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شکل 1-1 سنجش کیفیت مواد اولیه در تولید فرش

مقدمه
در توليــد فــرش كيفيــت مــواد اوليــه و ابــزار و تجهيــزات بــه كار گرفتــه شــده در رونــد توليــد از اهميــت 
بااليــي برخــوردار هســتند. شــاغليني كــه در ايــن حــوزه كار مي كننــد الزم اســت بتواننــد كيفيــت انــواع 
ــد  ــاي جدي ــواع ابزاره ــن از ان ــد. همچني ــي ســنجيده و ســپس انتخــاب و به كارگيرن ــه را به خوب ــواد اولي م
ــش  ــد، كاه ــت در تولي ــن دق ــاال رفت ــرده و ســبب ب ــروزي پيشــرفت ك ــاي ام ــا كمــك تكنولوژي ه ــه ب ك
خطــاي انســاني و ســرعت بخشــيدن فرآينــد توليــد فــرش شــد ه اند، آگاهــي و اطــاع داشــته باشــند. در 
ايــن پودمــان بــه چگونگــي كيفيــت ســنجي انــواع مــواد اوليــه فــرش و تغييــرات به وجــود آمــده در ابــزار 

ــه مي شــود. ــرش پرداخت ــد ف ــزات تولي و تجهي

کیفیت سنجي مواد اولیه، ابزار و تجهیزات
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ــر  ــا ب ــژه ای اســت. نخ ه ــي وي ــي داراي مشــخصات فن ــور كل ــرش به ط ــد ف ــه در تولي ــه كار رفت ــخ ب ــر ن ه
ــداد ال،  ــد، نمره،تع ــيوه تولي ــيميايي(، ش ــي و ش ــرزي) گياه ــگ و رنگ ــدی، رن ــا درجه بن ــر ي ــب قط حس

تاب وطــول اليــاف از يكديگرتفكيــك می شــوند.
سنجش كيفيت نخ ها به طوركلي به سه روش انجام مي شود:

ــام  ــا انج ــرزي آن ه ــت رنگ ــا و كيفي ــامت نخ ه ــايي س ــراي شناس ــا ب ــنجش نخ ه ــي در س روش تجرب
مي پذيــرد.

الف: سنجش نوع، کیفیت و سالمت نخ ها:
جهت سنجش کیفی نخ ها توجه به عوامل زیر اهمیت دارد:

1 بلندی الياف1؛
2 ضخامت مناسب الياف؛

3 كم تاب يا پر تاب بودن نخ های تابيده شده؛
4 صافی و ناصافی نخ تابيده شده؛

5 استحكام در مقابل كشش.
مقــداري نــخ ) ابريشــمي، پنبــه اي و پشــمي( را انتخــاب كــرده و ابتــدا آنهــا را لمــس كــرده و نــوع جنــس 
ــاص  ــه خ ــر منطق ــا در ه ــده نخ ه ــناخته ش ــي ش ــود. ويژگ ــخص می ش ــي مش ــري و نرم ــر زب ــخ، از نظ ن
همــان منطقــه اســت. ســپس بــا نيــروي دســت از دو طــرف نخ هــا كشــيده می شــوند. اگــر نــخ به راحتــي 
ــود. اســتفاده از چنيــن  پــاره و از هــم جــدا شــود، نشــان دهنــدة نامرغوبــي و بــي كيفيتــي آن خواهــد ب
نخ هايــی در بافــت باعــث پارگــی دســت بافتــه خواهــد شــد. همچنيــن از طريــق لمــس كــردن مي تــوان 
ــی و  ــر نرم ــاوه ب ــخ ابريشــمي ع ــال، ن ــرای مث ــا را مشــخص نمــود. ب ــزان يكدســتي و ناخالصــي نخ ه مي

ــد. ــر مي رس ــرد به نظ ــواره س ــش هم لطافت

1- اليــاف جمــع ليــف بــه معنــی كوچك تريــن رشــته و تــار ظريفــی اســت كــه از گياهانــی ماننــد پنيــه، كنــف، ... و يــا از 
ــد. ــه دســت می آي ــی ماننــد گوســفند، شــتر و ... ب پشــم حيوانات

                 1- روش تجربی:

شکل 4-1 کشیدن نخ  از دو طرفشکل 3-1 لمس کردن نخ ها با دست
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ب: سنجش رنگرزی نخ ها:
بــرای ســنجش رنگــرزی نخ هــا می تــوان از انگشــت خيــس يــا دســتمال مرطــوب اســتفاده نمــود. مقــداری 
ــتمال  ــان دس ــا از مي ــرده و ي ــس آن را لمــس ك ــا دســت خي ــده را انتخــاب و ســپس ب ــرزی ش ــخ رنگ ن

ــد.  ــفيد و نخــی می گذرانن ــوب س مرط
در صورتی كــه دســتمال مرطــوب رنگــی شــود نشــان دهنــده آن اســت كــه رنگــرزی آن به خوبــی انجــام 
ــان  ــود، نش ــاک ش ــتمال پ ــگ از روی دس ــر رن ــر اث ــود. اگ ــته می ش ــتمال شس ــپس دس ــت. س ــده اس نش
ــه شــيوه ســنتی و مــواد رنگــزای گياهــی اســت. چنان چــه پــس از شســتن دســتمال  دهنــده رنگــرزی ب
ــيميايی  ــای ش ــا رنگ ه ــخ  ب ــرزی ن ــر رنگ ــی ب ــد، گواه ــده باش ــر روی آن باقی مان ــگ ب ــار رن ــان آث همچن

اســت.

شکل 5-1 نخ با رنگرزی مناسب

ــي  ــا پشــم دباغ ــه ب ــي ك ــا اســت. نخ هاي ــدن آن ه ــا، بويي ــت نخه ــی كيفي ــنجش تجرب ــر در س روش ديگ
ــس از  ــه پ ــت ك ــمی اس ــي پش ــم دباغ ــد. ) پش ــل مي دهن ــوع گازوئي ــوي نامطب ــوند، ب ــه می ش ــده تهي ش
ذبــح شــدن گوســفند از پوســت آن جــدا می شــود. ايــن پشــم دارای نوعــي اليــاف نــا مرغــوب اســت كــه 
اســتحكام آن كــم اســت. بــوي خــاص داشــته و خشــك، زبــر و كــدر اســت. رنگــرزی آن نيــز بــه ســختی 

ــود. ــام می ش ــد انج و ب

ــا یکدیگــر مقایســه  ــا دقــت ب ــازار تهیــه کنیــد. ســپس آن هــا را ب چنــد نــخ پشــمی رنگــی از ب
ــر کــدام روی برگــه ای نوشــته و نــخ آن را  ــا ه ــد. مشــخصات مشــاهده ای خــود را در رابطــه ب کنی

ــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد. کنــارش بچســبانید. برگــه راب

فعالیت 
عملی
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ــر  ــكان پذي ــرزي را ام ــت رنگ ــامت و كيفي ــر س ــا از نظ ــت نخ ه ــخيص كيفي ــز تش ــاهده اي ني روش مش
ــود. ــام مي ش ــكوپ ( انج ــن و ميكروس ــزار) ذره بي ــدون اب ــزار و ب ــا اب ــيوه ب ــه دو ش ــد و ب مي كن

الف: بدون ابزار
مقــداري نــخ ) ابريشــمي، پشــمي و پنبــه اي ( را انتخــاب كــرده و از نظــر شــكل ظاهري، بررســي می شــود.و 
بايــد توجــه داشــت كــه ضخامــت نخ هــا يكســان بــوده و از تــاب يكنواختــي برخــوردار باشــند. همچنيــن 

نخ هــا بايــد يكدســت باشــد ) در صــورت رنگــرزي شــدن ( و ازكيفيــت مناســب رنگــي برخــوردار باشــد.
يكــی از راه هايــی كــه به صــورت مشــاهده ای می تــوان رنگــرزی نخ هــا را تشــخيص داد ايــن اســت كــه دو 
طــرف نــخ را در دو دســت گرفتــه و بــا انگشــتان هــر دو دســت در جهــت خــاف تــاب نــخ، آن را بپيچاننــد، 

تــا تــاب نــخ بــاز شــود.
ــود، رنگــرزی يكدســت اســت.  ــا روی نخ هــا ب ــگ آن هماننــد ب ــگ داشــت و رن اگــر داخــل نخ هــا نيــز رن

چنان چــه مغــز نــخ رنــگ نشــده و يــا كمرنــگ باشــد، نشــانه رنگــرزی نامناســب اســت.

                 2- روش مشاهده اي:

ب: با ابزار
ــت  ــت در تشــخيص كيفي ــه دق ــث می شــود ك ــن و ميكروســكوپ باع ــد ذره بي ــی مانن اســتفاده از ابزارهاي
ــكوپ  ــه ميكروس ــی رود، درصورتی ك ــه كار م ــا ب ــر نخ ه ــاهده دقيق ت ــرای مش ــن ب ــرود. ذره بي ــاال  ب ــاف ب الي
بــرای مشــاهده ليــف موجــود در نخ هاســت. بــراي ايــن كار ابتــدا مقــداري از نخ هــای) ابريشمي،پشــمي و 
پنبــه اي ( را جداگانــه انتخــاب و ســپس زيــر ذره بيــن و يــا ميكروســكوپ، مشــاهده مي شــوند. بــه كمــك 
ايــن ابزارهــا ضخامــت نــخ، تــاب و رنــگ بــا كيفيــت چنــد برابــر قابــل بررســي خواهــد بــود. نخ هايــی كــه 
ــر  ــه ب ــوند ك ــوردار می ش ــي برخ ــتي و يكنواخت ــوند از يكدس ــد می ش ــين آالت تولي ــا ماش ــه و ب در كارخان

كيفيــت آن هــا نيــز تأثيرگــذار اســت. 

نخ پنبه ای زیر ذره بیننخ پشمی زیر ذره بیننخ ابریشمی زیر ذره بین

شکل 1-6
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نخ هــای توليــد شــده بــه روش دســتی كامــًا يكنواخــت و يكدســت نيســتند. همچنيــن گاهــی نخ هايــی 
كــه بــا مــواد رنــگ زای گياهــی، رنگــرزی شــده اند در  طــول نــخ ممكــن اســت رنــگ يكنواختــی نداشــته 
باشــند و حالــت ابرشــی1 بــه خــود بگيرنــد. بــا اين حــال نخ هــای دســت ريس و رنگــرزی گياهــی در بــازار 

طرفــداران بســياری داشــته و ازقيمــت باالتــری نيــز نســبت بــه نخ هــای كارخانــه ای برخــوردار هســتند.

ــایری  ــای عش ــت بافته ه ــت دس ــل مرغوبی ــا عام ــی آن ه ــرزی گیاه ــس و رنگ ــت ری ــای دس نخ ه
شــده اســت.

شکل 7-1 نخ دست ریس با رنگرزی گیاهی

شکل 8-1 دست بافت عشایری با نخ های دست ریس و رنگرزی گیاهی

1- ابــرش: رنگــی كــه در طــول نخ هــا و يــا دســت بافتــه ای كــه بــا ايــن نخ هــا بافتــه شــده بــه صــورت كــم رنــگ و پــر رنــگ 
) فلفل نمكی( 

نکته
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امــروزه بــه دليــل پيشــرفت ابزارهــاي ســنجش آزمايشــگاهي، امكانــات بيشــتري بــراي ســنجش كيفيــت 
مــواد اوليــه در فــرش به وجــود آمــده اســت. در ايــن روش آزمايش هــا بــه دو صــورت فيزيكــي و شــيميايي 
ــنجش  ــراي س ــي ب ــای خاص ــا معياره ــن آزمايش ه ــدام از اي ــر ك ــرد. ه ــورت مي پذي ــا ص ــر روي نخ ه ب

دارنــد.

الف: روش فیزيكي

ــه  ــرد ك ــام می گي ــا انج ــي نخ ه ــاي فيزيك ــاس قابليت ه ــر اس ــنجش ب ــي س ــور كل ــن روش به ط در اي
معمــوالً بــراي ســنجش مقاومــت نخ هــا در برابــر نــور و كشــش انجــام می شــود. بــرای ســنجش مقاومــت 
ــر شــدت نورهــای  ــگ اليــاف را در براب ــا دســتگاه هاي مخصــوص، مقاومــت رن ــور گاهــی ب ــر ن ــخ در براب ن
مختلــف مي ســنجد. گاهــی نيــز بــراي انجــام آن مقــداري نــخ ) ابريشمي،پشــمي و يــا پنبــه اي ( را در مــدت 
مشــخصي، زيــر نــور آفتــاب قــرار می دهنــد و ســپس ميــزان مقاومــت اليــاف را بــه روش دســتي وكششــي 
انجــام می دهنــد تــا ميــزان مقاومــت آن مشــخص گــردد. همچنيــن ميــزان رنــگ پريدگــي آن در مقابــل 
ــور  ــاب ن ــوان از دســتگاه پرت ــور خورشــيد در زمــان مشــخص قابــل ســنجش اســت. در آزمايشــگاه مي ت ن
) مــادون قرمــز يــا مــاوراء بنفــش ( بــه جــاي نــور خورشــيد بــراي ســرعت بخشــيدن بــه ايــن آزمايــش 

ــا ميــزان مقاومــت نخ هــا را ســنجيد. اســتفاده كــرد ت

سنجش دستی مقاومت کششی نخ

شکل 1-9

                 3- روش آزمایشگاهی:
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نمای داخلی دستگاه پرتاب نورنمای خارجی دستگاه پرتاب نور

