي متر ،با رج شمار  45موجود است.
 1برای اجرای مجدد نقشۀ آن ،چه نوع کاغذی و با چه رج شماری نیاز است؟
 2برای اجرای این نقشه ،چند برگ کاغذ شطرنجی الزم است؟
 3در عرض این نقشه ،چند خانه مربعي كوچك وجود خواهد داشت؟
 4در طول این نقشه ،چند مربع بزرگ (ده در ده خانه ای) وجود خواهد داشت؟
برای حل مسئلۀ فوق از معلم خود راهنمایی بخواهید و با هم کالسی های خود مشورت کنید.

بحث و
گفت وگو

اگر قرار باشد فرش فوق به روش فارسی بافته شود ،برای اجرای نقشۀ آن ،کاغذی با چه
شماره ای مناسب است؟

طبقه بندی انواع کاغذ نقشه:
تجربه و
عمل
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براساس جدول شماره 26ـ ،1کاغذهای نقشه را تفکیک و دستهبندی کنید.

انتقال طرح بر کاغذ نقشه

کاغذهای نقشه قالی
کاغذهای نقشه به روش رنگ آمیزی

کاغذهای نقشه به روش شماره گذاری

 50رج

 200رگ

 45رج

 180رگ

 40رج

 160رگ

 35رج

 140رگ

 30رج

 120رگ

 25رج

 100رگ

شکل26ـ 1ـ مقایسه و تطبیق شماره کاغذهای شطرنجی با خطوط سیاه و کاغذهای شطرنجی با خطوط قرمز

بحث و
گفت وگو

در خصوص سؤال زیر با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمایید:
چرا برای رنگ آمیزی نقشه های فرش ،کاغذهای شطرنجی با خطوط سیاه مناسب تر هستند؟
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در تصویر زیر مقایسۀ طراحی یک دایره در کاغذهایی با رج شمارهای مختلف نمایش داده شده است.

 160رگ
 40رج

 180رگ
 45رج

 100رگ
 25رج

 120رگ
 30رج

شکل 27ـ 1ـ تفاوت تصویر دایره در رج شمارهای مختلف نقشۀ فرش
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

تجربه و
عمل

با استفاده از پرگار در هرکدام از شطرنجی های
زیر ،دایره ای به شعاع  3سانتیمتر ترسیم کنید.
با هدایت معلم و با الگو برداری از (شکل،)1-27
دایره هایی که ترسیم نموده اید را به نقطه تبدیل
کنید.
					

در مورد درستی و یا غلط بودن روش نقطه کردن
دایره ها با هم کالسی های خود مشورت کنید.
شکل 28ـ  1ـ شطرنجی  140رگ

شکل 29ـ 1ـ شطرنجی  100رگ

بحث و
گفت وگو

شکل 30ـ  1ـ شطرنجی  180رگ

حال به دایره هایی که در شطرنجی ها ترسیم کرده اید نگاه کنید .کدام یک از نقش های دایره
کیفیت تصویری بهتری خواهد داشت؟
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روشهای چسباندن کاغذهای نقشه به یکدیگر
روشهای چسباندن کاغذهای نقشه به یکدیگر

اتصال موقت با سوزن ته گرد

اتصال دائم با چسب

شکل 31ـ 1ـ نمودار روشهای اتصال کاغذهای شطرنجی نقشة فرش به یکدیگر

نقشههای بزرگ فرش از اتصال چندین کاغذ شطرنجی به یکدیگر ساخته میشوند .برخی اساتید فن عقیده
دارند که بهتر است کاغذهای نقشه برای انتقال طرح روی آنها به طور موقت به یکدیگر متصل شوند و برای
رنگآمیزی و نقطه کردن باید آنها را از هم جدا کرد و پس از اتمام رنگآمیزی مجددا ً و به طور دائم به یکدیگر
متصل شوند .دلیل این اساتید برای جداسازی کاغذهای نقشه در مرحله رنگآمیزی این است که بزرگ بودن
بیش از حد کاغذ نقشه ،مزاحمت هایی را برای نقاش فرش بهوجود خواهد آورد که با جداسازی این کاغذها از
یکدیگر این مشکالت برطرف خواهد شد.
بر خالف نظریۀ فوق ،گروه دیگری از اساتید هم معتقدند که کاغذهای نقشه از همان ابتدا تا آخر کار باید به یکدیگر
چسبانده شوند .چون جداشدن کاغذها از یکدیگر امکان بروز اشتباه در رنگآمیزی (مخصوصاً در مرحله نقطه کردن)
را افزایش خواهد داد.
روش اتصال موقت کاغذهای شطرنجی نقشه
اول؛ چیدمان و نحوه قرارگیری کاغذها به یکدیگر را مشخص میکنند.
سپس لبه سفید آن سمت از کاغذها که قرار است به یکدیگر متصل شوند را به سمت پشت کاغذ خم
کرده و تا می زنند.
در نهایت لبه های تا زده شده را روی یکدیگر قرار داده و با سوزن ته گرد به یکدیگر متصل مینمایند.
باید توجه داشت که خطوط هر دو کاغذ کام ً
ال در
موازات یکدیگر قرار گرفته باشند.
پس از انتقال طرح روی کاغذ ،خطوط طرح را در محل های اتصال کاغذها تا حدود پنج خانه از هر کاغذ را
رنگ و نقطه می کنند .سپس کاغذها را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به ترتیب رنگ آمیزی و نقطه گذاری
خواهند کرد.
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شکل 32ـ 1ـ چیدمان کاغذهای شطرنجی در کنار یکدیگر و تعیین لبه هایی که به یکدیگر متصل خواهند شد.

شکل 33ـ 1ـ تا زدن لبه سفید کاغذ شطرنجی

شکل 34ـ 1ـ قرار دادن لبۀ تا خورده کاغذ روی لبه سفید
کاغذ دیگر
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شکل 35ـ 1ـ اتصال لبۀ کاغذهای شطرنجی با سوزن ته گرد

شکل 36ـ 1ـ اتصال موقت کاغذهای شطرنجی به یکدیگر توسط سوزن ته گرد با توجه به مماس بودن خطوط شطرنجی آنها
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روش اتصال دائم کاغذهای شطرنجی نقشه
اول؛ چیدمان و نحوۀ قرارگیری کاغذها به یکدیگر را مشخص میکنند.
سپس لبۀ سفید کاغذی که قرار است به کاغذ دیگر متصل شود ،به کمک خطکش فلزی و کاتر برش
می زنند.
لبۀ سفید کاغذ دیگر را چسب کاری کرده و زیر کاغذی که لبۀ سفید آن برش داده شده است ،قرار داده
و به یکدیگر می چسبانند.

شکل 37ـ 1ـ قرار دادن خطکش فلزی روی
خط کناری کاغذ شطرنجی

شکل 38ـ 1ـ مماس کردن لبه خطکش با خط کناری کاغذ شطرنجی

شکل 39ـ 1ـ روش مهارکردن خطکش فلزی با دست

شکل 40ـ  1ـ روش برش لبه اضافی کاغذ با کاتر
25

اصول استفاده از کاتر در برش کاغذ
برش کاغذ نقشه باید روی میز شیشه ای انجام شود.
تیغه کاتر را به اندازه یک سانتی متر بیرون بیاورید.
برای برش ،حرکت کاتر باید از باال به پایین باشد.
سعی کنید ،برش کاغذ با یک حرکت انجام شود.
بهترین زاویه قرارگیری تیغة کاتر نسبت به کاغذ ،حداکثر 30درجه است.
ایمنی

ایمنی

اگر راست دست هستید:
کاتر باید در دست راست شما باشد و خط کش را با دست چپ در جای خود مهار کنید.
کاتر باید در سمت راست خطکش قرار بگیرد.
اگر زمانی مجبور شوید که برش را در جهت افقی انجام دهید ،تیغة کاتر باید باالی خطکش قرار گرفته و
حرکت کاتر باید از سمت چپ به سمت راست باشد.
اگر چپ دست هستید:
کاتر را با دست چپ بگیرید و با دست راست خطکش را در جای خود مهار کنید.
کاتر باید در سمت چپ خطکش قرار بگیرد.
اگر زمانی مجبور شوید که برش را در جهت افقی انجام دهید ،تیغة کاتر باید باالی خطکش قرار گرفته و
حرکت کاتر باید از سمت راست به سمت چپ باشد.

ال مراقب باشید!
در استفاده از کاتر کام ً

شکل 41ـ 1ـ انگشتان دست باید در میانه خطکش قرار
گرفته باشند.
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شکل 42ـ 1ـ روش خطرناک در نگه داشتن خطکش

انتقال طرح بر کاغذ نقشه

ایمنی

پس از اتمام برش کاری ،تیغه کاتر را بسته و در جعبه ابزار قرار دهید.

روش و مراحل چسباندن لبه های کاغذ نقشه به یکدیگر

شکل 43ـ 1ـ چسب کاری مقداری از لبه سفید کاغذ

شکل 44ـ 1ـ چسباندن ابتدای لبه کاغذها به یکدیگر

باید توجه داشت که خطوط هر دو کاغذ کام ً
ال در موازات یکدیگر قرار گرفته باشند.

شکل 45ـ 1ـ چسب کاری بخش دیگری از لبه کاغذ

شکل 46ـ 1ـ چسباندن کامل لبة کاغذها به یکدیگر
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تعریف انواع نسخهبرداری
به طور كلي نسخه برداري به دو روش مستقيم و غير مستقيم دسته بندي مي شود.

روش های نسخه برداری

مستقیم(نسخه ورچین)

غیر مستقیم

شکل 47ـ 1ـ دسته بندی روش های نسخه برداری

روش مستقيم به آن نوع از نسخه برداري مي گويند كه نقشه
فرش عيناً در كاغذ مخصوص نقشه به اجرا درآيد .به اين ترتيب كه
براي تكثير و تكرار يك نقشه فرش ،آن را در مقابل خود قرار داده و
تعداد نقاط جزء به جزء نقشۀ اصلی شمارش شود و به همان تعداد
و در همان جایگاه از کاغذ شطرنجی عالمت گذاري شده و به همان
رنگ نیز رنگ آميزي شود.
این روش ،شیوه مناسبی برای نسخه برداري نقشه هاي كوچك
است .با اين روش نيز مي توان با شمارش گره هاي پشت يك قالي
نيز نقشۀ آن را تهيه نمود.
به دليل شمارش رج به رج خانه هاي شطرنجي یک نقشه و يا شمارش
رج به رج گره هاي یک قالي و اجراي رج به رج و خانه به خانۀ آن در
كاغذ نقشه به آن«   نسخه ورچين» نيز مي گويند.
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تجربه و
عمل

در شکل های 48ـ 1و 49ـ 1نقوش ساده ای بر زمینه شطرنجی نمایش داده شده است .با مشورت و راهنمایی
معلم خود این نقوش را روی زمینه شطرنجی مقابل آنها به روش مستقیم (نسخه ورچین) نسخهبرداری کنید.
پیشنهاد میشود برای رنگآمیزی آنها فع ً
ال از مداد رنگی استفاده کنید.

شکل 48ـ 1ـ گل های ساده موسوم به « نقطه شمار» ـ مناسب برای تمرین نسخهبرداری مستقیم (نسخه ورچین)

نقوش زیر را روی کاغذهایی با رج شمار مختلف نسخهبرداری کرده و بررسی کنید که روی کدام کاغذ بهتر
دیده میشوند.

شکل 49ـ   1ـ گل های دیگر موسوم به «نقطه شمار» ـ

مناسب برای تمرین نسخهبرداری مستقیم (نسخه ورچین)
29

روش غيرمستقيم به آن نوع نسخه برداري گفته مي شود كه ابتدا طرح نقشه را روي كاغذ پياده كرده و
پس از آن طرح را به صورت خطي روي كاغذ نقشه انتقال داده و رنگ آميزي می کنند .در اين روش براي
اجراي طرح نقشه معموالً از كاغذ پوستي استفاده مي كنند ،يعني كاغذ پوستي را روي نقشه يا پشت يك قالي
گذاشته و خطوط محيطي نقوش را ترسيم مي كنند ،پس از آن به اصالح و تكميل جزئيات طرح مي پردازند.
با تكميل طرح ،نوبت به انتقال طرح از كاغذ پوستي به كاغذ شطرنجی نقشه مي رسد.
گاهی اوقات به دلیل نوع رنگ های به کار برده شده در نقشههای فرش ،خطوط محیطی تصاویر و جزئیات
آنها را نمیتوان از روی کاغذ پوستی مـشاهده نمود .در چنین شرایطی از کاغذ روغـنی که معموالً برای تهیه
الگوهای خیاطی و یا در شیرینی پزی به کارگرفته میشوند و یا از کاغذ کالک که در نقشهکشی کاربرد دارد
استـفاده میشود .این کاغذها از کاغذ پوستی شفاف تر هستند .اما اشـکال عمـده ای که در این دو نوع کاغذ
وجود دارد این است که پاک کردن خطوط مدادی از روی آنها موجب سیاه شدن سطح آنها خواهد شد .لذا
بهـتر است برای ترسیم خطوط روی این نوع کاغذ از خودکار استفاده شود.

شکل  50ـ  1ـ مقایسه میزان شفافیت کاغذهای پوستی ،کالک و روغنی نسبت به یکدیگر
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شکل    51ـ  1ـ قرار دادن کاغذ روغنی روی نقشه و ترسیم خطوط محیطی نقوش

شکل   52ـ    1ـ طرح مدادی استخراج شده از روی نقشۀ قدیمی
31

بحث و
گفت وگو

وظیفۀ شما در حفظ و مراقبت از میراث فرهنگی چیست؟
آیا با کپی برداری از نقشه های قدیمی می توان در حفظ چنین آثاری نقش مؤثری ایفا نمود؟

استخراج طرح از نقشه فرش
تجربه و
عمل

نقشه زیر را به روش غیر مستقیم نسخه برداری کنید.

شکل   53ـ 1ـ قسمتی از یک نقشه قدیمی مربوط به منطقه قم

براي استخراج طرح نقشه فوق ،مراحل ذيل را به ترتيب انجام دهيد:
يك كاغذ پوستي به اندازه و ابعاد متناسب ،روی آن تثبيت کنيد.
خطوط باال و پایین طرح را با خطکش ترسیم کنید .چنانچه کاغذ پوستی جابه جا شود این خطوط به شما
کمک خواهد کرد تا آن را مجددا ً در جای خود قرار دهید.
با استفاده از مداد ،خطوط محیطی نقوش و تزیینات نقشه را ترسیم نمایید.
در بخشهايي كه نياز به رسم خطوط صاف عمودي ،افقي و دايره اي است ،از ابزارهاي كمكي مانند خط كش،
گونيا و پرگار استفاده كنيد.
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انتخاب کاغذ نقشۀ مناسب با توجه به طرح
همان گونه كه پيش از اين گفته شد ،هر يك از كاغذهاي نقشه داراي شماره هایي است كه به آن رج شمار
گفته مي شود .براي نسخه برداري از نقشههاي ديگر ،بايد كاغذ نقشه اي انتخاب نمود كه شمارۀ رج شمار آن با
شمارۀ رج شمار نقشه ،مطابقت داشته باشد .ضمناً چنانچه بخواهند براي طرحي كه تاكنون به صورت نقشه
اجرا نشده است ،كاغذ نقشۀ مناسبي انتخاب كنند ،چند نكته را مالك عمل انتخاب قرار مي دهند.
اين نكات از این قرارند:
توجه به جزئيات طرح :چنانچه اجزای تزیيني موجود در يك طراحي ريز و كوچك باشند و در آن طـراحي
به جزئـيات توجه شـده باشد ،بايد براي اجراي آن به صورت نقـشه ،از كاغذهايي با رج شـمار باال استفاده كرد.
زيرا شطـرنجي اين نوع كاغذها ،ريز و متـراكم تر هستند و مي توان در آنها ،نقشههايي ظريف با جزئيات بيشـتر
اجرا كرد.
منطقه بافت :در هر منطقه طرحهايي رايج هستند و بر اين اساس اندازه و ابعاد جزئيات اين طرحها در
نوع و اندازه رج شمار كاغذ نقشه تأثير داشته است .از اين رو در هر منطقه ،نمونههاي مشخصي از كاغذ نقشه
مورد استفاده قرار می گیرند.
نقشه اصلي و اوليه طرح :چنانچه طرحي كه در اختيار داريم ،از يك نقشه ديگر استخراج شده باشد،
پس كاغذ نقشه اي را انتخاب نمایید كه رج شمار آن با رج شمار نقشۀ اصلی مطابقت داشته باشد.
بحث و
گفت وگو

تجربه و
عمل

برای انتقال این طرح روی کاغذ نقشه ،چه رج شماری مناسب تر خواهد بود؟
به چه روشی می توان این طرح را روی کاغذ شطرنجی انتقال داد؟

تثبيت كاغذ نقشه بر طرح اصلي
پس از انتخاب كاغذ نقشۀ مناسب ،مراحل ذيل را به ترتيب انجام دهيد:
ميز نور را روشن كنيد.
كاغذ شطرنجی را روي كاغذ طرح قرار دهيد.
هر دو را روي ميز نور بگذاريد ،ابتدا محل قرارگيري طرح را بررسي و سپس خطوط عمودي و افقي حاشيۀ
طرح را با خطوط كاغذ شطرنجی تطبيق دهيد.
كاغذها را به هم متصل نماييد(با استفاده از سوزن ته گرد و یا نوارچسب کالک).
مجددا ً وضعیت قرارگیری طرح نسبت به خطوط شطرنجی ،روي ميز نور بررسي نماييد و اطمينان حاصل كنيد
كه خطوط طرح بر خطوط شطرنجی منطبق باشد.
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تعريف اصول و تشريح روش انتقال طرح

شکل   54ـ 1ـ تطبيق كاغذ شطرنجی با نقشه اصلي روي ميز نور

اصول انتقال طرح:
دقت نظر :براي باالبردن سطح دقت نظر بايد با انجام مشق نظري ( مشاهده مداوم طرح و نقوش) نقشه هاي
فرش ،كيفيت قدرت ديد و مشاهده خود را ارتقا داد.
آگاهي به طرح و نقشه :مطالعه در مورد طرحها و نقوش به كارگرفته شده در فرشهاي مختلف ،موجب
شناخت فرم ،شكل ،حالت و حتي اسم و نام اين نقوش مي شود .در فرشهاي اصيل نقوش به گونه اي انتخاب
و استفاده شده اند كه ارتباطي منطقي بين آنها وجود داشته باشد و فرشهايي كه در آنها از نقوش مختلف و
نامربوط استفاده شده باشد ،داراي اعتبار و ارزش هنري نيستند .لذا شناخت اين نقوش و گروه بندي آنها براي
طراحان و نقاشان فرش اهميت زيادي دارد.
خوبي دست (تسلط بر طراحی) :منظور توان طراحي ،ترسيم و اجراي نقوش است .اين موضوع فقط با
تمرين و تكرار امكان پذير است .به همين دليل طراحان و نقاشان فرش در طول روز طبق برنامه منظمي به
تمرين و تكرار ( دست ورزي ) طرحها و نقوش مي پردازند.
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اسباب و ابزار مناسب :اجراي هر كاري نيازمند وسايل و ابزار مخصوص به خود است .در بازار انواع وسايل و
ابزار با قابليت هاي مختلف ارائه مي گردد .معموالً ابزارها با كيفيت هاي متفاوتي ساخته مي شوند و هنرمندان
بيش از هر صنفي به تأثير و نقش كيفيت ابزار در اجراي يك كار خوب آگاهند .به همين دليل اغلب هنرمندان
براي اجراي كارهاي خود به دنبال ابزار مناسب و با كيفيت مرغوب هستند و ابزار خوب را سرمايه خود
مي دانند.
طاقت ،تحمل و صبر :مهم ترین اصل برای اجرای نقشه فرش ،داشتن صبر و تحمل زیاد است .ارزش كارهاي
هنري به دقت و ظرافت به كار رفته در آنها بستگي دارد .افرادي كه در اجراي كارهاي خود صبر و شكيبايي
دارند مسلماً اثر با ارزش تري را خلق مي كنند .باال بردن سطح تحمل همانند تمام مهارت هاي ديگر نيازمند
تمرين مداوم است.

بحث و
گفت وگو

ِ
انتقال طرح ،با دوستان خود بحث و
با راهنمایی معلم خود ،درخصوص شايستگي هاي فني و غير فنيِ در
گفت و گو کنید .سپس دریافت های خود را با ذكر داليل ،در يك برگه بنويسيد و در كالس ارائه كنيد.
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تشریح روش انتقال طرح
برای انتقال طرح از کاغذ پوستی به کاغذ نقشه میتوان یکی از روشهای زیر را به کار برد:

استفاده از میز    نور :كاغذ پوستي طرح دار را زير كاغذ نقشه گذاشته و آنها را روي ميز نور قرار مي دهند .به
كمك روشنايي ميزنور ،محل درست و صحيح طرح بر كاغذ نقشه را بررسي و سپس كاغذها را با سوزن ته گرد
به يكديگر متصل مي نمايند .ميز نور باعث مي شود ،تصوير طرح از روي كاغذ نقشه مشاهده شود و مي توان
به راحتي طرح را روي كاغذ نقشه ترسيم کرد.
برای قرینه سازی و تکرار نقوش ،کاغذ نقشه را تا زده و روی میز نور قرار می دهند و طرح قابل مشاهده را
مجدداً ترسیم می کنند.

شکل   55ـ  1ـ انتقال طرح بر کاغذ نقشه به کمک میز نور
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

در گذشته که امکان استفاده از میز نور وجود نداشته است ،از روش های دیگری استفاده می کرده اند که
عبارت اند از:

روش کاربن :کاغذ پوستی (دارای طرح) را بر روی کاغذ نقشه و در محل مناسب خود تنظیم و تثبیت می کنند؛
سپس کاربن را بین آنها می گذارند .با کشیدن مداد روی خطوط طرح کاغذ پوستی ،تصویر طرح روی کاغذ
نقشه منتقل می شود.

براي قرينه سازي می توان کاغذ پوستی را معکوس کرده ،روی کاغذ نقشه قرار داد و با استفاده از کاربن و فشار
مداد بقیه طرح را به شکل معکوس روی کاغذ نقشه منتقل کرد.
روش گرده گذاری :برای استفاده از این روش ابتدا با استفاده از یک سوزن نسبتاً ضخیم خطوط طرح روي
كاغذ پوستي را با فواصل منظم و نزدیک به هم سوراخ کاری می کنند .اندازه و ابعاد این سوراخ ها باید به حدی
باشد که ذرات پودر رنگ بتوانند از آنها عبور نمایند .سپس مقداری پودر رنگین را درون یک کیسه کوچک
از جنس پارچه پنبه ای نازک ریخته ،پوستی طرح را روی کاغذ نقشه تثبیت کرده و کیسۀ حاوی پودر را بر
روی سوراخ های خطوط به آرامی ،ضربه می زنند.

براي قرينه سازي نقوش مي توان كاغذ پوستي سوزني شده را برگردانده و به صورت معكوس بر سطح كاغذ
نقشه گذاشته و گرده گذاري كرد.

روشهای کاربنی و گرده گذاری در گذشته استفاده می شده اند و امروزه از روش میز نور برای
انتقال طرح استفاده می کنند.
در تمامي روشهاي مذکور ترسيم خطوط از باالي نقشه شروع مي شود و در پايين نقشه به اتمام
خواهد رسيد.
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تجربه و
عمل

انتقال طرح بر كاغذ نقشه

تمرین

يك طرح كامل را با استفاده از ميزنور روي كاغذ نقشه منتقل نماييد.
برای قرینه سازی کاغذ طرح را برگردانده و به شکل معکوس روی کاغذ شطرنجی قرار دهید.
در اتصال کاغذ طرح به کاغذ شطرنجی ،به جای استفاده از سوزن ته گرد ،میتوانید از نوار چسب کالک
استفاده کنید .البته مراقب باشید که در جداسازی کاغذها از یکدیگر ،کندن نوار چسب باعث پارگی و آسیب
به کاغذ نشود.

ایمنی و
بهداشت

براي ترسيم خطوط روي كاغذ نقشه ،از مداد معمولي
استفاده مي شود .مدادهاي طراحي كه نوك نرمی دارند،
سطح كاغذ نقشه را کثیف خواهد کرد.
برای اینکه دست روی اثرات مداد مالیده نشود و
کاغذ را کثیف نکند ،باید ترسیم خطوط از باالی طرح
شروع شده و به سمت پایین ادامه یابد.
افراد راست دست ،باید از گوشه سمت چپ باالی
طرح ،شروع به ترسیم خطوط نمایند و افراد چپ دست
هم از گوشه راست باالی طرح ،کار خود را شروع نمایند.
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ارزشیابی شایستگی انتقال طرح بر کاغذ نقشه
شرح کار:
یک نمونه طرح لچک و ترنج در ابعاد ذرع و نیم با رج شمار  40برای نسخه برداری
استاندارد عملکرد:
انتقال طرح بر کاغذ نقشه براساس اصول نسخه برداری نقشه
شاخص ها:
انتقال طرح برکاغذ نقشه براساس نسخه برداری ـ انجام مراحل نسخه برداری از باالی نقشه به پایین ـ انتقال صحیح و کامل خطوط نقشه ـ اتمام
کار نسخه برداری ـ تمیزی کار ـ پاره نشدن کاغذ نقشه در حین نسخه برداری
شرایط انجام کار:
مکان :کارگاه نقشه کشی

زمان 60 :دقیقه
ابزار و تجهیزات:
میز نور ،کاغذ نقشه در رج شمار مختلف ،گیره کاغذی ،چسب کاغذی ،مداد پاک کن ،مداد
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده سازی ابزار و وسایل نسخه برداری

2

2

الصاق کاغذ نقشه به طرح اصل

1

3

انتقال طرح بر کاغذ نقشه (نسخه برداری)

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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پودمان 2

رنگآميزي نقشۀ فرش(دستي)

شکل 1ـ 2ـ قالی با نقش سرتاسری موسوم به درختی حیوان دار 100 ،در  140سانتی متر بافت
اصفهان (فارسی بافت ـ رج شمار  65گره در  6/5سانتی متر)

نقشههاي فرش در ايران ،در مناطق مختلف با رنگهاي
گوناگـون و چشـم نوازي رنگبنـدي شدهانـد .يـكي از
ويژگيهاي خاص و جداكنندۀ نقشههاي فرش مناطق از
يكديگر ،رنگبنديهاي هر منطقه است .تنوع در پوشش
گیاهی و گلهاي رنگارنگ ،تفاوت مواد رنگزاي بومي
و سليقه اقوام ساكن در هر گوشه و کنار این سرزمین،
سبب شده است كه رنگآميزي متنوع و چشمگيري در
نقشهها و دست بافتههاي مردم هر ناحيه مشاهدهشود.
زيبايي شـناسي اقوام عشايري ،روستايي و شهري ،هر
كدام به گونهاي در رنگآميزي نقشههاي فرش آنها
آشكار شدهاست.
شکل 2ـ 2

واحد یادگیری  : 2شایستگی رنگ آميزي دستي نقشۀ فرش
آيا تاكنون به رنگ بندي نقوش فرش ها توجه كرده ايد؟ آيا نقشۀ رنگ آميزي شدۀ فرشي را ديده ايد؟
به نظر شما چگونه يك نقشه فرش را رنگ آميزي مي كنند؟ و چه ابزار و وسايلي در رنگ آميزي نقشه فرش
به كار گرفته مي شود؟ آيا رنگ آميزي نقشه فرش از اصول خاصي پيروي مي كند؟ آيا رنگ آميزي نقشه فرش
انواع دارد؟ چگونه بايد ابزار و وسايل رنگ آميزي نقشه فرش را آماده كرد؟
در اين پودمان با رنگ بندي نقشه فرش كه در مناطق مختلف ايران توليد و بافته مي شوند ،آشنا شده و به
تجربۀ بسيار شيرين و زيباي رنگ آميزي نقشه فرش براساس اصول آن خواهيد پرداخت.

استاندارد
عملکرد
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رنگ آميزي نقشه فرش با رعايت اصول رنگ آميزي و با استفاده از وسايل رنگ آميزي براساس ويژگي هاي
منطقهاي

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

آشنایی با رنگبندي و رنگآمیزی نقشه های فرش در ایران
تقسیم بندی اجزای فرش

حاشیه

متن

به طور کلی فرش به دو بخش عمده متن و حاشیه تقسیم بندی می شود .متن ،بخش اصلی و عمدۀ یک فرش
است و حاشیه همانند قابی اطراف متن را کادربندی می کند .رنگ و طرح های حاشیه ها تحت تأثیر نقوش
و رنگ های اصلی متن فرش انتخاب و اجرا می شوند .معموالً رنگ زمینۀ حاشیه متفاوت از رنگ زمینۀ متن
است ،به گونه ای که رنگ حاشیه باعث جلوۀ بیشتر رنگ ها و نقوش متن فرش شود.

شکل 3ـ 2ـ اجزای اصلی فرش

نام گذاری فرش ها بستگی به ترکیب بندی و نقوش اصلی درون متن آنها دارد .به طور مثال لچک و ترنج به
فرش هایی گفته می شود که زمینۀ متن فرش به اجزای اصلی لچک ها در گوشه های متن و ترنج در مرکز متن
تقسیم شده باشند.
بر این اساس می توان فرش ها را به دسته های زیر نام گذاری کرد:
لچک ترنج ،افشان ،درختی ،محرابی ،قاب قابی ،محرمات و....
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شکل 4ـ2ـ طرح لچک ترنج (شاه عباسی)
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل  5ـ2ـ طرح درختی حیوان دار
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شکل   6ـ 2ـ طرح قاب قابی (خشتی)
46

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل 7ـ2ـ طرح محرمات
47

شکل  8ـ2ـ طرح محرابی گلدانی
48

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل  9ـ 2ـ طرح افشان
49

شکل 10ـ2ـ طرح ترنج دار
50

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل 11ـ 2ـ طرح هندسی (ایلیاتی)
51

اصول رنگبندي کلی در فرش بر اساس مناطق تولید و بافت فرش
مناطق عمدۀ بافت و تولید فرش ایران شامل آذربایجان ،اصفهان و نائین ،خراسان،
کرمان ،لرستان و بختیاری ،فارس و  ...است .هر یک از این مناطق ،عالوه بر اینـکه
طرح و نقش های مخصوصی استفاده می شـود ،نحوۀ ترکیب و رنگ بندی آنها نیز
خاص آن منـطقه بوده و با دیگر مناطق متفاوت است .به طوری که کارشناسان
فرش با مـشاهده نـقوش و رنگ های مورد استـفاده در آنها محل تولید فرش را
تشـخیص می دهند.
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل 12ـ  2ـ بافت کاشان ،طرح لچک ترنج شاه عباسی
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شکل 13ـ  2ـ بافت تهران ،طرح خاتم شیراز
54

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل 14ـ  2ـ بافت گرگان ،طرح ترکمن قاشقی
55

شکل 15ـ2ـ بافت جوشقان ،طرح هندسی
56

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل 16ـ2ـ بافت اصفهان ،طرح لچک ترنج شاه عباسی
57

شکل 17ـ2ـ بافت قم ،طرح ترنجی کف ساده
58

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل 18ـ2ـ بافت اردبیل ،طرح اقتباسی قفقاز
59

شکل19ـ2ـ بافت نائین ،طرح ترنج دار شاه عباسی
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل 20ـ2ـ بافت مشهد ،طرح هندسی خاتم شیراز
کار میدانی

با يكي از هم گروهي هاي خود ،رنگ هاي مورد استفاده
در دست بافته هاي منطقۀ زندگي خود را گردآوري و
در يك جدول نام نقشه ها  ،طرح ها و رنگ هاي آنها
را ثبت كنيد.
61

تشریح وسایل رنگآمیزی نقشه و اصول استفاده   از آنها

شکل 21ـ 2ـ ظروف و همزن چوبی مخصوص برای هر رنگ

شکل 22ـ 2ـ رنگ آمیزی و دورگیری نقشه فرش
62

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

معموال ً برای رنگ آمیزی نقشه های فرش از رنگ گواش استفاده می کنند.
گواش از رنگ هایی است که به کمک آب رقیق می شود .ابزار رنگ آمیزی
گواش ،قلم مو است .قلم موهایی که در رنگ آمیزی نقشه فرش استفاده
می شوند ،همان قلم موهای مخصوص نقاشی آبرنگ هستند که از شماره
1و 2و   3آن برای نقطه زدن نقشه و شماره های  4الی  10آن هم برای
رنگ آمیزی سطوح وسیع تر استفاده  می شود.

شکل 23ـ 2ـ قلم موهای مخصوص
رنگ آمیزی و نقطه کردن نقشه

شکل 24ـ 2ـ ظرف آب و رنگ گواش
63

تجربه و
عمل

تمرین :رنگآمیزی روی کاغذ سفید با رنگ گواش و استفاده از قلممو
مقداری گواش را با استفاده از کاردک از ظرف خود خارج کرده ،درون پالت رنگ قرار دهید؛
به کمک قلممو چند قطرۀ آب بر روی رنگ اضافه کرده و مخلوط نمایید؛
غلظت رنگ باید به  گونه ای باشد که به راحتی بتوان بر روی کاغذ آن را پخش نمود؛
با استفاده از قلمموی آغشته به رنگ روی کاغذ رنگآمیزی کنید؛
ابتدا اشکال هندسی ساده مانند مربع ،مثلث و دایره را با رنگهای مختلف رنگآمیزی نمایید.

شکل 25ـ 2ـ اشکال هندسی اصلی
تمرین

در این تمرین باید سطوح مختلفی را به صورت کامال ً یکنواخت و یکدست رنگآمیزی نمایید.

