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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:
1 شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

2 شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3 شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4 شایستگی 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.
و  است  تألیف شده  ـ فرش  است که خاص رشتۀ صنایع دستی  کارگاهی  نخستین کتاب  این کتاب 
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 شامل5 پودمان 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.

سخنی با هنرجویان عزیز



حرفه ای،  اخالق  منابع،  مدیریت  جمله  از  غیرفنی  شایستگی های  با  ارتباط  در  یادگیری  فعالیت های 
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 

به کار گیرید. یادگیری  فعالیت های  انجام 
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و تأکیدات هنرآموز محترم 

درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری، جّدی بگیرید.
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.ir می 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

 تابلوی نقاشی، نمایش یک فرش ایرانی در بازارهای خارجی

این  از  بافته و تولید می شود. بسیاری  انسان  از جلوه های آفرینش خداوند است که به دست  بازتابی  فرش 
ایران است. افتخارات هنر  از  به ثبت جهانی رسیده اند که  نام هایی مشخص  با نقشه ها و  فرش ها 

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.



شکل  1ـ 1ـ انتقال طرح بر کاغذ نقشه

پودمان 1

انتقال طرح بر کاغذ نقشه



2

و  طرح  با  دنيا  سراسر  در  را  دست بافته هاي ايراني 
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 يا به صورت بافته های كوچک 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 
اصيل ايرانی از بين رفته اند و به داستان و افسانه بدل 
شده اند و بسياری از اين فرش  هاي نفيس تنها تكه اي 
از آن باقي مانده است و برخی نيز در مجموعه های 
طرفي  از  می شوند.  نگهداری  نظرها  از  دور  شخصی 
بافندگان  و  بوده  باف  ذهني  نيز  فرش ها  از  بسياري 
حافظه،  كمک  با  تنها  و  نقشه  داشتن  بدون  ماهر 

نقشه هاي ذهني خويش را بر دار مي بافند. 
حال فكر كنيد اگر بخواهيد فرشی مانند آنها را داشته 
باشيد، چه بايد كرد؟ آيا امكان نسخه برداری از يک 
نقشه قديمي و در حال متالشي شدن وجود دارد؟ آيا 
با داشتن يک قطعه فرش كهنه می توان فرش ديگری 
مشابه آن توليد كرد؟ و يا می توان از روی تصوير يک 

فرش، نقشه آن را بازسازی نمود؟

واحد یادگیری 1: شایستگی  انتقال طرح بر کاغذ نقشه

آيا مي دانيد وظايف دستيار نقشه كش فرش چيست؟ دستيار نقشه كش فرش چه كارهايي بر عهده دارد و از 
چه مهارت هايي برخوردار است؟

استاندارد
انتقال طرح بر كاغذ نقشه بر اساس اصول نسخه برداري نقشه عملکرد

شکل 2ـ 1ـ روش الگوبرداری از یک فرش برای بافت در بین 
عشایر ایران
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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 خواهيد 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 نسخه برداری دستی و روش آماده سازی آنها 

هنرمند برای توليد اثر هنری خود نيازمند وسايل، تجهيزات و مواد مناسبی است تا بتواند با به كارگيری آنها 
به هدف خويش دست يابد.

نسخه برداری فرش به روش دستی نيازمند ابزار و مواد خاصی است كه عبارت اند از:

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

ابزار و مواد مصرفی تجهیزات کارگاهی

ابزار و وسایل نسخه برداری دستی

نوار چسب،
سوزن ته گرد

گواش و 
قلم مو

مداد، 
مداد پاک کن و

مدادتراش

کاغذهای سفید،

پوستی، روغنی و

 کالک

کاغذ شطرنجی
نقشه فرش

طرح و نقشه

لباس کار
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ابزار و مواد مصرفی تجهیزات کارگاهی

طرح نقشهمیز نور

صندلی قابل تنظیم

نقشه رنگ آمیزی شده

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 ابزارهای برش کاغذ
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

ابزار و تجهیزات کارگاهی

 میزنور: اين وسيله يكی از عمده ترين تجهيزات كارگاه نسخه برداری و نقشه كشی فرش است. ميز نور 
همانند ميز طراحی است، با اين تفاوت كه سطح روی آن از جنس شيشه مات بوده كه در زير آن المپ های 
فلورسنت )مهتابی( قرار داده اند. با روشن كردن اين المپ ها، سطح ميز نورانی شده و می توان با قرار دادن 

طرح ها و نقشه ها روی ميز از آنها كپی برداری كرد.

 صندلی: از وسايل مهم كارگاه محسوب می شود. طراحان و نقاشان نقشه های فرش بايد ساعت ها به صورت 
نشسته كار خود را انجام دهند. مناسب بودن صندلی باعث می شود تا ديرتر احساس خستگی كنند. مشخصه 
اصلی صندلی كارگاه نقشه كشی اين است كه چرخدار و گردان بوده و امكان تنظيم ارتفاع داشته باشد. ضمناً 

دسته نداشته باشد، چون دسته های صندلی به لبه ميز گير كرده و امكان تحرک آن مختل می شود.
  

 خط کش، گونیا و پرگار: وجود ابزارهای اندازه گيری و رسم زوايا و ترسيم منحنی های منظم در كارگاه 
نقشه كشی فرش ضروری است. برخی از نقشه های فرش تنها بر پايه نقوش هندسی طراحی و ترسيم می شوند 
كه در چنين شرايطی اين ابزارها نقش مهمی  را ايفا می نمايند. البته از خط كش فلزی برای برش كاغذهای 

نقشه نيز استفاده می شود.

 قیچی و کاتر: اين دو ابزار هم در تمام كارهای هنری و صنايع دستی استفاده می شوند. برش كاغذ نقشه 
و تقسيم بندی آن به اجزای كوچک تر يكی از مراحل عمده در كارگاه نقشه كشی فرش است. پس وجود اين 

ابزارها نيز ضروری هستند.

ابزار و مواد مصرفی

 طرح نقشه: طرحی كامل برای نقشۀ فرش است كه قباًل به وسيلۀ طراح فرش تهيه شده است.
 

 نقشۀ اصلی فرش: نقشۀ كاملی از فرش است كه قباًل به وسيلۀ نقاشان فرش رنگ بندی و رنگ آميزی 
شده است. 

 کاغذ نقشه: به كاغذهايی گفته می شود كه سطح آن به شكل شطرنجی ريز پوشيده شده باشد.
 

 مداد: مهم ترين ابزار طراحی، مداد است كه بر روی هر يک از آنها شماره و عالمتی نوشته شده است مانند: 
4B, 2B, B, HB, H, 2H و 6B . برای طراحی نقشه فرش از مداد معمولی با عالمت HB  استفاده 

می كنند.
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 گواش: نوعی آبرنگ كدر و غليظ است كه رنگ دانه های آن با نوعی ماده طبيعی چسبنده به نام صمغ عربی 
تركيب شده اند، ماده ای كه برای غلظت اين رنگ دانه ها به كار می رود رنگ سفيد كدری است كه حالتی مات 
و يكنواخت به رنگ ها می دهد. گواش و آبرنگ هر دو دارای ماده اوليه )صمغ( يكسانی هستند كه برای رنگ 

آميزی با آنها بايد از آب كمک گرفت.

 پالت رنگ گواش: ظروفی است شبيه به جا تخم مرغی كه از بخش های متعددی تشكيل يافته و در هر 
قسمت از آن رنگ مجزايی ريخته شده و برای رنگ آميزی آماده می شوند. از آنجايی كه در نقشه های فرش 
رنگ های متعددی استفاده می شود، و پالت های موجود در بازار نيز محدود به تعداد مشخصی بخش مجزا از 

هم هستند، استادكاران از ظرف هايی مانند كاسه های كوچک به جای پالت استفاده می كنند.
مزيت اين كاسه ها اين است كه می توان مقدار زيادی رنگ را در آنها تركيب و آماده نمود و برای مدت ها 
مورد استفاده قرار داد. ديگر اينكه رنگ هر ظرف كامالً مستقل بوده و با رنگ های ديگر تركيب نخواهد شد.

 قلم موها: در روش به كارگيری گواش از قلم موهايی كه دارای نوكی نرم و صاف هستند استفاده می كنند. 
قلم موهای آبرنگ و گواش بر حسب نوع استفاده و اندازه به درجات مختلفی از صفر الی دوازده تقسيم بندی 
سطوح  برای  می شود.  استفاده   10 و   ۸ و   ۶ شماره  قلم موهای  از  بزرگ تر  سطوح  پوشاندن  برای  می شود. 
كوچک تر و همچنين مرزبندی ها و يا خطوط محيطی شكل ها و فرم ها اغلب از قلم موهای شماره  ۳ و 5 

می شود. استفاده 

 کاغذ: برای هر كدام از كارهای طراحی، نسخه برداری و يادداشت برداری های تصويری و حتی آزمايش و 
تست رنگ، استفاده از كاغذ اجتناب ناپذير است. كاغذهايی كه برای نسخه برداری و طراحی از نقشه های فرش 

استفاده می شوند عبارت اند از: كاغذ سفيد، كاغذ پوستی، كاغذ روغنی و كالک.
مدادپاک كن،  راپيدوگراف،  از:  عبارت اند  كه  می شود  استفاده  نيز  ديگری  ابزارهای  از  فوق  موارد  بر  عالوه 

. رنگی  مداد  ته گرد،  سوزن  كاغذی،  نوارچسب  مدادتراش، 

افراد طراحی شده باشد. در  با كار عملی   لباس کار: لباس كار به تن پوشی گفته می شود كه متناسب 
كار  لباس  اداری  كارهای  برخی  در  باشد.  انسان  بدن  محافظ  كار   بايد  لباس  و خطرناک  كارهای سنگين 
حالت  رسمی داشته و جايگاه شغلی فرد را نمايش می دهد. برای كارگاه نقشه كشی لباس كار بايد سبک، آزاد 
و راحت باشد. وظيفه اصلی لباس كار در كارگاه نقشه كشی جلوگيری از رنگی شدن لباس های اصلی طراح و 
نقاش است. به طور معمول لباس كار كارگاه های طراحی و نقاشی و نقشه كشی به رنگ سفيد انتخاب می شوند 
تا در صورت آلوده شدن به رنگ مشخص شود. ضمناً داشتن جيب و محل قرار گيری مداد و نوشت افزار از 

ويژگی ديگر اين لباس است. 
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

2  ایستایی 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 كامالً سالم و بدون شكستگي باشد. 

3 تنظیم 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 
۳0 درجه است و شيب بيشتر براي رنگ آميزي نقشه مناسب نخواهد بود.

به منظور استفاده مناسب از ابزار، مواد و تجهيزات الزم است تا برای ارائۀ بهتر مراحل كار به شيوه  ای شايسته 
انتخاب و آماده كرد. 

پس از انتخاب ابزار و وسايل مناسب مطابق با توضيحات زير آنها را آماده نماييد:

 مراحل کنترل و آماده سازی   و میزنور:  

1 سیستم برق و روشنایی میز: قبل از شروع به كار بايد ابتدا از سالمت سيستم برق رسانی و روشنايی ميز 
نور اطمينان حاصل نمود، لذا دوشاخۀ برق ميز را كنترل و به پريز برق متصل نماييد و از سالمت المپ ميز 

مطمئن شويد.

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

براي تسلط بر كار و پیشگیري از خستگي زودرس كمر باید زاویه سطح میز را متناسب با قد 
خود تنظیم نمود.

در صورت وجود شکستگي و ترك خوردگي در شیشه میز نور باید سریعًا آن را تعویض كرد.

ایمنی

ایمنی

ایمنی و 
بهداشت

آماده سازی تجهیزات کارگاهی، ابزار و مواد مصرفی
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مراحل کنترل و آماده سازی صندلی

بدون  و  سالم  نظر  هر  از  بايد  نور  ميز  كنار  در  استفاده  مورد  صندلي  اجزای صندلی:  كنترل سالمت   1
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 

است. شكسته شدن آن شده 

از نظر حفظ فيزيک بدن و حالت صحيح نشستن روي  2 تنظیم ارتفاع صندلی متناسب با ارتفاع میز: 

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.

كنترل اجزای صندلي و كسب اطمینان از سالمتي قبل از نشستن بر روي آن از ضروریات ایمني 
و انجام كار است.

از  قبل  لذا  است.  بدن  و حفظ سالمت  اصول ایمني  نکته در  ارتفاع صندلی مهم ترین  تنظیم 
شروع كار ابتدا صندلي خود را بررسي و ارتفاع آن را نسبت به قد خود و ارتفاع میزكارتان 

نمایید. تنظیم 

به نظافت محيط و تجهيزات كارگاهی توجه نماييد.

4 نظافت و تمیزی سطح شیشۀ میز: قبل از شروع كار روي ميز نور بايد سطح شيشه آن را از هرگونه 

آلودگي )مخصوصاً آثار چسب نواري( پاک و تميز نمود. آلودگي  ها باعث ايجاد سايه بر روي كاغذ شده، در طرح 
و نقش اختالل ايجاد می كنند. 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.

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

پاورپوینت2:   ورزش برای پاور پوینتبهداشت
پشت میز و صندلی

ایمنی

ایمنی و 
بهداشت
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از دستۀ كاتر  باید  تیغه  اولین خط روی  تیغه، فقط   برای شکستن نوك 
تیغه )شکل 13-1( موجب چند  از حد  باز كردن بیش  باشد.  خارج شده 
به سمت شما وجود  آن  قطعات  پرتاب  و خطر  تیغه خواهد شد  تکه شدن 

خواهد داشت.
 مراقب باشید قطعۀ شکسته شده از تیغه  های كاتر در دسترس كودكان 

قرار نگیرد.

 مراحل کنترل و آماده سازی ابزار و مواد مصرفی

1 کنترل سالمت ابزار برش )کاتر( و بررسی تیغۀ آن: در استفاده از ابزارهاي 
تيز و بُّرنده هميشه با احتياط عمل نماييد و كاتر از اين ابزارها است. هميشه قبل 
از استفاده از كاتر، تيغۀ آن را كنترل كنيد. در صورت زنگ زدگی، آن را تعويض 

نماييد)شكل 7ـ1(.
از ابزار كاتر برای برش كاغذ و گاهی برای تراشيدن و حالت دادن نوک  معموالً 
ُكند  تيغۀ كاتر  از مدتی نوک  بعد  اين قبيل استفاده شده و  از  مداد و كارهايی 
می شود. روی تيغۀ كاتر شيارهای ظريفی با فواصل معين وجود دارد)شكل ۸  ـ1(، 
كه در صورت ُكند شدن تيغه می توان از روی اين خطوط، به ترتيب هر قسمت از 
تيغه را شكسته تا بخش های ديگر تيغه كه هنوز تيز هستند، مورد استفاده قرار 

گيرد. 
در انتهای دسته كاتر قطعه  ای وجود دارد كه برای شكستن نوک تيغه كاتر استفاده 

می شود )شكل 9ـ1(. 

مراحل شکستن نوک تیغۀ کاتر
 قطعۀ انتهايی دستۀ كاتر كه شكافی در انتهای آن وجود دارد را از دستۀ كاتر 

جدا كنيد.
 تيغه كاتر را به اندازة يک خط، باز كنيد و نوک تيغه را داخل شكاف اين قطعه 

قرار دهيد )شكل 10ـ1(.
كاتر را به گونه ای در دست بگيريد كه جهت شيارهای روی تيغه به سمت شما 
باشد )شكل 11ـ1(، سپس با فشار دست در جهت مخالف، نوک تيغه را بشكنيد 

)شكل 12ـ1( .

ایمنی و 
بهداشت

شکل 7ـ 1  ـ زنگ زدگی تیغۀ 
کاتر

روی  شیارهای  1ـ  8ـ  شکل 
تیغۀ کاتر

شکل 9ـ 1ـ شکاف موجود 
در قطعۀ انتهایی دستۀ کاتر

شکستن  روش  1ـ  10ـ  شکل 
انتهایی  قطعه  با  کاتر  تیغۀ 

دستۀ آن

شکل  11ـ 1ـ روش شکستن 
تیغۀ کاتر

جداسازی  1ـ  12ـ  شکل 
بخش ُکند شدۀ تیغه شکل  13ـ 1ـ خطر در شکستن تیغه و پرتاب شدن قطعات آن به طرف صورت انسان
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3 تراشیدن 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، نوک مداد را به گونه  اي مي تراشند كه بتوان با يک 
حركت داخل خانه  هاي شطرنجي نقشه را پُر كرد.

نقشه بستگی دارد. هرچه خانه های كاغذ  به شماره كاغذ شطرنجی  تنظیم ضخامت نوك مداد  و   تراش 
می تراشد. تیزتر  و  نیز ظریف تر  مداد  نوك  باشد  شطرنجی كوچک تر 

2 کنترل و نظافت سطح خط  کش: خط  كش از جمله ابزارهايي است كه با كاغذ نقشه، تماس پيدا مي  كند. 
از اين رو اگر سطح خط  كش آلوده و كثيف باشد، باعث كثيفي كاغذ نقشه خواهد شد. سطح خط كش را با 

پارچه نم دار و مرطوب تميز می كنند. 

ایمنی و 
سطح بهداشت دائمي  نظافت  و  كنترل 

خط  كش از جمله نکاتي است كه 
داد. قرار  توجه  مورد  باید 

شکل 14ـ 1ـ تمیز کردن سطح خط کش با پارچه مرطوب
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

تعریف و طبقه بندي انواع کاغذ نقشه

شکل 16ـ 1ـ شماره گذاری روی نقشه به جای رنگ آمیزی

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

كاغذ نقشه به كاغذهای شطرنجی گفته 
می شود كه اندازه خانه های آن براساس 
معـيارهای رايج بافت فرش ترسيم شده 
باشند و امــكان طراحی و اجرای نقشه 
باشد.  داشته  وجود  آنها  روی  فرش 
كاغذهای نقشه دارای خانه هايی با ابعاد 
متـفاوت و با خـطوطی به رنگ سياه و 
قرمز توليد می شـــوند. نقـشه هايی كه 
دارای خطوط قرمز هستند بيشــتر در 
منطقۀ آذربايجان، مخصوصاً شهر تبريز 
رواج دارد. روش رنگ آميزی نقشه های 
اين منـطقه مــتفاوت از ديـگر مناطق 

است. 
نقشه هايی كه دارای خطوط سياه هستند، 
بعد از طــراحی به طور كامل رنگ آميزی 
می شوند)شكل 15-1(. اما نقشه هايی كه 
دارای خطوط قرمز هستند، معموالً به جای 
رنگ آميزی، شماره  گذاری می  گردند. يعنی 
برای هر رنگ شـماره ای در نظر گرفـته 
می شود و آن شـماره در جای مشـخص 
خود، روی نـقشه نوشــته مـی شـود)شكل 
1۶ـ1(. بافنـدگان براساس آن شماره ها و 
رنـگ بنــدی نخ  هايی كه روی كارت  های 
مخـصوص نــمونه  گذاری شـده اند )شكل 

17ـ 1(، اقدام به بافتن فرش می كنند. 
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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

 طبقه بندی انواع کاغذ نقشه 

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

الف( كاغذهاي با خطوط شطرنجی سياه در اندازة 1A1 توليد می شوند.
محاسبه رج شمار اين كاغذها براساس يک چهارم ذرع )چارک( يعني اندازه اي برابر با 2۶ سانتي متر است. به 
همين دليل شماره هاي 200، 1۸0، 1۶0، 140، 120 و 100 َرگ در زير هر كاغذ نوشته شده است. اين 
شماره نشان مي دهد كه در هر 2۶ سانتي متر اين كاغذ چند خانه شطرنجي وجود دارد. مثاًل كاغذ شماره 
120 نشان دهنده اين است كه اندازه شطرنجي روي آن به گونه اي است كه در هر 2۶ سانتي متر آن 120  خانه 

وجود دارد. پس هرچه شماره كاغذ بزرگ تر باشد يعني شطرنجي آن ريزتر است. 
حال بايد ديد كه اين اعداد چگونه و بر چه اساسی ايجاد می شوند؟ در گذشته كه واحدهای اندازه گيری دقيق 
و استانداردی وجود نداشت، مردم هر منطقه برای تعيين اندازه از معيارهای خاص خود استفاده كرده اند. در 
ايران برای اندازه گيری طول از واحد   » ذرع «2 استفاده می شد؛ البته در هر منطقه از ايران نيز ذرع اندازه نسبتاً 
متفاوتی داشته است. مثاًل در منطقه فارس، اصفهان، كاشان و قم هر ذرع برابر با 104  سانتی متر، در منطقه 

كرمان 10۸ سانتي متر و در مناطق آذربايجان حدود 112 سانتي متر بوده است. 
ضمناً بايد اضافه كرد كه در هنر فرش بافی يک واحد اندازه گيری ديگری نيز به اسم » گرة ذرعی« وجود دارد. 

» گرة ذرعی« معادل يک شانزدهم »ذرع« است.

1ـ اندازة A1 برابر است با 59/4 × ۸4 سانتی متر است.
2ـ در برخي مناطق از جمله استان فارس اصطالح »َگز« رايج بوده است. 

کاغذ نقشه فرش

کاغذهای با خطوط شطرنجی قرمز کاغذهای با خطوط شطرنجی سیاه

محاسبه رج شمار: 7 سانتی مترمحاسبه رج شمار: 6/5 سانتی متر
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امروزه واحد متر جايگزين واحد ذرع شده است و تعداد 
از  )10سانتي متر(  دسي  متر  هر  در  موجود  گره  هاي 
اما در  آن فرش محسوب مي شود،  بافت  تراكم  فرش، 
محاسبات بازاري از واحد » رج شمار« كه بيانگر تعداد 
گره در يک شانزدهم ذرع )گره ذرعی( است، استفاده 

می كنند. 
روش محاسبۀ رج شمار در بافت فارسی به اين گونه است 
كه ابتدا بايد »گرة ذرعی« را مالک عمل قرار داد. براي 
تعيين گره ذرعي در هر منطقه، ذرع رايج آن منطقه را 
بر عدد 1۶ تقسيم كرده تا اندازه گره ذرعي به دست آيد. 
بر  را  فارس كه 104 سانتي متر است  مثاًل ذرع منطقۀ 
1۶ تقسيم كرده و عدد ۶/5 حاصل مي شود. پس گره 
ذرعي منطقه فارس برابر با ۶/5 سانتي متر است. در ادامه 
عدد درج شده روي كاغذ نقشه را به 4 تقسيم می كنند. 
اين است كه در هر  بيانگر  تقسيم،  اين  از  عدد حاصل 
گره ذرعی اين نقشه چه تعداد مربع كوچک وجود دارد.
به عنوان مثال: كاغذ شمارة 100 رگ را محاسبه می كنيم.

100 : 4 = 25

در هر ۶/5 سانتی متر اين كاغذ 25 مربع كوچک وجود 
دارد و فرشی كه براساس اين نقشه بافته می شود در هر 
۶/5 سانـتی متر آن 25 گره وجود خواهد داشت و يا به 
عـبارتی ديگر چون يک چهارم ذرع مناطق فارسی باف 
برابر با 2۶ سانتی متر است )2۶ = 4 : 104سانتی متر(، 
عدد 100 روی اين كاغذ نشان می دهد كه در هر 2۶ 
سانـتی مـتر)يـک چـهارم ذرع( آن 100 مـربع كوچک 

وجود  دارد.

شکل  19ـ 1 ـ نمایش واحد اندازه گیری ذرع 
و تقسیمات آن
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

160 : 4 = 40

آن چنين  نتيجه  محاسبه  نماييم  را  كاغذ شماره 1۶0 رگ  چنانچه 
خواهد بود:

در هر ۶/5 سانتی متر اين كاغذ 40 مربع كوچک وجود دارد. يعنی 
بافته شود در هر 2۶ سانتی متر آن  نقشه  اين  براساس  فرشی كه 
1۶0 گره و يا در هر ۶/5 سانتی متر آن 40 گره زده خواهد شد. 
پس تراكم بافت اين فرش از فرشی كه مطابق نقشه 100 رگ يا 
120 رگ بافته می شود بيشتر بوده و نقوش آن ظريف تر و زيباتر 

ديده خواهد شد.

تجربه و
مسئله: یک نقشه به ابعاد 150 در 250 سانتي متر روي کاغذ 120 رگ اجرا شده است.  عمل

محاسبه كنيد:
1 در عرض  اين نقشه چند خانه مربعي كوچک وجود دارد؟ 

2 فرشي كه مطابق اين نقشه بافته شده است، در طول و عرض آن چند گره وجود دارد؟

در محاسبات برای تعيين تعداد خانه های شطرنجی در عرض و طول نقشه، اعداد به دست آمده را به صورت 
مضربی از عدد 5 گرد می كنند. مثاًل اگر تعداد گره های عرض فرش، عدد ۶52/5 باشد، آن را به يكی از اعداد 

۶55 يا ۶50 تبديل می كنند. 
گرد كردن اعداد به مقدار عدد آخر نيز بستگی دارد. چنانچه اين عدد بيشتر از 2/5 باشد، آن را اضافه كرده و 

به 5 گرد می كنند )  ۶55   ⇒  ۶5۳  (. اگر كمتر از 2/5 باشد، آن را به صفر گرد می كنند )۶50  ⇒  ۶52 (.

اگر در محاسبه يک نقشه، اعداد 547 و 99۸ برای تعداد گره های عرض و طول حاصل شود، آنها را چگونه 
گرد می كنند؟

توجه كنید

بحث و 
گفت وگو
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شکل 20ـ 1ـ کاغذ 100 رگ

شکل 21ـ 1ـ کاغذ 120 رگ

شکل 22ـ 1ـ کاغذ 140 رگ

شکل 23ـ 1ـ کاغذ 160 رگ

شکل 24ـ 1ـ کاغذ 180 رگ

واحد رج شمار

واحد رج شمار

واحد رج شمار

واحد رج شمار

واحد رج شمار

کاغذ 100 رگ که در هر 26 سانتی متر آن 100 خانه مربعی کوچک و 
در هر 6/5 سانتی متر آن 25 خانه مربعی کوچک وجود دارد.

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

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

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

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

4

4

4

4

5

5

6

6

5
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ب( كاغذهای رايج در منـطقۀ تبـريز و مـناطق تابع 
آن، دارای خطوط قرمز هستند و در قطع A2 توليد 
می شوند. همان طور كه قباًل نيز گفـته شد، كاغذهای 
قرمز برای نقشه هايی كه به جای رنگ آميزی از روش 
اما  شماره گذاری استـفاده می كـنند، به كار می رود. 
از آنـجايی كه واحد ذرع در آن مـناطق برابر با 112 
سانتی متر است و يک شانزدهم ذرع آن منطقه برابر 
با 7 سانتی متر خواهد بود، لذا محاسـبه رج شمار در 

آن مناطق بر پايه 7 سانتی متر انجام می شود. 
اعداد درج شده روی كاغذهای با خـطوط شطـرنجی 
قرمز، بيان كنندة تعداد مربع  های كوچک آن در واحد 
7 سانـتی متر است. اين اعداد با اخـتالف 5 شماره با 
يكديگر، روی كاغذها درج می شوند. مانند: 50، 45، 

40، ۳5 و۳0 رج.
اندازه و ابعاد هر نقشه، به ابعاد فرش آن بستگی دارد 
و كيفيت هر فرش نيز به شماره و رج شمار كاغذ نقشۀ 
آن مربوط می شـود. بنابراين همواره توصـيه می شود 
كه برای نقطه كردن يک نقشه، شمارة كاغذ شطرنجی 
با رج شمار نقشۀ اصلی و يا فرش مطابقت داشته باشد. 
هر چند امروزه می توان طرح را روی كاغذ نقشه  ای با 
خانه  های بزرگ تر رنگ آميزی نمود تا بافنده بتواند، 
راحت تر و سـريع  تر، خانه های نقـشه را شمارش كرده 
و بـبافد، اما تعـداد خانه  های شطرنجی نقـشه، بايد با 
تعداد گره  های فرش در عرض و طول آن مطابق باشد. 
به طور مـثال: كاغذ نقـشه  ای با رج شـمار 120 رگ 
با رج شمار  بافت فرشی  توان جهت  را می  )۳0 رج( 
200رگ )50 رج( مورد استفاده قرار داد. در چنين 
حالـتی، اندازه نقـشه َمد نظر نخواهد بود، بلـكه تعداد 
خانه  های شطـرنجی آن در عرض و طول نقـشه مهم 
است. چرا كه تعـداد خانه  های شطـرنجی نقـشه بايد 
با تعـداد گره  هايی كه در عرض و طول فرش بافـته 

می شود، برابر باشد.

نقشه با خطوط شطرنجی سياه

نقشه با خطوط شطرنجی قرمز

شکل 25ـ 1ـ نمونه های کاغذ نقشه فرش
 به لحاظ رنگ خطوط شطرنجی
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 طبقه بندی انواع کاغذ نقشه:

براساس جدول شماره 2۶ـ1، كاغذهای نقشه را تفكيک و دسته بندی كنيد.
تجربه و
 عمل

تجربه و
 عمل

یک فرش به ابعاد 210 در 305 سانتي متر، با رج شمار 45 موجود است. مسئله
1 برای اجرای مجدد نقشۀ آن، چه نوع كاغذی و با چه رج شماری نياز است؟

2 برای اجرای اين نقشه، چند برگ كاغذ شطرنجی الزم است؟ 
3 در عرض اين نقشه، چند خانه مربعي كوچک وجود خواهد داشت؟ 

4 در طول اين نقشه، چند مربع بزرگ )ده در ده خانه ای( وجود خواهد داشت؟
برای حل مسئلۀ فوق از معلم خود راهنمايی بخواهيد و با هم كالسی های خود مشورت كنيد.

بحث و 
گفت وگو

چه  با  كاغذی  آن،  نقشۀ  اجرای  برای  شود،  بافته  فارسی  روش  به  فوق  فرش  باشد  قرار  اگر 
شماره  ای مناسب است؟
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شکل26ـ 1ـ مقایسه و تطبیق شماره کاغذهای شطرنجی با خطوط سیاه و کاغذهای شطرنجی با خطوط قرمز

کاغذهای نقشه قالی

کاغذهای نقشه به روش رنگ آمیزیکاغذهای نقشه به روش شماره گذاری

در خصوص سؤال زير با يكديگر بحث و تبادل نظر نماييد:

چرا برای رنگ آمیزی نقشه های فرش، كاغذهای شطرنجی با خطوط سیاه مناسب تر هستند؟

بحث و 
گفت وگو

200 رگ

180 رگ

160 رگ

140 رگ

120 رگ

100 رگ

50 رج

45 رج

40 رج

35 رج

30 رج

25 رج
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در تصوير زير مقايسۀ طراحی يک دايره در كاغذهايی با رج شمارهای مختلف نمايش داده شده است.

شکل 27ـ 1ـ  تفاوت تصویر دایره در رج شمارهای مختلف نقشۀ فرش

180 رگ
45 رج

160 رگ
40 رج

100 رگ
25 رج

120 رگ
30 رج
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تجربه و
 عمل

 با استفاده از پرگار در هركدام از شطرنجی های 
زير، دايره ای به شعاع ۳ سانتيمتر ترسيم كنيد.

 با هدايت معلم و با الگو برداری از )شكل1-27(، 
دايره هايی كه ترسيم نموده ايد را به نقطه تبديل 

كنيد.

     
     

 در مورد درستی و يا غلط بودن روش نقطه كردن 
دايره ها با هم كالسی های خود مشورت كنيد.

شکل 29ـ 1ـ شطرنجی 100 رگ

شکل 28ـ 1 ـ شطرنجی 140 رگ

شکل 30ـ 1 ـ شطرنجی 180 رگ

حال به دایره هایی كه در شطرنجی ها ترسیم كرده اید نگاه كنید. كدام یک از نقش های دایره 
كیفیت تصویری بهتری خواهد داشت؟

بحث و 
گفت وگو
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روش های چسباندن کاغذهای نقشه به یکدیگر

اتصال دائم با چسب اتصال موقت با سوزن ته گرد

روش های چسباندن کاغذهای نقشه به یکدیگر

شکل  31ـ 1ـ نمودار روش های اتصال کاغذهای شطرنجی نقشۀ فرش به یکدیگر

نقشه های بزرگ فرش از اتصال چندين كاغذ شطرنجی به يكديگر ساخته می شوند. برخی اساتيد فن عقيده 
دارند كه بهتر است كاغذهای نقشه برای انتقال طرح روی آنها به طور موقت به يكديگر متصل شوند و برای 
رنگ آميزی و نقطه كردن بايد آنها را از هم جدا كرد و پس از اتمام رنگ آميزی مجدداً و به طور دائم به يكديگر 
متصل شوند. دليل اين اساتيد برای جداسازی كاغذهای نقشه در مرحله رنگ آميزی اين است كه بزرگ بودن 
بيش از حد كاغذ نقشه، مزاحمت هايی را برای نقاش فرش به وجود خواهد آورد كه با جداسازی اين كاغذها از 

يكديگر اين مشكالت برطرف خواهد شد.
بر خالف نظريۀ فوق، گروه ديگری از اساتيد هم معتقدند كه كاغذهای نقشه از همان ابتدا تا آخر كار بايد به يكديگر 
چسبانده شوند. چون جدا شدن كاغذها از يكديگر امكان بروز اشتباه در رنگ آميزی )مخصوصاً در مرحله نقطه كردن( 

را افزايش خواهد داد.

روش اتصال موقت کاغذهای شطرنجی نقشه

 اول؛ چيدمان و نحوه قرارگيری كاغذها به يكديگر را مشخص می كنند.
 سپس لبه سفيد آن سمت از كاغذها كه قرار است به يكديگر متصل شوند را به سمت پشت كاغذ خم 

كرده و تا می زنند. 
 در نهايت لبه های تا زده شده را روی يكديگر قرار داده و با سوزن ته گرد به يكديگر متصل می نمايند.

 پس از انتقال طرح روی كاغذ، خطوط طرح را در محل های اتصال كاغذها تا حدود پنج خانه از هر كاغذ را 
رنگ و نقطه می كنند. سپس كاغذها را از يكديگر جدا كرده و هر يک را به ترتيب رنگ آميزی و نقطه گذاری 

خواهند كرد.

بايد توجه داشت كه خطوط هر دو كاغذ كاماًل در 
موازات يكديگر قرار گرفته باشند.
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

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

1
1 2

2

4

4

3

3
5 6
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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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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

 روش اتصال دائم کاغذهای شطرنجی نقشه

 اول؛ چيدمان و نحوة قرارگيری كاغذها به يكديگر را مشخص می كنند.
 سپس لبۀ سفيد كاغذی كه قرار است به كاغذ ديگر متصل شود، به كمک خط كش فلزی و كاتر برش 

می زنند. 
 لبۀ سفيد كاغذ ديگر را چسب كاری كرده و زير كاغذی كه لبۀ سفيد آن برش داده شده است، قرار داده 

و به يكديگر می چسبانند.

