
120

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 سربندی 1

2 نقشه خوانی و پودپیچی و پودگذاری 2

2 دفه زنی و شیرازه پیچی 3

2 برش چله ها و جداسازی گلیم از دار 4

2

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

 - مديريت زمان 
 - مديريت مواد و تجهیزات

* میانگین نمرات

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

جداسازی گلیم از دار بافندگی و بكار گیري صحیح ابزار در همه مراحل

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

 گلیم از دار بافندگی
شاخص ها:

-  سربندي ابتداي دار 
- نقشه خواني ، پود گذاري و عبور آن 

- دفه زني و شیرازه پیچي
- شل كردن دار و برش چله ها ) جداسازي گلیم از دار (

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

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

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی بافت گلیم الدي
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فصل پنجم    گلیم ورنی

فصل 5

گلیم ورنی
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شایستگی بافت گلیم ورنی

مقدمه

تاكنون نام گلیم ورني را شنیده ايد؟ گلیم ورني چگونه گلیمي 
كدام  در  بیشتر  ها  نام  اين  دارد؟  نیز  ديگري  نام  آيا  است؟ 
مناطق بكار مي روند؟ در مناطق مختلف به گونه اي مختلف 

بافته میشود؟

گلیم ورني1 جز گلیم هاي پیچیده به شمار مي رود. براي بافت 
اين نوع گلیم هم مانند  انچه در فصل هاي گذشته فرا گرفته 
ايد،  ابتدا دار بافندگي مناسب انتخاب و  تنظیم وكنترل  مي 

شود. مراحل بافت گلیم ورني عبارتند از:

5

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

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

مراحل بافت گلیم ورنی

مراحل اول(چله کشي: چله كشي گلیم ورني مانند ديگر گلیم 
ها انجام مي شود كه در فصل اول بطور كامل آن را آموخته ايد.  
البته سیه بندي گلیم ورني با ساير گلیمها متفاوت بوده و مشابه 
قالي است.در گلیم ورني همانند قالي هر جفت تار  براير با يك 

خانه ي نقشه )شطرنجي(  است.
مرحله دوم (سربندي تلفیقي: پس از مرحله چله كشي نوبت 

به سربندي  میرسد. در اينجا سربندي تلفیقي اموزش داده مي 
شود . هنگامي كه چند نوع پودگذاري در سربندي يك گلیم به 
كار رود، سربندي آن را تلفیقي مي نامند. معموال هر رج يا چند 
رج با يك شیوه بافته و پودگذاري مي شوند و با تغییر روش 

پودگذاري رج بعدي تنوع و تلفیق به وجود مي آيد.

نمونه یک سربندی تلفیقی   تصویر5-1 

مشخص كنید در هر رديف چه نوع پود گذاري انجام شده است و كنار آن نامش را بنويسید.

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

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

فعالیت کارگاهی
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احتیاط کنید

روش های صحیح در دست گرفتن قالب و حرکت آن

روش های اشتباه در دست گرفتن قالب و حرکت آن
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فصل پنجم    گلیم ورنی

در سر بندي تلفیقي الزم است به نکات  زیر توجه شود.
1- از نقوش متناسب با نقشه منطقه )مورد نظر( در سربندي 

استفاده مي شود.
2- ابتدا و انتهاي سربندي هردو مشابه يكديگر و با يك نوع 

پودگذاري بافته مي شود
هاي  نام  به  ايران  مختلف  مناطق  در  ورني  گلیم  پانوشت: 

سوماک،رند،پیچ و قايق شناخته مي شود.
بافت سربندي تلفیقي:

سربندي تلفیقي مانند مراحل بافت سربندي ديگر گلیم هاست. 
اما به تناسب سلیقه، توانايي بافنده و نوع نقشه گلیم از انواع 

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

آن تمام نشده باشد رج بعدي شروع نمي شود.