شکل 26ـ 2ـ اشکال هندسی ترکیبی

ایمنی و
بهداشت
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توجه:
برای استفاده از رنگ های مختلف ،باید قلم مو را با دقت در آب تمیز شست وشو نمایید.
تمیزی قلم مو باعث می شود تا رنگ ها یکنواخت شود و درخشش الزم را داشته باشند.

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

روش رنگپذیر کردن کاغذ نقشه از طریق چربی زدایی
معموالً کاغذهای شطرنجی سیاه ،رنگ پذیری مناسبی
دارند و نیازی به رنگ پذیر کردن آنها نیست .اما اگر
سطـح کاغذ براق و یا گـالسه باشد و یا با استـفاده
از دستـگاه زیراکس تکـثیر شده اند رنگ روی آنـها
نـمی چسبد .و برای رنگ آمیـزی با گواش و آبـرنگ
مناسب نیستند و باید سطح آنها برای پذیرفتن رنگ
آماده شود.

تجربه و
عمل

بحث و
گفت وگو

رنگ پذير كردن كاغذ نقشه به چه
منظور و چرا انجام می شود؟ و چه
پيشنهادي براي آن داريد؟

به روش های زیر ،کاغذها را رنگپذیر کنید:
الف) روش استفاده از پاک کن (پاک کن زنی)
ابتدا سطح میز را به کمک پارچه تمیز نمایید.
کاغذ شطرنجی براق و صیقلی را روی میز قرار دهید.
با اسـتفاده از مداد  پاک کن نرم تمام سطح کاغذ را
پاک کن بزنید.
ب) روش استفاده از پودر تالک
سطح میز را با استفاده از دستمال پارچه ای تمیز کنید؛
کاغذ نقشۀ براق و صیقلی را روی میز قرار دهید؛
مقداری پودر تالک را روی کاغذ بپاشید؛
به کمک دستمال کاغذی ،پودر تالک را روی سطح
کاغذ مالش دهید؛
با همین روش ها می توانید کاغذهای شطرنجی که توسط
دستگاه زیراکس تکثیر شده اند نیز رنگ پذیر کنید.

حرکت پاککن روی کاغذ باید
به آرامی و یکنواخت و از یک جهت
صورت پذ یرد .حرکات تند دست
باعث چروک شدن و حتی پارگی در
کاغذ میشود.

مات شدن سطح کاغذ و  کدر شدن
پودر تالک ،نشان دهندۀ از بین رفتن
چربی سطح کاغذ و آماده شدن آن
برای رن گپذیری دارد.
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آماده سازی رنگ و کنترل غلظت آن برای رنگآمیزی

شکل 27ـ   2ـ مرحله آماده سازی و آزمایش غلظت رنگ

غلظت رنگ برای نقشه کشی فرش باید در حدی باشد
که ضمن پوشاندن کامل سطح کاغذ ،خطوط شطرنجی
کاغذ را نیز تا حدودی مشخص و قابل شمارش کند.

رنگ های گواش را همانند دیگر رنگ های نقاش ی،
شرکت ها و کارخانجات مختلف و متعدد رنگ سازی،
تولید می کنند .کیفیت این رنگ ها با یکدیگر متفاوت
است .برخی بسیار غلیظ و برخی رقیق تر هستند .از
این  رو قبل از رنگ آمیزی غلظت و کیفیت آن آزمایش
می شود و چنانچه رنگ غلیظ بود ،باید با افزودن چند
قطره آب به آن ،رنگ را رقیق ترکرد.

شکل 28ـ 2ـ رنگ آمیزی گل های اصلی نقشه
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

تجربه و
عمل

با استفاده از کاردک مقداری رنگ را درون پالت رنگ
یا ظرف کوچکی بریزید؛
با قطره چکان چند قطره آب به رنگ اضافه کنید؛
با وسیله ای مناسب رنگ را با آب مخلوط کنید؛
با قلمموی آغشته به رنگ ،کاغذ نقشه را رنگآمیزی کنید.

اگر غلظت رنگ مناسب باشد ،میتوانید
نقشه را رنگ کنید ،در غیر این صورت
باید با کم و زیادکردن آب و رنگ ،غلظت
مناسب را به دست آورید.

با استفاده از رنگهای اصلی (زرد ،قرمز
و آبی) و ترکیب دو به دو آنها با یکدیگر،
رنگهای ثانویه (سبز ،نارنجی و بنفش) را
بسازید و رنگآمیزی کنید.

شکل 29ـ   2ـ ترکیب دو به دو از رنگ های اصلی و ساخت رنگ های
سبز ،بنفش و نارنجی

با افزودن رنگ سفید و سیاه به رنگهای اصلی و
ثانویه ،درجات مختلف رنگی ساخته و رنگآمیزی کنید.

شکل 30ـ   2ـ ترکیب رنگ های سیاه و سفید با دیگر رنگ ها و ساخت
درجات مختلف از یک رنگ
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تعیین اصول رنگبندي نقوش و پخش رنگ در متن
معموالً رنگ بندی نقشه های فرش در ایران کالً به دو شکل صورت می گیرد.
 1منطقۀ بافت فرش؛
 2سلیقه و ابتکار نقاش فرش.
با توجه به گستردگی و پهناوری مناطق فرش بافی ایران ،شیوة رنگ بندی در هر یک از این مناطق متفاوت
است و از سبک و روش خاص خود برخوردار می باشد .به طوری که می توان با توجه به نوع رنگ های به کار
رفته در هر فرش ،منطقة بافت آن را تشخیص داد.
اصول و قواعد معینی در رنگ بندی نقشه های فرش وجود دارد و تمام نقاشان فرش ،این اصول را رعایت
می کنند .این اصول عبارت اند از:
 1تعیین رنگ زمینۀ متن فرش؛
 2تعیین رنگ زمینۀ حاشیۀ اصلی فرش؛
 3تعیین رنگ زمینۀ لچک و ترنج  (در صورت طرح لچک
ترنجی)؛
 4تعیین رنگ گل های اصلی و بزرگ در متن و حاشیه؛
 5تعیینرنگعناصر،گل هاوجزئیاتدیگردرمتنوحاشیه.

با توجه به اصول مذکور ،رنگبندي متن فرش طی
مراحل زیر انجام می شود:
الف) تعیین رنگ زمینۀ متن فرش و رنگبندي اجزای
دیگر متن (مانند لچک و ترنج) و رنگ آمیزی بخش
کوچکی از زمینه در گوشۀ متن؛
ب) رنگبندي گل ها و نقوش اصلی در متن و پخش
رنگ در آنها؛
ج) رنگبندي و رنگآمیزی نقوش و گل های کوچک تر
متن و اجزای دیگر؛
د) سایه روشن کردن رنگ ها (در صورت لزوم)؛
هـ) رنگآمیزی خطوط جدا کننده اجزای متن؛
و) نقطه کردن خطوط کناری و اجزای نقوش؛
ز) رنگآمیزی جزئیات و رفع معایب.

شکل 31ـ  2ـ رنگ آمیزی بخش کوچکی از زمینه متن و
حاشیه
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

بحث و
گفت وگو

در خصوص سؤال زیر با یکدیگر بحث و تبادل نظر نمایید:
به نظر شما چرا تمام زمینه فرش رنگآمیزی نمی شود؟

تجربه و
عمل

با مراجعه به تصاویر فرش های مناطق مختلف (در کتاب همراه) و با راهنمایی معلم خود برای فرش هر منطقه
جدول رنگ بندی مطابق جدول زیر بسازید:

نام فرش (طرح فرش):

نام استان /منطقه:
رنگ زمینۀ متن

رنگ زمینه حاشیۀ
پهن

رنگ زمینه حاشیۀ
باریک

رنگ زمینۀ ترنج

رنگ زمینۀ لچک

رنگ گلهای اصلی
متن

رنگ گلهای اصلی
در حاشیۀ پهن

رنگ گلها در
حاشیۀ باریک

رنگ گلهای
اصلی در ترنج

رنگ گلهای
اصلی در لچک

رنگ خطوط اطراف
گلهای اصلی در
زمینه

رنگ خطوط اطراف
گلهای اصلی در
حاشیۀ اصلی

رنگ خطوط
اطراف گلها در
حاشیۀ باریک

رنگ خطوط
اطراف گل های
اصلی در ترنج

رنگ خطوط
اطراف گلهای
اصلی در لچک

خط داخلی
خط بیرونی
سایه ها
شکل 32ـ   2ـ جدول نمونه رنگ

جدول فوق برای نمایش رنگ های مورد استفاده در فرش های اصیل ایرانی تهیه شده است .برای
نمایش هر رنگ باید نمونه رنگ مشابه را با گواش در خانه های جدول رنگآمیزی کنید.
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شکل 33ـ   2ـ نمونه ساخت جدول رنگ در کارگاه های سنتی نقشهکشی و بافت فرش

کار میدانی

با يكي از هم گروهي هاي خود ،رنگ هاي به كار رفته در دست بافته هاي منطقه زندگي خود را گردآوري كرده
و در يك جدول نام نقشه ها ،طرح ها و رنگ هاي آنها را ثبت كنيد.

اصول رنگآمیزی با قلممو
برای رنگآمیزی نقشه های فرش به طور معمول از قلمموهای آبرنگ استفاده می شود ،و انتخاب اندازه قلم مو
به وسعت محدوده ای است که باید رنگ شود.
قلمموهای  10 ،9 ،8و بیشتر برای رنگآمیزی زمینه های نقشه استفاده می شود و قلمموهای 5 ،4و  6برای
سطوح کوچک تر و قلمموهای  2 ،1و  3در رنگآمیزی جزئیات و نقطه کاری اطراف نقوش کاربرد دارند.
از قلمموی شمارۀ  3برای رج شمار  50و قلمموی  4برای رج شمار  30تا  40استفاده می شود.
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

جدول راهنمای استفاده از قلممو در نقشهکشی فرش
شماره قلمموها

رنگآمیزی زمینه ها

رنگآمیزی سطوح بزرگ

رنگآمیزی زمینه ها

رنگآمیزی سطوح بزرگ

رنگآمیزی زمینه ها و سطح کلی نقوش

رنگآمیزی سطوح متوسط

4

رنگآمیزی سطح کلی نقوش
دورگیری و نقطه زنی

رنگآمیزی سطوح کوچک تر
مناسب رج شمار  30تا 40

3

رنگآمیزی سطوح جزئی روی نقوش
دورگیری و نقطه زنی

ایجاد سایه روشن ها
مناسب رج شمار  45و 50

10
8
6

2
1

تجربه و
عمل

بیشترین کاربرد در رنگآمیزی نقشه

توضیح

دورگیری و نقطه زنی

دورگیری و نقطه زنی

مناسب رج شمار  50و 55
مناسب رج شمار  55و باالتر

روی کاغذ نقشه اشکال هندسی را در ابعاد مختلف ترسیم کنید.
قلمموی مناسب برای رنگآمیزی هر یک از این اشکال را انتخاب کنید (با توجه به وسعت شکل و شماره
قلممو )
غلظت رنگ را تنظیم و اشکال را رنگآمیزی کنید.
الف) غلظت رنگ در حدی باشد که رنگ سطح کاغذ را بپوشاند و تا حدودی خطوط شطرنجی زیر آن
دیده ش ود.
ب) ابتدا اطراف شکل رنگآمیزی شود به طوری که رنگ از خط خارج نگردد .سپس داخل شکل رنگ آمیزی
گردد.
ج) حرکت دست از باال به پایین و از سمت چپ به راست (برای افراد راست دست و برعکس برای افراد
چپ د ست)
برای این تمرین می توانید از شکل های صفحۀ بعد اقتباس کنید.
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شکل 34ـ  2ـ اشکال هندسی رنگ و نقطه شده روی کاغذ شطرنجی

مراحل انجام کار:
ابتدا با استفاده از مداد ،خطوط محیطی طرح را
روی کاغذ شطرنجی ترسیم کنید.
محیط داخلی طرح را رنگآمیزی کنید.
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برای استفاده از رنگ ها ی مختلف باید
قلم موها را با دقت در آب تمیز شستشو نمایید.
تمیزی قلممو باعث میشود تا رنگها یکنواخت
و درخشش الزم را داشته باشند.

رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

ایمنی و
بهداشت

مراقبت از قلم موها:
در پایان کار ،قلم موها را با دقت در آب شست وشو
داده و آنها را فورا ً خشک کنید.

شکل 35ـ 2ـ خشک کردن موهای قلم مو ،با
دستمال کاغذی پس از شست وشوی آنها

قلم موها دارای محافظ پالستیکی هستند ،از آنها برای
مراقبت بهتر و ماندگاری بیشتر قلم موها استفاده کنید.

شکل 36ـ 2ـ قراردادن محافظ های پالستیکی روی قلم موها
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روش رنگآمیزی نقوش و پخش رنگ در متن
معـموالً رنگبنـدي فرش در ایـران با
سه زمینۀ رنگ اصلی الکی ،سرمه ای
و کرم (روشن) انجام می شود که رنگ
گل ها و طرح های مورد استفاده در
نقـشه نیز با تـوجه به این سه زمیـنه
انـتخاب و اجرا می شوند.

شکل 37ـ 2ـ رنگ آمیزی نقوش با استفاده از قلم موی مناسب

شکل 38ـ 2ـ رنگ آمیزی زمینه نقوش

پس از تعـیین رنگ و رنگبنـدي بخش های عمدۀ نقشه ،نوبت به پخش رنگ می رسد؛ برای این کار ابـتدا
گل های اصلی هر یک از اجزای عمدۀ نقشه (متن و حاشیه) به تفکیک ،رنگآمیزی خواهد شد و سـپس نوبت
به گل ها و تزیینات کوچک تر می رسد .در واقع ترتیب رنگآمیزی نقوش بر اساس اندازۀ نقوش انجام می شود.
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

ترتیب رنگآمیزی متن نقشه
معموالً تمام زمینه متن و زمینه اجزای آن رنگ آمیزی
نمی شود .بلکه در بخشی از گوشه متن و یا گوشه لچک
و همچنین بخشی از قسمت میانی ترنج رنگ آمیزی
می شود.

 1رنگآمیزی زمینه اصلی متن و اجزای عمدۀ آن؛
 2پخش رنگ در متن نقشه:
1ـ 2رنگآمیزی گل های اصلی متن؛
2ـ 2رنگآمیزی گل های اصلی ترنج ( درصورت ترنج داشتن نقشه)؛
3ـ 2رنگآمیزی گل های اصلی لچک یا محراب (در صورت لچک یا محراب داشتن نقشه).
 3رسم خطوط جداکننده اجزای متن از حاشیه (میل ها)؛
1ـ 3رنگآمیزی گل های کوچک تر در متن.
4

5

تجربه و
عمل

رنگآمیزی اجزای کوچک تر در هر بخش (متن ،لچک و ترنج)؛
رنگآمیزی های تکمیلی و سایه روشن ها.

رنگآمیزی نقشه فرش ( لچک ترنج )

 1یک نقشه با طرح لچک ترنج انتخاب و مطابق با نقشه های مشابه
رنگبندي نمایید.
2
3

بر اساس رنگبندي انجام شده پالت رنگ را آماده نمایید.

گل های نقشه را بر اساس اندازه و درجه اهمیت ،دسته بندی کنید.

4

قلمموی مناسب برای رنگآمیزی گل ها انتخاب نمایید.

6

جزئیات کوچک تر را رنگآمیزی کنید.

 5گـل هـا را بر اسـاس دسـته بندی از بـزرگ به کوچـک به نوبـت،
رنگآمیزی نمایید.
7

سایه روشن ها را رنگآمیزی کنید.

برای رنگ آمیزی زمینۀ ترنج از مرکز
به سمت بیرون رنگ آمیزی نمایید.

ایمنی و
بهداشت

وقتی کار شما با یک قلم به
اتمام می رسد ،آن قلممو را درون
ظرف آب قرار دهید تا رنگ بین
موهای آن خشک نشود.
پس از پایان کار رنگآمیزی،
ابزار و قلمموها را شستو  شو دهید.
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روش رنگآمیزی نقوش و پخش رنگ در حاشیه
حاشیۀ هر فرش مانند یک قاب اطراف متن اصلی فرش را احاطه و کادربندی کرده است .حاشیه باعث جلب
توجه و تمرکز بیننده به نقوش و طرح های موجود در متن فرش می شود .رنگ هایی که برای حاشیه انتخاب
می شود معموال ً برعکس رنگ های زمینه و نقوش متن فرش خواهد بود .اگر رنگ متن تیره و گرم باشد،
رنگ های حاشیه ،روشن و سرد انتخاب خواهد شد؛ به عنوان نمونه اگر رنگ متن الکی است برای حاشیۀ فرش
رنگ سرمه ای را انتخاب می کنند.
حاشیه مانند متن فرش از بخش های مشخص و متعددی تشکیل شده که اولین بخش بیرونی ،بدون تزئین
و هم رنگ با متن فرش را «لوار» می گویند و وسیع ترین بخش آن را حاشیه پهن می نامند .گاهی در طرفین
حاشیۀ پهن ،دو حاشیه باریک تر وجود دارد که به همین نام یعنی «حاشیۀ باریک» نامیده می شوند .در برخی
از نقشه ها بین حاشیۀ باریک و حاشیۀ پهن ،نوار نازک تری هم طراحی شده که با نقوش کوچک و ریزی تکرار
می شود .به این نوار منقوش «زنجیره» گفته می شود .خطوطی با ضخامت یک الی چهار گره که جدا کنندۀ
اجزای حاشیه می باشند« ،میل» « ،سو» و یا «حمیل» گفته می شود.

شکل 39ـ 2ـ اجزای تشکیل دهنده حاشیه
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

اجزای تشکیل دهنده حاشیه عبات اند از:
1

2

3
4

5

لوار؛
حاشیۀ باریک؛
زنجیره؛
حاشیۀ پهن؛
میل یا َحمیل.

معموالً در حاشیه یک یا چند
نقش به طور قرینه تکرار می گردد.
و در گوشه های حاشیه این نقوش
با زاویه  90درجه چرخش داشته و
مجددا ً ادامه پیدا می کند.

شکل 40ـ 2ـ تصویر قالی بافته شده به همراه نقشه آن ـ در تصویر نقشۀ اجزای کامل حاشیه مشخص است.

77

مراحل رنگبندي و رنگآمیزی حاشیه به ترتیب ذیل می باشد:
الف) تعیین رنگ زمینه حاشیه (با توجه به رنگبندي متن فرش) و رنگآمیزی بخش کوچکی از زمینه در
گوشۀ حاشیه؛
ب) رنگبندي گل ها و نقوش اصلی در حاشیۀ پهن و پخش رنگ در آنها؛
ج) رنگبندي گل ها و نقوش اصلی در حاشیه های باریک و زنجیره ها و پخش رنگ در آنها؛
د) رنگبندي و رنگآمیزی نقوش و گل های کوچک تر حاشیۀ پهن ،حاشیه های باریک و زنجیره ها و اجزای
دیگر حاشیه؛
هـ) رنگآمیزی خطوط جدا کننده اجزای حاشیه؛
و) سایه روشن کردن رنگ ها؛
ز) نقطه کردن خطوط کناری و اجزای نقوش؛
ح) رنگآمیزی جزئیات و رفع معایب.
برای ر نگ آمیزی زمین ه
حاشیه تنها بخشی از گوشۀ آن
حاشیه رنگآمیزی میشود.

شکل 41ـ 2ـ حاشیه رنگآمیزی شده
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

شکل 42ـ 2ـ نمایش رنگ زمینه در حاشیه

تجربه و
عمل

بخش کنار حاشیه را انتخاب کنید؛

با توجه به رنگی که برای زمینۀ حاشیه انتخاب شده است ،رنگ های مربوط به نقوش و گل های بزرگ تر

و شاخص تر حاشیه را آماده نمایید( .غلظت رنگ ها را آزمایش کنید )؛
قلمموی مناسب با توجه به وسعت سطح گل ها انتخاب کنید.

گل های اصلی را رنگآمیزی کنید؛

گل های کوچک تر را به ترتیب اندازه رنگآمیزی نمایید؛

خطوط جدا کنندۀ بخش های حاشیه را رنگآمیزی کنید؛
سایه روشن های درون گل ها و اجزا را رنگآمیزی کنید.
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شکل 43ـ 2ـ قسمتی از یک نقشه نسبت ًا قدیمی
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رنگ آميزي نقشه فرش(دستي)

ارزشیابی شایستگی رنگ آمیزی نقشه فرش
شرح کار:
رنگ آمیزی یک واگیره از حاشیه ـ یک دوم لچک و پنج خانه از متن یک نقشه ذرع و نیم زمینه الکی کاشان با رج شمار 40
استاندارد عملکرد:
رنگ آمیزی نقشه فرش با رعایت اصول رنگ آمیزی و با استفاده از وسایل رنگ آمیزی براساس ویژگی های منطقه ای
شاخص ها:
آماده سازی رنگ و پالت و قلم مو ـ چربی زدایی از سطح کاغذ با طرح مدادی ـ رنگ آمیزی نقوش و زمینه براساس ویژگی قالی کاشان زمینه
الکی ـ پخش رنگ صحیح و رنگ آمیزی با غلظت یک دست ـ تناسب رنگ اجزای نقوش و زمینه
شرایط انجام کار:
مکان :کارگاه نقشه کشی

زمان 90 :دقیقه
ابزار و تجهیزات:
میز نور ،طرح آماده رنگ آمیزی ،پودر چربی زدا از سطح کاغذ ،رنگ و پالت و قلم مو ،ظرف آب
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده کردن مقدمات رنگ آمیزی

2

2

رنگ آمیزی نقوش

2

3

رنگ آمیزی متن (زمینه) نقشه

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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پودمان 3

نقطه زني نقشۀ فرش(دستي)

شکل 1ـ 3

آيا تاكنون توجه كرده ايد كه چرا با وجود اين همه نقش و رنگ در نقشه ها و دست بافته ها ،طرح ها ،نقش ها
و گل ها در كنار يكديگر به خوبي خود نمايي مي كنند؟ آيا هيچگاه براي شما پيش آمده است كه با تماشاي
يك دست بافتۀ پر نقش و نگار ،برجسته بودن نقوش آن را حس كرده باشيد؟ فكر مي كنيد دليل آن چيست؟
چرا در برخي از نقشه هاي فرش و يا دست بافته ها  ،نقش ها برجسته به نظر مي رسند؟
واحد یادگیری  : 3شایستگی  نقطه زني نقشه فرش
در اين پودمان ،شما مهارت نقطه زني در نقشه فرش را خواهيد آموخت  .تبديل طرح خطي به طرحي كه
با نقطه ترسيم شده ،از مهارت هاي دقيقي است كه بايد بر روي آن تمركز داشته و تمرين فراواني انجام
شود  .اصول نقطه زني و چگونگي انتخاب رنگ مناسب اين كار براي هر نقش را به شكل عملي مي آموزيد.
هنگامي كه نقطه زني به شکل درست و دقيق در نقشه ها اجرا شود ،بافنده راحت تر كار بافت را انجام داده و در
پايان ،فرش بافته شده زيباتر و بدون نقص ديده خواهد شد .نقش ها به هم ريخته و كج به نظر نخواهند رسيد
و هركدام در جاي خود به شكلي چشم نواز خواهند بود.
استاندارد
عملکرد

نقطه زني(دورگيري) نقوش وگل ها با رعايت اصول نقطه زني و با استفاده از رنگ هاي متناسب با يکديگر

آشنایی با دورگیری و نقطهزنی در نقشه فرش
در طراحی و نقاشی سنتی ایران برای تأکید و نمایش بهتر نقوش ،اطراف آنها خطوطی تیره تر از رنگهای مورد استفاده
در نقاشی ترسیممی کنند.
در نگارگری ،تذهیب و
تشعیر به این خطوط
قلم گیری می گویند.

شکل 2ـ 3ـ دورگیری (نقطه زنی) نقوش با قلم موی مخصوص
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نقطهزنی نقشه فرش(دستي)

شکل 3ـ 3ـ دورگیری (نقطه زنی) نقوش تیره با رنگ های روشن تر

در نقشه های فرش نیز برای تفکیک نقوش از زمینه های اطراف ،گل ها را «  دورگیری» می کنند .دورگیری
شامل خط و یا خطوطی است که با رنگ های مشخص تری اطراف گل ها و نقوش ترسیم می شوند .معموالً
ضخامت خطوط دورگیری به اندازه یک گره (یک خانه از شطرنجی) است.
در یک نقشه فرش پس از پایان رنگ آمیزی با روشی که به آن «  نقطه زنی» می گویند ،خطوط پیرامون نقوش
را دورگیری می کنند.
برای نقطه زنی از قلم موهایی با شماره های کوچک تری استفاده می شود که پهنای نوک آنها به اندازه خانه های
شطرنجی کاغذ باشد .اندازۀ قلم مو باید متناسب با شماره رج شمار نقشه باشد.
در برخی مناطق برای دورگیری نقوش فقط از یک خط (تیره تر و یا روشن تر) استفاده می شود؛ در حالی که
در برخی از مناطق دیگر گاهی از سه خط با رنگ های مختلف برای دورگیری نقوش استفاده می کنند.

شکل 4ـ 3ـ دورگیری نقوش با نقطه های تیره و روشن
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روش قطع زدن قلم مو برای رجشمارهای مختلف
معموالً نوک قلم موهای آبرنگی تیز هستند .برای استفاده از آنها در
نقطه زنی ،باید به شکل تخت یا چهارگوش در آیند .اثر قلم مو روی کاغذ
شطرنجی ،باید صاف و یک دست باشد ،به گونه ای که تمامی فضای
داخل جداول نقشه پُر شده و حالت چهارگوش پیدا کند.

شکل  5ـ 3ـ نوک قلم مو قبل از قطع زدن

شکل  6ـ3ـ قطع زدن نوک قلم موی نقطه زن

شکل 7ـ 3ـ نوک قلم مو بعد از قطع زدن

موهای قلم مو باید با زاویه  90درجه قطع زده شوند.
بلندی موهای قلم موی نقطه زن بین  5تا  6میلی متر است.
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نقطهزنی نقشه فرش(دستي)

تجربه و
عمل

قلم موی مـناسبی را متناسب با رج شمار مورد نظر
انتخاب کنید؛
سـر قلم مو را با دقت بر روی یک سطـح هـموار،
صاف و سخت ،مانند شیـشه قرار دهید.
نوک قلم مو را با احـتیاط و به حالـت عمودی با
استـفاده از کاتر قطع بـزنید ( توجه داشـته باشید که
بلندی مو های قلم مو در حدود  5یا  6میلی متر باشد).

در انتخاب کاتر توجه به تیزی و جنبه های
ایمنی آن مهم است؛
برای اطمینان از اندازه و عملکرد صحیح
قلم موی قطع زده شده ،با استفاده از رنگ گواش
روی کاغذ شطرنجی نقشه فرش (با رج شمار
مورد نظر) نقطه گذاری کنید.

انتخاب رنگ مناسب دورگیری و نقطهزنی با توجه به اجزای نقشه
معموال ً رنگ مناسب برای دورگیری اجزای نقشۀ فرش براساس رنگ زمینه و رنگ بندی فرش انتخاب می شود.
چنانچه عناصر فرش تیره باشد ،رنگ نقطۀ آن باید روشن در نظر گرفته شده و اگر رنگ بندی روشن بود باید
از رنگ تیره استفاده کرد.
تجربه و
عمل

نقش یا عنصر تزیینی از فرش منطقه ای خاص را با توجه به انتخاب رنگ زمینه و عناصر آن در نظر
گرفته،برای دورگیری و نقطه زنی آن رنگ مناسب انتخاب نمایید؛
یک طرح اسلیمی را با رنگ و قلم موی مناسب دورگیری و نقطه زنی کنید؛
(نکته :به دلیل اهمیت بند اسلیمی در نقشه فرش باید ابتدا رنگ بند اسلیمی و سپس رنگ گل ها ،بوته ها و
گل های شاه عباسی انتخاب شود).

گل شاه عباسی را انتخاب و با رنگ و قلم موی مناسبی بر اساس رج شمار انتخابی ،دورگیری و نقطه زنی
کنید.
نکته

برای انتخاب بهترین دورگیری و نقطه زنی در نقشۀ مورد نظرتان بر اساس رنگ بندی زمینه و دیگر عناصر،
می توانید نمونه های رنگی مختلف را امتحان کنید.
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تشریح روش اصول و مراحل نقطه زنی
مهم ترین اصل در مراحل نقطه زنی به کار بردن روش ها ،اصول و نکات مهم در انجام نقطه زنی است .روش و
اصول مهم در نقطه زنی عبارت اند از:
حرکت قلم موی نقطه زنی باید دقیقاً در داخل خانه های شطرنجی انجام گیرد ،تا فضای داخل خانه های
شطرنجی با یک حرکت قلم مو پر شده و رنگ از آن خارج نگردد؛
نقطه ها باید دقیقاً چهارگوش باشند؛

توجه به غلظت رنگ ضروری است .غلظت رنگ همواره غلیظ تر از غلظت رنگ مورد استفاده در مرحله
رنگ آمیزی است ،ولی نباید غلظت آن هم به حدی باشد که مانع کار با قلم گردد؛
حرکت قلم موی نقطه زنی روی خانه های شطرنجی باید از باال به پایین یا از چپ به راست باشد( ،دقت
در انتخاب مسیر حرکت قلم مو ـ دید کامل نسبت به طرح و نقوش ـ برخورد نکردن با دست نقاش فرش در
نقطه های کار شده ضروری است)؛

رعایت فشار الزم به قلم مو ،برای اینکه نقطه ها حالت خشک و شکسته نداشته باشند .از این رو در هنگام
کار ،حرکت دست باید بسیار نرم باشد؛
ابتدا رنگ های تیره و سپس به ترتیب رنگ های روشن باید کار شود؛

به دلیل اهمیت بند اسلیمی در طرح فرش های دارای اسلیمی باید بندهای دو ریشه ای با دو رنگ مجزا
نقطه گذاری شوند و بندهای اسلیمی سه ریشه ای از دو رنگ مجزا در طرفین و وسط آنها (مغزی یا تخمۀ اسلیمی )
از رنگ زمینه استفاده شود؛
بندهای دور لچک و ترنج همواره با سایه زدن ،انجام می پذیرد؛
معموال ً خود اسلیمی با یک رنگ نقطهگذاری میشود که آن هم براساس رنگ زمینه اطراف و ارتباط با رنگ
خود اسلیمی انتخاب میشود.
گل های شاه عباسی (الله عباسی) معموالً به دلیل چند برگی بودن به روش سایه زنی ،نقطه گذاری و دورگیری

سفید (که معموالً با ابریشم بافته می شوند) یا با استفاده از چند رنگ در برگ های آن به کار می رود.

تجربه و
عمل
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طرح فرشی را که پیش از این رنگ بندی و رنگ آمیزی کرده اید را برای نقطه گذاری و دورگیری آماده نمایید.
 1قلم موی مناسب را بر اساس رج شمار فرش انتخاب و آماده کنید؛
 2رنگ را با غلظت مناسب تهیه و پیش از انجام کار امتحان کنید؛
 3ابتدا رنگ های تیره و سپس رنگ های روشن را در نقطه زنی به کار ببرید؛
 4طرح و نقشه فرش را کامال ً نقطه زنی و دورگیری کنید.

نقطهزنی نقشه فرش(دستي)

ارزشیابی شایستگی نقطه زنی نقشه فرش
شرح کار:
دورگیری (نقطه زنی) نقوش و بندهای موجود در یک واگیره از حاشیه طرح ذرع و نیم با رج شمار 40
استاندارد عملکرد:
نقطه زنی (دورگیری) نقوش و گل ها با رعایت اصول نقطه زنی و با استفاده از رنگ های متناسب با یکدیگر

شاخص ها:
آماده سازی رنگ و پالت و قلم مو ـ دورگیری (نقطه زنی) نقوش با قلمی با قطر مناسب با خانه ها ـ نقطه زنی خطوط دور نقوش با رنگی متناسب
با رنگ زمینه نقش ها و همچنین رنگ متن ـ پرکردن خانه های شطرنجی خطوط نقش ها بدون بیرون زدگی و نقص و شکست خطوط
شرایط انجام کار      :
مکان :کارگاه نقشه کشی
زمان 60 :دقیقه
ابزار و تجهیزات:
میز نقشه کشی ،رنگ ،قلم مو ،پالت رنگ ،آب ،طرح رنگ آمیزی شده بدون نقطه

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده کردن وسایل نقطه زنی (دورگیری)

2

2

انتخاب رنگ ها (دورگیری)

2

3

نقطه زنی (دورگیری) نقوش

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت کیفیت ـ مدیریت مواد و تجهیزات
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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پودمان 4

نقشهکشی رایانهای فرش

شکل 1ـ 4ـ نقشه کشی فرش با رایانه

امروزه بسياري از كارها را با فناوري هاي جديد انجام مي دهند .ويژگي هاي خاصي كه در نرم افزارها و
سيستم هاي ديجيتالي گنجانده شده است ،موجب گردیده ،که افراد در حوزۀ شغل و كار خود آن را فرا گرفته
و به شكل مناسب به كار گيرند .در زمینۀ نقشه كشي فرش نيز نرم افزارهاي خاصی تعریف و ساخته شده اند كه
با سرعت بخشيدن به كار نقشه كشي ،صرفه جويي در منابع و امكان تغيير در هر مرحله كار را فراهم می سازد.