شکل 1-10

ــي  ــتگاه هاي كشش ــگاه دس ــت در آزمايش ــر از دس ــه غي ــش، ب ــر كش ــت در براب ــنجش مقاوم ــرای س ب
ــزان درجــه بنــدي وجــود دارد كــه مي تواننــد نخ هــا را از نظــر مقاومــت كششــي  ــا مي ــز ب مخصوصــي ني
مــورد ســنجش قــرار دهنــد. بــراي ايــن منظــور مقــداري نــخ ابريشــمي، پشــمي و يــا پنبــه اي را انتخــاب 
ــزان   ــش و مي ــف كش ــای مختل ــپس در درجه  ه ــرار می دهند.س ــي ق ــتگاه هاي كشش ــن دس ــرده و در اي ك
مقاومــت آن هــا را در برابــر پار گــي می ســنجند. اگــر نخــي از ميــزان نيــروي كششــي و مقاومــت زيــادي 

برخــوردار باشــد از نظــر كيفــي بســيار مطلــوب اســت.

ب: روش شیمیايي:

روش شــيميايي از روش هــاي ديگــر ســنجش كيفيــت مــواد اوليــه فــرش اســت كــه بــه دو صــورت ســنجش 
ــرد. ســوزاندن  ــواد حــال ) شــوينده ها و اســيدها ( انجــام مي پذي ــا م ــا شــعله )ســوزاندن( و ســنجش ب ب
ــمي،  ــخ) ابريش ــداري ن ــود. مق ــخص مي ش ــا مش ــس نخ ه ــوص جن ــد خل ــه در آن درص ــت ك ــي اس روش
پشــمي و يــا پنبــه اي و مصنوعــي ( را انتخــاب كــرده ودر مجــاورت شــعلة آتــش در شــرايط ايمــن قــرار 

ــد. ــت مي آي ــر به دس ــرح زي ــه ش ــه ب ــج حاصل ــا نتاي ــوزاندن نخ ه ــس از س ــوزانند .پ داده وآن را می س
 نــخ ابریشــمی: در صــورت خالــص بــودن نــخ ابريشــمي، بــا ســوزاندن آن خيلــی ســريع آتــش گرفتــه 
ــا پشــم در  ــاوت آن ب ــد پشــم ســوخته اســت. تف ــي مانن ــرم و بوي ــد خاكســتر ن و آن چــه به جــاي مي مان

شــكل ظاهــری اســت.) نــخ ابريشــمی لطيــف و بــراق اســت (.
ــا ســوزاندن آن ســريع آتــش گرفتــه و خاكســتر  ــخ پشــم ب ــودن ن ــخ پشــمی: در صــورت خالــص ب  ن
ســخت تر به جــاي مي مانــد و بــوي خــاص پشــم ســوخته دارد. و بــا دوركــردن شــعله، خامــوش می شــود.
ــه آرامــي ســوخته و اندكــی  ــا ســوزاندن آن ب ــخ پنبــه اي ب ــودن ن ــه ای: در صــورت خالــص ب ــخ پنب  ن
خاكســتر ســفيد بــه جــای می گــذارد و بــوي حاصلــه ماننــد كاغــذ ســوخته يــا چــوب اســت. در صــورت
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 خاموش كردن آتش، پنبه به آرامي از درون سوخته شده و سر نخ قرمز مي ماند.
 نــخ ویســکوز: نــوع ديگــري از نخ هــا كــه امــروزه به جــاي ابريشــم بــه كار مــي رود، نــخ ويســكوز اســت.
ايــن نــخ از اليــاف گياهــی تهيــه شــده و نوعــي نــخ فــرآوري شــده اســت. شــناخت ايــن نــخ نســبت بــه 
ابريشــم تنهــا از طريــق ســوزاندن اســت.اين نــخ ســبك تر و در حيــن ســوختن بــوي كاغــذ را مي دهــد.

ــردد و  ــوخته و ذوب مي گ ــرعت س ــه س ــعله ب ــاورت ش ــي در مج ــاي مصنوع ــي: نخ ه ــخ مصنوع  ن
خاكســتر حاصلــه به صــورت گلولــه جمــع شــده و يــا می چكــد. بــوي حاصــل از ســوختن ايــن نــخ شــبيه 

ــوی پاســتيك ســوخته  دارد. ــه ب ب

شکل 11-1 سوختن نخ ابریشمی

شکل12-1  سوختن نخ پشمی
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شک13-1 سوختن نخ پنیه ای

شکل14-1 سوختن نخ مصنوعی
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 روش ديگــر ســنجش شــيميايی، اســتفاده از شــوينده ها و اسيدهاســت. بــرای ايــن آزمايــش مقــداری نــخ 
ــا از  ــد. ت ــًا شستشــو می دهن ــواد شــوينده كام ــا م ــدا ب ــه ای ( را انتخــاب و ابت ) ابريشــمی، پشــمی و پنب
ميــزان ســامت نخ هــا از نظــر كيفيــت نــخ و رنگــرزي مطمئــن شــوند. هرگونــه فرآينــد در تغييــر كيفيــت 

ــه كيفيــت آن ترديــد كــرد. ــا نســبت ب ســامت و رنگــرزي نخ هــا باعــث مي شــود ت
بــرای اســتفاده از ســود ســوزآور در ســنجش كيفــي نخ هــا، می تــوان. مقــداري نــخ ) ابريشمي،پشــمي و يــا 

پنبــه اي ( را انتخــاب و بــه شــكل جداگانــه بــا درصــد مشــخصی از ايــن محلــول، نخ هــا را آزمايــش كــرد.
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مقدمه
مــواد اوليــه بــه كار رفتــه در توليــد فــرش، پيــش از ايــن در كتاب هــاي پايــه دهــم و يازدهــم شــرح داده 
شــده اســت. در ايــن كتــاب بــه تحليــل و چگونگــي ســنجش كيفيــت ايــن مــواد كــه در انــواع فــرش از 
قبيــل گليــم، جاجيــم، زيلــو و قالــي بــه كار رفتــه اســت، پرداختــه مي شــود. مــواد اوليــه در ايــن فرش هــا 
كــه بــه شــكل نــخ هســتند، بــر اســاس روش كاربــرد آن هــا در هــر نــوع دســت بافتــه بــه تفكيــك دســته 

ــده اند. ــدي ش بن

شکل15-1 فرایند تولید مواد اولیه فرش

  سنجش کیفیت مواد اولیه در تولید فرش

 واحد يادگیری 1
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 گليــم دســت بافتــه ای اســت كــه ســطحی صــاف دارد. نخ هايــي كــه در بافــت آن بــه كار مي رونــد شــامل 
تــار) چلــه( و پــود اســت.

