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 3واحد یادگیری 

 ساتین و مشتقات آن
 

 شایستگي فني پودمان

هاي گوناگون ساتين، روش ها، طراحي طرحخصوصيات پارچه ساتيني، انواع پارچهتعريف طرح ساتين، 
هاي كرپ و بد فورد افزار طراحي پارچه، بررسي و طراحي پارچهنرمها به كمك رسم نقشه ضربه انواع طرح

 .و بافت آنها
 

 استاندارد كار

طراحي ساتين، نقشه كامل انواع ساتين هاي خود از در هنگام اجراي اين پودمان هنرجو بر اساس آموخته
 .بافدهاي ساتيني را ميو پارچه كندرا رسم مي
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 )اطلس( بافت ساتینطرح 

. ها طرح ديگر به وجود آمده استكه از روي آن ده باشد،سومين طرح پايه مي (Sateen) طرح ساتين
هاي كه بافت ساتين در آن به كار رفته است، نرمي و لطافت و مهمترين خصوصيات ظاهري پارچه

هاي پارچه، كمترين مقدار زير و رو رفتن نخ تار و پود مربوط به . در بين بافتباشدپذيري پارچه ميانعطاف
 . باشداين نوع طرح مي

ها شود كه در يك ريپيت بافت آن در هر كدام از تارها و هر كدام از پودطرح ساتين به طرحي گفته مي
كه در هر تکرار بافت فقط يك نقطه  دليل اينه هاي ساتين بدر بافت. فقط يك نقطه پيوستگي وجود دارد

زنند ر يك طرف پارچه موج ميهاي تار و پود هر كدام دهاي تار و پود وجود دارد نخپيوستگي بين نخ
در يك طرف پارچه چند تقطه تار، نمايان است و بقيه پود است و برعکس در پشت پارچه بدين معني كه 

. بنابراين اگر تار و بنابراين اگر تار و پود از دو رنگ مختلف باشدچند نقطه پود پيداست و بقيه تار مي
 . وت استباشند، رنگ پشت پارچه و روي آن با هم متفا

هاي پود در طرف هاي تار در يك طرف پارچه و نخشود نخاي كه با بافت ساتين تهيه ميبنابراين در پارچه
ريپيت هاي تار در نقطه پيوستگي رو قرار گرفته و در بقيه در واقع نخ شوندديده ميبيشتر ديگر پارچه 

گيرد در بقيه تکرار بافت نخ تار رو قرار مي عبارتي وقتي در نقطه پيوستگيه ب. گيردطرح، زير قرار مي
شود و پشت شوند و به آن ساتين پودي گفته ميها ديده ميبيشتر پودرو قرار گرفته است و  هاي پودنخ

. هرگاه شودشوند به آن ساتين تاري گفته ميكنيم چون تارها بيشتر ديده مياين پارچه را كه نگاه مي
هاي پود در روي پارچه مشاهده شوند ر گيرند ساتين را تاري )تار نما( و اگر نخهاي تار روي پارچه قرانخ

 .ساتين را پودي )پود نما( گويند

 

 

 توان ساتيني را بافت كه هم پشت و هم روي آن ساتين پودي باشد؟ چرا؟به نظر شما آيا مي
 .؟ دليل خود را شرح دهيدساتين تاري چطور

 

 

صاف  سطحي كامالً كنند،كه با توجه به نوع بافتي كه ايجاد مي خصوصيات مهم طرح ساتين ايناز جمله 
كه اين سطح صاف و شفاف در برابر انعکاس نور درخشندگي و جلوه  آورندو براق در پارچه به وجود مي

اطلس يا ساتين  هايي با بافتتراكم تار و پود در پارچه اين عالوه بر دهدهاي ساتين ميخاصي به پارچه
هاي معمولي چنانچه از نخ تار و پود با دو . همچنين در ساتيناست هاي پايه بيشترنسبت به ساير طرح

شود كه روي آن به رنگ آبي اي توليد ميپارچه نخ تار آبي و نخ پود قرمز، رنگ متقاوت استفاده شود مثالً
اي يك ال با رو توانيم پارچهطرح ساتين است كه مي . در واقع فقط باشودو پشت آن به رنگ قرمز ديده مي

 ها عبارتند از:مهمترين مصارف ساتين. متفاوت توليد كنيم هاي كامالًو پشتي با رنگ
 هاي زنانهها و آستري لباسهاي براق، سبك و نرم براي لباسپارچه 
 هاي مردانههاي آستري، لباسپارچه 
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  هاپارچه رويي وسايل خواب و رو تختي 
  رودها به كار ميهايي كه براي تزيينات و دكوراسيون منازل و سالنپارچه . 
 استفاده به عنوان پرده و روكش مبلمان 
  هر جا كه نرمي و درخشان و زيبا بودن اهميت داشته باشد ولي استحکام پارچه اهميت كمتري داشته

 .كنيداي ساتيني را مشاهده مياي از پردهنمونه 1. در شکل باشد
 

 
 نمونه پرده از پارچه ساتين 1شکل 

 مزاياي پارچه ساتين:

 هاي ساتين، كه باعث شهرت و استفاده زياد از اين نوع پارچه شده است، عبارتند ازمهمترين مزاياي پارچه
هاي ساتين، بسيار بينيد، پارچهمي 2هاي ساتيني: همان طور كه در شکل خشان و زيبا بودن پارچهدر -1

شود تا پارچه . جنس نخ و رنگ پارچه و نوع بافت، در اين پارچه باعث ميو چشم نواز هستند زيبا
 .ها بسيار نرم، نيز هستند. از طرفي اين پارچهبسيار درخشان و زيبا به نظر بيايد

 

    
 چند نمونه پارچه ساتين 2شکل 

. شکل بدن را به راحتي به هاي ساتيني به خاطر بافت خاصي كه دارندخت بودن پارچه: پارچهشل و لَ -2
شود، اهميت هاي آستري كه زير لباس مصرف مي. اين موضوع به خصوص براي پارچهگيرندخود مي
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حالتي را كه از  . تا بتواند فرم وهاي آستري بايد فرم و شکلي از خود نداشته باشد. پارچهداردزيادي 
روي  ،ساتين پارچه پذيرش فرم وحالتِ 3. در شکل . به خوبي نمايان سازدشودلباس اصلي ايجاد مي
 .كنيدمانکن را مشاهده مي

 
 پذيرش حالت و فرم مانکن توسط پارچه ساتيني 3شکل 

 :عبارتند از. اين دو عيب هاي ساتيني دو عيب اساسي وجود دارددر پارچه
اي جسم تيزي مثل سوزن را حركت دهيم، سوزن به تار و پود گير شدن: اگر بر روي پارچهنخ كش  -1

. هر چقدر گويندكش شدن مي. اين عمل را نخكند و ممکن است آن نخ را از جاي خود در آوردمي
 .شودكش شدن نيز، زياد ميها زيادتر باشد، مقاومت پارچه در مقابل نخنقاط پيوستگي، در بافت پارچه

 

 
 ؟ چرا؟به نظر شما نخ كش شدن در پارچه ساتين زياد است يا كم

 
 

 

 در طرح پارچه ها و استحکام نقاط پيوستگينخ تعداداستحکام كم پارچه: استحکام پارچه ناشي از  -2
. ولي مزاياي شود. بنابراين كم بودن تعداد نقاط پيوستگي، باعث كاهش استحکام آن ميباشدمي

 .شود تا همچنان، استفاده از اين نوع پارچه زياد باشدهاي ساتيني، باعث ميپارچه
 شوند: هاي ساتين به دو دسته تقسيم ميطور كلي بافته ب

 هاي منظمساتين
 منظمناهاي ساتين

 Rgular Sateen ین منظمسات

گذاري به اين صورت بود كه دستور بافت بر روي طور كه در مورد بافت سرژه گفته شد روش عالمت همان
گذاري مشابه نخ اول و با يك فاصله به طرف باال انجام شد و براي تار دوم عالمتگذاري ميتار اول عالمت

)جهش( يك  . در بافت سرژه چون عدد حركتطرح كامل شودشد و همين طور براي تارهاي بعدي تا مي
د اما در نمايو ايجاد خطوطي در پارچه مي دنبال هم قرار گرفتهه ها باست در نتيجه نقاط پيوستگي نخ

در نتيجه نقطه پيوستگي در سطح پارچه پخش شده و . استبافت ساتين منظم عدد حركت بيشتر از يك 
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هايي كه با بافت ساتين تهيه گردد به همين خاطر پارچهوي پارچه ظاهر نميهيچ گونه خطوط و عالئمي ر
هاي تار و پود در رو و يا پشت پارچه باشند و نقاط پيوستگي نخشوند داراي سطحي صاف و براق ميمي

 . شوندديده نمي
باشد و اگر در يك ميطور مساوي ه هاي منظم از اولين نخ تار تا آخرين نخ تار بعدد حركت در ساتين