واحد یادگیری  : 4شایستگی نقشه كشي رايانه اي فرش
آيا نرم افزارهاي نقشه كشي فرش را ديده ايد؟ تاکنون برايتان پيش آمده است كه با يكي از آنها كار كنيد؟ فكر
مي كنيد كار با اين نرم افزارها سخت و مشكل است؟ آيا هر كس كه بتواند با رايانه كار كند ،مي تواند اينگونه
نرم افزارها را نيز به كار بگيرد؟ فكر مي كنيد در مقايسه با نقشه كشي دستي اين نرم افزار چه امكانات جديدي
را براي شما فراهم مي سازد؟
در اين پودمان براي صرفه جويي هر چه بيشتر در زمان و محاسبات اولیه ،نرم افزار خاصي براي نقشه كشي
فرش طراحي شده است كه همراه با آموزش محتواي درسي این پودمان مي توانيد از آن بهره مند شويد .نام
اين نرم افزار «رجینه» است و امكان محاسبه و جداسازي اجزاء و حاشيه از متن را برای شما فراهم مي سازد.
همچنين مي توانيد ابعاد و اندازه صفحۀ مورد نياز نقشۀ خود را بر اساس استانداردهاي رايج در نقشه فرش
ايراني به صورتي دقيق و بسيار سريع ايجاد كنيد.

استاندارد
عملکرد
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انتقال طرح به رايانه و تبديل آن به نقشۀ فرش با استفاده از ابزار و امكانات
برنامۀ طراحي و نقشه كشي رايانه اي

نقشه کشی رایانهای فرش

ابزار و مواد مصرفی

تجهیزات کارگاهی

طرح نقشه

میز نور و صندلی قابل تنظیم

نقشه رنگ آمیزی شده

رایانه

اسکنر

شکل 2ـ4ـ تجهیزات کارگاه نسخه برداری رایانه ای

خط کش ،گونیا ،پرگار و ابزارهای برش کاغذ

شکل 3ـ4ـ ابزار و موادمصرفی در کارگاه نسخه برداری رایانه ای

پرینتر

راپیدوگراف

مداد ،پاک کن و مداد تراش ،چسب نواری و سوزن
ته گرد ،کاغذ پوستی و کاغذ کالک ...

93

آشنایی با اصطالحات رایانه (کامپیوتر)
تعریف پیکسل  :در تــصاویر
دیجیتالی کوچک ترین جزء ساختاری
یک تصویر را «پیکسل »1می گویند.
در مباحث مربوط به گرافیک و تصویر،
نقــطه نیـز نامیـده مـی شـود و آن را
کوچک ترین جزء تشکیل دهندة تصویر
نیز می خوانند.

شکل 4ـ 4ـ پیکسل کوچک ترین جزء یک تصویر دیجیتالی است.

.

ِ
زولوشن  :رزولوشــن بــراي اندازه گيــري هــر چیــزی ،معيــار و مقياس هــاي مشــخصي
تعريف و مفهوم ِر
به صــورت اســتاندارد تعريــف و تبییــن شــده اســت؛ مثـا ً بــراي اندازه گيــري فاصلــۀ موجــود بيــن دو نقطــه
از واحدهايــي ماننــد ميلي متــر ،ســانتي متر ،متــر و كيلومتــر اســتفاده مي شــود .بــراي اندازه گيــري وزن،
از معيارهــاي گــرم و كيلوگــرم اســتفاده مي گــردد .بــراي اندازه گيــري و تعييــن كيفيــت عكــس و تصاويــر
ديجيتالــي نيــز از معيــاری بــه نــام « »Dpiاســتفاده مي شــود .ايــن عبــارت گرفتــه شــده از Dot per inch
(تعــداد نقطــه در واحد اينــچ) اســت؛ بــه عبارتــی حــروف اول ايــن ســه كلمــه« ،نمــاد انــدازه و مقــدار كيفيــت
تصاويــر ديجيتالــي» یــا « ِرزولوشِ ــن تصاویــر» اســت.
همان طور که در تعریف پیکسل گفته شد ،هر يك از تصاوير ديجيتالي ،از تعداد بسيار زيادي نقطه یا پیکسل
تشكيل شده است .هر چه تعداد اين نقطه ها بيشتر باشد ،كيفيت آن تصوير هم بهتر خواهد بود؛ به عنوان
مثال :چنانچه در يك اينچ از يك تصوير 150 ،نقطه وجود داشته باشد؛ و در يك اينچ از تصوير ديگري200 ،
نقطه وجود داشته باشد ،پس تصوير دوم از نظر كيفيت ،بهتر از تصوير اول خواهد بود .به همين علت در
ِ
عالمت واحد كيفيت یا
کنار
رزولوشن تصاوير ديجيتالي( ،)Dpiاعدادی نوشته می شوند؛ مانند،150 Dpi :
ِ
 200 Dpiيا .300 Dpi

1ـ Pixel

2

2ـ  Resolutionـ به معنای وضوح؛ دقت؛ تفکیک پذیری
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الزم به ذكر است که تصاوير ديجيتالي ،از نقطه هايي به شكل مربع ،تشكيل مي شوند؛ در حالی که در دنیای
واقعی ،نقطه به شکل دایره های کوچک و ریز تصور می شود .مربع بودن پیکسل ها ،باعث گرديده كه بتوان
نقشه هاي فرش را در محیط های نرم افزاری مانند فتوشاپ ،طراحي و ترسيم نمود.
تعريف و مفهوم ف ُرمت :فرمت 1كه ترجمه فارسي آن قالب يا پيكربندي مي باشد ،عبارت است از چگونگي در
كنار هم قرار گرفتن اطالعات ،در حافظه رايانه .فرمت هاي رايج براي اسكن كردن نقشه هاي فرش عبارت اند از:
 2 TIFFو  3 JPEGو  bmpیا .4 Bitmap
مفهوم فايل : :واژۀ فایل 5به یک واحد منفرد مانند یک سند متنی ،یک تصویر ،یک کلیپ ویدئویی و یا یک
آهنگ اشاره دارد .با توجه به نوع كاربرد فايل ها ،فرمت هاي مختلف و متفاوتي براي آنها تعريف شده است
(تصویر  5ـ.)4

شکل  5ـ 4ـ فایل هایی با فرمت های مختلف
1ـ  formatـ قالب ،قالب سازی ،دسته بندی هر نوع آرایش اطالعات ،به نوعی که قرار است ذخیره یا نمایش داده شوند.
2ـ  tag image formatقالبی برای ذخیره سازی تصاویر در رایانه می باشد .این فرمت می تواند تصاویر بسیار بزرگ را با میلیون ها رنگ با بیشترین
کیفیت با فشرده سازی اطالعات آن را ذخیره سازی کند.
3ـ  Joint Photographic Experts Groupکه به صورت مخفف) (JPEGنوشته می شود ـ جیپیئیجی نام یک استاندارد متداول در رایانه ،برای
فشردهسازی از دسته پروندههای گرافیکی است .این نام برای سادگی به صورت جِ یپ ِگ نیز خوانده میشود.
4ـ فرمتی است که در سه حالت رنگی ،طیف سیاه و سفید ،و همچنین سیاه و سفید مطلق نمایش داده می شود .ساختار ساده و مشخصی
دارد و پیاده سازی آن برای برنامه نویس ها خیلی ساده می باشد ،به همین جهت تقریباً همه نرم افزارهای نمایشگر و ویرایشگر تصویری آن را
پشتیبانی می کنند.
  5ـ File
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مفهوم فولدر :فولدر 1به معنای پوشه و محل ذخیره سازی فایل ها در حافظه رایانه است .معموال ً برای
دسته بندی اطالعات و فایل های مختلف ،فولدرهای متعددی با نام های مشخص ساخته می شود.

شکل   6ـ 4ـ فولدر یا پوشه برای دسته بندی فایل ها به کار می رود .گاهی در یک پوشه اصلی چند پوشه دیگری نیز قرار می دهند.

نرم افزارهاي نقشه كشي فرش ،ابزارهاي اصالح ابعاد و اندازه
نرم افزار

امروزه رايانه به همراه سخت افزار و نرم افزارهاي مختلف و متعددي ،روند كارها و امور مرتبط با نقشه هاي فرش
را سريع تر كرده است .يكي از خدمات مهم علم و صنعت رايانه ذخیره سازی نمونه هاي مختلف طراحي ها و
نقشه هاي فرش است كه با استفاده از دستگاه اسكنر آنها را به صورت ديجيتالي در آورده ،ذخيره سازي مي كنند
و از آن براي چاپ از دستگاه هاي چاپگر استفاده مي شود.
بيشترين كاربرد استفاده از رايانه در هنر طراحي و نقاشي فرش مشاهده مي شود .امروزه از نرم افزارهاي
تخصصي مختلف و متعددي براي طراحي و رنگ آميزي نقشه هاي فرش استفاده می شود؛ اما در بين تمام
آنها ،برنامۀ فتوشاپ ( )Adobe Photoshopعموميت بيشتري دارد و اغلب هنرمندان و دست انداركاران از آن
استفاده مي كنند.
فتوشاپ نرم افزاري است كه صفحات ايجاد شده در آن به صورت شطرنجي است ،يعني كوچك ترين نقطۀ رنگ
 Folderـ 1
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در آن به شكل مربع بوده و از تكرار اين مربع هاي رنگي طرح ها و نقوش ایجاد می شود.

شکل 7ـ 4ـ بخشی از یک نقشۀ رایانه ای فرش

روشهای نقشه کشی فرش با نرم افزار فتوشاپ
1

2

3
4

نسخه ورچین کردن نقشه؛
رنگ و نقطه کردن طراحی های خطی؛
رنگ و نقطه کردن نقشه های دستی،
تبدیل عکس و تصاویر (منظره ،چهره و پرتره انسان ،تابلو نقاشی و ) ...به نقشه فرش،

1ـ نسخه ورچین کردن نقشه
 1ـ  1محاسبه تعداد خانه های شطرنجی در نقشة اصلی
ابتدا تعداد خانه های نقشه را براساس رج شمار آن محاسبه و مشخص کنید .به عنوان مثال:
نقشه ای برای یک فرش ترکی باف به ابعاد  2در  3متر با رج شمار  45موجود است ،تعداد خانه های شطرنجی
نقشه را در طول و عرض آن محاسبه کنید (نقشه فرش به صورت یک چهارم اجرا شده است).
تبدیل واحد متر به واحد سانتی متر 2 × 100 = 200
تعداد گره ذرعی در عرض فرش= گره ذرعی منطقه بافت فرش ÷ عرض نقشه (به سانتی متر)
200 ÷ 7 = 28/57
تعداد خانه های نقشه در عرض فرش = عدد رج شمار × تعداد گره ذرعی
28/57 × 45 = 1285/7
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همین عملیات برای محاسبه تعداد خانه های نقشه در طول آن ،تکرار می کنیم.
3 × 100 = 300
300 ÷ 7 = 42/85
42/85 × 45 = 1928/57
چون نقشه به صورت یک چهارم اجرا می شود ،پس اندازه طول و عرض آن  100در  150سانتی متر خواهد
بود ،به همین دلیل هم باید تعداد خانه های نقشه در عرض و طول آن را ،تقسیم بر دو کنیم.
تعداد خانه های نقشة یک چهارم در عرض → 1285/7 ÷ 2 = 642/85
آن را گرد می کنیم ← 645
تعداد خانه های نقشة یک چهارم در طول → 1935 ÷ 2 = 967/5
آن را گرد می کنیم ← 965
با توجه به حل مسئله فوق ،صفحه ای باید در نرم افزار فتوشاپ ساخته شود ،که عرض و طول آن  645خانه
یا پیکسل در  965خانه یا پیکسل ،به اندازة  100در  150سانتی متر باشد.

«رجینه»
معرفی نرم افزار َ
«رجینه» استفاده کنیم .کار با این
حال برای انجام محاسبات فوق می توانیم از یک نرم افزار به نام َ
نرم افزار بسیار آسان و راحت خواهد بود.
برای استفاده از این نرم افزار به اطالعات زیر نیاز است:
ـ اندازه عرض فرش؛
ـ اندازه طول فرش؛
ـ عدد رج شمار فرش؛
ـ واحد شمارش رج شمار یا اندازه گره ذرعی (فارسی باف  ،6/5ترکی باف  ،7کرمان  6/75و فرش
ماشینی  10سانتیمتر)
ـ نوع نقشه (سراسری ،یک دوم و یا یک چهارم)
ـ مشخصات دیگری از قبیل نوع حاشیة فرش که در مراحل تخصصی تر به آن نیاز می باشد ،و چگونگی
آن تأثیری در محاسبات نخواهد داشت.
با توجه به مسئله فوق ،این اندازه ها عبارت اند از :عرض فرش 200 ،سانتی متر ـ طول فرش 300 ،سانتی مترـ
رج شمار فرش 45ـ گره ذرعی7 ،سانتی متر ـ نوع نقشه ،یک چهارم
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روش کار با نرم افزار « َرجینه»
نرم افزار را فعال کنید؛
اعداد طول ،عرض و رج شمار فرش را در محل های تعیین شده وارد کنید؛
نوع بافت فرش ،نوع نقشه و نوع حاشیه نقشه را انتخاب کنید؛
سپس روی گزینۀ «محاسبه» کلیک کنید؛

شکل  8ـ 4ـ نرم افزار رجینه ()Rajineh

نرم افزار َرجینه به نسبت داده هایی که در آن وارد می شود ،می تواند اندازه عرض و طول نقشه و تعداد
پیکسل ها در عرض و طول نقشه را تعیین کند .عالوه بر آن تعداد گره ذرعی در عرض و طول نقشه را به
همراه رزولوشن ( )DPIصفحه در نرم افزار فتوشاپ را مشخص می کند.
در قسمت پایین نرم افزار َرجینه جدولی مشاهده می شود که تعیین کننده اندازه حاشیه به نسبت عرض
نقشه است.
در این جدول اجزاء تشکیل دهنده حاشیه به تفکیک مشخص شده است.
اجزاء حاشیه و اندازه هایی که برای آنها تعیین شده است ،نسبی بوده و طراح می تواند با توجه به طرح
نقشه آنها را تغییر دهد.
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شکل 9ـ 4ـ تعیین اندازه نقشه ،در نرم افزار رجینه

متر
رج شمار  45در  7سانتی
سانتیمتر
سانتی متر
سانتی متر

شکل10ـ 4ـ اعالم نتیجۀ محاسبات اندازه و مشخصات نقشۀ درخواست شده ،توسط نرم افزار رجینه

می توانید این اعداد را یادداشت و یا چاپ ( )Printکنید.
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تجربه و
عمل

 1مسئله ای که قب ً
ال مطرح شد ،با نرم افزار رجینه محاسبه کنید.
 2با راهنمایی معلم خود ،چند مسئله در مورد ابعاد و خصوصیات نقشه های فرش ،مطرح و سپس آنها را به
روش دستی محاسبه کنید.
 3مسئله های مطرح شده را با کمک نرم افزار رجینه محاسبه نمایید.

توجه کنید

عدد رزولوشنی که توسط این نرم افزار اعالم می شود ،به شما کمک خواهد کرد که ابعاد و اندازه صفحه ای که
در نرم افزار فتوشاپ ایجاد می کنید ،درست باشد .تطبیق رزولوشن اعالم شده توسط رجینه ،با عدد رزولوشن
صفحه ساخته شده در فتوشاپ ،گویای درستی و صحت کار شما خواهد بود.
 2ـ  1ایجاد صفحه سفید در نرم افزار فتوشاپ
مراحل ایجاد یک صفحه در این نرم افزار به این ترتیب انجام می شود:
 1نرم افزار فتوشاپ را فعال کنید( .برای این کار روی Icon

1

نرم افزار دوبار کلیک کنید).
 2بعد از باز شدن نرم افزار ،گزینه  Newرا از منوی  Fileانتخاب
کنید(  .شکل 11ـ 4و 12ـ)4

آدرسFile/New :
کلیدهای میانبرCtrl+N :

شکل 11ـ 4ـ منوي نرم افزار فتوشاپ

شکل 12ـ 4ـ گزینه  Newدر فهرست فایل ()File
 –1عالمت
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شکل 13ـ 4ـ پنجره ((New

توجه کنید

در هر یک از لیست های فتوشاپ گزینه های متعددی وجود دارد که برخی از آنان در نقشه کشی فرش کاربرد
دارد که به موقع در مورد آنها توضیح داده خواهد شد .در لیست ( Fileفایل) گزینه اول آن ( )Newمی باشد
که به معنی جدید است و منظور از آن ایجاد یک صفحه جدید خواهد بود.
در مقابل هر یک از این گزینه ها ،کلید واژه مخفف آنها نوشته شده است .برای  Newکلید واژه  Nکاربرد
دارد .یعنی با گرفتن کلید کنترل ( )Ctrlو فشردن کلید حرف  Nروی صفحه کلید ،1پنجره مخصوص به آن
باز خواهد شد و نیازی به حرکت دادن ماوس و باز کردن لیست  Fileنخواهد بود.
فراگیری این کلید واژه ها موجب سرعت عمل در اجرای کار خواهد شد.

 Keyboardـ 1
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روش استفاده از پنجره  Newو تنظیم ابعاد و اندازه برای صفحۀ مورد درخواست

شکل 14ـ 4ـ

اجزاء پنجره New

تنظيمات و ترتيب ورود اطالعات براي درخواست صفحۀ جديد در پنجرۀ New
1
2

3
4

5
6

نوشتن (تايپ) اسم طرح؛
تعيين واحد اندازه و مقياس ( Pixleپيكسل Inches ،اينچ Cm ،سانتي متر mm ،ميلي متر و) ...؛
نوشتن اعداد مربوط به تعداد پيكسل (گره) در عرض و طول نقشه؛
تعيين نوع رنگ ( كه براي شروع بايد  RGB Colorباشد)؛
تعيين رنگ زمينه صفحه كه براي رنگ سفيد ،آن را روي وضعيت  Whiteقرار مي دهند؛
تأييد تنظيمات انجام شده با کلیک کردن روی دکمۀ .OK
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شکل 15ـ 4ـ نمونه اطالعات و تنظيمات انجام شده در پنجره New

پس از تأیید( )OKدر این پنجره ( ،)Newيك صفحه سفيد در محيط نرم افزار فتوشاپ باز خواهد شد .روي
نوار مربوط به اين صفحه ،نام پروژه و نوع رنگ بندی ( )Color Modeآن نوشته شده است.

شکل 16ـ 4ـ مشخصات صفحۀ ایجاد شده در نوار باالی صفحه مشاهده می شود.
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  3ـ  1تنظيم اندازه صفحه با مقياس سانتي متر (مقیاس کردن نقشه یا )1 Resize
در منوي  ،Imageگزينه  Image Sizeرا انتخاب كنيد
(شکل 17ـ )4پنجره اي باز خواهد شد.
آدرسImage / Image Size :
اين پنجره ابعاد و اندازه صفحه یا تصويري كه در
کلیدهای میانبرAlt+Ctrl+I :
فتوشاپ باز شده است را نشان مي دهد (شکل 18ـ.)4
در اين پنجره می توان ،ابعاد و اندازه صفحه یا تصويری
که هم اکنون در محیط فتوشاپ باز است را تغییر داد.

شکل 17ـ 4ـ گزینه  Image Sizeدر فهرست Image

 -1مقیاس کردن ،تبدیل اندازه
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شکل 18ـ 4ـ پنجره  Image Sizeو بخش های قابل تنظیم آن

در نسخه های قدیمی تر فتوشاپ پنجرۀ  Image sizeمطابق با شکل 19ـ 4می باشد.

شکل 19ـ 4ـ پنجره  Image Sizeدر ورژن های پایین تر فتوشاپ
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براي تنظيم اندازۀ صفحۀ باز شده و تبديل ابعاد آن به سانتي متر مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد:

شکل 20ـ 4ـ تنظیم ابعاد صفحه در پنجره Image Size

 1تيك مربوط به  Resampleرا برداشته و غیر فعال کنید.
 2واحدهاي اندازۀ طول و عرض صفحه را روي سانتي متر ( )Centimetersقرار دهيد.
 3فقط یکی از اندازه های عرض ( )Widthو یا طول ( )Heightنقشه را وارد كنيد (هر کدام را که تغییر دهید
موارد دیگر به همان نسبت تغییر خواهد کرد).
 4پس از اطمينان از اطالعات وارد شده آن را تأييد ( )OKكنيد.

شایان ذكر است كه عدد مربوط به رزولوشن (  )Resolutionكه نشان دهندۀ تعداد پيكسل در واحد
سانتي متر يا اينچ مي باشد ،به صورت خودکار تنظيم خواهد شد.
این عدد با عدد رزولوشنی که در محاسبات نرم افزار «رجینه» تعیین شده است باید برابر باشد.
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  4ـ  1ذخیره سازی 1فایل در حافظه رایانه
آدرسFile/ Save :

کلید مخففCtrl + S :

آدرسFile/ Save :
کلید مخففCtrl + S :

پس از ایجاد صفحه ای جدید ،باید آن را با نام و مشخصات معینی
2
در یک حافظه ذخیره سازی کرد ،تا در صورت بسته شدن صفحه
یا بسته شدن نرم افزار ،3این صفحه از بین نرود.
برای ذخیره سازی صفحه ای که برای اولین بار در نرم افزار ساخته شده است ،از منوی  Fileگزینه  Saveرا
انتخاب می کنیم( .و یا از کلیدهای مخفف  Ctrl + Sاستفاده می کنیم) .چون این صفحه قرار است برای اولین
بار ذخیره سازی شود ،پنجره ای با عنوان … Save Asباز خواهد شد (شکل 21ـ.)4

شکل 21ـ 4ـ تعیین فرمت فایل ،نام گذاری فایل و محل ذخیره سازی آن

 Saveـ 1
 Closeـ 2
 Exitـ3
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شکل 22ـ 4ـ تعیین محل
حافظه (پارتیشن) و پوشه

(فولدر) و نام فایل و فرمت
آن در پنجره ذخیره سازی
Save As

این پنجره از بخش های متعددی تشکیل شده است که عبارت اند از :قسمت تعیین نشانی ذخیره سازی ،محل
نام گذاری ،بخش تعیین ُفرمت فایل و محلی برای مشخص کردن پوشه ذخیره سازی فایل.
مراحل ذخیره سازی را به ترتیب زیر انجام دهید:
1ـ نام صفحه را در قسمت  File nameبررسی کنید ،در صورت نیاز آن را اصالح کنید.
2ـ قالب و فرمت صفحه را در قسمت  Formatو یا  Save as typeتعیین کنید.
3ـ محل ذخیره شدن صفحه را تعیین کنید.
4ـ روی عالمت  Saveکلیک کنید.
تجربه و
عمل

برای نقشه کشی از فرش های زیر ،صفحاتی در فتوشاپ ایجاد کرده و ضمن نام گذاری برای هر نقشه ،در یک
فولدر به نام خودتان با فرمت  Tiffذخیره سازی کنید.
الف) فرشی به ابعاد  150سانتی متر در  200سانتی متر  140 ،رگ (فارسی باف) با طرح محرابی؛
ب) فرشی به ابعاد  1در  1/5متر  55 ،رج (ترکی باف) با طرح لچک ترنج.
راهنمایی :ابتدا نرم افزار «رجینه» را فعال ،اندازه ها و مشخصات را وارد   کنید .نتیجۀ محاسبات را روی آن
یاداشت کنید .نرم افزار فتوشاپ را فعال و صفحات مورد نظر را ایجاد کنید.
رزولوشن تعیین   شده در نرم افزار  «رجینه» را با رزولوشن هر یک از صفحات در پنجرۀ  Image Sizeتطبیق  دهید.
درصورت یکسان بودن این اعداد با یکدیگر  ،عملیاتی که انجام داده اید صحیح می باشد.
نوع طرح خواسته شده برای نقشه ،در اندازۀ نقشه تأثیر مستقیم دارد.
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    5ـ  1انتخاب مداد از درون جعبه ابزار
در جعبه ابزار فتوشاپ ،ابزارهایی مانند مداد ،قلم مو،
سطل رنگ و پاک کن وجود دارد (شكل 23ـ .)4مداد
مهم ترین ابزاری است که در طراحی نقشۀ فرش،
استفاده می شود.
قابلیت و کارایی هر یک از این ابزارها را می توان به
تناسب نیاز تغییر داده و تنظیم نمود.
پس از انتخاب مداد ،ابتدا ضخامت نوک مداد و سپس
رنگ آن تعیین می شود.

کلید میانبربرای انتخاب ابزار مدادB :
کلیدهای میانبر برای جابجایی مداد
با قلم موShift+B :

تنظیم و تعیین ضخامت نوک مداد
پس از انتخاب مداد ،نوار تنظیمات 1در باالی میزکار
فتوشاپ فعال می گردد (شكل24ـ .)4برای انجام
تنظیمات مراحل ذیل به ترتیب انجام دهید:
 1اندازه نوک مداد را روی عدد یک قرار دهید.
 2در گزينۀ  Modeوضعيت  Normalرا انتخاب
كنيد .
 3گزينۀ  Opacityبرابر با  %100باشد.
 4گزينۀ  Auto Eraseرا غيرفعال كنيد.

شکل 23ـ 4ـ محل قرارگیری ابزارهای رنگ آمیزی (مداد و
قلم مو) در جعبه ابزار

شکل 24ـ 4ـ تنظیمات مداد در نوار Option
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تجربه و
عمل

تمرین زیر را انجام داده و تکرار کنید.
ابزار مداد را از درون جعبه ابزار انتخاب کنید.
اندازه نوک مداد را روی یک پیکسل ( )1 pixelقرار دهید.
در  Option Paleteتنظیمات دیگر را انجام دهید.
معرفي پالت رنگ و روش انتخاب رنگ و تركيب رنگ
در پايين پالت ابزار ،شكل دو مربع وجود دارد .این مربعها ،نشان دهندة رنگهاي انتخابي براي
رنگآميزي ميباشند (شكل25ـ .)4اين مربعها ،ظرفهاي رنگ ميز كار فتوشاپ هستند .مربع
بااليي ،رنگ فعال را نشان ميدهد .هر رنگي كه در اين ظرف ديده شود ،ابزارهاي رنگآميزي
مانند مداد از همان رنگ استفاده ميكنند .مربع پايينی ،ظرف رنگ دوم را نشان ميدهد ،كه براي
استفاده از آن رنگ ،باید جاي آنها را جابهجا كرد.

شکل 25ـ 4ـ محل قرارگیری ظرف های رنگ در پالت ابزار

دو مربع کوچک سیاه و
سفید نیز باالی ظرف های
رنگ دیده می شوند .با
کلیک کردن روی آنها،
رنگ های موجود در این
ظروف ،به سیاه و سفید
تبدیل می شوند.

براي جابه جايي ظرف هاي رنگ مي توان به دو روش عمل كرد:
 1روي عالمت فلش باالي ظرف هاي رنگ كليك كنيد؛
 2روي كليد  Xدر صفحه کلید ،ضربه بزنيد.
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    6ـ  1انتخاب رنگ
اولين بار كه نرم افزار فتوشاپ باز مي شود ،رنگ هاي موجود در ظروف رنگ ،سياه و سفيد هستند .براي انتخاب
رنگ هاي ديگر بايد روي يكي از ظرف ها كليك كرد .البته روي هر ظرف كه كليك شود ،رنگ درون همان
ظرف تغییر خواهد کرد.
با كليك كردن روي ظرف رنگ ،پالت مخصوص ساخت رنگ ،فعال خواهد شد.

شکل 26ـ 4ـ پالت رنگ

اين پالت از چهار بخش عمده تشكيل شده  است:
 1بخش تركيب رنگ كه به شكل مربع در سمت چپ پالت قرار دارد؛
 2بخش مياني كه براي انتخاب رنگ مایۀ اصلي (رنگ خام) مي باشد؛
 3كادر نمايش رنگ انتخاب شده؛
 4محل درج و نمایش میزان و مقدار درصد ترکیب رنگ ها با یکدیگر.
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 1بخش تركيب رنگ به شكل مربع در سمت چپ
پالت قرار دارد و در هر يك از گوشه هاي آن چهار
رنگ ديده مي شود:
الف) گوشۀ باال سمت چپ كه مخصوص رنگ سفيد
است؛
ب) گوشه پايين سمت چپ كه مخصوص رنگ سياه
است؛
ج) گوشه باال سمت راست كه رنگ اصلي و خام در
آن قرار مي گيرد؛
د) گوشه سمت راست پايين كه تركيب رنگ سياه با
رنگ اصلي را نشان مي دهد.
شکل 27ـ 4ـ بخش ترکیب و انتخاب در پالت رنگ

 2بخش مياني كه به نوعی بیانگر
چرخۀ رنگ های اصلی و ثانویه است
و براي انتخاب رنگ اصلي استفاده
می شود .در اين قسمت نشانگری وجود
دارد كه با باال و پايين كردن آن محدوده
رنگ اصلي را مشخص می کنند.

شکل 28ـ4ـ بخش تعیین محدوده رنگ

شکل 29ـ 4ـ چرخه رنگ که نشان دهنده سه رنگ اصلی و
رنگ های ترکیبی است

 3كادر نمايش رنگ که از دو بخش تشكيل شده است:
بخش پایین نشان دهندۀ رنگ موجود در ظرف رنگ
و بخش باالیی نشان دهندۀ رنگ انتخاب شده جدید
است.
شکل 30ـ 4ـ کادر نمایش رنگ جدید و رنگ موجود در ظرف رنگ
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همان گونه که در تصویر زیر می بینید ،رنگی که در ظرف رنگ دیده می شود ،در نیمۀ پایین این کادر نیز
قابل مشاهده است و در نیمه باالیی کادر هم همان رنگی دیده می شود که از پالت رنگ انتخاب شده است.

شکل 31ـ 4ـ پالت ساخت رنگ و چگونگی نمایش رنگ موجود در ظرف جعبه ابزار و رنگ انتخابی جدید

قرار گرفتن این دو رنگ در کنار یکدیگر برای این است که وقتی
رنگی نزدیک به رنگ قبل انتخاب می شود ،امکان مقایسۀ بین آن
دو رنگ وجود داشته باشد.
شکل 32ـ 4ـ تطبیق رنگ (جدید) زرد متمایل به نارنجی با
رنگ (موجود در ظرف) زرد روشن
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 4در سمت راست پایین این پالت ،محل درج و نمایش اعدادی است که هر کدام با یک حرف و نشانی
مشخص شده است .به طور کلی این اعداد مقدار درصد ترکیب رنگ های مختلف را با یکدیگر نشان می دهند.

مقدار ترکیب رنگ در
فرمت Lab Color

مقدار ترکیب رنگ
در فرمت CMYK

درجۀ قرارگیری در چرخۀ رنگ
درصد افزایش رنگ سفید به رنگ ها
درصد افزایش رنگ سیاه به رنگ ها
مقدار رنگ و ترکیب آنها در
فرمت RGB
کد رنگ

تجربه و
عمل

شکل 33ـ 4ـ محل نمایش و ترکیب رنگ ها به صورت مقدار عددی و درصد

تمرین زیر را به ترتیب انجام داده و چندین بار تکرار کنید:

دو رنگ متفاوت را با استفاده از پالت رنگ در ظرف رنگ نرم افزار قرار دهید.
در زمان انتخاب رنگ به درجه چرخه رنگ ( ،)Hاعداد مقابل  R، Gو  Bو همچنین درصدهای مقابل
 Y، M ، Cو  Kرا مشاهده و بررسی نمایید .با تغییر دادن این اعداد به تغییر رنگ توجه نمایید.

با استفاده از عالمت جابه جایی رنگ « » و استفاده از کلید « ،»Xتمرینات جابه جایی رنگ در ظروف
رنگ را انجام دهید.
    7ـ  1مشخص کردن محل حاشیه های باریک و حاشیه پهن روی صفحه نقشه
درس را با یک مثال آغاز می کنیم:
در نظر است که یک نقشه به ابعاد  1در  2متر با طرح لچک ترنج و با رج شمار  60گره اجرا نمایید.
 1ابتدا محاسبات را انجام می دهیم.
الف) طبق محاسبات اندازۀ کامل نقشه برابر است با  857در  1714پیکسل؛

ب) این نقشه چون طرح لچک  ترنج دارد پس روش اجرای آن به صورت یک چهارم انجام خواهد شد
که اندازۀ یک چهارم نقشه برابر است با  430در  860پیکسل.
 2یک صفحه به ابعاد  430در  860پیکسل ایجاد کرده و با نام «نقشه لچک ترنج» در حافظه رایانه ذخیره
می نماییم.
3
4

مداد را انتخاب و نوک آن را روی یک پیکسل تنظیم می کنیم.
دو رنگ خام سبز و زرد فسفری را برای ظرف های رنگ انتخاب می کنیم.
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روش انتخاب رنگ برای ظروف رنگ
الف) انتخاب رنگ برای ظرف اول(رنگ مورد نظر سبز خام فسفری):
روی ظرف اول رنگ را کلیک می کنیم تا پالت رنگ باز شود.

شکل 34ـ 4ـ ساخت رنگ سبز فام  RGBبا شماره 255

از درون پالت رنگ سبز را انتخاب می کنیم .برای اینکه رنگ سبز انتخابی کام ً
ال خام باشد ،اعداد روبه روی
حروف  Rو  Bرا صفر کنید و در مقابل حرف  ،Gعدد  ، 255تایپ و سپس تأیید ( )OKمی کنیم.
ب) انتخاب رنگ برای ظرف دوم (رنگ مورد نظر زرد خام فسفری):
روی ظرف دوم رنگ کلیک کرده تا پالت رنگ باز شود.
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شکل 35ـ 4ـ ساخت رنگ زرد فام  RGBبا ترکیب رنگ های قرمز  255و سبز 255

از درون پالت ،رنگ زرد را انتخاب می کنیم .برای اینکه رنگ زرد انتخابی کام ً
ال خام باشد عدد روبروی حرف
 Bرا صفر کرده و در روبروی حروف  Rو  Gعدد  255تایپ و سپس تأیید ( ) OKمی کنیم.