شکل16-1 بخشی از یک گلیم

                1 - سنجش کیفی مواد اولیه گلیم

الف: سنجش کیفي تار ) چله ( در گلیم
نخ هــاي تــار ) چلــه ( در بافــت گليــم بيشــتر از جنــس هــاي پنبــه و پشــم اســت، ولــي گاهــي از نخ هــاي 

ابريشــمي نيــز در بافــت گليــم اســتفاده مي شــود. 
يكــی از مشــخصات فنــی نخ هــا واحــد اندازه گيــری آن هاســت كــه بــر اســاس جنــس نخ هــا ايــن واحدهــا 
ــای  ــری نخ ه ــد اندازه گي ــت. واح ــس1« اس ــه ای »تك ــای پنب ــری نخ ه ــد اندازه گي ــتند. واح ــاوت  هس متف
ــن واحــد  ــود. همچني ــری می ش ــری اندازه گي ــام ميكرومت ــه ن ــزاری ب ــا اب ــه ب ــرون2 اســت، ك پشــمی ميك

ــد. ــر3 می باش ــمی دني ــخ ابريش ــری ن اندازه گي
مشخصات فنی و چگونگی سنجش كيفيت انواع نخ های تار در گليم به شرح جدول زير است:

1- تكس)Ktex(: واحد اندازه گيری نخ پنبه ای است. وزن 1000 متر نخ پنبه ای به گرم را تكس می نامند.
2- يك ميكرون برابر با يك هزارم ميلی متر است. ) ميلی تر 1 = 1000 ميكرون. 

3- دنير: واحد اندازه گيری ضخامت ابريشم است و عبارت است از 9000 متر ليف ابريشم بر حسب گرم.
استاندارد وزن اين 9000 متر هميشه بين حداقل 60 گرم و حداكثر 160 گرم می باشد.

W , 9000=W=L÷D به معنی وزن است و L به معنی طول است.
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سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ماده

نخ چله 
پنبه ای

1. قطر الياف
  • )بين 7 تا 12( ميكرون

2. تاب:
  • پرتاب 
3. رنگ: 

  • خود رنگ
  • )گياهی-  شيميايي(

4. توليد: ماشينی
5. نمره نخ پنبه ای:

 )40-32-20-10-5( نمره  تكس نخ پنبه بين 5 تا 40 
است هرچه نمره تكس باالتر باشد نخ مرغوب تر ونازک تر 

است.
6. تعداد ال: )6-9-15-18-21-24( ...

7. طول الياف پنبه: )بين 3 تا 7 سانتی متر(  

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا دستمال 
مرطوب.

2. استحكام:
  • تجربی با كشش دست 

  • آزمايشگاهی.
3. سامت الياف: 

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب

4. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:
  • تجربی

  • آزمايشگاهی

نخ چله 
پشمی

1. رنگ:
  • خود رنگ 

  • رنگرزی ) گياهی و شيميايی(
2. تاب: پرتاب ) 95 تا 110 تاب در يك متر (

3. طول الياف پشم: )3 تا 7 سانتی متر( قطر الياف پشم 
)بين 30 تا 40( ميكرون.

4.كيفيت:
  • پشم درجه 1)با قطر30 ميكرون(

  • پشم درجه 2 )با قطر 30 تا  35 ميكرون (
  • پشم درجه 3 )با قطر 35 تا 40 ميكرون(

اگر قطر الياف پشم كمتر از 30 ميكرون باشد برای بافت 
گليم مناسب نيست.

5.توليد:
  • ماشينی
  • دستی

1. رنگرزی: بانم و رطوبت انگشتان يا دستمال 
مرطوب.

2. استحكام: 
  • تجربی با كشش دست.

  • آزمايشگاهی.
3. سامت الياف:

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب.

4. خلوص الياف:
  • خالص

  • داشتن ناخالصی
5. روش تشخيص عدم خلوص:

  • شناسايی به روش فيزيكی )سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی ) حال 

شيميايی(

نخ چله 
ابريشمی

1. رنگ: رنگرزی ) گياهی و شيميايی (
2. تاب: پرتاب ) حدود 300 تاب در يك متر (

3. در بازار چله ابريشمی معموال به )ال( شناخته می شود 
كه عبارتنداز : 

)24-27-30-33-36-39-42(  ...

1. استحكام:
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی
2. صاف و يكنواخت بودن و نداشتن پا ملخی.

3. خلوص الياف
  • خالص

  • ناخالصی
4. روش تشخيص ناخالصی:

  • شناسايی به روش فيزيكی )سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی )سود سوزآور(

5 سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:
  • تجربی

  • آزمايشگاهی

نخ چله 
غیر 

طبیعی

استفاده از آن غير استاندارد و نادرست است.
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ــتر  ــت بيش ــرای مرغوبي ــاخصه هايی ب ــانه ها و ش ــده اند از نش ــد ش ــی تولي ــاف طبيع ــا الي ــه ب ــی ك نخ هاي
ــده شــدن اســت ــاف طبيعــی پيــش از تابي ــودن الي ــاه نب ــن نشــانه ها، كوت برخــوردار هســتند. بارزتري

. بلند بودن الیاف طبیعی باعث بروز ویژگی های زیر در نخ های مرغوب می شود:
• صافي و یکنواختي نخ ها؛

• داشتن قطر مناسب براي نخ ) میکرون (؛
• نداشتن پا ملخي و پرز در نخ تابیده شده

•  پیــش از ورود بــه آزمایشــگاه پوشــیدن لبــاس کار الزامــي اســت. همچنیــن هنــگام ســوزاندن 
ــرار گرفتــه باشــند. ــر روي ســینک کارگاه ق نــخ بایــد دســت ها ب

ــتفاده  ــیمیایی ( اس ــای ش ــیمیایي ) حالل ه ــه روش ش ــمي ب ــاي پش ــش نخ ه ــگام آزمای • هن
از ماســک و دســتکش التکــس، الزامــي اســت. همچنیــن انجــام  ایــن آزمایــش بایــد در ســینک 

ــد. کارگاه باش

ــي شــکل ظاهــري آنهــا، جنــس هــر یــک را  ــا بررس ــرده و ب ــه ک ــوع نــخ چلــه را تهی 1 چنــد ن  
ــید. ــخیص داده و بنویس تش

2 یــک نــخ تــار ) چلــه ( پنبــه اي مناســب بــراي بافــت گلیــم را انتخــاب و اســتحکام، ســالمت   
الیــاف و کیفیــت رنگــرزی آن را ســنجش کنیــد. پاســخ را در فایــل word تایــپ کــرده بــه همــراه 

یــک تکــه از نــخ بــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد.