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

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

شکل 40ـ 1 ـ روش برش لبه اضافی کاغذ با کاترشکل 39ـ 1ـ روش مهارکردن خط کش فلزی با دست   
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 اصول استفاده از کاتر در برش کاغذ

 برش كاغذ نقشه بايد روی ميز شيشه  ای انجام شود.
 تيغه كاتر را به اندازه يک سانتی متر بيرون بياوريد.
 برای برش، حركت كاتر بايد از باال به پايين باشد.
 سعی كنيد، برش كاغذ با يک حركت انجام شود. 

 بهترين زاويه قرارگيری تيغۀ كاتر نسبت به كاغذ، حداكثر۳0 درجه است.

ایمنی

 اگر راست دست هستید:ایمنی
كاتر بايد در دست راست شما باشد و خط  كش را با دست چپ در جای خود مهار كنيد.

كاتر بايد در سمت راست خط كش قرار بگيرد.
اگر زمانی مجبور شويد كه برش را در جهت افقی انجام دهيد، تيغۀ كاتر بايد باالی خط كش قرار گرفته و 

حركت كاتر بايد از سمت چپ به سمت راست باشد.
 اگر چپ دست هستید:

كاتر را با دست چپ بگيريد و با دست راست خط كش را در جای خود مهار كنيد.
كاتر بايد در سمت چپ خط كش قرار بگيرد.

اگر زمانی مجبور شويد كه برش را در جهت افقی انجام دهيد، تيغۀ كاتر بايد باالی خط كش قرار گرفته و 
حركت كاتر بايد از سمت راست به سمت چپ باشد.

در استفاده از كاتر كاماًل مراقب باشید!

شکل 41ـ 1ـ انگشتان دست باید در میانه خط کش قرار 
گرفته باشند.

شکل 42ـ 1ـ  روش خطرناک در نگه داشتن خط کش 
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

ایمنی
پس از اتمام برش كاری، تیغه كاتر را بسته و در جعبه ابزار قرار دهید.

 روش و مراحل چسباندن لبه  های کاغذ نقشه به یکدیگر 

        شکل 44ـ 1ـ چسباندن ابتدای لبه کاغذها به یکدیگرشکل  43ـ 1ـ چسب کاری مقداری از لبه سفید کاغذ

 بايد توجه داشت كه خطوط هر دو كاغذ كاماًل در موازات يكديگر  قرار گرفته باشند.

شکل 46ـ 1ـ چسباندن کامل لبۀ کاغذها به یکدیگرشکل 45ـ 1ـ چسب کاری بخش دیگری از لبه کاغذ
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تعریف انواع نسخه برداری

به طور كلي نسخه برداري به دو روش مستقيم و غير مستقيم دسته بندي مي شود.

غیر مستقیم مستقیم)نسخه ورچین(

روش های نسخه برداری

 روش مستقیم  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 يک 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 جايگاه از كاغذ شطرنجی عالمت گذاري شده و به همان 

رنگ نيز رنگ آميزي شود. 

كوچک  نقشه هاي  نسخه برداري  برای  مناسبی  شيوه  روش،  اين 
است. با  اين روش نيز مي توان با شمارش گره هاي پشت يک قالي 

نيز نقشۀ آن را تهيه نمود. 
به دليل شمارش رج به رج خانه هاي شطرنجي يک نقشه و يا شمارش 
رج به رج گره هاي يک قالي و اجراي رج به رج و خانه به خانۀ آن در 

كاغذ نقشه به آن»   نسخه ورچين« نيز مي گويند.

شکل 47ـ 1ـ دسته بندی روش های نسخه برداری
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

تجربه و
 عمل

در شكل های 4۸ـ1 و 49ـ1 نقوش ساده ای بر زمينه شطرنجی نمايش داده شده است. با مشورت و راهنمايی 
معلم خود اين نقوش را روی زمينه شطرنجی مقابل آنها به روش مستقيم )نسخه ورچين( نسخه برداری كنيد.

 پيشنهاد می شود برای رنگ آميزی آنها فعاًل از مداد رنگی استفاده كنيد.

نقوش زير را روی كاغذهايی با رج شمار مختلف نسخه برداری كرده و بررسی كنيد كه روی كدام كاغذ بهتر 
ديده می شوند.

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

شکل 49ـ 1  ـ گل های دیگر موسوم به »نقطه شمار« ـ  مناسب برای تمرین نسخه برداری مستقیم )نسخه ورچین(



30

 روش غیرمستقیم  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 كنند. در اين روش براي 
اجراي طرح نقشه معموالً از كاغذ پوستي استفاده مي كنند، يعني كاغذ پوستي را روي نقشه يا پشت يک 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 دليل نوع رنگ های به كار برده شده در نقشه های فرش، خطوط محيطی تصاوير و جزئيات 
آنها را نمی توان از روی كاغذ پوستی مـشاهده نمود. در چنين شرايطی از كاغذ روغـنی كه معموالً برای تهيه 
الگوهای خياطی و يا در شيرينی پزی به كارگرفته می شوند و يا از كاغذ كالک كه در نقشه كشی كاربرد دارد 
استـفاده می شود. اين كاغذها از كاغذ پوستی شفاف تر هستند. اما اشـكال عمـده ای كه در اين دو نوع كاغذ 
وجود دارد اين است كه پاک كردن خطوط مدادی از روی آنها موجب سياه شدن سطح آنها خواهد شد. لذا 

بهـتر است برای ترسيم خطوط روی اين نوع كاغذ از خودكار استفاده شود.

شکل 50 ـ 1 ـ  مقایسه میزان شفافیت کاغذهای پوستی، کالک و روغنی نسبت به یکدیگر
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

شکل  51  ـ 1 ـ قرار دادن کاغذ روغنی روی نقشه و ترسیم خطوط محیطی نقوش

شکل  52 ـ 1   ـ طرح مدادی استخراج شده از روی نقشۀ قدیمی
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 وظیفۀ شما در حفظ و مراقبت از میراث فرهنگی چیست؟
 آیا با كپی برداری از نقشه های قدیمی  می توان در حفظ چنین آثاری نقش مؤثری ایفا نمود؟

 استخراج طرح از نقشه فرش 

نقشه زير را به روش غير مستقيم نسخه برداری كنيد.  تجربه و
 عمل

براي استخراج طرح نقشه فوق، مراحل ذیل را به ترتیب انجام دهید:
 يک كاغذ پوستي به اندازه و ابعاد متناسب، روی آن تثبيت كنيد.

 خطوط باال و پايين طرح را با خط كش ترسيم كنيد. چنانچه كاغذ پوستی جابه جا شود اين خطوط به شما 
كمک خواهد كرد تا آن را مجدداً در جای خود قرار دهيد.

 با استفاده از مداد، خطوط محيطی نقوش و تزيينات نقشه را ترسيم نماييد.
 در بخش هايي كه نياز به رسم خطوط صاف عمودي، افقي و دايره اي است، از ابزارهاي كمكي مانند خط كش، 

گونيا و پرگار استفاده كنيد.

بحث و 
گفت وگو

شکل  53 ـ 1ـ  قسمتی از یک نقشه قدیمی مربوط به منطقه قم
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

انتخاب کاغذ نقشۀ مناسب با توجه به طرح 

همان گونه كه پيش از اين گفته شد، هر يک از كاغذهاي نقشه داراي شماره ه ايي است كه به آن رج شمار 
گفته مي شود. براي نسخه برداري از نقشه هاي ديگر، بايد كاغذ نقشه اي انتخاب نمود كه شمارة رج شمار آن با 
شمارة 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 مالک عمل انتخاب قرار مي دهند. 
اين نكات از اين قرارند:  

 توجه به جزئیات طرح: چنانچه اجزای تزييني موجود در يک طراحي ريز و كوچک 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، نقشه هايي ظريف با جزئيات بيشـتر 

اجرا كرد.
 منطقه بافت: در هر منطقه طرح هايي رايج هستند و بر اين اساس اندازه و ابعاد جزئيات اين طرح ها در 
نوع و اندازه رج شمار كاغذ نقشه تأثير داشته است. از اين رو در هر منطقه، نمونه هاي مشخصي از كاغذ نقشه 

مورد استفاده قرار می گيرند.
 نقشه اصلي و اولیه طرح: چنانچه طرحي كه در اختيار داريم، از يک نقشه ديگر استخراج شده باشد، 

پس كاغذ نقشه اي را انتخاب نماييد كه رج شمار آن با رج شمار نقشۀ اصلی مطابقت داشته باشد.

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

تثبیت کاغذ 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 يا نوارچسب كالک(.

 مجدداً وضعيت قرارگيری طرح نسبت به خطوط شطرنجی، روي ميز نور بررسي نماييد و اطمينان حاصل كنيد 
كه خطوط طرح بر خطوط شطرنجی منطبق باشد.

تجربه و
 عمل

بحث و 
گفت وگو
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تعریف اصول و تشریح روش انتقال طرح  

شکل 54  ـ 1ـ  تطبیق کاغذ شطرنجی با نقشه اصلي روي میز 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 طرح ها و نقوش به كارگرفته شده در فرش هاي مختلف، موجب 
شناخت فرم، شكل، حالت و حتي اسم و نام اين نقوش مي شود. در فرش هاي اصيل نقوش به گونه اي انتخاب 
و استفاده شده اند كه ارتباطي منطقي بين آنها وجود داشته باشد و فرش هايي 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 ( طرح ها و نقوش مي پردازند.
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انتقال طرح بر کاغذ نقشه

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 يک كار خوب آگاهند. به همين دليل اغلب هنرمندان 
را سرمايه خود  ابزار خوب  و  مرغوب هستند  با كيفيت  و  مناسب  ابزار  دنبال  به  كارهاي خود  اجراي  براي 

مي دانند.
طاقت، تحمل و صبر: مهم ترين اصل برای اجرای نقشه فرش، داشتن صبر و تحمل زياد 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.

با راهنمایی معلم خود، درخصوص شایستگي هاي فني و غیر فنِي در انتقاِل طرح، با دوستان خود بحث و 
گفت و گو كنید. سپس دریافت های خود را با ذكر دالیل، در یک برگه بنویسید و در كالس ارائه كنید.

بحث و 
گفت وگو
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 تشریح روش انتقال طرح 

برای انتقال طرح از كاغذ پوستی به كاغذ نقشه می توان يكی از روش های زير را به كار برد:
استفاده از میز    نور: كاغذ پوستي طرح دار را زير كاغذ نقشه گذاشته و آنها را روي ميز نور قرار مي دهند. به 
كمک 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 كرد.
برای قرينه سازی و تكرار نقوش، كاغذ نقشه را تا زده و روی ميز نور قرار می دهند و طرح قابل مشاهده را 

ترسيم می كنند. مجدداً 

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

 روش های كاربنی و گرده گذاری در گذشته استفاده می شده اند و امروزه از روش میز نور برای 
استفاده می كنند. انتقال طرح 

 در تمامي روش هاي مذكور ترسیم خطوط از باالي نقشه شروع مي شود و در پایین نقشه به اتمام 
رسید.  خواهد 

استفاده می كرده اند كه  از روش های ديگری  است،  نداشته  نور وجود  ميز  از  استفاده  امكان  در گذشته كه 
از: اند  عبارت 

روش کاربن: كاغذ پوستی )دارای طرح( را بر روی كاغذ نقشه و در محل مناسب خود تنظيم و تثبيت می كنند؛ 
سپس كاربن را بين آنها می گذارند. با كشيدن مداد روی خطوط طرح كاغذ پوستی، تصوير طرح روی كاغذ 

نقشه منتقل می شود.
براي قرينه سازي می توان كاغذ پوستی را معكوس كرده، روی كاغذ نقشه قرار داد و با استفاده از كاربن و فشار 

مداد بقيه طرح را به شكل معكوس روی كاغذ نقشه منتقل كرد.
روش گرده گذاری: برای استفاده از اين روش ابتدا با استفاده از يک سوزن نسبتاً ضخيم خطوط طرح روي 
كاغذ پوستي را با فواصل منظم و نزديک به هم سوراخ كاری می كنند. اندازه و ابعاد اين سوراخ ها بايد به حدی 
باشد كه ذرات پودر رنگ بتوانند از آنها عبور نمايند. سپس مقداری پودر رنگين را درون يک كيسه كوچک 
از جنس پارچه پنبه ای نازک ريخته، پوستی طرح را روی كاغذ نقشه تثبيت كرده و كيسۀ 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.
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 انتقال طرح بر کاغذ نقشه

يک طرح كامل را با استفاده از ميزنور روي كاغذ نقشه منتقل نماييد.
 برای قرينه سازی كاغذ طرح را برگردانده و به شكل معكوس روی كاغذ شطرنجی قرار دهيد.

 در اتصال كاغذ طرح به كاغذ شطرنجی، به جای استفاده از سوزن ته گرد، می توانيد از نوار چسب كالک 
استفاده كنيد. البته مراقب باشيد كه در جداسازی كاغذها از يكديگر، كندن نوار چسب باعث پارگی و آسيب 

به كاغذ نشود.

تجربه و
 عمل

 براي ترسیم خطوط روي كاغذ نقشه، از مداد معمولي 
استفاده مي شود. مدادهاي طراحي كه نوك نرمی دارند، 

سطح كاغذ نقشه را كثیف خواهد كرد.

 برای اینکه دست روی اثرات مداد مالیده نشود و 
كاغذ را كثیف 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، كار خود را شروع نمایند.

تمرین

ایمنی و 
بهداشت
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ارزشیابی شایستگی انتقال طرح بر کاغذ نقشه

شرح کار:
يک نمونه طرح لچک و ترنج در ابعاد ذرع و نيم با رج شمار 40 برای نسخه برداری

استاندارد عملکرد: 
انتقال طرح بر كاغذ نقشه براساس اصول نسخه برداری نقشه

شاخص ها:
انتقال طرح بركاغذ نقشه براساس نسخه برداری ـ انجام مراحل نسخه برداری از باالی نقشه به پايين ـ انتقال صحيح و كامل خطوط نقشه ـ اتمام 

كار نسخه برداری ـ تميزی كار ـ پاره نشدن كاغذ نقشه در حين نسخه برداری

شرایط انجام کار:      

مکان: كارگاه نقشه كشی
زمان: ۶0 دقيقه 

ابزار و تجهیزات: 
ميز نور، كاغذ نقشه در رج شمار مختلف، گيره كاغذی، چسب كاغذی، مداد پاک كن، مداد

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده سازی ابزار و وسايل نسخه برداری1

1الصاق كاغذ نقشه به طرح اصل2

2انتقال طرح بر كاغذ نقشه )نسخه برداری(۳

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2مسئوليت پذيری

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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شکل 1ـ 2ـ قالی با نقش سرتاسری موسوم به درختی حیوان دار، 100 در 140 سانتی متر بافت 
اصفهان )فارسی بافت ـ رج شمار 65 گره در 6/5 سانتی متر(

پودمان 2

رنگ آمیزي نقشۀ فرش)دستي(
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استاندارد
رنگ آميزي نقشه فرش با رعايت اصول رنگ آميزي و با استفاده از وسايل رنگ آميزي براساس ويژگي هاي  عملکرد

منطقه اي

نقشه هاي فرش در  ايران، در مناطق مختلف با رنگ هاي 
گوناگـون و چشـم نوازي رنگ بنـدي شده انـد. يـكي از 
ويژگي هاي خاص و جداكنندۀ نقشه هاي فرش مناطق از 
يكديگر، رنگ بندي هاي هر منطقه است. تنوع در پوشش 
گیاهی و گل هاي رنگارنگ، تفاوت مواد رنگ زاي بومي 
و سلیقه اقوام ساكن در هر گوشه و كنار اين سرزمین، 
سبب شده است كه رنگ آمیزي متنوع و چشمگیري در 
نقشه ها و دست بافته هاي مردم هر ناحیه مشاهده شود. 
زيبايي شـناسي اقوام عشايري، روستايي و شهري، هر 
آنها  فرش  نقشه هاي  رنگ آمیزي  در  گونه اي  به  كدام 

آشكار شده است.  

واحد یادگیری 2 : شایستگی  رنگ آمیزي دستي نقشۀ فرش

آيا تاكنون به رنگ بندي نقوش فرش ها توجه كرده ايد؟ آيا نقشۀ رنگ آمیزي شدۀ فرشي را ديده ايد؟ 
به نظر شما چگونه يك نقشه فرش را رنگ آمیزي مي كنند؟ و چه ابزار و وسايلي در رنگ آمیزي نقشه فرش 
به كار گرفته مي شود؟ آيا رنگ آمیزي نقشه فرش از اصول خاصي پیروي مي كند؟ آيا رنگ آمیزي نقشه فرش 

انواع دارد؟ چگونه بايد ابزار و وسايل رنگ آمیزي نقشه فرش را آماده كرد؟
در  اين پودمان با رنگ بندي نقشه فرش كه در مناطق مختلف ايران تولید و بافته مي شوند، آشنا شده و به 

تجربۀ بسیار شیرين و زيباي رنگ آمیزي نقشه فرش براساس اصول آن خواهید پرداخت. 

شکل 2ـ 2
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

آشنایی با رنگ بندي و رنگ آمیزی نقشه  های فرش در ایران 

به طور كلی فرش به دو بخش عمده متن و حاشیه تقسیم بندی می  شود. متن، بخش اصلی و عمدۀ يك فرش 
است و حاشیه همانند قابی اطراف متن را كادربندی می  كند. 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 كه رنگ حاشیه باعث جلوۀ بیشتر رنگ  ها و نقوش متن فرش شود.

حاشیه متن

تقسیم بندی اجزای فرش

شکل 3ـ 2ـ اجزای اصلی فرش

نام گذاری فرش  ها بستگی به تركیب بندی و نقوش اصلی درون متن آن ها دارد. به طور مثال لچك و ترنج به 
فرش  هايی گفته می  شود كه زمینۀ متن فرش به اجزای اصلی لچك  ها در گوشه  های متن و ترنج در مركز متن 

تقسیم شده باشند.
بر اين اساس می  توان فرش  ها را به دسته  های زير نام گذاری كرد:

لچك 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 5 ـ2ـ طرح درختی حیوان دار
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شکل 6  ـ2 ـ طرح قاب قابی )خشتی(
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 7ـ2ـ طرح محرمات
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شکل 8 ـ2ـ طرح محرابی گلدانی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 9 ـ2 ـ طرح افشان
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شکل 10ـ2ـ طرح ترنج دار
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 11ـ2 ـ طرح هندسی )ایلیاتی( 
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 اصول رنگ بندي کلی در فرش بر اساس مناطق تولید و بافت فرش

مناطق عمدۀ بافت و تولید فرش ايران شامل آذربايجان، اصفهان و نائین، خراسان، 
كرمان، لرستان و بختیاری، فارس و ... است. هر يك از اين مناطق، عالوه بر اينـكه 
طرح و نقش  های مخصوصی استفاده می شـود، نحوۀ تركیب و رنگ بندی آن ها نیز 
خاص آن منـطقه بوده و با ديگر مناطق متفاوت است. به طوری  كه كارشناسان 
فرش با مـشاهده نـقوش و رنگ  های مورد استـفاده در آن ها محل تولید فرش را 

تشـخیص می  دهند.
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 12ـ2  ـ بافت کاشان، طرح لچک ترنج شاه عباسی
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شکل 13ـ2  ـ بافت تهران، طرح خاتم شیراز
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 14ـ2  ـ بافت گرگان، طرح ترکمن قاشقی
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شکل 15ـ2ـ بافت جوشقان، طرح هندسی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 16ـ2ـ بافت اصفهان، طرح لچک ترنج شاه عباسی
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شکل 17ـ2ـ بافت قم، طرح ترنجی کف ساده
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

شکل 18ـ2ـ بافت اردبیل، طرح اقتباسی قفقاز
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شکل19ـ2ـ بافت نائین، طرح ترنج دار شاه عباسی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

با يکي 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.

كار ميدانی

شکل 20ـ2ـ بافت مشهد، طرح هندسی خاتم شیراز
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تشریح وسایل رنگ آمیزی 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
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

معموالً برای رنگ آمیزی نقشه  های فرش از رنگ گواش استفاده می  كنند. 
گواش از رنگ  هايی است كه به كمك آب رقیق می  شود. ابزار رنگ آمیزی 
گواش، قلم مو است. قلم موهايی كه در رنگ آمیزی نقشه فرش استفاده 
می  شوند، همان قلم موهای مخصوص نقاشی آبرنگ هستند كه از شماره 
1و 2و  3 آن برای نقطه زدن نقشه و شماره  های 4 الی 10 آن 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
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تمرین:  رنگ آمیزی روی کاغذ سفید با رنگ گواش و استفاده از قلم مو

 مقداری گواش را با استفاده از كاردک از ظرف خود خارج كرده، درون پالت رنگ قرار دهید؛
 به كمك قلم مو چند قطرۀ آب بر روی رنگ اضافه كرده و مخلوط نمايید؛

 غلظت رنگ بايد به  گونه  ای باشد كه به راحتی بتوان بر روی كاغذ آن  را پخش نمود؛
 با استفاده از قلم موی آغشته به رنگ روی كاغذ رنگ آمیزی كنید؛

 ابتدا اشكال هندسی ساده مانند مربع، مثلث و دايره را با رنگ های مختلف رنگ آمیزی نمايید.

شکل 25ـ 2ـ اشکال هندسی اصلی

 در اين تمرين بايد سطوح مختلفی را به صورت كامالً يكنواخت و يكدست رنگ آمیزی نمايید.

شکل 26ـ 2ـ اشکال هندسی ترکیبی

توجه:
برای استفاده از رنگ  های مختلف، بايد قلم مو را با دقت در آب تميز شست وشو نماييد. 

تميزی قلم مو باعث می  شود تا رنگ  ها يکنواخت شود و درخشش الزم را داشته باشند.

تجربه و
 عمل

ايمنی و 
بهداشت

تمرين
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

روش رنگ پذیر کردن کاغذ نقشه از طریق چربی زدایی

معموالً كاغذهای شطرنجی سیاه، رنگ پذيری مناسبی 
دارند و نیازی به رنگ پذير كردن آنها نیست. اما اگر 
سطـح كاغذ براق و يا گـالسه باشد و يا با استـفاده 
از دستـگاه زيراكس تكـثیر شده  اند رنگ روی آنـها 
نـمی چسبد. و برای رنگ آمیـزی با گواش و آبـرنگ 
مناسب نیستند و بايد سطح آنها برای پذيرفتن رنگ 

آماده شود.

 به روش  های زير، كاغذها را رنگ پذير كنید:

الف( روش استفاده از پاک کن )پاک کن زنی(
 ابتدا سطح میز را به كمك پارچه تمیز نمايید.

 كاغذ شطرنجی براق و صیقلی را روی میز قرار دهید.
از مداد  پاک كن نرم تمام سطح كاغذ را   با اسـتفاده 

پاک كن بزنید.

ب( روش استفاده از پودر تالک
 سطح میز را با استفاده از دستمال پارچه  ای تمیز كنید؛

 كاغذ نقشۀ براق و صیقلی را روی میز قرار دهید؛
 مقداری پودر تالك را روی كاغذ بپاشید؛

 به كمك دستمال كاغذی، پودر تالك را روی سطح 
كاغذ مالش دهید؛

با همین روش ها می توانید كاغذهای شطرنجی كه توسط 
دستگاه زيراكس تكثیر شده  اند نیز رنگ پذير كنید.

 حركت پاک كن روی كاغذ بايد 
به آرامی و يکنواخت و از يك جهت 
دست  تند  حركات  يرد.  پذ صورت 
باعث چروک شدن و حتی پارگی در 

كاغذ می شود.

 مات شدن سطح كاغذ و  كدر شدن 
از بين رفتن  پودر تالك، نشان دهندۀ 
چربی سطح كاغذ و آماده شدن آن 

برای رنگ پذيری دارد.

تجربه و
 عمل

چه  به  نقشه  كاغذ  رنگ پذير كردن 
چه  و  می شود؟  انجام  چرا  و  منظور 

داريد؟ آن  براي  پيشنهادي 

بحث و 
گفت وگو
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آماده سازی رنگ و کنترل غلظت آن برای رنگ آمیزی

غلظت رنگ برای نقشه كشی فرش بايد در حدی باشد 
كه ضمن پوشاندن كامل سطح كاغذ، خطوط شطرنجی 

كاغذ را نیز تا حدودی مشخص و قابل شمارش كند.

ی،  نقاش های  رنگ  ديگر  همانند  را  گواش  رنگ های 
شركت ها و كارخانجات مختلف و متعدد رنگ سازی، 
تولید می كنند. كیفیت اين رنگ ها با يكديگر متفاوت 
است. برخی بسیار غلیظ و برخی رقیق  تر هستند. از 
اين  رو قبل از رنگ آمیزی غلظت و كیفیت آن آزمايش 
می شود و چنانچه رنگ غلیظ بود، بايد با افزودن چند 

قطره آب به آن، رنگ را رقیق تر  كرد.

شکل 28ـ 2ـ رنگ آمیزی گل های اصلی نقشه

شکل 27ـ 2  ـ مرحله آماده سازی و آزمایش غلظت رنگ
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

تجربه و
 عمل

 با استفاده از كاردک مقداری رنگ را درون پالت رنگ 
يا ظرف كوچكی بريزيد؛

 با قطره چكان چند قطره آب به رنگ اضافه كنید؛
 با وسیله ای مناسب رنگ را با آب مخلوط كنید؛

 با قلم موی آغشته به رنگ، كاغذ نقشه را رنگ آمیزی كنید.

اگر غلظت رنگ مناسب باشد، می توانید 
نقشه را رنگ کنید، در غیر این صورت 
باید با کم و زیاد کردن آب و رنگ، غلظت 

مناسب را به دست آورید.

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

 با استفاده از رنگ های اصلی )زرد، قرمز 
و آبی( و تركیب دو به دو آنها با يكديگر، 
رنگ های ثانويه )سبز، نارنجی و بنفش( را 

بسازيد و رنگ آمیزی كنید.

 با افزودن رنگ سفید و سیاه به رنگ های اصلی و 
ثانويه، درجات مختلف رنگی ساخته و رنگ آمیزی كنید.

شکل 30ـ 2  ـ ترکیب رنگ های سیاه و سفید با دیگر رنگ ها و ساخت 
درجات مختلف از یک رنگ



68

معموالً رنگ بندی نقشه  های فرش در ايران كالً به دو شكل صورت می  گیرد.
1 منطقۀ بافت فرش؛

2 سلیقه و ابتکار نقاش فرش.

با توجه به گستردگی و پهناوری مناطق فرش بافی ايران، شیوۀ رنگ بندی در هر يك از اين مناطق متفاوت 
است و از سبك و روش خاص خود برخوردار می  باشد. به طوری كه می  توان با توجه به نوع رنگ  های به كار 

رفته در هر فرش، منطقۀ بافت آن را تشخیص داد.
اين اصول را رعايت  نقاشان فرش،  اصول و قواعد معینی در رنگ بندی نقشه  های فرش وجود دارد و تمام 

از: عبارت اند  اصول  اين  می  كنند. 
1 تعیین رنگ زمینۀ متن فرش؛

2  تعیین رنگ زمینۀ حاشیۀ اصلی فرش؛

3 تعیین رنگ زمینۀ لچك و ترنج  )در صورت طرح لچك 

ترنجی(؛
4 تعیین رنگ گل  های اصلی و بزرگ در متن و حاشیه؛

5 تعیین رنگ عناصر، گل  ها و جزئیات ديگر در متن و حاشیه.

 با توجه به اصول مذکور، رنگ بندي متن فرش طی 
مراحل زیر انجام می شود:

الف( تعیین رنگ زمینۀ متن فرش و رنگ بندي اجزای 
ديگر متن )مانند لچك و ترنج( و رنگ آمیزی بخش 

كوچكی از زمینه در گوشۀ متن؛
ب( رنگ بندي گل ها و نقوش اصلی در متن و پخش 

رنگ در آنها؛
ج( رنگ بندي و رنگ آمیزی نقوش و گل های كوچك تر 

متن و اجزای ديگر؛
د( سايه روشن كردن رنگ ها )در صورت لزوم(؛
هـ( رنگ آمیزی خطوط جدا كننده اجزای متن؛
و( نقطه كردن خطوط كناری و اجزای نقوش؛

ز( رنگ آمیزی جزئیات و رفع معايب.
شکل 31ـ 2  ـ رنگ آمیزی بخش کوچکی از زمینه متن و 

حاشیه

تعیین اصول رنگ بندي نقوش و پخش رنگ در متن
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

در خصوص سؤال زير با يكديگر بحث و تبادل نظر نمايید:

به نظر شما چرا تمام زمينه فرش رنگ آميزی نمی شود؟

با مراجعه به تصاوير فرش  های مناطق مختلف )در كتاب همراه( و با راهنمايی معلم خود برای فرش هر منطقه 
جدول رنگ بندی مطابق جدول زير بسازيد:

نام استان/ منطقه:                                 نام فرش )طرح فرش(:
رنگ زمینه حاشیۀ رنگ زمینۀ متن

پهن
رنگ زمینه حاشیۀ 

باریک
رنگ زمینۀ لچکرنگ زمینۀ ترنج

رنگ گل های اصلی 
متن

رنگ گل های اصلی 
در حاشیۀ پهن

رنگ گل ها در 
حاشیۀ باریک

رنگ گل های 
اصلی در ترنج

رنگ گل های 
اصلی در لچک

رنگ خطوط اطراف 
گل های اصلی در 

زمینه

رنگ خطوط اطراف 
گل های اصلی در 

حاشیۀ اصلی

رنگ خطوط 
اطراف گل ها در 

حاشیۀ باریک

رنگ خطوط 
اطراف گل  های 
اصلی  در ترنج

رنگ خطوط 
اطراف گل های 
اصلی در لچک

خط داخلی

خط بیرونی

سایه  ها

شکل 32ـ 2  ـ جدول نمونه رنگ

 جدول فوق برای نمايش رنگ های مورد استفاده در فرش های اصيل ايرانی تهيه شده است. برای 
نمايش هر رنگ بايد نمونه رنگ مشابه را با گواش در خانه های جدول رنگ آميزی كنيد.

بحث و 
گفت وگو

تجربه و
 عمل
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شکل 33ـ 2  ـ نمونه ساخت جدول رنگ در کارگاه های سنتی نقشه کشی و بافت فرش

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 كنید.

اصول رنگ آمیزی با قلم مو

برای رنگ آمیزی نقشه های فرش به طور معمول از قلم موهای آبرنگ استفاده می شود، و انتخاب اندازه قلم مو 
به وسعت محدوده ای است كه بايد رنگ شود.

قلم موهای 8، 9، 10 و بیشتر برای رنگ آمیزی زمینه های نقشه استفاده می شود و قلم موهای4، 5 و 6  برای 
سطوح كوچك تر و قلم موهای 1، 2 و 3 در رنگ آمیزی جزئیات و نقطه كاری اطراف نقوش كاربرد دارند.

از قلم موی شمارۀ 3 برای رج شمار 50  و قلم موی 4 برای رج شمار 30 تا 40 استفاده می شود.

كار ميدانی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

تجربه و
 عمل

 روی كاغذ نقشه اشكال هندسی را در ابعاد مختلف ترسیم كنید.
 قلم موی مناسب برای رنگ آمیزی هر يك از اين اشكال را انتخاب كنید )با توجه به وسعت شكل و شماره 

قلم مو (
 غلظت رنگ را تنظیم و اشكال را رنگ آمیزی كنید.

الف( غلظت رنگ در حدی باشد كه رنگ سطح كاغذ را بپوشاند و تا حدودی خطوط شطرنجی زير آن 
ديده شود.

ب( ابتدا اطراف شكل رنگ آمیزی شود به طوری كه رنگ از خط خارج نگردد. سپس داخل شكل رنگ آمیزی 
گردد.

افراد  برای  افراد راست دست و برعكس  )برای  به راست  از سمت چپ  پايین و  به  باال  از  ج( حركت دست 
چپ دست(

برای اين تمرين می توانید از شكل های صفحۀ بعد اقتباس كنید.

جدول راهنمای استفاده از قلم مو در نقشه کشی فرش

توضیحبیشترین کاربرد در رنگ آمیزی نقشهشماره قلم موها

 رنگ آمیزی سطوح بزرگ رنگ آمیزی زمینه ها10

 رنگ آمیزی سطوح بزرگ رنگ آمیزی زمینه ها8

 رنگ آمیزی سطوح متوسط  رنگ آمیزی زمینه ها و سطح كلی نقوش6

4
 رنگ آمیزی سطح كلی نقوش

 دورگیری و نقطه زنی
 رنگ آمیزی سطوح كوچك تر

 مناسب رج شمار 30 تا 40

3
 رنگ آمیزی سطوح جزئی روی نقوش

 دورگیری و نقطه زنی 
 ايجاد سايه روشن ها

 مناسب رج شمار 45 و 50

 مناسب رج شمار 50 و 55 دورگیری و نقطه زنی 2

 مناسب رج شمار  55 و باالتر دورگیری و نقطه زنی 1
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شکل 34ـ 2 ـ اشکال هندسی رنگ و نقطه شده روی کاغذ شطرنجی

مراحل انجام کار:

 ابتدا با استفاده از مداد، خطوط محیطی طرح را 
كنید.  ترسیم  كاغذ شطرنجی  روی 

 محیط داخلی طرح را رنگ آمیزی كنید. 

بايد  مختلف  ی  ها رنگ  از  استفاده  برای   
قلم موها را با دقت در آب تميز شستشو نماييد. 
تميزی قلم مو باعث می شود تا رنگ ها يکنواخت 

و درخشش الزم را داشته باشند.
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

ايمنی و 
مراقبت از قلم موها:بهداشت

در پايان كار، قلم موها را با دقت در آب شست وشو 
داده و آنها را فوراً خشك كنید. 

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

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

شکل 36ـ 2ـ قراردادن محافظ های پالستیکی روی قلم موها
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روش رنگ آمیزی نقوش و پخش رنگ در متن

معـموالً رنگ بنـدي فرش در ايـران با 
سه زمینۀ رنگ اصلی الكی، سرمه ای 
و كرم )روشن( انجام می شود كه رنگ 
استفاده در  گل ها و طرح های مورد 
نقـشه نیز با تـوجه به اين 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 رنگ بنـدي بخش های عمدۀ نقشه، نوبت به پخش رنگ می رسد؛ برای اين كار ابـتدا 
گل های اصلی هر يك از اجزای عمدۀ نقشه )متن و حاشیه( به تفكیك، رنگ آمیزی خواهد شد و سـپس نوبت 
به گل ها و تزيینات كوچك تر می رسد. در واقع ترتیب رنگ آمیزی نقوش بر اساس اندازۀ نقوش انجام می شود.
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

 ترتیب رنگ آمیزی متن نقشه 

1 رنگ آمیزی زمینه اصلی متن و اجزای عمدۀ آن؛ 
2 پخش رنگ در متن نقشه: 

1ـ2 رنگ آمیزی گل های اصلی متن؛
2ـ2 رنگ آمیزی گل های اصلی ترنج ) درصورت ترنج داشتن نقشه(؛

3ـ2 رنگ آمیزی گل های اصلی لچك يا محراب )در صورت لچك يا محراب داشتن نقشه(.