کلید میانبرZ :
تعیین محل حاشیه روی صفحه
معرفی ابزار بزرگنما (:)Zoom

ابتدا ابزار بزرگ نما یا همان ذره بین ( )Zoomرا از
جعبه ابزار انتخاب کنید (شكل36ـ.)4

شکل 36ـ 4ـ ابزار بزرگ نما در وضعیت بزرگ کردن تصویر
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در نوار تنظیمات ()Opstions
وضعیت ابزار را در حالت بزرگ نمایی
( )+قرار دهید.
ابزار بزرگ نما را در گوشه سمت راست
پایین صفحه قرار داده و کلیک نمایید.
با هر بار کلیک کردن صفحه نزدیک تر
می آید .این کار را چندین بار تکرار
کنید تا به آخرین حد بزرگ نمایی
برسد .در این وضعیت عالمت ()+
روی ابزار حذف می شود و این به نشانه
بزرگ نمایی حداکثری صفحه می باشد.

شکل 38ـ 4ـ ابزار بزرگ نما در وضعیت
نهایت بزرگ نمایی و عدم امکان بزرگ تر
کردن تصویر

ابزار مداد را انتخاب کنید.
(اندازۀ نوک مداد  1 :پیکسل ـ رنگ
اول :زرد خام ،رنگ دوم :سبز خام)
از گوشه سمت راست پایین صفحه،
(شكل 39ـ ) 4با رنگ زرد به تعداد
پانزده پیکسل نقطه گذاری کنید.

شکل 39ـ 4ـ روش نقطه گذاری گوشۀ
صفحه برای شمارش و عالمت گذاری
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شکل 37ـ 4ـ ابزار بزرگ نما در وضعیت بزرگ کردن تصویر
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جابه جا و رنگ سبز را فعال کنید.
ظروف رنگ ها را با حرف  Xیا عالمت
شانزدهمین پیکسل را با رنگ سبز نقطه گذاری کنید.
از نقطۀ شانزدهم تا انتهای سمت چپ صفحه ،یک خط مستقیم ترسیم کنید (شکل 40ـ.)4
مجددا ً از همان نقطه (نقطۀ شانزدهم) یک خط مستقیم به سمت باال تا لبه صفحه ترسیم کنید( .شکل
40ـ)4

شکل 40ـ 4ـ ترسیم خطوط محدوده ساده بافی روی نقشه

شکل 41ـ 4ـ رسم حمیل به ضخامت سه نقطه

ترسیم میل (حمیل)
با فاصلۀ یک نقطه (یک پیکسل) ،خط دوم را به موازات خط اول ترسیم کنید .به این ترتیب ،حمیلی ترسیم
می شود که ضخامت آن سه نقطه خواهد بود (شکل 41ـ.)4
چنانچه ضخامت حمیل دو نقطه باشد ،خط دوم را در کنار خط اول ترسیم کنید .در چنین شرایطی بهتر است
که رنگ خط دوم با رنگ خط اول متفاوت باشد .پیشنهاد می شود برای ترسیم خط دوم ،از رنگ فیروزه ای
فام استفاده کنید .برای ساخت این رنگ ،از ترکیب دو رنگ سبز ( )Green. 255و آبی ( )Blue. 255استفاده
کنید (شکل 42ـ.)4
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شکل 42ـ 4ـ رسم حمیل به ضخامت  2نقطه

شکل 43ـ 4ـ ساخت رنگ فیروزه ای فام  RGBبا ترکیب سبز  255و آبی 255
توجه کنید

برای ترسیم خطوط صاف و مستقیم افقی و عمودی ،پس از کلیک روی اولین نقطه ،کلید « »Shiftرا
نگه داشته ،با حرکت ماوس خط مورد نظر را رسم کنید .نگه داشتن کلید  Shiftموجب ترسیم خطوط صاف
و یکنواخت خواهد شد.
چنانچه در نقطه گذاری ها اشتباهی صورت گرفت ،برای پاک کردن نقطه ها و خطوط ،از ابزار پاک کن
(  )Eraser toolاستفاده کنید.
ابزار پاککن ()Eraser
این ابزار برای پاک کردن خط ،نقطه و لکههای رنگ استفاده میشود .و روش
ک کن معمولی است ،اما با استفاده از نوار تنظیمات
عملکرد آن م انند مداد پا 
( ،)Optionم ی توان اندازه و عملکرد آن را تغییر داد.

کلید میانبرE :

در نقشه کشی فرش ،بهترین وضعیت برای پاککن ( Blockبلوک) است.
تنظیم ابزار «پاککن» ) (Eraserدر نوار تنظیمات:
پس از انتخاب ابزار «پاککن» ،نوار تنظیمات ( ،)Option Paleteدر باالی میزکار فتوشاپ فعال می گردد
(شکل 44ـ.)4
برای تغییر و تنظیم وضعیت «پاککن» ،مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
در زیر مجموعه  ،Modeگزینه  Blockرا انتخاب كنيد.
روی نوار تنظیمات ،عالمت تیک ( )üمقابل  Eraser to historyرا برداشته و آن را غيرفعال كنيد.
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(باز گرداندن پاک شده ها)

انتخاب وضعیت های قلم مو ،مداد
و بلوک برای ابزار «پاک کن»
محل قرارگیری ابزار «پاک کن»
در جعبه ابزار

شکل 44ـ 4ـ محل قرار گرفتن ابزار پاککن و نوار تنظیمات آن

اصالح خطا و اشتباهات با استفاده از پالت ثبت تاریخچه ()History
از زیر مجموعههای موجود در منوی  ،Windowپالت
 Historyاست (شکل45ـ .)4ظاهر این پالت همانند
پالت  Layersمی باشد .این پالت ،نشانگر عملیاتی
است که برروی یک پروژه انجام میشود ،و به نوعی
بیانگر تاریخچة کارهایی است که روی یک پروژه انجام
میشود (شکل   46ـ.)4

شکل 45ـ 4ـ پالت History
121

شکل 46ـ 4ـ فعال سازی پالت ( Historyتاریخچه) از منوی Window

البته تعداد عملیاتهای ثبت شده در این پالت ،محدود میباشد و از طریق پنجره تنظیمات ساختاری فتوشاپ،
امکان تغییر و کم و زیاد کردن تعداد عملیاتها وجود دارد (شکل 47ـ.)4
از طریق آدرس زیر میتوان پنجره تنظیمات را فعال کرد.
کلیدهای مخفف Edit/ Preferences/ Performance ................................... Ctrl+K

ِ
تنظیمات ساختاری فتوشاپ که با کلیدهای  Ctrl+Kفعال میشود.
شکل 47ـ 4ـ پالت
122

نقشه کشی رایانهای فرش

به هر ترتیب پالت  ،Historyمیتواند در حذف اشتباهات به کاربران فتوشاپ کمک فراوانی کند .با یک مثال
روش استفاده از این پالت را توضیح میدهیم.
فرض کنید ،شما درحال نقطه کردن یک طرح هستید ،و فع ً
ال هفت نقطه را رنگ کرده اید .اگر پالت History
باز باشد ،خواهید دید که هر نقطه ای که روی صفحه میگذارید ،یک ردیف هم در این پالت اضافه میشود،
یعنی هفت ردیف با عالمت مداد در پالت به وجود آمده است (شکل 48ـ.)4

شکل 48ـ 4ـ نمایش تعداد دفعات استفاده از ابزار مداد در پالت History

اگر ابزار کار را عوض کنید و ابزار پاککن را بردارید و یکی از نقطهها را پاککنید ،خواهید دید که در این
پالت ،یک ردیف با عالمت پاککن برای پاک کردن نقطه به وجود میآید (شکل 49ـ.)4

شکل 49ـ 4ـ نمایش ابزارهای مداد و پاککن در پالت History
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حال اگر بخواهید که نقطه پاک شده ،دوباره بازگردد .باید روی ردیف مربوط به آخرین نقطه (یک ردیف باالتر
از ردیف پاک کن) ،کلیک کنید(شکل   50ـ.)4

شکل 50ـ  – 4بازگرداندن یک عملیات از طریق پالت History

اگر بخواهید پنج نقطه آخر پاک شوند ،باید پنج ردیف مربوط به نقطههای آخر را ،از پایین به باال شمارش
کرده و روی ردیف ششم کلیک کنید (یعنی یک ردیف باالتر از نقطه پنجم).
استفاده از کلیدهای میانبر
برای سرعت بخشیدن به کار میتوانید از کلیدهای  Ctrl+Zاستفاده کنید .با زدن این کلیدها آخرین عملکرد
شما باز خواهد گشت .اگر آخرین عملکردتان گذاشتن یک نقطه روی صفحه باشد ،آن نقطه پاک خواهد شد.
و اگر آخرین عملکرد شما رسم یک خط باشد ،آن خط پاک خواهد شد .اگر مجددا ً کلیدهای  Ctrl+Zرا بزنید،
آن نقطه و یا آن خط دوباره باز خواهند گشت.
اگر بخواهید چند عملیات به عقب بازگردید ،باید از کلیدهای میانبر  Alt+Ctrl+Zاستفاده کنید .با هربار زدن
این کلیدها یک مرحله به عقب بازخواهید گشت.
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تجربه و
عمل

با راهنمایی و مشورت معلم خود برای یکی از صفحاتی که در نرمافزار ایجاد کردهاید ،مطابق تصویر
زیر ،حاشیه مناسب ترسیم کنید.
مراحل کار :یک نقشه با طرحهای هندسی و ساده انتخاب کنید.
یکی از صفحاتی که توسط نرمافزار ساختهاید را انتخاب کنید( .در صورت لزوم میتوانید یک صفحه جدید
مطابق با نقشه ای که انتخاب کردهاید ،بسازید).
مطابق با تصویر زیر برای صفحه خود حاشیه ترسیم کنید.
اجزاء حاشیه را با راهنمایی معلم خود به بخش های مساوی تقسیم کنید.
در طی مراحل انجام کار ذخیره سازی ( )Ctrl+Sرا فراموش نکنید.

شکل  51ـ 4ـ خط کشی و اجرای تقسیمات اولیه در صفحه مربوط به نقشه فرش در فتوشاپ
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توجه کنید

توجه داشته باشید که خطوط اولیه در ترسیم میلها (حمیلها) با رنگهای خالص زرد ،سبز،
فیروزه ای و یا بنفش باشد.
در پایان هر مرحله ،ذخیره سازی کنید(.)Ctrl+S
    8ـ  1ترسیم و رنگ آمیزی نقوش
ترسیم نقشه فرش در نرمافزار فتوشاپ همانند نقطه کردن طرح روی کاغذ شطرنجی است .با این تفاوت که
در نرمافزار ،روند کار با سرعت بیشتر انجام میشود و اشتباهات را میتوان به سرعت اصالح نمود.

شکل 52ـ – 4نمونه یک نقش در حاشیه باریک

عکس فوق مربوط به حاشیه باریک یک فرش است .اگر بخواهید آن را در نرمافزار فتوشاپ به صورت حاشیه ای
برای یک نقشه رایانه اجرا کنید ،مراحل کار به شرح ذیل خواهد بود:
الف) شمارش تعداد خانههای عمودی و افقی شطرنجی مربوط به نقش (تعداد خانههای شطرنجی برابر با 13
در  33می باشد).
ب) باز کردن صفحۀ نقشه در نرمافزار فتوشاپ
ج) عالمت گذاری پیکسل های عمودی افقی با یکی از رنگ های فام روی صفحه نقشه دیجیتالی (برای شمارش
راحت تر نقطه ها ،بهتر است آنها را به صورت یک در میان رنگ آمیزی کنید).

شکل   53ـ 4ـ تعیین محدودۀ طرح با نقطه گذاری
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د) تعریف رنگ برای ظرف رنگ نرمافزار (در تصویر مورد نظر خط اطراف نقش ،سیاه میباشد).
هـ) انتخاب ابزار مداد.
و) نسخه برداری و اجرای طرح در محیط نرمافزار به صورت نقطه شمار ،که طی دو مرحله انجام میشود.
 )1نقطه کردن خطوط محیطی

شکل   54ـ 4ـ نقطه کردن خطوط محیطی طرح

 )2رنگ کردن پیکسلهای داخل طرح

شکل   55ـ 4ـ رنگ کردن اجزاء طرح
بحث و
گفت وگو

شکل   56ـ 4ـ طرح تکمیل شده در محیط فتوشاپ

چگونه میتوان این نقش را به صورت دقیق در حاشیه یک نقشه به صورت قرینه و پشت و رو اجرا کرد؟
کدام یک از حاشیههای زیر بهتر و مناسب تر است.

شکل   57ـ 4ـ ایجاد یک حاشیه با ترکیب یک نقش
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تجربه و
عمل

در نرمافزار فتوشاپ و با اقتباس از تصاویر فوق و یا نمونههای دیگر ،برای یک نقشه کامل «حاشیه باریک»
ترسیم کنید.
درنظر داشته باشید که بخش هایی از نقشه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست.
الف) گوشه حاشیه (محلی که نقش از حالت عمودی با زاویه  90درجه به حالت افقی چرخش میکند)،
مهم ترین بخش از طراحی برای حاشیه فرش میباشد.
ب) خط قرینه حاشیه (محلی که نقشه باید به صورت عمودی و یا افقی قرینه شود).
2ـ رنگ و نقطه کردن طراحیهای خطی

فیلم 18

    1ـ  2راپیدی کردن طرح مدادی نقشه
برای تبدیل طرح مدادی به نقشه فرش در رایانه ،باید ابتدا آن را با قلم راپیدوگراف روی کاغذ کالک یا کاغذ
سفید ترسیم کرد .انجام این کار همانند انتقال طرح مدادی روی کاغذ شطرنجی است؛ با این تفاوت که به جای
کاغذ شطرنجی طرح روی کاغذ کالک یا کاغذ سفید منتقل میشود و دیگر اینکه برای ترسیم خطوط از قلم
راپیدوگراف استفاده می شود.
    1ـ     1ـ  2تشريح اهميت و اصول راپيدي كردن
تعریف قلم راپید

قلم راپید یا راپيدوگراف ابزاري است كه نوك آنها به صورت استوانه اي و گرد است و داراي مخزن پالستيكي
مجزايي براي مركب مي باشد (شکل 58ـ .)4در گذشته از اين نوع قلمها براي كپي كردن و ترسيم نقشههاي
فني و دقيق استفاده مي شد.

شکل   58ـ 4ـ قلم راپیدوگراف
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خصوصیات قلم راپید

این قلمها دارای توانایی ترسیم خطوطی یکنواخت با ضخامتهای استاندارد هستند .ضخامت خط هر قلم با
شماره ای که روی آن نوشته شده است ،مشخص میگردد .واحد شماره گذاری این قلمها بر اساس میلی متر
میباشد .مث ً
ال قلم  0/1خطی با ضخامت  0/1میلی متر و قلم شماره  1خطی با ضخامت  1میلی متر ترسیم
می کند.
کاربرد قلمهای راپید

قبل از ورود رایانه و نرم افزارهای نقشه کشی ،قلم های راپیدوگراف جزو اصلی ترین ابزار در زمینه ترسیم
نقشه های دقیق معماری و صنعتی بوده است .طراحان ،تصويرگران و گرافيستها نیز از آنها براي انجام امور
طراحي ،مباني ،تصويرسازي ،طراحي نشان و آرم و اجراي آثار گرافيكي استفاده مي كنند.
فیلم 19

طرز استفاده از راپید و اسکنر
    2ـ     1ـ  2روش آماده سازی و استفاده از قلم راپید

برای پركردن مخزن رنگ اين قلمها ،باید از قطره چكان يا ظرفهاي مخصوص مركب استفاده کرد.

١ـ باز کردن اجزاء راپید و جداسازی مخزن مرکب

٢ـ ریختن مرکب مخصوص درون مخزن قلم

٣ـ اتصال سرقلم به مخزن مرکب

٤ـ بستن دسته روی قلم

شکل   59ـ 4ـ مراحل ریختن مرکب در مخزن راپیدوگراف

البته امروزه قلمهای راپید یک بار مصرف ،نیز تولید شده و در بازار موجود است .در شرایطی که قلم راپیدوگراف،
در دسترس نباشد ،میتوان از این قلمها استفاده نمود.
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شکل   60ـ 4ـ قلم راپید یکبار مصرف

طراحــان نقشــه فــرش ،پــس از اينكــه طــرح خــود را بــا تمــام جزئيــات طراحــي كردنــد ،بــراي اينكــه
بتواننــد آن را بــه صــورت يــك نقشــه ديجيتالــي ذخيره ســازي كننــد ،ابتــدا طــرح مــدادی را بــه وســیله
قلــم راپيــد ،روي كاغــذ كالــك يــا كاغذهــاي ســفيد و بــدون شــطرنجي اجــرا مي كننــد.

شکل   61ـ 4ـ راپیدی کردن طرح روی کاغذ کالک

دليل راپيدي كردن طراحي نقشه ،اين است كه پس از اسكن كردن آن،
تصويري كام ً
ال شفاف و يكنواخت به دست مي آيد.
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در حین طراحي ،ریختن برادههاي مداد روی کاغذ ،باعث لكه دار شدن کاغذ مي شود .ضمناً جای خطوط پاك
شده روي كاغذ ،نیز باقي خواهد ماند ،به طوری که در اسكن تصویر ،اين اثرات كام ً
ال مشخص خواهند شد.
هرچه لکه و اثرات اضافی در تصویر بیشتر باشد مراحل عملیات نقطه کردن و
رنگ آمیزی دیجیتالی آنها نیز سخت تر می شود.

  62ـ 4ـ طرح راپيدي شده
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پياده كردن طرح با راپيد يا روان نويس
طرز استفاده از راپيد

كاغذ كالك را روي طرح قرار داده و بر روي سطح ميز به كمك چسب نواري مخصوص كالك تثبيت كنيد.
قلم راپيد را چند بار به آرامي تكان دهيد تا قطره مركب از نوك آن خارج شود.
روي يك كاغذ باطله چند خط بكشيد تا از خروج يكنواخت مركب و عملكرد راپيد اطمينان حاصل نماييد.
تمام خطوط طرح را با راپید مجددا ً ترسیم کنید.
به هنگام كار با قلم راپيد بايد نوک آن نسبت به سطح کاغذ كام ً
ال عمود باشد.

شکل   63ـ 4ـ روش گرفتن قلم راپیدوگراف در دست

بــراي راپيــدي كــردن نقش ـههاي فــرش ،بهتــر اســت كــه
از قلــم راپيــد بــا شــماره  0/5اســتفاده شــود.
برخــی افــراد از روان نویــس معمولــی به منظــور راپیــدی
کــردن اســتفاده میکننــد ،کــه ایــن کار اشــتباه اســت .زیــرا
ضخامــت و رنــگ خطــوط روان نویــس ،یکنواخــت نبــوده و
درحیــن انجــام کار ،کــم و زیــاد میشــود.
الزم اســت راپيــدي كــردن نقشــه ،بــا دقــت تمــام انجــام
شــود .چــون راحتــي و ســهولت ادامــه كار در رايانــه ،بــه
ظرافــت و تميــزي نقشــه راپيــدي بســتگي دارد.
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تجربه و
عمل

با راهنمایی و مشورت معلم خود ،طرح
یک نقشه را راپیدی کنید.
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اسکن کردن تصاویر و نقشه ها
    2ـ  2اسکن کردن طرحها و نقشهها
فیلم 20

تشريح دستگاه تصویربرداری دیجیتالی و قالب های ذخيره سازي و مفهوم کیفیت
دستگاه ا َ
ِسکنِر  :اسکنر 1و سیلهای است برای
تصویربرداری دیجیتالی از اسناد کاغذی .اسکنر شكل
و سيستمي مانند دستگاه فتوکپی دارد .اسکنرها یکی از
انواع دستگاههای ورودی اطالعات به رايانه هستند که به
دلیل کاربردهای وسیع و متفاوتشان ،از تنوع و گستردگی
بسیاری برخوردارند  .برای مث ال ،اسکنر اثرانگشت و
اسکنر چهره و یا حتی انواعی از اسکنرها که برای بررسی
مغز و قسمت های مختلف بدن استفاده میشوند و نقش
بسزایی در شاخۀ پزشکی دارند .اسکنرهای تصویر نیز،
شکل   64ـ 4ـ اسکنر معمولی
یکی از انواع آنهاست که برای انتقال تصاویر ،متن و یا
دست نوشتهها به رایانه ،برای ذخیره و یا ویرایش آنها ،استفاده می شوند .این اسکنرها نیز به نوبه خود دارای انواع
متفاوتی هستند که از میان آنها ،اسکنرهای صفحه تخت (مسطح) ،به دلیل قیمت مناسب ،کیفیت مطلوب و
استفاده راحت ،رای ج ترین نوع آنهاست.
اسکنرها در ابعاد مشخصي ساخته مي شوند .ابعاد معمولی و رایج اين دستگاه ها عبارتند از  A3و  A4كه
در اکثر محیط های اداری از اندازه  A4استفاده می شود .اما در شرکت های ارائه کنندۀ خدمات رایانه ای
اسکنرهایی با ابعاد و کیفیت تصویربرداری بهتر استفاده می شود.
تصوير ديجيتالي  :2اسکنر برای تهیۀ یک تصویر دیجیتال ،متن یا تصویر در حال اسکن را به عنوان
مجموعهای از نقاط در نظر م یگیرد ،سپس این نقطه ها را به کدهای صفر( )0و يك ( )1تبدیل می کند .به
این ترتیب ،تصویر به مجموعهای از صفرها و يك ها تبدیل میشود که به آن تصویر دیجیتال میگویند و قابل
انتقال به رایانه و ذخیره سازی آن هستند .سپس سیستم رایانه این کدهای صفر و یک را به کمک تجهیزات
سخت افزاری و نرم افزاری خود به صورت تصویر به نمایش در می آورد.
1ـ Scanner
2ـ  Bitmapـ نقــش بیتــی ،طــرح بیتــی ،تصویــر بیتــی ـ تصویــر گرافیکــی نمایــش داده شــده به صــورت آرایش یافتــه از مقادیــر معیــن،

مثــا ً اگــر  0بیانگــر ســفید و  1بیانگــر ســیاه باشــد پــس یــک تصویــر بیتــی از مربع هــای ســیاه بــر روی زمینــه ســفید تشــکیل
شده اســت .هــر نقطــه ای کــه بــرای آن عــددی وجــود دارد یــک ســلول یــا یــک پیکســل نــام دارد .تصویرهــای بیتــی را می تــوان بــه
ســایر برنامه هــای کاربــردی ماننــد واژه پردازهــا و برنامه هــای صفحه آرایــی ارســال کــرد امــا نمی تــوان در آن محیط هــا ایــن تصاویــر
را ویرایــش کــرد ،بلکــه بایــد یــک برنامــۀ گرافیکــی ماننــد فتوشــاپ داشته باشــید تــا امــکان دخــل و تصــرف در ایــن تصاویــر را بــرای
شــما فراهــم آورد.
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روش کار با اسکنرهای کوچک
قبل از هر کاری الزم است اسکنر به رایانه متصل و
معرفی گردد (برای اتصال اسکنر به رایانه از افراد متخصص
سیستم های رایانه ای کمک بگیرید).

اکنون که اسکنر را به کامپیوتر متصل
نموده و نرم افزار آن را نصب نمودهاید،
به اصول استفاده از آن خواهیم
پرداخت .به احتمال زیاد همراه با اسکنر
برنامههای مخصوص اسکن و ویرایش
عکس وجود دارد .اما از آنجایی که
اسکنر و برنامههای اسکن انواع زیادی
دارند ،از نرمافزار اسکن که همراه
با نسخههای ویندوز نصب میشود،
استفاده میکنیم .چنانچه این نرم افزار
روی ویندوز سیستم شما نصب نشده
است ،میتوانید اصول مطرح شده در
این درس را آموخته و در نرمافزارهای
دیگر ،همانند آن عمل کنید.

شکل   65ـ 4ـ جستجوی نرم افزار در منوی Start

مراحل اسکن کردن

اسکنر را روشن کنید؛

تصویر یا نقشۀ مورد نظر را روی
صفحۀ شیشه ای اسکنر قرار دهید
(تصویر باید به گونه ای روی صفحه
اسکنر قرار بگیرد که طرف طرح دار به
سمت اسکنر باشد) .زوایای تصویر را با
زوایای اسکنر تنظیم نمایید و سپس
درپوش اسکنر را ببندید؛

شکل   66ـ 4ـ پنجرۀ مخصوص اسکنر در ویندوز به نام
Windows Fax and Scan

از طریــق منــوی اســتارت ( )Startرایانــه ،ســپس منــوی  All Programsبــرروی گزینــه Windows Fax

 and Scanیــا  Scan a document or pictureکلیــک کنیــد (شــکل  65ـ .)4پنجــره اســکنر فعــال خواهــد
شــد (شــکل  66ـ.)4
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روی دکمــۀ  1New Scanدر بــاال و گوشــه ســمت چــپ ،کلیــک کنیــد .کادر  New Scanپدیــدار
میشــود (شــکل   67ـ .)4در بــاالی کادر میتوانیــد نــام اســکنر را مشــاهده نماییــد.
بر روی دکمه  2Previewکلیک نمایید .اسکنر فعال شده و تصویر قرار گرفته بر روی صفحه خود را به
نمایش در می آورد.
نکته :در صورتی که بیش از یک اسکنر به کامپیوتر متصل باشد میتوانید با کلیک روی دکمۀ
 3Changeیک اسکنر دیگر را انتخاب کنید.

شکل   67ـ 4ـ پنجره New Scan

در این پنجره ،چندین گزینه وجود دارد که امکان انتخاب وضعیتهای مختلفی را فراهم میآورند.

1ـ اسکن کردن جدید
ت کردن
2ـ پیش نمایش ـ قبال ً روی 
3ـ تغییر دادن
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 : Profile 1در ایــن بخــش نــوع چیــزی را کــه قــرار اســت اســکن شــود ،تعییــن میکننــد .گزینــه
پیشفــرض آن 1 Photoمیباشــد ،ایــن گزینــه به معنــای آن اســت کــه اســکن به صــورت رنگــی انجــام
خواهــد شــد .گزینــه دیگــر  2Documentsاســت کــه اســکن بــه صــورت ســیاه ســفید انجــام میشــود.
از گزینه  Documentsمیتوان برای اسکن کردن سندهای متنی ،و یا ایجاد یک نسخه سیاه و
سفید از یک عکس رنگی استفاده کرد .انتخاب  Documentsعموماً موجب ایجاد فایلهای کم حجمتر
خواهد شد.
اگر رنگی بودن اسکن اهمیتی ندارد ،گزینه  Documentsرا انتخاب کنید.
 : 3Source 2بعضــی از اســکنرها دارای  Document featherبــوده و قادرنــد ،چندیــن ســند و تصویــر را بــا
مشــخصات مختلــف بــه طــور هم زمــان اســکن نماینــد ،بنابرایــن اگــر اســکنر بــه چنــد روش عمــل اســکن
را انجــام میدهــد ،میتوانیــد در منــوی  Sourceوضعیــت را تغییــر دهیــد .امــا در مــورد اســکنرهای
معمولــی در ایــن گزینــه تنهــا وضعیــت  4 Flatbedوجــود دارد.
 :5Color format 3قبـ ً
ا گفتــه شــد کــه بــا انتخــاب  Photoاز منــوی  Profileتصویــر بــه صــورت رنگــی
اســکن خواهــد شــد و چنانچــه  Documentsرا انتخــاب کنیــد تصویــر بــه صــورت ســیاه و ســفید اســکن
میشــود .حــال چنانچــه تصویــر شــما یــک ســند متنــی امــا بــا خطــوط و نوشــتههای رنگــی باشــد ،بایــد
پــس از انتخــاب  Documentsدر منــوی  ،Profileگزینــه  Colorرا نیــز در منــوی  Color formatانتخــاب
کنیــد و یــا امــکان دارد کــه بخواهیــد یــک عکــس رنگــی بــا کیفیــت خــوب ،امــا به صــورت ســیاه و ســفید
اســکن نماییــد ،بایــد پــس از انتخــاب گزینــه  Photoاز منــوی  ،Profileگزینــه  Gryscaleرا نیــز در منــوی
 Color formatانتخــاب کنیــد.

1ـ عکس و تصویر
2ـ سند متنی به صورت تایپ شده یا دستنویس
3ـ منبع  ،منشأ
4ـ مسطح ـ تخت
5ـ نوع رنگ بندی مثلColor, Gryscale, Black and White :
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 :1File type 4در ایــن گزینــه میتوانیــد ســاختار دیجیتالــی تصویــر را بعــد از اســکن مشــخص و تعییــن
نماییــد .معمــوالً اســکنرها میتواننــد تصاویــر را بــا ســاختارهای رایــج و مشــترک در نــرم افزارهــای
گرافیکــی اســکن نماینــد .ایــن ســاختارها عبارتنــد از  ,BMP JPEG, GIF, PNG, TIFFیــا .Bitmap
هریــک از ایــن ســاختارها کیفیــت مشــخصی خواهنــد داشــت و بــرای کارهــای متفاوتی اســتفاده می شــوند.
مهم تریــن بحــث و تفاوتــی کــه بیــن ایــن ســاختارها وجــود دارد مقــدار حجــم آنــان میباشــد .اگــر حجــم
تصویــری زیــاد باشــد ،بازکــردن آن در نرم افــزار و کار روی آن بــا کمیمشــکل و ســختی انجــام خواهــد
شــد .حــال بــا توجــه بــه آنکــه نقشــههای فــرش در ابعــاد نســبتاً بزرگــی طراحــی و اجــرا میشــوند،
بهتــر اســت کــه بــرای اســکن نقشــه و طراحیهــای مرتبــط بــا فــرش از قالبــی اســتفاده شــود کــه حجــم
کمتــری را اشــغال نمایــد.
برای اسکن تصاویر و نقشههای فرش مناسب ترین ساختار BMP ،یا  Bitmapمیباشد.
ویژگیهای ساختار : Bitmap
کیفیت باالی تصویر
حجم کم فایل
سهولت در شطرنجی کردن تصویر به صورت نقشه فرش
 : )Res olution) 2DPI 5رزولوشن روی کیفیت تصویر و همچنین حجم فایل تأثیر زیادی دارد ،هر
چه رزولوشن باالتر باشد دادههای بیشتری از عکس اسکن میشوند و به همان میزان حجم فایل بیشتر
خواهد  شد ،واحد رزولوشن  DPIمخفف Dot per inchبه معنی تعداد نقطه در اینچ میباشد ،هر چه تعداد نقاط
بیشتر باشد رزولوشن افزایش مییابد ،اگر میخواهید فایل اسکن شده برای اهداف زیادی قابل استفاده باشد،
 ۳۰۰DPIبرای شروع مناسب است ،با این رزولوشن ،اگر تصویر اسکن شده را چاپ کنید ،کیفیت مناسبی
خواهد داشت.
با توجه به اینکه در نقشه کشی فرش از رزولوشنهای باال استفاده نمیکنند ،توصیه میشود که با
رزولوشن  100اسکن کنید.
 6گزین ههای  3Brightsnessو  :4Contrastبا استفاده از لغزندههای مربوط به آنها میتوانید ،کنترل
بیشتری برروی رنگ و شدت تیرگی و روشنایی تصاویر داشته باشید.
1ـ نوع ساختار فایل مثلJPEG, GIF, BMP, TIFF :

2ـ وضوح  ،دقت  ،تفکیک پذیری و کیفیت تصویر (که این امر مرتبط است با تعداد پیکسلهای آن تصویر در هر اینچ یا سانتی متر)
3ـ مغایرت  ،اختالف ،تباین و مقابله
4ـ پیش نمایش ـ فع ً
ت کردن
ال رؤی 
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توجه داشته باشید که این دو گزینه ،تأثیر چندان زیادی نخواهند داشت و بهتر است در این
تنظیمات ،تغییری ایجاد نکرده و بعد از اسکن ،توسط نرمافزارهای مخصوص ویرایش عکس ،مانند
فتوشاپ ،تنظیمات دلخواه را انجام دهید.
برای اینکه تأثیر این دو گزینه را بر روی تصویر مالحظه نمایید ،پس از هر تغییر بر روی دکمۀ
 1Previewکلیک کنید.
همانطور که متوجه شدهاید ،با هربار تغییر در تنظیمات اسکنر ،باید برای دیدن تغییرات انجام
شده ،مجددا ً روی  Previewکلیک کنید.

شکل   68ـ 4ـ کلیدهای رایج در پنجره New Scan

با کلیک کردن دکمه  ، Previewتصویری که روی صفحه اسکنر قرار داده اید ،نمایش داده میشود(.شکل
69ـ)4

شکل   69ـ 4ـ نمایش تمام صفحه اسکنر در وضعیت پیش نمایش () Preview

 1ـ ویژگی ها  ،خصوصیات
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در وضعیت پیش نمایش( )Previewتمام صفحه اسکنر ،در محدوده نقطه چین دیده می شود.