ــتحکام،  ــرده و اس ــاب ک ــم را انتخ ــت گلی ــراي باف ــب ب ــمي مناس ــه ( پش ــار ) چل ــخ ت ــک ن 3 ی  
ســالمت نــخ و کیفیــت رنگــرزی آن را ســنجش کنیــد. پاســخ خــود را در فایــل word تایــپ کــرده 

و بــه همــراه یــک تکــه از آن بــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد. 

نکته

ایمنی و 
بهداشت

فعالیت 
عملی
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 ب( سنجش کیفي پود در گلیم

ــد، به طــور معمــول از جنــس پشــم، پنبــه  ــه كار می رون ــه عنــوان پــود ب نخ هايــي كــه در بافــت گليــم و ب
ــای  ــت آن مشــابه نخ ه ــی و روش ســنجش كيفي ــن بســياری از مشــخصات فن و ابريشــم هســتند. بنابراي
چلــه در گليــم اســت. پــود در گليــم نســبت بــه  چلــة آن كم تاب تــر اســت. مشــخصات فنــی و چگونگــی 
ســنجش كيفيــت انــواع پــود در گليــم در جــدول زيــر صــورت مشــروح آمــده اســت. در قســمت هايی كــه 
مشــخصات فنــی نخ هــای پــود گليــم بــا نــخ چلــه تفــاوت دارد، بــا رنــگ قرمــز در جــدول مشــخص شــده 

اســت.
ماده سنجش کیفیتمشخصات فنينوع

نخ پود 
پنبه ای

1. قطر الياف برحسب ميكرون: 
  • درجه يك
  • درجه دو
  • درجه سه

2. تاب: 
  • پرتاب

  • کم تاب
  • معمولی 

3. رنگ: 
  • خود رنگ

  • رنگرزی)گياهی-  مصنوعی(
4.توليد: ماشينی

5. نمره نخ پنبه ای: 5
6. تعداد ال: 12 تا 6  ال

7. طول الياف پنبه: )بين 3 تا 7 سانتی متر(

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا 
دستمال مرطوب

2. استحكام: 
  • تجربی با كشش دست 

  • آزمايشگاهی
3. سامت الياف: 

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب

4. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر 
نور:

  • تجربی
  • آزمايشگاهی

نخ پود                                        
پشمی

1. رنگ:
  • خود رنگ 

  • رنگرزی ) گياهی و شيميايی(
2. تاب: معمولی ) 80 تا 95 تاب در یک متر (

3. طول الياف پشم: )3 تا 7 سانتی متر( قطر الياف 
پشم )بين 30 تا 40( ميكرون

4. كيفيت:
  • ليف پشمی درجه 1)با قطر30 ميكرون(

  • ليف پشمی درجه 2 )با قطر 30 تا  35 ميكرون (
  • ليف پشمی درجه 3 )با قطر 35 تا 40 ميكرون(

اگر قطر نخ پشمی كمتر از 30 ميكرون باشد برای بافت 
گليم و قالی مناسب نيست.

5. توليد:
  • ماشينی
  • دستی

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا 
دستمال مرطوب

2. استحكام: 
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی.
3. سامت الياف:

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب

4. خلوص الياف:
  • خالص

  • داشتن ناخالصی
5. روش تشخيص عدم خلوص:

  • شناسايی به روش  شيميايی 
)سوزاندن(

  • شناسايی به روش شيميايی )حال 
شيميايی(
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نخ پود                    
ابريشمی

1. رنگ: رنگرزی ) گياهی و شيميايی (
2. تاب: پرتاب ) حدود 300 تاب در يك متر (

3. در بازار جله ابريشمی معموال به )ال( شناخته 
می شود كه عبارتنداز : 

)24-27-30-33-36-39-42(  ...

1. استحكام:
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی
2. صاف و يكنواخت بودن و نداشتن پا 

ملخی
3. خلوص الياف

  • خالص
  • ناخالصی

4. روش تشخيص ناخالصی:
  • شناسايی به روش شيميايی 

)سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی

 )سود سوزآور(
5. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر 

نور:
  • تجربی

  • آزمايشگاهی

نخ پود غیر 
طبیعی

استفاده از آن غير استاندارد و نادرست است.

1 از بیــن چنــد نــوع نــخ پنبــه اي موجــود در کارگاه، نــخ پنبــه اي مناســب بــراي  پــود گلیــم را   
انتخــاب و از نظــر کیفــي ســنجش نماییــد. ســپس نتیجــه را بــه تفضیــل در کالس ارایــه کنیــد.

ــراي پــود گلیــم انتخــاب کــرده  2 یــک نــخ پشــمي را ابتــدا از نظــر شــکل ظاهــري مناســب ب  
و ســپس  کیفیــت آن را بــه روش هــاي مختلــف ) فیزیکــي و شــیمیایي ( ســنجش کنیــد. نتایــج 

بدســت آمــده را در قالــب یــک جــدول تنظیــم و بــه هنــر آمــوز خــود ارایــه کنیــد.

جنــس نــخ هــاي بــه كار رفتــه در توليــد جاجيــم در بيشــتر مناطــق كشــور پشــمي اســت كــه بــراي تــار 
و پــود هــر دو اســتفاده مــي شــود. امــا امــروزه در برخــي نقــاط بــه جــاي پشــم از نــخ هــاي كامــوا نيــز 

اســتفاده مــي شــود كــه اصالــت الزمــه را نداشــته و ارزش افــزوده چندانــي نــدارد.
كليــه مشــخصات فنــی و ســنجش كيفيــت نــخ چلــه پشــمی در جاجيــم مشــابه جــدول نــخ پشــمی در 
گليــم اســت. همچنيــن مشــخصات فنــی و ســنجش كيفيــت نــخ پــود پشــمی در جاجيــم مشــابه بــا جدول 

نــخ پــود پشــمی در گليــم اســت كــه در صفحه هــای قبلــی آمــده اســت.

فعالیت 
عملی

                 2 - سنجش کیفی مواد اولیه جاجیم
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شکل17-1 جاجیم بافته شده

نمونه پشم رنگرزی شده با رنگ شیمیایینمونه پشم رنگرزی شده با رنگ گیاهی

شکل1-18

نمودار نوع تاب نخ
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ــي شــود. جنــس  ــود اســتفاده م ــه( و پ ــار ) چل ــرای ت ــه ب ــی اســت ك ــو نخ هاي ــت زيل ــه در باف ــواد اولي م
ــت. ــه ای اس ــر دو پنب ــو ه ــود در زيل ــار و پ ــای ت نخ ه

الف: سنجش کیفي تار ) چله( در زيلو

سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ماده

نخ چله 
پنبه ای

1. قطر الياف) بين 7 تا 12 ( ميكرون=
• درجه يك
• درجه دو
• درجه سه

2. تاب: پرتاب
3. رنگ: 

• خود رنگ
• رنگرزی)گياهی-  مصنوعی(

4. توليد: ماشينی
5. نمره نخ پنبه ای: 5
6. تعداد ال: 12 تا 6 ال

7. طول الياف پنبه: )بين 3 تا 7 سانتی متر( 

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا دستمال 
مرطوب

2. استحكام: 
• تجربی با كشش دست

• آزمايشگاهی
3. سامت الياف: 

• به صورت چشمی
• آزمايشگاهی

• وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوپ

4. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:
• تجربی

• آزمايشگاهی

شکل19-1 نمونۀ یک زیلوی بافته شده است.