3 رسم خطوط جداكننده اجزای متن از حاشیه )میل ها(؛
1ـ3 رنگ آمیزی گل های كوچك تر در متن.

4 رنگ آمیزی اجزای كوچك تر در هر بخش )متن، لچك و ترنج(؛
5 رنگ آمیزی های تكمیلی و سايه روشن ها.

 معموالً تمام زمينه متن و زمينه اجزای آن رنگ آميزی 
نمی شود. بلکه در بخشی از گوشه متن و يا گوشه لچك 
آميزی  رنگ  ترنج  ميانی  قسمت  از  بخشی  همچنين  و 

می شود.

تجربه و
رنگ آمیزی نقشه فرش ) لچک ترنج ( عمل

1 يك نقشه با طرح لچك ترنج انتخاب و مطابق با نقشه های مشابه 
رنگ بندي نمايید.

2 بر اساس رنگ بندي انجام شده پالت رنگ را آماده نمايید.

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

4 قلم موی مناسب برای رنگ آمیزی گل ها انتخاب نمايید.

5 گـل هـا را بر اسـاس دسـته بندی از بـزرگ به كوچـك به نوبـت، 
رنگ آمیزی نمايید.

6 جزئیات كوچك تر را رنگ آمیزی كنید.

7 سايه روشن ها را رنگ آمیزی كنید.

 برای رنگ آميزی زمينۀ ترنج  از مركز 
به سمت بيرون  رنگ آميزی  نماييد.

به  قلم  يك  با  شما  كار  وقتی   
اتمام می رسد، آن قلم مو را درون 
ظرف آب قرار دهيد تا رنگ بين 

نشود. موهای آن خشك 
 پس از پايان كار رنگ آميزی، 
ابزار و قلم موها را شست و  شو دهيد.

ايمنی و 
بهداشت
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روش رنگ آمیزی نقوش و پخش رنگ در حاشیه
 

 حاشیۀ هر فرش مانند يك قاب اطراف متن اصلی فرش را احاطه و كادربندی كرده است. حاشیه باعث جلب 
توجه و تمركز بیننده به نقوش و طرح های موجود در متن فرش می شود. رنگ هايی كه برای حاشیه انتخاب 
باشد،  تیره و گرم  اگر رنگ متن  بود.  نقوش متن فرش خواهد  و  برعكس رنگ های زمینه  می شود معموالً 
رنگ های حاشیه، روشن و سرد انتخاب خواهد شد؛ به عنوان نمونه اگر رنگ متن الكی است برای حاشیۀ فرش 

رنگ سرمه ای را انتخاب می كنند.
حاشیه مانند متن فرش از بخش های مشخص و متعددی تشكیل شده كه اولین بخش بیرونی، بدون تزئین 
و هم رنگ با متن فرش را »لوار« می گويند و وسیع ترين بخش آن را حاشیه پهن می نامند. گاهی در طرفین 
حاشیۀ پهن، دو حاشیه باريك تر وجود دارد كه به همین نام يعنی »حاشیۀ باريك« نامیده می شوند. در برخی 
از نقشه ها بین حاشیۀ باريك و حاشیۀ پهن، نوار نازک تری هم طراحی شده كه با نقوش كوچك و ريزی تكرار 
می شود. به اين نوار منقوش »زنجیره« گفته می شود. خطوطی با ضخامت يك الی چهار گره كه جدا كنندۀ  

اجزای حاشیه می باشند، »میل« ، »سو« و يا »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 لوار؛
2 حاشیۀ باريك؛

3 زنجیره؛
4 حاشیۀ پهن؛
5 میل يا َحمیل.

چند  يا  يك  حاشيه  در  معموالً    
نقش به طور قرينه تکرار می گردد. 
نقوش  و در گوشه های حاشيه  اين 
با زاويه 90 درجه چرخش داشته و 

پيدا می كند.  ادامه  مجدداً 

شکل 40ـ 2ـ تصویر قالی بافته شده به همراه نقشه آن ـ  در تصویر نقشۀ اجزای کامل حاشیه مشخص است.
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الف( تعیین رنگ زمینه حاشیه )با توجه به رنگ بندي متن فرش( و رنگ آمیزی بخش كوچكی از زمینه در 
گوشۀ حاشیه؛

ب( رنگ بندي گل ها و نقوش اصلی در حاشیۀ پهن و پخش رنگ در آنها؛
ج( رنگ بندي گل ها و نقوش اصلی در حاشیه های باريك و زنجیره ها و پخش رنگ در آنها؛

د( رنگ بندي و رنگ آمیزی نقوش و گل های كوچك تر حاشیۀ پهن، حاشیه های باريك و زنجیره ها و اجزای 
ديگر حاشیه؛

هـ( رنگ آمیزی خطوط جدا كننده اجزای حاشیه؛
و( سايه روشن كردن رنگ ها؛ 

ز( نقطه كردن خطوط كناری و اجزای نقوش؛
ح( رنگ آمیزی جزئیات و رفع معايب.

شکل 41ـ 2ـ حاشیه رنگ آمیزی شده

ه  زمین آمیزی  نگ  ر برای   
حاشیه تنها بخشی از گوشۀ آن 

رنگ آمیزی می شود.  حاشیه 

 مراحل رنگ بندي و رنگ آمیزی حاشیه به ترتیب ذیل می باشد:
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

     شکل  42ـ 2ـ نمایش رنگ زمینه در حاشیه

 بخش كنار حاشیه را انتخاب كنید؛
 با توجه به رنگی كه برای زمینۀ حاشیه انتخاب شده است، رنگ های مربوط به نقوش و گل های بزرگ تر 

و شاخص تر حاشیه را آماده نمايید. )غلظت رنگ ها را آزمايش كنید (؛
 قلم موی مناسب با توجه به وسعت سطح گل ها انتخاب كنید.

 گل های اصلی را رنگ آمیزی كنید؛
 گل های كوچك تر را به ترتیب اندازه رنگ آمیزی نمايید؛

 خطوط جدا كنندۀ بخش های حاشیه را رنگ آمیزی كنید؛
 سايه روشن های درون گل ها و اجزا را رنگ آمیزی كنید.

تجربه و
 عمل
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شکل  43ـ 2ـ قسمتی از یک نقشه نسبتًا قدیمی
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رنگ آميزي نقشه فرش)دستي(

ارزشیابی شایستگی رنگ آمیزی نقشه فرش

شرح کار:
رنگ آمیزی يك واگیره از حاشیه ـ يك دوم لچك و پنج خانه از متن يك نقشه ذرع و نیم زمینه الكی كاشان با رج شمار 40

استاندارد عملکرد: 
رنگ آمیزی نقشه فرش با رعايت اصول رنگ آمیزی و با استفاده از وسايل رنگ آمیزی براساس ويژگی های منطقه ای

شاخص ها:
آماده سازی رنگ و پالت و قلم مو ـ چربی زدايی از سطح كاغذ با طرح مدادی ـ رنگ آمیزی نقوش و زمینه براساس ويژگی قالی كاشان زمینه 

الكی ـ پخش رنگ صحیح و رنگ آمیزی با غلظت يك دست ـ تناسب رنگ اجزای نقوش و زمینه

شرایط انجام کار:      

مکان: كارگاه نقشه كشی
زمان: 90 دقیقه 

ابزار و تجهیزات: 
میز نور، طرح آماده رنگ آمیزی، پودر چربی زدا از سطح كاغذ، رنگ و پالت و قلم مو، ظرف آب

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده كردن مقدمات رنگ آمیزی1

2رنگ آمیزی نقوش2

2رنگ آمیزی متن )زمینه( نقشه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2مسئولیت پذيری

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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پودمان 3

نقطه زني نقشۀ فرش )دستي(

شکل 1ـ 3
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استاندارد
 عملکرد

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

آشنایی با دور گیری و نقطه زنی در نقشه فرش

واحد یادگیری 3 : شایستگی  نقطه زني نقشه فرش

در اين پودمان، شما مهارت نقطه زني در نقشه فرش را خواهيد آموخت . تبديل طرح خطي به طرحي كه 
انجام  فراواني  بر روي آن تمركز داشته و تمرين  بايد  از مهارت هاي دقيقي است كه  نقطه ترسيم شده،  با 
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 شكل 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.

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؟

شکل 2ـ 3ـ دورگیری )نقطه زنی( نقوش با قلم موی مخصوص

در طراحی و نقاشی سنتی ايران برای تأكيد و نمايش بهتر نقوش، اطراف آنها خطوطی تيره تر از رنگ های مورد استفاده 
در نقاشی ترسيم می كنند.  
و  تذهيب  نگارگری،  در 
خطوط  اين  به  تشعير 

قلم گيری می گويند.
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نقطه زنی نقشه فرش)دستي(

در نقشه های فرش نيز برای تفكيك نقوش از زمينه های اطراف، گل ها را »  دورگيری« می كنند. دورگيری 
شامل خط و يا خطوطی است كه با رنگ های مشخص تری اطراف گل ها و نقوش ترسيم می شوند. معموالً 

ضخامت خطوط دورگيری به اندازه يك گره )يك خانه از شطرنجی( است.
در يك نقشه فرش پس از پايان رنگ آميزی با روشی كه به آن »  نقطه زنی« می گويند، خطوط پيرامون نقوش 

را دورگيری می كنند.
برای نقطه زنی از قلم موهايی با شماره های كوچك تری استفاده می شود كه پهنای نوک آنها به اندازه خانه های 

شطرنجی كاغذ باشد. اندازۀ قلم مو بايد متناسب با شماره رج شمار نقشه باشد.
در برخی مناطق برای دورگيری نقوش فقط از يك خط )تيره تر و يا روشن تر( استفاده می شود؛ در حالی كه 

در برخی از مناطق ديگر گاهی از سه خط با رنگ های مختلف برای دورگيری نقوش استفاده می كنند.  

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

شکل 4ـ 3ـ دورگیری نقوش با نقطه های تیره و روشن
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روش قطع زدن قلم مو برای رج شمارهای مختلف 

آنها در  از  استفاده  برای  تيز هستند.  آبرنگی  قلم موهای  نوک  معموالً 
نقطه زنی، بايد به شكل تخت يا چهارگوش در آيند. اثر قلم مو روی كاغذ 
تمامی فضای  كه  به گونه ای  باشد،  يك دست  و  بايد صاف  شطرنجی، 

داخل جداول نقشه پُر شده و حالت چهارگوش پيدا كند.

شکل 5  ـ 3ـ نوک قلم مو قبل از قطع زدن

 شکل 7ـ 3ـ نوک قلم مو بعد از قطع زدن

 موهای قلم مو بايد با زاويه 90 درجه قطع زده شوند.
 بلندی موهای قلم موی نقطه زن بين 5 تا 6 ميلی متر است.

شکل 6 ـ3ـ قطع زدن نوک قلم موی نقطه زن
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نقطه زنی نقشه فرش)دستي(

 قلم موی مـناسبی را متناسب با رج شمار مورد نظر 
انتخاب كنيد؛

 سـر قلم مو را با دقت بر روی يك سطـح هـموار، 
صاف و سخت، مانند شيـشه قرار دهيد.

 نوک قلم مو را با احـتياط و به حالـت عمودی با 
استـفاده از كاتر قطع بـزنيد ) توجه داشـته باشيد كه 
بلندی مو های قلم مو در حدود 5 يا 6 ميلی متر باشد(.

 در انتخاب كاتر توجه به تيزی و جنبه های 
ايمنی آن مهم است؛

انتخاب رنگ مناسب دورگیری و نقطه زنی با توجه به اجزای نقشه

معموالً رنگ مناسب برای دورگيری اجزای نقشۀ فرش براساس رنگ زمينه و رنگ بندی فرش انتخاب می شود. 
چنانچه عناصر فرش تيره باشد، رنگ نقطۀ آن بايد روشن در نظر گرفته شده و اگر رنگ بندی روشن بود بايد 

از رنگ تيره استفاده كرد.

نظر  انتخاب رنگ زمينه و عناصر آن در  به  با توجه  را  از فرش منطقه ای خاص  تزيينی  يا عنصر   نقش 
نماييد؛ انتخاب  مناسب  رنگ  آن  نقطه زنی  و  دورگيری  گرفته،برای 

 يك طرح اسليمی را با رنگ و قلم موی مناسب دورگيری و نقطه زنی كنيد؛
)نكته: به دليل اهميت بند اسليمی در نقشه فرش بايد ابتدا رنگ بند اسليمی 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، دورگيری و نقطه زنی 

كنيد.

برای انتخاب بهترين دورگيری و نقطه زنی در نقشۀ مورد نظرتان بر اساس رنگ بندی زمينه و ديگر عناصر، 
می توانيد نمونه های رنگی مختلف را امتحان كنيد.

تجربه و
 عمل

تجربه و
 عمل

نکته

صحيح  عملكرد  و  اندازه  از  اطمينان  برای   
قلم موی قطع زده شده، با استفاده از رنگ گواش 
رج شمار  )با  فرش  نقشه  شطرنجی  كاغذ  روی 

كنيد. نقطه گذاری  مورد نظر( 
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طرح فرشی را كه پيش از اين رنگ بندی و رنگ آميزی كرده ايد را برای نقطه گذاری و دورگيری آماده نماييد.
1 قلم موی مناسب را بر اساس رج شمار فرش انتخاب و آماده كنيد؛
2 رنگ را با غلظت مناسب تهيه و پيش از انجام كار امتحان كنيد؛

3  ابتدا رنگ های تيره و سپس رنگ های روشن را در نقطه زنی به كار ببريد؛
4 طرح و نقشه فرش را كامالً نقطه زنی و دورگيری كنيد.

تشریح روش اصول و مراحل نقطه زنی

مهم ترين اصل در مراحل نقطه زنی به كار بردن روش ها، اصول و نكات مهم در انجام نقطه زنی است. روش و 
اصول مهم در نقطه زنی عبارت اند از:

 حركت قلم موی نقطه زنی بايد دقيقاً در داخل خانه های شطرنجی انجام گيرد، تا فضای داخل خانه های 
شطرنجی با يك حركت قلم مو پر شده و رنگ از آن خارج نگردد؛

 نقطه ها بايد دقيقاً چهارگوش باشند؛ 
 توجه به غلظت رنگ ضروری است. غلظت رنگ همواره غليظ تر از غلظت رنگ مورد استفاده در مرحله 

رنگ آميزی است، ولی نبايد غلظت آن هم به حدی باشد كه مانع كار با قلم گردد؛
 حركت قلم موی نقطه زنی روی خانه های شطرنجی بايد از باال به پايين يا از چپ به راست باشد، )دقت 
در انتخاب مسير حركت قلم مو ـ ديد كامل نسبت به طرح و نقوش ـ برخورد نكردن با دست نقاش فرش در 

نقطه های كار شده ضروری است(؛
 رعايت فشار الزم به قلم مو، برای اينكه نقطه ها حالت خشك و شكسته نداشته باشند. از اين رو در هنگام 

كار، حركت دست بايد بسيار نرم باشد؛ 
 ابتدا رنگ های تيره و سپس به ترتيب رنگ های روشن بايد كار شود؛

مجزا  رنگ  دو  با  ريشه ای  دو  بندهای  بايد  اسليمی  دارای  فرش های  در طرح  اسليمی   بند  اهميت  دليل  به   
نقطه گذاری شوند و بندهای اسليمی  سه ريشه ای از دو رنگ مجزا در طرفين و وسط آنها )مغزی يا تخمۀ اسليمی ( 

از رنگ زمينه استفاده شود؛
 بندهای دور لچك و ترنج همواره با سايه زدن، انجام می پذيرد؛ 

 معموالً خود اسليمی  با يك رنگ نقطه گذاری می شود كه آن هم براساس رنگ زمينه اطراف و ارتباط با رنگ 
خود اسليمی انتخاب می شود.

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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نقطه زنی نقشه فرش)دستي(

ارزشیابی شایستگی نقطه زنی نقشه فرش

شرح کار:
دورگيری )نقطه زنی( نقوش و بندهای موجود در يك واگيره از حاشيه طرح ذرع و نيم با رج شمار 40

استاندارد عملکرد: 
نقطه زنی )دورگيری( نقوش و گل ها با رعايت اصول نقطه زنی و با استفاده از رنگ های متناسب با يكديگر

شاخص ها:
آماده سازی رنگ و پالت و قلم مو ـ دورگيری )نقطه زنی( نقوش با قلمی با قطر مناسب با خانه ها ـ نقطه زنی خطوط دور نقوش با رنگی متناسب 

با رنگ زمينه نقش ها و همچنين رنگ متن ـ پركردن خانه های شطرنجی خطوط نقش ها بدون بيرون زدگی و نقص و شكست خطوط

شرایط انجام کار:      

مکان: كارگاه نقشه كشی
زمان: 60 دقيقه

ابزار و تجهیزات: 
ميز نقشه كشی، رنگ، قلم مو، پالت رنگ، آب، طرح رنگ آميزی شده بدون نقطه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده كردن وسايل نقطه زنی )دورگيری(1

2انتخاب رنگ ها )دورگيری(2

2نقطه زنی )دورگيری( نقوش3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2مديريت كيفيت ـ مديريت مواد و تجهيزات

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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شکل  1ـ 4ـ نقشه کشی فرش با رایانه

پودمان 4

نقشه کشی رایانه ای فرش
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و  نرم افزارها  در  كه  خاصي  ويژگي  هاي  مي دهند.  انجام  جديد  فناوري هاي  با  را  كارها  از  بسياري  امروزه 
سيستم هاي ديجيتالي گنجانده شده است، موجب گرديده، كه افراد در حوزۀ شغل و كار خود آن را فرا گرفته 
و به شكل مناسب به كار گيرند. در زمينۀ نقشه كشي فرش نيز نرم افزارهاي خاصی تعريف 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 4 : شایستگی  نقشه کشي رایانه اي فرش

آيا نرم افزارهاي نقشه كشي فرش را ديده ايد؟ تاكنون 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 اوليه، نرم افزار خاصي براي نقشه كشي 
فرش طراحي شده است كه همراه با آموزش محتواي درسي اين پودمان مي توانيد از آن بهره مند شويد. نام 
اين نرم افزار »رجينه« 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

انتقال طرح به رايانه و تبديل آن به نقشۀ فرش با  استفاده از ابزار و امکانات 
برنامۀ طراحي و نقشه كشي رايانه اي
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ابزار و مواد مصرفی تجهیزات کارگاهی

طرح نقشهمیز نور و صندلی قابل تنظیم

نقشه رنگ آمیزی شدهرایانه

اسکنر

پرینتر

راپیدوگراف

مداد، پاک کن و مداد تراش، چسب  نواری و سوزن 
ته گرد، کاغذ پوستی و کاغذ کالک ... خط کش، گونیا، پرگار و ابزارهای برش کاغذ
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تــصاوير  در     : پیکسل  تعریف   
ساختاری  جزء  كوچک ترين  ديجيتالی 
می گويند.  »پيكسل1«  را  تصوير  يک 
در مباحث مربوط به گرافيک و تصوير، 
نقــطه نيـز ناميـده مـی شـود و آن را 
كوچک ترين جزء تشكيل دهندۀ تصوير 

نيز می خوانند.

.
 تعریف و مفهوم ِرزولوِشن :  رزولوشــن2 بــراي اندازه گيــري هــر چيــزی، معيــار و مقياس هــاي مشــخصي 
به صــورت اســتاندارد تعريــف و تبييــن شــده اســت؛ مثــاً بــراي اندازه گيــري فاصلــۀ موجــود بيــن دو نقطــه 
ــري وزن،  ــراي اندازه گي ــر اســتفاده مي شــود. ب ــر و كيلومت ــر، ســانتي متر، مت ــد ميلي مت ــي مانن از واحدهاي
از معيارهــاي گــرم و كيلوگــرم اســتفاده مي گــردد. بــراي اندازه گيــري و تعييــن كيفيــت عكــس و تصاويــر 
 Dot per inch اســتفاده مي شــود.  ايــن عبــارت گرفتــه شــده از »Dpi« ديجيتالــي نيــز از معيــاری بــه نــام
)تعــداد نقطــه در واحد اينــچ( اســت؛ بــه عبارتــی حــروف اول ايــن ســه كلمــه، »نمــاد انــدازه و مقــدار كيفيــت 

تصاويــر ديجيتالــي« يــا »  ِرزولوِشــن تصاويــر« اســت.
همان طور كه در تعريف پيكسل گفته شد، هر يک از تصاوير ديجيتالي، از تعداد بسيار زيادي نقطه يا پيكسل 
تشكيل شده است. هر چه تعداد  اين نقطه ها بيشتر باشد، كيفيت آن تصوير هم بهتر خواهد بود؛ به عنوان 
مثال: چنانچه در يک  اينچ از يک تصوير، 150 نقطه وجود داشته باشد؛ و در يک اينچ از تصوير ديگري، 200 
نقطه وجود داشته باشد، پس تصوير دوم از نظر كيفيت، بهتر از تصوير اول خواهد بود. به همين علت در 
      ،150 Dpi :اعدادی نوشته می شوند؛ مانند ،)Dpi(كنار عامِت واحد كيفيت يا رزولوشِن تصاوير ديجيتالي

.300 Dpi يا   200 Dpi

Pixel 1ـ
2ـ Resolution ـ به معنای وضوح؛ دقت؛ تفكيک پذيری

آشنایی با اصطالحات رایانه )کامپیوتر(

شکل 4ـ 4ـ  پیکسل کوچک ترین جزء یک تصویر دیجیتالی است.
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شکل 5 ـ 4ـ فایل هایی با فرمت های مختلف

الزم به ذكر است كه تصاوير ديجيتالي، از نقطه هايي به شكل مربع، تشكيل مي شوند؛ در حالی كه در دنيای 
واقعی، نقطه به شكل دايره ه ای كوچک و ريز تصور می شود. مربع بودن پيكسل ها، باعث گرديده كه بتوان 

نقشه هاي فرش را در محيط های نرم افزاری مانند فتوشاپ، طراحي و ترسيم نمود.

 تعریف و مفهوم فُرمت:    فرمت1 كه ترجمه فارسي آن قالب يا پيكربندي مي باشد، عبارت است از چگونگي در 
كنار هم قرار گرفتن اطاعات، در حافظه رايانه. فرمت هاي رايج براي اسكن كردن نقشه هاي فرش عبارت اند  از:  

.4 Bitmap يا bmp 3 و JPEG  2 و TIFF

 مفهوم فایل: :  واژۀ فايل5 به يک واحد منفرد مانند يک سند متنی، يک تصوير، يک كليپ ويدئويی و يا يک 
آهنگ اشاره دارد. با توجه به نوع كاربرد فايل ها، فرمت هاي مختلف و متفاوتي براي آنها تعريف شده است 

)تصوير 5 ـ4(.

1ـ format ـ قالب، قالب سازی، دسته بندی هر نوع آرايش اطاعات، به نوعی كه قرار است ذخيره يا نمايش داده شوند. 
ـ  tag image format قالبی برای ذخيره سازی تصاوير در رايانه می باشد. اين فرمت می تواند تصاوير بسيار بزرگ را با ميليون ها رنگ با بيشترين  2

كيفيت با فشرده سازی اطاعات آن را ذخيره سازی كند.
3ـ Joint Photographic Experts Group كه به صورت مخفف(JPEG) نوشته می شود ـ جی پی ئی جی نام يک استاندارد متداول در رايانه، برای 

فشرده سازی از دسته پرونده های گرافيكی است. اين نام برای سادگی به صورت ِجی پِگ نيز خوانده می شود.
4ـ فرمتی است كه در سه حالت رنگی، طيف سياه و سفيد، و همچنين سياه و سفيد مطلق نمايش داده می شود. ساختار ساده و مشخصی 
دارد و پياده سازی آن برای برنامه نويس ها خيلی ساده می باشد، به همين جهت تقريباً همه نرم افزارهای نمايشگر و ويرايشگر تصويری آن را 

پشتيبانی می كنند.
File 5  ـ
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برای  معموالً  است.  رايانه  در حافظه  فايل ها  و محل ذخيره سازی  پوشه  معنای  به  فولدر1   مفهوم فولدر:  
می شود.  ساخته  مشخص  نام های  با  متعددی  فولدرهای  مختلف،  فايل های  و  اطاعات  دسته بندی 

Folder  ـ 1

شکل 6  ـ 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 کشي فرش، ابزارهاي اصالح ابعاد و اندازه

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 ذخيره 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.
نرم افزارهاي  از  امروزه  مي شود.  مشاهده  فرش  نقاشي  و  طراحي  هنر  در  رايانه  از  استفاده  كاربرد  بيشترين 
تخصصي مختلف و متعددي براي طراحي و رنگ آميزي نقشه هاي فرش استفاده می شود؛ اما در بين تمام 
آنها، برنامۀ فتوشاپ )Adobe Photoshop( عموميت بيشتري دارد و اغلب هنرمندان و دست انداركاران از آن 

مي كنند. استفاده 
فتوشاپ نرم افزاري است كه صفحات ايجاد شده در آن به صورت شطرنجي است، يعني كوچک ترين نقطۀ رنگ 

نرم افزار
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در آن به شكل مربع بوده و از تكرار اين مربع هاي رنگي طرح ها و نقوش ايجاد می شود.

 روش های نقشه کشی فرش با نرم افزار فتوشاپ

1 نسخه ورچين كردن نقشه؛
2 رنگ و نقطه كردن طراحی های خطی؛

3 رنگ و نقطه كردن نقشه های دستی،
4 تبديل عكس و تصاوير )منظره، چهره و پرتره انسان، تابلو نقاشی و... ( به نقشه فرش،

 1ـ نسخه ورچین کردن نقشه

1 ـ 1 محاسبه تعداد خانه های شطرنجی در نقشة اصلی
ابتدا تعداد خانه های نقشه را براساس رج شمار آن محاسبه و مشخص كنيد. به عنوان مثال: 

 نقشه ای برای يک فرش تركی باف به ابعاد 2 در 3 متر با رج شمار 45 موجود است، تعداد خانه های شطرنجی 
نقشه را در طول و عرض آن محاسبه كنيد )نقشه فرش به صورت يک چهارم اجرا شده است(.

تبدیل واحد متر به واحد سانتی متر  200 = 100 × 2 

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

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



98

همين عمليات برای محاسبه تعداد خانه های نقشه در طول آن، تكرار می كنيم.
3 × 100 = 300

300 ÷ 7 = 42/85
42/85 × 45 = 1928/57

چون نقشه به صورت يک چهارم اجرا می شود، پس اندازه طول و عرض آن 100 در 150 سانتی متر خواهد 
بود، به همين دليل هم بايد تعداد خانه های نقشه در عرض و طول آن را، تقسيم بر دو كنيم.

تعداد خانه های نقشۀ يک چهارم در عرض     →   642/85 = 2 ÷ 1285/7
آن را گرد می کنیم      ←   645
تعداد خانه های نقشۀ يک چهارم در طول     →   967/5 = 2 ÷ 1935
آن را گرد می کنیم      ←  965

با توجه به حل مسئله فوق، صفحه ای بايد در نرم افزار فتوشاپ ساخته شود، كه عرض و طول آن 645 خانه 
يا پيكسل در 965 خانه يا پيكسل، به اندازۀ 100 در 150 سانتی متر باشد.

معرفی نرم افزار »َرجینه«

حال برای انجام محاسبات فوق می توانيم از يک نرم افزار به نام »َرجينه« استفاده كنيم. كار با اين 
نرم افزار بسيار آسان و راحت خواهد بود.

برای استفاده از اين نرم افزار به اطاعات زير نياز است: 
ـ اندازه عرض فرش؛
ـ اندازه طول فرش؛

ـ عدد رج شمار فرش؛
ـ واحد شمارش رج شمار يا اندازه گره ذرعی )فارسی باف 6/5، تركی باف 7، كرمان 6/75 و فرش 

ماشينی 10 سانتی متر( 
ـ نوع نقشه )سراسری، يک دوم و يا يک چهارم(

ـ مشخصات ديگری از قبيل نوع حاشيۀ فرش كه در مراحل تخصصی تر به آن نياز می باشد، و چگونگی 
آن تأثيری در محاسبات نخواهد داشت.

با توجه به مسئله فوق، اين اندازه ها عبارت اند از: عرض فرش، 200 سانتی مترـ  طول فرش، 300 سانتی مترـ 
رج شمار فرش 45ـ گره ذرعی، 7سانتی مترـ   نوع نقشه، يک چهارم 
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روش کار با نرم افزار » َرجینه«

)Rajineh( شکل 8 ـ 4ـ نرم افزار رجینه

 نرم افزار را فعال كنيد؛
 اعداد طول، عرض و رج شمار فرش را در محل های تعيين شده وارد كنيد؛

 نوع بافت فرش، نوع نقشه و نوع حاشيه نقشه را انتخاب كنيد؛
 سپس روی گزينۀ »محاسبه« كليک كنيد؛

نرم افزار َرجينه به نسبت داده هايی كه در آن وارد می شود، می تواند اندازه عرض و طول نقشه و تعداد 
پيكسل ها در عرض و طول نقشه را تعيين كند. عاوه بر آن تعداد گره ذرعی در عرض و طول نقشه را به 

همراه رزولوشن )DPI( صفحه در نرم افزار فتوشاپ را مشخص می كند.
در قسمت پايين نرم افزار َرجينه جدولی مشاهده می شود كه تعيين كننده اندازه حاشيه به نسبت عرض 

نقشه است.
در اين جدول اجزاء تشكيل دهنده حاشيه به تفكيک مشخص شده است.

 اجزاء حاشيه و اندازه هايی كه برای آنها تعيين شده است، نسبی بوده و طراح می تواند با توجه به طرح 
نقشه آنها را تغيير دهد.
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رج شمار 45 در 7 سانتيمتر

سانتی متر
سانتی متر
سانتی متر

شکل 9ـ 4ـ تعیین اندازه نقشه، در نرم افزار رجینه

شکل10ـ 4ـ اعالم نتیجة محاسبات اندازه و مشخصات نقشة درخواست شده، توسط نرم افزار رجینه

می توانيد اين اعداد را يادداشت و يا چاپ )Print( كنيد.
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تجربه و
 عمل

1 مسئله ای كه قبًا مطرح شد، با نرم افزار رجينه محاسبه كنيد.
2 با راهنمايی معلم خود، چند مسئله در مورد ابعاد و خصوصيات نقشه های فرش، مطرح و سپس آنها را به 

روش دستی محاسبه كنيد.
3 مسئله های مطرح شده را با كمک نرم افزار رجينه محاسبه نماييد.

عدد رزولوشنی كه توسط اين نرم افزار اعام می شود، به شما كمک خواهد كرد كه ابعاد و اندازه صفحه ای كه 
در نرم افزار فتوشاپ ايجاد می كنيد، درست باشد. تطبيق رزولوشن اعام شده توسط رجينه، با عدد رزولوشن 

صفحه ساخته شده در فتوشاپ، گويای درستی و صحت كار شما خواهد بود.

توجه كنید

2 ـ 1  ایجاد صفحه سفید در نرم افزار فتوشاپ
مراحل ايجاد يک صفحه در اين نرم افزار به اين ترتيب انجام می شود:

 1  Icon روی  كار  اين  )برای  كنيد.  فعال  را  فتوشاپ  نرم افزار   1
كنيد(.  كليک  دوبار  نرم افزار 

انتخاب   File از منوی افزار، گزينه New  را  باز شدن نرم  از  2 بعد 
12ـ4( و  11ـ4  كنيد.  )شكل 

1– عامت

File/New      :آدرس
Ctrl+N   :کلیدهای میانبر

شکل 11ـ 4ـ منوي نرم افزار فتوشاپ

)File( در فهرست فایل New شکل 12ـ 4ـ گزینه
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در هر يک از ليست های فتوشاپ گزينه های متعددی وجود دارد كه برخی از آنان در نقشه كشی فرش كاربرد 
دارد كه به موقع در مورد آنها توضيح داده خواهد شد. در ليست File )فايل( گزينه اول آن )New( می باشد 

كه به معنی جديد است و منظور از آن ايجاد يک صفحه جديد خواهد بود. 
در مقابل هر يک از اين گزينه ها، كليد واژه مخفف آنها نوشته شده است. برای New كليد واژه N  كاربرد 
دارد. يعنی با گرفتن كليد كنترل )Ctrl( و فشردن كليد حرف N روی صفحه كليد1، پنجره مخصوص به آن 

باز خواهد شد و نيازی به حركت دادن ماوس و باز كردن ليست File نخواهد بود.

 فراگیری اين كلید واژه ها موجب سرعت عمل در اجرای كار خواهد شد.

Keyboard ـ 1

 )New( شکل 13ـ 4ـ پنجره

توجه كنید
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نقشه  کشی رایانه ای فرش

New شکل 14ـ 4ـ  اجزاء پنجره 

 روش استفاده از پنجره New و تنظیم ابعاد و اندازه برای صفحة مورد درخواست

 New تنظیمات و ترتیب ورود اطالعات براي درخواست صفحة جدید در پنجرۀ 

1 نوشتن )تايپ( اسم طرح؛
2 تعيين واحد اندازه و مقياس )Pixle پيكسل، Inches  اينچ، Cm سانتي متر، mm ميلي متر و... (؛

3 نوشتن اعداد مربوط به تعداد پيكسل )گره( در عرض و طول نقشه؛
4 تعيين نوع رنگ ) كه براي شروع بايد RGB Color باشد(؛ 

5 تعيين رنگ زمينه صفحه كه براي رنگ سفيد، آن را روي وضعيت White قرار مي دهند؛
.OK 6 تأييد تنظيمات انجام شده با كليک كردن روی دكمۀ
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پس از تأييد)OK( در اين پنجره )New(، يک صفحه سفيد در محيط نرم افزار فتوشاپ باز خواهد شد. روي 
نوار مربوط به اين صفحه، نام پروژه و نوع رنگ بندی )Color Mode( آن نوشته شده است. 

 New شکل 15ـ 4ـ نمونه اطالعات و تنظیمات انجام شده در پنجره

شکل 16ـ 4ـ مشخصات صفحة  ایجاد شده در نوار باالی صفحه مشاهده می شود.
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)1 Resize 3  ـ 1  تنظیم اندازه صفحه با مقیاس سانتي متر )مقیاس کردن نقشه یا
در منوي Image، گزينه Image Size را انتخاب كنيد 

)شكل 17ـ4( پنجره اي باز خواهد شد. 
در  كه  تصويري  يا  صفحه  اندازه  و  ابعاد  پنجره  اين 
فتوشاپ باز شده است را نشان مي دهد )شكل 18ـ4(. 
در  اين پنجره می توان، ابعاد و اندازه صفحه يا تصويری 
كه هم اكنون در محيط فتوشاپ باز است را تغيير داد.