خط نقطهچین ،نشان دهنده آن بخشی است که اسکن خواهد شد .بنابراین بهتر است ،قبل از اینکه اسکنر
عملیات اصلی اسکن را انجام دهد ،منطقه اسکن را تا لبههای تصویر محدود کنید .برای این کار اشارهگر ماوس را
روی لبههای نقطهچین قرار داده و تا آن قسمت از تصویر که میخواهید اسکن شود ،حرکت دهید( .شکل 70ـ)4

شکل 70ـ 4ـ انتخاب محدوده مورد نظر از تصویر ،در پنجره پیش نمایش قبل از فرمان اسکن

پس از آنکه تمام گزینهها را تنظیم کردید ،میتوانید روی دکمه  Scanکلیک نمایید(شکل 71ـ.)4

شکل 71ـ 4ـ اجرای فرمان اسکن بعد از انجام تنظیمات مورد نظر
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اکنون اسکنر کار خود را آغاز نموده و تمام تنظیمات انجام شده را درنظر میگیرد ،پس از اتمام کار اسکنر،
تصویر اسکن شده در پنجره اصلی برنامه به نمایش در   میآید.

شکل 72ـ 4ـ انتخاب گزینۀ  Viewبرای نمایش فایل اسکن شده در نرم افزارهای مخصوص نمایش عکس و تصاویر

برای مشاهده بهتر و بررسی دقیق طرح و یا تصویر اسکن شده ،روی نام فایل اسکن شده در کادر
باالی برنامه راست کلیک نمایید ،در فهرستی که باز میشود ،گزینه  Viewرا انتخاب کنید (شکل
72ـ .)4یکی از نرم افزارهای مخصوص نمایش عکس و تصویر مانند" " Nero MediaHome Viewer
باز خواهد شد و فایل مورد نظر را نمایش میدهد(شکل73ـ .)4حال میتوانید این فایل را به هر نسبت
که الزم باشد ،بزرگ کرده و جزئیات آن را بررسی نمایید.
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شکل 73ـ 4ـ بررسی جزئیات طرح اسکن شده در نرم افزار Nero MediaHome Viewer

هنگامیکه از دیگر نرمافزارهای اسکن استفاده میکنید ،احتماالً پیش از ذخیره شدن فایل ،از کاربر خواسته میشود
تا محل ذخیرة فایل بر روی کامپیوتر را انتخاب نماید .اما در برنامة  Windows Fax and Scanاینگونه نیست .این
نرم افزار فایل اسکن شده را در پوشه ای به نام  Scanned Documentsذخیره سازی میکند .چنانچه بخواهید از این
فایل کپی برداری کرده و در محل دیگری و با نام دیگری ذخیره سازی کنید ،باید طبق مراحل زیر عمل نمایید:
در کادر باالی برنامه ،روی نام فایل اسکن شده راست کلیک نمایید .در فهرستی که باز میشود ،گزینة
 Save Asرا انتخاب کنید(شکل 74ـ.)4

شکل 74ـ 4ـ انتخاب گزینه  Save asبرای کپی برداری و ذخیره سازی مجدد فایل اسکن شده
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با انتخاب این گزینه ،پنجرة  Save asباز خواهد شد (شکل 75ـ .)4در این پنجره می توانید محل ذخیره سازی،
نام و فرمت جدیدی برای فایل مشخص کرده و سپس ذخیره کنید.

شکل 75ـ 4ـ پنجرۀ مخصوص  Save Asو مراحل ذخیره سازی مجدد

پس از تعیین محل ذخیره سازی و نام گذاری فایل ،فرمت مناسبی را برای آن انتخاب ،سپس روی
دکمة  Saveکلیک کنید.
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تجربه و
عمل

طرح راپیدی را روی اسکنر قرار دهید (مراقب باشید خطوط عمودی و یا افقی طرح ،کام ً
ال در موازات
لبه های اسکنر باشند).
این طرح را با فرمتها و ساختار و کیفیتهای پیشنهادی در جدول زیر ،اسکن کنید.
سپس تمام تصاویر اسکن شده را در یک پوشه به نام خودتان ذخیره سازی کنید.
در قسمت مالحظات جدول ،مقدار حجم و کیفیت تصویری هر فایل را یادداشت نمایید.
Color
Format

File type

BMP

Color

JPEG

TIF

BMP

Grayscale

JPEG

TIF

BMP

Black and
White

JPEG

TIF

Resolution
300
150
50
300
150
50
300
150
50
300
150
50
300
150
50
300
150
50
300
150
50
300
150
50
300
150
50

نام فایل

مالحظات
حجم فایل

کیفیت تصویر

شکل 76ـ 4ـ جدول مقایسه حجم و کیفیت تصاویر اسکن شده با فرمت و رزولوشنهای مختلف
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برای مشخص کردن حجم فایل هایی که ذخیره کرده اید ،باید روی هر یک از فایل ها را کلیک راست کرده
و از درون فهرستی که باز می شود ،گزینۀ  1Propertiesرا انتخاب کنید (شکل 77ـ .)4پنجره ای باز خواهد
شد .در این پنجره می توان مشخصات آن فایل را از قبیل نام ،فرمت ،حجم و حتی آدرس ذخیره شدن آن
مشاهده کرد(شکل 78ـ.)4

شکل 77ـ 4ـ گزینه  Propertiesدر فهرستی که با راست کلیک روی فایلها باز می شود.

شکل  78ـ 4ـ پنجره  ، Propertiesنشان دهندة مشخصات یک فایل
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بهترین فرمت و ساختار تصویری برای تبدیل طرح های راپیدی نقشه ،فرمت
 Black and Whiteبا پسوند )Bitmap( BMPمیباشد.
اسکن کردن طراحیهای بزرگ
اغلب طراحی های نقشة فرش ،دارای طول و عرضی هستند که چندین برابر از صفحات اسکنرهای  A3و A4
بزرگ تر هستند .در چنین حالتی دو راه برای اسکن آنها وجود دارد:
الف) استفاده از اسکنرهای بزرگ :این اسکنرها می توانند ،کاغذهایی با عرض بیش از  90سانتی متر را
اسکن نمایند .پس باید وظیفة اسکن کردن را به مراکز و دفاتری که مجهز به این نوع تجهیزات هستند ،واگذار
نمود .البته توجه داشته باشید که معموالً اغلب دفاتر فنی که سفارشات اسکن را انجام می دهند ،فایل های
اسکن شده را با مشخصات  DPIـ JPEG formatـ  200 RGB Colorذخیره سازی و تحویل مشتری خواهند
داد .پس در زمان مراجعه به این دفاتر ،فرمت و قالب مورد نظر خود را به آنان تذکر دهید.
ب) استفاده از اسکنرهای معمولی :در این حالت باید طرح نقشه را به بخش های کوچک تری تقسیم
نمود .به عنوان مثال :اگر طراحی شما دارای ابعاد  200در  150سانتی متر است ،و اسکنری که در اختیار
دارید A4 ،می باشد ،باید آن طراحی را به قطعاتی معادل  A4تقسیم کنید (شکل 79ـ.)4

شکل  79ـ  4ـ تقسیم بندی یک نقشه به بخش های کوچک تر قبل از اسکن کردن

برای تقسیم یک طراحی و یا یک نقشه به بخش های کوچک تر ،با ترسیم خطوط عمودی و افقی ،در پشت
کاغذ نقشه ،تقسیم بندی را مشخص و شماره گذاری میکنند .سپس مطابق با این خطوط و با استفاده از
خط کش فلزی و کاتر ،آن را به قسمت های کوچک تر برش میزنند.
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چنانچه امکان تا زدن نقشه وجود داشته باشد ،بهتر آن است که نقشه را برش نزنیم.
قطعات برش خوردة نقشه ،براساس شماره گذاری انجام شده در پشت آنها ،به نوبت اسکن می شوند.
خطوط برش باید کام ً
ال صاف و بدون انحنا باشد.
قرار گرفتن قطعات نقشه روی اسکنر ،باید به یک سمت مشخص باشد.
اسکن تمام قطعات باید با یک فرمت و یک رزولوشن انجام شود.
بحث و
گفت وگو

تجربه و
عمل
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در مورد سؤاالت زیر با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید:
 1به نظر شما دلیل اصلی شماره گذاری بخش های یک طراحی یا یک نقشة برش خورده و همچنین اسکن
کردن آنها براساس این شماره ها چیست و چه تأثیر و کاربردی خواهد داشت؟
 2اگر طراحی و یا نقشه ای به صورت امانت در اختیار ما قرار گرفته باشد و به همین دلیل امکان برش آن را
نداشته باشیم ،چگونه می توان آن را با یک اسکنر کوچک اسکن کرد؟
 3آیا می توان با استفاده از دوربین های دیجیتال و یا موبایل از نقشه های فرش عکس برداری کرد و آن تصاویر
را به فتوشاپ منتقل نمود؟
 1با راهنمایی معلم خود ،در گروههای دو نفره ،یک طراحی بزرگ را به قطعات  A4تقسیم بندی و شماره گذاری
کنید ،سپس آن را برش بزنید.
 2قطعات طراحی را به ترتیب با فرمت و رزولوشن یکسان ،اسکن نمایید.
 3فایلهای اسکن شده را به ترتیب با شمارههای مشخص ،به صورت  003 – 002 – 001و  ...نام گذاری و
در یک پوشة جداگانه ذخیره کنید.
 4با استفاده از دوربین دیجیتال و یا موبایل از نقشه های فرش عکس برداری کنید .سپس با انتقال آن تصاویر
به رایانه آنها را ذخیره نمایید.
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    3ـ  2بررسی و رفع اشکاالت احتمالی طراحی اسکن شده
پس از اسکن کردن طرح راپیدی ،باید در فتوشاپ باز کرده ،اصالح نمایید.

باز کردن تصویر در محیط فتوشاپ

 1نرم افزار فتوشاپ را فعال کنید.
برای باز کردن تصویر دیجیتالی باید ابتدا به آدرس محل ذخیره سازی آن تصویر وارد شویم .پنجره Open
امکان دسترسی به بخشهای مختلف حافظه رایانه را برای ما فراهم میآورد .محل ذخیره شدن تصویر
می تواند ،حافظه اصلی رایانه ،1لوح فشرده2و یا حافظه قابل حمل 3باشد.
از منوی  Fileگزینه  4Openرا انتخاب کنید(شکل 80ـ .)4پنجره  Openدر محیط فتوشاپ فعال میشود
(شکل 81ـ.)4

شکل   80ـ 4ـ انتخاب گزینه  Openاز منوی File

1ـ (Hard Disc(HDD

2ـ  CDو

DVD

3ـ Flash Memory

4ـ کلید میانبر آن  Ctrl+Oمیباشد.
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شکل   81ـ 4ـ ورود به بخش  ،Computerانتخاب حافظه و کلیک روی گزینه Open

 2حافظه ای که فایل نقشه را در آن ذخیره کرده ایم ،باز میکنیم .پوشههای موجود در آن نمایان میشوند
(شکل 82ـ.)4

شکل   82ـ 4ـ باز کردن پوشه ای که فایل تصویر در آن ذخیره شده است.

 3پوشه ای که فایل تصویر نقشه در آن ذخیره شده است را مشخص کرده و باز میکنیم .فایلهای مختلفی
که در این پوشه ذخیره شده اند ،مشاهده میشوند .فایل نقشه را انتخاب و روی گزینة  Openکلیک میکنیم
(شکل   83ـ.)4

148

نقشه کشی رایانهای فرش

شکل   83ـ 4ـ انتخاب فایل تصویر و باز کردن آن

تصویر در محیط فتوشاپ باز خواهد شد .اکنون میتوانید در نرم افزار فتوشاپ ،تغییرات دلخواه را برروی این
تصویر انجام دهید.
اغلب تصاویر اسکن شده به دلیل مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه های اسکنر ،دچار اشکال و
ایرادهایی میشوند که برخی از آنها را در محیط فتوشاپ ،می توان برطرف نمود؛ برخی هم که قابل اصالح
نیستند ،باید مراقب باشیم در حین اجرای رنگ و نقطه کردن برطرف نماییم.
از جمله این اشکاالت میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) کشیدگی نقشه؛
ب) کج بودن کادر تصویر اسکن شده؛
ج) حذف یک یا دو ردیف از پیکسل های تصویر؛
د) عدم هماهنگی رنگ های تصویر دیجیتالی با اصل نقشه.
فیلم 21

اصالح انواع اشکاالت طراحی اسکن شده
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روش و اصول رفع معایب تصاویر دیجیتالی
الف) کشیدگی نقشه ( :اغلب در فرمت اسکنرهای بزرگ و عدم تناسب آنها با رایانه شخصی ما پدید
می آید ).در این حالت طول و عرض نقشه ،متناسب با نقشه اصلی نخواهد بود و به نظر میرسد که پیکسل های
نقشه ،دچار کشیدگی شده و به مستطیل تبدیل شده اند(شکل   84ـ.)4

شکل   84ـ 4ـ کشیدگی در تصویر اسکن شده به دلیل عدم هماهنگی در فرمت نمایش تصویر در رایانه

این نوع ایراد در تصاویری که با فرمت  Bitmapاسکن شده باشند ،پدید می آید .حال چنانچه تصویری که در
محیط فتوشاپ باز کرده اید ،از نظر طول یا عرض دچار کشیدگی شده باشد ،ابتدا وارد منوی  Viewشوید و
عالمت " "مقابل گزینه  Pixel Aspect Ratio Correctionرا بردارید(شکل   85ـ.)4
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شکل   85ـ 4ـ اصالح حالت نمایش پیکسل در منوی View
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چنانچه در مقابل  Pixel Aspect Ratio Correctionعالمت " "فعال نبود ،از منوی  ، Viewوارد زیر
مجموعة  Pixel Aspect Ratioشوید؛ و گزینة  Squareرا انتخاب کنید (شکل   86ـ.)4

شکل   86ـ 4ـ انتخاب گزینه  Squareدر منوی View

ب) کج بودن کادر تصویر اسکن شده ( :این ایراد به شخص اسکن کننده مربوط می شود .چون طرح و
نقشه را درست روی صفحه اسکنر قرار نداده است شکل   87ـ ). 4برخی از این اشکاالت مربوط به روش اسکن
کردن است .اگر شرایط اسکن مجدد وجود دارد ،باید طرح یا نقشه را دوباره اسکن نمود .اگر این شرایط چنین
نبود ،باید ایرادات را در نرم افزار فتوشاپ برطرف کرد.

برای اصالح تصاویری که کادربندی مناسبی ندارند،
باید از ابزار  Cropاستفاده کرد(شکل   88ـ.)4

شکل   87ـ 4ـ اشکال در نحوه قراردادن تصویر روی صفحه اسکنر
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 Cropجزو اولین گروه از ابزارها است.
کلید فعال سازی آن حرف « »Cمیباشد.
این ابزار امکان چرخش  ،تغییر و جابهجایی کادر تصویر را فراهم
میسازد.
شکل   88ـ 4ـ  Crop toolابزار اصالح کادر تصاویر

درصورتی که تصویر با فرمت  Bitmapو در قالب  Black & Whiteاسکن شده باشد ،امکان اصالح
کادر آن با ابزار  Cropوجود ندارد .پس باید ابتدا آن را از حالت  Bitmapخارج کنیم و قالب دیگری برای
آن در نظر بگیریم.
با توجه به اینکه قرار است این نقشه رنگ آمیزی شود ،بهتر خواهد بود از ابتدا آن را در قالب  RGBقرار
دهیم.
مراحل تغییر فرمت تصاویر در محیط فتوشاپ
تصویر نقشه را روی میزکار فتوشاپ باز کنید .باالی کادر تصویر ،نام و مشخصات تصویر نوشته شده
است(شکل    89ـ.)4

شکل   89ـ 4ـ مشخص بودن نام و فرمت تصویر ،در باالی کادر آنها
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از منوی Imageگزینة  Modeرا انتخاب کنید .در زیر مجموعة  ،Modeمقابل برخی از گزینهها عالمت
 دیده میشود (شکل 90ـ .)4این عالمت نشان میدهد که تصویر مورد نظر دارای چه فرمتی میباشد.

شکل 90ـ 4ـ بررسی وضعیت فرمت تصویر دیجیتالی  ،در گزینۀ  Modeاز زیر مجموعة Image

برای تغییر فرمت  ،Bitmapابتدا گزینه  Grayscaleرا انتخاب کنید (شکل 91ـ.)4

شکل 91ـ 4ـ انتخاب گزینۀ  Grayscaleو فعال شدن بقیة قالبهای رنگی

اگر با انتخاب این گزینه پنجره کوچکی به اسم  Grayscaleباز شد ،عدد مقابل  Size ratioرا روی عدد یک
بگذارید (شکل 92ـ.)4
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شکل 92ـ 4ـ پنجره تنظیم درجات خاکستری در زمان تبدیل فرمت  Bitmapبه Grayscale

با انتخاب این قالب از رنگ بندی ،گزینههای دیگر در فهرست  Modeفعال میشوند.
مجددا ً وارد لیست شده و گزینة  RGB Colorرا انتخاب کنید (شکل 93ـ.)4

شکل 93ـ 4ـ انتخاب گزینه  RGB Colorبرای قالب رنگ بندی تصویر

با تغییر فرمت نقشه از Bitmapبه  Grayscaleو سپس به ، RGB Colorعالوه بر آن که امکان استفاده از
ابزار  Cropدر اصالح کادر آن به وجود میآید ،امکان استفاده از رنگهای متنوع در تصویر نیز پدید خواهد آمد.
اگر تصویر با فرمتهای دیگری به غیر از ( Bitmap (Black & Whiteاسکن شده باشد ،با یک بار
ورود به فهرست  Modeمیتوان قالب رنگی  RGBرا انتخاب کرد.
فایلهایی که فرمت آنها را تغییر داده اید ،با نام جدید ذخیره سازی کنید(Save as) .

عمود کردن کادر تصویر با ابزار Crop
پس از انتخاب ابزار  ،Cropکادر اطراف تصویر ،فعال میشود (شکل 94ـ .)4با استفاده از اشاره گر ماوس
میتوان ،کادربندی تصویر را به طرفین چرخانده و یا کادربندی را باز و بسته کرد (شکل 95ـ.)4
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شکل 94ـ 4ـ فعال شدن کادر
 Cropبا انتخاب ابزار آن

شکل 95ـ 4ـ عملکرد ابزار Crop
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مراحل تنظیم کادر تصویر به این ترتیب میباشد:
الف) چرخاندن کادر و اصالح حالت عمودی و افقی تصویر :ابتدا « اشاره گر» ماوس را از بیرون تصویر،
به گوشه کادر نزدیک میکنیم .شکل « اشاره گر» به شکل فِلَش خمیده تغییر خواهد کرد (شکل 94ـ .)4در
این حالت با نگه داشتن کلید چپ ماوس ،میتوانیم کادر تصویر را بچرخانیم .وقتی اضالع تصویر ،به حالت
عمودی و افقی کامل قرار گرفت ،کلید ماوس را رها میکنیم.
ب) اصالح اندازه کادر تصویر و حذف بخشهای اضافی آن :اشاره گر ماوس را روی نقطه وسط اضالع
عمودی قرار داده و با نگه داشتن کلید چپ ماوس ،ضلع عمودی تصویر را به طرف داخل و یا بیرون حرکت
داده و آن را تنظیم میکنیم (شکل 95ـ .)4سپس همین مراحل را برای تنظیم اضالع افقی باال و پایین تصویر
انجام میدهیم.
برای ثبت و تأیید تغییرات انجام شده توسط ابزار  ،Cropروی کلید  )8( Enterضربه بزنید.
و یا روی این نشانه ( )در نوار  Optionرا کلیک کنید.
برای لغو و انصراف از تغییراتی که توسط ابزار  Cropصورت گرفته است ،روی کلید  Escضربه بزنید.
و یا روی این نشانه (  ) Xدر نوار  Optionرا کلیک کنید.
برای بازگشت به حالت اولیه و شروع مجدد توسط ابزار  ،Cropروی کلید  BackSpaceضربه بزنید .و
یا روی نشانه ( )در نوار  Optionرا کلیک کنید.

شکل  96ـ4ـ عالمتهای تأیید ،انصراف و بازگشت ابزار  Cropدر نوار Option

ج) حذف یک یا دو ردیف از پیکسل های تصویر( :این ایراد مربوط به اسکنرهای کوچک میباشد ،که در
حین تصویربرداری با  DPIباالتر از  ،200گاهی در انتقال اطالعات دچار وقفه می شوند ).در این نوع مواقع
یک یا دو ردیف از پیکسل های افقی تصویر حذف میشوند .البته در نقشههای شطرنجی فرش و همچنین
در طرحهای راپیدی که با فرمت  Bitmapاسکن شده اند ،به راحتی قابل تشخیص میباشند (شکل 97ـ.)4
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شکل 97ـ 4ـ حذف یک یا چند ردیف از پیکسل ها به دلیل اختالل در انتقال اطالعات توسط اسکنر

در چنین مواقعی دو روش برای حل این مشکل وجود دارد:
 1اسکن مجدد تصویر با  DPIپایین تر؛
 2اصالح تصویر در نرم افزار فتوشاپ؛
در مورد روش اول باید تأکید نمود ،اگر تصویر اسکن شده مربوط به نقشهها ،عکس و تصاویر رنگی است ،بهتر
است که عملیات اسکن مجدد تکرار شود .زیرا اصالح تصاویر رنگی بسیار وقت گیر خواهد بود و مراحل انجام
آن متعدد و پیچیده می باشد .اما اگر تصویر اسکن شده متعلق به طراحیهای راپیدی است که به صورت سیاه
و سفید و با فرمت  Bitmapاسکن شده اند ،اصالح آنها در نرم افزار فتوشاپ آسان تر میباشد.
د) عدم هماهنگی رنگ های تصویر دیجیتالی با اصل نقشه( :این ایراد مربوط به عدم هماهنگی رنگ
مونیتور با فرمت ذخیره سازی تصویر دیجیتالی است ).باید برای رفع آن به متخصصین رایانه مراجعه کرد.

تجربه و
عمل

 1فایلهای طراحی که اسکن کرده اید را به ترتیب در نرم افزار فتوشاپ ،باز کرده و اشکاالت آنها را با راهنمایی
معلم خود ،برطرف نمایید.
 2فایلهایی که ایرادات آنها را برطرف نموده اید ،با نام جدید در یک پوشه ذخیره سازی ( )Save asکنید.
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    4ـ  2مقیاس کردن نقشه ()Resize

یادآوری :مقیاس کردن از همان روشی استفاده میکند که برای تعیین رج شمار و انتخاب کاغذ نقشه در
نقشه کشی دستی به کار میرود .یعنی باید محاسبه کرد که طراحی اصلی برای چه رج شماری و با چه طول
و عرضی اجرا شده است و یا نقشه ای که طرح آن را استخراج کرده ایم ،دارای چه رج شماری است؟
مثال :اگر طرح مورد نظر را از نقشه ای با ابعاد  100در  150سانتی متر که روی کاغذ  160اجرا شده است،
استخراج کرده باشیم ،پس ابعاد کل نقشة دیجیتالی نیز باید برابر با آن نقشه و رج شمار آن نیز  40باشد.
اگر طرح نقشه ،در قطعات کوچک تر تقسیم و سپس اسکن شده است .اندازه هر قطعه با رج شمار  40باید
محاسبه و تنظیم شود.
بحث و
گفت وگو

در مورد سؤال زیر با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید:
چرا واحد رج شمار در توضیحات فوق  6/5سانتی متر در نظر گرفته شده است؟
مراحل مقیاس کردن
اول ـ از منوی  ،Imageگزینة  Image Sizeرا انتخاب کنید( .در پنجره  Image Sizeابعاد و رزولوشن نقشه
را نمایش میدهد (شکل 98ـ.)4

شکل 98ـ 4ـ نمایش طول ،عرض و رزولوشن در پنجره Image Size

دوم ـ تعداد پیکسلها در عرض و طول نقشه را با توجه به رج شمار نقشة اصلی ،محاسبه کنید.
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سوم ـ در پنجره  Image Sizeگزینة  Resampleرا فعال کرده،
واحد مقیاس را روی پیکسل قراردهید .عدد پیکسل های عرض و
یا عدد پیکسلهای طول را وارد کرده و تأیید کنید(شکل 99ـ.)4

شکل 99ـ 4ـ تنظیم تعداد پیکسلهای طول و عرض نقشه در پنجره Image Size

مجددا ً پنجر ة  Image Sizeرا باز کرده و  Resampleرا
غیرفعال ،و عدد عرض نقشه را به سانتی متر وارد کنید (عرض این
نقشه  22سانتی متر میباشد).
با وارد کردن عدد عرض نقشه ،اندازه طول و مقدار رزولوشن به
نسبت عرض نقشه ،تغییر خواهد کرد.

شکل 100ـ 4ـ تنظیم طول و عرض نقشه به سانتی متر در پنجره Image Size

اکنون اندازة پیکسلهای نقشه ،برابر با خانههای شطرنجی در نقشة اصلی میباشد و میتوانید آن را
برای مراحل رنگ و نقطه کردن ذخیره کنید.
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تجربه و
عمل

1ـ مسئله زیر را حل کنید:
نقشه ای با ابعاد  100در  150سانتی متر ،روی کاغذ  50رج موجود است ،اگر طرح راپیدی آن را استخراج
کرده و بخواهیم با یک اسکنر  ، A4آن را اسکن کنیم،
ـ این طراحی باید به چند قسمت مساوی تقسیم شود تا روی صفحه اسکنر قرار بگیرد؟
ـ برای مقیاس کردن هر یک از آنها در فتوشاپ ،تعداد پیکسلهای طول و عرض آنها چقدر خواهد بود؟
٢ـ با راهنمایی معلم خود ،طراحیهای راپیدی را اسکن کرده و سپس در محیط فتوشاپ آنها را
با نقشه اصلی مقیاس کنید.

    5ـ  2ساخت صفحة نقشه و آماده سازی آن برای رنگ و نقطه کردن
پس از رفع معایب تصاویر دیجیتالی طرح ،نوبت به نقطه کردن خطوط آن می رسد .رنگ و نقطه  کردن
طراحی های نقشه طی چند گام و مرحله صورت میگیرد که اولین گام آن ساخت یک صفحه به اندازه نقشة
اصلی و با همان رج شمار میباشد.
مراحل ساخت و آماده سازی صفحه برای نقشه
ـ ساخت صفحه برای نقشه از طریق پنجره New؛
ـ مقیاس کردن صفحه با نقشة اصلی از طریق پنجره
Image Size؛

ـ ترسیم تقسیمات اولیه روی صفحه (تعیین حاشیه و
اجزای آن) (شکل 101ـ.)4

شکل 101ـ 4ـ ترسیم خطوط حمیل در صفحه اصلی نقشه
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فیلم 22

مراحل چیدمان قطعات نقشۀ دیجیتالی به صفحۀ اصلی

    6ـ  2انتقال قطعات نقشه به صفحه اصلی و چیدمان آنها
تصاویر مربوط به قطعات نقشه را براساس شماره و ترتیب به نوبت باز کنید و به صفحه بزرگی که ساخته اید
انتقال دهید .برای انتقال تصاویر باید ابتدا آنها را کپی کرده و در صفحه جدید ،بازسازی کنید .این مرحله از
کار طبق مراتب زیر انجام میگردد:
تصویر نقشه را در وضعیت انتخاب قرار دهید؛
از منوی ( Selectانتخاب) ،گزینه  Allرا انتخاب کنید ،و یا از کلیدهای میانبر  Ctrl+Aاستفاده کنید.
تمام تصویر در وضعیت انتخاب قرار خواهد گرفت.
نشانة فعال شدن حالت انتخاب ،ایجاد یک نقطه چین چشمک زن در اطراف کادر تصویر است (شکل
102ـ.)4

شکل  102ـ4ـ قرار گرفتن یک تصویر در وضعیت انتخاب

تصویر را کپی کنید.
برای کپی کردن از منوی  Editگزینة  Copyرا انتخاب کنید .یا از کلیدهای میانبر Ctrl+C

استفاده کنید.

تصویر را در صفحۀ بزرگ بازسازی کنید.
برای بازسازی تصویر کپی شده ،ابتدا وارد صفحه اصلی شوید (که در اینجا باید وارد همان صفحه بزرگی شوید
که برای نقشه ساخته اید) .سپس از منوی  Editگزینة  Pasteرا انتخاب کنید .و یا اینکه از کلیدهای میانبر
 Ctrl+Vاستفاده کنید .تصویری که کپی کرده اید ،در این صفحه بازسازی خواهد شد (شکل 103ـ.)4
این مراحل را به ترتیب برای تمام قطعات نقشه انجام دهید.
به عبارتی ،روی هر تصویر ،ابتدا کلیدهای  Ctrl+Aو بعد کلیدهای  Ctrl+Cرا بزنید .سپس وارد صفحه بزرگ
نقشه شوید ،و کلیدهای Ctrl+Vرا بزنید .تصویر آن بخش از نقشه ،در این صفحه بازسازی خواهد شد.
پس از اینکه هر صفحه را وارد صفحة اصلی کردید ،آن را در جای خود قرار دهید.
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با بازسازی هریک از این تصاویر ،یک
الیه در این صفحه ایجاد خواهد شد
(شکل 104ـ .)4به عبارت دیگر هر یک
از قطعات نقشه ،مستقل از دیگر قطعات
میباشد و میتوان روی هر یک از این
قطعات ،عملیات مستقلی را انجام داد.
مث ً
ال اگر الزم باشد ،میتوان قسمتی از
یک قطعه را حذف کرد و یا هر قطعه
را جابه جا نمود .حتی م ی شود از یک
قطعه کپی برداری و تکثیر کرد.

شکل 103ـ 4ـ چیدمان قطعات نقشه در صفحة اصلی

با تـوجه بـه اینـکه قطعات در الیـههای
مجزایی قرار میگیرند ،برای کار کردن
روی آنها ،ابتدا باید الیهای که این قطعه
در آن قرار دارد را پیدا کرد و فعال نمود.

شکل 104ـ 4ـ پالت الیهها و نمایش تعداد الیههای موجود در تصویر
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پالت ( Layersالیهها) و روش استفاده از آن
برای فعال سازی این پالت از منوی  ،Windowگزینة  Layersرا انتخاب کنید .یا از کلید  F7برای باز و بسته
کردن آن می توانید استفاده کنید.
در این پالت وضعیت الیههای یک تصویر نشان داده میشود .هر تصویری که در فتوشاپ باز شود ،پالت الیه ها،
نشان می دهد که این تصویر از چند الیه تشکیل شده است.

شکل 105ـ 4ـ تصویر از یک الیه تشکیل
شده  است.

شکل 106ـ 4ـ در اجرای کار گرافیکی،
در تصویر چندین الیه اضافه شده است.

برای کار روی هر الیه ،باید آن الیه را از طریق پالت الیهها ،فعال کرد.
گاهی تعداد الیههای یک پروژه آن چنان زیاد میشود ،که پیدا کردن آن در پالت الیهها ،بسیار مشکل خواهد
شد .در چنین شرایطی نشانگر ماوس را روی همان بخش از تصویر قرار داده و راست کلیک کنید ،فهرست
کوچکی باز خواهد شد؛ نام الیه ای که در زیر اشاره گر ماوس قرار دارد ،پدیدار خواهد شد ،روی نام الیه کلیک
کنید ،الیة مورد نظر فعال شده و می توانید آن را حرکت داده و جابه جا کنید .برای انتخاب سریع تر الیه
می توانید با استفاده از ابزار  Moveو گرفتن کلید  ،Ctrlروی الیۀ مورد نظر کلیک کنید .و یا اینکه در منوی
 Optionمربوط به ابزار  ، Moveتیک مربوط به گزینۀ  Auto selectرا فعال کنید .در این صورت با این ابزار
بر روی هر الیه ای که کلیک شود ،آن الیه انتخاب خواهد شد.
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    7ـ  2روش ایجاد الیة شفاف روی صفحه نقشه
همانطور که در طراحی دستی با قرار دادن کاغذ پوستی روی طرح ،خطوط مرتب و منظمی را از طراحی
استخراج میکنند ،در فتوشاپ نیز برای نسخه برداری از طراحیها ،یک الیة شفاف روی طرح اصلی قرار
می دهند و خطوط را روی آن الیه ترسیم میکنند .برای ایجاد الیة شفاف باید از پالت الیهها کمک گرفت.
در حالتی که نقشه ،روی میزکار فتوشاپ باز است ،پالت الیهها را فعال کنید (کلید .)F7
در پایین پالت  Layersچند عالمت
دیده میشود.
تصویر سطل زباله ،برای حذف
الیه استفاده میشود.
شکل یک ورق کاغذ تا خورده،
برای ساخت الیة شفاف و همچنین
برای کپی برداری از الیههای موجود
در پالت کاربرد دارد.
شکل ی ک پو شه که برای
گروه بندی الیهها استفاده می گردد.
و عالمتهای دیگری که در نقشه کشی
فرش ،کاربردی ندارند.
ـ برا ی ساخت الیۀ شفاف ،ابتدا
باالترین الیه را انتخاب کنید .سپس
روی عالمت کاغذ تا خورده ( )،
کلیک کنید .یک الیه شفاف ،باالی
الیه ای ک ـ ه انتخاب کردهاید ،ایجاد
میشود.