                 3 - سنجش کیفی مواد اولیه زیلو
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ب: سنجش کیفي پود در زيلو:

1 10 تــار نــخ پشــمي رنــگ شــده بــه طــول 10 ســانت را از چنــد رنــگ ) ســورمه اي، قرمــز، کــرم   
و ســبز ( انتخــاب و هــر 10 نــخ از یــک رنــگ را بــا نــخ پنبــه اي از وســط ببندیــد.  قســمت میانــي 
ــا 30  ــه مــدت 10 ت ــده شــود. ســپس آن هــا را ب ــه عــرض 1 ســانت پیچی ــه اي ب ــا نــخ پنب نخ هــا ب

روز در آفتــاب قــرار دهیــد. 
2 یــک دســته نــخ ده تایــي دیگــر از هــر رنــگ آمــاده و آن هــا را جداگانــه بــا آب خالــي بشــویید   

ــک کنید. ــایه خش و در س
ــودر  ــا آب و پ ــه ب ــا را جداگان ــاده و آن ه ــگ آم ــر رن ــر از ه ــي دیگ ــخ ده تای ــته ن ــک دس 3 ی  

ــد. ــک کنی ــا را خش ــپس آنه ــد و س ــو دهی ــوینده، شستش ش
ــنجید.  ــي آن را بس ــت کشش ــت مقاوم ــا دس ــرده و ب ــاب ک ــگ انتخ ــر رن ــخ از ه ــار ن ــک ت 4 ی  

ــد. ــاهده کنی ــت مش ــا دق ــاف آن را ب ــن الی ــر ذره بی ــپس زی س
ــرده  ــت ک ــک ثب ــه تفکی ــي ب ــاال را در جدول ــاي ب ــده از آزمایش ه ــت آم ــه دس ــج ب 5 نتای  
ــود  ــوز خ ــه هنرآم ــود را ب ــه کار خ ــد. نتیج ــرار دهی ــک ق ــر ی ــار ه ــه را کن ــاي حاصل و نمونه ه

ــد. ــل دهی تحوی

سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ماده

نخ پود پنبه ای

1. قطر الياف ) بين 7 تا 12 ( ميكرون
• درجه يك
• درجه دو
• درجه سه

2. تاب: 
• بدون تاب

3. رنگ: 
• خود رنگ

• رنگرزی)گياهی-  مصنوعی(
4. توليد: ماشينی

5. نمره نخ پنبه ای: 5
6. تعداد ال: 12-6 ال

7. طول الياف پنبه: )بين 3 تا 7 سانتی متر(

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا 
دستمال مرطوب

2. استحكام: 
• تجربی با كشش دست

• آزمايشگاهی
3. سامت الياف: 

• به صورت چشمی
• آزمايشگاهی

• وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوپ

4. سنجش مقاومت رنگ الياف در 
برابر نور:
• تجربی

• آزمايشگاهی

فعالیت 
عملی



پودمان1: کیفیت سنجی مواد اولیه، ابزار و تجهیزات    

23 22

رنگرزی نامرغوب نخرنگرزی مرغوب نخ

شکل1-20

نمودار انواع سنجش کیفی در رنگرزی الیاف پنبه ای

فعالیت 
عملی

فعالیت 
ــتگاهی، عملی ــتي و دس ــه روش دس ــپس ب ــرده و س ــاب ک ــود را انتخ ــار و پ ــه اي ت ــخ پنب ــداري ن  مق

ــزان  ــم و می ــي تنظی ــه را در جدول ــد. نتیج ــش کنی ــش آزمای ــر کش ــا را در براب ــت آن ه مقاوم
ــتگاه  ــدي دس ــواع درجه بن ــاس ان ــر اس ــپس ب ــت و س ــروي دس ــا نی ــدا ب ــاف را از ابت ــت الی مقاوم

ــد. ــزارش دهی ــه را در کالس گ ــرده و نتیج ــت ک ــی ثب ــت کشش ــنجش مقاوم س

ــی  ــه اتفاق ــد چ ــرار دهی ــید ق ــور خورش ــر ن ــی در براب ــده را مدت ــگ نش ــه ای رن ــخ پنب ــر ن اگ
می افتــد؟

آزمایش کرده و نتیجه را در کالس نمایش دهید. ) زمان را ثبت کنید (.
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نــور آفتــاب بــرای ســامتی انســان ها مفيــد اســت بــه هميــن دليــل اســت كــه در ســاخت وســاز خانه هــا 
وجــود پنجره هــای نورگيــر اهميــت دارد. از طرفــی نــور آفتــاب از عواملــی اســت كــه برخــی از ميكروب هــا 

ــرد. ــن می ب را از بي
پرســش: بــرای جلوگيــری از آســيب رســيدن بــه اليــاف طبيعــی بــه كار رفتــه در انــواع فــرش و رنــگ 

آن هــا در برابــر نــور آفتــاب چــه بايــد كــرد؟

 
  مقداري نخ پنبه اي، تار و پود را به تفکیک در مراحل زیر مورد سنجش قرار دهید:

ــي 10، 15، 20، و 30  ــور خورشــید و در فاصلــۀ زمان ــر ن 1  ابتــدا مقــداري از آن را انتخــاب و در براب   
روزه قــرار دهیــد و ســپس در جدولــي تغییــرات رنــگ آن را بــا ارائــه نمونــه نشــان دهیــد. همیــن 
ــي کمتــر انجــام داده  ــوري آزمایشــگاهي در فواصــل زمان ــا دســتگاه پرتــو ن آزمایــش را مي تــوان ب

و تغییــرات را ثبــت کنیــد.
ــه  ــي بشــویید، ســپس نمون ــا آب معمول ــود و چلــه را ب ــه اي تــار و پ 2  مقــداري از نخ هــاي پنب   

پیــش از شستشــو و بعــد از شستشــو را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــد.
ــه  ــداري را نگ ــته و مق ــوینده شس ــواد ش ــا م ــده را ب ــگ ش ــه ای رن ــای پنی ــداري از نخ ه 3  مق   

ــد. ــه کنی ــر مقایس ــا یکدیگ ــا را ب ــپس آن ه ــد و س داری
ــه اي  ــاي پنب ــي نخ ه ــنجش کیف ــات س ــي از گزارش ــورت آلبوم ــه را به ص ــج حاصل ــت نتای در نهای