1- مقياس كردن، تبديل اندازه 

Image / Image Size  :آدرس
Alt+Ctrl+I   :کلیدهای میانبر

Image در فهرست Image Size شکل 17ـ 4ـ گزینه
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شکل 18ـ 4ـ پنجره Image Size و بخش های قابل تنظیم آن

شکل 19ـ 4ـ پنجره Image Size در ورژن های پایین تر فتوشاپ 

در نسخه های قديمی تر فتوشاپ پنجرۀ Image size مطابق با شكل 19ـ4 می باشد.
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1 تيک مربوط به Resample را برداشته و غير فعال كنيد.
2 واحدهاي اندازۀ طول و عرض صفحه را روي سانتي متر )Centimeters( قرار دهيد. 

3 فقط يكی از اندازه های عرض )Width( و يا طول )Height( نقشه را وارد كنيد )هر كدام را كه تغيير دهيد 
موارد ديگر به همان نسبت تغيير خواهد كرد(. 

4 پس از اطمينان از اطاعات وارد شده آن را تأييد )OK( كنيد.

براي تنظيم اندازۀ صفحۀ باز شده و تبديل ابعاد آن به سانتي متر مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد:

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

 شايان ذكر است كه عدد مربوط به رزولوشن )Resolution(  كه نشان دهندۀ تعداد پیکسل در واحد 
سانتي متر يا  اينچ مي باشد، به صورت خودكار تنظیم خواهد شد.

 اين عدد با عدد رزولوشنی كه در محاسبات نرم افزار »رجینه« تعیین شده است بايد برابر باشد.
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4  ـ 1  ذخیره سازی1 فایل در حافظه رایانه

Ctrl + S :كليد مخفف             File/ Save :آدرس
پس از ايجاد صفحه ای جديد، بايد آن را با نام و مشخصات معينی 
در يک حافظه  ذخيره سازی كرد، تا در صورت بسته شدن صفحه 2 

يا بسته شدن نرم افزار3، اين صفحه از بين نرود.
برای ذخيره سازی صفحه ای كه برای اولين بار در نرم افزار ساخته شده است، از منوی File گزينه Save را 
انتخاب می كنيم. )و يا از كليدهای مخفف Ctrl + S استفاده می كنيم(. چون اين صفحه قرار است برای اولين 

بار ذخيره سازی شود، پنجره ای با عنوان …Save As باز خواهد شد )شكل 21ـ4(.

Save ـ 1
 Close ـ 2
  Exit ـ3

 File/ Save :آدرس
Ctrl + S :کلید مخفف 

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

اين پنجره از بخش های متعددی تشكيل شده است كه عبارت اند از: قسمت تعيين نشانی ذخيره سازی، محل 
نام گذاری،  بخش تعيين ُفرمت فايل و محلی برای مشخص كردن پوشه ذخيره سازی فايل.

تجربه و
 عمل

برای نقشه كشی از فرش های زير، صفحاتی در فتوشاپ ايجاد كرده و ضمن نام گذاری برای هر نقشه، در يک 
فولدر به نام خودتان با فرمت Tiff ذخيره سازی كنيد.

الف( فرشی به ابعاد 150 سانتی متر در 200 سانتی متر ، 140 رگ )فارسی باف( با طرح محرابی؛ 
ب(  فرشی به ابعاد 1 در 1/5 متر ، 55 رج )تركی باف( با طرح لچک ترنج.

راهنمایی: ابتدا نرم افزار »رجينه« را فعال، اندازه ها و مشخصات را وارد   كنيد. نتيجۀ محاسبات را روی آن 
ياداشت كنيد. نرم افزار فتوشاپ را فعال و صفحات مورد نظر را ايجاد كنيد. 

رزولوشن تعيين   شده در نرم افزار  »رجينه« را با رزولوشن هر يک از صفحات در پنجرۀ Image Size تطبيق  دهيد. 
درصورت يكسان بودن اين اعداد با يكديگر ، عملياتی كه انجام داده ايد صحيح می باشد.

نوع طرح خواسته شده برای نقشه، در اندازۀ نقشه تأثير مستقيم دارد.

مراحل ذخیره سازی را به ترتیب زیر انجام دهید:
1ـ نام صفحه را در قسمت File name بررسی كنيد، در صورت نياز آن را اصاح كنيد.

2ـ قالب و فرمت صفحه را در قسمت Format و يا Save as type تعيين كنيد.
3ـ محل ذخيره شدن صفحه را تعيين كنيد.

4ـ روی عامت Save كليک كنيد.
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5    ـ 1  انتخاب مداد از درون جعبه ابزار
در جعبه ابزار فتوشاپ، ابزارهايی مانند مداد، قلم مو، 
سطل رنگ و پاک كن وجود دارد )شكل 23ـ4(. مداد 
فرش،  نقشۀ  طراحی  در  كه  است  ابزاری  مهم ترين 

می شود. استفاده 
قابليت و كارايی هر يک از اين ابزارها را می توان به 

تناسب نياز تغيير داده و تنظيم نمود. 
پس از انتخاب مداد، ابتدا ضخامت نوک مداد و سپس 

رنگ آن تعيين می شود. 

 تنظیم و تعیین ضخامت نوک مداد

پس از انتخاب مداد، نوار تنظيمات1 در باالی ميزكار 
انجام  برای  )شكل24ـ4(.  می گردد  فعال  فتوشاپ 

دهيد: انجام  ترتيب  به  ذيل  مراحل  تنظيمات 
1 اندازه نوک مداد را روی عدد يک قرار دهيد.

انتخاب  را   Normal وضعيت   Mode گزينۀ  در   2
. كنيد

3 گزينۀ Opacity برابر با 100%  باشد. 
4 گزينۀ Auto Erase را غيرفعال كنيد.

Option Palete ـ 1

B :کلید میانبربرای انتخاب ابزار مداد
کلیدهای میانبر برای جابجایی مداد

Shift+B  :با قلم مو

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

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

تمرین زیر را انجام داده و تکرار کنید.
 ابزار مداد را از درون جعبه ابزار انتخاب كنيد.

 اندازه نوک مداد را روی يک پيكسل )pixel 1( قرار دهيد.
 در Option Palete تنظيمات ديگر را انجام دهيد.

 معرفي پالت رنگ و روش انتخاب رنگ و ترکیب رنگ

در پايين پالت ابزار، شكل دو مربع وجود دارد. اين مربع ها، نشان دهندۀ رنگ هاي انتخابي براي 
رنگ آميزي مي باشند )شكل25ـ4(.  اين مربع ها، ظرف هاي رنگ ميز كار فتوشاپ هستند. مربع 
بااليي، رنگ فعال را نشان مي دهد. هر رنگي كه در  اين ظرف ديده شود، ابزارهاي رنگ آميزي 
مانند مداد از همان رنگ استفاده مي كنند. مربع پايينی، ظرف رنگ دوم را نشان مي دهد، كه براي 

استفاده از آن رنگ، بايد جاي آنها را جابه جا كرد.

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

براي جابه جایي ظرف هاي رنگ مي توان به دو روش عمل کرد:
1 روي عامت فلش باالي ظرف هاي رنگ كليک كنيد؛ 

2 روي كليد X  در صفحه كليد، ضربه بزنيد.

و  سياه  كوچک  مربع  دو 
سفيد نيز باالی ظرف های 
با  می شوند.  ديده  رنگ 
آنها،  روی  كردن  كليک 
اين  در  موجود  رنگ های 
و سفيد  سياه  به  ظروف، 

می شوند. تبديل 
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این پالت از چهار بخش عمده تشکیل شده  است:
1 بخش تركيب رنگ كه به شكل مربع در سمت چپ پالت قرار دارد؛
2 بخش مياني كه براي انتخاب رنگ مايۀ اصلي )رنگ خام( مي باشد؛

3 كادر نمايش رنگ انتخاب شده؛
4 محل درج و نمايش ميزان و مقدار درصد تركيب رنگ ها با يكديگر.

6    ـ 1  انتخاب 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 كليک كرد. البته روي هر ظرف كه كليک شود، رنگ درون همان 

ظرف تغيير خواهد كرد.
با كليک كردن روي ظرف رنگ، پالت مخصوص ساخت رنگ، فعال خواهد شد.

شکل 26ـ 4ـ پالت رنگ
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1 بخش تركيب رنگ به شكل مربع در سمت چپ 
از گوشه هاي آن چهار  و در هر يک  دارد  قرار  پالت 

مي شود: ديده  رنگ 
 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 

قرار مي گيرد؛ آن 
د( گوشه سمت راست پايين كه تركيب رنگ سياه با 

رنگ اصلي را نشان مي دهد.

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

می كنند. مشخص  را  اصلي  رنگ 

3 كادر نمايش رنگ كه از دو بخش تشكيل شده است: 
بخش پايين نشان دهندۀ رنگ موجود در ظرف رنگ 
انتخاب شده جديد  رنگ  نشان دهندۀ  بااليی  بخش  و 

است.          

شکل 27ـ 4ـ بخش ترکیب و انتخاب در پالت رنگ

شکل 29ـ 4ـ چرخه رنگ که نشان دهنده سه رنگ اصلی و شکل 28ـ4ـ بخش تعیین محدوده رنگ
رنگ های ترکیبی است

شکل 30ـ 4ـ کادر نمایش رنگ جدید و رنگ موجود در ظرف رنگ
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همان گونه كه در تصوير زير می بينيد، رنگی كه در ظرف رنگ ديده می شود، در نيمۀ پايين اين كادر  نيز 
قابل مشاهده است و در نيمه بااليی كادر هم همان رنگی ديده می شود كه از پالت رنگ انتخاب شده است.

قرار گرفتن اين دو رنگ در كنار يكديگر برای اين است كه وقتی 
رنگی نزديک به رنگ قبل انتخاب می شود، امكان مقايسۀ بين آن 

دو رنگ وجود داشته باشد.

شکل 32ـ 4ـ تطبیق رنگ )جدید( زرد متمایل به نارنجی با 
رنگ )موجود در ظرف( زرد روشن

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



نقشه  کشی رایانه ای فرش

115

با يک حرف و نشانی  4 در سمت راست پايين اين پالت، محل درج و نمايش اعدادی است كه هر كدام 
مشخص شده است. به طور كلی اين اعداد مقدار درصد تركيب رنگ های مختلف را با يكديگر نشان می دهند.

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 دهيد.

 در زمان انتخاب رنگ به درجه چرخه رنگ )H(، اعداد مقابل R، G و B و همچنين درصدهای مقابل      
Y، M ، C و K را  مشاهده و بررسی نماييد. با تغيير دادن اين اعداد به تغيير رنگ توجه نماييد.

« و استفاده از كليد »X«، تمرينات جابه جايی رنگ در ظروف   با استفاده از عامت جابه جايی رنگ »
رنگ را انجام دهيد.

7    ـ 1  مشخص کردن محل حاشیه های باریک و حاشیه پهن روی صفحه نقشه
درس را با يک مثال آغاز می كنيم:

 در نظر است كه يک نقشه به ابعاد 1 در 2 متر با طرح لچک ترنج و با رج شمار 60 گره اجرا نماييد.
1 ابتدا محاسبات را انجام می دهيم.

 الف( طبق محاسبات اندازۀ كامل نقشه برابر است با 857 در 1714 پيكسل؛
 ب( اين نقشه چون طرح لچک  ترنج دارد پس روش اجرای آن به صورت يک چهارم انجام خواهد شد 

كه اندازۀ يک چهارم نقشه برابر است با  430 در 860 پيكسل.
2 يک صفحه به ابعاد 430 در 860 پيكسل ايجاد كرده و با نام »نقشه لچک ترنج« در حافظه رايانه ذخيره 

می نماييم.
3 مداد را انتخاب و نوک آن را روی يک پيكسل تنظيم می كنيم.

4 دو رنگ خام سبز و زرد فسفری را برای ظرف های رنگ انتخاب می كنيم.

مقدار ترکیب رنگ در 
Lab Color فرمت

مقدار ترکیب رنگ 
CMYK در فرمت

درجة قرارگیری در چرخة رنگ

درصد افزایش رنگ سفید به رنگ ها

درصد افزایش رنگ سیاه به رنگ ها

مقدار رنگ و ترکیب آنها در 
RGB فرمت

کد رنگ

تجربه و
 عمل

شکل 33ـ 4ـ محل نمایش و ترکیب رنگ ها به صورت مقدار عددی و درصد
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 از درون پالت رنگ سبز را انتخاب می كنيم. برای اينكه رنگ سبز انتخابی كامًا خام باشد، اعداد روبه روی 
حروف R و B  را صفر كنيد و در مقابل حرف G، عدد 255 ، تايپ و سپس تأييد )OK( می كنيم. 

ب( انتخاب رنگ برای ظرف دوم )رنگ مورد نظر زرد خام فسفری(:
 روی ظرف دوم رنگ كليک كرده تا پالت رنگ باز شود.

 روش انتخاب رنگ برای ظروف رنگ

الف( انتخاب رنگ برای ظرف اول)رنگ مورد نظر سبز خام فسفری(: 
 روی ظرف اول رنگ را كليک می كنيم تا پالت رنگ باز شود.

شکل 34ـ 4ـ ساخت رنگ سبز فام RGB با شماره 255
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 از درون پالت، رنگ زرد را انتخاب می كنيم. برای اينكه رنگ زرد انتخابی كامًا خام باشد عدد روبروی حرف 
B را صفر كرده و در روبروی حروف R  و G عدد 255 تايپ و سپس تأييد )OK ( می كنيم.

 تعیین محل حاشیه روی صفحه

                   :)Zoom( معرفی ابزار بزرگنما
 ابتدا ابزار بزرگ نما يا همان ذره بين )Zoom( را از 

جعبه ابزار انتخاب كنيد )شكل36ـ4(.

شکل 36ـ 4ـ ابزار بزرگ نما در وضعیت بزرگ کردن تصویر

شکل 35ـ 4ـ ساخت رنگ زرد فام RGB با ترکیب رنگ های قرمز 255 و سبز 255

Z :کلید میانبر



118

شکل 37ـ 4ـ ابزار بزرگ نما در وضعیت بزرگ کردن تصویر

 )Opstions( تنظيمات  نوار  در   
بزرگ نمايی  حالت  در  را  ابزار  وضعيت 

دهيد. قرار   )+(

ابزار بزرگ نما را در گوشه سمت راست 
پايين صفحه قرار داده و كليک نماييد. 
با هر بار كليک كردن صفحه نزديک تر 
تكرار  بار  چندين  را  كار  اين  می آيد. 
بزرگ نمايی  حد  آخرين  به  تا  كنيد 
 )+( عامت  وضعيت  اين  در  برسد. 
روی ابزار حذف می شود و اين به نشانه 
بزرگ نمايی حداكثری 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 كنيد. 
رنگ  ـ  پيكسل   1  : مداد  نوک  )اندازۀ 

خام( سبز  دوم:  رنگ  خام،  زرد  اول: 
 از گوشه سمت راست پايين صفحه، 
تعداد  به  زرد  رنگ  با  39ـ4 (  )شكل 

كنيد.  نقطه گذاری  پيكسل  پانزده 

شکل 39ـ 4ـ روش نقطه گذاری گوشة 
صفحه برای شمارش و عالمت گذاری
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 ظروف رنگ ها را با حرف X يا عامت  جابه جا و رنگ سبز را فعال كنيد. 
 شانزدهمين پيكسل را با رنگ سبز نقطه گذاری كنيد.

از نقطۀ شانزدهم تا انتهای سمت چپ صفحه، يک خط مستقيم ترسيم كنيد )شكل 40ـ4(.
 مجدداً از همان نقطه )نقطۀ شانزدهم( يک خط مستقيم به سمت باال تا لبه صفحه ترسيم كنيد. )شكل 

40ـ4(

شکل 40ـ 4ـ ترسیم خطوط محدوده ساده بافی روی نقشه                               شکل 41ـ 4ـ رسم حمیل به ضخامت سه نقطه

 ترسیم میل )حمیل(

با فاصلۀ يک نقطه )يک پيكسل(، خط دوم را به موازات خط اول ترسيم كنيد. به  اين ترتيب، حميلی ترسيم 
می شود كه ضخامت آن سه نقطه خواهد بود )شكل 41ـ4(. 

چنانچه ضخامت حميل دو نقطه باشد، خط دوم را در كنار خط اول ترسيم كنيد. در چنين شرايطی بهتر است 
كه رنگ خط دوم با رنگ خط اول متفاوت باشد. پيشنهاد می شود برای ترسيم خط دوم، از رنگ فيروزه ای 
فام استفاده كنيد. برای ساخت اين رنگ، از تركيب دو رنگ سبز )Green. 255( و آبی )Blue. 255( استفاده 

كنيد )شكل 42ـ4(.
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E :کلید میانبر

شکل 42ـ 4ـ رسم حمیل به ضخامت 2 نقطه

شکل 43ـ 4ـ ساخت رنگ فیروزه ای فام RGB با ترکیب سبز 255 و آبی 255

توجه کنید
را   »Shift« کلید  نقطه،  اولین  روی  کلیک  از  پس  عمودی،  و  افقی  مستقیم  و  صاف  خطوط  ترسیم  برای 
نگه داشته، با حرکت ماوس خط مورد نظر را رسم کنید. نگه داشتن کلید Shift موجب ترسیم خطوط صاف 

و یکنواخت خواهد شد.
پاک کن     ابزار  از  خطوط،  و  نقطه ها  کردن  پاک  برای  گرفت،  صورت  اشتباهی  نقطه گذاری ها  در  چنانچه 

استفاده کنید.  )Eraser tool (

)Eraser( ابزار پاک کن 

ابزار برای پاک کردن خط، نقطه و لکه های رنگ استفاده می شود. و روش  این 
تنظیمات  نوار  از  استفاده  با  اما  است،  معمولی  کن  پاک  مداد  انند  م آن  عملکرد 

داد.  تغییر  را  آن  عملکرد  و  اندازه  ی توان  م  ،)Option(
 در نقشه کشی فرش، بهترین وضعیت برای پاک کن  Block  )بلوک( است.

تنظیم ابزار »پاک کن« )Eraser( در نوار تنظیمات:
پس از انتخاب ابزار »پاک کن«، نوار تنظیمات )Option Palete(، در باالی میزکار فتوشاپ فعال می گردد 

)شکل 44ـ4(. 
برای تغییر و تنظیم وضعیت »پاک کن«، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

در زیر مجموعه Mode، گزینه Block را انتخاب کنید.
روی نوار تنظیمات، عالمت تیک )ü( مقابل Eraser to history را برداشته و آن را غیرفعال کنید.
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شکل 44ـ 4ـ محل قرار گرفتن ابزار پاک کن و نوار تنظیمات آن

)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

     )History( اصالح خطا و اشتباهات با استفاده از پالت ثبت تاریخچه 

از زير مجموعه های موجود در منوی Window، پالت 
History است )شكل45ـ4(. ظاهر اين پالت همانند 
عملياتی  نشانگر  پالت،  اين  باشد.  می   Layers پالت 
است كه برروی يک پروژه انجام می شود، و به نوعی 
بيانگر تاريخچۀ كارهايی است كه روی يک پروژه انجام 

می شود )شكل   46ـ4(. 

History شکل  45ـ 4ـ پالت
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Window تاریخچه(  از منوی( History شکل  46ـ 4ـ فعال سازی پالت

البته تعداد عمليات های ثبت شده در اين پالت، محدود می باشد و از طريق پنجره تنظيمات ساختاری فتوشاپ، 
امكان تغيير و كم و زياد كردن تعداد عمليات ها وجود دارد )شكل 47ـ4(. 

از طريق آدرس زير می توان پنجره تنظيمات را فعال كرد.
  Edit/ Preferences/ Performance   ...................................  Ctrl+K كليدهای مخفف

شکل 47ـ 4ـ پالت تنظیماِت ساختاری فتوشاپ که با کلیدهای Ctrl+K فعال می شود.
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به هر ترتيب پالت History، می تواند در حذف اشتباهات به كاربران فتوشاپ كمک فراوانی كند. با يک مثال 
روش استفاده از اين پالت را توضيح می دهيم. 

 History فرض كنيد، شما درحال نقطه كردن يک طرح هستيد، و فعًا هفت نقطه را رنگ كرده ايد. اگر پالت
باز باشد، خواهيد ديد كه هر نقطه ای كه روی صفحه می گذاريد، يک رديف هم در اين پالت اضافه می شود، 

يعنی هفت رديف با عامت مداد در پالت به وجود آمده است )شكل 48ـ4(.

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

اگر ابزار كار را عوض كنيد و ابزار پاک كن را برداريد و يكی از نقطه ها را پاک كنيد، خواهيد ديد كه در اين 
پالت، يک رديف با عامت پاک كن برای پاک كردن نقطه به وجود می آيد )شكل 49ـ4(.

History شکل 49ـ 4ـ نمایش ابزار های مداد و پاک کن در پالت
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اگر بخواهيد پنج نقطه آخر پاک شوند، بايد پنج رديف مربوط به نقطه های آخر را، از پايين به باال شمارش 
كرده و روی رديف ششم كليک كنيد )يعنی يک رديف باالتر از نقطه پنجم(.

 استفاده از کلیدهای میانبر 

برای سرعت بخشيدن به كار می توانيد از كليدهای Ctrl+Z استفاده كنيد. با زدن اين كليدها آخرين عملكرد 
شما باز خواهد گشت. اگر آخرين عملكردتان گذاشتن يک نقطه روی صفحه باشد، آن نقطه پاک خواهد شد. 
و اگر آخرين عملكرد شما رسم يک خط باشد، آن خط پاک خواهد شد. اگر مجدداً كليدهای Ctrl+Z را بزنيد، 

آن نقطه و يا آن خط دوباره باز خواهند گشت.
اگر بخواهيد چند عمليات به عقب بازگرديد، بايد از كليدهای ميانبر Alt+Ctrl+Z استفاده كنيد. با هربار زدن 

اين كليدها يک مرحله به عقب بازخواهيد گشت. 

حال اگر بخواهيد كه نقطه پاک شده، دوباره بازگردد. بايد روی رديف مربوط به آخرين نقطه )يک رديف باالتر 
از رديف پاک كن(، كليک كنيد)شكل 50  ـ4(. 

History شکل 50ـ 4 – بازگرداندن یک عملیات از طریق پالت
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با راهنمایی و مشورت معلم خود برای یکی از صفحاتی که در نرم افزار ایجاد کرده اید، مطابق تصویر 
زیر، حاشیه مناسب ترسیم کنید. 

مراحل کار: يک نقشه با طرح های هندسی و ساده انتخاب كنيد.
 يكی از صفحاتی كه توسط نرم افزار ساخته ايد را انتخاب كنيد. )در صورت لزوم می توانيد يک صفحه جديد 

مطابق با نقشه ای كه انتخاب كرده ايد، بسازيد(.
 مطابق با تصوير زير برای صفحه خود حاشيه ترسيم كنيد.

 اجزاء حاشيه را با راهنمايی معلم خود به بخش های مساوی تقسيم كنيد.

در طی مراحل انجام کار ذخیره سازی )Ctrl+S( را فراموش نکنید.

تجربه و
 عمل

ـ  4ـ خط کشی و اجرای تقسیمات اولیه در صفحه مربوط به نقشه فرش در فتوشاپ شکل 51 
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 .)Ctrl+S(در پایان هر مرحله، ذخیره سازی کنید 

8    ـ 1  ترسیم و رنگ آمیزی نقوش
ترسيم نقشه فرش در نرم افزار فتوشاپ  همانند نقطه كردن طرح روی كاغذ شطرنجی است. با اين تفاوت كه 

در نرم افزار، روند كار با سرعت بيشتر انجام می شود و اشتباهات را می توان به سرعت اصاح نمود.

شکل  52ـ4 – نمونه یک نقش در حاشیه باریک
عكس فوق مربوط به حاشيه باريک يک فرش است. اگر بخواهيد آن را در نرم افزار فتوشاپ به صورت حاشيه ای 

برای يک نقشه رايانه اجرا كنيد، مراحل كار به شرح ذيل خواهد بود:
الف( شمارش تعداد خانه های عمودی و افقی شطرنجی مربوط به نقش )تعداد خانه های شطرنجی برابر با 13 

در 33 می باشد(. 
ب( باز كردن صفحۀ نقشه در نرم افزار فتوشاپ 

ج( عامت گذاری پيكسل های عمودی افقی با يكی از رنگ های فام روی صفحه نقشه ديجيتالی )برای شمارش 
راحت تر نقطه ها، بهتر است آنها را به صورت يک در ميان رنگ آميزی كنيد(.

 

شکل 53  ـ 4ـ تعیین محدودۀ طرح با نقطه گذاری

توجه كنید
با رنگ های خالص زرد، سبز،  ترسيم ميل ها )حميل ها(  اوليه در  باشيد كه خطوط  توجه داشته 

باشد. بنفش  يا  و  فيروزه ای 
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د( تعريف رنگ برای ظرف رنگ نرم افزار )در تصوير مورد نظر خط اطراف نقش، سياه می باشد(. 
هـ( انتخاب ابزار مداد. 

و( نسخه برداری و اجرای طرح در محيط نرم افزار به صورت نقطه شمار، كه طی دو مرحله انجام می شود.

1(  نقطه کردن خطوط محیطی

شکل 54  ـ 4ـ نقطه کردن خطوط محیطی طرح

2( رنگ کردن پیکسل های داخل طرح
  

شکل 55  ـ 4ـ رنگ کردن اجزاء طرح                               شکل 56  ـ 4ـ طرح تکمیل شده در محیط فتوشاپ

چگونه می توان اين نقش را به صورت دقيق در حاشيه يک نقشه به صورت قرينه و پشت و رو اجرا كرد؟
كدام يک از حاشيه های زير بهتر و مناسب  تر است.

شکل 57  ـ 4ـ ایجاد یک حاشیه با ترکیب یک نقش

بحث و 
گفت وگو
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تجربه و
 عمل

در نرم افزار فتوشاپ و با اقتباس از تصاوير فوق و يا نمونه های ديگر، برای يک نقشه كامل »حاشيه باريک« 
ترسيم كنيد.

 درنظر داشته باشيد كه بخش هايی از نقشه از اهميت بسيار زيادی برخوردار هست. 
الف( گوشه حاشيه )محلی كه نقش از حالت عمودی با زاويه 90 درجه به حالت افقی چرخش می كند(، 

مهم ترين بخش از طراحی برای حاشيه فرش می باشد.
ب( خط قرينه حاشيه )محلی كه نقشه بايد به صورت عمودی و يا افقی قرينه شود(.

2ـ رنگ و نقطه کردن طراحی های خطی

1    ـ 2  راپیدی کردن طرح مدادی نقشه

برای تبديل طرح مدادی به نقشه فرش در رايانه، بايد ابتدا آن را با قلم راپيدوگراف روی كاغذ كالک يا كاغذ 
سفيد ترسيم كرد. انجام اين كار همانند انتقال طرح مدادی روی كاغذ شطرنجی است؛ با اين تفاوت كه به جای 
كاغذ شطرنجی طرح روی كاغذ كالک يا كاغذ سفيد منتقل می شود و ديگر اينكه برای ترسيم خطوط از قلم 

راپيدوگراف استفاده می شود. 
1    ـ 1    ـ 2  تشریح اهمیت و اصول راپیدي کردن

 تعریف قلم راپید 
قلم راپيد يا راپيدوگراف ابزاري است كه نوک آنها به صورت استوانه اي و گرد است و داراي مخزن پاستيكي 
مجزايي براي مركب مي باشد )شكل 58ـ4(. در گذشته از اين نوع قلم ها براي كپي كردن و ترسيم نقشه هاي 

فني و دقيق استفاده مي شد.

شکل  58  ـ 4ـ قلم راپیدوگراف

فیلم 18
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 خصوصیات قلم راپید
اين قلم ها دارای توانايی ترسيم خطوطی يكنواخت با ضخامت های استاندارد هستند. ضخامت خط هر قلم با 
شماره ای كه روی آن نوشته شده است، مشخص می گردد. واحد شماره گذاری اين قلم ها بر اساس ميلی متر 
می باشد. مثًا قلم 0/1 خطی با ضخامت 0/1 ميلی متر و قلم شماره 1 خطی با ضخامت 1 ميلی متر ترسيم 

می كند.
 کاربرد قلم های راپید

ترسيم  زمينه  در  ابزار  اصلی ترين  راپيدوگراف جزو  های  قلم  نقشه كشی،  نرم افزارهای  و  رايانه  ورود  از  قبل 
نقشه های دقيق معماری و صنعتی بوده است. طراحان، تصويرگران و گرافيست ها نيز از آنها براي انجام امور 

طراحي، مباني، تصويرسازي، طراحي نشان و آرم و اجراي آثار گرافيكي استفاده مي كنند.

2    ـ 1    ـ 2  روش آماده سازی و استفاده از قلم راپید
برای پركردن مخزن رنگ اين قلم ها، بايد از قطره چكان يا ظرف هاي مخصوص مركب استفاده كرد.

شکل 59  ـ 4ـ مراحل ریختن مرکب در مخزن راپیدوگراف

1ـ باز کردن اجزاء راپید و جداسازی مخزن مرکب

4ـ بستن دسته روی قلم3ـ اتصال سرقلم به مخزن مرکب2ـ ریختن مرکب مخصوص درون مخزن قلم

البته امروزه قلم های راپيد يک بار مصرف، نيز توليد شده و در بازار موجود است. در شرايطی كه قلم راپيدوگراف، 
در دسترس نباشد، می توان از اين قلم ها استفاده نمود.

طرز استفاده از راپید و اسکنر فیلم 19 
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ــراي اينكــه  ــد، ب ــات طراحــي كردن ــا تمــام جزئي ــس از اينكــه طــرح خــود را ب ــرش، پ طراحــان نقشــه ف
بتواننــد آن را بــه صــورت يــک نقشــه ديجيتالــي ذخيره ســازي كننــد، ابتــدا طــرح مــدادی را بــه وســيله 

ــد. ــدون شــطرنجي اجــرا مي كنن ــا كاغذهــاي ســفيد و ب ــک ي ــد، روي كاغــذ كال ــم راپي قل

شکل 60  ـ 4ـ قلم راپید یکبار مصرف

شکل  61  ـ 4ـ راپیدی کردن طرح روی کاغذ کالک

 دليل راپيدي كردن طراحي نقشه، اين است كه پس از اسكن كردن آن، 
تصويري كامًا شفاف و يكنواخت به دست مي آيد.
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در حين طراحي، ريختن براده هاي مداد روی كاغذ، باعث لكه دار شدن كاغذ مي شود. ضمناً جای خطوط پاک 
شده روي كاغذ، نيز باقي خواهد ماند، به طوری كه در اسكن تصوير، اين اثرات كامًا مشخص خواهند شد. 

 هرچه لكه و اثرات اضافی در تصوير بيشتر باشد مراحل عمليات نقطه كردن و 
رنگ آميزی ديجيتالی آنها نيز سخت تر می شود.

62  ـ 4ـ طرح راپیدي شده
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پیاده کردن طرح با راپید یا روان نویس

  بــراي راپيــدي كــردن نقشــه هاي فــرش، بهتــر اســت كــه 
از قلــم راپيــد بــا شــماره 0/5 اســتفاده شــود.

ــدی  ــور راپي ــی به منظ ــس معمول ــراد از روان نوي ــی اف   برخ
ــرا  ــن كار اشــتباه اســت. زي كــردن اســتفاده می كننــد، كــه اي
ــوده و  ــت نب ــس، يكنواخ ــوط روان نوي ــگ خط ــت و رن ضخام

ــود.   ــاد می ش ــم و زي ــام كار، ك ــن انج درحي

ــت تمــام انجــام  ــا دق  الزم اســت راپيــدي كــردن نقشــه، ب
ــه  ــه، ب ــه كار در رايان ــهولت ادام ــي و س ــون راحت ــود. چ ش

ــتگي دارد. ــدي بس ــه راپي ــزي نقش ــت و تمي ظراف

تجربه و
 عمل

 طرز استفاده از راپید
 كاغذ كالک را روي طرح قرار داده و بر روي سطح ميز به كمک چسب نواري مخصوص كالک تثبيت كنيد.

 قلم راپيد را چند بار به آرامي تكان دهيد تا قطره مركب از نوک آن خارج شود. 
 روي يک كاغذ باطله چند خط بكشيد تا از خروج يكنواخت مركب و عملكرد راپيد اطمينان حاصل نماييد.

 تمام خطوط طرح را با راپيد مجدداً ترسيم كنيد.
به هنگام كار با قلم راپيد بايد نوک آن نسبت به سطح كاغذ كامًا عمود باشد.

شکل  63  ـ 4ـ روش گرفتن قلم راپیدوگراف در دست

با راهنمايی و مشورت معلم خود، طرح 
يک نقشه را راپيدی كنيد.
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اسکن کردن تصاویر و نقشه ها

2    ـ 2  اسکن کردن طرح ها و نقشه ها

 تشریح دستگاه تصویربرداری دیجیتالی و قالب های ذخیره سازي و مفهوم کیفیت
برای  است  سيله ای  و اسكنر1   : اِسَکِنر دستگاه   
اسكنر شكل  كاغذی.  اد  اسن از  الی  ديجيت تصويربرداری 
و سيستمي مانند دستگاه فتوكپی دارد. اسكنرها يكی از 
انواع دستگاه های ورودی اطاعات به رايانه هستند كه به 
دليل كاربردهای وسيع و متفاوتشان، از تنوع و گستردگی 
و  اثر انگشت  اسكنر  ال،  مث برای   . برخوردارند بسياری 
اسكنر چهره و يا حتی انواعی از اسكنرها كه برای بررسی 
مغز و قسمت  های مختلف بدن استفاده می شوند و نقش 
بسزايی در شاخۀ پزشكی دارند. اسكنرهای تصوير نيز، 
يكی از انواع آنهاست كه برای انتقال تصاوير، متن و يا 

دست نوشته ها به رايانه، برای ذخيره و يا ويرايش آنها، استفاده می شوند. اين اسكنرها نيز به نوبه خود دارای انواع 
متفاوتی هستند كه از ميان آنها، اسكنرهای صفحه تخت )مسطح(، به دليل قيمت مناسب، كيفيت مطلوب و 

آنهاست. استفاده راحت، رايج  ترين نوع 
اسكنرها در ابعاد مشخصي ساخته مي شوند. ابعاد معمولی و رايج اين دستگاه ها عبارتند از A3  و  A4 كه 
رايانه ای   كنندۀ خدمات  ارائه  در شركت های  اما  می شود.  استفاده   A4 اندازه از  اداری  محيط های  اكثر  در 

ابعاد و كيفيت تصويربرداری بهتر استفاده می شود.  با  اسكنرهايی 

به عنوان  را  يا تصوير در حال اسكن  رای تهيۀ يک تصوير ديجيتال، متن  ب  تصویر دیجیتالي2: اسكنر 
مجموعه ای از نقاط در نظر می گيرد، سپس اين نقطه ها را به كدهای صفر)0( و يک )1( تبديل می كند. به 
اين ترتيب، تصوير به مجموعه ای از صفرها و يک ها تبديل می شود كه به آن تصوير ديجيتال می گويند و قابل 
انتقال به رايانه و ذخيره سازی آن هستند. سپس سيستم رايانه اين كدهای صفر و يک را به كمک تجهيزات 

سخت افزاری و نرم افزاری خود به صورت تصوير به نمايش در می آورد.