شوند و يا هاي پود در پشت پارچه ديده ميهاي تار در روي پارچه مشاهده شوند نخبافت ساتين نخ
هاي تار و پود با دو رنگ متفاوت استفاده شود رنگ رو و پشت . و به همين خاطر هرگاه از نخبالعکس

 .متفاوت خواهد بود پارچه كامالً
 نحوه رسم ساتين منظم:

 هاي منظمختمان ساتينسا
. عدد باشدلنگه ورد مي 5دهد كه براي بافت آن نياز به را نشان مي 1/4 يك سرژه Aبافت ( 4در شکل )

به ترتيب گذاشته شده و بافت سرژه  1،2،3،4،5هايي روي پودهاي حركت در اين طرح يك است و عالمت
 .را به وجود آورده است

   
C B A 

 (4شکل )

هايي نيز به ترتيب از تار و عالمت انتخاب شده است، 2با عدد حركت  5كه يك طرح ساتين  Bدر بافت 
وردي را با عدد  5نيز يك ساتين  C. بافت گذاشته شده است 1،3،5،2،4اول شروع شده و روي پودهاي 

بر روي پودهاي باشد هاي آن با توجه به عدد حركت ساتين كه سه ميدهد كه عالمتنشان مي 3حركت 
هاي الزم براي آن بافت . پس براي ساختن طرح بافت ساتين ابتدا تعداد نخقرار گرفته است 1،4،2،5،3

كنيم و ازاولين نخ تار تا آخرين نخ تار نقاط پيوستگي را طبق عدد حركت يعني ريپيت بافت را معين مي
شدن يك طرح ساتين بايستي به اين نکته . پس از كامل كنيمزنيم و طرح را كامل ميساتين عالمت مي

. در توجه داشت كه در روي هر نخ تار و پود فقط بايد يك عالمت )نقطه پيوستگي( وجود داشته باشد
 .كنيدتار را مشاهده مي 5نحوه قرار گرفتن تار و پود در يك بافت ساتين با  5شکل 

 

 
 نحوه درگيري تار وپود در طرح ساتين 5شکل 
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كنيد نقاط در هم رفتگي تار و پود، در اين طرح، به نسبت طرح تافته كاهش كه مشاهده ميهمان طور 
 .دهداي را به اين طرح مي. كه خصوصيات ويژهزيادي دارد

 

 

ه كنيد و محاسبه كنيد نقاط پيوستگي طرح سميزان نقاط پيوستگي اين ساتين را با يك طرح تافته مقاي
 برابر طرح ساتين است؟تافته چند 

 
 

 . را رسم كنيد 3مثال: يك ساتين ده وردي منظم با حركت 
كنيم و سپس از تار را سياه مي 1و پود  1كنيم و سپس روي خانه تار را رسم مي 10در  10ابتدا يك مربع 

كنيم و ميرسيريم خانه بااليي را سياه  3كنيم و هرگاه به عدد كناري شمارش را به طرف باال شروع مي
دهد در صورتي كه شمارش به انتهاي خانه ها نشان مي. همان طور كه فلشكنيماين عمليات را تکرار مي

ها فقط يك خانه كنيم تا همه تارها و پودرسد، ادامه شمارش را از همان تار، ولي از پايين شروع ميمي
 .دهدروش اين كار را نشان مي 6. شکل سياه داشته باشند

 
 6شکل 

 روش رسم ساتين منظم
يك طرح  Bو قسمت  3با عدد حركت  وردي پودي )پود نما( 10يك طرح ساتين  A( قسمت 7شکل )
روي  Aو پارچه  پشت Bدهد كه در واقع را نشان مي 3وردي تاري )تار نما( با عدد حركت  10ساتين 

 .يك پارچه است

  
A B 

 وردي( طرح پشت وروي ساتين ده 7شکل )

 به چه معني است؟ Warp Face , Weft Faceپرسش: 
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 . شود تا ساتين مورد نظر قابل اجرا نباشددر هنگام رسم ساتين با عدد پرش خاص، دو موضوع باعث مي
 . الف( اگر در هر تار و يا پود بيش از يك نقطه پيوستگي ايجاد شد

 .پيوستگي ايجاد نشدب( اگر در يك يا چند تار و يا پود نقطه 
 

 
 9ساتين  –4با پرش  7ساتين  -2با پرش  5. ساتين هاي زير را با عدد پرش خواسته رسم كنيدساتين- 1

 5با پرش 
 . هاي خوب را جدا كنيدتار را پيدا كنيد و عدد پرش 9هاي منظم مربوط به ساتين همه ساتين -2
را رسم كنيد و سپس در باره هركدام نظر بدهيد كه آيا ساتين خوبي  تار 8هاي منظم همه ساتين -3

 . ؟ دليل آن را ذكر كنيدهست يا خير
 

 هاي منظم:در ساتينمناسب  طرز پيدا کردن عدد حرکت
تواند يك اما هر عدد حركتي نمي دست آورد،ه نخ و يا بيشتر از آن ب 4توان روي حداقل بافت ساتين را مي

سرژه روي پارچه  طرحايجاد  ،صحيح ايجاد نمايد چون ممکن است بعضي از اعداد حركتبافت ساتين 
هاي تار و پود بافت نروند يعني بدون پيوستگي در زير يا روي پارچه قرار نمايند و يا اينکه بعضي از نخ

ند و قابل قبول باش، يك طرح ساتين ممکن است فقط چند عدد مطرح براي . از بين اعداد حركتگيرند
تاري ابتدا تعداد اعداد را از  N. براي پيدا كردن عدد حركت در يك ساتين بتوانند يك ساتين كامل بسازند

 كنيم:نويسيم و به ترتيب زير عمل ميمي Nيك تا 
 . نمايدچون با چنين عدد حركتي ايجاد سرژه مي كنيم،عدد يك را حذف مي -الف
،چون در صورت ترسيم ساتين با چنين عدد حركتي تمام عالئم كنيمرا حذف مي Nآخرين عدد يعني  -ب

 . گيردروي يك نخ قرار مي
 . نمايدچون چنين عدد حركتي ايجاد سرژه مي كنيم،( را حذف ميN-1) عدد ما قبل آخر يعني -ج
 . كنيم( ضريب مشترک داشته باشد را حذف ميN( برآن قابل قسمت باشد و يا با )Nهر عددي كه )-د

تار در يك تکرار  Nعنوان اعداد حركت براي يك ساتين منظم كه ه توان ببقيه اعداد باقيمانده را مي
 . كار برده داشته باشد ب

اعداد از يك تا  تاري را مشخص كنيم، 14عنوان مثال اگر بخواهيم اعداد حركت در يك بافت ساتين ه ب
 . كنيمنويسيم و طبق دستور فوق عمل ميرا مي 14
14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

گردند و در نتيجه اين اعداد باقيمانده اعداد حركتي باقيمانده و بقيه حذف مي 11،9،5،3بنابراين اعداد 
 .طور صحيح بافته را با آنها ب 14توان طرح ساتين هستند كه مي

 

 

هاي ممکن را همه اعداد حركت 16و  15و  13و  12و 11و  10و 9و  8و  7و  6و 5و  4هاي براي ساتين
 . به روش باال به دست آوريد
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. اين طرح يك ساتين گويد. او ميببافيم 13وردي با عدد پرش  14شخصي از ما خواسته است كه ساتين 
 ين شخص در زمينه طرح بافت تخصصي دارد؟ چرا؟. به نظر شما ابسيار خوب است

 

 
. )به شودهاي آنان بسيار پرفروش ميبسياري متخصصان طراحي پارچه اعتقاد دارند كه بعضي از طرح

. هاي ساتيني را ياد گرفتيمكند( با توجه به اين كه ما در حال حاضر اصول طراحي پارچهاصطالح گل مي
 . دو تحقيق زير را انجام دهيد

 . هاي ساتيني كه از بقبه پركاربردتر شده است، را بنويسيدنام طرح -1
 چند دليل براي اين موضوع بنويسيد -2

 

 

. شوند ممکن است بهتر از سايرين باشندمختلف تهيه ميهاي هاي ساتيني كه با عدد حركتبعضي از بافت
و در يك كالم مشتري پسندتر . اشندتر ببدين معني كه توزيع نقاط پيوستگي در سطح پارچه يکنواخت

. براي مشخص شودنخ تار ايجاد شود،  13 مثالً تواند رويهاي كه ميتمام ساتين. خوب است كه بوده است
. و سپس براي همه اعداد باقيمانده طرح مورد نظز اين كار ابتدا همه اعداد پرش صحيح را به دست آوريم

به ترتيب با اعداد  A، B ،C ،D،E ،F ، G ،H، I، Jهاي طرحو  8ل. اين موضوع در شکرا رسم كرد
 .اندترسيم شده 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2حركت 

 

     
E D C B A 

     
F G H I J 

 (8شکل )