با ایجاد این الیه هیچ تغییری
در شکل ظاهری نقشه پدید نخواهد
آمد .اما وجود این الیه ،تنها از طریق
پالت الیهها مشخص میشود.
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شکل 108ـ 4ـ ایجاد الیه شفاف
روی تمام الیهها

شکل 107ـ 4ـ پالت الیهها و عالمتهای
موجود در پایین آن

نقشه کشی رایانهای فرش

بحث و
گفت وگو

به نظر شما ،چرا برای ایجاد الیة شفاف ،ابتدا باالترین الیه را در پالت  Layersانتخاب میکنیم؟

شكل 109ـ 4ـ ايجاد اليه در تصوير

    8ـ  2بازسازی و نقطه کردن خطوط طرح

پس از چیدمان قطعات نقشه در صفحه اصلی ،نوبت به اصالح خطوط و تغییر رنگ آنها میرسد .فع ً
ال خطوط
طرح که به صورت سیاه و همراه با نقطههای خاکستری دیده میشوند .سیاه بودن رنگ این خطوط به دلیل
آن است که این قطعات نقشه با فرمت  Bitmapو به صورت  ،Black and Whiteاسکن شده اند .نقاط
خاکستری در اطراف آن هم به دلیل تغییر فرمت و همچنین مقیاس کردن قطعات نقشه با نقشة اصلی پدید
آمده اند.
در این مرحله باید با استفاده از ابزار مداد که نوک آن یک پیکسل میباشد و با یک یا چند رنگ فام و شاخص،
خطوط طرح را بازسازی کرد.
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مراحل تغییر رنگ خطوط طرح
اصوالً سه روش برای تغییر رنگ خطوط طرح نقشه وجود دارد ،که هرکدام از این روشها درجای خود دارای
اهمیت است .اینکه در چه زمانی باید از کدام روش استفاده نمود ،به شرایط اجرای کار بستگی دارد.
روش اول) استفاده از ابزار مداد (:)Pencil Tool
مراحل رنگ آمیزی خطوط با ابزار مداد:
الف) انتخاب ابزار مداد و تنظیم کردن آن :با انتخاب این ابزار ،از طریق منوی  ،Option Toolsعدد  1برای
ضخامت نوک آن و در قسمت  Modeوضعیت  Normalو گزینه  100%را برای  Opacityانتخاب میکنیم.
ب) انتخاب رنگ مورد نظر برای ظرف رنگ :به طور معمول ،خطوط طراحیهای فرش را ابتدا با رنگهای
فام ،رنگ آمیزی میکنند .دلیل استفاده از این نوع رنگ هم این است که با رنگ آمیزی نقوش ،این خطوط
قابل تشخیص باشند و تغییر رنگ آنها نیز راحت تر انجام شود .به این ترتیب باید یک یا دو رنگ فام ،برای
ظرفهای رنگ انتخاب شود.
با کلیک کردن روی ظرف رنگ ،پالت رنگ فعال میشود .کد رنگ G:255( 00ffffـ  )B:255را برای ظرف اول
رنگ و کد رنگ R:255( ff00ffـ  )B:255برای ظرف رنگ دوم انتخاب کنید .این دو رنگ از رنگهای خالص
و قابل تفکیک از دیگر رنگها میباشند.
ج) رنگ آمیزی خطوط طرح :با استفاده از ابزار مداد ،روی خطوط که تشکیل شده از نقطههای سیاه و
خاکستری میباشند ،رنگآمیزی کنید (شکل 110ـ.)4
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شکل 110ـ 4ـ رنگ آمیزی
پیکسلهای خطوط طرح ،با
ابزار مداد و رنگهای فام

در این روش باید پیکسلهای خطوط ،با نقطه گذاری مجدد ،رنگ آمیزی شوند .البته باید توجه داشت که
در حین رنگ آمیزی ،ایراداتی مشاهده خواهد شد که باید آنها را برطرف نمود .مث ً
ال برخی از پیکسلها نباید
رنگ آمیزی شوند .در پایان کار با کلیک کردن روی عالمت چشم در الیه زیرین ،الیههای طرح را خاموش
کنید .از این طریق خطوطی که در الیه شفاف ترسیم کرده اید ،به خوبی مشاهده میشوند (شکل 111ـ.)4
چنانچه در حین طراحی ،الزم شود که خطوط یا نقطههایی را پاک کنید ،از ابزار پاک کن ( )Eraserاستفاده
نمایید.

شکل 111ـ 4ـ ترسیم مجدد خطوط با
رنگ های فام و حذف نقطه های اضافی
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الزمۀ اجرای این روش ،صبر و حوصله است.
مهم ترین مزیت این روش ،تشخیص پیکسلهای اشتباه و حذف آنها در حین کار میباشد.
همیشه از فایلهای خود ،نسخه پشتیبان تهیه کنید.
بحث و
گفت وگو

تجربه و
عمل

خود را در محیط کار فرض کنید ،تهیه کردن یا نکردن نسخۀ پشتیبان از فایل های خود را با دیگر
همکالسی های خود در گروه بررسی کرده و نتایج احتمالی هر کدام را روی برگه ای بنویسید.

1

2
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با راهنمایی هنرآموز خود:
از طراحی اسکن شده ،نسخه پشتیبان تهیه کنید.
الیه شفاف روی آنها بسازید و با استفاده از ابزار مداد ،خطوط آن را با رنگ فام نسخه برداری کنید.
اصول و قواعد نقطه کردن خطوط طرح و نقوش نقشه فرش را با دقت ،اجرا کنید.
برای قطعات نقشه ،صفحه اصلی ساخته و سپس آنها را با نقشه اصلی مقیاس کنید.
تقسیمات نقشه را با رسم خطوط حمیل مشخص کنید.
قطعات نقشه را در صفحه اصلی چیدمان کنید.
با ساخت الیه شفاف روی الیههای نقشه ،خطوط آن را بازسازی نمایید.
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روش دوم) استفاده از ابزارهای انتخاب و رنگ آمیزی سریع
الف) انتخاب خطوط طراحی :برای تغییر رنگ خطوط ،باید تمام نقطهها و خطوط تصویر که به رنگ سیاه
هستند ،انتخاب شوند .بعد از آن میتوان با یک دستور ،رنگ آنها را تغییر داد .برای انتخاب رنگ ،میتوان از
ابزاری به اسم  Magic Wandکه به عصای جادویی شهرت دارد ،استفاده کرد.
 1ابزار ( Magic Wandعصای جادویی) را از جعبه ابزار انتخاب کنید .در نوار تنظیمات( ،)Optionعالمت های
 مربوط به گزینههای aliasـ  Antiو  Contiguousو  Sample All Layersرا بردارید .و عدد 32را برای
 Toleranceبگذارید (شکل 112ـ.)4

شکل 112ـ 4ـ ابزار  Magic Wandو تنظیمات آن در نوار Option

2

ابزار  Magic Wandرا روی خطوط طرح برده و کلیک کنید .تمام این خطوط در حالت انتخاب قرار میگیرند.
اگر در استفاده از ابزار  ،Magic Wandتمام خطوط و نقطههای سیاه ،انتخاب نشوند ،در نوار
تنظیمات عالمت مقابل  ،Contiguousرا بردارید و این گزینه را غیرفعال کنید.

ب) انتخاب رنگ مناسب برای خطوط :روی ظرف رنگ در جعبه ابزار کلیک کنید .کدهای رنگ 00ffff

(G:255ـ  )B:255و R:255( ff00ffـ  )B:255را برای ظروف رنگ انتخاب کنید.

ج) تغییر رنگ خطوط :به دو روش میتوانید ،تمام خطوط انتخاب شده را رنگ آمیزی کنید.
 1استفاده از ابزار سطل رنگ ( )Paint Bucketکه با کلید حرف  Gفعال میشود .با این ابزار میتوانید،
محدودة انتخاب شده را با یک بار کلیک کردن ،رنگ آمیزی کنید.
 2استفاده از گزینه  Fillدر زیر مجموعة منوی ( Editیا استفاده از کلیدهای  .)Shift + F5در این روش
پنجره ای با نام  ،Fillباز خواهد شد (شکل 113ـ.)4
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شکل 113ـ 4ـ پنجره  ، Fillمخصوص رنگ آمیزی یکنواخت محدودههای انتخاب شده

در این پنجره شما امکان انتخاب رنگ موردنظر ،برای رنگ آمیزی بخشهای انتخاب شده را خواهید داشت.
در قسمت  Useامکان انتخاب رنگهای موجود در ظروف رنگ وجود دارد.
اگر میخواهید رنگ ظرف اول ،استفاده شود ،باید گزینة  Foreground Colorرا انتخاب کنید .و اگر بخواهید
که رنگ ظرف دوم استفاده گردد ،باید گزینة  Background Colorانتخاب شود .در غیر این صورت گزینة
 …Colorرا انتخاب کنید ،که در این حالت پالت رنگ فعال شده و میتوان رنگ دیگری را انتخاب نمود.
توجه داشته باشید که گزینه  Opacityروی عدد  100%باشد.
تجربه و
عمل

 1با راهنمایی معلم خود ،از طراحی اسکن شده ،نسخه پشتیبان تهیه کنید ،سپس با استفاده از ابزار
 ،Magic Wandخطوط مشکی آن را در وضعیت انتخاب قرار دهید.
 2با استفاده از پنجره  ، Fillرنگ خطوط انتخاب شده را به رنگ فام تغییر دهید.

بحث و
گفت وگو

در مورد سؤاالت زیر با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید:
 1در روشهایی که برای تغییر رنگ خطوط طراحیها آموخته اید ،سرعت عمل کدام روش بیشتر است؟
 2در کدام روش معایب خطوط ،بهتر دیده میشود؟
 3آیا میتوان این روشها را با یکدیگر ترکیب نمود؟ چگونه؟
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    9ـ  2رنگ آمیزی نقوش و زمینة نقشه
الف) تهیة جدول رنگ اختصاصی :در هر فرش تعداد محدود و معینی از رنگ ،استفاده شده است .در
انتخاب رنگ نقشة فرش ،قواعد و اصول خاصی حاکم است .که فرهنگ بومی و منطقه ای ،آداب و سنن و
مبانی رنگ ،بخشی از این قواعد را تشکیل میدهند .اساتید نقشه کشی ،در انتخاب و استفاده از رنگها به
تجربیات خود متکی هستند .آنان گاهی یک نقشه را با رنگ بندیهای متفاوتی ،نقاشی میکنند .اما در جریان
نسخه برداری و بازسازی یک نقشه ،باید رنگ بندی آن نیز با تقلید از نقشة اصلی صورت پذیرد.
در نسخه برداری کامپیوتری نیز ،باید رنگها براساس نقشه اصلی انتخاب و استفاده شود .بهترین روش برای
آماده سازی جدول رنگ ،انتخاب مستقیم رنگ از روی تصویر اسکن شده نقشه و حتی تصویر دیجیتالی فرش
میباشد.
برای ذخیره سازی نمونههای رنگ از نقشههای فرش ،دو روش وجود دارد1 .ـ ساخت جدول رنگ 2ـ ساخت
پالت اختصاصی رنگ
1ـ ساخت جدول رنگ :منظور از جدول رنگ ،صفحه ای است که در آن نمونههای رنگ به کار رفته در یک
نقشه ،گذاشته شده است.
ـ ابتدا یک صفحة سفید به ابعاد تقریبی  5در  15سانتی متر ،در فتوشاپ بسازید و آن را ذخیره کنید.
ـ قسمتی از نقشة فرش که تمام یا اکثر رنگهای فرش در آن به کار رفته است را اسکن کرده و در فتوشاپ
باز کنید.
برای اینکه هر دو تصویر ،در میزکار فتوشاپ کنار یکدیگر قرار بگیرند ،از منوی  ، Windowدر
فهرست  Arrangeگزینة  2-up Horizontalرا انتخاب کنید(شکل 114ـ.)4

شکل 114ـ 4ـ انتخاب وضعیت  up Horizontalــ  ، 2برای نمایش هم زمان دو تصویر در فتوشاپ
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صفحه ای که برای جدول رنگ ساخته اید ،فعال کنید ،سپس ابزار چهارگوش ( ،)Marquee Toolرا انتخاب
کنید( .این ابزار میتواند ،محدودههایی به شکل مربع یا مستطیل را در یک صفحه فعال کند) .با این ابزار یک
مربع به ابعاد تقریبی  1در  1سانتی متر ،در صفحه ای که ساخته اید ،ایجاد کنید.
روی تصویر نقشه کلیک کنید تا فعال شود .ابزار قطره چکان( )Eyedropper Toolرا انتخاب کنید .قطره
چکان را روی یکی از رنگهای نقشة اسکن شده ،قرار داده و کلیک نمایید (شکل 115ـ .)4رنگ آن قسمت
داخل ظرف رنگ فتوشاپ ریخته میشود .میتوانید با جابه جایی ظرف رنگ ،رنگ دیگری نیز انتخاب و درون
ظرف دوم بریزید .با این کار توانسته اید ،دو رنگ به کاررفته در نقشه فرش را تفکیک و داخل ظرفهای رنگ
فتوشاپ داشته باشید.

شکل 115ـ 4ـ انتخاب رنگ از تصویر دیجیتالی یک نقشه قدیمی ،در محیط فتوشاپ

مجددا ً صفحه ای که برای جدول رنگ ساخته اید ،فعال کنید ،ابزار سطل رنگ ( )Paint Bucket Toolرا
انتخاب کنید .با آن در داخل محدودة مربع تعیین شده ،رنگ بریزید(شکل 116ـ.)4
سطل رنگ نیز همانند ابزار مداد ،از همان رنگی که در ظرف رنگ دیده میشود ،استفاده میکند.
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شکل 116ـ 4ـ استفاده از سطل رنگ ،برای رنگ آمیزی داخل محدودههای انتخاب شده

با ابزار انتخاب ( ،)Marquee Toolیک کادر مربع دیگر تعیین کنید.
مجددا ً سطل رنگ را بردارید ،با استفاده از کلید Xظروف رنگ را جابه جا کنید .و در محدوده مربع ،رنگ
دوم را بریزید.
ابزار قطره چکان را برداشته و دو رنگ دیگر را از داخل تصویر نقشه ،انتخاب کنید.
مراحل قبل را تا انتخاب تمام رنگهای نقشه تکرار کنید.
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شکل 117ـ 4ـ ساخت جدول رنگ ،با اقتباس از یک نقشة قدیمی

با این روش میتوانید ،از رنگهای یک نقشة دستی نمونه برداری کرده و در یک صفحه ذخیره سازی کنید.
تجربه و
عمل

174

با راهنمایی معلم خود ،برای نقشههای دستی که در اختیار دارید ،جدول رنگ تهیه و با نامگذاری مناسب،
آنها را در یک پوشه ذخیره کنید.
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فیلم 23

مراحل رنگ آمیزی نقشه فرش

روش استفاده از جدول رنگ در رنگ آمیزی نقشههای فرش
نقشه ای را که خطوط آن اصالح و رنگ آمیزی شده است ،در محیط فتوشاپ باز میکنیم .برای رنگ آمیزی
فضای داخلی نقوش ،میتوان از ابزار سطل رنگ استفاده کرد .اما پیش از آن باید رنگ هر بخش را در ظرف
رنگ فتوشاپ آماده کرد .به همین دلیل باید عالوه بر نقشة خطی ،صفحه جدول رنگ آن نیز در محیط
فتوشاپ ،باز شود.
برای اینکه هر دو تصویر ،در میزکار فتوشاپ کنار یکدیگر قرار بگیرند ،از منوی  ،Windowدر
فهرست  Arrangeگزینة  up Horizontalرا انتخاب کنید.
مراحل رنگ آمیزی نقشه
نقشة اصلی را در مقابل خود قرار دهید (شکل 118ـ.)4

شکل 118ـ 4ـ بخشی از یک نقشه فرش که به روش دستی کار شده است.

تصویر خطی و جدول رنگ نقشه را در محیط فتوشاپ باز کنید(شکل 119ـ.)4
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شکل 119ـ 4ـ نمایش هم زمان دو تصویر در میزکار فتوشاپ

با استفاده از ابزار قطره چکان یک یا دو رنگ از صفحه جدول رنگ ،برای ظروف رنگ فتوشاپ انتخاب کنید.
سپس روی صفحه نقشه ،کلیک کنید تا در وضعیت فعال قرار بگیرد .هر کدام از رنگهای داخل ظروف
رنگ را با استفاده از ابزار سطل رنگ و یا مداد (مطابق با رنگهای نقشة اصلی) ،در نقشه استفاده کنید.

شکل 120ـ 4ـ رنگ آمیزی نقشة خطی با استفاده از جدول رنگ (از پیش ساخته شده) ،مطابق با نقشة اصلی
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برای انتخاب رنگ جدید ،روی صفحه جدول رنگ کلیک کنید تا فعال شود ،سپس با قطره چکان،
رنگ مورد نظر را از روی آن انتخاب کنید .دوباره به صفحه نقشه باز گردید و با استفاده از سطل رنگ
و یا ابزار مداد ،آن را رنگ آمیزی کنید.
2ـ ساخت پالت رنگ اختصاصی :روش ساخت پالت رنگ ،با روش ساخت جداول رنگ مشابهت دارد .اما
پالتهای رنگ حجم کمتری داشته و استفاده از آنها سریع تر و اصولی تر خواهد بود.

روش کار:

1

2

تصویر نقشه را روی میزکار فتوشاپ باز کنید.
پالت رنگ اختصاصی ( )Swatchesرا از طریق منوی  ، Windowفعال کنید.

شکل 121ـ 4ـ پالت رنگ اختصاصی ()Swatches

صفحة این پالت از دو بخش تشکیل شده است .بخش فوقانی ،که به صورت یک نوار افقی ،رنگهای استفادهشده را
نمایش میدهد .و صفحه اصلی پالت ،که رنگهای مورد نیاز در آن قرار میگیرد .این پالت دارای فهرستی است که
وضعیت پالت و فعالیتهای رنگسازی را از طریق آن تنظیم میکنند(شکل 121ـ.)4
برای خاموش کردن نوار رنگهای استفاده شده ،باید فهرست عملیاتی پالت را باز کرد و گزینة Show Recent Colors
را غیرفعال نمود.
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3

رنگهای موجود در پالت را حذف کنید.

شکل 122ـ 4ـ پالت رنگ اختصاصی ،قبل و بعد از حذف رنگهای داخل آن

برای حذف کردن رنگهای داخل پالت ،کلید  Altرا فشار دهید؛ عالمت قیچی جایگزین نشانگر ماوس
خواهد شد .در همین وضعیت روی رنگهای داخل پالت ،به ترتیب کلیک کنید .رنگها حذف خواهند شد
(شکل 122ـ.)4
با حذف رنگهای پالت ،شرایط برای ایجاد یک پالت کام ً
ال اختصاصی فراهم میشود.
 4با استفاده از ابزار قطره چکان ،رنگهای داخل نقشة فرش را انتخاب کنید .سپس نشانگر ماوس را روی پالت
رنگ قرار داده (نشانگر تبدیل به سطل رنگ خواهد شد) و کلیک کنید .رنگی که با استفاده از قطره چکان
انتخاب کرده اید ،درون پالت قرار خواهد گرفت.
به همین ترتیب تمام رنگهای داخل نقشه را انتخاب و درون پالت بگذارید.
 5پالت رنگ را ذخیره سازی کنید .برای ذخیره سازی پالت فهرست تنظیمات آن را باز کنید و گزینة Save
 Swatchesرا انتخاب کنید.
برای پالتهای رنگ ،نام و عناوینی انتخاب کنید که با نقشة فرش آن ،ارتباط داشته باشد .مثل:
افشان اصفهان

تجربه و
عمل
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با راهنمایی هنرآموز خود ،برای نقشههای دستی که در اختیار دارید ،پالت رنگ اختصاصی تهیه و با نامگذاری
مناسب ،آنها را در یک پوشه ذخیره کنید.
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روش استفاده از پالت رنگ اختصاصی
 1نقشه مورد نظر را در فتوشاپ باز کنید.
 2پالت رنگ اختصاصی ( )Swatchesرا فعال کنید .چنانچه نمونه رنگهایی داخل آن موجود است ،آنها را
حذف کنید.
 3فهرست تنظیمات پالت را باز کنید .گزینة  Load Swatchesرا انتخاب کنید (شکل 123ـ.)4

شکل 123ـ 4ـ فعال کردن پالت رنگ اختصاصی ()Swatches

پنجرۀ  Loadباز خواهد شد.
پالت رنگ مربوط به نقشة
مورد نظر را انتخاب کنید
(شکل 124ـ.)4

شکل 121ـ 4ـ انتخاب فایل رنگ
از پنجره  Loadبرای پالت رنگ
اختصاصی
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شکل 125ـ 4ـ فعال شدن پالت رنگ اختصاصی

شکل 126ـ 4ـ روش لیست کردن رنگها در پالت Swatches

رنگهایی که درون این فایل ذخیره شده اند ،داخل پالت رنگ ( )Swatchesفعال خواهند شد (شکل 125ـ.)4
برای ایجاد نظم و ترتیب قرارگیری رنگها در پالت ،فهرست تنظیمات پالت را باز کرده و یکی از گزینههای
 Small Listو  Large Listرا انتخاب کنید .با این روش ،رنگها در صفحه پالت به صورت عمودی و مطابق با
شماره نمایش داده میشوند.
 4با اقتباس از نقشة اصلی ،رنگ مورد نظر را از درون پالت انتخاب کرده و در رنگ آمیزی نقشه ،استفاده کنید.

180

نقشه کشی رایانهای فرش

شکل 127ـ 4ـ رنگ آمیزی نقشه با استفاده از پالت رنگ اختصاصی ()Swatches

بحث و
گفت وگو

مزایای استفاده از پالت رنگ اختصاصی ( ،)Swatchesدر رنگ آمیزی نقشههای فرش چیست؟

تجربه و
عمل

با راهنمایی و هدایت هنرآموز خود ،در رنگ آمیزی نقشه فرش ،از پالت رنگ اختصاصی استفاده کنید.
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فیلم 24

3ـ رنگ و نقطه کردن نقشههای دستی در رایانه
معموالً نقشههایی که به روش دستی ،رنگ آمیزی شده اند ،مربوط به سالهای قبل بوده و اغلب آنان روی
زمینههای چوبی ،مقوایی و گاهی نیز روی پارچه چسبانده شده اند .شرایط بد و نامطلوب در نگهداری آنها،
باعث بروز صدمات و آسیبهای زیادی به آنان شده است .اما اکثر این نقشهها ،دارای طرح ،نقش و رنگهای
ویژه و منحصر به فردی هستند که نسخه برداری و بازسازی آنها ،خدمت بزرگی به فرهنگ و هنر این سرزمین
محسوب خواهد شد.
از نقشههای قدیمیکه دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند ،مراقبت کنید!

مراحل نسخه برداری از نقشههای دستی در رایانه
    1ـ  3اسکن کردن نقشه
فرمت اسکن )bmp (Bitmap
قالب رنگ Color
کیفیت Dpi / Pixel 200
ً
نقشههای قدیمیکه به صورت دستی کار شده اند ،معموال در قطعات کوچک تر برش خورده و روی تخته ،فیبر،
مقوا و گاهی روی پارچه چسبانده شده اند .به همین دلیل امکان اسکن کردن آنها با اسکنرهای قطع بزرگ
وجود ندارد .در چنین شرایطی میتوان از اسکنرهای معمولی که دارای صفحه ای تخت هستند ،استفاده کرد.
نکاتی که باید برای اسکن کردن نقشههای قدیمیکه روی تخته ،مقوا و یا پارچه چسبانده
شده اند ،مورد توجه قرار داد:
قطعات نقشه را شماره گذاری کرده و به ترتیب اسکن کنید.
جهت قرارگیری قطعات نقشه روی اسکنر ،همگی به یک سمت باشد.
کادر نقشه ،کام ً
ال مطابق با صفحة اسکنر باشد.
فرمت ،قالب رنگ و کیفیت تمام قطعات ،مشابه یکدیگر باشد.
بحث و
گفت وگو
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در چه صورتی میتوان یک نقشه ،را (برای اسکن کردن) به قطعات مناسب تقسیم بندی کرده و برش داد؟
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تجربه و
عمل

یک نقشه را که روی تخته یا مقوا چسبانده شده است ،اسکن کنید.
    2ـ  3کنترل رنگ   ،کنتراست و اصالح معایب تصویر دیجیتالی نقشه
تصویر را در میزکار فتوشاپ باز کنید.
کادر تصویر را بررسی کنید .اگر حالت کادر تصویر درجهت عمودی قرار گرفته است ،مطابق با تصویر زیر،
از آدرس  Imageدر زیر مجموعه  ،Image Rotationگزینة ( 90° Clockwiseگردش  90درجه در جهت
گردش عقربه ساعت) و یا ( 90° Conter Clockwiseگردش  90درجه خالف گردش عقربه ساعت) ،انتخاب
کنید .تصویر به حالت افقی قرار خواهد گرفت.

شکل 128ـ 4ـ اصالح قرارگیری کادر تصویر از عمودی به حالت افقی

اگر کادر تصویر کج میباشد و یا کادر اضافی دارد ،آن را مطابق تصاویر زیر ،با استفاده از ابزار  Cropبرطرف
کنید.
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شکل  131ـ4

شکل  129ـ4

شکل  130ـ4

شکل  132ـ4

شکل  133ـ4

رنگ تصویر را کنترل کنید.
معموالًنقشههای دستی ،بعد از اسکن
نیاز به تنظیم رنگ دارند.
برای تنظیـم شـدت یا کنتـراست
نـور و تیـرگی ،از منوی Image
و زیر مجموعة ،Adjustments
گزینة  …Levelsرا انتخاب کنید.
پنجرهای به نام  Levelsباز خواهد
شد (شکل134ـ.)4

شکل  134ـ  9ـ پنجره  Levelsمخصوص
تنظیم شدت نور و تیرگی تصاویر
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در پالت  ،Levelsمیتوانید میزان تیرگی و نور تصویر را تغییر داده و تنظیم نمایید .هرکدام از حالتهای نور
و تیرگی ،عدد و شماره ای را نشان میدهند؛ میتوانید از این اعداد برای یکنواختی در تنظیم قطعات دیگر
نقشه ،استفاده کنید.
برای تنظیم رنگ تصویر ،از منوی  Imageو زیر مجموعة  ،Adjustmentsگزینة  Color Balanceرا انتخاب
کنید .پنجره ای با همین نام ،باز خواهد شد (شکل 135ـ.)4

شکل 135ـ 4ـ پنجره  Color Balanceمخصوص تنظیم رنگ تصاویر

    3ـ  3اتصال قطعات نقشه به یکدیگر و ایجاد یک نقشة کامل
به منظور ایجاد هماهنگی در رنگ آمیزی و نقطه کردن ،باید قطعات نقشه که به صورت مجزا و جداگانه اسکن
شده اند ،در میزکار فتوشاپ مجددا ً به یکدیگر متصل شوند .مراحل انجام کار به این ترتیب میباشد:
    1ـ     3ـ    3ایجاد یک صفحه به اندازة نقشة اصلی :اگر نقشه مورد نظر قبل از برش ،دارای ابعاد
 100در 150سانتی متر و روی کاغذ  160رگ کار شده است ،باید برای اتصال مجدد این قطعات
به صورت نرم افزاری (در فتوشاپ) ،یک صفحه به اندازه  100در  150سانتی متر ایجاد شود.
پیشنهاد میشود اندازه صفحه را از هر طرف دو سانتیمتر ،بزرگتر از ابعاد واقعی در نظر بگیرید( .بزرگتر کردن
صفحه برای عالمتگذاریهای بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت ).پس صفحهای که ایجاد می کنید ،برابر با
 104در  154سانتیمتر خواهد بود.
رزولوشن صفحه ،باید مطابق با رزولوشن نقشة اسکن شده باشد .اگر قطعات نقشه با رزولوشن  200پیکسل
بر اینچ ،اسکن شدهاند ،رزولوشن این صفحه نیز باید برابر با  Pixel/Inch 200باشد.
قالب رنگ صفحه RGB Color ،باشد.
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136ـ 4ـ پنجره New

پس از ایجاد صفحه ،خط کش میزکار فتوشاپ را فعال کنید.
از منوی  Viewگزینه  Rulersرا انتخاب کنید( .یا از کلیدهای میانبر  Ctrl+Rاستفاده کنید).
ابزار ذره بین ( )Zoomرا انتخاب کنید .روی گوشه سمت چپ ـ باالی صفحه ـ چند بار کلیک کنید.
صفحه را به نهایت بزرگ نمایی برسانید .در این حالت اعداد روی نوار خط کش کام ً
ال مشخص خواهد شد.
با ابزار حرکت ( ،)Moveاز روی نوار خط کش ،خط راهنما را گرفته و روی عدد دو سانتی متر عمودی و
یک خط راهنما نیز از نوار خط کش افقی (باالی صفحه) برداشته و روی عدد دو سانتی متر افقی قرار دهید.
همین خطوط راهنما نیز در گوشة پایین صفحه ـ سمت راست ـ قرار دهید (شکل 137ـ .)4به این ترتیب
صفحة ایجاد شده با خطوط راهنما کادربندی میشود.
محدوده وسط صفحه ،اندازه اصلی نقشه خواهد بود (شکل 138ـ.)4

186

نقشه کشی رایانهای فرش

شکل 137ـ 4ـ قرار دادن خطوط راهنما با فاصله دو سانتی متر در اطراف صفحه

شکل 138ـ 4ـ کادربندی صفحه با خطوط راهنما
187

    2ـ     3ـ  3انتقال تصاویر مربوط به قطعات نقشه روی صفحه بزرگ و چیدمان آنها :با روش کپی
قطعات نقشه و بازسازی آنها در صفحه اصلی ،تصاویر اسکن شده را به ترتیب به صفحه اصلی انتقال دهید.

یادآوری
باز کردن تصویر قطعات نقشه و استفاده از کلیدهای  Ctrl+Aبرای انتخاب کل تصویر؛
استفاده از کلیدهای  Ctrl+Cبرای کپی کردن تصویر؛
وارد شدن به صفحة اصلی و استفاده از کلیدهای  Ctrl+Vبرای بازسازی تصویر کپی شده؛
جابه جایی و چیدمان قطعات نقشه در صفحه اصلی؛

شکل 139ـ 4ـ قرارگیری قطعات نقشه در یک صفحه
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شکل 140ـ 4ـ الیههای ایجاد شده برای هر تصویر در پالت Layers

برای جابه جایی هر قطعه از نقشه ،ابتدا باید آن را انتخاب کرد .برای انتخاب هر یک از قطعات نقشه میتوان
با کلیک کردن روی الیة آن قطعه ،در پالت الیهها ،آن را در وضعیت فعال قرار داد.
روش دیگر این است که نشانگر ماوس را روی همان تصویر برده و راست کلیک کرد ،فهرستی باز خواهد شد.
از درون این فهرست ،نام الیة مورد نظر را انتخاب کنید.
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شکل 141ـ 4ـ انتخاب الیه ،با راست کلیک روی تصویر و انتخاب نام آن الیه

تصویر زیر حاشیه ای را نشان میدهد که به دلیل برعکس بودن یکی از قسمتهای آن ،نقش حاشیه دچار
مشکل شده است .این قسمت از حاشیه باید  180درجه چرخش کند.

شکل 142ـ 4ـ وجود اشکال در الیهها
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پس از انتخاب الیة مورد نظر ،از منوی  Editدر زیر مجموعة  ،Transformگزینة  Rotate 180را انتخاب
کنید.

شکل 143ـ 4ـ چرخاندن الیه

روش دیگر اینکه از کلیدهای میانبر  Ctrl+Tاستفاده کنید ،یک کادر در اطراف الیة تصویر فعال خواهد شد.
روی تصویر ،راست کلیک کنید ،فهرستی باز خواهد شد .در این فهرست وضعیت چرخاندن  180درجه (180
 )Rotateرا انتخاب می کنیم.
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#

حذف بخشهای اضافی در الیهها

چنانچه الیه ای ،بخش اضافی و زایدی باشد ،باید آن بخش را حذف کرد .برای حذف قسمتهای اضافی در
یک الیه ،ابتدا الیه را انتخاب و فعال کنید .سپس با یکی از ابزارهای انتخاب مانند Marquee Tool :و یا
 ،Polygonal Lassoقسمت اضافی الیه را انتخاب کرده و برای فرمان حذف ،از کلید  Deleteاستفاده کنید.

شکل 144ـ 4ـ استفاده از ابزارهای انتخاب برای مشخص کردن محدودههای اضافی و زاید الیه

.

چیدمان الیهها

با انتخاب هر یک از الیهها و جابه جا کردن آنها میتوانیم ،چیدمان درست نقشه را انجام دهیم.
پس از اطمینان از وضعیت قرارگیری الیهها در کنار یکدیگر و تکمیل شدن نقشه ،باید الیهها را به یکدیگر
متصل کرد.
اتصال الیه به یکدیگر
برای جلوگیری از جابه جایی الیهها ،آنها را به یکدیگر چسبانده و تبدیل به یک الیه میکنند .در این خصوص
چند روش وجود دارد.
اول) زنجیر کردن الیهها به یکدیگر :کلید کنترل را گرفته ،در پالت  ،Layersروی الیهها کلیک کرده تا همه
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آنها انتخاب شوند .سپس در فهرست پالت الیهها ،با انتخاب گزینه  ،Link Layersتمام الیههایی که انتخاب
شدهاند به یکدیگر زنجیر میشوند .در صورت لزوم میتوان ،این زنجیر را مجددا ً از طریق ،Unlink Layers
باز کرد.
دوم) قفل کردن الیهها :باالی پالت  ،Layersعالمتی شبیه به قفل وجود دارد ،و در حالتی که یک یا
چندین الیه انتخاب شده اند ،اگر روی این عالمت قفل کلیک شود ،انجام هر نوع فعالیتی روی آن الیهها
غیرممکن میشود .برای فعال سازی مجدد الیهها ،باید دوباره روی آن قفل کلیک کرد.
سوم) چسباندن و یکی کردن الیهها :پس از انتخاب الیهها ،روی آنها راست کلیک کرده ،فهرستی باز
می شود؛ با انتخاب گزینه  ،Merge Layersالیههای انتخاب شده با یکدیگر تلفیق شده و یک الیه را تشکیل
میدهند .چنانچه در این فهرست گزینه  Flatten Imageانتخاب شود ،تمامی الیهها (چه انتخاب شده باشند
و چه نشده باشند) به یکدیگر متصل شده و به یک الیه تبدیل میشوند .چنانچه در این وضعیت ذخیره شود،
دیگر امکان جداسازی الیهها وجود نخواهد داشت.
معموالً از  Flatten Imageدر مرحلة پایانی کار و برای تهیة نسخه قابل چاپ استفاده میکنند.