Scanner 1ـ

2ـ Bitmap ـ نقــش بيتــی، طــرح بيتــی،  تصويــر بيتــی ـ تصويــر گرافيكــی نمايــش داده شــده به صــورت آرايش يافتــه از مقاديــر معيــن، 
ــكيل  ــفيد تش ــه س ــر روی زمين ــياه ب ــای س ــی از مربع ه ــر بيت ــک تصوي ــس ي ــد پ ــياه باش ــر س ــفيد و 1 بيانگ ــر س ــر 0 بيانگ ــاً  اگ مث
ــه  ــوان ب ــی را می ت ــام دارد. تصويرهــای بيت ــک پيكســل ن ــا ي ــک ســلول ي ــرای آن عــددی وجــود دارد ي ــه ب شده اســت. هــر نقطــه ای ك
ــر  ــن تصاوي ــا اي ــوان در آن محيط  ه ــا نمی ت ــرد ام ــال ك ــی ارس ــای صفحه آراي ــا و برنامه ه ــد واژه پردازه ــردی مانن ــای كارب ــاير برنامه ه س
ــرای  ــر را ب ــا امــكان دخــل و تصــرف در ايــن تصاوي ــد يــک برنامــۀ گرافيكــی ماننــد فتوشــاپ داشته باشــيد ت را ويرايــش كــرد، بلكــه باي

شــما فراهــم آورد.

شکل  64  ـ 4ـ اسکنر معمولی

فیلم 20 
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 روش کار با اسکنرهای کوچک 

و  متصل  رايانه  به  اسکنر  است  الزم  هر كاری  از  قبل   
معرفی گردد )برای اتصال اسکنر به رايانه از افراد متخصص 

بگیريد(. كمک  رايانه ای  سیستم های 

اكنون كه اسكنر را به كامپيوتر متصل 
نموده و نرم افزار آن را نصب نموده ايد، 
خواهيم  آن  از  استفاده  اصول  به 
پرداخت. به احتمال زياد همراه با اسكنر 
ويرايش  و  اسكن  مخصوص  برنامه های 
كه  آن جايی  از  اما  دارد.  وجود  عكس 
انواع زيادی  برنامه های اسكن  اسكنر و 
همراه  كه  اسكن  نرم افزار  از  دارند، 
می شود،  نصب  ويندوز  نسخه های  با 
استفاده می كنيم. چنانچه اين نرم افزار 
نشده  نصب  شما  سيستم  ويندوز  روی 
در  شده  مطرح  اصول  می توانيد  است، 
اين درس را آموخته و در نرم افزارهای 

ديگر، همانند آن عمل كنيد.

 مراحل اسکن کردن 
 اسكنر را روشن كنيد؛

روی  را  نظر  مورد  نقشۀ  يا  تصوير   
قرار دهيد  اسكنر  شيشه ای  صفحۀ 
صفحه  روی  به گونه ای  بايد  )تصوير 
اسكنر قرار بگيرد كه طرف طرح دار به 
سمت اسكنر باشد(. زوايای تصوير را با 
سپس  و  نماييد  تنظيم  اسكنر  زوايای 

ببنديد؛ را  اسكنر  درپوش 
 Windows Fax بــرروی گزينــه All Programs رايانــه، ســپس منــوی )Start( از طريــق منــوی اســتارت 
ــا Scan a document or picture كليــک كنيــد )شــكل65  ـ4(. پنجــره اســكنر فعــال خواهــد  and Scan ي

شــد )شــكل66  ـ4(.

Start شکل  65  ـ 4ـ جستجوی نرم افزار در منوی

شکل 66  ـ 4ـ پنجرۀ مخصوص اسکنر در ویندوز به نام 
Windows Fax and Scan
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 روی دكمــۀ 1New Scan در بــاال و گوشــه ســمت چــپ، كليــک كنيــد. كادر New Scan پديــدار 
می شــود )شــكل 67  ـ4(. در بــاالی كادر می توانيــد نــام اســكنر را مشــاهده نماييــد.

 بر روی دكمه 2Preview كليک نماييد. اسكنر فعال شده و تصوير قرار گرفته بر روی صفحه خود را به 
نمايش در می آورد.

دكمۀ  روی  كليک  با  می توانيد  باشد  متصل  كامپيوتر  به  اسكنر  يک  از  بيش  كه  صورتی  در  نکته: 
كنيد. انتخاب  را  ديگر  اسكنر  يک   3Change

در اين پنجره، چندين گزينه وجود دارد كه امكان انتخاب وضعيت های مختلفی را فراهم می آورند.

1ـ اسكن كردن جديد
2ـ پيش نمايش ـ قباً رويت  كردن

3ـ تغيير دادن

New Scan ـ  4ـ پنجره شکل  67  
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ــه  ــد. گزين ــن می كنن ــود، تعيي ــكن ش ــت اس ــرار اس ــه ق ــزی را ك ــوع چي ــش ن ــن بخ Profile  1 : در اي
ــام  ــی انج ــورت رنگ ــكن به ص ــه اس ــت ك ــای آن اس ــه به معن ــن گزين ــد، اي ــرض آن  Photo 1می باش پيش ف
ــه صــورت ســياه ســفيد انجــام می شــود.  ــه ديگــر 2Documents اســت كــه اســكن ب خواهــد شــد. گزين

 از گزينه Documents می توان برای اسكن كردن سندهای متنی، و يا ايجاد يک نسخه سياه و 
سفيد از يک عكس رنگی استفاده كرد. انتخاب Documents عموماً موجب ايجاد فايل های كم حجم تر 

خواهد شد.

 اگر رنگی بودن اسكن اهميتی ندارد، گزينه Documents را انتخاب كنيد.

3Source 2 : بعضــی از اســكنرها دارای Document feather بــوده و قادرنــد، چنديــن ســند و تصويــر را بــا 
مشــخصات مختلــف بــه طــور هم زمــان اســكن نماينــد، بنابرايــن اگــر اســكنر بــه چنــد روش عمــل اســكن 
ــكنرهای  ــورد اس ــا در م ــد. ام ــر دهي ــت را تغيي ــوی Source وضعي ــد در من ــد، می تواني ــام می ده را انج

معمولــی در ايــن گزينــه تنهــا وضعيــت Flatbed 4  وجــود دارد.

5Color format  3: قبــًا گفتــه شــد كــه بــا انتخــاب Photo از منــوی Profile تصويــر بــه صــورت رنگــی 
اســكن خواهــد شــد و چنانچــه Documents را انتخــاب كنيــد تصويــر بــه صــورت ســياه و ســفيد اســكن 
می شــود. حــال چنانچــه تصويــر شــما يــک ســند متنــی امــا بــا خطــوط و نوشــته های رنگــی باشــد، بايــد 
پــس از انتخــاب Documents در منــوی Profile، گزينــه Color را نيــز در منــوی Color format انتخــاب 
كنيــد و يــا امــكان دارد كــه بخواهيــد يــک عكــس رنگــی بــا كيفيــت خــوب، امــا به صــورت ســياه و ســفيد 
اســكن نماييــد، بايــد پــس از انتخــاب گزينــه Photo از منــوی Profile، گزينــه Gryscale را نيــز در منــوی 

Color format انتخــاب كنيــد.

1ـ عكس و تصوير
2ـ سند متنی به صورت تايپ شده يا دستنويس

3ـ منبع  ، منشأ
4ـ مسطح ـ تخت

Color, Gryscale, Black and White :5ـ نوع رنگ بندی مثل
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1File type 4: در ايــن گزينــه می توانيــد ســاختار ديجيتالــی تصويــر را بعــد از اســكن مشــخص و تعييــن 
ــای  ــرم افزاره ــترک در ن ــج و مش ــاختارهای راي ــا س ــر را ب ــد تصاوي ــكنرها می توانن ــوالً اس ــد. معم نمايي
 .Bitmap ــا ــد از BMP JPEG, GIF, PNG, TIFF, ي ــاختارها عبارتن ــن س ــد. اي ــكن نماين ــی اس گرافيك
هريــک از ايــن ســاختارها كيفيــت مشــخصی خواهنــد داشــت و بــرای كارهــای متفاوتی اســتفاده می شــوند. 
مهم تريــن بحــث و تفاوتــی كــه بيــن ايــن ســاختارها وجــود دارد مقــدار حجــم آنــان می باشــد. اگــر حجــم 
ــا كمی مشــكل و ســختی انجــام خواهــد  ــزار و كار روی آن ب ــاد باشــد، بازكــردن آن در نرم اف ــری زي تصوي
ــوند،  ــرا می ش ــی و اج ــی طراح ــبتاً بزرگ ــاد نس ــرش در ابع ــه های ف ــه نقش ــه آنك ــه ب ــا توج ــال ب ــد. ح ش
بهتــر اســت كــه بــرای اســكن نقشــه و طراحی هــای مرتبــط بــا فــرش از قالبــی اســتفاده شــود كــه حجــم 

كمتــری را اشــغال نمايــد. 

 برای اسكن تصاوير و نقشه های فرش مناسب  ترين ساختار، BMP يا Bitmap می باشد.

 : Bitmap ویژگی های ساختار
  كيفيت باالی تصوير

  حجم كم فايل
  سهولت در شطرنجی كردن تصوير به صورت نقشه فرش

هر  دارد،  زيادی  تأثير  فايل  حجم  همچنين  و  تصوير  كيفيت  روی  رزولوشن   :  )Resolution) 2DPI   5
باالتر باشد داده های بيش تری از عكس اسكن می شوند و به همان ميزان حجم فايل بيشتر  چه رزولوشن  
خواهد  شد، واحد رزولوشن DPI مخففDot per inch به معنی تعداد نقطه در اينچ می باشد، هر چه تعداد نقاط 
بيشتر باشد رزولوشن افزايش می يابد، اگر می خواهيد فايل اسكن شده برای اهداف زيادی قابل استفاده باشد، 
300DPI برای شروع مناسب است، با اين رزولوشن، اگر تصوير اسكن شده را چاپ كنيد، كيفيت مناسبی 

خواهد داشت.
 با توجه به اينكه در نقشه كشی فرش از رزولوشن های باال استفاده نمی كنند، توصيه می شود كه با 

رزولوشن 100 اسكن كنيد.

كنترل  می توانيد،  آنها  به  مربوط  لغزنده های  از  استفاده  با   :4Contrast و   3Brightsness گزینه های   6
بيشتری برروی رنگ و شدت تيرگی و روشنايی تصاوير داشته باشيد.

JPEG, GIF, BMP, TIFF :1ـ نوع ساختار فايل مثل
2ـ وضوح ، دقت ، تفكيک پذيری و كيفيت تصوير )كه اين امر مرتبط است با تعداد پيكسل های آن تصوير در هر اينچ يا سانتی متر( 

3ـ مغايرت  ، اختاف، تباين و مقابله 

4ـ پيش نمايش ـ فعًا رؤيت  كردن 



138

اين  در  است  بهتر  و  داشت  نخواهند  زيادی  تأثير چندان  گزينه،  دو  اين  كه  باشيد  داشته  توجه   
تنظيمات، تغييری ايجاد نكرده و بعد از اسكن، توسط نرم افزارهای مخصوص ويرايش عكس، مانند 

فتوشاپ، تنظيمات دلخواه را انجام دهيد.

 برای اينكه تأثير اين دو گزينه را بر روی تصوير ماحظه نماييد، پس از هر تغيير بر روی دكمۀ 
1Preview كليک كنيد.

 
 همان طور كه متوجه شده ايد، با هربار تغيير در تنظيمات اسكنر، بايد برای ديدن تغييرات انجام 

شده، مجدداً روی Preview كليک كنيد.

 با كليک كردن دكمه Preview ، تصويری كه روی صفحه اسكنر قرار داده  ايد، نمايش داده می شود.)شكل 
69ـ4(

1 ـ ويژگی  ها ، خصوصيات

New Scan شکل  68  ـ 4ـ کلیدهای رایج در پنجره

) Preview( شکل  69  ـ 4ـ نمایش تمام صفحه اسکنر در وضعیت پیش  نمایش
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در وضعيت پيش  نمايش)Preview( تمام صفحه اسكنر، در محدوده نقطه  چين ديده می  شود. 
اسكنر  اينكه  از  قبل  است،  بهتر  بنابراين  اسكن خواهد شد.  است كه  آن بخشی  نشان دهنده  نقطه چين،  خط 
عمليات اصلی اسكن را انجام دهد، منطقه اسكن را تا لبه های تصوير محدود كنيد. برای اين كار اشاره گر ماوس را 
روی لبه های نقطه چين قرار داده و تا آن قسمت از تصوير كه می خواهيد اسكن شود، حركت دهيد. )شكل 70ـ4(

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

 پس از آنكه تمام گزينه ها را تنظيم كرديد، می توانيد روی دكمه Scan كليک نماييد)شكل 71ـ4(.

شکل  71ـ 4ـ اجرای فرمان اسکن بعد از انجام تنظیمات مورد نظر
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اكنون اسكنر كار خود را آغاز نموده و تمام تنظيمات انجام شده را درنظر می گيرد، پس از اتمام كار اسكنر، 
تصوير اسكن شده در پنجره اصلی برنامه به نمايش در   می آيد.

شکل  72ـ 4ـ انتخاب گزینة View برای نمایش فایل اسکن شده در نرم افزارهای مخصوص نمایش عکس و تصاویر

 برای مشاهده بهتر و بررسی دقيق طرح و يا تصوير اسكن شده، روی نام فايل اسكن شده در كادر 
باالی برنامه راست كليک نماييد، در فهرستی كه باز می شود، گزينه View را انتخاب كنيد )شكل 
 " Nero MediaHome Viewer "72ـ4(. يكی از نرم افزارهای مخصوص نمايش عكس و تصوير مانند
باز خواهد شد و فايل مورد نظر را نمايش می دهد)شكل73ـ4(. حال می توانيد اين فايل را به هر نسبت 

كه الزم باشد، بزرگ كرده و جزئيات آن را بررسی نماييد.
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Nero MediaHome Viewer شکل  73ـ 4ـ بررسی جزئیات طرح اسکن شده در نرم افزار

هنگامی كه از ديگر نرم افزارهای اسكن استفاده می كنيد، احتماالً پيش از ذخيره شدن فايل، از كاربر خواسته می شود 
تا محل ذخيرۀ فايل بر روی كامپيوتر را انتخاب نمايد. اما در برنامۀ Windows Fax and Scan اينگونه نيست. اين 
نرم افزار فايل اسكن شده را در پوشه  ای به نام Scanned Documents ذخيره  سازی می كند. چنانچه بخواهيد از اين 

فايل كپی برداری كرده و در محل ديگری و با نام ديگری ذخيره  سازی كنيد، بايد طبق مراحل زير عمل نماييد:
گزينۀ  باز می شود،  كه  فهرستی  در  نماييد.  كليک  راست  اسكن شده  فايل  نام  روی  برنامه،  باالی  كادر  در 

Save  As را انتخاب كنيد)شكل 74ـ4(.

شکل  74ـ 4ـ انتخاب گزینه Save as برای کپی برداری و ذخیره سازی مجدد فایل اسکن شده
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با انتخاب اين گزينه، پنجرۀ Save as باز خواهد شد )شكل 75ـ4(. در اين پنجره می  توانيد محل ذخيره سازی، 
نام و فرمت جديدی برای فايل مشخص كرده و سپس ذخيره كنيد.

شکل  75ـ 4ـ پنجرۀ مخصوص Save As و مراحل ذخیره سازی مجدد

 پس از تعيين محل ذخيره  سازی و نام  گذاری فايل، فرمت مناسبی را برای آن انتخاب، سپس روی 
دكمۀ Save  كليک كنيد.
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 طرح راپيدی را روی اسكنر قرار دهيد )مراقب باشيد خطوط عمودی و يا افقی طرح، كامًا در موازات 
لبه های اسكنر باشند(. 

 اين طرح را با فرمت ها و ساختار و كيفيت های پيشنهادی در جدول زير، اسكن كنيد.
 سپس تمام تصاوير اسكن شده را در يک پوشه به نام خودتان ذخيره سازی كنيد.

 در قسمت ماحظات جدول، مقدار حجم و كيفيت تصويری هر فايل را يادداشت نماييد.

 Color
FormatFile typeResolutionنام فایل

مالحظات

کیفیت تصویرحجم فایل

Color

BMP
300
150
50

JPEG
300
150
50

TIF
300
150
50

Grayscale

BMP
300
150
50

JPEG
300
150
50

TIF
300
150
50

 Black and
White

BMP
300
150
50

JPEG
300
150
50

TIF
300
150
50

تجربه و
 عمل

شکل 76ـ 4ـ جدول مقایسه حجم و کیفیت تصاویر اسکن شده با فرمت و رزولوشن های مختلف
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 برای مشخص كردن حجم فايل  هايی كه ذخيره كرده  ايد، بايد روی هر يک از فايل  ها را كليک راست كرده 
و از درون فهرستی كه باز می  شود، گزينۀ 1Properties را انتخاب كنيد )شكل 77ـ4(. پنجره  ای باز خواهد 
شد. در اين پنجره می  توان مشخصات آن فايل را از قبيل نام، فرمت، حجم و حتی آدرس ذخيره شدن آن 

مشاهده كرد)شكل 78ـ4(.

  1ـ ويژگی ها، خصوصيات

شکل  77ـ 4ـ گزینه Properties در فهرستی که با راست کلیک روی فایل ها باز می  شود.

شکل  78 ـ 4ـ پنجره Properties ، نشان دهندۀ مشخصات یک فایل
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 بهترین فرمت و ساختار تصویری برای تبدیل طرح  های راپیدی نقشه، فرمت        
Black and White با پسوندBitmap( BMP( می باشد.  

اسکن کردن طراحی های بزرگ
 A4  و A3 اغلب طراحی  های نقشۀ فرش، دارای طول و عرضی هستند كه چندين برابر از صفحات اسكنرهای

بزرگ تر هستند. در چنين حالتی دو راه برای اسكن آنها وجود دارد: 
الف( استفاده از اسکنرهای بزرگ: اين اسكنرها می  توانند، كاغذهايی با عرض بيش از 90 سانتی متر را 
اسكن نمايند. پس بايد وظيفۀ اسكن كردن را به مراكز و دفاتری كه مجهز به اين نوع تجهيزات هستند، واگذار 
نمود. البته توجه داشته باشيد كه معموالً اغلب دفاتر فنی كه سفارشات اسكن را انجام می  دهند، فايل  های 
اسكن شده را با مشخصات DPI ـJPEG format ـ RGB Color 200 ذخيره سازی و تحويل مشتری خواهند 

داد. پس در زمان مراجعه به اين دفاتر، فرمت و قالب مورد نظر خود را به  آنان تذكر دهيد.
ب( استفاده از اسکنرهای معمولی: در اين حالت بايد طرح نقشه را به بخش  های كوچک تری تقسيم 
نمود. به عنوان مثال: اگر طراحی شما دارای ابعاد 200 در 150 سانتی متر است، و اسكنری كه در اختيار 

داريد، A4 می  باشد، بايد آن طراحی را به قطعاتی معادل A4 تقسيم كنيد )شكل 79ـ4(.

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

برای تقسيم يک طراحی و يا يک نقشه به بخش  های كوچک تر، با ترسيم خطوط عمودی و افقی، در پشت 
از  با استفاده  با اين خطوط و  كاغذ نقشه، تقسيم  بندی را مشخص و شماره  گذاری می كنند. سپس مطابق 

خط  كش فلزی و كاتر، آن را به قسمت  های كوچک تر برش می زنند.



146

چنانچه امكان تا زدن نقشه وجود داشته باشد، بهتر آن است كه نقشه را برش نزنيم.
قطعات برش خوردۀ نقشه، براساس شماره  گذاری انجام شده در پشت آنها، به نوبت اسكن می شوند.

 خطوط برش بايد كامًا صاف و بدون انحنا باشد.
 قرار گرفتن قطعات نقشه روی اسكنر، بايد به يک سمت مشخص باشد.

 اسكن تمام قطعات بايد با يک فرمت و يک رزولوشن انجام شود.

در مورد سؤاالت زیر با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید:
1 به نظر شما دليل اصلی شماره  گذاری بخش  های يک طراحی يا يک نقشۀ برش خورده و همچنين اسكن 

كردن آنها براساس اين شماره  ها چيست و چه تأثير و كاربردی خواهد داشت؟ 
2 اگر طراحی و يا نقشه ای به صورت امانت در اختيار ما قرار گرفته باشد و به همين دليل امكان برش آن را 

نداشته باشيم، چگونه می  توان آن را با يک اسكنر كوچک اسكن كرد؟
3 آيا می توان با استفاده از دوربين های ديجيتال و يا موبايل از نقشه های فرش عكس برداری كرد و آن تصاوير 

را به فتوشاپ منتقل نمود؟

1 با راهنمايی معلم خود، در گروه های دو نفره، يک طراحی بزرگ را به قطعات A4 تقسيم بندی و شماره گذاری 
كنيد، سپس آن را برش بزنيد.

2 قطعات طراحی را به ترتيب با فرمت و رزولوشن يكسان، اسكن نماييد. 
3 فايل های اسكن شده را به ترتيب با شماره های مشخص، به صورت 001 – 002 – 003 و ...  نام گذاری و 

در يک پوشۀ جداگانه ذخيره كنيد.
4 با استفاده از دوربين ديجيتال و يا موبايل از نقشه های فرش عكس برداری كنيد. سپس با انتقال آن تصاوير 

به رايانه آنها را ذخيره نماييد.

بحث و 
گفت وگو

تجربه و
 عمل
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3    ـ 2  بررسی و رفع اشکاالت احتمالی طراحی اسکن شده

پس از اسكن كردن طرح راپيدی، بايد در فتوشاپ باز كرده، اصاح نماييد.
باز کردن تصویر در محیط فتوشاپ

1 نرم افزار فتوشاپ را فعال كنيد.
 Open برای باز كردن تصوير ديجيتالی بايد ابتدا به آدرس محل ذخيره سازی آن تصوير وارد شويم. پنجره
تصوير  ذخيره شدن  محل  آورد.  می  فراهم  ما  برای  را  رايانه  حافظه  مختلف  های  بخش  به  دسترسی  امكان 

می تواند، حافظه اصلی رايانه1، لوح فشرده2و يا حافظه قابل حمل3 باشد. 
از منوی File گزينه 4Open را انتخاب كنيد)شكل 80ـ4(. پنجره Open در محيط فتوشاپ فعال می شود 

)شكل 81ـ4(.

  Hard Disc(HDD) 1ـ

  DVD و CD 2ـ

Flash Memory 3ـ
4ـ كليد ميانبر آن Ctrl+O می باشد.

File از منوی  Open شکل  80  ـ 4ـ انتخاب گزینه
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Open انتخاب حافظه و کلیک روی گزینه ،Computer شکل  81  ـ 4ـ ورود به  بخش

2 حافظه ای كه فايل نقشه را در آن ذخيره كرده ايم، باز می كنيم. پوشه های موجود در آن نمايان می شوند 
)شكل 82ـ4(.

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

3 پوشه ای كه فايل تصوير نقشه در آن ذخيره شده است را مشخص كرده و باز می كنيم. فايل های مختلفی 
كه در اين پوشه ذخيره شده اند، مشاهده می شوند. فايل نقشه را انتخاب و روی گزينۀ Open كليک می كنيم 

)شكل 83  ـ4(.
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تصوير در محيط فتوشاپ باز خواهد شد. اكنون می توانيد در نرم افزار فتوشاپ، تغييرات دلخواه را برروی اين 
تصوير انجام دهيد.

و  اشكال  دچار  اسكنر،  های  دستگاه  نرم افزاری  و  سخت افزاری  مشكات  به دليل  شده  اسكن  تصاوير  اغلب 
ايرادهايی می شوند كه برخی از آنها را در محيط فتوشاپ، می  توان برطرف نمود؛ برخی هم كه قابل اصاح 

نيستند، بايد مراقب باشيم در حين اجرای رنگ و نقطه كردن برطرف نماييم.

از جمله این اشکاالت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف( كشيدگی نقشه؛

ب( كج بودن كادر تصوير اسكن شده؛
ج( حذف يک يا دو رديف از پيكسل  های تصوير؛

د( عدم هماهنگی رنگ  های تصوير ديجيتالی با اصل نقشه.

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

اصالح انواع اشکاالت طراحی اسکن شده فیلم 21
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شکل  84  ـ 4ـ کشیدگی در تصویر اسکن شده به دلیل عدم هماهنگی در فرمت نمایش تصویر در رایانه

روش و اصول رفع معایب تصاویر دیجیتالی

با رايانه شخصی ما پديد  الف( کشیدگی نقشه: ) اغلب در فرمت اسكنرهای بزرگ و عدم تناسب آنها 
می آيد.( در اين حالت طول و عرض نقشه، متناسب با نقشه اصلی نخواهد بود و به نظر می رسد كه پيكسل  های 

نقشه، دچار كشيدگی شده و به مستطيل تبديل شده اند)شكل 84  ـ4(.

اين نوع ايراد در تصاويری كه با فرمت Bitmap اسكن شده باشند، پديد می آيد. حال چنانچه تصويری كه در 
محيط فتوشاپ باز كرده ايد، از نظر طول يا عرض دچار كشيدگی شده باشد، ابتدا وارد منوی View شويد و 

عامت "ü"  مقابل گزينه Pixel Aspect Ratio Correction را برداريد)شكل 85  ـ4(.

View شکل  85  ـ 4ـ اصالح حالت نمایش پیکسل در منوی
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زير  وارد   ،  View منوی  از  نبود،  فعال   "ü" Pixel Aspect Ratio Correction عامت  مقابل  در  چنانچه 
مجموعۀ Pixel Aspect Ratio شويد؛ و گزينۀ Square را انتخاب كنيد )شكل 86  ـ4(.

View در منوی  Square شکل  86  ـ 4ـ انتخاب گزینه

ب( کج بودن کادر تصویر اسکن شده: ) اين ايراد به شخص اسكن كننده مربوط می  شود. چون طرح و 
نقشه را درست روی صفحه اسكنر قرار نداده است شكل 87  ـ4 .( برخی از اين اشكاالت مربوط به روش اسكن 
كردن است. اگر شرايط اسكن مجدد وجود دارد، بايد طرح يا نقشه را دوباره اسكن نمود. اگر اين شرايط چنين 

نبود، بايد ايرادات را در نرم افزار فتوشاپ برطرف كرد.

شکل  87  ـ 4ـ اشکال در نحوه قراردادن تصویر روی صفحه اسکنر

برای اصاح تصاويری كه كادربندی مناسبی ندارند، 
بايد از ابزار Crop استفاده كرد)شكل 88  ـ4(.
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شکل  88  ـ 4ـ Crop tool ابزار اصالح کادر تصاویر

 Crop  جزو اولين گروه از ابزارها است. 
 كليد فعال سازی آن حرف »C« می باشد. 

 اين ابزار امكان چرخش ، تغيير و جابه جايی كادر تصوير را فراهم 
می سازد.

 درصورتی كه تصوير با فرمت Bitmap و در قالب Black & White اسكن شده باشد، امكان اصاح 
كادر آن با ابزار Crop وجود ندارد. پس بايد ابتدا آن را از حالت Bitmap خارج كنيم و قالب ديگری برای 

آن در نظر بگيريم.
با توجه به اينكه قرار است اين نقشه رنگ آميزی شود، بهتر خواهد بود از ابتدا آن را در قالب RGB قرار 

دهيم.

 مراحل تغییر فرمت تصاویر در محیط فتوشاپ 

نوشته شده  تصوير  و مشخصات  نام  تصوير،  كادر  باالی  كنيد.  باز  فتوشاپ  ميزكار  روی  را  نقشه  تصوير   
است)شكل 89   ـ4(.

شکل  89  ـ 4ـ مشخص بودن نام و فرمت تصویر، در باالی کادر آنها
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 از منویImage  گزينۀ Mode را انتخاب كنيد. در زير مجموعۀ Mode، مقابل برخی از گزينه ها عامت 
ü ديده می شود )شكل 90ـ4(. اين عامت نشان می دهد كه تصوير مورد نظر دارای چه فرمتی می باشد.

Image از زیر مجموعة Mode شکل  90ـ 4ـ بررسی وضعیت فرمت تصویر دیجیتالی ، در گزینة

 برای تغيير فرمت Bitmap، ابتدا گزينه Grayscale را انتخاب كنيد )شكل 91ـ4(. 

شکل  91ـ 4ـ  انتخاب گزینة Grayscale و فعال شدن بقیة قالب های رنگی

اگر با انتخاب اين گزينه پنجره كوچكی به اسم Grayscale باز شد، عدد مقابل Size ratio را روی عدد يک 
بگذاريد )شكل 92ـ4(.
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Grayscale به  Bitmap شکل  92ـ 4ـ پنجره تنظیم درجات خاکستری در زمان تبدیل فرمت

با انتخاب اين قالب از رنگ بندی، گزينه های ديگر در فهرست Mode فعال می شوند. 
 مجدداً وارد ليست شده و گزينۀ RGB Color را انتخاب كنيد )شكل 93ـ4(.

شکل  93ـ 4ـ انتخاب گزینه RGB Color برای قالب رنگ بندی تصویر

با تغيير فرمت نقشه ازBitmap  به Grayscale و سپس بهRGB Color ، عاوه بر آن كه امكان استفاده از 
ابزار Crop در اصاح كادر آن به وجود می آيد، امكان استفاده از رنگ های متنوع در تصوير نيز پديد خواهد آمد. 

 اگر تصوير با فرمت های ديگری به غير از Bitmap (Black & White) اسكن شده باشد، با يک بار 
ورود به فهرست Mode می توان قالب رنگی RGB را انتخاب كرد.

(Save as) .فايل هايی كه فرمت آنها را تغيير داده ايد، با نام جديد ذخيره سازی كنيد 

Crop  عمود کردن کادر تصویر با ابزار 

 پس از انتخاب ابزار Crop، كادر اطراف تصوير، فعال می شود )شكل 94ـ4(. با استفاده از اشاره گر ماوس 
می توان، كادربندی تصوير را به طرفين چرخانده و يا كادربندی را باز و بسته كرد )شكل 95ـ4(.
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شکل  94ـ 4ـ فعال شدن کادر 
Crop با انتخاب ابزار آن

Crop شکل  95ـ 4ـ عملکرد ابزار
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مراحل تنظیم کادر تصویر به این ترتیب می باشد:
الف( چرخاندن کادر و اصالح حالت عمودی و افقی تصویر: ابتدا »  اشاره گر« ماوس را از بيرون تصوير، 
به گوشه كادر نزديک می كنيم. شكل »  اشاره گر« به شكل فِلَش خميده تغيير خواهد كرد )شكل 94ـ4(. در 
اين حالت با نگه داشتن كليد چپ ماوس، می توانيم كادر تصوير را بچرخانيم. وقتی اضاع تصوير، به حالت 

عمودی و افقی كامل قرار گرفت، كليد ماوس را رها می كنيم.
ب( اصالح اندازه کادر تصویر و حذف بخش های اضافی آن: اشاره گر ماوس را روی نقطه وسط اضاع 
عمودی قرار داده و با نگه داشتن كليد چپ ماوس، ضلع عمودی تصوير را به طرف داخل و يا بيرون حركت 
داده و آن را تنظيم می كنيم )شكل 95ـ4(. سپس همين مراحل را برای تنظيم اضاع افقی باال و پايين تصوير 

انجام می دهيم.

 برای ثبت و تأييد تغييرات انجام شده توسط ابزار Crop، روی كليد Enter )8( ضربه بزنيد.
و يا روی اين نشانه )ü( در نوار Option را كليک كنيد. 

 برای لغو و انصراف از تغييراتی كه توسط ابزار Crop صورت گرفته است، روی كليد Esc  ضربه بزنيد. 
و يا روی اين نشانه ) X ( در نوار Option را كليک كنيد.

برای بازگشت به حالت اوليه و شروع مجدد توسط ابزار Crop، روی كليد BackSpace ضربه بزنيد. و 
يا روی نشانه )( در نوار Option را كليک كنيد.

Option در نوار Crop شکل  96 ـ4ـ عالمت های تأیید، انصراف و بازگشت ابزار

ج( حذف یک یا دو ردیف از پیکسل  های تصویر: )اين ايراد مربوط به اسكنرهای كوچک می باشد، كه در 
حين تصويربرداری با DPI باالتر از 200، گاهی در انتقال اطاعات دچار وقفه می  شوند.( در اين نوع مواقع 
يک يا دو رديف از پيكسل  های افقی تصوير حذف می شوند. البته در نقشه های شطرنجی فرش و همچنين 

در طرح های راپيدی كه با فرمت Bitmap اسكن شده اند، به راحتی قابل تشخيص می باشند )شكل 97ـ4(.
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شکل  97ـ 4ـ حذف یک یا چند ردیف از پیکسل  ها به دلیل اختالل در انتقال اطالعات توسط اسکنر

در چنين مواقعی دو روش برای حل اين مشكل وجود دارد:
1 اسكن مجدد تصوير با DPI پايين تر؛ 

2 اصاح تصوير در نرم افزار فتوشاپ؛

در مورد روش اول بايد تأكيد نمود، اگر تصوير اسكن شده مربوط به نقشه ها، عكس و تصاوير رنگی است، بهتر 
است كه عمليات اسكن مجدد تكرار شود. زيرا اصاح تصاوير رنگی بسيار وقت گير خواهد بود و مراحل انجام 
آن متعدد و پيچيده می باشد. اما اگر تصوير اسكن شده متعلق به طراحی های راپيدی است كه به صورت سياه 

و سفيد و با فرمت Bitmap اسكن شده اند، اصاح آنها در نرم افزار فتوشاپ آسان تر می باشد.
د( عدم هماهنگی رنگ  های تصویر دیجیتالی با اصل نقشه: )اين ايراد مربوط به عدم هماهنگی رنگ 

مونيتور با فرمت ذخيره سازی تصوير ديجيتالی است.( بايد برای رفع آن به متخصصين رايانه مراجعه كرد.