هاي شبيه هستند و براي تطابق بيشتر اين ( ساتينE،F) (،D،G) (،C،H) (،B،I) (،A،Jهاي )طرح
 .اندجفت در شکل روبروي يکديگر قرار گرفتهها بصورت طرح

 

؟ شباهت را براي هر يك هاي جفتي كه در داخل پرانتز آمده است وجود داردچه شباهتي بين طرح
 . بنويسيد

(A،J)  (،B،I)  (،C،H)  (،D،G)  (،E،F) 

 تحقیق کنید

 کالسی پرسش

 کالسی فعالیت
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رد و كمتر بافته گيپسند قرار نميكنند )شبيه سرژه(، مورد هاي ساتيني كه حالت خط ايجاد ميپارچه
كنيم و دنبال . مستقيماً اين كار را مين موضوع اين است كه اگر ما بخواهيم سرژه ببافيم. دليل آشودمي

 . رويمطرح ساتين نمي
 

 

نتيجه آن را به عنوان يك به سرژه شبيه شده است و در هاي باال با دقت نگاه كنيد و بگوييد كدامبه طرح
 . پذيريمساتين نمي

 
 

كه در هنگام نگاه كردن به ولي باز هم عالئمي نمايان است نسبتاً خوب هستند  B ،C ،H، Iهاي طرح
نقاط پيوستگي تار و پود به  D ،Gهاي ولي در طرح. بردپارچه يکنواختي را در ظاهر پارچه از بين مي

بنابراين . باشندتار مي نخ 13 يبهترين صورت در سطح طرح پخش شده و اين دو طرح بهترين ساتين رو
ها ،عالي نخواهند بود و بايد به كمك تاري، همه طرح nهاي توان نتيجه گرفت كه با اينکه در ساتينمي

 .ا پيدا كرد و در نهايت بهترين ساتين را به دست آوردهاي نامناسب و مناسب رهاي گفته شده، طرحروش
 

وردي )تاري( را پيدا كنيد و سپس با رسم همه آنها،  11هاي پرش، ممکن را براي يك ساتين ابتدا عدد
نشان . و با جستجو در اينترنت تصاويري از اين نوع ساتين را به كالس ها را پيدا كنيدبهترين نمونه ساتين

 . دهيد

 
خواص درخشان بودن و هماهنگي نقاط پيوستگي و نرم بودن در روي يك پارچه ساتيني و پشت آن دقيقاً 

هاي ساتيني درست است، يا اين كه شرط خاصي در . آيا اين موضوع براي همه پارچهبا هم يکسان است
. و ع با هم بحث كنيدهاي سه الي چهار نفره، درباره اين موضو. در گروهباره اين ساتين رعايت شده است

 . هاي ديگر به اشتراک بگذاريدنتايج گروه خود را با گروه
 

 
 هاي ساتين منظمتعيين ريپيت طرح

 . الف( تعداد تار و پود را در هر طرح پيدا كنيد
 . ب( تار نما و پود نما بودن طرح را مشخص كنيد

 چرا؟؟ ها منظم هستندج( آيا اين ساتين
 . د( ريپيت طرح را پيدا كرده و روي كاغذ طراحي رسم كنيد

 . ه( نام طرح را به فارسي و انگليسي بنويسيد
 

 بحث کنید

 فعالیت کارگاهی

 کالسی پرسش

 کالسی فعالیت
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 چند طرح ساتين 9شکل 

 گيريد؟اي مي. چه نتيجهدو طرح موجود در اين شکل را با هم مقايسه كنيد 
 

   
 

 ؟؟ چراآيا اين ساتين خوبي است 
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 Irregular Sateen های نامنظمساتین

. داديم. اين عدد را تغيير نميدر طراحي ريپيت طرح ساتين يك عد پرش ثابت، در طول طراحي داشتيم
. ولي شرط اساسي ساتين، يعني وجود فقط يك نقطه كندولي در ساتين نامنظم اين عدد تغيير مي

 . پيوستگي در تار و پود الزامي است را بايد همواره رعايت كرد
باشد و اين عدد حركت در يك تکرار بافت هاي ساتين نامنظم عدد حركت در تمام طرح ثابت نميدر بافت
تاري، ابتدا  nتوان گفت كه براي طراحي ساتين نامنظم بنابراين مي. باشدهاي مختلف متفاوت ميبراي نخ

. . حاال مطابق روش ساتين منظم عمل كنيدشروع كنيد 1و  1را رسم كنيد و از نقطه  nدر  nيك مربع 
گر شرط مهم فقط يك . در هنگام رسم، اسپس عدد ديگري را انتخاب كنيد و همين كار را تکرار كنيد

 nهاي مختلفي در ساتين نامنظم . در نهايت طرحنقطه در تار و پود، رعايت نشد، عدد پرش را تغيير دهيد
ها هر كدام توزيع يکنواختري از نقاط پيوستگي داشته باشد، طرح . از بين اين طرحشودايجاد مي nدر 

 . شودتري محسوب ميمناسب
 گيرد:دليل مورد استفاده قرار مي هاي نامنظم به دوساتين

توان طبق دستوري كه گفته شد عدد حركت نمي 6و يا ساتين  4ها مانند ساتين در بعضي از ساتين -1
 . شوندصورت نامنظم تهيه ميه بنابراين ب صحيح انتخاب كرد و ساتين منظم ايجاد كرد،

. چون با تغيير دادن عدد حركت ين را تهيه كردتوان بهترين نوع ساتهاي نامنظم مياز ساتين معموالً -2
 . تر توزيع كرده و از ايجاد خطوط در پارچه جلوگيري كردتوان نقاط پيوستگي را يکنواختمي

 3،2،1شود كه اعداد حركت آن به ترتيب نخ ديده مي 4( يك ساتين نامنظم روي 10در شکل ) Aطرح 
 2،3،4،4،3دهد كه اعداد حركت آن به ترتيب خ را نشان مين 6يك ساتين نامنظم روي  Bباشد و طرح مي
 .باشدمي

 

    
 

A B C D E 

 10شکل 

باشد هاي نامنظم دارند كه همان ايجاد نکردن خطوط روي پارچه ميخاطر امتيازي كه ساتينه ب
 . كنندنخ و غيره ايجاد مي 12و  10، 8هاي نامنظم را روي ساتين

دهد كه عدد حركت آن به اين ترتيب نخ نشان مي 8( يك ساتين نامنظم را بر روي 4در شکل ) Cقسمت 
. است 4باشد و روي پود پنجم عدد حركت طرف راست ميه و ب 3باشد كه تا پود چهارم عدد حركت مي

 . باشدطرف چپ ميه و ب 3يعني نصف تعداد نخ در تکرار و در پودهاي بعدي عدد حركت 
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باشد و عدد حركت در اين ساتين به اين نخ تار مي 10( يك ساتين نامنظم روي 4در شکل ) Dقسمت 
. روي پود ششم عدد حركت باشدبه طرف راست مي 3ترتيب است كه از پود اول تا پنجم عدد حركت 

 . باشدطرف چپ ميه و ب 3هاي بعدي عدد حركت است و در پود 5نصف تعداد نخ در تکرار يعني 
دهد كه در آن عدد حركت تا تاري نامنظم را نشان مي 12( يك ساتين 4در شکل ) Eو در آخر قسمت 

يعني نصف  6. روي پود هفتم عدد حركت باشدبه طور يك در ميان و به طرف راست مي 5و 3پود ششم 
به طور يك در ميان و اين بار از طرف چپ  5و  3تعداد نخ در يك تکرار و در پودهاي بعدي عدد حركت 

 .اشدبمي
 

 . تار وپود و ريپيت تکرار و اعداد پرش را پيدا كنيد 11هاي شکل در طرح
 

     
 ساتين نامنظم 11شکل 

تعدادي ساتين نامنظم رسم كنيد و به هر كدام از نظر يکنواختي در نقاط  14و  8و  6هاي براي ساتين با تار
براي ديدن پشت پارچه  Inverse Designكنيد از دكمه افزار كار مينرم. اگر با گذاري كنيدپيوستگي ارزش

 .رنگ بودن تار پود و متفاوت بودن رنگ تار و پود، آنها را مقايسه كنيد. در هنگام هماستفاده كنيد

 

 هاي ساتين منظم و نامنظمه پارچهتجزي
 . تار و پود و نوع جنس تار وپود پارچه را پيدا كنيد -1
 . تراكم تاري و تراكم پودي را پيدا كنيد -2
 . هاي تار و پود را باز كرده و طرح اصلي و ريپيت طرح اصلي را پيدا كنيدنخ -3
 . گذاري كنيدطرح مورد نظر را نام -4
درجه به دست آورده و با هم  45ت پود و در جهت زاويه ها را در جهت تار و در جهاستقامت اين پارچه -5

 . مقايسه كنيد
ايد مقايسه كنيد و هايي را كه تاكنون بررسي كردهها و ديگر پارچهرا با نوع ساتين 5ارتباط مورد  -6