شکل 145ـ 4ـ روشهای اتصال موقت ،قفل کردن و تلفیق الیهها
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ذخیره سازی با فرمت PSD
فرمت  PSDمخصوص نرم افزار فتوشاپ میباشد .فایلهایی که از چند الیه تشکیل شده اند ،با این فرمت
ذخیره سازی میشوند .چنانچه برای ذخیره سازی فرمت دیگری (مانند  )JPEGانتخاب شود ،الیههای آن به
یکدیگر متصل شده و در یک الیه ذخیره میشوند.
اگر در ادامه کار به الیههای فایل نیاز داشته باشید ،باید آن را با فرمت  PSDذخیره سازی کنید.
بحث و
گفت وگو

به نظر شما تفاوت عمدة فرمت  PSDبا دیگر فرمتهایی که در فتوشاپ ذخیره سازی میشوند ،چیست؟
به غیر از فرمت  ،PSDدر کدام فرمت تصویر را میتوان به صورت الیه دار ذخیره سازی کرد؟
به چه روشی میتوان ،یک فایل را با نام و فرمتهای مختلف ،ذخیره سازی کرد؟
    4ـ  3مقیاس کردن نقشة اسکن شده
روش تنظیم رزولوشن (تعداد خانههای شطرنجی نقشه در عرض و طول نقشه) و ابعاد نقشة اسکن شده ،مانند
روشی است که در درسهای قبل گفته شد.
نقشه ای که موضوع این درس میباشد ،روی کاغذی با شماره  160اجرا شده است .نقشه به صورت یک چهارم
بوده و اندازه واقعی آن  100در  150سانتی متر است .به عبارتی فرشی که براساس این نقشه بافته شود،
دارای ابعاد  200در  300سانتی متر خواهد بود.
با توجه به توضیحات فوق ،برای تنظیم ابعاد و تعداد پیکسلهای عرض و طول نقشه ،مراحل زیر به ترتیب
انجام میشود:
اول:
تعیین رج شمار نقشه اصلی و محاسبه تعداد خانههای شطرنجی آن در عرض و طول نقشه؛

یادآوری
رج شمار نقشه160 × 4 = 40 :
تعداد خانههای شطرنجی در عرض نقشه100 ÷ 6/5 = 15/38 → 15/38 × 40= 615 :
تعداد خانههای شطرنجی در طول نقشه150÷ 6/5 = 23 → 23 × 40 = 920 :
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شکل 146ـ 4ـ نمایش طول ،عرض و رزولوشن در پنجره Image Size

دوم:
بررسی اندازه دقیق نقشه دیجیتالی ،در نرم افزار فتوشاپ؛
محاسبه تعداد پیکسلها در عرض و طول نقشه دیجیتالی؛

رج شمار نقشه40 :

تعداد پیکسلها در عرض نقشه 104 = 640 :سانتی متر
تعداد پیکسلها درطول نقشه( :گرد میکنیم  154 =947/6 ) 948سانتی متر

نتیجه :نقشه دیجیتالی مورد نظر (با ابعاد  104در  154سانتی متر) ،باید تعداد پیکسلهای عرض و طول آن
به  640در  948پیکسل ،تنظیم شود.
در نرم افزار رجینه برای نقشههای فارسی باف با رج شمار  ،40عدد رزولوشن  15/63پیکسل در اینچ
( 6/15پیکسل در سانتی متر) اعالم میشود.
سوم :
تنظیم تعداد پیکسلهای عرض و طول نقشه از طریق پنجره Image size
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شکل 147ـ 4ـ تنظیم تعداد پیکسلهای طول و عرض نقشه در پنجره Image Size

مجددا ً پنجرة  Image Sizeرا باز کرده و  Resampleرا غیرفعال،
و عدد مربوط عرض نقشه را به سانتیمتر وارد کنید (عرض این نقشه
 104سانتیمتر میباشد).
 üبا وارد کردن عدد عرض نقشه ،اندازه طول و مقدار رزولوشن به
نسبت عرض نقشه ،تغییر خواهند کرد.

شکل 148ـ 4ـ تنظیم طول و عرض نقشه به سانتی متر در پنجره Image Size
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با این تغییرات ،رزولوشن صفحه به همان مقداری که توسط نرم افزار رجینه محاسبه شده بود،
تبدیل خواهد شد.
اکنون اندازة پیکسلهای نقشه ،برابر با خانههای شطرنجی در کاغذ  160خواهد بود و میتوانید از هم اکنون،
این نقشه را در فتوشاپ رنگ و نقطه کنید.
    5ـ  3ایجاد الیة شفاف روی نقشه و ترسیم خطوط حمیل (میلهای نقشه)
برای آنکه در نسخه برداری و بازسازی نقوش ،راحت تر
عمل شود ،ابتدا یک الیة شفاف روی صفحه ایجاد
میکنند .به این ترتیب تمام خطوط ،رنگ آمیزیها و
نقطه کردنها روی این الیة شفاف انجام خواهد شد و
در صورت بروز اشکال ،به اصل تصویر لطمه ای وارد
نمیشود.
ـ ایجاد الیة شفاف روی صفحه نقشه:
با کلیک کردن روی عالمت ساخت الیه جدید ( )/در
پالت الیهها ،یک الیة شفاف روی الیهها ایجاد خواهد
شد.

شکل 149ـ 4ـ ساخت الیه شفاف روی الیههای دیگر
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ساخت پالت رنگ اختصاصی
همانطور که قبالً توضیح داده شد ،پالت رنگ اختصاصی را باز کنید .رنگهای موجود در آن را حذف نمایید.
با استفاده از قطره چکان رنگهای نقشه را به نوبت انتخاب و درون پالت رنگ قرار دهید .در پایان پالت را
ذخیره سازی کنید.
رسم حمیل (میل)
ابزار مداد را انتخاب کنید .اندازه نوک مداد یک پیکسل و رنگ درون ظروف مطابق با رنگ حمیلهای
نقشه ،از درون پالت رنگ اختصاصی ،انتخاب کنید.
از طریق پالت الیهها ،الیة شفاف را انتخاب کنید.
با استفاده از ابزار بزرگنما ،محل تقاطع خطوط عمودی و افقی حاشیه را بزرگ کنید .و خطوط عمودی و
افقی حمیلها را ترسیم کنید.

شکل 150ـ 4ـ ترسیم حمیلها و نقطه شمار کردن نقوش زنجیره

با کم کردن درصد ( ،Opacityباالی پالت الیهها) ،شدت وضوح الیههای نقشه را کم کنید .رنگگذاری
و خطوطی که ترسیم میکنید ،قابل تشخیص باشد.
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شکل 151ـ 4ـ قسمت هاي رنگ شده كه كامال قابل تشخيص است

پس از رسم خطوط و حمیلهای حاشیه و متن ،نوبت به رسم خطوط محیطی نقوش میرسد .روش رنگ و
نقطه کردن این قبیل نقشهها ،مانند نقطه شمار و نسخه ورچینی در روش دستی است.
دقت ،آرامش ،صبر و حوصله ،رمز موفقیت در نقشه کشی فرش میباشد.

تجربه و
عمل

 1تصویر صفحۀ بعد مربوط به نقشة گلدانی است که به چهار قطعه تقسیم شده است (شکل 152ـ .)4هر یک
از این قطعات را جداگانه اسکن نمایید .طبق مراحل ذیل این نقشه را بازسازی و نسخه برداری کنید.
روی میزکار فتوشاپ ،آنها را در یک صفحه قرار داده و به یکدیگر بچسبانید.
براساس رنگهایی که در این نقشه به کار رفته است ،پالت رنگ اختصاصی آن را ساخته و با نام «گل
و گلدان» ذخیره کنید.
اندازه کامل نقشه را در فتوشاپ بررسی و سپس پیکسلهای آن را با رج شمار  30گره در  7سانتی متر،
محاسبه و تنظیم کنید.
در الیه ای شفاف ،آن را رنگ و نقطه کنید( .برای رنگ آمیزی از رنگهای پالت رنگ اختصاصی «گل و
گلدان استفاده کنید).
فایل نقشه را با نام گل و گلدان در فرمت  PSDذخیره سازی کنید.
 2با راهنمایی و هدایت معلم خود ،یکی از نقشههای منطقه محل سکونت خود را انتخاب و در فتوشاپ ،رنگ
و نقطه کنید.
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شکل 152ـ 4ـ نقشة گلدانی
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فیلم 25

4ـ تبدیل عکس و تصویر (منظره ،چهره و پرتره انسان ،تابلو نقاشی و  ) ...به نقشه فرش
یکی از ساده ترین روشهای نقشه کشی رایانه ای ،تبدیل یک عکس و تصویر به نقشة فرش میباشد .در این
روش نیازی به رنگ و نقطه کردن نیست ،مگر اینکه بخواهیم در آن دخل و تصرفی داشته باشیم .مث ً
ال اطراف
تصویر را یک حاشیه اضافه کنیم و یا تعداد رنگهای آن را محدود و یا تغییر دهیم .اما به طور کلی ،تبدیل
یک عکس به نقشه ،تنها با مقیاس کردن تصویر و تغییر رزولوشن به نسبت ابعاد آن صورت میگیرد.

شکل 153ـ 4ـ تصویر سبدگل قبل از شطرنجی شدن

شکل 154ـ 4ـ قسمتی از تصویر سبدگل ،بعداز شطرنجی شدن

مراحل و روش تبدیل عکس به نقشة فرش
1ـ باز کردن تصویر در میزکار فتوشاپ و اصالح رنگ آن
تصویر مورد نظر را در میزکار فتوشاپ باز کرده ،چنانچه از نظر کادربندی و کیفیت رنگ و کنتراست ،تیرگی
و روشنایی ،نیاز به تنظیم داشته باشد ،با ابزارها و امکانات فتوشاپ آن را اصالح میکنیم.

			

شکل 155ـ 4ـ اصالح تونالیته رنگ تصویر

شکل 156ـ 4ـ اصالح کنتراست رنگ تصویر
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2ـ اصالح ابعاد و اندازه تصویر
در پنجرة  ،Image Sizeطول و عرض تصویر را بررسی میکنیم .چنانچه ابعاد تصویر نیاز به تغییر داشته
باشد ،گزینه  Resampleرا غیر فعال کرده تا رزولوشن تصویر تغییر نکند .اما باید تناسب بین طول و عرض
تصویر را حفظ کرد.

شکل 157ـ 4ـ تغییر اندازه تصویر در پنجره Image Size

برای آنکه تناسب تصویر در حین تغییر اندازة آن حفظ شود ،باید عالمت زنجیر بین گزینههای طول و عرض
در پنجرة  Image Sizeفعال باشد.
3ـ تعیین رنگ بندی نقشه
هرچند که امروزه تنوع رنگ بندی الیاف فرش بسیار زیاد شده است ،اما به هر حال محدودیتهایی در آن
وجود دارد .برای تبدیل عکس و تصاویر رنگی به نقشة فرش ،میتوان تعداد رنگهای آن را کنترل و تعیین
نمود .باالترین کیفیت رنگ در تصاویر به عدد  256رنگ میرسد .در قالی و فرشهای نفیس تعداد رنگ
های به کارگرفته شده بسیار کمتر از این عدد می باشد .در فرشهای سنتی تعداد رنگها اغلب کمتر از 10
رنگ می باشد .با پیشرفت تکنولوژی در صنعت رنگرزی الیاف ،تنوع رنگ بندی و تونالیت ههای رنگ افزایش
یافته است و امروزه میتوان فرشهایی با تنوع رنگ بیشتری مشاهده نمود .اما هر چه تعداد رنگهای مصرفی
در یک نقشه بیشتر باشد ،بافندگان کمتری میتوانند آن را ببافند ،زیرا تشخیص نوع رنگ در خانههای نقشه
برای آنان مشکل میشود .گذشته از آن تهیة الیاف با تونالیته مختلف هزینه بردار است .به همین علت در
رنگ بندی تابلوها باید دقت کرده و آنها را با تنوع رنگ کمتری طراحی نمود.
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برای تعیین رنگ یک عکس یا تصویر ،باید قالب رنگ آن را به قالب رنگ  ،Indexed Colorتغییر داد .برای
انجام این کار از فهرست  Modeدر منوی  ،Imageگزینة  Indexed Colorرا انتخاب میکنیم.

شکل 158ـ 4ـ پنجره  Indexed Colorو امکان تعیین تعداد رنگ در تصویر

در پنجره  ،Indexed Colorامکان تعیین تعداد رنگ در تصویر وجود دارد .در حالت پیش فرض ،تعداد 256
رنگ برای تصویری که از حالت  RGBبه این قالب رنگ تبدیل میشود ،در نظر گرفته شده است .اما میتوان
تعداد رنگ را کمتر و محدودتر کرد.
4ـ محاسبة رج شمار نقشه و مقیاس کردن تصویر
با توجه به سفارش مشتری ،رج شمار و ابعاد کلی فرش را مشخص کنید .به عنوان مثال برای تصویر فوق
رج شمار  45ترکی باف و ابعاد  50الی  55سانتی متر در نظر گرفته شده است.
با احتساب اعداد فوق ،تعداد  321پیکسل در عرض  50سانتی متری نقشه وجود دارد .با استفاده از پنجره
 ،Image Sizeبعد از تغییر و تنظیم ابعاد تصویر با عرض  50سانتی متر ،تعداد پیکسلهای آن را تنظیم
می کنیم.
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شکل 159ـ 4ـ مقیاس کردن تصویر در پنجره Image Size

شکل 160ـ 4ـ تنظیم ابعاد تصویر ،پس از تعیین تعداد پیکسلهای آن
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پس از مقیاس کردن تصویر ،آن را با ابزار  ،Zoomبزرگ کنید ،رنگ برخی از پیکسلها باید اصالح شود.
در این خصوص با صبر و شکیبایی ،رج به رج تصویر را بررسی کنید .پیکسلهایی که رنگ آنها مفهوم خاصی
ندارند را پیدا کرده و رنگ آنها را مطابق با پیکسلهای همجوار آنها تغییر دهید.

شکل 161ـ 4ـ پیکسلهایی که باید رنگ آنها اصالح شوند.

تجربه و
عمل

تصویر یک منظره و یک پرتره را به نقشة فرش تبدیل کنید.
پژوهش کنید ،در منطقه شما  ،فرشهایی که بافته میشوند ،معموالً دارای چند رنگ الیاف هستند؟
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شناخت قالب رنگی ایندکس ( )Indexed Colorو روش استفاده از آن
در محیط فتوشاپ ،قالبهای مختلفی از قبیل  RGB Color، CMYK Color، Grayscaleو Bitmap

برای نمایش و رنگ بندی تصاویر وجود دارد .هریک از این قالبها ،خصوصیات و ویژگی خاص خود را دارند.
مث ً
ال در قالب  ،RGB Colorمیلیونها طیف رنگی وجود دارد؛ در حالی که در قالب  Bitmapتعداد رنگها
صرفاً به دو رنگ سیاه و سفید محدود می شوند .گذشته از این ،هر قالب رنگی کاربردی خاص نیز دارند .قالب
 CMYK Colorبرای خروجی گرفتن در صنعت چاپ استفاده میشود و  RGB Colorبرای نمایش تصاویر
از طریق مونیتور تعریف شده است .در این میان قالب رنگی  Indexed Colorبرای زمانی استفاده میگردد
که بخواهند ،تصویری را با چند رنگ محدود و از قبل تعیین شده ،طراحی و اجرا نمایند.
ارتباط قالب  Indexed Colorبا نقشه کشی فرش بسیار نزدیک و مناسب است .همان طور که میدانید ،برای
نقشه کشی فرش به روش دستی ،رنگها را مقداری بیشتر از نیاز ،ترکیب و آماده میکنند تا در رنگ نقشه
اختالف پدید نیاید ،و بافندگان نیز الیافهای رنگی را مقداری بیشتر از نیاز خود ،تهیه میکنند تا در بافت
فرش تغییر رنگ ایجاد نشود .به همین دلیل در طراحی و نقاشی دیجیتالی نیز برای جلوگیری از بروز اختالف
رنگ ،باید از تکنیک و روشهای مناسبی استفاده کرد .یکی از این روشهای ساخت پالت رنگ اختصاصی
بود ،که قب ً
ال به آن پرداخته شد .روش دیگر ایجاد شرایطی است که حتی اگر به اشتباه رنگی متفاوت از دیگر
رنگها ،وارد آن صفحه شود ،خود به خود آن رنگ تغییر کرده و به نزدیک ترین رنگ موجود در صفحه تبدیل
گردد .مث ً
ال اگر در یک نقشه ،رنگ آبی خالص استفاده شده باشد ،هر طیف دیگر از رنگ آبی که وارد این
صفحه شود ،به آبی خالص تبدیل خواهد شد .چنین شرایطی در قالب  Indexed Colorتعریف شده است.
روش استفاده از قالب  Indexed Colorدر نقشه کشی فرش
 1پس از اتمام کار رنگ آمیزی نقشه ،الیههای اضافی را حذف نمایید.
 2در حالی که تصویر ،روی میزکار فتوشاپ باز میباشد ،از طریق منوی  Imageدر زیر مجموعه ،Mode
گزینه  Indexed Colorرا انتخاب کنید (شکل 162ـ.)4
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شکل 162ـ 4ـ تغییر فرمت نقشه از  RGBبه  ، Indexed Colorاز طریق منوی  Imageو زیر مجموعۀ Mode

روی پنجرة  ، Indexed Colorتعداد رنگهایی که
برای این صفحه ثبت خواهد شد ،نشان داده میشود.
چنانچه این عدد با تعداد رنگهایی که در پالت رنگ
فهرست شده اند ،برابر باشد ،این تبدیل قالب صحیح
خواهد بود .اگر این عدد کمتر از تعداد رنگها باشد،
به این معناست که از همة رنگهای پالت در صفحه
نقطه گذاری نشده است .حال اگر این عدد ،بیشتر از
تعداد رنگهای پالت باشد ،به این معناست که رنگ
یا رنگهای اضافی در صفحه وجود دارد و باید آنها را
یافته و پاک کنیم.
شکل 163ـ 4ـ نمایش تعداد رنگهای فعلی نقشه در پالت
Indexed Color
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قالب  Indexed Colorفقط روی صفحاتی که فاقد الیه میباشند ( ،)Backgroundقابل اجراست.
در صورتی که بخواهیم نقشه را در چند الیه اجرا کنیم ،امکان استفاده از این قالب ممکن نیست.
پس از آنکه نقشه به  Indexed Colorتبدیل شد ،پالت رنگ آن را از طریق آدرس زیر باز میکنیم:
Image/Mode/Color Table

در این پالت رنگ ،نمونه رنگهایی که در نقشه به کار رفته است ،مشاهده میشود .رنگهای مشابهی که
در نقشه به کار رفته اند ،همان رنگهایی هستند که در پالت  Indexed Colorنمایش داده می شود( .شکل
164ـ .)4این رنگها باید شناسایی شده و به رنگی که در پالت رنگ اختصاصی تعریف شده است ،تبدیل شوند.

شکل 164ـ 4ـ نمایش نمونههای رنگ بکار رفته در نقشه توسط Color Table

برای شناسایی رنگهای اضافی ،قطره چکان روی پالت را انتخاب کرده و روی یکی از رنگهای داخل پالت
کلیک کنید (شکل 165ـ.)4
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شکل 165ـ 4ـ مشخص شدن پیکسلهایی که دارای رنگ متفاوتی هستند.

با این عمل مشاهده خواهید کرد که پیکسل یا پیکسلهایی که همرنگ آن نمونة رنگی هستند ،خالی از رنگ
میشوند .حاال میتوان با رنگی که در پالت رنگ اختصاصی وجود دارد ،این پیکسلها را رنگ آمیزی کرد.
برای رنگ آمیزی سریع این پیکسلها ،ابزار عصای جادویی ( )Magic Wandرا انتخاب کنید.
دقت کنید که گزینة  Contiguousدر منوی تنظیمات این ابزار غیر فعال باشد.
با ابزار عصای جادویی داخل یکی از پیکسلهای بدون رنگ ،کلیک کنید .تمام پیکسلهای بدون رنگ انتخاب
خواهند شد.

شکل 166ـ 4ـ انتخاب پیکسلهای بدون رنگ با ابزار عصای جادویی
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ابتدا رنگ اصلی را از داخل پالت رنگ اختصاصی انتخاب کنید .سپس از منوی  ، Editگزینة  Fillرا انتخاب
کنید ،پنجره  Fillباز خواهد شد (شکل 167ـ.)4
فهرست پنجره را باز کرده و گزینة  Foreground Colorرا انتخاب کنید( .منظور رنگ داخل ظرف باالیی
می باشد ،که قب ً
ال از طریق پالت رنگ اختصاصی انتخاب کرده ایم ).با تأیید این انتخاب ،رنگ مورد نظر در
داخل پیکسلهای انتخاب شده ،قرار میگیرد.

شکل 167ـ 4ـ آماده سازی پنجره  ، Fillبرای ریختن رنگ در پیکسلهای انتخاب شده

این عملیات را برای تمام رنگهای اضافی درون پالت  ،Color Tableتکرار کنید.
برای اینکه متوجه شوید چه تعداد از رنگهای داخل نقشه ،همسان سازی شده اند .از طریق ،Image/ Mode
قالب رنگ نقشه را به  RGBتبدیل کرده و مجددا ً از طریق همین آدرس ،قالب رنگ نقشه را به Indexed
 ،Colorباز گردانید .در پنجرة  ،Indexed Colorو درون پالت  ،Color Tableتعداد رنگها را بررسی نمایید.
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این عملیات را با صبر و شکیبایی تکرار
کنید .تا تمام رنگهای اضافی همسانسازی
شوند .

شکل 168ـ 4ـ کم شدن تعداد رنگهای
مشابه درون پالت Color Table

در نهایت با تبدیل قالب رنگ نقشه به  ،Indexed Colorتعداد رنگهایی که در پنجره و پالت رنگ آن نمایش
داده می شود ،با رنگهای داخل پالت رنگ اختصاصی برابر خواهد بود .در چنین حالتی مطمئن خواهید شد
که هیچ رنگ اضافی در نقشه به کار نرفته است (شکل 169ـ.)4

شکل 169ـ 4ـ برابر بودن تعداد رنگهای پنجره و پالت  Indexed Colorبا پالت رنگ اختصاصی نقشه
تجربه و
عمل

نقشههایی که در درسهای قبل ،رنگ و نقطه کرده اید ،به  Indexed Colorتبدیل کنید و رنگهای آنها
را همسان سازی نمایید.
211

فیلم 26

روش شطرنجی کردن نقشهها
پس از رنگ و نقطه کردن نقشهها ،باید پیکسلهای آنها را با خطوط شطرنجی از یکدیگر تفکیک نمود .این
عمل باعث می شود .که بافندگان بتوانند خانههای نقشه را همانند نقشههایی که با دست رنگ آمیزی میشوند،
شمارش کرده و فرش را ببافند.
ساخت صفحه شطرنجی
یک صفحه به ابعاد  100در  100پیکسل با زمینة شفاف بسازید .برای ساخت این صفحه ،از منوی ،File
گزینة  Newرا انتخاب میکنیم .واحد اندازه را روی پیکسل قرار داده و برای طول و عرض عدد  100را وارد
کرده و رنگ زمینه صفحه را ( Transparentشفاف) انتخاب میکنیم (شکل 170ـ.)4

شکل 170ـ 4ـ پنجره New

صفحه ای به ابعاد  100در  100پیکسل به صورت شفاف ایجاد خواهد شد .ابتدا باید اطراف صفحه را به
ضخامت یک پیکسل خطی ترسیم کنیم .برای ترسیم خط هم میتوان از ابزار مداد استفاده کرد و هم میتوان
با فرمان  ،Ctrl+Aتمام محیط صفحه را انتخاب کرد ،سپس از منوی  Editگزینة  Storkeرا انتخاب نمود.
با انتخاب گزینة  ،Storkeپنجره تنظیمات آن باز میشود .اندازه ضخامت خط را روی عدد یک قرار دهید.
رنگ آن را سیاه انتخاب کنید .و با انتخاب گزینة  ،In sid eخط در داخل محدوده انتخاب شده ترسیم
خواهد  شد (شکل 171ـ.)4
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شکل 171ـ 4ـ پنجره فرمان  Storkeبرای ترسیم خط در اطراف صفحه

با تأیید تنظیمات انجام شده ،در اطراف صفحه ،خطی
به رنگ سیاه و با ضخامت یک پیکسل ایجاد خواهدشد.
با استفاده از ابزار مداد ،با فاصله هر ده پیکسل ،یک خط
بهصورت عمودی و یک خط بهصورت افقی ترسیم کنید.
به این ترتیب صفحه به صد مربع کوچک تقسیم میشود
(شکل 172ـ.)4

شکل 172ـ 4ـ صفحه شطرنجی

با ایجاد این صفحه ،از طریق منوی  ،Editگزینة  Define Patternرا انتخاب کنید .پنجره کوچکی برای
نام گذاری آن باز خواهد شد .میتوانید نام شطرنجی را برای آن تایپ کرده و تأیید کنید (شکل 173ـ.)4
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شکل 173ـ 4ـ تبدیل صفحه شطرنجی به ( Patternبافت و جنسیت)

از این طریق ،این شطرنجی در پالت  Patternفتوشاپ ذخیره خواهد شد .میتوانید برای شطرنجی کردن تمام
نقشهها از آن استفاده کنید.
تجربه و
عمل

با استفاده از آموزشهای کتاب ،یک صفحه شطرنجی ساخته و آن را به  Patternتبدیل کنید.
روش انتقال شطرنجی روی نقشههای فرش
انتقال شطرنجی روی نقشههای دیجیتالی فرش ،طی چند مرحله انجام میشود.
1ـ تغییر اندازه نقشه
ابتدا نقشه را در میزکار فتوشاپ باز کرده و از طریق پنجرة  ،Image Sizeتعداد پیکسلهای آن را ده برابر
میکنیم .روش کار همانند روش مقیاس کردن نقشه میباشد (شکل 174ـ.)4
توجه داشته باشید که این را عملیات زمانی انجام دهید که پیش از آن قالب رنگی نقشه به Indexed
 Colorتبدیل و تمام رنگهای نقشه ،همسانسازی شده باشند.

214

نقشه کشی رایانهای فرش

شکل 174ـ 4ـ ده برابر کردن تعداد پیکسلهای طول و عرض نقشه در پنجره Image Size

پس از باز شدن پنجره  ،Image Sizeگزینة  Resampleرا فعال کرده و واحد اندازه را پیکسل انتخاب
می کنیم .سپس با اضافه کردن یک صفر به عدد پیکسل طول یا عرض ،تعداد پیکسلهای طول و عرض نقشه
را ده برابر میکنیم.
با این روش هر یک از پیکسلهای نقشة فرش ،به صد پیکسل تبدیل خواهد شد (شکل 175ـ.)4

شکل 175ـ 4ـ تبدیل یک پیکسل به صد پیکسل پس از افزایش ده برابری تعداد پیکسلهای طول و عرض نقشه
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2ـ تغییر قالب رنگ نقشه به RGB
با تغییر قالب رنگ نقشه به  ،RGBامکان افزودن شطرنجی روی آن فراهم میشود .چون در قالب ایندکس
امکان اضافه کردن الیه روی نقشه وجود ندارد .پس از طریق منوی  Image/ Modeقالب رنگ نقشه را به
 RGBتغییر میدهیم.

3ـ اضافه کردن شطرنجی روی نقشه
برای اضافه کردن شطرنجی روی نقشه دو روش وجود دارد .یکی اینکه ابتدا یک الیة شفاف روی نقشه ایجاد
کنیم ،سپس طرح شطرنجی را در این الیه به وجود آوریم .دوم اینکه طرح شطرنجی را مستقیماً روی نقشه
منتقل کنیم.
روش اول مزایایی دارد ،از جمله اینکه امکان تغییر رنگ نقشه از ما گرفته نمیشود .و هر لحظه که تصمیم
بگیریم میتوانیم ،الیة شطرنجی را حذف کرده و سایز نقشه را به حالت پیکسلی برگردانیم و در رنگ آن
دخل و تصرف کنیم .اما در روش دوم بعد از ذخیره سازی فایل امکان حذف شطرنجی وجود نخواهد داشت.
پس برای انتقال شطرنجی روی نقشه ،ابتدا از طریق پالت الیهها ،یک الیة شفاف روی نقشه ایجاد میکنیم.
سپس از طریق منوی  Editگزینة  Fillرا انتخاب میکنیم .در پنجره  Fillبه جای رنگ ،وضعیت Pattern
را انتخاب کرده و از درون فهرست  ،Patternشطرنجی که قب ً
ال ساخته و ذخیره کرده ایم ،انتخاب مینماییم
(شکل 176ـ.)4

شکل 176ـ 4ـ انتخاب شطرنجی در پنجره Fill
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با تأیید تنظیمات انجام شده در این پنجره ،طرح شطرنجی روی تمام نقشه فرش ،قرار خواهد گرفت (شکل های
177ـ 4و 178ـ.)4

شکل 177ـ 4ـ نقشۀ گل و گلدان
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شکل 178ـ 4ـ نقشه گل و گلدان
تجربه و
عمل
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یک نقشه رنگ و نقطه شده را شطرنجی کنید.
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ارزشیابی شایستگی نقشه کشی رایانه ای
شرح کار:
گوشه و یک واگیره حاشیه طرح ذرع و نیم با رج شمار 40
استاندارد عملکرد:
انتقال طرح به رایانه و تبدیل آن به نقشه فرش با استفاده از ابزار و امکانات برنامه طراحی و نقشه کشی رایانه ای
شاخص ها:
اجزا و عناصر نقشه فرش در اندازه و نسبت دقیق قالی ذرع و نیم با رج شمار  40بدون شکست خطوط و بدون بهم ریختگی رنگی با فرمت
مناسب اجرا شود.
شرایط انجام کار:
مکان :کارگاه نقشه کشی
زمان 90 :دقیقه
ابزار و تجهیزات:
راپید و روان نویس ،میز نقشه کشی ،میز نور ،اسکنر ،رایانه و میز و صندلی کار با رایانه
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده کردن طرح برای انتقال به رایانه

2

2

انتقال طرح به رایانه

2

3

اصالح اندازه و ابعاد و خطوط طرح در رایانه

2

4

رنگ و نقطه نقشه در رایانه

2

5

جدول کشی نقشه

2

6

آماده سازی نقشه برای چاپ

2

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

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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برش و تثبیت نقشه

شكل 1ـ   5ـ حاشیۀ نقشه كه بعد از برش ،لمينت شده است.

نقشه هاي فرش براي اين تهيه مي شوند تا مانند دستور العملي در اختيار بافندگان قرار گرفته و آنان از روي
اين نقشه ها ،بتوانند رنگ الياف ،تعداد و محل گره ها را خانه به خانه تشخيص داده و در بافت فرش دچار
اشتباه و سر درگمي نشوند .از آنجايي كه ابعاد و اندازه نقشه هاي فرش متفاوت است و بايد در مقابل ديدگان
بافندگان قرار بگيرد ،الزم است راه حل مناسبي براي اين كار در نظر گرفته شود .در گذشته هر منطقه
روش مخصوصي براي تقسيم بندي و برش نقشه داشت .اما امروزه بيشتر مناطق به روش هاي مشابهي دست
يافته اند ،كه اين مسئله نيز نتيجه ساليان سال تجربه هنرمندان و دست اندركاران هنر فرش مي باشد.
در اين پودمان ،شما با بهكارگيري قواعد و اصول رايج در بازار كار ،نقشههاي فرش خود را تقسيمبندي كرده و
برش خواهيد زد .و سپس آنها را تثبيت خواهيد نمود .عالوه بر آن با روش آمادهسازی برای چاپ ،تقسيمبندي
و برش و تثبيت نقشههاي رايانهاي نيز آشنا خواهيد شد.
واحد یادگیری  : 5شایستگی برش نقشۀ فرش
آيا تاكنون نقشههايي را كه بافندگان از روي آن بافت را انجام ميدهند ،ديدهايد؟ فكر ميكنيد چرا و چگونهاين
قطعهها برش خوردهاند؟ آيا محاسبات ويژهاي دارد؟ ابزار برش چيست؟ آيا با توجه به تنوع ابعاد نقشههاي فرش،
استاندارد خاصي براي تقسيمبندي و برش هر كدام از اين نقشهها وجود دارد؟

استاندارد
عملکرد
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فیلم 27

برش نقشه

برش نقشه
درصورت بزرگ بودن نقشه فرش ضرورت دارد بهمنظور
راحتی در حمل و نقل ،سهولت استفاده توسط بافنده و
ايجاد شرايط مناسب براي حفظ و نگهداري نقشه ،آن
را برش داده و به قطعات کوچکتر تقسیم نمود.
اما برش نقشه به قطعات کوچک تر ،تابع اصول و
قواعدي انجام مي گيرد.