 پس از سربندي بافت گلیم ورني را تا در چند گام به ترتیب زير 
انجام میدهند:

1-با توجه به نقشه گلیم، پود هاي رنگي الزم را باضخامت ومقدار 
الزم انتخاب و هر رنگ را بصورت كالفهاي كوچك تخت  اماده 

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

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

طرف الزاما بايستي زوج باشد
- چله ها بصورت جفتي بكار مي روند

- تعداد جفت هاي شیرازه حصیري متناسب با ويژگي منطقه در 
نظر گرفته مي شود.

یک نمونه گلیم ورنی قدیمی   تصویر5-3 

3-درگیر كردن پود رنگي با چله ها همانند سربندي و گلیم ساده 
انجام مي شود..

٤-بر اساس نقشه كنار سمت راست بافت پس از رج پود گذاري 
سراسري با پود رنگي)لور( بافته مي شود.
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 چپ دست ها مي توانند از سمت چپ كار بافت را شروع كنند.
توجه

بخشی از یک گلیم ورنی با شیرازه حصیری   تصویر5-4 

5- پود پس از درگیر شدن با اولین چله از روي دو چله عبور داده 
شده و از پشت چله دوم به میان آن دو بازگشته و از زير پود رو 

خارج مي شود..
٦- حركت پیش با چله هاي بعدي هم  تكرار مي شود. حاصل كار 

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

سمت چپ آغاز شود اين خطوط برعكس مي شوند.
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فصل پنجم    گلیم ورنی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم
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مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم
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فصل پنجم    گلیم ورنی

مرحله هفلم

مرحله هشتم

مرحله نهم



130

مرحله دهم

مرحله یازدهم
مراحل پودگذاری در گلیم ورنی   تصویر5-5 

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

فکرکنید

با آنكه در بافت پیچشي خطوط بافت روي دوچله ديده مي شوند اما پود  دور هريك چله پیچیده شده 
و استحكام بافت باال مي رود.

توجه

٧- پس از يك رج بافت يك رديف پود ساده و سراسري از ال به الي چله ها عبور داده شده و دفتین زده مي شود.
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فصل پنجم    گلیم ورنی

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

را ادامه مي دهند.
- روش گره زدن پود رنگي: سر پود رنگي با فاصله ي حدود 2 سانتي متر از نوک آن گره زده مي شود

توجه

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

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

کار گروهی

٨-پس از پايان بافت هر رنگ پود بر اساس نقشه، اضافه نخ را يك 
نیم دور به دور چله ي سمت چپ پیچیده و به پشت كار منتقل 

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

٩-پس از بافتن تمام رجها مطابق بانقشه سر بندي  پاياني را انجام 
مي دهند. وگلیم را از دار جدا مي كنند.

پشت یک گلیم ورنی   تصویر7-5 روی یک گلیم ورنی   تصویر5-6 
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گلیم هاي ورني منطقه خود را با گروه جست و جو كنید و از جزيیات بافت آن عكاسي كنید. بررسي 
كنید پود گذاري پیچشي به چند شكل انجام شده است؟ )جهت خطوط بافت( اين شكل ها چه تاثیري 

در زيبايي گلیم ورني دارد؟

کار گروهی

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

هنگامي كه يك رديف كامل نقشه بافته شد)يك رج كامل شد( يك پود سراسري از البه الي چله ها 
عبور داده شده و دفتین زده مي شود. اين كار به همین ترتیب در هر رج ادامه مي يابد.

بحث گروهی

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

فعالیت کارگاهی

پود اضافه شكل پودها از پشت روش بافت نوع گلیم
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فصل پنجم    گلیم ورنی

نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 سربندی 1

2 نقشه خوانی و پودپیچی و پودگذاری 2

2 دفه زنی و شیرازه پیچی 3

2 برش چله ها و جداسازی گلیم از دار 4

2

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

 - مديريت زمان 
 - مديريت مواد و تجهیزات

* میانگین نمرات

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

آنها )جداسازی گلیم از دار( و بكارگیري صحیح ابزار و وسايل در تمام مراحل

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

شاخص ها:
 -كارگاه بافت

- دار گلیم بافی 150 × 100 سانتیمتر
- سربندی ابتدای دار

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

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

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

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

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی بافت گلیم ورني 
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