 . گيري كنيدسپس نتيجه
 .دهيدشود، انجام هاي ديگري كه به شما داده ميهمين مراحل را در مورد پارچه -7

 

 کالسی فعالیت

 فعالیت عملی
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 مشتقات بافت ساتین )اطلس(

 رود و براي ساختن مشتقات آن،شمار ميه هاي اصلي بطور كه گفته شد بافت ساتين يکي از بافت همان
عنوان مبنا يا پايه مورد استفاده قرار گرفته و با اضافه كردن نقاط ديگري به اين بافت با ه طرح ساتين ب

 . شودهاي متنوعي ساخته ميهاي مختلف طرحروش
 باشد:هاي زير ميصورته طور كلي كاربرد بافت ساتين به ب

 . عنوان بافت معمولي پارچهه تهيه و استفاده از بافت ساتين ب -1
 . عنوان بافت مبنا و ساختن مشتقاتي از آنه ساتين بانتخاب بافت  -2
 . هاي ديگر روي اصول ساتينمرتب كردن ساير بافت -3

 تهيه و استفاده از بافت ساتين به عنوان بافت معمولی پارچه
شود كه پس از بافت پارچه در يك طرف در اين حالت بافت ساتين به عنوان يك بافت اصلي استفاده مي

باشد و در نتيجه مشهود مي هاي پود كامالًزدگي نخهاي تار و در طرف ديگر موجگي نخزدپارچه موج
هاي تار و پود در هر تکرار بافت عبارتي چون نخه . بشوندهاي حاصل با سطحي شفاف مشاهده ميپارچه

بيعتا در هاي تار و طزدگي نخدر يك طرف پارچه موج ساتين معمولي فقط يك نقطه پيوستگي دارند،
. با شرايطي كه توصيف شد در بافت ساتين معمولي اين امکان شودزدگي نخ پود ديده ميطرف ديگر موج

و  زردنخ تار، 12در شکل  كه از نخ تار و پود با دو رنگ متقاوت استفاده شود مثالً وجود دارد كه در صورتي
 .ديده شودزرد پشت آن به رنگ و بنفش  اي توليد كرد كه روي آن به رنگ، پارچهبنفش نخ پود

 

  
 پشت و روي يك ساتين دو رنگ 12شکل 

 

 
 .زدگي رنگي، با يکديگر بحث كنيدبا توجه به شکل درباره مفهوم موج

 
 

 

 بحث کنید
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 انتخاب بافت ساتين به عنوان بافت مبنا و ساختن مشتقاتی از آن
شود و سپس با اضافه كردن عالئمي به ها يك طرح ساتين به عنوان مبنا قرار داده ميدراين گونه بافت

. در واقع نقاط بافت را در ساتين مبنا با يك هارموني شودهاي جديدي ساخته ميطرح مبنا طرح بافت
 . يندگوهاي ساخته شده به اين روش را مشتقات ساتين ميدهند و طرحمشخص توسعه مي

 شوند كه عبارتند از:هاي مختلفي ساخته ميصورته مشتقات بافت ساتين با اين روش ب
 مشتقات منظم ساتين -الف
 مشتقات نامنظم ساتين -ب
 ساتين بزرگ شده و مشتقات آن -ج

طور منظم ه هاي بافت ساتين مبنا بدر اين روش عالئم اضافه شده به عالمت: مشتقات منظم ساتين
. يعني هر تعداد نقطه بافت كه به اولين نقطه پيوستگي تار و پود در ريپيت بافت ساتين يردگصورت مي

( چند نمونه 13شکل )در . شودطور مساوي اين نقاط اضافه ميه به مابقي نقاط پيوستگي هم بشود اضافه 
ي با عدد ورد 8مشتقات منظم ساتين  A،B،C،Dهاي . قسمتشودمشاهده مياز مشتقات منظم ساتين 

 7وردي با عدد حركت  10هاي ساتين مشتق Hو E،F،Gهاي قسمت و در دهدرا نشان مي 3حركت 
دقت داشته باشيد كه نقاط قرمز . ساخته شده استمذكور كه با عالئم مساوي مشتقات  شودميمشاهده 

ي كه با رنگ هاي معمول ساتين است )نقاط قرمز تار روي پود است( و نقاطرنگ مربوط به پيوستگي
اند نقاطي هستند كه به صورت دلخواه و با توجه به سليقه طراح و با در نظر گرفتن مشکي مشخص شده

هاي متنوعي را با اضافه كردن توانيد طرحاند و شما ميامکان بافت و جذابيت و زيبايي پارچه انتخاب شده
. )نقاط مشکي ائقه مشتريان تهيه نماييدنقاط مساوي به نقطه پيوستگي ساتين طبق سليقه خودتان و يا ذ
توانيد با انتخاب آنها تار را روي پود قرار رنگ، نقاطي هستند كه در واقع پود روي تار است ولي شما مي

، پود روي تار .( طبيعي است كه نقاط آبي رنگ قطعاًگويندها را نقاط پيوستگي اضافي مي. ايندهيد
 .باشدمي

 

    
D C B A 

    
H G F E 

 افزودن نقاط پيوستگي در ساتين 13شکل 
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به هاي پيوستگي در بافت ساتين مبنا در اين روش عالئم اضافه شده به عالمت مشتقات نامنظم ساتين:
. عبارتي عالئم اضافه شده روي عالئم طرح ساتين مبنا با هم مساوي نيستنده . بشودطور نامنظم اضافه مي

 12مشتق نامنظم ساتين  Bقسمت  ،3وردي با عدد حركت  8مشتق نامنظم ساتين  A( قسمت 14) شکل
. دهدرا نشان مي 11وردي با عدد حركت  15مشتق نامنظم ساتين  Cو قسمت  7وردي با عدد حركت 

هاي مذكور به صورت مساوي كنيد نقاط اضافه شده به نقاط پيوستگي طرحهمان طور كه مشاهده مي
هاي زيبا و توانيم طرحاي و اختياري اضافه شده است و به همين جهت مينشده و كامالً سليقهاضافه 

 .منحصر بفردي با اين روش ايجاد نماييم
 

 
 

 

C B A 

 14شکل 

 افزار طراحی پارچهترسيم مشتقات ساتين به کمك نرم
هاي . اين ريپيتيابيدهاي طرح جديدي دست ميهاي مربوط به مشتقات منظم ساتين، به ريپيتدر شکل

. يك مورد از آنها را روي كاغذ دهند كه، به صورت گسترده ترسيم شوندطرح زماني خود را نشان مي
 . ريپيت رسم كنيد 5ريپيت در  5طراحي به صورت گسترده و با تکرار حداقل 

. ولي به نکات زير توجه داشته افزار مخصوص طراحي پارچه، اجرا كنيدنرمهاي طرح را بر روي يه ريپيتبق
 . باشيد

 . افزار باشد در آوريدنرمريپيت طرح را به صورت خاصي كه قابل اجرا در 
مربع كنار  را انتخاب كنيد و سپس Propetisگزينه  Toolsافزار از منوي نرمدر هنگام شروع كار با 

Rising Shed گذاري كنيدرا عالمت . 
 

 
 

پس از انجام كار نتايج به دست آورده را به هنرآموزتان نشان دهيد و در صورت تاييد با نام خو دتان و يا 
 تان ذخيره كنيدگروه

 

 فعالیت عملی
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هر دو ها عالئم ساتين مبنا در جهت تار يا پود و يا در در اين بافت ساتين بزرگ شده و مشتقات آن:
هاي تار يا نخ پود و يا هر دو افزايش پيدا . به عبارتي موج زدن نخشودجهت تار و پود گسترش داده مي

. متناسب با شودآيد كه به آن ساتين بزرگ شده گفته ميكند و در نتيجه بافت جديدي به دست ميمي
تيب تعداد پودها يا تارها در ريپيت يابد بترتعداد دفعاتي كه بافت در امتداد تارها يا پودها گسترش مي

كند و همين طور به تعداد دفعاتي كه بافت در هر دو جهت تاري و پودي گسترش بافت افزايش پيدا مي
زدگي در جهت تارها دو اگر موج 5. براي مثال در يك ساتين يابد ريپيت بافت نيز بزرگتر خواهد شدمي

 5ك تکرار بافت جديد برابر تعداد تارهاي ساتين مبنا يعني برابر شود در اين صورت تعداد تارها در ي
زدگي در موج 5طور اگر در يك ساتين  . هميننخ پود 10شود يعني خواهد بود و تعداد پودها دو برابر مي

جهت پودها دو برابر شود در اين صورت تعداد پودها در يك تکرار جديد برابر تعداد پودهاي ساتين مبنا 
 .تار خواهد شد 10و تعداد تارها دو برابر يعني پود  5يعني 

هر دو جهت تاري و پودي دو برابر  در 5ها در يك ساتن زدگي نخبه همين صورتي كه ذكر شد اگر موج
انتخاب شود در اين حالت تعداد تار و تعداد پود در يك تکرار بافت جديد دو برابر تعداد تار و پود در يك 