1 فايل های طراحی كه اسكن كرده ايد را به ترتيب در نرم افزار فتوشاپ، باز كرده و اشكاالت آنها را با راهنمايی 
معلم خود، برطرف نماييد.

2 فايل هايی كه ايرادات آنها را برطرف نموده ايد، با نام جديد در يک پوشه ذخيره سازی )Save as( كنيد.

تجربه و
 عمل
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)Resize( 4    ـ 2  مقیاس کردن نقشه
یادآوری: مقياس كردن از همان روشی استفاده می كند كه برای تعيين رج شمار و انتخاب كاغذ نقشه در 

نقشه كشی دستی به كار می رود. يعنی بايد محاسبه كرد كه طراحی اصلی برای چه رج شماری و با چه طول 
و عرضی اجرا شده است و يا نقشه ای كه طرح آن را استخراج كرده ايم، دارای چه رج شماری است؟ 

مثال: اگر طرح مورد نظر را از نقشه ای با ابعاد 100 در 150 سانتی متر كه روی كاغذ 160 اجرا شده است، 
استخراج كرده باشيم، پس ابعاد كل نقشۀ ديجيتالی نيز بايد برابر با آن نقشه و رج شمار آن نيز 40 باشد. 

اگر طرح نقشه، در قطعات كوچک تر تقسيم و سپس اسكن شده است. اندازه هر قطعه با رج شمار 40 بايد 
محاسبه و تنظيم شود. 

در مورد سؤال زیر با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید:
 چرا واحد رج شمار در توضيحات فوق 6/5 سانتی متر در نظر گرفته شده است؟

مراحل مقیاس کردن
اول ـ از منوی Image، گزينۀ Image Size را انتخاب كنيد. )در پنجره Image Size ابعاد و رزولوشن نقشه 

را نمايش می دهد )شكل 98ـ4(.

بحث و 
گفت وگو

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

دوم ـ تعداد پيكسل ها در عرض و طول نقشه را با توجه به رج شمار نقشۀ اصلی، محاسبه كنيد.
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سومـ  در پنجره Image Size گزينۀ Resample را فعال كرده، 
واحد مقياس را روی پيكسل قراردهيد. عدد پيكسل های عرض و 

يا عدد پيكسل های طول را وارد كرده و تأييد كنيد)شكل 99ـ4(.

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

را   Resample و  كرده  باز  را   Image Size ۀ  پنجر مجدداً   
غيرفعال، و عدد عرض نقشه را به سانتی متر وارد كنيد )عرض اين 

نقشه 22 سانتی متر می باشد(. 
 با وارد كردن عدد عرض نقشه، اندازه طول و مقدار رزولوشن به 

نسبت عرض نقشه، تغيير خواهد كرد.

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

 اكنون اندازۀ پيكسل های نقشه، برابر با خانه های شطرنجی در نقشۀ اصلی می باشد و می توانيد آن را 
برای مراحل رنگ و نقطه كردن ذخيره كنيد.
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1ـ مسئله زیر را حل کنید:
نقشه ای با ابعاد 100 در 150 سانتی متر، روی كاغذ 50 رج موجود است، اگر طرح راپيدی آن را استخراج 

كرده و بخواهيم با يک اسكنر A4 ، آن را اسكن كنيم، 
ـ اين طراحی بايد به چند قسمت مساوی تقسيم شود تا روی صفحه اسكنر قرار بگيرد؟ 

ـ برای مقياس كردن هر يک از آنها در فتوشاپ، تعداد پيكسل های طول و عرض آنها چقدر خواهد بود؟

2ـ با راهنمایی معلم خود، طراحی های راپیدی را اسکن کرده و سپس در محیط فتوشاپ آنها را 
با نقشه اصلی مقیاس کنید.

تجربه و
 عمل

5    ـ 2  ساخت صفحة نقشه و آماده سازی آن برای رنگ و نقطه کردن
نقطه  كردن  و  رنگ  رسد.  می  آن  خطوط  كردن  به نقطه  نوبت  طرح،  ديجيتالی  تصاوير  معايب  رفع  از  پس 
طراحی های نقشه طی چند گام و مرحله صورت می گيرد كه اولين گام آن ساخت يک صفحه به اندازه نقشۀ 

اصلی و با همان رج شمار می باشد.

  
مراحل ساخت و آماده سازی صفحه برای نقشه 
ـ ساخت صفحه برای نقشه از طريق پنجره  New؛

ـ مقياس كردن صفحه با نقشۀ اصلی از طريق پنجره 
Image Size؛

ـ ترسيم تقسيمات اوليه روی صفحه )تعيين حاشيه و 
اجزای آن( )شكل 101ـ4(.

شکل 101ـ 4ـ ترسیم خطوط حمیل در صفحه اصلی نقشه
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6    ـ 2  انتقال قطعات نقشه به صفحه اصلی و چیدمان آنها
تصاوير مربوط به قطعات نقشه را براساس شماره و ترتيب به نوبت باز كنيد و به صفحه بزرگی كه ساخته ايد 
انتقال دهيد. برای انتقال تصاوير بايد ابتدا آنها را كپی كرده و در صفحه جديد، بازسازی كنيد. اين مرحله از 

كار طبق مراتب زير انجام می گردد:
 تصوير نقشه را در وضعيت انتخاب قرار دهيد؛

از منوی Select )انتخاب(، گزينه All را انتخاب كنيد، و يا از كليدهای ميانبر Ctrl+A استفاده كنيد. 
تمام تصوير در وضعيت انتخاب قرار خواهد گرفت.

ايجاد يک نقطه چين چشمک زن در اطراف كادر تصوير است )شكل  انتخاب،  نشانۀ فعال شدن حالت   
102ـ4(.

مراحل چیدمان قطعات نقشة دیجیتالی به صفحة اصلی فیلم 22

شکل 102 ـ4ـ قرار گرفتن یک تصویر در وضعیت انتخاب

 تصوير را كپی كنيد.
 Ctrl+C را انتخاب كنيد. يا از كليدهای ميانبر Copy گزينۀ Edit برای كپی كردن  از منوی

استفاده كنيد.

 تصوير را در صفحۀ بزرگ بازسازی كنيد.
برای بازسازی تصوير كپی شده، ابتدا وارد صفحه اصلی شويد )كه در اينجا بايد وارد همان صفحه بزرگی شويد 
كه برای نقشه ساخته ايد(. سپس از منوی Edit گزينۀ Paste را انتخاب كنيد. و يا اينكه از كليدهای ميانبر 

Ctrl+V استفاده كنيد. تصويری كه كپی كرده ايد، در اين صفحه بازسازی خواهد شد )شكل 103ـ4(. 

اين مراحل را به ترتيب برای تمام قطعات نقشه انجام دهيد.
به عبارتی، روی هر تصوير، ابتدا كليدهای Ctrl+A و بعد كليدهای Ctrl+C را بزنيد. سپس وارد صفحه بزرگ 

نقشه شويد، و كليدهایCtrl+V را بزنيد. تصوير آن بخش از نقشه، در اين صفحه بازسازی خواهد شد.
پس از اينكه هر صفحه را وارد صفحۀ اصلی كرديد، آن را در جای خود قرار دهيد.
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شکل 103ـ 4ـ چیدمان قطعات نقشه در صفحة اصلی

يک  تصاوير،  اين  از  هريک  بازسازی  با 
شد  خواهد  ايجاد  صفحه  اين  در  اليه 
)شكل 104ـ4(. به عبارت ديگر هر يک 
از قطعات نقشه، مستقل از ديگر قطعات 
می باشد و می توان روی هر يک از اين 
قطعات، عمليات مستقلی را انجام داد. 
مثًا اگر الزم باشد، می توان قسمتی از 
ا هر قطعه  ي يک قطعه را حذف كرد و 
يک  از  شود  می  حتی  نمود.  جابه جا  را 

قطعه كپی برداری و تكثير كرد.

شکل 104ـ 4ـ پالت الیه ها و نمایش تعداد الیه های موجود در تصویر

با تـوجه بـه اينـكه قطعات در اليـه های 
مجزايی قرار می گيرند، برای كار كردن 
روی آنها، ابتدا بايد اليه ای كه اين قطعه 
در آن قرار دارد را پيدا كرد و فعال نمود.
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پالت Layers )الیه ها( و روش استفاده از آن
برای فعال سازی اين پالت از منوی Window، گزينۀ Layers را انتخاب كنيد. يا از كليد F7 برای باز و بسته 

كردن آن می توانيد استفاده كنيد.
در اين پالت وضعيت اليه های يک تصوير نشان داده می شود. هر تصويری كه در فتوشاپ باز شود، پالت اليه ها، 

نشان می دهد كه اين تصوير از چند اليه تشكيل 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 كار روی هر اليه، بايد آن اليه را از طريق پالت اليه ها، فعال كرد. 
گاهی تعداد اليه های يک پروژه آن چنان زياد می شود، كه پيدا كردن آن در پالت اليه ها، بسيار مشكل خواهد 
شد. در چنين شرايطی نشانگر ماوس را روی همان بخش از تصوير قرار داده و راست كليک كنيد، فهرست 
كوچكی باز خواهد شد؛ نام اليه ای كه در زير اشاره گر ماوس قرار دارد، پديدار خواهد شد، روی نام اليه كليک 
كنيد، اليۀ مورد نظر فعال شده و می توانيد آن را حركت داده و جابه جا كنيد. برای انتخاب سريع تر اليه 
می توانيد با استفاده از ابزار Move و گرفتن كليد Ctrl، روی اليۀ مورد نظر كليک كنيد. و يا اينكه در منوی 
Option مربوط به ابزار Move ، تيک مربوط به گزينۀ Auto select را فعال كنيد. در اين صورت با اين ابزار 

بر روی هر اليه ای كه كليک شود، آن اليه انتخاب خواهد شد.
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7    ـ 2  روش ایجاد الیة شفاف روی صفحه نقشه
همانطور كه در طراحی دستی با قرار دادن كاغذ پوستی روی طرح، خطوط مرتب و منظمی  را از طراحی 
از طراحی ها، يک اليۀ شفاف روی طرح اصلی قرار  برای نسخه برداری  نيز  استخراج می كنند، در فتوشاپ 

می دهند و خطوط را روی آن اليه ترسيم می كنند. برای ايجاد اليۀ شفاف بايد از پالت اليه ها كمک گرفت.
 .)F7 در حالتی كه نقشه، روی ميزكار فتوشاپ باز است، پالت اليه ها را فعال كنيد )كليد 

شکل 107ـ 4ـ پالت الیه ها و عالمت های 
موجود در پایین آن

شکل 108ـ 4ـ ایجاد الیه شفاف 
روی تمام الیه ها

در پايين پالت Layers چند عامت 
ديده می شود. 

 تصوير سطل زباله، برای حذف 
اليه استفاده می شود. 

 شكل يک ورق كاغذ تا خورده، 
برای ساخت اليۀ شفاف و همچنين 
برای كپی برداری از اليه های موجود 

در پالت كاربرد دارد. 
برای  كه  شه  پو ک  ي شكل   
گروه بندی اليه ها  استفاده می گردد.

و عامت های ديگری كه در نقشه كشی 
فرش، كاربردی ندارند.

ابتدا  شفاف،  اليۀ  ساخت  ی  برا ـ  

باالترين اليه را انتخاب كنيد. سپس 
 ،) روی عامت كاغذ تا خورده )
كليک كنيد. يک اليه شفاف، باالی 
ايجاد  كرده ايد،  انتخاب  ه  ـ ك ای  اليه 

می شود.

تغييری  هيچ  اليه  اين  ايجاد  با   
در شكل ظاهری نقشه پديد نخواهد 
آمد. اما وجود اين اليه، تنها از طريق 

پالت اليه ها مشخص می شود.
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شکل 109ـ 4ـ ایجاد الیه در تصویر

به نظر شما، چرا برای ایجاد الیة شفاف، ابتدا باالترین الیه را در پالت Layers انتخاب می کنیم؟ بحث و 
گفت وگو

8    ـ 2  بازسازی و نقطه کردن خطوط طرح
پس از چيدمان قطعات نقشه در صفحه اصلی، نوبت به اصاح خطوط و تغيير رنگ آنها می رسد. فعًا خطوط 
طرح كه به صورت سياه و همراه با نقطه های خاكستری ديده می شوند. سياه بودن رنگ اين خطوط به دليل 
اند. نقاط  با فرمت Bitmap و به صورت Black and White، اسكن شده  آن است كه اين قطعات نقشه 
خاكستری در اطراف آن هم به دليل تغيير فرمت و همچنين مقياس كردن قطعات نقشه با نقشۀ اصلی پديد 

آمده اند. 
در اين مرحله بايد با استفاده از ابزار مداد كه نوک آن يک پيكسل می باشد و با يک يا چند رنگ فام و شاخص، 

خطوط طرح را بازسازی كرد. 
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مراحل تغییر رنگ خطوط طرح
اصوالً سه روش برای تغيير رنگ خطوط طرح نقشه وجود دارد، كه هركدام از اين روش ها درجای خود دارای 

اهميت است. اينكه در چه زمانی بايد از كدام روش استفاده نمود، به شرايط اجرای كار بستگی دارد.

 :)Pencil Tool( استفاده از ابزار مداد )روش اول
مراحل رنگ آمیزی خطوط با ابزار مداد: 

الف( انتخاب ابزار مداد و تنظیم کردن آن: با انتخاب اين ابزار، از طريق منوی Option Tools، عدد 1 برای 
ضخامت نوک آن و در قسمت Mode وضعيت Normal و گزينه %100 را برای Opacity انتخاب می كنيم. 

ب( انتخاب رنگ مورد نظر برای ظرف رنگ: به طور معمول، خطوط طراحی های فرش را ابتدا با رنگ های 
فام، رنگ آميزی می كنند. دليل استفاده از اين نوع رنگ هم اين است كه با رنگ آميزی نقوش، اين خطوط 
قابل تشخيص باشند و تغيير رنگ آنها نيز راحت تر انجام شود. به اين ترتيب بايد يک يا دو رنگ فام، برای 

ظرف های رنگ انتخاب شود. 
با كليک كردن روی ظرف رنگ، پالت رنگ فعال می شود. كد رنگ G:255( 00ffffـ B:255( را برای ظرف اول 
رنگ و كد رنگ R:255( ff00ffـ B:255( برای ظرف رنگ دوم انتخاب كنيد. اين دو رنگ از رنگ های خالص 

و قابل تفكيک از ديگر رنگ ها می باشند.
ج( رنگ آمیزی خطوط طرح: با استفاده از ابزار مداد، روی خطوط كه تشكيل شده از نقطه های سياه و 

خاكستری می باشند، رنگ آميزی كنيد )شكل 110ـ4(.
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شکل 110ـ 4ـ رنگ آمیزی 
پیکسل های خطوط طرح، با 
ابزار مداد و رنگ های فام

شکل 111ـ 4ـ ترسیم مجدد خطوط با 
رنگ های فام و حذف نقطه های اضافی

در اين روش بايد پيكسل های خطوط، با نقطه گذاری مجدد، رنگ آميزی شوند. البته بايد توجه داشت كه 
در حين رنگ آميزی، ايراداتی مشاهده خواهد شد كه بايد آنها را برطرف نمود. مثًا برخی از پيكسل ها نبايد 
رنگ آميزی شوند. در پايان كار با كليک كردن روی عامت چشم در اليه زيرين، اليه های طرح را خاموش 

كنيد. از اين طريق خطوطی كه در اليه شفاف ترسيم كرده ايد، به خوبی مشاهده می شوند )شكل 111ـ4(. 
چنانچه در حين طراحی، الزم شود كه خطوط يا نقطه هايی را پاک كنيد، از ابزار پاک كن )Eraser( استفاده 

نماييد.
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 الزمۀ اجرای اين روش، صبر و حوصله است. 
 مهم ترين مزيت اين روش، تشخيص پيكسل های اشتباه و حذف آنها در حين كار می باشد. 

 هميشه از فايل های خود، نسخه پشتيبان تهيه كنيد.

خود را در محيط كار فرض كنيد، تهيه كردن يا نكردن نسخۀ پشتيبان از فايل های خود را با ديگر 
همكاسی های خود در گروه بررسی كرده و نتايج احتمالی هر كدام را روی برگه ای بنويسيد.

1 با راهنمايی هنرآموز خود: 
 از طراحی اسكن شده، نسخه پشتيبان تهيه كنيد. 

 اليه شفاف روی آنها بسازيد و با استفاده از ابزار مداد، خطوط آن را با رنگ فام نسخه برداری كنيد.
 اصول و قواعد نقطه كردن خطوط طرح و نقوش نقشه فرش را با دقت، اجرا كنيد. 
2 برای قطعات نقشه، صفحه اصلی ساخته و سپس آنها را با نقشه اصلی مقياس كنيد.

 تقسيمات نقشه را با رسم خطوط حميل مشخص كنيد. 
 قطعات نقشه را در صفحه اصلی چيدمان كنيد.

 با ساخت اليه شفاف روی اليه های نقشه، خطوط آن را بازسازی نماييد.

تجربه و
 عمل

بحث و 
گفت وگو
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روش دوم( استفاده از ابزارهای انتخاب و رنگ آمیزی سریع

الف( انتخاب خطوط طراحی: برای تغيير رنگ خطوط، بايد تمام نقطه ها و خطوط تصوير كه به رنگ سياه 
هستند، انتخاب شوند. بعد از آن می توان با يک دستور، رنگ آنها را تغيير داد. برای انتخاب رنگ، می توان از 

ابزاری به اسم Magic Wand كه به عصای جادويی شهرت دارد، استفاده كرد.
1  ابزار Magic Wand )عصای جادويی( را از جعبه ابزار انتخاب كنيد. در نوار تنظيمات(Option)، عامت های 
ü مربوط به گزينه هایalias ـ Anti  و Contiguous و Sample All Layers را برداريد. و عدد32 را برای 

Tolerance بگذاريد )شكل 112ـ4(.

Option و تنظیمات آن در نوار Magic Wand شکل  112ـ 4ـ ابزار

2 ابزار Magic Wand را روی خطوط طرح برده و كليک كنيد. تمام اين خطوط در حالت انتخاب قرار می گيرند.

نوار  در  نشوند،  انتخاب  سياه،  های  نقطه  و  تمام خطوط   ،Magic Wand ابزار  از  استفاده  در  اگر   
تنظيمات عامتü مقابل Contiguous، را برداريد و اين گزينه را غيرفعال كنيد. 

 00ffff ب( انتخاب رنگ مناسب برای خطوط: روی ظرف رنگ در جعبه ابزار كليک كنيد. كدهای رنگ
)G:255ـ B:255( و ff00ff )R:255ـ B:255( را برای ظروف رنگ انتخاب كنيد. 

ج( تغییر رنگ خطوط: به دو روش می توانيد، تمام خطوط انتخاب شده را رنگ آميزی كنيد.
1 استفاده از ابزار سطل رنگ )Paint Bucket( كه با كليد حرف G فعال می شود. با اين ابزار می توانيد، 

محدودۀ انتخاب شده را با يک بار كليک كردن، رنگ آميزی كنيد.
2 استفاده از گزينه Fill در زير مجموعۀ منوی Edit )يا استفاده از كليدهای Shift + F5(. در اين روش 

پنجره ای با نام Fill، باز خواهد شد )شكل 113ـ4(. 
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در اين پنجره شما امكان انتخاب رنگ موردنظر، برای رنگ آميزی بخش های انتخاب شده را خواهيد داشت. 
در قسمت Use امكان انتخاب رنگ های موجود در ظروف رنگ وجود دارد. 

اگر می خواهيد رنگ ظرف اول، استفاده شود، بايد گزينۀ Foreground Color را انتخاب كنيد. و اگر بخواهيد 
كه رنگ ظرف دوم استفاده گردد، بايد گزينۀ Background Color انتخاب شود. در غير اين صورت گزينۀ 

Color… را انتخاب كنيد، كه در اين حالت پالت رنگ فعال شده و می توان رنگ ديگری را انتخاب نمود.

 توجه داشته باشيد كه گزينه Opacity روی عدد %100 باشد.

شکل 113ـ 4ـ پنجره Fill ، مخصوص رنگ آمیزی یکنواخت محدوده های انتخاب شده

تجربه و
1 با راهنمايی معلم خود، از طراحی اسكن شده، نسخه پشتيبان تهيه كنيد، سپس با استفاده از ابزار  عمل

Magic Wand، خطوط مشكی آن را در وضعيت انتخاب قرار دهيد.
2 با استفاده از پنجره Fill ، رنگ خطوط انتخاب شده را به رنگ فام تغيير دهيد.

در مورد سؤاالت زیر با یکدیگر بحث و گفت و گو کنید:
1 در روش هايی كه برای تغيير رنگ خطوط طراحی ها آموخته ايد، سرعت عمل كدام روش بيشتر است؟

2 در كدام روش معايب خطوط، بهتر ديده می شود؟
3 آيا می توان اين روش ها را با يكديگر تركيب نمود؟ چگونه؟

بحث و 
گفت وگو
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9    ـ 2  رنگ 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 می دهند. اساتید نقشه کشی، در انتخاب و استفاده از رنگ ها به 
تجربیات خود متکی هستند. آنان گاهی یک نقشه را با رنگ بندی های متفاوتی، نقاشی می کنند. 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 رنگ ها 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 

می باشد. 
برای ذخیره سازی نمونه های رنگ از نقشه های فرش، دو روش وجود دارد. 1ـ ساخت جدول رنگ 2ـ ساخت 

پالت اختصاصی رنگ 
1ـ ساخت جدول رنگ: منظور از جدول رنگ، صفحه ای است که در آن نمونه های رنگ به کار رفته در یک 

نقشه، گذاشته شده است.
ـ ابتدا یک صفحة سفید به ابعاد تقریبی 5 در 15 سانتی متر، در فتوشاپ بسازید و آن را ذخیره کنید. 

ـ قسمتی از نقشة فرش که تمام یا اکثر رنگ های 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 Window ، در 
فهرست Arrange گزینة up Horizontal-2 را انتخاب کنید)شکل 114ـ4(.

شکل 114ـ 4ـ انتخاب وضعیت up Horizontal ــ 2 ، برای نمایش هم زمان دو تصویر در فتوشاپ
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 صفحه ای كه برای جدول رنگ ساخته ايد، فعال كنيد، سپس ابزار چهارگوش )Marquee Tool(، را انتخاب 
كنيد. )اين ابزار می تواند، محدوده هايی به شكل مربع يا مستطيل را در يک صفحه فعال كند(. با اين ابزار يک 

مربع به ابعاد تقريبی 1 در 1 سانتی متر، در صفحه ای كه ساخته ايد، ايجاد كنيد.
 روی تصوير نقشه كليک كنيد تا فعال شود. ابزار قطره چكان(Eyedropper Tool) را انتخاب كنيد. قطره 
چكان را روی يكی از رنگ های نقشۀ اسكن شده، قرار داده و كليک نماييد )شكل 115ـ4(. رنگ آن قسمت 
داخل ظرف رنگ فتوشاپ ريخته می شود. می توانيد با جابه جايی ظرف رنگ، رنگ ديگری نيز انتخاب و درون 
ظرف دوم بريزيد. با اين كار توانسته ايد، دو رنگ به كاررفته در نقشه فرش را تفكيک و داخل ظرف های رنگ 

فتوشاپ داشته باشيد.

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

 مجدداً صفحه ای كه برای جدول رنگ ساخته ايد، فعال كنيد، ابزار سطل رنگ )Paint Bucket Tool( را 
انتخاب كنيد. با آن در داخل محدودۀ مربع تعيين شده، رنگ بريزيد)شكل 116ـ4(. 

 سطل رنگ نيز همانند ابزار مداد، از همان رنگی كه در ظرف رنگ ديده می شود، استفاده می كند.



نقشه  کشی رایانه ای فرش

173

شکل 116ـ 4ـ استفاده از سطل رنگ، برای رنگ آمیزی داخل محدوده های انتخاب شده

 با ابزار انتخاب )Marquee Tool(، يک كادر مربع ديگر تعيين كنيد.
 مجدداً سطل رنگ را برداريد، با استفاده از كليدX  ظروف رنگ را جابه جا كنيد. و در محدوده مربع، رنگ 

دوم را بريزيد. 
 ابزار قطره چكان را برداشته و دو رنگ ديگر را از داخل تصوير نقشه، انتخاب كنيد.

 مراحل قبل را تا انتخاب تمام رنگ های نقشه تكرار كنيد.
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با اين روش می توانيد، از رنگ های يک نقشۀ دستی نمونه برداری كرده و در يک صفحه ذخيره سازی كنيد.

 با راهنمايی معلم خود، برای نقشه های دستی كه در اختيار داريد، جدول رنگ تهيه و با نامگذاری مناسب، 
آنها را در يک پوشه ذخيره كنيد.

شکل 117ـ 4ـ ساخت جدول رنگ، با اقتباس از یک نقشة قدیمی

تجربه و
 عمل
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روش استفاده از جدول رنگ در رنگ آمیزی نقشه های فرش

نقشه ای را كه خطوط آن اصاح و رنگ آميزی شده است، در محيط فتوشاپ باز می كنيم. برای رنگ آميزی 
فضای داخلی نقوش، می توان از ابزار سطل رنگ استفاده كرد. اما پيش از آن بايد رنگ هر بخش را در ظرف 
بايد عاوه بر نقشۀ خطی، صفحه جدول رنگ آن نيز در محيط  رنگ فتوشاپ آماده كرد. به همين دليل 

فتوشاپ، باز شود.

 برای اينكه هر دو تصوير، در ميزكار فتوشاپ كنار يكديگر قرار بگيرند، از منوی Window، در 
فهرست Arrange گزينۀ up Horizontal را انتخاب كنيد.

 مراحل رنگ آمیزی نقشه

 نقشۀ اصلی را در مقابل خود قرار دهيد )شكل 118ـ4(.

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

 تصوير خطی و جدول رنگ نقشه را در محيط فتوشاپ باز كنيد)شكل 119ـ4(. 

مراحل رنگ آمیزی نقشه فرش فیلم 23
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شکل 119ـ 4ـ نمایش هم زمان دو تصویر در میزکار فتوشاپ

 با استفاده از ابزار قطره چكان يک يا دو رنگ از صفحه جدول رنگ، برای ظروف رنگ فتوشاپ انتخاب كنيد.
 سپس روی صفحه نقشه، كليک كنيد تا در وضعيت فعال قرار بگيرد. هر كدام از رنگ های داخل ظروف 

رنگ را با استفاده از ابزار سطل رنگ و يا مداد )مطابق با رنگ های نقشۀ اصلی(، در نقشه استفاده كنيد.

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 جديد، روی صفحه جدول رنگ كليک كنيد تا فعال شود، سپس با قطره چكان، 
رنگ مورد نظر را از روی آن انتخاب كنيد. دوباره به صفحه نقشه باز گرديد و با استفاده از سطل رنگ 

و يا ابزار مداد، آن را رنگ آميزی كنيد.

2ـ ساخت پالت رنگ اختصاصی: روش ساخت پالت رنگ، با روش ساخت جداول رنگ مشابهت دارد. اما 
پالت های رنگ حجم كمتری داشته و استفاده از آنها سريع تر و اصولی تر خواهد بود.

 روش کار:
1 تصوير نقشه را روی ميزكار فتوشاپ باز كنيد.

2 پالت رنگ اختصاصی )Swatches( را از طريق منوی Window ، فعال كنيد. 

)Swatches( شکل 121ـ 4ـ پالت رنگ اختصاصی

صفحۀ اين پالت از دو بخش تشكيل شده است. بخش فوقانی، كه به صورت يک نوار افقی، رنگ های استفاده شده را 
نمايش می دهد. و صفحه اصلی پالت، كه رنگ های مورد نياز در آن قرار می گيرد. اين پالت دارای فهرستی است كه 

وضعيت پالت و فعاليت های رنگ سازی را از طريق آن تنظيم می كنند)شكل 121ـ4(.
 Show Recent Colors برای خاموش كردن نوار رنگ های استفاده شده، بايد فهرست عملياتی پالت را باز كرد و گزينۀ

را غيرفعال نمود.
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3 رنگ های موجود در پالت را حذف كنيد.

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

ماوس  نشانگر  جايگزين  قيچی  عامت  دهيد؛  فشار  را   Alt كليد  پالت،  داخل  های  رنگ  كردن  برای حذف 
خواهد شد. در همين وضعيت روی رنگ های داخل پالت، به ترتيب كليک كنيد. رنگ ها حذف خواهند شد 

)شكل 122ـ4(.
با حذف رنگ های پالت، شرايط برای ايجاد يک پالت كامًا اختصاصی فراهم می شود. 

4 با استفاده از ابزار قطره چكان، رنگ های داخل نقشۀ فرش را انتخاب كنيد. سپس نشانگر ماوس را روی پالت 
رنگ قرار داده )نشانگر تبديل به سطل رنگ خواهد شد( و كليک كنيد. رنگی كه با استفاده از قطره چكان 

انتخاب كرده ايد، درون پالت قرار خواهد گرفت.
به همين ترتيب تمام رنگ های داخل نقشه را انتخاب و درون پالت بگذاريد.

 Save 5 پالت رنگ را ذخيره سازی كنيد. برای ذخيره سازی پالت فهرست تنظيمات آن را باز كنيد و گزينۀ
Swatches را انتخاب كنيد.

 
 برای پالت های رنگ، نام و عناوينی انتخاب كنيد كه با نقشۀ فرش آن، ارتباط داشته باشد. مثل: 

افشان اصفهان

تجربه و
 عمل

با راهنمايی هنرآموز خود، برای نقشه های دستی كه در اختيار داريد، پالت رنگ اختصاصی تهيه و با نامگذاری 
مناسب، آنها را در يک پوشه ذخيره كنيد.
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 روش استفاده از پالت رنگ اختصاصی

1 نقشه مورد نظر را در فتوشاپ باز كنيد.
2 پالت رنگ اختصاصی )Swatches( را فعال كنيد. چنانچه نمونه رنگ هايی داخل آن موجود است، آنها را 

حذف كنيد.
3 فهرست تنظيمات پالت را باز كنيد. گزينۀ Load Swatches را انتخاب كنيد )شكل 123ـ4(.

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

شکل 121ـ 4ـ انتخاب فایل رنگ 
از پنجره Load برای پالت رنگ 
اختصاصی

پنجرۀ Load باز خواهد شد. 
پالت رنگ مربوط به نقشۀ 
مورد نظر را انتخاب كنيد 

ـ4(. )شكل 124
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شکل 126ـ 4ـ روش لیست کردن رنگ ها در پالت Swatchesشکل 125ـ 4ـ فعال شدن پالت رنگ اختصاصی

رنگ هايی كه درون اين فايل ذخيره شده اند، داخل پالت رنگ )Swatches( فعال خواهند شد )شكل 125ـ4(.
برای ايجاد نظم و ترتيب قرارگيری رنگ ها در پالت، فهرست تنظيمات پالت را باز كرده و يكی از گزينه های

Small List و Large List را انتخاب كنيد. با اين روش، رنگ ها در صفحه پالت به صورت عمودی و مطابق با 
شماره نمايش داده می شوند.

4 با اقتباس از نقشۀ اصلی، رنگ مورد نظر را از درون پالت انتخاب كرده و در رنگ آميزی نقشه، استفاده كنيد.
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)Swatches( شکل 127ـ 4ـ رنگ آمیزی نقشه با استفاده از پالت رنگ اختصاصی

بحث و 
مزايای استفاده از پالت رنگ اختصاصی )Swatches(، در رنگ آميزی نقشه های فرش چيست؟گفت وگو

با راهنمايی و هدايت هنرآموز خود، در رنگ آميزی نقشه فرش، از پالت رنگ اختصاصی استفاده كنيد. تجربه و
 عمل
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فیلم 24

3ـ رنگ و نقطه کردن نقشه های دستی در رایانه

معموالً نقشه هايی كه به روش دستی، رنگ آميزی شده اند، مربوط به سال های قبل بوده و اغلب آنان روی 
زمينه های چوبی، مقوايی و گاهی نيز روی پارچه چسبانده شده اند. شرايط بد و نامطلوب در نگهداری آنها، 
باعث بروز صدمات و آسيب های زيادی به آنان شده است. اما اكثر اين نقشه ها، دارای طرح، نقش و رنگ های 
ويژه و منحصر به فردی هستند كه نسخه برداری و بازسازی آنها، خدمت بزرگی به فرهنگ و هنر اين سرزمين 

محسوب خواهد شد.

 از نقشه های قدیمی که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند، مراقبت کنید!

مراحل نسخه برداری از نقشه های دستی در رایانه
1    ـ 3 اسکن کردن نقشه

bmp (Bitmap) فرمت اسكن 
 Color قالب رنگ 

Dpi / Pixel 200 كيفيت 
نقشه های قديمی كه به صورت دستی كار شده اند، معموالً در قطعات كوچک تر برش خورده و روی تخته، فيبر، 
مقوا و گاهی روی پارچه چسبانده شده اند. به همين دليل امكان اسكن كردن آنها با اسكنرهای قطع بزرگ 
وجود ندارد. در چنين شرايطی می توان از اسكنرهای معمولی كه دارای صفحه ای تخت هستند، استفاده كرد. 

 نکاتی که باید برای اسکن کردن نقشه های قدیمی که روی تخته، مقوا و یا پارچه چسبانده 
شده اند، مورد توجه قرار داد:

 قطعات نقشه را شماره گذاری كرده و به ترتيب اسكن كنيد.
 جهت قرارگيری قطعات نقشه روی اسكنر، همگی به يک سمت باشد.

 كادر نقشه، كامًا مطابق با صفحۀ اسكنر باشد.
 فرمت، قالب رنگ و كيفيت تمام قطعات، مشابه يكديگر باشد.

در چه صورتی می توان يک نقشه، را )برای اسكن كردن( به قطعات مناسب تقسيم بندی كرده و برش داد؟ بحث و 
گفت وگو
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تجربه و
 عمل

يک نقشه را كه روی تخته يا مقوا چسبانده شده است، اسكن كنيد.

2    ـ 3 کنترل رنگ  ، کنتراست و اصالح معایب تصویر دیجیتالی نقشه 

 تصوير را در ميزكار فتوشاپ باز كنيد.
 كادر تصوير را بررسی كنيد. اگر حالت كادر تصوير درجهت عمودی قرار گرفته است، مطابق با تصوير زير، 
از آدرس Image در زير مجموعه Image Rotation، گزينۀ Clockwise °90 )گردش 90 درجه در جهت 
گردش عقربه ساعت( و يا Conter Clockwise °90 )گردش 90 درجه خاف گردش عقربه ساعت(، انتخاب 

كنيد. تصوير به حالت افقی قرار خواهد گرفت.