ــه بحــث بگذاریــد. ــه داده و نتایــج آن را در کالس ب ــه هنرآمــوز ارائ ب

فعالیت 
عملی

ــرز اســت. جنــس  ــود و پ ــه (، پ ــار ) چل ــی و مــوارد اوليــة شــامل نخ هــای ت ســاختار تشــكيل دهنــدة قال
ــه اي، پشــمي و ابريشــمي اســت.  ــا  پنب ــن نخ ه اي

الف: سنجش کیفي نخ تار ) چله ( در قالي:

ــوند، دارای  ــتفاده می ش ــی اس ــه ( در قال ــار ) چل ــرای ت ــف ب ــای مختل ــه از جنس ه ــی ك ــام نخ هاي تم
مشــخصات فنــی و ســنجش كيفيــت مشــابه نــخ تــار ) چلــه ( در گليــم دارنــد ، بــه جــدول مربوطــه در 

چنــد صفحــة قبــل مراجعــه شــود.

ب: سنجش کیفي نخ  پود در قالي:

ــی  ــی و چگونگ ــخصات فن ــت و مش ــم اس ــم و ابريش ــه، پش ــای پنب ــی از جنس ه ــود در قال ــای پ نخ ه
ــادآوری  ــرای ي ــود در گليــم اســت. ب ــخ پ ــن نخ هــا ماننــد جــدول ســنجش كيفــی ن ســنجش كيفيــت اي

ــه شــود. ــه آن جــدول مراجع بيشــتر ب
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ب : سنجش کیفی نخ پرز در قالی

سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ماده

نخ پرز 
پشمی

1. رنگ:
• خود رنگ 

• رنگرزی ) گياهی و شيميايی(
2. تاب: معمولی ) 80 تا 95 تاب در یک متر (
3. طول الياف پشم: )2 تا 5 سانتی متر( قطر 

الياف پشم )بين 30 تا 40( ميكرون.
4. كيفيت:

• پشم درجه 1)با قطر30 ميكرون(
• پشم درجه 2 )با قطر 30 تا  35 ميكرون (
• پشم درجه 3 )با قطر 35 تا 40 ميكرون(

5. توليد:
• ماشينی
• دستی

6.پشم های خارجی که به تاپس معروف است 
دارای قطر کمتری است و طول الیاف آن بیشتر 

و نیز صاف تر است که از ان می توان نخ های 
نازک تر و با استحکام بیشتری تولید نمود، ولی 

این نوع نخ ها بدلیل نداشتن حالت ارتجاعی 
زیاد برای فرش های زیر پا مناسب نیست و تنها 

در بخش تابلو و پرده توصیه می شود

7. نخ های ریسیده شده با مخلوط پشم داخلی 
و خارجی )با درصدهای  مختلف(انجام می گیرد 

برای فرش های ریزبافت استفاده می گردد.

1. رنگرزی: با نم و رطوبت انگشتان يا دستمال 
مرطوب.

2. استحكام: 
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی 
3. سامت الياف:

  • به صورت چشمی
  • آزمايشگاهی

  • وسايل و تجهيزاتی مانند ذره بين و 
ميكروسكوب

4. خلوص الياف:
  • خالص

  • داشتن ناخالصی
5. روش تشخيص عدم خلوص:

  • شناسايی به روش شيميايی )سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی )اسيد 

سولفوريك(
6. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:

  • تجربی
  • آزمايشگاهی

7. شناسایی الیاف خارجی)تاپس(:
  • نرم تر از پشم های داخلی است)با لمس 

کردن(
  • طول الیاف نخ های خارجی بیشتر از الیاف 

نخ های داخلی است.
  • سطح الیاف نخ های خارجی صاف تر از 

نخ های داخلی است

نخ پرز 
ابريشمی

1.رنگ: رنگرزی ) گياهی و شيميايی (

2.تاب: معمولی ) حدود 90تا120 تاب در يك 
متر (

3.در بازار چله ابريشمی معموال به )ال( شناخته 
می شود كه عبارتنداز : )30-33-36-39-42-

)24-27

1. استحكام:
  • تجربی با كشش دست

  • آزمايشگاهی
2. صاف و يكنواخت بودن و نداشتن پا ملخی.

3. خلوص الياف
  • خالص

  • ناخالصی
4. روش تشخيص ناخالصی:

  • شناسايی به روش شيميايی )سوزاندن(
  • شناسايی به روش شيميايی )سود سوزآور(

5. سنجش مقاومت رنگ الياف در برابر نور:
  • تجربی

  • آزمايشگاهی

ــم های  ــاف پش ــه الی ــبت ب ــول بیشــتری نس ــر و ط ــر کمت ــی دارای قط ــم های خارج ــاف پش ــرا الی چ
داخلــی دارنــد؟

فکر کنید
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 تمرین سنجش کیفیت نخ ) پنبه، پشم و ابریشم(:

ــود و  ــار و پ ــتفاده در ت ــراي اس ــه اي ب ــمي و پنب ــمي، پش ــاي ابریش ــبي از نخ ه ــدار مناس 1 مق  
ــد. ــرز را انتخــاب کنی پ

آن ها را دسته بندي کرده و مورد سنجش کیفي قرار دهید.
2  ارائه جدول کامل سنجش کیفیت نخ هاي قالي

موارد آزمایش:
الف: خلوص جنسیت نخ

ب: استحکام نخ
پ: نوع تاب نخ

ت: کیفیت رنگرزي
ث: منطقه اي                     

ــه دســت آمــدۀ هــر  ــي، مشــاهده اي و آزمایشــگاهي ســنجیده و نتایــج ب ــه روش تجرب نخ هــا را ب
کــدام را بــه تفکیــک در جدولــي بــا ارائــه نمونــه ثبــت کــرده و در کالس مطــرح کنیــد.