. اين امکان وجود دارد كه يك ساتين بزرگ نخ پود خواهد بود 10نخ تار و  10برابر تکرار بافت مبنا يعني 
ه به طور منظم و يا نامنظم بشده به عنوان يك بافت مبنا در نظر گرفته شود و با اضافه كردن عالئمي 

 . شودته ميهاي ديگري را تهيه كرد كه به آنها مشتقات بزرگ شده ساتين گفهاي اين طرح مبنا بافتعالمت
 Dو  B ،Cهاي . قسمتدهد( چند نمونه از طرح ساتين بزرگ شده و مشتقات آنها را نشان مي15شکل )

پودي و در هر دو  ترتيب در جهت تاري،ه هستند كه ب 3با عدد حركت  Aوردي  5بزرگ شده يك ساتين 
زرگ شده ب H و F ،Gاي ه. همچنين قسمتتعداد دو برابر گسترش يافته استه جهت تاري و پودي ب

پودي و در هر دو  ترتيب در جهت تاري،ه ها نيز باست كه اين طرح 3با عدد حركت  Eوردي  8ساتين 
 .جهت تاري و پودي دو برابر توسعه يافته است

    
D C B A 

    
H G F E 

 15شکل 
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هاي به دست آمده از طرحهاي مشتق طرح، ترتيته ( ب16در شکل ) 1Hو 1B،1C،1D،1F،1Gهاي قسمت
بر هاي بزرگ شده هر يك از ساتينهاي زيبا از در حقيقت اين طرحهستند كه  H تا B ساتين بزرگ شده

 .اندبه دست آمدهطبق نظر و سليقه پيشنهادي طراح و يا نظر مشتريان و درخواست بازار 
 

   
1D 1C 1B 

   
1H 1G 1F 

 16شکل 

 لنگه به ساتين عدد با متناسب ساتينهاي طرح بافت براي كه شود اشاره نکته اين به است الزم اينجا در
 ورد لنگه ده به 10 ساتين براي و ورد لنگه هفت به 7 ساتين طرح بافت براي مثال طور به. داريم نياز ورد
هاي نخ با تارهاي نخ از كدام هيچ ساتين طرح ريپيت يك در كه است اين مستله اين دليل و. داريم نياز

 همين به و شود كشيچله جداگانه ورد لنگه يك از كه هست نياز و ندارد مشابه طرح،بافت ريپيت ديگر
 همه در توانيمنمي و هستيم روبرو ورد لنگه از استفاده محدوديت با بزرگهاي ساتين بافت براي خاطر
هاي ماشين از بيشتر ساتينهاي طرح انواع بافت براي. ببافيم را ساتينهاي طرح بافندگيهاي ماشين انواع

هاي ساتين مشتقات بافت براي. شودمي استفاده ژاكارد بافندگيهاي ماشين از عمدتاً و دابي بافندگي
 لنگه به نياز شودمي اضافه مبنا ساتين طرح ريپيتهاي پيوستگي به زيادي نقاط اينکه بدليل بزرگ

 به و هستيم مواجه مشکل با دابي بافندگيهاي ماشين در آنها بافت براي عمالّ كه سته زيادي وردهاي
هاي پارچه كه كنيممي استفادهها طرح گونه اين بافت براي ژاكارد بافندگيهاي ماشين از خاطر همين
 .هستند پارچه گونه اين ازهاي نمونه تزيناتي و رومبليهاي اي، پارچهپرده

 نقطه يك فقط اينکه به دليل بزرگ ساتينهاي طرح كه باشيد داشته توجه نکته اين به بايد همچنين
 بافندگي ماشين در آن بافت امکان عمالًها نخ زياد بودن آزاد به دليل و دارند طرح ريپيت در پيوستگي

 بافت شل صورتبه  آنها بودن شناور و نخ بودن آزاد به دليل آن از آمده به دستهاي پارچه اما دارد وجود
 بيشتر بزرگ ساتينهاي طرح عبارتي به. ندارند چنداني كاربرد و نبوده برخوردار خوبي كيفيت از و شده

 نقاط پيوستگي واقع در شود، يعني استفاده آنها مشتقات از كه دارد كاربرد و شودمي استفاده زماني
 و جذابهايي پارچه و گرددمي اضافه طرح ريپيت در اصلي بافت پيوستگي نقاط به دلخواه طور به ديگري
 . شودمي توليد آن از محکم نسبتاً
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عزيز به اين نکته توجه داشته باشيد كه اضافه كردن عالئم و نقاط پيوستگي در ساختن هنرجويان 
اي و بسته به نظر طراح دارد و يك نفر متخصص طراحي با در نظر گرفتن سليقه ها كامالًمشتقات طرح

 . نمايدهاي متنوعي را براي بافت ارايه ميامکان بافت و همچنين سليقه مشتريان و بازار طرح
 

 . بنابراين:توزيع مناسب نقاط پيوستگي در ساتين از اهميت زيادي بر خوردار است
 . الف( انسان نبايد بنتواند يك الگوي مشخص از نقاط پيوستگي را در ذهن خود ايجاد كند

 . بندي كندب( انسان نبايد بتواند نقاط پيوستگي در ساتين را دسته
هاي منظم و نامنظم مربوط به تعداد با توجه به دو نکته هر گروه عدد تاري را انتخاب كند و سپس ساتين

. درباره كارايي اين روش با هم هاي نامناسب را خط بزنيدا رسم كنيد و سپس ساتينهاي مختلف رتار
 .بحث كنيد

 

 
 افزار طراحی پارچهنرمايجاد طرح روي 

هاي گسترده و با تکرار را به وجود آوريد و با تغيير هاي طرح ايجاد شده طرحافزار و ريپيتنرمبه كمك  -
 .پيوستگي، بهترين حالت را به دست آوريددادن نقاط 

 .ايد را ذخيره كنيد و در صورت امکان چاپ كنيدهاي مناسبي را كه به دست آوردهطرح -
 .تان را به هنرآموزتان نشان دهيد و از او راهنمايي بخواهيدهاي خود و گروهطرح -

 

 
. بحث ايدها رعايت كردهديگر، درباره نکاتي كه هر كدام از گروههاي هاي گروه خود با گروهبا مفايسه طرح

 .. و نتايج اين مباحث را به هنرآموزتان نشان دهيدكنيد
 

 

 هاي ديگر روي اصول ساتينمرتب کردن بافت
كنند و نقاط پيوستگي ها ابتدا يك طرح ساتين را به عنوان طرح مبنا انتخاب ميبراي تهيه اين گونه طرح

)بافت اصلي( را با توجه به  هر نخ تار از طرح بافت مورد نظر كنند وو پود را روي طرح مشخص مي تار
هاي . يکي از كاربردكنيمنقطه شروع )نقطه پيوستگي طرح ساتين مبنا( بر روي طرح جديد منتقل مي

رح مورد ها هنگامي است كه بخواهند وضعيت ظاهري پارچه به دست آمده بر اساس طمهم اين طرح
. به عنوان مثال اگر بخواهيم از خطوط ليکن خصوصيات آن طرح را داشته باشد استفاده متفاوت باشد،

كه پارچه به دست آمده  شود جلوگيري كنيم در حاليمايلي كه در اثر بافت سرژه بر روي پارچه ظاهر مي
. ي اصول ساتين مرتب كردتوان بافت سرژه را روداراي همان خصوصيات سرژه باشد در اين صورت مي

. هاي طرح بافت ساتين مبنا و طرح بافت اصلي بايستي با هم برابر باشدالبته بايد توجه داشت كه تعداد نخ
شود براي مرتب نخ تکرار مي 8باشد كه بر روي  3و3/1و1به طور مثال اگر بافت اصلي، يك بافت سرژه 

 . در شکلشوداستفاده مي 5يا  3با عدد حرک  8ين كردن آن بر مبناي اصول ساتين از يك طرح سات
 Bشود نشان داده شده كه در قسمت نخ تکرار مي 8كه در  3و3/1و1يك بافت سرژه  A( در قسمت 17)

نقاط ساتين با عدد  Cطرح  مرتب شده است و در 3وردي با عدد حركت  8همين طرح سرژه روي ساتين 

 بحث کنید

 بحث کنید
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يك  D قسمت. همچنين در شده است نشان داده شده است كه طرح سرژه بر مبناي آن مرتب 3حركت 
اين طرح سرژه  Eشود و در قسمت نخ تکرار مي 11نشان داده شده است كه در  2و2و3/2و1و1بافت سرژه 

نقاط پيوستگي ساتين بر مبناي  Fكه در طرح  مرتب شده است 6وردي با عدد حركت  11بر روي ساتين 
 .ده است كه طرح سرژه مذكور بر مبناي آن مرتب شده استبا رنگ مشکي مشخص ش 6عدد حركت 

 

   
C B A 

   
F E D 

 17شکل 

 

 كشي نموده و پارچه را ببافيد.يك طرح ساتين منظم و يك طرح ساتين نامنظم را به كمك هنرآموزتان نخ