اگر كادر تصوير كج می باشد و يا كادر اضافی دارد، آن را مطابق تصاوير زير، با استفاده از ابزار Crop برطرف 
كنيد.

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



184

 رنگ تصویر را کنترل کنید. 
معموالً نقشه های دستی، بعد از اسكن 

نياز به تنظيم رنگ دارند. 
برای تنظيـم شـدت يا كنتـراست 
 Image نـور و تيـرگی، از منوی
 ،Adjustments مجموعۀ  زير  و 
گزينۀ Levels… را انتخاب كنيد. 
پنجره ای به نام Levels باز خواهد 

شد )شكل134ـ4(.

شکل 133 ـ4

شکل 132 ـ4

شکل 131 ـ4

شکل 130 ـ4 شکل 129 ـ4

ـ  9ـ پنجره Levels مخصوص  شکل 134 
تنظیم شدت نور و تیرگی تصاویر
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شکل 135ـ 4ـ پنجره Color Balance مخصوص تنظیم رنگ تصاویر

3    ـ 3 اتصال قطعات نقشه به یکدیگر و ایجاد یک نقشة کامل
به منظور ايجاد هماهنگی در رنگ آميزی و نقطه كردن، بايد قطعات نقشه كه به صورت مجزا و جداگانه اسكن 

شده اند، در ميزكار فتوشاپ مجدداً به يكديگر متصل شوند. مراحل انجام كار به اين ترتيب می باشد:
ابعاد  از برش، دارای  نقشه مورد نظر قبل  اگر  1    ـ 3    ـ 3   ایجاد یک صفحه به اندازۀ نقشة اصلی: 
قطعات  اين  مجدد  اتصال  برای  بايد  است،  كار شده  كاغذ 160 رگ  روی  و  سانتی متر  در150   100

شود.  ايجاد  سانتی متر   150 در   100 به اندازه  صفحه  يک  فتوشاپ(،  )در  نرم افزاری  به صورت 
 پيشنهاد می شود اندازه صفحه را از هر طرف دو سانتی متر، بزرگ تر از ابعاد واقعی در نظر بگيريد. )بزرگ تر كردن 
صفحه برای عامت گذاری های بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.( پس صفحه ای كه ايجاد می كنيد، برابر با 

104 در 154 سانتی متر خواهد بود.
 رزولوشن صفحه، بايد مطابق با رزولوشن نقشۀ اسكن شده باشد. اگر قطعات نقشه با رزولوشن 200 پيكسل 

بر اينچ، اسكن شده اند، رزولوشن اين صفحه نيز بايد برابر با Pixel/Inch 200 باشد.
 قالب رنگ صفحه، RGB Color باشد.

در پالت Levels، می توانيد ميزان تيرگی و نور تصوير را تغيير داده و تنظيم نماييد. هركدام از حالت های نور 
و تيرگی، عدد و شماره ای را نشان می دهند؛ می توانيد از اين اعداد برای يكنواختی در تنظيم قطعات ديگر 

نقشه، استفاده كنيد.
برای تنظيم رنگ تصوير، از منوی Image و زير مجموعۀ Adjustments، گزينۀ Color Balance را انتخاب 

كنيد. پنجره ای با همين نام، باز خواهد شد )شكل 135ـ4(.
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New 136ـ 4ـ پنجره

 پس از ايجاد صفحه، خط كش ميزكار فتوشاپ را فعال كنيد. 

 از منوی View گزينه Rulers را انتخاب كنيد. )يا از كليدهای ميانبر Ctrl+R استفاده كنيد.(

 ابزار ذره بين )Zoom( را انتخاب كنيد. روی گوشه سمت چپ ـ باالی صفحه ـ چند بار كليک كنيد. 
صفحه را به نهايت بزرگ نمايی برسانيد. در اين حالت اعداد روی نوار خط كش كامًا مشخص خواهد شد.

 با ابزار حركت )Move(، از روی نوار خط كش، خط راهنما را گرفته و روی عدد دو سانتی متر عمودی و 
يک خط راهنما نيز از نوار خط كش افقی )باالی صفحه( برداشته و روی عدد دو سانتی متر افقی قرار دهيد. 
همين خطوط راهنما نيز در گوشۀ پايين صفحه ـ سمت راست ـ قرار دهيد )شكل 137ـ4(. به اين ترتيب 

صفحۀ ايجاد شده با خطوط راهنما كادربندی می شود. 
 محدوده وسط صفحه، اندازه اصلی نقشه خواهد بود )شكل 138ـ4(.
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شکل 137ـ 4ـ قرار دادن خطوط راهنما با فاصله دو سانتی متر در اطراف صفحه 

شکل 138ـ 4ـ کادربندی صفحه با خطوط راهنما
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2    ـ 3    ـ 3   انتقال تصاویر مربوط به قطعات نقشه روی صفحه بزرگ و چیدمان آنها: با روش كپی 
قطعات نقشه و بازسازی آنها در صفحه اصلی، تصاوير اسكن شده را به ترتيب به صفحه اصلی انتقال دهيد.

یادآوری

 باز كردن تصوير قطعات نقشه و استفاده از كليدهای Ctrl+A برای انتخاب كل تصوير؛
 استفاده از كليدهای Ctrl+C برای كپی كردن تصوير؛

 وارد شدن به صفحۀ اصلی و استفاده از كليدهای Ctrl+V برای بازسازی تصوير كپی شده؛
 جابه جايی و چيدمان قطعات نقشه در صفحه اصلی؛

شکل 139ـ 4ـ قرارگیری قطعات نقشه در یک صفحه



نقشه  کشی رایانه ای فرش

189

 Layers شکل 140ـ 4ـ الیه های ایجاد شده برای هر تصویر در پالت

برای جابه جايی هر قطعه از نقشه، ابتدا بايد آن را انتخاب كرد. برای انتخاب هر يک از قطعات نقشه می توان 
با كليک كردن روی اليۀ آن قطعه، در پالت اليه ها، آن را در وضعيت فعال قرار داد. 

روش ديگر اين است كه نشانگر ماوس را روی همان تصوير برده و راست كليک كرد، فهرستی باز خواهد شد. 
از درون اين فهرست، نام اليۀ مورد نظر را انتخاب كنيد.
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تصوير زير حاشيه ای را نشان می دهد كه به دليل برعكس بودن يكی از قسمت های آن، نقش حاشيه دچار 
مشكل شده است. اين قسمت از حاشيه بايد 180 درجه چرخش كند. 

شکل 141ـ 4ـ انتخاب الیه، با راست کلیک روی تصویر و انتخاب نام آن الیه 

شکل 142ـ 4ـ وجود اشکال در الیه ها 
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 پس از انتخاب اليۀ مورد نظر، از منوی Edit در زير مجموعۀ Transform، گزينۀ Rotate 180 را انتخاب 
كنيد .

روش ديگر اينكه از كليدهای ميانبر Ctrl+T استفاده كنيد، يک كادر در اطراف اليۀ تصوير فعال خواهد شد. 
روی تصوير، راست كليک كنيد، فهرستی باز خواهد شد. در اين فهرست وضعيت چرخاندن 180 درجه )180 

Rotate( را انتخاب می كنيم.

شکل 143ـ 4ـ چرخاندن الیه
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 # حذف بخش های اضافی در الیه ها

چنانچه اليه ای، بخش اضافی و زايدی باشد، بايد آن بخش را حذف كرد. برای حذف قسمت های اضافی در 
يک اليه، ابتدا اليه را انتخاب و فعال كنيد. سپس با يكی از ابزارهای انتخاب مانند: Marquee Tool و يا 
Polygonal Lasso، قسمت اضافی اليه را انتخاب كرده و برای فرمان حذف، از كليد Delete استفاده كنيد. 

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

.  چیدمان الیه ها 
با انتخاب هر يک از اليه ها و جابه جا كردن آنها می توانيم، چيدمان درست نقشه را انجام دهيم.

پس از اطمينان از وضعيت قرارگيری اليه ها در كنار يكديگر و تكميل شدن نقشه، بايد اليه ها را به يكديگر 
متصل كرد.

 اتصال الیه به یکدیگر

برای جلوگيری از جابه جايی اليه ها، آنها را به يكديگر چسبانده و تبديل به يک اليه می كنند. در اين خصوص 
چند روش وجود دارد. 

اول( زنجیر کردن الیه ها به یکدیگر: كليد كنترل را گرفته، در پالت Layers، روی اليه ها كليک كرده تا همه 
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آنها انتخاب شوند. سپس در فهرست پالت اليه ها، با انتخاب گزينه Link Layers، تمام اليه هايی كه انتخاب 
 ،Unlink Layers شده اند به يكديگر زنجير می شوند. در صورت لزوم می توان، اين زنجير را مجدداً از طريق

باز كرد. 
دوم( قفل کردن الیه ها: باالی پالت Layers، عامتی شبيه به قفل وجود دارد، و در حالتی كه يک يا 
چندين اليه انتخاب شده اند، اگر روی اين عامت قفل كليک شود، انجام هر نوع فعاليتی روی آن اليه ها 

بايد دوباره روی آن قفل كليک كرد.  غيرممكن می شود. برای فعال سازی مجدد اليه ها، 
سوم( چسباندن و یکی کردن الیه ها: پس از انتخاب اليه ها، روی آنها راست كليک كرده، فهرستی باز 
می شود؛ با انتخاب گزينه Merge Layers، اليه های انتخاب شده با يكديگر تلفيق شده و يک اليه را تشكيل 
می دهند. چنانچه در اين فهرست گزينه Flatten Image انتخاب شود، تمامی  اليه ها )چه انتخاب شده باشند 
و چه نشده باشند( به يكديگر متصل شده و به يک اليه تبديل می شوند. چنانچه در اين وضعيت ذخيره شود، 

ديگر امكان جداسازی اليه ها وجود نخواهد داشت.
معموالً از Flatten Image در مرحلۀ پايانی كار و برای تهيۀ نسخه قابل چاپ استفاده می كنند.

شکل  145ـ 4ـ روش های اتصال موقت، قفل کردن و تلفیق الیه ها
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PSD ذخیره سازی با فرمت 

فرمت PSD مخصوص نرم افزار فتوشاپ می باشد. فايل هايی كه از چند اليه تشكيل شده اند، با اين فرمت 
ذخيره سازی می شوند. چنانچه برای ذخيره سازی فرمت ديگری )مانند JPEG( انتخاب شود، اليه های آن به 

يكديگر متصل شده و در يک اليه ذخيره می شوند.
اگر در ادامه كار به اليه های فايل نياز داشته باشيد، بايد آن را با فرمت PSD ذخيره سازی كنيد.

 به نظر شما تفاوت عمدۀ فرمت PSD با ديگر فرمت هايی كه در فتوشاپ ذخيره سازی می شوند، چيست؟ 
 به غير از فرمت PSD، در كدام فرمت تصوير را می توان به صورت اليه دار ذخيره سازی كرد؟

 به چه روشی می توان، يک فايل را با نام و فرمت های مختلف، ذخيره سازی كرد؟

4    ـ 3 مقیاس کردن نقشة اسکن شده 

روش تنظيم رزولوشن )تعداد خانه های شطرنجی نقشه در عرض و طول نقشه( و ابعاد نقشۀ اسكن شده، مانند 
روشی است كه در درس های قبل گفته شد. 

نقشه ای كه موضوع اين درس می باشد، روی كاغذی با شماره 160 اجرا شده است. نقشه به صورت يک چهارم 
بوده و اندازه واقعی آن 100 در 150 سانتی متر است. به عبارتی فرشی كه براساس اين نقشه بافته شود، 

دارای ابعاد 200 در 300 سانتی متر خواهد بود.
با توجه به توضيحات فوق، برای تنظيم ابعاد و تعداد پيكسل های عرض و طول نقشه، مراحل زير به ترتيب 

انجام می شود:
اول:

 تعيين رج شمار نقشه اصلی و محاسبه تعداد خانه های شطرنجی آن در عرض و طول نقشه؛

یادآوری

 رج شمار نقشه: 40 = 4 × 160
 تعداد خانه های شطرنجی در عرض نقشه: 615 =40 × 15/38   → 15/38 = 6/5 ÷ 100

 تعداد خانه های شطرنجی در طول نقشه: 920 = 40 × 23   → 23 = 6/5 ÷150

بحث و 
گفت وگو
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Image Size شکل 146ـ 4ـ نمایش طول، عرض و رزولوشن در پنجره

دوم:
 بررسی اندازه دقيق نقشه ديجيتالی، در نرم افزار فتوشاپ؛ 

 محاسبه تعداد پيكسل ها در عرض و طول نقشه ديجيتالی؛ 

 رج شمار نقشه:   40 
 تعداد پيكسل ها در عرض نقشه:  640 = 104 سانتی متر 

 تعداد پيكسل ها درطول نقشه: )گرد می كنيم 948 (  947/6= 154 سانتی متر

نتیجه: نقشه ديجيتالی مورد نظر )با ابعاد 104 در 154 سانتی متر(، بايد تعداد پيكسل های عرض و طول آن 
به 640 در 948 پيكسل، تنظيم شود. 

 در نرم افزار رجينه برای نقشه های فارسی باف با رج شمار 40، عدد رزولوشن 15/63 پيكسل در اينچ 
)6/15 پيكسل در سانتی متر( اعام می شود.

سوم :
 Image size تنظيم تعداد پيكسل های عرض و طول نقشه از طريق پنجره 
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 مجدداً پنجرۀ Image Size را باز كرده و Resample را غيرفعال، 
و عدد مربوط عرض نقشه را به سانتی متر وارد كنيد )عرض اين نقشه 

104 سانتی متر می باشد(.
ü با وارد كردن عدد عرض نقشه، اندازه طول و مقدار رزولوشن به 

نسبت عرض نقشه، تغيير خواهند كرد.

Image Size شکل 147ـ 4ـ تنظیم تعداد پیکسل های طول و عرض نقشه در پنجره

Image Size شکل 148ـ 4ـ تنظیم طول و عرض نقشه به سانتی متر در پنجره
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اين تغييرات، رزولوشن صفحه به همان مقداری كه توسط نرم افزار رجينه محاسبه شده بود،   با 
شد. خواهد  تبديل 

 اكنون اندازۀ پيكسل های نقشه، برابر با خانه های شطرنجی در كاغذ 160 خواهد بود و می توانيد از هم اكنون، 
اين نقشه را در فتوشاپ رنگ و نقطه كنيد.

5    ـ 3 ایجاد الیة شفاف روی نقشه و ترسیم خطوط حمیل )میل های نقشه(

برای آنكه در نسخه برداری و بازسازی نقوش، راحت تر 
ايجاد  صفحه  روی  شفاف  اليۀ  يک  ابتدا  شود،  عمل 
می كنند. به اين ترتيب تمام خطوط، رنگ آميزی ها و 
نقطه كردن ها روی اين اليۀ شفاف انجام خواهد شد و 
در صورت بروز اشكال، به اصل تصوير لطمه ای وارد 

نمی شود.
ـ ایجاد الیة شفاف روی صفحه نقشه:

با كليک كردن روی عامت ساخت اليه جديد )/( در 
پالت اليه ها، يک اليۀ شفاف روی اليه ها ايجاد خواهد 

شد.

شکل 149ـ 4ـ ساخت الیه شفاف روی الیه های دیگر
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 ساخت پالت رنگ اختصاصی 

همانطور كه قباً توضيح داده شد، پالت رنگ اختصاصی را باز كنيد. رنگ های موجود در آن را حذف نماييد. 
با استفاده از قطره چكان رنگ های نقشه را به نوبت انتخاب و درون پالت رنگ قرار دهيد. در پايان پالت را 

ذخيره سازی كنيد.

  رسم حمیل )میل( 

 ابزار مداد را انتخاب كنيد. اندازه نوک مداد يک پيكسل و رنگ درون ظروف مطابق با رنگ حميل های 
انتخاب كنيد. نقشه، از درون پالت رنگ اختصاصی، 
 از طريق پالت اليه ها، اليۀ شفاف را انتخاب كنيد.

 با استفاده از ابزار بزرگنما، محل تقاطع خطوط عمودی و افقی حاشيه را بزرگ كنيد. و خطوط عمودی و 
افقی حميل ها را ترسيم كنيد.

شکل 150ـ 4ـ ترسیم حمیل ها و نقطه شمار کردن نقوش زنجیره

 با كم كردن درصد Opacity، )باالی پالت اليه ها(، شدت وضوح اليه های نقشه را كم كنيد. رنگ گذاری 
و خطوطی كه ترسيم می كنيد، قابل تشخيص باشد.
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پس از رسم خطوط و حميل های حاشيه و متن، نوبت به رسم خطوط محيطی نقوش می رسد. روش رنگ و 
نقطه كردن اين قبيل نقشه ها، مانند نقطه شمار و نسخه ورچينی در روش دستی است.

 دقت، آرامش، صبر و حوصله، رمز موفقیت در نقشه کشی فرش می باشد.

1 تصوير صفحۀ بعد مربوط به نقشۀ گلدانی است كه به چهار قطعه تقسيم شده است )شكل 152ـ4(. هر يک 
از اين قطعات را جداگانه اسكن نماييد. طبق مراحل ذيل اين نقشه را بازسازی و نسخه برداری كنيد. 

 روی ميزكار فتوشاپ، آنها را در يک صفحه قرار داده و به يكديگر بچسبانيد.
 براساس رنگ هايی كه در اين نقشه به كار رفته است، پالت رنگ اختصاصی آن را ساخته و با نام »گل 

و گلدان« ذخيره كنيد.
 اندازه كامل نقشه را در فتوشاپ بررسی و سپس پيكسل های آن را با رج شمار 30 گره در 7 سانتی متر، 

محاسبه و تنظيم كنيد.
 در اليه ای شفاف، آن را رنگ و نقطه كنيد. )برای رنگ آميزی از رنگ های پالت رنگ اختصاصی »گل و 

گلدان استفاده كنيد.(
 فايل نقشه را با نام گل و گلدان در فرمت PSD ذخيره سازی كنيد.

2 با راهنمايی و هدايت معلم خود، يكی از نقشه های منطقه محل سكونت خود را انتخاب و در فتوشاپ، رنگ 
و نقطه كنيد.

تجربه و
 عمل

شکل 151ـ 4ـ قسمت هاي رنگ شده که کامال قابل تشخیص است 
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شکل 152ـ 4ـ نقشة گلدانی
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4ـ تبدیل عکس و تصویر )منظره، چهره و پرتره انسان، تابلو نقاشی و ... ( به نقشه فرش

يكی از ساده ترين روش های نقشه كشی رايانه ای، تبديل يک عكس و تصوير به نقشۀ فرش می باشد. در اين 
روش نيازی به رنگ و نقطه كردن نيست، مگر اينكه بخواهيم در آن دخل و تصرفی داشته باشيم. مثًا اطراف 
تصوير را يک حاشيه اضافه كنيم و يا تعداد رنگ های آن را محدود و يا تغيير دهيم. اما به طور كلی، تبديل 

يک عكس به نقشه، تنها با مقياس كردن تصوير و تغيير رزولوشن به نسبت ابعاد آن صورت می گيرد. 

شکل 154ـ 4ـ قسمتی از تصویر سبدگل، بعداز شطرنجی شدنشکل 153ـ 4ـ تصویر سبدگل قبل از شطرنجی شدن

 مراحل و روش تبدیل عکس به نقشة فرش

1ـ باز کردن تصویر در میزکار فتوشاپ و اصالح رنگ آن
تصوير مورد نظر را در ميزكار فتوشاپ باز كرده، چنانچه از نظر كادربندی و كيفيت رنگ و كنتراست، تيرگی 

و روشنايی، نياز به تنظيم داشته باشد، با ابزارها و امكانات فتوشاپ آن را اصاح می كنيم.
   

شکل 156ـ 4ـ اصالح کنتراست رنگ تصویرشکل 155ـ 4ـ اصالح تونالیته رنگ تصویر

فیلم 25 
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2ـ اصالح ابعاد و اندازه تصویر
در پنجرۀ Image Size، طول و عرض تصوير را بررسی می كنيم. چنانچه ابعاد تصوير نياز به تغيير داشته 
باشد، گزينه Resample را غير فعال كرده تا رزولوشن تصوير تغيير نكند. اما بايد تناسب بين طول و عرض 

تصوير را حفظ كرد. 

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

برای آنكه تناسب تصوير در حين تغيير اندازۀ آن حفظ شود، بايد عامت زنجير بين گزينه های طول و عرض 
در پنجرۀ Image Size فعال باشد.

3ـ تعیین رنگ بندی نقشه
هرچند كه امروزه تنوع رنگ بندی الياف فرش بسيار زياد شده است، اما به هر حال محدوديت هايی در آن 
وجود دارد. برای تبديل عكس و تصاوير رنگی به نقشۀ فرش، می توان تعداد رنگ های آن را كنترل و تعيين 
نمود. باالترين كيفيت رنگ در تصاوير به عدد 256 رنگ می رسد. در قالی و فرش های نفيس تعداد رنگ 
های به كارگرفته شده بسيار كمتر از اين عدد می باشد. در فرش های سنتی تعداد رنگ ها اغلب كمتر از 10 
رنگ می باشد. با پيشرفت تكنولوژی در صنعت رنگرزی الياف، تنوع رنگ بندی و توناليته های رنگ افزايش 
يافته است و امروزه می توان فرش هايی با تنوع رنگ بيشتری مشاهده نمود. اما هر چه تعداد رنگ های مصرفی 
در يک نقشه بيشتر باشد، بافندگان كمتری می توانند آن را ببافند، زيرا تشخيص نوع رنگ در خانه های نقشه 
برای آنان مشكل می شود. گذشته از آن تهيۀ الياف با توناليته مختلف هزينه بردار است. به همين علت در 

رنگ بندی تابلوها بايد دقت كرده و آنها را با تنوع رنگ كمتری طراحی نمود.
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برای تعيين رنگ يک عكس يا تصوير، بايد قالب رنگ آن را به قالب رنگ Indexed Color، تغيير داد. برای 
انجام اين كار از فهرست Mode در منوی Image، گزينۀ Indexed Color را انتخاب می كنيم.

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

در پنجره Indexed Color، امكان تعيين تعداد رنگ در تصوير وجود دارد. در حالت پيش فرض، تعداد 256 
رنگ برای تصويری كه از حالت RGB به اين قالب رنگ تبديل می شود، در نظر گرفته شده است. اما می توان 

تعداد رنگ را كمتر و محدودتر كرد.

4ـ محاسبة رج شمار نقشه و مقیاس کردن تصویر
برای تصوير فوق  به عنوان مثال  ابعاد كلی فرش را مشخص كنيد.  با توجه به سفارش مشتری، رج شمار و 

الی 55 سانتی متر در نظر گرفته شده است. ابعاد 50  باف و  رج شمار 45 تركی 
با احتساب اعداد فوق، تعداد 321 پيكسل در عرض 50 سانتی متری نقشه وجود دارد. با استفاده از پنجره 
ابعاد تصوير با عرض 50 سانتی متر، تعداد پيكسل های آن را تنظيم  Image Size، بعد از تغيير و تنظيم 

می كنيم.
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Image Size شکل 159ـ 4ـ مقیاس کردن تصویر در پنجره

شکل 160ـ 4ـ تنظیم ابعاد تصویر، پس از تعیین تعداد پیکسل های آن
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پس از مقياس كردن تصوير، آن را با ابزار Zoom، بزرگ كنيد، رنگ برخی از پيكسل ها بايد اصاح شود. 
در اين خصوص با صبر و شكيبايی، رج به رج تصوير را بررسی كنيد. پيكسل هايی كه رنگ آنها مفهوم خاصی 

ندارند را پيدا كرده و رنگ آنها را مطابق با پيكسل های همجوار آنها تغيير دهيد.

شکل 161ـ 4ـ پیکسل هایی که باید رنگ آنها اصالح شوند.

 تصوير يک منظره و يک پرتره را به نقشۀ فرش تبديل كنيد.
 پژوهش كنيد، در منطقه شما ، فرش هايی كه بافته می شوند، معموالً دارای چند رنگ الياف هستند؟

تجربه و
 عمل
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شناخت قالب رنگی ایندکس )Indexed Color( و روش استفاده از آن

 Bitmap و RGB Color، CMYK Color، Grayscale در محيط فتوشاپ، قالب های مختلفی از قبيل
برای نمايش و رنگ بندی تصاوير وجود دارد. هريک از اين قالب ها، خصوصيات و ويژگی خاص خود را دارند. 
مثًا در قالب RGB Color، ميليون ها طيف رنگی وجود دارد؛ در حالی كه در قالب Bitmap تعداد رنگ ها 
صرفاً به دو رنگ سياه و سفيد محدود می شوند. گذشته از اين، هر قالب رنگی كاربردی خاص نيز دارند. قالب 
CMYK Color برای خروجی گرفتن در صنعت چاپ استفاده می شود و RGB Color برای نمايش تصاوير 
از طريق مونيتور تعريف شده است. در اين ميان قالب رنگی Indexed Color برای زمانی استفاده می گردد 

كه بخواهند، تصويری را با چند رنگ محدود و از قبل تعيين شده، طراحی و اجرا نمايند.
ارتباط قالب Indexed Color با نقشه كشی فرش بسيار نزديک و مناسب است. همان طور كه می دانيد، برای 
نقشه كشی فرش به روش دستی، رنگ ها را مقداری بيشتر از نياز، تركيب و آماده می كنند تا در رنگ نقشه 
اختاف پديد نيايد، و بافندگان نيز الياف های رنگی را مقداری بيشتر از نياز خود، تهيه می كنند تا در بافت 
فرش تغيير رنگ ايجاد نشود. به همين دليل در طراحی و نقاشی ديجيتالی نيز برای جلوگيری از بروز اختاف 
رنگ، بايد از تكنيک و روش های مناسبی استفاده كرد. يكی از اين روش های ساخت پالت رنگ اختصاصی 
بود، كه قبًا به آن پرداخته شد. روش ديگر ايجاد شرايطی است كه حتی اگر به اشتباه رنگی متفاوت از ديگر 
رنگ ها، وارد آن صفحه شود، خود به خود آن رنگ تغيير كرده و به نزديک ترين رنگ موجود در صفحه تبديل 
گردد. مثًا اگر در يک نقشه، رنگ آبی خالص استفاده شده باشد، هر طيف ديگر از رنگ آبی كه وارد اين 
صفحه شود، به آبی خالص تبديل خواهد شد. چنين شرايطی در قالب Indexed Color تعريف شده است.

 روش استفاده از قالب Indexed Color در نقشه کشی فرش

1 پس از اتمام كار رنگ آميزی نقشه، اليه های اضافی را حذف نماييد.
 ،Mode در زير مجموعه Image 2 در حالی كه تصوير، روی ميزكار فتوشاپ باز می باشد، از طريق منوی

گزينه Indexed Color را انتخاب كنيد )شكل 162ـ4(.
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Mode و زیر مجموعة  Image از طریق منوی ، Indexed Color به RGB شکل 162ـ 4ـ تغییر فرمت نقشه از

روی پنجرۀ Indexed Color ، تعداد رنگ هايی كه 
برای اين صفحه ثبت خواهد شد، نشان داده می شود. 
چنانچه اين عدد با تعداد رنگ هايی كه در پالت رنگ 
فهرست شده اند، برابر باشد، اين تبديل قالب صحيح 
خواهد بود. اگر اين عدد كمتر از تعداد رنگ ها باشد، 
به اين معناست كه از همۀ رنگ های پالت در صفحه 
نقطه گذاری نشده است. حال اگر اين عدد، بيشتر از 
تعداد رنگ های پالت باشد، به اين معناست كه رنگ 
يا رنگ های اضافی در صفحه وجود دارد و بايد آنها را 

يافته و پاک كنيم.

شکل  163ـ 4ـ نمایش تعداد رنگ های فعلی نقشه در پالت 
 Indexed Color
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 قالب Indexed Color فقط روی صفحاتی كه فاقد اليه می باشند )Background(، قابل اجراست. 
در صورتی كه بخواهيم نقشه را در چند اليه اجرا كنيم، امكان استفاده از اين قالب ممكن نيست. 

پس از آنكه نقشه به Indexed Color تبديل شد، پالت رنگ آن را از طريق آدرس زير باز می كنيم:
Image/Mode/Color Table

در اين پالت رنگ، نمونه رنگ هايی كه در نقشه به كار رفته است، مشاهده می شود. رنگ های مشابهی كه 
در نقشه به كار رفته اند، همان رنگ هايی هستند كه در پالت Indexed Color نمايش داده می شود. )شكل 
164ـ4(. اين رنگ ها بايد شناسايی شده و به رنگی كه در پالت رنگ اختصاصی تعريف شده است، تبديل شوند.

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

برای شناسايی رنگ های اضافی، قطره چكان روی پالت را انتخاب كرده و روی يكی از رنگ های داخل پالت 
كليک كنيد )شكل 165ـ4(.



نقشه  کشی رایانه ای فرش

209

شکل 165ـ 4ـ مشخص شدن پیکسل هایی که دارای رنگ متفاوتی هستند.

با اين عمل مشاهده خواهيد كرد كه پيكسل يا پيكسل هايی كه همرنگ آن نمونۀ رنگی هستند، خالی از رنگ 
می شوند. حاال می توان با رنگی كه در پالت رنگ اختصاصی وجود دارد، اين پيكسل ها را رنگ آميزی كرد.

برای رنگ آميزی سريع اين پيكسل ها، ابزار عصای جادويی )Magic Wand( را انتخاب كنيد. 

 دقت كنيد كه گزينۀ Contiguous در منوی تنظيمات اين ابزار غير فعال باشد.

با ابزار عصای جادويی داخل يكی از پيكسل های بدون رنگ، كليک كنيد. تمام پيكسل های بدون رنگ انتخاب 
خواهند شد.

شکل 166ـ 4ـ انتخاب پیکسل های بدون رنگ با ابزار عصای جادویی
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ابتدا رنگ اصلی را از داخل پالت رنگ اختصاصی انتخاب كنيد. سپس از منوی Edit ، گزينۀ Fill را انتخاب 
كنيد، پنجره Fill باز خواهد شد )شكل 167ـ4(.

فهرست پنجره را باز كرده و گزينۀ Foreground Color را انتخاب كنيد. )منظور رنگ داخل ظرف بااليی 
می باشد، كه قبًا از طريق پالت رنگ اختصاصی انتخاب كرده ايم.( با تأييد اين انتخاب، رنگ مورد نظر در 

داخل پيكسل های انتخاب شده، قرار می گيرد.

شکل 167ـ 4ـ آماده سازی پنجره Fill ، برای ریختن رنگ در پیکسل های انتخاب شده

اين عمليات را برای تمام رنگ های اضافی درون پالت Color Table، تكرار كنيد.
 ،Image/ Mode برای اينكه متوجه شويد چه تعداد از رنگ های داخل نقشه، همسان سازی شده اند. از طريق
 Indexed تبديل كرده و مجدداً از طريق همين آدرس، قالب رنگ نقشه را به RGB قالب رنگ نقشه را به
Color، باز گردانيد. در پنجرۀ Indexed Color، و درون پالت Color Table، تعداد رنگ ها را بررسی نماييد.
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شکل 168ـ 4ـ کم شدن تعداد رنگ های 
Color Table مشابه درون پالت

در نهايت با تبديل قالب رنگ نقشه به Indexed Color، تعداد رنگ هايی كه در پنجره و پالت رنگ آن نمايش 
داده می شود، با رنگ های داخل پالت رنگ اختصاصی برابر خواهد بود. در چنين حالتی مطمئن خواهيد شد 

كه هيچ رنگ اضافی در نقشه به كار نرفته است )شكل 169ـ4(.

 اين عمليات را با صبر و شكيبايی تكرار 
كنيد. تا تمام رنگ های اضافی همسان سازی 

شوند .

شکل 169ـ 4ـ برابر بودن تعداد رنگ های پنجره و پالت Indexed Color با پالت رنگ اختصاصی نقشه

تجربه و
 نقشه هايی كه در درس های قبل، رنگ و نقطه كرده ايد، به Indexed Color تبديل كنيد و رنگ های آنها  عمل

را همسان سازی نماييد.
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روش شطرنجی کردن نقشه ها

پس از رنگ و نقطه كردن نقشه ها، بايد پيكسل های آنها را با خطوط شطرنجی از يكديگر تفكيک نمود. اين 
عمل باعث می شود. كه بافندگان بتوانند خانه های نقشه را همانند نقشه هايی كه با دست رنگ آميزی می شوند، 

شمارش كرده و فرش را ببافند.

 ساخت صفحه شطرنجی

 ،File يک صفحه به ابعاد 100 در 100 پيكسل با زمينۀ شفاف بسازيد. برای ساخت اين صفحه، از منوی
گزينۀ New را انتخاب می كنيم. واحد اندازه را روی پيكسل قرار داده و برای طول و عرض عدد 100 را وارد 

كرده و رنگ زمينه صفحه را Transparent )شفاف( انتخاب می كنيم )شكل 170ـ4(.

New شکل 170ـ 4ـ پنجره

به  را  اطراف صفحه  بايد  ابتدا  ايجاد خواهد شد.  به صورت شفاف  پيكسل  در 100  ابعاد 100  به  صفحه ای 
ضخامت يک پيكسل خطی ترسيم كنيم. برای ترسيم خط هم می توان از ابزار مداد استفاده كرد و هم می توان 

با فرمان Ctrl+A، تمام محيط صفحه را انتخاب كرد، سپس از منوی Edit گزينۀ Storke را انتخاب نمود.
با انتخاب گزينۀ Storke، پنجره تنظيمات آن باز می شود. اندازه ضخامت خط را روی عدد يک قرار دهيد. 
ترسيم  شده  انتخاب  محدوده  داخل  در  Inside، خط  گزينۀ  انتخاب  با  و  كنيد.  انتخاب  سياه  را  آن  رنگ 

خواهد  شد )شكل 171ـ4(.

فیلم 26 
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با تأييد تنظيمات انجام شده، در اطراف صفحه، خطی 
به رنگ سياه و با ضخامت يک پيكسل ايجاد خواهد شد.
با استفاده از ابزار مداد، با فاصله هر ده پيكسل، يک خط 
به صورت عمودی و يک خط به صورت افقی ترسيم كنيد. 
به اين ترتيب صفحه به صد مربع كوچک تقسيم می شود 

)شكل 172ـ4(.

شکل 171ـ 4ـ پنجره فرمان Storke برای ترسیم خط در اطراف صفحه

شکل 172ـ 4ـ صفحه شطرنجی

انتخاب كنيد. پنجره كوچكی برای  با ايجاد اين صفحه، از طريق منوی Edit، گزينۀ Define Pattern را 
نام گذاری آن باز خواهد شد. می توانيد نام شطرنجی را برای آن تايپ كرده و تأييد كنيد )شكل 173ـ4(.
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شکل 173ـ 4ـ تبدیل صفحه شطرنجی به Pattern )بافت و جنسیت(

از اين طريق، اين شطرنجی در پالت Pattern فتوشاپ ذخيره خواهد شد. می توانيد برای شطرنجی كردن تمام 
نقشه ها از آن استفاده كنيد.