شكل 2ـ   5ـ برش نقشه با ابزار كاتر (روش صحیح)

بحث و
گفت وگو

با يكديگر بحث و تبادل نظر كنيد ،كه چه عواملی باعث مي شوند كه يك نقشه به قطعات کوچک تر تقسيم
شود؟
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اصول تقسيم بندي نقشه
قطعات هر نقشه ،بهطور معمول ،حداقل  5رديف و حداكثر  10رديف خانة بزرگ شطرنجي (خانه 10تايي) باشد.
تقسيمات در جهت عرض نقشه انجام شود (طول يا بلنداي نقشه ،به قطعات کوچکتر تقسيم شود).
عرض هر قطعه ،حداكثر  100سانتيمتر باشد .بيش از اين مقدار به دو قسمت مساوي تقسيم شود.
تا جایي كه امكان دارد ،خط برش روي خطوط ضخيم شطرنجي قرار بگيرد.
خط برش ،كامالً مستقيم و صاف باشد.
در نقشه هاي دستي ،سعي شود حاشيه ،كامالً مجزا و به صورت يكپارچه باشد .در غير اين صورت ،خطوط
تقسيم بندي مطابق با خطوط حميل و روي خط هاي جدا كنندة اجزای حاشيه قرار بگيرد.
در تقسیم بندی واگیره ها و مرزهاي قرينه سازي نقوش ،باید بيشتر دقت شود.
توجه کنید

گاهي طرح و نقش به كار رفته در نقشه ،به گونه اي است كه بايد بعضي از قواعد را در نظر نگرفت ،يك يا دو
رج باال و پایين كردن خط برش باعث راحت تر شدن بافت فرش خواهد شد .چنانچه نقش ديده شود و بافنده
درك بهتري از آن داشته باشد ،سريع تر خواهد بافت.
اصول برش نقشه
به طور كلي برش نقشه ،همانند برش كاغذ شطرنجي است .يعني با همان ابزارها و همان اصول و توجه به
نکات ايمني بايد كار كرد.
اگر نقشه به صورت دستي كار شده است:
ابتدا براي حاشية نقشه برنامه ريزي كنيد .اگر عرض حاشيه حداكثر100سانتي متر و طول يا بلنداي آن
حداكثر  30سانتي متر باشد ،آن را به صورت يكپارچه در نظر بگيريد .در غير اين صورت بايد حاشيه را به
اجزای کوچک تر تقسيم نموده و برش بزنيد .در چنين شرايطي حاشية پهن را از ديگر اجزاء جدا مي كنند و
حاشية باريك همراه با زنجيره ها و ساده بافي نقشه را در بخش ديگري قرار مي دهند.
گوشة حاشيه كه نقش در آن با زاوية  90درجه چرخش ميكند ،بايد بهصورت يكپارچه در نظر
گرفتهشود.
چنانچه الزم شود عرض نقشه نيز تقسيم شود ،خط برش روي محور قرينه سازي نقوش و يا خطوط
بين واگيره ها قرار داده شود.

224

برش و تثبیت نقشه

براي برش از خط كش فلزي و كاتر
استفاده كنيد.
كاغذ نقشه را روي ميز شيشهاي با نوار
چسب ثابت كنيد.
خطكش را دقيقاً روي خط بين خانههاي
شطرنجيقراربدهید.
قبل از استفاده از كاتر ،دقت كنيد
تیغه کاتر سالم و کام ً
ال تیز باشد.

ایمنی

اصول ايمني در استفاده از كاتر را با خود
مرور كنيد .اين اشتباه قابل جبران نيست.
شكل 3ـ     5ـ استفاده از خط كش فلزي براي برش نقشه

هيچ يك از اشتباهات برش نقشه ،قابل برگشت
نخواهد بود .قبل از برش تمام جوانب را بررسي
كنيد.
هرگز براي برش نقشه از قيچي استفاده نكنيد.

شكل 4ـ     5ـ برش نقشه با قيچي (روش غلط)
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تجربه و
عمل

نقشه رنگ آمیزی شده خود را (دستی یا رایانه ای) به دقت روی سطح شیشه ای قرار داده آن را با چسب
نواری ثابت كنيد .با تقسیم بندي ،شماره و عالمت گذاري ،آن را براي برشي آماده كنيد.
هر قسمت را شماره گذاري و جهت قرارگيري نقشه را مشخص كنيد( .جهت اصلی نقشه فرش را به سمت
باال با ماژیک مشخص کنید).
تيغه کاتر را با زاویه اي حدود  30درجه روي نقشه قرار دهید تا برش راحت تر انجام شود.
قطعات برش خورده را به دقت شماره گذاری کنید.
شماره بندی قطعات را بررسي كنيد.
مشخصات کامل نقشه ،شماره قطعه و جهت قرارگيري قطعات را در قسمت گوشه بیرونی نقشه بنویسید،
تا بافنده نیاز نداشته باشد که هر بار تمام نقشه را بررسي كند.
نقشه هاي فرش نفيس و منحصر به فردي كه در موزه ها و گنجينه اسناد خطي كتابخانه ملي ايران و ديگر
مراكز نگه داري مي شوند ،نشان از آن دارد كه هنرمند نقاش نقشه هاي فرش ،آثار هنري خود را با دقت و
هوشياري كامل به گونه اي ساخته اند كه كمتر آسيب ديده و ماندگاري بيشتري پيدا كند .همان طور كه تنوع
بسياري در طرح ها و نقش هاي فرش ديده مي شود ،روش هاي متفاوتي نيز در تقسيم بندي و تثبيت نقشه هاي
آنها نيز وجود داشته است ،كه هريك از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و كاربردها و مزایایی نسبت به
يكديگر دارند.

فیلم 28

تثبيتنقشه
منظور از تثبيت نقشه ،هرگونه عملياتي كه باعث مقاوم سازي كاغذ نقشه در برابر عوامل آسيب رسان باشد،
خواهد بود .كارهايي كه براي مقاوم سازي نقشه ،انجام مي شوند ،به طور كلي در دو مرحله بسترسازی کاغذ
نقشه و آسترکردن نقشه انجام مي شود.
واحد یادگیری  :6شایستگی تثبیت نقشه فرش
قطعات برش خوردۀ نقشۀ فرش را دیده اید؟ آیا به سطح زیرین نقشه و الیۀ روی آن توجه کرده اید؟ چند نوع
از قطعات نقشه را دیده اید که سطح زیرین آنها از جنس های مختلفی است؟ ویژگی های هر یک چیست؟ به
روکش این نقشه ها توجه کنید ،آیا براق و لیز است؟ فکر می کنید که سطح این قطعه نقشه ها با چه ماده ای
آغشته شده است؟ و برای چه؟
استاندارد
عملکرد
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تثبیت نقشه با استفاده از مواد چسبنده و شفاف

برش و تثبیت نقشه

1ـ بسترسازي كاغذ نقشه :در اين مرحله قطعات برش خوردة نقشه با چسب هاي مايع مثل سريش ،پاتكس
و يا چسب چوب روي بستري از جنس چوب (تخته ،فيبر و سه اليي) ،مقوا و يا پارچه چسبانده مي شوند.

شكل   5ـ   5ـ يك نقشه قديمي كه روي ورقه هاي چوب چسبانده شده است.

شكل   6ـ  5ـ چسب پاتكس مناسب چسباندن كاغذ

شكل 7ـ   5ـ چسب چوب و چسب صحافي

2ـ آستر كردن نقشه :این مرحله به معناي ايجاد يك الية شفاف و مقاوم در برابر آب و رطوبت ،روي كاغذ
نقشه مي باشد .در گذشته براي آستركردن از موادي مانند روغن جال استفاده مي شده است .البته امروزه هم
از روغن جال استفاده مي شود .اما چنانچه اصول استفاده از اين روغن رعايت نگردد ،پس از مدتي روغن جال
تغيير رنگ داده و باعث تيرگي و بروز مشكل در نقشه خواهد شد.
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شكل   8ـ   5و 9ـ    5ـ نقشه هايی که به دلیل استفاده از مواد نامرغوب در آستري آنها ،آسیب دیده اند.

امروزه براي آستركردن آثار كاغذي ،روش ها و تكنيك هاي پيشرفته اي به كار گرفته مي شود .مانند استفاده از
افشانه ثابت كننده (اسپري فيكساتيو) ،افشانه كيلر ،روكش هاي سِ لفون و در نهايت تكنيك لَمينت كه از ديگر
روش ها مطمئن تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود.

تشریح دالیل تثبیت نقشه

شكل 10ـ    5ـ نقشة لمينت شده

همواره برای نگهداری طوالنی مدت و جلوگیری از آسیب رسیدن به نقشه فرش (دستی یا رایانه ای) باید آن را
تثبیت نمود .تثبیت مانع از پارگي ،خيس شدن و كثيف شدن کاغذ نقشه می شود ،ضمناً به راحتي در ال به الی
نخ هاي چله ،روي دار قالي قرار مي گیرد كه خواندن نقشه را برای بافنده ،راحت تر خواهد كرد .همچنین
تثبیت نقشه ،باعث جلوگیری از ریزش رنگ و جلوگیری از رنگ پریدگی آن مي شود( .به ویژه نقشه های جدید
که توسط چاپگرها تهیه شده اند).
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فیلم 29

روشها و مراحل تثبيت نقشه
تهیۀ شناسنامه  ،عالمت و شماره گذاری روی بخش های مختلف نقشه
بعد از تقسیم بندی نقشه و قبل از برش و جداسازی قطعات آن ،باید خالصه ای از مشخصات نقشه که شامل:
نام نقشه ،شماره و کد نقشه ،رج شمار و اندازة طول و عرض فرش  ،تعداد قطعات نقشه و شمارة هر قطعه و
جهت قرارگیری آن برای بافت تهیه شود و در کنار هر قطعه نصب گردد.
این کار باعث میشود که بافندگان فرش ،به راحتی متوجه رج شمار و اندازة فرش شوند و در زمان بافت هر
قطعه را به نوبت برداشته و با توجه به عالمت روی آن ،نقشه را درجهت درست مقابل خود قرار دهند.
برخی عالوه بر موارد فوق ،جدولی نیز برای نمونة رنگ های به کار رفته در نقشه نیز تهیه کرده و کنار هر
قطعه قرار می دهند .این کار باعث می شود که بافنده به سرعت متوجه تعداد رنگ الیاف مورد نیاز برای بافت
فرش شود.

سانتی متر

رج شمار:

سانتی متر
سانتی متر

شکل 11ـ   5ـ شناسنامه نقشه ،جدول رنگ  ،قطعات نقشه و شماره قطعه

شناسنامه های قطعات می توانند در پشت هر قطعه از نقشه نصب گردند .اما راه بهتر آن است که در کنار هر
قطعه از نقشه این شناسنامه آورده شود .اصولی تر آن خواهد بود که شناسنامة رنگ بندی و حتی نمونة الیافی
که در هر قطعه استفاده می شود ،در کنار قطعات آورده شوند.
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قطعۀ  5از 6
کد نقشه 95/121 :ـ طرح :ایلیاتی ـ اندازه  120× 70سانتی متر ـ فارسی باف ـ رج شمار  30گره در  6/5سانتی متر
شکل 12ـ  5ـ نحوه قرارگیری شناسنامه ،شماره قطعه ،نمونه رنگ و الیاف و عالمت قرارگیری نقشه

تقسیم بندی نقشه
پیش از این گفته شد که در نقشه های دستی ،حاشیه و متن را مستقل و جداگانه تقسیم بندی میکنند.
در سال های اخیر تعدادی از افراد معتقدند که حاشیه و متن ،به صورت متصل به یکدیگر ،باید تقسیم بندی
عرضی شده و برش داده شوند(مخصوصاً برای نقشه های رایانه ای) .دلیل این امر هم این گونه بیان میکنند که
بافندگان در زمان بافت ،فرش را رج به رج میبافند و در هر رج ،هم گره های حاشیه و هم گره های متن ،در
کنار هم بافته میشوند .پس جدا بودن حاشیه از متن ،مشکالتی را برای بافنده ایجاد خواهد کرد.
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اثر یاسمن ذاکری هنرجوی رشتۀ طراحی و نقاشی فرش ،کاردانش ـ خراسان رضوی

قبل از برش

پس از برش

شکل 13ـ   5ـ نقشه دستی فرش قبل و پس از برش
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پس از برش قطعات در نقشه های دستی و بسترسازی آنها ،نوبت به نوشتن مشخصات ،شماره و عالمت گذاری
قطعات نقشه میرسد .مشخصات هر قطعه در پشت بستر چسبانده یا نوشته میشود.
اما در نقشههای رایانهای ،اغلب نقشه را در محیط فتوشاپ ،قطعه به قطعه جدا کرده و با فاصله روی یک صفحة
بزرگتر قرار میدهند( .یعنی نقشه قبل از چاپ ،تقسیم میشود و بعد از چاپ ،قطعات برش داده خواهند شد).
در همین مرحله شناسنامه و شماره قطعه و حتی جدول رنگ برای هر قطعه ،طراحی و در کنار قطعات نقشه
چیدمان میکنند .و حتی برای برش و جداسازی قطعات از یکدیگر نیز خطهایی بین فواصل قطعات ترسیم
میشود.

کد نقشه 95/121 :ـ طرح :ایلیاتی ـ اندازه  120× 70سانتی متر ـ فارسی باف ـ رج شمار  30گره در  6/5سانتی متر

دستگاه های چاپ که به نام «پالتر» شناخته
می شوند ،دارای عرض متفاوت هستند .یعنی
توانایی چاپ روی کاغذهایی با عرض مشخصی
دارند .استاندارد کاغذهای آنها عرض ،120 ،90
 150و  200سانتی متر است .که فراوان ترین
آنها  90سانتی متری است و در اکثر دفاتر فنی و
خدمات چاپ و پرینت یافت می شود.
پس برای آنکه در چاپ نقشههای خود با مشکل
روبهرو نشوید ،قطعات نقشه را در صفحاتی با عرض
حداکثر  80سانتیمتر چیدمان کنید.
طول این صفحات اهمیت ندارد .عرض آنها مهم
است.

قطعۀ  6از 6

کد نقشه 95/121 :ـ طرح :ایلیاتی ـ اندازه  120× 70سانتی متر ـ فارسی باف ـ رج شمار  30گره در  6/5سانتی متر

قطعۀ  5از 6

کد نقشه 95/121 :ـ طرح :ایلیاتی ـ اندازه  120× 70سانتی متر ـ فارسی باف ـ رج شمار  30گره در  6/5سانتی متر

قطعۀ  4از 6

کد نقشه 95/121 :ـ طرح :ایلیاتی ـ اندازه  120× 70سانتی متر ـ فارسی باف ـ رج شمار  30گره در  6/5سانتی متر

قطعۀ  3از 6

کد نقشه 95/121 :ـ طرح :ایلیاتی ـ اندازه  120× 70سانتی متر ـ فارسی باف ـ رج شمار  30گره در  6/5سانتی متر

قطعۀ  2از 6

شکل 14ـ   5ـ تقسیم بندی و برش هم زمان
حاشیه و متن در نقشه رایانه ای

232

کد نقشه 95/121 :ـ طرح :ایلیاتی ـ اندازه  120× 70سانتی متر ـ فارسی باف ـ رج شمار  30گره در  6/5سانتی متر

قطعۀ  1از 6

برش و تثبیت نقشه

آماده سازی نقشه رایانه ای فرش برای چاپ ،برش و تثبیت
نقشه های رایانه ای که در محیط فتوشاپ اجرا شده اند ،به دلیل آنکه با رزولوشن بسیار پایین کار شده اند،
باید پس از اتمام کار و شطرنجی کردن ،آنها را برای چاپ آماده کرد.

تهیة نسخه خروجی

همان گونه که در حرفه عکاسی ،عکاسان فیلم و یا نسخة اصلی عکس را به عنوان سرمایة خود میدانند و به
هیچ عنوان آن را در اختیار مشتریان قرار نمیدهند؛ صاحبان کارگاه های بافندگی فرش نیز نقشه های فرشی
که در اختیار دارند را تحت عنوان سرمایة اصلی خودشان ،به شدت مراقبت میکنند .در این بین طراحان و
نقاشان نقشه فرش نیز باید از نسخه های اصلی طراحی ها و نقشه هایشان مراقبت کنند و آنها را هرگز از دست
ندهند .مخصوصاً فایل های دیجیتالی از نقشه های فرش را باید به شدت مراقبت کرد .چرا که به راحتی قابل
تکثیر و قابل تغییر میباشند.
به همین دالیل باید نسخه ای که برای چاپ میفرستیم ،نسخه اصلی نباشد .ضمناً برای چاپ یک نسخه،
شرایطی الزم است که باید بر آن اساس ،نقشه های فرش را برای چاپ آماده کرد.
تهیه نسخه پشتیبان :فایل اصلی نقشه که اکنون شطرنجی شده است را باز کنید .از طریق منوی File

گزینة  Save   asرا انتخاب کنید (یا از کلید های میانبر  Ctrl+Shift+Sاستفاده کنید) .پنجره ذخیره سازی باز
خواهد شد .با نام گذاری جدید ،از این فایل یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.
یکی کردن الیه های نقشه :چنانچه نقشه دارای الیه میباشد ،در فهرست تنظیمات پالت الیه ها گزینة
 Flatten Imageرا انتخاب کنید .تمام الیه ها در هم ادغام خواهند شد.
اصالح ابعاد و اندازه نقشه :طول و عرض نقشه را از طریق منوی  ،Image Sizeبررسی کنید .خواهید دید
که به دلیل افزایش ده برابری تعداد پیکسل ها قبل از شطرنجی کردن ،طول و عرض نقشه نیز ده برابر شده
است .اندازة طول و عرض را اصالح کنید و رزولوشن نقشه را به  300پیکسل در اینچ تنظیم کنید.

شکل 15ـ    5ـ افزایش ده برابری طول و عرض نقشه
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تغییر فرمت نقشه :در پنجره  ،Save asفرمت  Tiffیا ( BMP (Bitmapرا انتخاب و ذخیره کنید .اکثر
کاربران ،فرمت  Tiffرا برای چاپ پیشنهاد میکنند .اما اگر به فایلی با کیفیت باال و حجم کمتر نیاز داشته
باشید ،فرمت  BMPمناسب خواهد بود .حجم فرمت  BMPیک سوم فرمت  Tiffمیباشد.
برش نرم افزاری و چیدمان قطعات نقشه :با توجه به ابعاد نقشه و امکانات چاپ ،ابعاد صفحه ای را که
چیدمان روی آن صورت میگیرد ،تعریف کنید.
مـعمولی تـرین ابعاد ،عرض  85سانتي متـر است .چون کوچـک تریـن دستـگاه « پالتر» دارای عرض
  90سانتي متر میباشد .و معموالً یک الی دو سانتي متر هم حاشیة سفید برای کاغذ در نظر گرفته می شود.
صفحهای با عرض  85و طول (بستگی بهاندازه و تعداد قطعات نقشه دارد) ایجاد کنید .با استفاده از خط کش
افقی ،خطوط راهنما با فواصل  5یا  10خانة بزرگ شطرنجی ،روی نقشه قرار دهید (برخی بافندگان ،قطعات
نقشه را بهصورت  10خانه و برخی بهصورت  5خانه سفارش میدهند).

خطوط راهنـما دقیـقـاً روی خـط بین
خانهها قرار بگیرد .درصورت امکان ضخامت
خطوط را به دو قسمت مساوی تقسیم کند.
با استفاده از ابزار بزرگنما (،)Zoom
تصویر را بزرگ کنید و محل قرارگیری
خطوط راهنما را بین خانههای شطرنجی
تنظیم کنید.

شکل 16ـ  5ـ تقسیم بندی نقشه با خطوط راهنما
234

برش و تثبیت نقشه

با ابزار انتخاب چهارضلعی ( ،)Rectangular Merqueeهریک از قطعات نقشه را به ترتیب از پایین به باال،
انتخاب کنید.
از کلیدهای میانبر  Ctrl+Cبرای کپی کردن قطعة انتخاب شده استفاده کنید.
به صفحه سفیدی که ساخته اید وارد شوید .و از کلیدهای میانبر  Ctrl+Vبرای بازسازی قطعه کپی شده
استفاده کنید.
به ترتیب تمام قطعات را انتخاب ،کپی و در صفحه سفید بازسازی کنید.
زیر هر قطعه شناسنامه نقشه و شماره قطعه را تایپ کنید.

کد نقشه 95/121:نام نقشه :قشقایی اندازۀ نقشه 35 :در 60سانتی متر اندازۀ قالی 70 :در 120سانتی متر رج شار  30در  6/5سانتی متر

 2از 6

کد نقشه 95/121:نام نقشه :قشقایی اندازۀ نقشه 35 :در 60سانتی متر اندازۀ قالی 70 :در 120سانتی متر رج شار  30در  6/5سانتی متر

 1از 6

شکل 17ـ  5ـ چیدمان قطعات در یک صفحه ،آماده سازی برای چاپ

از طریق  Flatten Imageدر فهرست تنظیمات پالت الیه ها ،تمام الیه ها را ادغام کنید.
فایل را نام گذاری و با فرمت  Tiffیا  BMPذخیره کنید.
اکنون این فایل آماده چاپ میباشد.
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بحث و
گفت وگو

تجربه و
عمل
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در مورد سؤال زیر با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید:
برش و جداسازی قطعات نقشه در محیط فتوشاپ ،چه مزایایی در پی خواهد داشت؟

 1نقشه های دستی را عالمت گذاری و برش دهید.
 2نقشه های رایانه ای خود را ،با نام جدید در فرمت  ، Tiffکپی برداری و  Save asکنید.
 3در محیط فتوشاپ ،نقشه ها را عالمت گذاری و به قطعات مناسب برش داده و در صفحه ای بزرگ تر چیدمان
کنید.
 4برای نقشه ها جدول رنگ ،شناسنامه ،شماره و عالمت قرارگیری تهیه و در کنار هر یک از قطعات قرار
بدهید.
 5الیه های نقشه را در هم ادغام کنید و با فرمت  Tiffیا  BMPذخیره کنید.
 6نقشه را برای چاپ به مراکز فنی ارائه کنید.

برش و تثبیت نقشه

تثبيت نقشۀ فرش رایانهای
پيش تر نيز گفته شد كه نقشه هاي دستي به چه روش و اصولي برش داده مي شوند .نقشه هاي رايانه اي نيز
پس از چاپ بايد برش داده شده و به قطعات کوچک تر تقسيم شوند.
چنانچه نقشه به صورت كامل و بدون جداسازي نرم افزاري ،چاپ شده باشد ،در برش آنها همانند نقشه هاي
دستي عمل خواهد شد .اما اگر نقشه ها قبال ً در فتوشاپ به قطعات کوچک تر جداسازي شده باشند ،برش
آنها صرفاً براي تقسيم بندي قطعات از يكديگر خواهد بود .در اين حالت خط برش بين فاصلة قطعات انجام
مي شود.

تثبيت قبل از برش
2ـ لمينت

اغلب نقشه هاي رايانه اي ،بعد از چاپ ،لمينت
مي شوند و با اين تكنيك  ،آنها را تثبيت مي كنند.
در چنين حالتي ،برش قطعات بعد از تثبيت صورت
مي گيرد .لمينت كردن نقشه با دستگاه مخصوصي
انجام مي شود .لمينت از دو اليه ورق شفاف پُليمري
تشكيل شده است كه توسط غلتك هاي داغ و
پرس كننده در پشت و روي نقشه و آثار كاغذي
چسبانده مي شوند.
ورق هاي لمينت ،يكي براق و ديگري مات مي باشند.
لمينت نقشه فرش ،بايد با ورق هاي مات انجام
شود .زمان سفارش كار ،روي اين موضوع تأكيد
كنيد.
شکل 18ـ  5ـ نقشه دستی لمینت شده
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بحث و
گفت وگو

به چه علت لمينت نقشة فرش بايد به صورت مات انجام شود؟

مزاياي لمينت
كام ً
ال ضدآب مي باشد ،به طوري كه مي توان با پارچة مرطوب ،آلودگي هاي روي نقشه را تميز كرد.
وزن و ضخامت كم قطعات نقشه ،كه امكان كالسور سازي و بايگاني كردن آنها را بسيار راحت كرده است.
هم بستر میباشد و هم آستر است ،زیرا یک الیه در پشت و یک الیه روی نقشه قرار میگیرد.
ايستايي ،كه به راحتي بين نخ هاي چله قرار مي گيرد و استفاده براي بافندگان را راحت كرده است.
مقاومت در برابر نيروهاي كششي؛
مقاومت در مقابل ميكروارگانيسم ها (قارچ ،كپك) و حشرات (موريانه)؛
مقاومت در مقابل مواد شيميايي (اسيدها ،قليايي ها و )...؛

3ـ اليي چسب
برخي افراد براي تثبيت نقشه هاي خود از پارچه هاي چسب دار كه در حرفه خياطي با نام اليي چسب
شناخته مي شوند ،استفاده مي كنند .روش چسباندن اليي چسب پشت كاغذهاي نقشه ،بسيار آسان و سريع
خواهد بود .از اين تكنيك هم براي نقشه هاي دستي استفاده مي كنند و هم براي نقشه هاي رايانه اي قابل
استفاده مي باشد.

مراحل چسباندن اليي چسب
نقشه را روي سطح شيشه اي كام ً
ال تميز قرار مي دهند.
پشت نقشه بايد به سمت باال باشد.
آن طرف از پارچة اليي چسب كه با نوعي چسب حرارتي
پوشانده شده است (كه به خاطر براق بودنش قابل تشخيص
مي باشد) را روي نقشه قرار مي دهند (طوري كه سمت چسب دار
پارچه به طرف پشت نقشه باشد).

شكل 19ـ     5ـ چسباندن پارچة اليي چسب ،پشت نقشه
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شكل 20ـ    5ـ درجۀ تنظيم حرارت اتو

برش و تثبیت نقشه

سپس اتوي داغ را روي پارچه حرکت ميدهند .حرارت
اتو باعث چسبيدن پارچه ،در پشت نقشه ميشود.درجه
حرارت اتو را روي دماي پایين قرار دهيد .اگر دماي اتو،
حرارت الزم براي ذوب چسب نداشته باشد ،دماي آن
را كم كم افزايش داده و تأثير آن را روي اليي چسب
بررسي كنيد.
با حركت رفت و برگشت افقي اتو ،اليي چسب را
مرحله به مرحله از باال به پایین نقشه بچسبانيد.

بحث و
گفت وگو

شكل 21ـ      5ـ جهت حركت رفت و برگشت افقي اتو در
چسباندن اليي چسب پشت نقشه

پارچۀ اليي چسب ،چگونه موجب تثبيت نقشة كاغذي خواهد شد؟

مزاياي الیي چسب
وزن و ضخامت كم قطعات نقشه( ،امكان كالسور سازي و بايگاني كردن راحت آنها)؛
ايستايي نسبي (قرارگيري آسان بين چله هاي دار و استفاده راحت براي بافندگان)؛
مقاومت در برابر نيروهاي كششي؛
براي ضد رطوبت كردن نقشه در وضعيت اليي چسب ،مي توان از افشانه هاي تثبيت كننده و محافظ رنگ از
قبيل افشانه كيلر و افشانه روغن جال استفاده كرد.

تثبيت پس از برش

پس از برش نقشه و تقسيم آن به قطعات کوچک تر ،بايد هر يك از قطعات را به نوعي در برابر عوامل
آسيب رسان (آب ،آتش ،حشرات و ميكروارگانيسم ها ،عوامل انساني و  )...محافظت كرد .پس هرگونه عملياتي
كه بتواند مقاومت كاغذ را در برابر عوامل آسيب رسان باال ببرد ،مفيد خواهد بود .مشروط به آنكه استفاده از
نقشه را براي بافندگان سخت و مشكل نكند.

239

روشها و مراحل بسترسازي با مواد مناسب
در گذشته كه هنوز سه اليي و فيبر توليد نمي شد ،براي بسترسازي از تخته هايي كه با همين هدف برش داده
شده بودند ،استفاده مي شده است .اما با گذشت زمان ،فيبر و سه اليي جايگزين تخته شد.
براي چسباندن نقشه روي بسترهاي چوبي و مواد مشابه از چسب هاي محلول در آب (مانند سريش و سريشم)
استفاده مي شد .با پيدايش چسب هاي پلي ونيل استات مانند چسب مخصوص صحافي و چسب چوب ،استفاده
از آن چسب هاي قديمي را كاهش داد.
روش چسباندن كاغذ روي فيبر و سه اليي
آماده سازي بستر :با توجه به ابعاد قطعات نقشه،
اندازه فيبر يا سهاليي تعيين ميگردد .بسترهاي چوبي
از هر طرف دو الي سه سانتيمتر بزرگتر از قطعات
نقشه در نظر گرفته ميشوند .سپس محدودة مياني
بستر بهاندازه نقشه عالمتگذاري خواهد شد.
تـختـه سـه الیـی :بایسـتی بدون تاب بـوده
و سطح آن کامالً مسطح باشد و هنگام برش زدن
دقـت کنید که اندازه دقیق نقشه فرش یا قطـعات
برش خوردۀ نقشه فرش باشد.

شكل 22ـ   5ـ چسب صحافي و چسب چوب

آماده سازي چسب :چسب را با حالل رقيق مي كنند (چسب چوب و چسب صحافي با آب رقيق مي شوند).
چسب كاري سطح بستر :با استفاده از قلم موي مناسب ،محدودۀ نقشه را روي بستر ،چسبكاري ميكنند.
چسباندن نقشه روي بستر :معموالً اين بخش
از كار توسط دو نفر انجام ميشود .گوشههاي نقشه
را گرفته و يك طرف نقشه را نسبت به لبههاي بستر
مماس كرده و به آرامي ،نقشه را روي بستر میچسبانند.
عده اي معتقدند استفاده از چسب هاي پاتكس براي
چسباندن نقشه روي تخته مناسب تر است .زيرا اين
چسب ها در برابر رطوبت و ميكروارگانيسم ها مقاوم تر
خواهند بود.
شكل 23ـ     5ـ چسب پاتكس
240

برش و تثبیت نقشه

حتي در پاره اي موارد ،نقشه ها را روي پارچه مي چسبانند .مزيت پارچه نسبت به فيبر و سه اليي ،داشتن
ضخامت کمتر بود و قابلیت تا زدن و لوله شدن داشت.
آستر کردن نقشه :برای ایجاد الیة شفاف و محافظ ،بیشتر از روغن جال استفاده میشود .روغن جالی
مرغوب و درجة یک ،میتواند آستر مناسبی برای نقشه های فرش باشد .افشانه کردن روغن روی نقشه ،روش
مناسبی خواهد بود .امروزه افشانه روغن جال در بازار موجود است.
روش استفاده از افشانه های روغن جال
سطح كار را تميز و عاري از هرگونه گرد و غبار و آلودگي نمایيد.
 1حداقل  2الی  3دقيقه قوطي را تکان داده تا صدای تیله های داخل آن به وضوح شنیده شود.
 2قوطی را در فاصله  15الی  20سانتي متری از سطح نگه داشته و تا دستیابی به پوشش مناسب ،اسپری
کنید.
 3پس از استفاده ،قوطی را وارونه نموده و برای تمیز نمودن دهانه افشانه (نازل) ،آن را اسپری کنید تا خروج
رنگ از دهانه مشاهده نشود .پس از اين عمل ،قوطي را به حالت عادي برگردانيد.
 4در شرايط آب و هوايي سرد براي كيفيت بهتر ،ابتدا قوطي را در آب گرم قرار دهيد.
شرایط نگهداری :قوطي اسپري را در محیط خشک ،خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمایید.
بعد از اتمام كار ،درپوش آن را گذاشته و در انبار به صورت وارونه نگهداري نكنيد .بهترين زمان مصرف
در صورت رعايت شرايط انبارداري مناسب تا  48ماه پس از تاريخ توليد مي باشد.
نکات ایمنی

تجربه و
عمل

در هنگام رنگ کاری ،از ماسك مناسب استفاده نمایيد .دست ها را پس از استفاده با مواد شوینده بشویید .در
صورت بلعيده شدن يا تماس با چشم (پس از شست و شو با مقدار زياد آب) به مراكز پزشكي مراجعه كنيد.

1

2

3

با راهنمایی و هدایت هنرآموز خود ،قطعات یک نقشه را روی فیبر یا سه الیی بچسبانید.
یک نقشه را با الیی چسب ،بسترسازی کنید.
نقشه هایی که روی فیبر یا سه الیی چسبانده اید ،با افشانه روغن آستر کنید.
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ارزشیابی شایستگی برش نقشه
شرح کار:
نقشه ذرع و نیم  40رج برش خورده و مشخص از نظر ترتیب
استاندارد عملکرد:
تقسیم بندی نقشه و برش آن و شماره گذاری قطعات براساس ترتیب بافت آنها
شاخص ها:
قطعات برش خورده نقشه سالم و قابل تطبیق باشد.
شرایط انجام کار:
مکان :کارگاه نقشه کشی
زمان 30 :دقیقه
ابزار و تجهیزات:
میز ،کاتر ،خط کش ،نقشه ذرع و نیم  4رج ،مداد
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

تقسیم بندی نقشه برای برش

2

2

برش نقشه

2

3

شماره گذاری قطعات نقشه

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2
*

برش و تثبیت نقشه

ارزشیابی شایستگی تثبیت نقشه
شرح کار:
قطعات تثبیت شده یک نقشه ذرع و نیم با رج شمار  40بر تخته سه  الیی
استاندارد عملکرد:
تثبیت نقشه با استفاده از مواد چسبنده و شفاف
شاخص ها:
نقشه ها به دقت و بدون نقص بر پایه چسبانده و بر آنها مواد تثبیت کننده شده است.
شرایط انجام کار:
مکان :کارگاه نقشه کشی
زمان 30 :دقیقه
ابزار و تجهیزات:
میز ،تخته سه الیی ،مقوا یا پارچه ،چسب ،مواد شفاف تثبیت کننده سطوح رنگی
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

تهیه وسایل تثبیت نقشه

2

2

چسباندن قطعات نقشه

2

3

تثبیت نقشه

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

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