 

 دار()سایه ساتین سیال

هاي تار و پود در هر تکرار خاطر اينکه نخه معمولي گفته شد ب هاي ساتينهمان طور كه در مورد بافت
هاي تار و در طرف ديگر پارچه در يك طرف پارچه نخ بافت طرح ساتين فقط يك نقطه پيوستگي دارند،

هاي پود از دو رنگ مختلف هاي تار و نخها نخ. به اين ترتيب اگر در اين بافتزنندهاي پود موج مينخ
هاي پود مشاهده خواهد هاي تار و طرف ديگر پارچه به رنگ نخيك طرف پارچه به رنگ نخ ،انتخاب شوند

هاي بعدي طرح ساتين به تدريج به نقاط پيوستگي اضافه كنيم به طوري كه ساتين . حال اگر در تکرارشد
هاي سايه دار يك پود نما به ساتين تار نما و يا ساتين تار نما به ساتين پود نما تبديل شود مانند سرژه

 .شوددار گفته ميگردد كه به آن ساتين سيال يا ساتين سايهاي در پارچه ايجاد ميحالت سايه
 3وردي با عدد حركت  8دهد كه مبناي آن يك طرح ساتين ( يك ساتين سيال را نشان مي18) شکل

باشد كه در ريپيت دوم به يشود طرح ساتين مبنا يك طرح پود نما م. همان طور كه مالحظه ميباشدمي
هاي ريپيت اول در جهت تارها يك نقطه پيوستگي اضافه شده و در ريپيت هر يك از عالئم يا پيوستگي

هاي ريپيت اول دو نقطه پيوستگي اضافه شده و به همين ترتيب در سوم به هر يك از عالئم و پيوستگي
به ساتين تار  ريپيت هفتتم ساتين پود نما كامالً شود تا درهاي بعدي به نقاط پيوستگي اضافه ميريپيت

 هاي تار و پود با دو رنگ مختلف استفاده شود،ها هر گاه از نخ. در اين گونه از بافتگرددنما تبديل مي
 .گرددپارچه به خوبي نمايان مي حالت سايه در
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 18شکل 

 
 طرح ايجاد از ساتين سيال 19شکل 

. طرح بافت سيال و در كنار آن پارچه بافته شده كه تار و پود كنيدمشاهده مي 19همان گونه كه در شکل 
. در هر ريپيت بافت مقدار رنگ از يك طرف به طرف ديگر به كنيدسفيد و مشکي دارد را مشاهده مي

 . گويندكند و به همين دليل آن را سيال ميصورت برعکس حركت مي
 تهيه شده از آنهاي هاي ساتين و پارچهموارد مصرف طرح

هاي با هاي ساتين براي توليد پارچههاي پر نفوذ در بافندگي است و انواع طرحنقشه ساتين يکي از طرح
هاي پشمي بيشتر در پارچه 8و  5هاي ساتين . مثالًگيردهاي متنوع مورد استفاده قرار ميجنس

با مصرف تار بسيار ظريف و مرغوب و پود  5گيرد يا ساتين ورد استفاده قرار مياي م)فاستوني( و پنبه
ويژه مشکي  هاي تيره بهتر از تار و تراكم بيشتر تار نسبت به پود و تکميل نهايي آن به رنگو ضخيم پست

بريشمي( كاربرد هاي ا)در پارچه 12و  11. همچنين ساتين براي البسه زنانه و مردانه طرفداران بسيار دارد
تختي، ، روپرده، هاي مختلف در البسه زنانه و مردانه. عالوه بر آن مصارف پارچه ساتين با انواع جنسدارد

شود كه در واقع هايي كه با طرح ساتين بافته مي. پارچهها بسيار زياد استمبلمان و تزئينات منزل و سالن
هاي متنوع چنانچه از مواد ابريشم طبيعي بافته شود و با رنگپيوند تار و پود آن در واحد بافت كمتر است 

جلوه و شکوه  آميزي و از تکميل خوب و با كيفيت كامل برخودار گردد،و بسيار ماليم و يکنواخت رنگ
 .قيمت خواهد بود آل و گرانتوان گفت يك پارچه رويائي و يك جنس ايدهخاصي داشته و مي

 

آموزان در كالس درس ارايه شود و طرح زمينه آنها، ونه پارچه ساتين توسط هنرآموز و يا دانشچند نم -1
 . متر و وزن آنها مورد بررسي قرار گيردمتر، تراكم پود در سانتيتراكم تار در سانتي

هاي تار و زدگي نخهاي بافته شده با طرح ساتين شامل شکل ظاهري، موجخصوصيات مختلف پارچه -2
 .هاي پايه بررسي شودپود، زيردست، استحکام و نوع مصرف آنها در مقايسه با ساير طرح
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 هاي ساتين اجراي طرح
 .افزار مربوطه نجام دهيدنرمكارهاي زير را به كمك كاغذ طراحي و يا 

براي مثال عدد  كنند؟هاي منظم و نامنظم چگونه مشخص مياعداد حركت )جهش( را براي ساتين -1
 . را مشخص كنيد 6و ساتين نامنظم  12حركت ساتين منظم 

 . كشي و نقشه ضربه تهيه كنيدوردي تاري را به صورت منظم با چله 8يك طرح ساتين  -2
 . كشي و نقشه ضربه تهيه كنيدوردي پودي را به صورت نامنظم با چله 6بك طرح ساتين  -3
 . اي تهيه نماييدبه طور ابتکاري و سليقهوردي را  10هاي مشتق منظم از ساتين طرح -3
 . اي تهيه نماييدبه طور ابتکاري و سليقهوردي را  10هاي مشتق نامنظم از ساتين طرح -4
 . وردي را در جهت تاري و در جهت پودي و در هر دو جهت تار و پود توسعه دهيد 8يك طرح ساتين  -5
 .هاي مختلف مرتب نماييدبا عدد حركت 8را بر روي ساتين  3و  1/1و  3بافت سرژه  -6

 

 
. نقشه افزار آن را رسم كنيدنرمبه كمك هنرآموزتان يك طرح ساتين را انتخاب كنيد و ابتدا به كمك 

ندگي طرح مورد نظر را ببافيد و پس كشي را انجام دهيد و سپس بر روي ماشين بافضربه را رسم كنيد نخ
 .از بافت، نمونه پارچه را به هنرآموزتان به همراه گزارش كار تحويل دهيد

 

 

 افزار برای رسم طرح ضربهنرماستفاده از 

هاي مختلفي وجود دارد كه براي طراحي پارچه ساخته شده افزارنرمهمان طور كه در اين باره خوانديد، 
ها استفاده كنيم، بايد اصول زير را افزارنرم. براي اينکه از اين . اما ظاهر آنها كمي با هم متفاوت استاست

 . رعايت كنيم
 . همواره از شماره تار و شماره پود براي ريپيت طرح استفاده كنيد -1
افزار، شماره تارو پود قبلي را بر روي نرمدر هنگام قرار دادن ريپيت طرح در جاي معين شده توسط  -2

 . دهد قرار دهيدافزار نمايش مينرمشماره تار و پود كه 
. اين دو شودطرحي است كه بر روي پارچه بافته مي ظاهر طرح اهميت ندارد بلکه آنچه اهميت دارد -3

شود نماي بافت از پشت افزار مشاهده مينرمهايي كه در ممکن است با هم متفاوت باشد زيرا طرح
 . شودماشين است، در حالي كه آنچه اهميت دارد، طرحي است كه از نماي جلوي ماشين ديده مي

. اين موضوع بسيار دهد يا زير پارچهرح شما روي پارچه را نمايش ميهمواره به اين نکته توجه كنيد كه ط
 .مهم است زيرا ظاهر طرح كامالً با هم تفاوت دارد

 افزار طراحي پارچهنرمضربه با  ایجاد نقشه

 singel hamessو سپس  NEW. پس از آنکه دكمه افزار را اجرا كنيدنرمابتدا كامپيوتر را روشن كنيد و 
 .. آن را مطابق شکل فعال كنيدشودا زديد جدول زير مشاهده مير

 

 فعالیت عملی

 فعالیت عملی
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 Shafts , Treadle , Fabric Dencity, Warpدر اين قسمت با توجه به طرح مورد نظر مقادير  -1
Collor , Weft Collor را انتخاب كنيد . 