تجربه و
 با استفاده از آموزش های كتاب، يک صفحه شطرنجی ساخته و آن را به Pattern تبديل كنيد. عمل

روش انتقال شطرنجی روی نقشه های فرش

انتقال شطرنجی روی نقشه های ديجيتالی فرش، طی چند مرحله انجام می شود.
1ـ تغییر اندازه نقشه

ابتدا نقشه را در ميزكار فتوشاپ باز كرده و از طريق پنجرۀ Image Size، تعداد پيكسل های آن را ده برابر 
می كنيم. روش كار همانند روش مقياس كردن نقشه می باشد )شكل 174ـ4(. 

 Indexed توجه داشته باشيد كه اين را عمليات زمانی انجام دهيد كه پيش از آن قالب رنگی نقشه به 
Color تبديل و تمام رنگ های نقشه، همسان سازی شده باشند.
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Image Size شکل 174ـ 4ـ ده برابر کردن تعداد پیکسل های طول و عرض نقشه در پنجره

انتخاب  را پيكسل  اندازه  و واحد  فعال كرده  را   Resample Image Size، گزينۀ  پنجره  باز شدن  از  پس 
می كنيم. سپس با اضافه كردن يک صفر به عدد پيكسل طول يا عرض، تعداد پيكسل های طول و عرض نقشه 

را ده برابر می كنيم.
با اين روش هر يک از پيكسل های نقشۀ فرش، به صد پيكسل تبديل خواهد شد )شكل 175ـ4(.

شکل 175ـ 4ـ تبدیل یک پیکسل به صد پیکسل پس از افزایش ده برابری تعداد پیکسل های طول و عرض نقشه
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RGB 2ـ تغییر قالب رنگ نقشه به
با تغيير قالب رنگ نقشه به RGB، امكان افزودن شطرنجی روی آن فراهم می شود. چون در قالب ايندكس 
امكان اضافه كردن اليه روی نقشه وجود ندارد. پس از طريق منوی Image/ Mode قالب رنگ نقشه را به 

RGB تغيير می دهيم.

3ـ اضافه کردن شطرنجی روی نقشه
برای اضافه كردن شطرنجی روی نقشه دو روش وجود دارد. يكی اينكه ابتدا يک اليۀ شفاف روی نقشه ايجاد 
كنيم، سپس طرح شطرنجی را در اين اليه به وجود آوريم. دوم اينكه طرح شطرنجی را مستقيماً روی نقشه 

منتقل كنيم.
روش اول مزايايی دارد، از جمله اينكه امكان تغيير رنگ نقشه از ما گرفته نمی شود. و هر لحظه كه تصميم 
بگيريم می توانيم، اليۀ شطرنجی را حذف كرده و سايز نقشه را به حالت پيكسلی برگردانيم و در رنگ آن 
دخل و تصرف كنيم. اما در روش دوم بعد از ذخيره سازی فايل امكان حذف شطرنجی وجود نخواهد داشت.
پس برای انتقال شطرنجی روی نقشه، ابتدا از طريق پالت اليه ها، يک اليۀ شفاف روی نقشه ايجاد می كنيم.

 Pattern به جای رنگ، وضعيت Fill را انتخاب می كنيم. در پنجره Fill گزينۀ Edit سپس از طريق منوی
را انتخاب كرده و از درون فهرست Pattern، شطرنجی كه قبًا ساخته و ذخيره كرده ايم، انتخاب می نماييم 

)شكل 176ـ4(.

 Fill شکل 176ـ 4ـ انتخاب شطرنجی در پنجره
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با تأييد تنظيمات انجام شده در اين پنجره، طرح شطرنجی روی تمام نقشه فرش، قرار خواهد گرفت )شكل های 
177ـ4 و 178ـ4(.

شکل 177ـ 4ـ نقشة گل و گلدان
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شکل 178ـ 4ـ نقشه گل و گلدان

تجربه و يک نقشه رنگ و نقطه شده را شطرنجی كنيد.
 عمل
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ارزشیابی شایستگی نقشه کشی رایانه ای

شرح کار:
گوشه و يک واگيره حاشيه طرح ذرع و نيم با رج شمار 40

استاندارد عملکرد: 
انتقال طرح به رايانه و تبديل آن به نقشه فرش با استفاده از ابزار و امكانات برنامه طراحی و نقشه كشی رايانه ای

شاخص ها:
اجزا و عناصر نقشه فرش در اندازه و نسبت دقيق قالی ذرع و نيم با رج شمار 40 بدون شكست خطوط و بدون بهم ريختگی رنگی با فرمت 

مناسب اجرا شود.

شرایط انجام کار:      

مکان: كارگاه نقشه كشی
زمان: 90 دقيقه 

ابزار و تجهیزات: 
راپيد و روان نويس، ميز نقشه كشی، ميز نور، اسكنر، رايانه و ميز و صندلی كار با رايانه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
2آماده كردن طرح برای انتقال به رايانه1
2انتقال طرح به رايانه2
2اصاح اندازه و ابعاد و خطوط طرح در رايانه3
2رنگ و نقطه نقشه در رايانه4
2جدول كشی نقشه5
2آماده سازی نقشه برای چاپ6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
2مديريت كيفيت

*میانگین نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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ـ   5  ـ حاشيۀ نقشه كه بعد از برش، لمينت شده است. شكل 1

پودمان 5

برش و تثبيت نقشه
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استاندارد
تقسيم بندي نقشه، شماره گذاري و برش قطعات نقشه هاي فرش بر اساس ترتيب بافت آنها  عملکرد

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 
نظر گرفته شود. در گذشته هر منطقه  كار در  اين  براي  مناسبي  راه حل  است  بگيرد، الزم  قرار  بافندگان 
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 به كار گيري قواعد و اصول رايج در بازار كار، نقشه هاي فرش خود را تقسيم بندي كرده و 
برش خواهيد زد. و سپس آنها را تثبيت خواهيد نمود. عالوه بر آن با روش آماده سازی برای چاپ، تقسيم بندي 

و برش و تثبيت نقشه هاي رايانه اي نيز آشنا خواهيد شد.

واحد یادگیری 5 : شایستگی  برش نقشۀ فرش

آيا تاكنون نقشه هايي را كه بافندگان از روي آن بافت را انجام مي دهند، ديده ايد؟ فكر مي كنيد چرا و چگونه اين 
قطعه ها برش خورده اند؟ آيا محاسبات ويژه اي دارد؟ ابزار برش چيست؟ آيا با توجه به تنوع ابعاد نقشه هاي فرش، 

استاندارد خاصي براي تقسيم بندي و برش هر كدام از اين نقشه ها وجود دارد؟
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برش نقشه

در صورت بزرگ بودن نقشه فرش ضرورت دارد به منظور 
راحتی در حمل و نقل، سهولت استفاده توسط بافنده و 
ايجاد شرايط مناسب براي حفظ و نگه داري نقشه، آن 

را برش داده و به قطعات كوچک تر تقسيم نمود.

و  اصول  تابع  كوچک تر،  قطعات  به  نقشه  برش  اما 
قواعدي انجام مي گيرد.

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

 با يكديگر بحث و تبادل نظر كنيد، كه چه عواملی باعث مي شوند كه يک نقشه به قطعات كوچک تر تقسيم 
شود؟

برش نقشه فیلم 27

بحث و 
گفت وگو
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توجه کنید

 اصول تقسيم بندي نقشه 

 قطعات هر نقشه، به طور معمول، حداقل 5 رديف و حداكثر 10 رديف خانة بزرگ شطرنجي )خانه 10 تايي( باشد.
 تقسيمات در جهت عرض نقشه انجام شود )طول يا بلنداي نقشه، به قطعات كوچک تر تقسيم شود(.

 عرض هر قطعه، حداكثر 100 سانتي متر باشد. بيش از اين مقدار به دو قسمت مساوي تقسيم شود.
 تا جايي 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 تقسيم بندی واگيره ها و مرزهاي قرينه سازي نقوش، بايد بيشتر دقت شود.

گاهي طرح و نقش به كار رفته در نقشه، به گونه اي است كه بايد بعضي از قواعد را در نظر نگرفت، يک يا دو 
رج باال و پايين 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 
نكات 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 
بايد حاشيه را به  حداكثر 30 سانتي متر باشد، آن را به صورت يكپارچه در نظر بگيريد. در غير اين صورت 
اجزای كوچک تر تقسيم نموده و برش بزنيد. در چنين شرايطي حاشية پهن را از ديگر اجزاء جدا مي كنند و 

حاشية باريک همراه با زنجيره ها و ساده بافي نقشه را در بخش ديگري قرار مي دهند.

گوشة حاشيه كه نقش در آن با زاوية 90 درجه چرخش مي كند، بايد به صورت يكپارچه در نظر    
گرفته شود.

  چنانچه الزم شود عرض نقشه نيز تقسيم شود، خط برش روي محور قرينه سازي نقوش و يا خطوط 
بين واگيره ها قرار داده شود.
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ـ   5  ـ استفاده از خط كش فلزي براي برش نقشه شكل 3

 براي برش از خط كش فلزي و كاتر 
استفاده كنيد.

 كاغذ نقشه را روي ميز شيشه اي با نوار 
چسب ثابت كنيد.

 خط كش را دقيقاً روي خط بين خانه هاي 
شطرنجي قرار بدهيد.

 قبل از استفاده از كاتر، دقت كنيد 
تيغه كاتر سالم و كاماًل تيز باشد. 

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

 هيچ يک از اشتباهات برش نقشه، قابل برگشت 
بررسي  را  جوانب  تمام  برش  از  قبل  بود.  نخواهد 

كنيد.
 هرگز براي برش نقشه از قيچي استفاده نكنيد.

اصول ايمني در استفاده از كاتر را با خود ایمنی
مرور كنيد. اين اشتباه قابل جبران نيست.
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تجربه و
 عمل

 نقشه رنگ آميزی شده خود را )دستی يا رايانه ای( به دقت روی سطح شيشه ای قرار داده آن را با چسب 
نواری ثابت كنيد. با تقسيم 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 ماژيک مشخص كنيد(.

 تيغه كاتر را با زاويه اي حدود 30 درجه روي نقشه قرار دهيد تا برش راحت تر انجام شود.
 قطعات برش خورده را به دقت شماره گذاری كنيد.

 شماره بندی قطعات را بررسي كنيد.
 مشخصات كامل نقشه، شماره قطعه و جهت قرارگيري قطعات را در قسمت گوشه بيرونی نقشه بنويسيد، 

تا بافنده نياز نداشته باشد كه 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 
از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و كاربردها و مزايايی نسبت به  آنها نيز وجود داشته است، كه هريک 

يكديگر دارند.

واحد یادگیری 6: شایستگی تثبيت نقشه فرش

قطعات برش خوردة نقشة فرش را ديده ايد؟ آيا به سطح زيرين نقشه و الية روی آن توجه كرده ايد؟ چند نوع 
از قطعات نقشه را ديده ايد كه سطح زيرين آنها از جنس های مختلفی است؟ ويژگی های هر يک چيست؟ به 
روكش اين نقشه ها توجه كنيد، آيا براق و ليز است؟ فكر می كنيد كه سطح اين قطعه نقشه ها با چه ماده ای 

آغشته شده است؟ و برای چه؟

استاندارد 
تثبيت نقشه با استفاده از مواد چسبنده و شفافعملکرد

تثبیت نقشه

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 كاغذ 

نقشه و آستركردن نقشه انجام مي شود.

فیلم 28
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شكل 5  ـ 5  ـ یك نقشه قدیمي كه روي ورقه هاي چوب چسبانده شده است.

ـ  5  ـ چسب چوب و چسب صحافيشكل 6  ـ 5 ـ چسب پاتكس مناسب چسباندن كاغذ  شكل 7

2ـ آستر كردن نقشه: اين مرحله به معناي ايجاد يک 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.

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.
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ـ  5  ـ نقشه هایی كه به دليل استفاده از مواد نامرغوب در آستري آنها، آسيب دیده اند. ـ  5 و 9 شكل 8  

امروزه براي آستركردن آثار كاغذي، روش ها و تكنيک هاي پيشرفته اي به كار گرفته مي شود. مانند استفاده از 
افشانه ثابت كننده )اسپري فيكساتيو(، افشانه كيلر، روكش هاي ِسلفون و در نهايت تكنيک لَمينت كه از ديگر 

روش ها مطمئن تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود.

ـ  5  ـ نقشۀ لمينت شده شكل 10

 تشریح دالیل تثبيت نقشه
همواره برای نگهداری طوالنی مدت و جلوگيری از آسيب رسيدن به نقشه فرش )دستی يا رايانه ای( بايد آن را 
تثبيت نمود. تثبيت مانع از پارگي، خيس شدن و كثيف شدن كاغذ نقشه می شود، ضمناً به راحتي در ال به الی 
بافنده، راحت تر خواهد كرد. همچنين  برای  را  نقشه  قرار مي گيرد كه خواندن  قالي  نخ هاي چله، روي دار 
تثبيت نقشه، باعث جلوگيری از ريزش رنگ و جلوگيری از رنگ پريدگی آن مي شود. )به ويژه نقشه های جديد 

كه توسط چاپگرها تهيه شده اند(.
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فیلم 29

روش ها و مراحل تثبیت نقشه

 تهيۀ شناسنامه ، عالمت و شماره گذاری روی بخش های مختلف نقشه

بعد از تقسيم بندی نقشه و قبل از برش و جداسازی قطعات آن، بايد خالصه ای از مشخصات نقشه كه شامل: 
نام نقشه، شماره و كد نقشه، رج شمار و اندازة طول و عرض فرش ، تعداد قطعات نقشه و شمارة هر قطعه و 

جهت قرارگيری آن برای بافت تهيه شود و در كنار هر قطعه نصب گردد.
اين كار باعث می شود كه 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 نيز برای نمونة رنگ های به كار رفته در نقشه نيز تهيه كرده و كنار هر 
قطعه قرار می دهند. اين كار باعث می شود كه بافنده به سرعت متوجه تعداد رنگ الياف مورد نياز برای بافت 

فرش شود.

شكل 11ـ 5  ـ 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 كه در كنار هر 
قطعه از نقشه اين شناسنامه آورده شود. اصولی تر آن خواهد بود كه شناسنامة رنگ بندی و حتی نمونة اليافی 

كه در هر قطعه استفاده می شود، در كنار قطعات آورده شوند.

رج شمار:

سانتی متر
سانتی متر
سانتی متر
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ـ  5 ـ نحوه قرارگيری شناسنامه، شماره قطعه، نمونه رنگ و الياف و عالمت قرارگيری نقشه شكل 12

تقسیم بندی نقشه

از اين گفته شد كه در نقشه های دستی، حاشيه و متن را مستقل و جداگانه تقسيم بندی می كنند.  پيش 
در سال های اخير تعدادی از افراد معتقدند كه حاشيه و متن، به صورت متصل به يكديگر، بايد تقسيم بندی 
عرضی شده و برش داده شوند)مخصوصاً برای نقشه های رايانه ای(. دليل اين امر هم اين گونه بيان می كنند كه 
بافندگان در زمان بافت، فرش را رج به رج می بافند و در هر رج، هم گره های حاشيه و هم گره های متن، در 

كنار هم بافته می شوند. پس جدا بودن حاشيه از متن، مشكالتی را برای بافنده ايجاد خواهد كرد. 

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

قطعۀ 5 از 6
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ـ  5  ـ نقشه دستی فرش قبل و پس از برش شكل 13

قبل از برش                                                                         پس از برش

اثر یاسمن ذاكری هنرجوی رشتۀ طراحی و نقاشی فرش، كاردانش ـ خراسان رضوی



232

پس از برش قطعات در نقشه های دستی و بسترسازی آنها، نوبت به نوشتن مشخصات، شماره و عالمت گذاری 
قطعات نقشه می رسد. مشخصات هر قطعه در پشت بستر چسبانده يا نوشته می شود.

اما در نقشه های رايانه ای، اغلب نقشه را در محيط فتوشاپ، قطعه به قطعه جدا كرده و با فاصله روی يک صفحة 
بزرگ تر قرار می دهند. )يعنی نقشه قبل از چاپ، تقسيم می شود و بعد از چاپ، قطعات برش داده خواهند شد(. 
در همين مرحله شناسنامه و شماره قطعه و حتی جدول رنگ برای هر قطعه، طراحی و در كنار قطعات نقشه 
چيدمان می كنند. و حتی برای برش و جداسازی قطعات از يكديگر نيز خط هايی بين فواصل قطعات ترسيم 

می شود.

نام »پالتر« شناخته  به  دستگاه های چاپ كه   
يعنی  هستند.  متفاوت  عرض  دارای  می شوند، 
مشخصی  عرض  با  كاغذهايی  روی  چاپ  توانايی 
 ،120  ،90 عرض  آنها  كاغذهای  استاندارد  دارند. 
فراوان ترين  كه  است.  سانتی متر   200 و   150
آنها 90 سانتی متری است و در اكثر دفاتر فنی و 

خدمات چاپ و پرينت يافت می شود.
پس برای آنكه در چاپ نقشه های خود با مشكل 
رو به رو نشويد، قطعات نقشه را در صفحاتی با عرض 

حداكثر 80 سانتی متر چيدمان كنيد.

 طول اين صفحات اهميت ندارد. عرض آنها مهم 
است.

ـ  5 ـ تقسيم بندی و برش هم زمان  شكل 14
حاشيه و متن در نقشه رایانه ای

كد نقشه: 95/121 ـ طرح: ايلياتی ـ اندازه 70 ×120 سانتی متر ـ فارسی باف ـ رج شمار 30 گره در 6/5 سانتی متر
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قطعۀ 6 از 6

قطعۀ 5 از 6

قطعۀ 4 از 6قطعۀ 4 از 6

قطعۀ 3 از 6

قطعۀ 2 از 6

قطعۀ 1 از 6
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برش و تثبیت نقشه

آماده سازی نقشه رایانه ای فرش برای چاپ، برش و تثبیت

نقشه های رايانه ای كه در محيط فتوشاپ اجرا شده اند، به دليل آنكه با رزولوشن بسيار پايين كار شده اند، 
بايد پس از اتمام كار و شطرنجی كردن، آنها را برای چاپ آماده كرد.

تهیة نسخه خروجی
همان گونه كه در حرفه عكاسی، عكاسان فيلم و يا نسخة اصلی عكس را به عنوان سرماية خود می دانند و به 
هيچ عنوان آن را در اختيار مشتريان قرار نمی دهند؛ صاحبان كارگاه های بافندگی فرش نيز نقشه های فرشی 
كه در اختيار دارند را تحت عنوان سرماية اصلی خودشان، به شدت مراقبت می كنند. در اين بين طراحان و 
نقاشان نقشه فرش نيز بايد از نسخه های اصلی طراحی ها و نقشه هايشان مراقبت كنند و آنها را هرگز از دست 
ندهند. مخصوصاً فايل های ديجيتالی از نقشه های فرش را بايد به شدت مراقبت كرد. چرا كه به راحتی قابل 

تكثير و قابل تغيير می باشند.
به همين داليل بايد نسخه ای كه برای چاپ می فرستيم، نسخه اصلی نباشد. ضمناً برای چاپ يک نسخه، 

شرايطی الزم است كه بايد بر آن اساس، نقشه های فرش را برای چاپ آماده كرد.

 File تهيه نسخه پشتيبان: فايل اصلی نقشه كه اكنون شطرنجی شده است را باز كنيد. از طريق منوی 
گزينة Save   as را انتخاب كنيد )يا از كليد های ميانبر Ctrl+Shift+S استفاده كنيد(. پنجره ذخيره سازی باز 

خواهد شد. با نام گذاری جديد، از اين فايل يک نسخه پشتيبان تهيه كنيد.
 یكی كردن الیه های نقشه: چنانچه نقشه دارای اليه می باشد، در فهرست تنظيمات پالت اليه ها گزينة 

Flatten Image را انتخاب كنيد. تمام اليه ها در هم ادغام خواهند شد.

 اصالح ابعاد و اندازه نقشه: طول و عرض نقشه را از طريق منوی Image Size، بررسی كنيد. خواهيد ديد 
كه به دليل افزايش ده برابری تعداد پيكسل ها قبل از شطرنجی كردن، طول و عرض نقشه نيز ده برابر شده 

است. اندازة طول و عرض را اصالح كنيد و رزولوشن نقشه را به 300 پيكسل در اينچ تنظيم كنيد.

ـ   5 ـ افزایش ده برابری طول و عرض نقشه شكل 15
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 تغيير فرمت نقشه: در پنجره Save as، فرمت Tiff يا )BMP (Bitmap را انتخاب و ذخيره كنيد. اكثر 
كاربران، فرمت Tiff را برای چاپ پيشنهاد می كنند. اما اگر به فايلی با كيفيت باال و حجم كمتر نياز داشته 

باشيد، فرمت BMP مناسب خواهد بود. حجم فرمت BMP يک سوم فرمت Tiff می باشد.
 برش نرم افزاری و چيدمان قطعات نقشه: با توجه به ابعاد نقشه و امكانات چاپ، ابعاد صفحه ای را كه 

چيدمان روی آن صورت می گيرد، تعريف كنيد. 

 مـعمولی تـرين ابعاد، عرض 85 سانتي متـر است. چون كوچـک تريـن دستـگاه » پالتر« دارای عرض 
90  سانتي متر می باشد. و معموالً يک الی دو سانتي متر هم حاشية سفيد برای كاغذ در نظر گرفته می شود.

صفحه ای با عرض 85 و طول )بستگی به اندازه و تعداد قطعات نقشه دارد( ايجاد كنيد. با استفاده از خط كش 
افقی، خطوط راهنما با فواصل 5 يا 10 خانة بزرگ شطرنجی، روی نقشه قرار دهيد )برخی بافندگان، قطعات 

نقشه را به صورت 10 خانه و برخی به صورت 5 خانه سفارش می دهند(.

شكل 16ـ 5 ـ تقسيم بندی نقشه با خطوط راهنما

 خطوط راهنـما دقيـقـاً روی خـط بين 
خانه ها قرار بگيرد. در صورت امكان ضخامت 
خطوط را به دو قسمت مساوی تقسيم كند.

 ،)Zoom( با استفاده از ابزار بزرگ نما 
تصوير را بزرگ كنيد و محل قرارگيری 
خطوط راهنما را بين خانه های شطرنجی 

تنظيم كنيد.



235

برش و تثبیت نقشه

 با ابزار انتخاب چهارضلعی )Rectangular Merquee(، هريک از قطعات نقشه را به ترتيب از پايين به باال، 
انتخاب كنيد.

 از كليدهای ميانبر Ctrl+C برای كپی كردن قطعة انتخاب شده استفاده كنيد.
 به صفحه سفيدی كه ساخته ايد وارد شويد. و از كليدهای ميانبر Ctrl+V برای بازسازی قطعه كپی شده 

استفاده كنيد.
به ترتيب تمام قطعات را انتخاب، كپی و در صفحه سفيد بازسازی كنيد.

 زير هر قطعه شناسنامه نقشه و شماره قطعه را تايپ كنيد. 

شكل 17ـ 5 ـ چيدمان قطعات در یك صفحه، آماده سازی برای چاپ

 از طريق Flatten Image در فهرست تنظيمات پالت اليه ها، تمام اليه ها را ادغام كنيد.
 فايل را نام گذاری و با فرمت Tiff يا BMP ذخيره كنيد.

اكنون اين فايل آماده چاپ می باشد.

كد نقشه:95/121   نام نقشه: قشقایی   اندازۀ نقشه: 35 در60 سانتی متر   اندازۀ قالی: 70 در120 سانتی متر   رج شار 30 در 6/5 سانتی متر

كد نقشه:95/121   نام نقشه: قشقایی   اندازۀ نقشه: 35 در60 سانتی متر   اندازۀ قالی: 70 در120 سانتی متر   رج شار 30 در 6/5 سانتی متر

2 از 6

1 از 6
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تجربه و
1 نقشه های دستی را عالمت گذاری و برش دهيد. عمل

2 نقشه های رايانه ای خود را، با نام جديد در فرمت Tiff ، كپی برداری و Save as كنيد.

3 در محيط فتوشاپ، نقشه ها را عالمت گذاری و به قطعات مناسب برش داده و در صفحه ای بزرگ تر چيدمان 

كنيد.
4 برای نقشه ها جدول رنگ، شناسنامه، شماره و عالمت قرارگيری تهيه و در كنار هر يک از قطعات قرار 

بدهيد.
5 اليه های نقشه را در هم ادغام كنيد و با فرمت Tiff يا BMP ذخيره كنيد.

6 نقشه را برای چاپ به مراكز فنی ارائه كنيد.

در مورد سؤال زیر با یكدیگر بحث و گفت و گو كنيد:
 برش و جداسازی قطعات نقشه در محيط فتوشاپ، چه مزايايی در پی خواهد داشت؟

بحث و 
گفت وگو
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تثبیت نقشة فرش رایانه ای

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 كوچک 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 قبالً در فتوشاپ به قطعات كوچک 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

لمينت  چاپ،  از  بعد  رايانه اي،  نقشه هاي  اغلب   
تثبيت مي كنند.  را  آنها   ، تكنيک  اين  با  و  مي شوند 
در چنين حالتي، برش قطعات بعد از تثبيت صورت 
مخصوصي  دستگاه  با  نقشه  كردن  لمينت  مي گيرد. 
انجام مي شود. لمينت از دو اليه ورق شفاف پُليمري 
و  داغ  غلتک هاي  توسط  كه  است  شده  تشكيل 
كاغذي  آثار  و  نقشه  روي  و  پشت  در  پرس كننده 

چسبانده مي شوند.
ورق هاي لمينت، يكي براق و ديگري مات مي باشند.

 لمينت نقشه فرش، بايد با ورق هاي مات انجام 
تأكيد  موضوع  اين  روي  كار،  سفارش  زمان  شود. 

كنيد.

ـ  5 ـ نقشه دستی لمينت شده شكل 18
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به چه علت لمينت نقشة فرش بايد به صورت مات انجام شود؟

مزایاي لمينت
 كاماًل 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 می باشد و هم آستر است، زيرا يک اليه در پشت و يک اليه روی نقشه قرار می گيرد.

 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، كپک( و حشرات )موريانه(؛
 مقاومت در مقابل مواد شيميايي )اسيدها، قليايي ها و ...(؛

بحث و 
گفت وگو

3ـ الیي 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 تكنيک هم براي نقشه هاي دستي استفاده مي كنند و هم براي نقشه هاي رايانه اي قابل 

استفاده مي باشد. 
مراحل چسباندن الیي چسب

 نقشه را روي سطح شيشه اي كاماًل تميز قرار مي دهند. 
 پشت نقشه بايد به سمت باال باشد.

نوعي چسب حرارتي  با  كه  پارچة اليي چسب  از  آن طرف   
تشخيص  قابل  بودنش  براق  خاطر  به  )كه  است  شده  پوشانده 
مي باشد( را روي نقشه قرار مي دهند )طوري كه سمت چسب دار 

پارچه به طرف پشت نقشه باشد(. 

ـ   5  ـ چسباندن پارچۀ الیي چسب، پشت نقشه ـ   5 ـ درجۀ تنظيم حرارت اتوشكل 19  شكل 20
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بحث و 
گفت وگو

 سپس اتوي داغ را روي پارچه حركت مي دهند. حرارت 
اتو باعث چسبيدن پارچه، در پشت نقشه مي شود.درجه 
حرارت اتو را روي دماي پايين 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.
را  چسب  اليي  اتو،  افقي  برگشت  و  رفت  حركت  با 

مرحله به مرحله از باال به پايين نقشه بچسبانيد. 

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

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

مزایاي 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
عوامل  برابر  در  نوعي  به  را  قطعات  از  يک  هر  بايد  كوچک تر،  قطعات  به  آن  تقسيم  و  نقشه  برش  از  پس 
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.
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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.

ـ  5  ـ چسب صحافي و چسب چوب شكل 22

روش چسباندن كاغذ روي فيبر و سه الیي
 آماده سازي بستر: با توجه به ابعاد قطعات نقشه، 
اندازه فيبر يا سه اليي تعيين مي گردد. بسترهاي چوبي 
از هر طرف دو الي سه سانتي متر بزرگ تر از قطعات 
نقشه در نظر گرفته مي شوند. سپس محدودة مياني 

بستر به اندازه نقشه عالمت گذاري خواهد شد.

بـوده  تاب  بايسـتی بدون  تـختـه سـه اليـی:   
و سطح آن كامالً مسطح باشد و هنگام برش زدن 
دقـت كنيد كه اندازه دقيق نقشه فرش يا قطـعات 

برش خوردة نقشه فرش باشد.

 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، محدودة نقشه را روي بستر، چسب كاري مي كنند.

ـ   5  ـ چسب پاتكس شكل 23

اين بخش  چسباندن نقشه روي بستر: معموالً   
نقشه  انجام مي شود. گوشه هاي  نفر  از كار توسط دو 
را گرفته و يک طرف نقشه را نسبت به لبه هاي بستر 
مماس كرده و به آرامي،  نقشه را روي بستر می چسبانند.
براي  پاتكس  از چسب هاي  عده اي معتقدند استفاده 
چسباندن نقشه روي تخته مناسب تر است. زيرا اين 
چسب ها در برابر رطوبت و ميكروارگانيسم ها مقاوم تر 

خواهند بود.
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حتي در پاره اي موارد، نقشه ها را روي پارچه مي چسبانند. مزيت پارچه نسبت به فيبر و سه اليي، داشتن 
ضخامت كمتر بود و قابليت تا زدن و لوله شدن داشت.

 آستر كردن نقشه: برای ايجاد الية شفاف و محافظ، بيشتر از روغن جال استفاده می شود. روغن جالی 
مرغوب و درجة يک، می تواند آستر مناسبی برای نقشه های فرش باشد. افشانه كردن 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 نماييد.

1 حداقل 2 الی 3 دقيقه قوطي را تكان داده تا صدای تيله های داخل آن به وضوح شنيده شود. 

2 قوطی را در فاصله 15 الی 20 سانتي متری از سطح نگه داشته و تا دستيابی به پوشش مناسب، اسپری 

كنيد.
3 پس از استفاده، قوطی را وارونه نموده و برای تميز نمودن دهانه افشانه )نازل(، آن را اسپری كنيد تا خروج 

رنگ از دهانه مشاهده نشود. پس از اين عمل، قوطي را به حالت عادي برگردانيد.
4 در شرايط آب و هوايي سرد براي كيفيت بهتر، ابتدا قوطي را در آب گرم قرار دهيد.

شرایط نگهداری: قوطي اسپري را در محيط خشک، خنک و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداری نماييد. 
مصرف  زمان  بهترين  نكنيد.  نگهداري  وارونه  به صورت  انبار  در  و  گذاشته  را  آن  درپوش  كار،  اتمام  از  بعد 

در صورت رعايت شرايط انبارداري مناسب تا 48 ماه پس از تاريخ توليد مي باشد. 

در هنگام رنگ كاری، از ماسک مناسب استفاده نماييد. دست ها را پس از استفاده با مواد شوينده بشوييد. در 
صورت بلعيده شدن يا تماس با چشم )پس از شست و شو با مقدار زياد آب( به مراكز پزشكي مراجعه كنيد.

1 با راهنمايی و هدايت هنرآموز خود، قطعات يک نقشه را روی فيبر يا سه اليی بچسبانيد.

2 يک نقشه را با اليی چسب، بسترسازی كنيد.

3 نقشه هايی كه روی فيبر يا سه اليی چسبانده ايد، با افشانه روغن آستر كنيد.

تجربه و
 عمل

نکات ایمنی
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شرح كار:
نقشه ذرع و نيم 40 رج برش خورده و مشخص از نظر ترتيب

استاندارد عملكرد: 
تقسيم بندی نقشه و برش آن و شماره گذاری قطعات براساس ترتيب بافت آنها

شاخص ها:
قطعات برش خورده نقشه سالم و قابل تطبيق باشد.

شرایط انجام كار:      

مكان: كارگاه نقشه كشی
زمان: 30 دقيقه

ابزار و تجهيزات: 
ميز، كاتر، خط كش، نقشه ذرع و نيم 4 رج، مداد

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2تقسيم بندی نقشه برای برش1

2برش نقشه2

2شماره گذاری قطعات نقشه3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
2مسئوليت پذيری

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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ارزشيابی شایستگی تثبيت نقشه

شرح كار:
قطعات تثبيت شده يک نقشه ذرع و نيم با رج شمار 40 بر تخته سه  اليی

استاندارد عملكرد: 
تثبيت نقشه با استفاده از مواد چسبنده و شفاف

شاخص ها:
نقشه ها به دقت و بدون نقص بر پايه چسبانده و بر آنها مواد تثبيت كننده شده است.

شرایط انجام كار:      

مكان: كارگاه نقشه كشی
زمان: 30 دقيقه

ابزار و تجهيزات: 
ميز، تخته سه اليی، مقوا يا پارچه، چسب، مواد شفاف تثبيت كننده سطوح رنگی

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2تهيه وسايل تثبيت نقشه1

2چسباندن قطعات نقشه2

2تثبيت نقشه3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
2مسئوليت پذيری

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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1ـ جزوات آموزشي آقاي محمود فقير حق
2ـ شناخت نمونه هاي از فرش ايران/ مجموعه شماره )1( مرداد 1363ـ  شركت سهامي فرش ايران و مجموعه 

شماره )2( سال 1352.
3ـ طراحي نقشه فرش)1( جعفر محمد زاده حاجالري/ ناشر مؤسسه فرهنگي و هنري شقايق روستا، چاپ 

چهارم 1382.
 

4ـ طراحي نقشه فرش)2( )مباني رنگ در نقشه فرش2(/جعفر محمد زاده حاجالري/ ناشر مؤسسه فرهنگي و 
هنري شقايق روستا، چاپ چهارم 1382.

5  ـ مصاحبه با آقاي جعفر محمدزاده حاجالري ) استاد نقشه كشي دستي و رايانه اي فرش ( سال 1394.
6 ـ  مصاحبه با آقاي عليرضا مزيناني ) استاد نقشه كشي رايانه اي فرش ( سال 1394.

7ـ مصاحبه با آقاي محمود فقيرحق ) استاد نقشه كشي دستي و رايانه اي فرش ( سال 1394.
8  ـ مصاحبه با سركار خانم معصومه حسيني ) استاد نقشه كشي دستي فرش( سال 1394.

9- Oriental carpet design (p.r.j.ford( - Publishers : thames & Hudson - 2002

فهرست  منابع






	000-C210569
	001-040-C210569
	041-082-C210569
	083-090-C210569
	091-220-C210569
	221-246-C210569