خود به خود  Treadleرا انتخاب كنيد ولي مقدار  Shaftsشود و مقدار انتخاب نمي Treadleمقدار  -2
 . شودانتخاب مي

 . فعال باشد Rising Shedو دكمه  Littplanدر اين قسمت حتما عالمت روي  -3
 

هاي روي اين شکل توجه كنيد و آنها را به طور . به نوشتهايجاد شود 20كليك كنيد تا شکل Okروي 
. در اينجا كنيمشده كار از يك طرح ساده مانند سرژه دو و يك شروع مي. براي راحت تر كامل ياد بگيريد

 .( را رسم كنيمكشي و نقشه ضربه )نحوه حركت وردهاخواهيم طرح اصلي و نمايش وردها و نخمي
 .هاي تار و پود و شماره وردها و شماره ضربه توجه كنيدبه شماره

 

 
 افزارنرمنقشه ضربه به كمك  20شکل 

دهد كه . اين شکل به ما نشان ميها و شماره آنها و شماره پود توجه كنيدها و ورددقت به محل تاربا 
كشي و نقشه ضربه وتار و پود وجود دارد و در صورتي كه به اندازه كافي به پيوستگي خاصي بين بين نخ

 .هاي بسيار خوبي را رسم كردتوان طرحآن توجه شود، مي
توانيد از موضوع نقشه ضربه در دو حالت افزار اين است كه شما مينرماين بخش از  نکته بسيار مهم در

افزار براي شما نرمافزار بدهيد و نرمكشي را به . حالت اول اين است كه شما نقشه ضربه و نخاستفاده كنيد
ايد كشي را كه رسم كردهنخخواهيد ببينيد آيا نقشه ضربه و . در مواردي كه ميكندطرح نهايي را رسم مي

 .درست است يا خير؟ از اين روش استفاده كنيد
كشي و نقشه ضربه چه طرحي خواهيد ببينيد با تغييراتي در نخحالت دوم براي مواردي است كه شما مي

 .هاي جديدي را ايجاد كنيدشود تا شما با صرف كمترين زمان طرح؟ اين كار باعث ميشودايجاد مي

 نکته
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را رسم كنيد كل تار را  2و  2كشي را براي سرژه افزار، نقشه ضربه و نخنرمثال براي حالت اول: به كمك م
متر و پود در سانتي 6و تراكم پود را روي  60متر و كل پود را تار در سانتي 8و تراكم تار را روي  100

 . اي قرار دهيدرنگ تار را سبز و رنگ پود را قهوه
. رنگ تار و پود و تراكم تار وپود و تعداد تار در آوريد 21افزار را فعال كنيد و به شکل نرمدا روش كار: ابت

صعودي  2 و 2. در قسمت نقشه ضربه، سرژه دهيموپود و تعداد شفت را روي مقادير خواسته شده قرار مي
 كنيمرا رسم مي

 

     
 21شکل 

تار دوم، ورد  –. )تار اول، ورد اولكنيمصعودي رسم مي كشي به صورتدر اين حالت ابتدا در قسمت نخ
صعودي را  2و  2. سپس در قسمت نقشه ضربه سرژه تار چهارم، ورد چهارم( –تار سوم، ورد سوم  –دوم

دانيد دليل آن چيست؟ دليل . آيا ميشودبينيم كه طرح به صورت نزولي ديده مي. اما ميكنيمرسم مي
(در  22. )شکل شودبينيم كه در پشت ماشين ديده مياست كه ما در اينجا طرحي را مي اين موضوع اين

. براي اينکه همين حاال طرح پشت پارچه حالي كه پس از اجرا، اين طرح به صورت صعودي در خواهد آمد
ور . حاال به كمك دستاستفاده كنيد Inverse Design افزار نرمرا ببينيد از دكمه باالي 

 . كنيمرا ايجاد مي Repeatتکرار 
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 22شکل 

. اگر اين طرح را به صورت بافته شده مشاهده كنيم شودهمان طور كه ديديد طرح نهايي ايجاد مي
. در هنگام طراحي به اين نکته مهم توجه داشته خواهيم ديد كه طرح به صورت صعودي بافته خواهد شد

واهد شد را طرحي كه در نهايت بافته خ 23. شکل باشيد كه طرح بافته شده به چه صورت خواهد بود
 . به دست آمده است Inverse Dsign. اين تصوير از طريق دكمه كنيدمشاهده مي

 اعداد تکرار دلخواه است
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 طرح بافته شده 23شکل 

 

 

Z 2,1ابتدا يك طرح سرژه به صورت 
3,4

T  كشي صعودي، نقشه را بر روي كاغذ طراحي رسم كنيد و با نخ
 .ايد را كنترل كنيدافزار، رسمي را كه انجام دادهرمن. حاال به كمك ضربه آن را نيز رسم كنيد

 

 

 مثال براي حالت دوم: 
. براي افزايش كنيم و پس از آن كه طرح ساتين را رسم كرديمدر اين مثال از طرح ساتين استفاده مي

افزار نقشه ضربه را اصالح نرم. در اين حالت، كنيماستحکام پارچه از نقاط كمکي و يا پيوندي استفاده مي
كشي پودي و نخ10افزار، نقشه ضربهنرم . رويدر نظر بگيريد 3را با پرش  10. براي اين كار ساتينكندمي

 . گرددايجاد مي 24. بنابراين شکل صعودي را رسم كنيد

  
 افزارنرمروي  3با پرش  10ساتين 24شکل 

به  25. تا شکل تکرار واحد طرح را انجام دهيد 4توانيد از هرطرف به اندازه مي Repeatحاال به كمك 
 .دست آيد

 فعالیت کالسی
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 .شودتار و پود را شامل مي 50كه مجموعاً تکرار طرح  25شکل 

گيرد فقط يك تار قرار پودي كه رو قرار مي 9. با ازاي هر كنيدهمان طور كه در اين طرح مشاهده مي
. حاال به كمك نقاط پيوستگي استحکام پارچه را شود. اين موضوع باعث كاهش استحکام پارچه ميدارد

. به ازاي هر نقطه پيوستگي كه ايجاد حي با دست اين كار را انجام دهيد. اگر در طرادهيمافزايش مي
. بافت به همان صورت . چرا كه اگر نقشه ضربه اصالح نشودكنيد بايد نقشه ضربه را نيز اصالح كنيدمي

ه طور افزار بنرم. اما اين شود تا بافت انجام شود. در واقع نقشه ضربه باعث ميقبلي اجرا خواهد شد
. براي كنيم. به طور يك در ميان درطرح نقطه پيوستگي، ايجاد ميكنداتوماتيك نقشه ضربه را اصالح مي

. در اين لحظه به اين كار بر روي نقطه مورد نظر، در طرح اصلي برويد و روي آن نقطه چپ كليك كنيد
. همي تغيير را بر روي شودد ميزمان، روي نقشه ضربه نيز يك نقطه ايجانقشه ضربه نگاه كنيد كه هم

كند كشي، نقشه ضربه تغيير نمي. با اين تغيير كه در هنگام تغيير در نختوانيد انجام دهيدكشي نيز مينخ
اي را ايجاد كرديد كافي است تا روي همان نقطه راست . اگر به اشتباه نقطهكندولي طرح اصلي تغيير مي

تغيير ناشي از ايجاد نقطه پيوستگي بر روي نقشه ضربه را  26. شکل ر گرددكليك كنيد تا به حالت اول ب
 .. اين نقاط را پيدا كنيددهدنشان مي

 
 افزودن نقاط پيوستگي 26شکل 
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 .درباره اضافه كردن نقاط پيوستگي به چند نکته توجه كنيد
. ايجاد نقطه توان بر روي نقش ضربه و يا طرح اصلي ايجاد كردافزار، مينرمنقطه پيوستگي را در  -1

 . شود تا بقيه نقاط به صورت اتوماتيك ايجاد شودپيوستگي بر روي هركدام، باعث مي
اي طراحي رود ولي بايد به گونهايجاد نقاط پيوستگي، با اينکه براي افزايش استحکام پارچه به كار مي -2

 .اي وارد نکندشود تا پارچه را زيباتر كند و يا حداقل به زيبايي پارچه لطمه
تکرار وجود  5. در اينجا چون هر نقطه پيوستگي كه ايجاد شود به اندازه تکرا طرح، تکرار خواهد شد -3

 .بار تکرار خواهد شد 5دارد، هر نقطه پيوستگي 
. بينيدا بقيه نقاط تفاوتي ندارد و همان طور كه در شکل ميپس از ايجاد نقطه پيوستگي، اين نقطه ب -4

. و براي پيدا كردن آنها بايد ديد كه كدام نقاط از قانون اين نقاط تفاوت ظاهري با بقيه نقاط ندارند
 .مربوط به ساتين تبعيت نکرده است

 

 

. و افزار، نقاط پيوستگي را اضافه كنيدنرمروي را به دلخواه رسم كنيد و پس از اجرا بر  11يك ساتين 
 .چگونگي تغيير نقشه ضربه را بررسي كنيد

 

 
افزار نرمهاي ساتين كه مورد بررسي قرار گرفت را ايجاد كنيد و سپس به كمك افزار طرحنرمبه كمك 

و يا دستور  File / Printنقشه ضربه را نيز تهيه نماييد و آنها را ذخيره كنيد و در صورت امکان از دستور 
 . استفاده كنيد Ctrl + pتركيبي 

 

 

  Crepe Fabricپارچه كرپ

هاي كرپ به و در پارچه. است زيادي تاب ميزان داراي كه شودمي گفته نخي به(: crepe yarn) كرپ نخ
 . رودكار مي

 سطح شودمي سبب كه هستند كوچکيهاي برجستگي وها فرورفتگي داراي مشخص طور به كرپهاي بافت
 در هم شود،مي استفاده بخصوصيهاي طرح از كه اين ضمن كرپهاي پارچه توليد . براينباشد صاف پارچه

 جمع سبب كه است تاب زياد همين. شودمي برده كار به پرتاب هاينخ پودها، قسمت در هم و تارها قسمت
 كرپ هايبافت. هايي كه سه تار و يا سه پود آزاد باشدمي گردددر قسمت آن سطح شدن ناصاف و پارچه شدن

 رابه عنوان مبنا ساتين بافت معموالً. گردند تهيه بافت چند از تركيبي يا و بافت نوع يك از تنها است ممکن
مي عالئم كردن اضافه و مبنا ساتين. شودمي تهيه كرپ مشخصه ،بافت عالئم كردن اضافه با كنند وانتخاب مي

 .دهدمي نشان و ريپيت طرح آن را كرپ بافت نوع يك 27شکل . باشد نامنظم يا منظم صورت به تواند

 فعالیت کالسی

 فعالیت عملی
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 بافت كرپ 27شکل 

در بافت كرپ تاب نخ بايد زياد باشد تا به محض اينکه قسمت كوتاهي از تار و يا پود در بافت قرار نگرفت 
 .به هم پيچ بخورد و حالت كرپ را به وجود آورد

 

 .توانند پيچ بخورند را روي شکل نشان دهيدهايي را كه مينخ كرپ، با مقايسه اين پارچه با طرح
 

 
 

تواند حالت كرپ ها ميافزار پياده كنيد و سپس بررسي كنيد آيا اين طرحنرمهاي زير را بر روي ابتدا طرح
 را ايجاد كند؟

 

 
 ظاهر با پارچه اين. باشد شده تهيه استر پلي يا و پشم ابريشم، چونهايي جنس از تواندمي كرپ پارچه
 .باشدمي خورده پيچ و مجعد حالتي داراي معموالً شکل، توري

 دوم نوع مشرقي شهرت دارد و كرپ يا نرم به اول نوعدارند؛  وجود كرپهاي پارچه بافت از متمايز نوع دو
 ابريشمي نخ از باشد،مي آن انواع ترينمعروف كه ابريشمي كرپ. باشندمي معروف خورده پيچ يا سخت به

 تحقیق کنید

 فعالیت کالسی
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حتي  استات و ويسکوز از امروزه پارچه كرپ بيشتر. شودمي تهيه خود اوليه طبيعي مواد و چسب حاوي
مانتو و دامن از مهمترين . شودمي به كار گرفته زنانههاي لباس بيشتر در توليد و شودمي استر نيزتهيهپلي

 .مصارف اين پارچه است

 Bedford cord fabricكورد  پارچه بد فورد

 راه صورت به بافت نتيجه در و شودمي ايجاد پارچه طول در هاييفرورفتگي هابرجستگيها بافت نوع اين در
پارچه ممکن است ظاهري عادي داشته باشد و يا اينکه ظاهري مخملي با . گرددمي ظاهر طوليهاي راه
 به تار نخ دو كه شودمي عمل ترتيب بدين هابافت از دسته اين طراحي . برايهاي كوتاه داشته باشدپرز

 به بستگي تعداد اين كه تار، هاينخ از ديگري تعداد بين و كنندمي كار تافته بافت صورت به معين فواصل
اين قسمت در واقع بر روي پارچه آزاد است و اگر از . بافندمي را كرد قسمت دارد، دلخواه كرد بافت عرضه
 در دسته يك كه شودمي تشکيل قسمت دو از كرد هاي. نخدهدبريده شود حالت مخملين به پارچه مي وسط

 دسته و كنندمي عمل تافته بافت طريق به چهارم و سوم پودهاي در و گيرندمي قرار رو دوم و اول پودهاي
 گيرند،مي قرار رو چهارم و سوم پودهاي در و كنندمي عمل تافته بافت طريق به دوم و اول پودهاي در دوم
 دو به دو هم پود هاينخ و گيردمي قرار پود نخ يك زير و پود نخ 3 روي تار نخ هر كرد قسمت در نتيجه در
. پس از كنند. براي تهيه اين نوع پارچه ابتدا طرح آن را آماده ميزندمي موج پارچه پشت قسمت از يك در

ها پيوستگي وجود داشته باشد تا پود به راحتي ها برش زده شد بايد بين پود برش زده شده و تارآن كه پود
 . شود. براي اين كار از سه روش استفاده ميالي تار بيرون نيايداز البه
تار را در  V. در اين روش پود به شکل حرف بينيدريپيت طرح اين روش را مي 28شکل شکل: در  Vاتصال 
. هايي كه تراكم بااليي داشته باشد مناسب است. اين اتصال چندان قوي نيست و براي پارچهگيردبر مي

 .وش مناسب نيستهاي كه داراي پرز كمي باشند و يا اصطکاک سطحي كمي داشته باشند نيز براي اين رنخ

 

 شکل Vاتصال  28شکل 

باشد و استحکام باالتري دارد و اگر تراكم پارچه كمتر مي Wشکل: اين اتصال همانند شکل حرف  Wاتصال 
 . بينيدمي 29. اين نوع اتصال و ريپيت طرح آن را در شکلآيدها به راحتي از پارچه بيرون نمينيز باشد پود
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 Wاتصال  29شکل 

كنيد در اين روش مشاهده مي 30اين نوع اتصال و ريپيت طرح بافت آن را در شکل  شکل: V ,W اتصال
استفاده شده  V , Wها به صورت يك در ميان از اتصال گيرد كه پس از برش پوداي انجام ميبافت به گونه

 .باشداز اين نوع ميشود ها استفاده ميهايي كه براي رو مبلي و روتختي و بعضي از پرده. پارچهاست
 

 
 V,Wاتصال  30شکل 

. براي اين كه روي رودپس از آن كه عمل بافت انجام شد پارچه به قسمت پيچيده شدن روي نورد پارچه مي
دهند و در همين هنگام هاي آزاد و تار عبور ميدار را بين پودپارچه حالت مخملي پيدا كند يك سوزن شکاف

هاي پود آزاد دهد و در نتيجه سرها را برش ميحال چرخش است، پود يك چرخ تيز مخصوص كه در
 .كنيدمشاهده مي 31اي از اين پارچه را در شکل . نمونهگيردشود و بر روي پارچه قرار ميمي

 

  
 31شکل 
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تمايز با  هاي بد فورد از دو نظر قابليت. پارچهكنيدهايي از پارچه بد فورد را مالحظه مينمونه 32در شکل 
شود و . اول آن كه خطوط به صورت راه راه و در جهت تار ديده ميباشندهاي پرزدار را دارا ميديگر پارچه

. با كمي دقت توان آنها را با دست گرفتباشند و نمي( ايجاد شده كوتاه ميpilها )پيل دوم اين كه پرز
 .شودخص ميدار مشاي كه پود برش خورده ندارد و ناحيه پيلناحيه

 

    
 هاي بد فورد كردهايي از پارچهنمونه 32شکل 

 

 

 . ها رسم كنيد و سپس نقشه ضربه آن را به دست آوريدافزار سه طرح مربوط به اين پارچهنرمبه كمك 
 

 
 

هايي را كه بايد برش زده را انتخاب كنيد و آن را ببافيد و سپس به كمك قيچي پود V W,طرح اتصال 
 .. اين پارچه را به عنوان نمونه كار با هنرآموزتان تحويل دهيدشود را ببريد

 

 
مصرف مواد و  . درنکات ايمني و بهداشت: در هنگام كار با دستگاه بافندگي نکات ايمني را رعايت كنيد

 .جويي كنيدوسايل و برق صرفه
 

 
 

هاي اضافي را به فاضالب نريزيد و آنها نکات زيست محيطي: در هنگام روغن كاري ماشين بافندگي روغن
 .را جمع آوري كنيد و در ظرف مخصوصي قرار دهيد

 

  

 ایمنی و بهداشت

 محیطیزیست

 فعالیت کالسی

 فعالیت عملی
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 ساتين و مشتقات آن 3واحد يادگيري 

 معيار شايستگی:

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار رديف

  1 هاي ساتينطراحي طرح 1

  2 هاي ساتينبافت پارچه 2

  2 افزار طراحي پارچهنرمبه كارگيري  3

  1 طراحي و بافت پارچه كرپ و بد فورد 4

هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات شايستگي

 محيطي و نگرش:زيست

 رعايت قواعد و اصول در مراحل كار –1

 استفاده از لباس كار و كفش ايمني -2

 تميزكردن دستگاه و محيط كار –3

 رعايت دقت و نظم -4

2  

 * ميانگين نمرات

 .است 2* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 

 



 

 