فعالیت 
عملی
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 واحد يادگیری 2

مقدمه
توليــد فــرش همــواره وابســته بــه ابــزار و تجهيزاتــی اســت كــه بــا كيفيــت مناســب در اختيــار بافنــدگان 
ــن  ــد اي ــن در تولي ــيوه های نوي ــری ش ــای كار، به كارگي ــر فض ــی، تغيي ــرفت علم ــا پيش ــرد. ب ــرار می گي ق
ضــرورت پيــش می آيــد تــا تغييــرات حاصلــه  در اســتفاده از ابــزار و تجهيــزات فــرش را تحليــل كــرده و 
ــه كار گرفــت. همچنيــن به كارگيــری  ــواع آن ب ــه ان ــا توجــه ب ــن آن هــا را در فراينــد توليــد فــرش ب بهتري
ابــزار و تجهيــزات پيشــرفته ای كــه بتوانــد شــيوه های بهتــری را در توليــد باعــث گــردد، از اهميــت خاصــی 

برخــوردار اســت.
در ايــن واحــد يادگيــری ابتــدا بــه  معرفــی تعــدادی از ابــزار و تجهيــزات متــداول و موجــود در بــازار بــرای 
ــه در  ــدی ك ــای  جدي ــه و ســپس نموداره ــی ( پرداخت ــم و قال ــو، گلي ــم، زيل ــرش ) جاجي ــواع ف ــد ان تولي
ــواع فــرش در بســياری  ــی حاصــل شــده اســت، معرفــی می شــوند. از آن جايی كــه بافــت ان آن هــا تغييرات
ــزار و تجهيــزات بســيار  ــوام كوچ نشــين نيــز رواج دارد، اب از مناطــق كشــور و حتــی در ميــان عشــاير و اق
متفاوتــی نيــز در فرآينــد توليــد آن هــا بــه كار گرفتــه می شــود. در ايــن بخــش متداول تريــن آن هــا معرفــی 

می شــوند.

تحلیل تغییرات در ابزار و تجهیزات فرش
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شکل21-1  دار ثابت چوبی برای بافت قالی و گلیم

شکل22-1  دار چوبی و ثابت برای بافت زیلو
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شکل23-1 دستگاه چوبی بافت جاجیم

ابــزار و تجهيــزات مــورد نيــاز در توليــد گليــم و قالــی بــه طــور معمــول شــامل دار، قــاب، دفتيــن، ســيخ 
ــزات دارای  ــزار و تجهي ــن اب ــك از اي ــر ي ــود. ه ــی( می ش ــو )سركش ــی و قش ــيش(، قيچ ــی )ش ــود كش پ
مشــخصات فنــی ويــژه ای اســت كــه بايــد از جنــس وكيفيــت مناســبی ســاخته شــده باشــند تــا بافنــده 
دچــار مشــكل نگــردد. بــه هميــن منظــور بــرای ســنجش كيفيــت آن هــا مــواردی  را بايــد در نظــر گرفــت.

در جــدول زيــر ضمــن مشــخص نمــودن نــوع ابــزار و تجهيــزات، مشــخصات فنــی و ســنجش كيفــی هــر 
كــدام بــه اختصــار شــرح داده شــده اســت.

              1 - تحلیل تغییرات در ابزار و تجهیزات گلیم و قالی

ــد،  ــتجو کنی ــی را جس ــای محل ــت بافته ه ــواع دس ــدگان ان ــان بافن ــود در می ــی خ ــه زندگ در منطق
ــد.  ــس بگیری ــا عک ــد و از آن ه ــاهده کنی ــت مش ــه دق ــا را ب ــت آن ه ــتگاه های باف ــا و دس داره

ــد. ــرح دهی ــان ش ــان داده و برایش ــان نش ــر هنرجوی ــه دیگ ــا را در کالس ب عکس ه

پژوهش 
کنید
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  الف:  سنجش کیفی ابزار و تجهیزات موجود در تولید گلیم و قالی

سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ابزار و تجهیزات

دار

1. جنس: فلزی )آهن(
2. ايستايی:
  • عمودی

  • افقی )عشايری(
3. اجزا, تشكيل دهنده: راست روها، سردار، 

زيردار، فندک، كوجی، نردبان، تخته

1. استحكام: در مقابل كشش 
چله

2. عدم حركت و ثبات چهارچوب 
دار

3. تناسب ارتفاع و عرض دار
4. تخته قالی دارای طول و عرض 

و ضخامت مناسب باشد.
5. فاصله بين نرده ها مناسب 

باشد. )تنظيم ارتفاع(

قالب

1. جنس: فلز فوالد
2. اجزا, تشكيل دهنده: دسته، تيغه، سر قاب

1. صيقلی بودن سر قاب و 
متناسب با رج شمار قالی

2. تيز بودن تيغه
3. تناسب دسته

دفتین

1. جنس: 
  • فلزی )فوالدی(با قابليت فنری

  • فلزی، چوبی
2. اجزاء تشكيل دهنده: دسته، پره ها

1. صيقلی بودن پره ها و دسته
2. مناسب بودن زاويه دسته

3. متناسب بودن پره ها با 
رج شمار

پودکشــی  ســیخ 
) شــیش (

1. جنس: فلز آهن با قابليت فنری   
2. معموالًعرض آن 1,5 سانتی متر و ضخامت آن 
1 ميلی متر و طول آن بين 40 تا 70 سانتی متر 
است. دارای يك قاب در سر شيش برای گرفتن 

نخ و يك سوراخ در انتها برای آويزان كردن.

صيقلی بودن كل قطعه

قیچی

1. جنس: فلز فوالد
2. اجزا, تشكيل دهنده: دسته، تيغه، پيچ و مهره

1. صيقلی بودن دسته 
2. تيز بودن تيغه

3. كيفيت مناسب ساختاری و 
تركيب اجزا تيغه ها و پيچ اتصال.

قشو ) سرکشی (

1. جنس:  فلزی )فوالدی( با قابليت فنری   
2. دارای دندانه های درشت جهت شانه و 

سركشی پرزها

1. صيقلی بودن دندانه ها
2. يكنواختی دندانه ها
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شکل25-1  سر دار متحرک زاویه دارشکل24-1  فندک دار

شکل27-1 سر دار متحرکشکل26-1  فندک دار لوالیی ) زاویه دار (

امــروزه عــاوه بــر دار ثابــت چــوب، دارهايــی از جنــس فلــز وجــود دارد كــه ســر دار يــا زيــر دار آن متحرک 
ــدام از  ــر ك ــت ه ــم اســتفاده می شــوند.  قابلي ــی و گلي ــت قال ــرای باف ــا ب ــن داره ــردان می باشــند اي و ياگ
ــوع دســت بافته، كار  ــه ن ــا توجــه ب ايــن دارهــا ويژگــی خاصــی را در فراينــد بافــت ايجــاد می كنــد كــه ب
ــان  ــوده و زم ــذار ب ــر گ ــده اث ــرعت كار بافن ــر س ــا ب ــن مكانيزم ه ــی از اي ــان تر می كند.برخ ــده را آس بافن
بافــت را كمتــر می كننــد. برخــی نيــز بــر صــاف و يكدســت بــودن بافتــه اثــر می گذارنــد، ماننــد دارهــای 
ــر روی دار كار  ــه ب ــدن بافت ــا چرخان ــی ب ــای پايين كشــی قال ــه ج ــت ب ــداری باف ــس از مق ــه پ ــردان ك گ

ــد. ــه می ياب ادام
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شــکل29-1 دار افقــی بــا قابلیــت جابه جایــی بــرای بافــت قالــی شکل28-1 سر دار متحرک و زیردار گردان
و گلیــم

نمونه دارهای متداول برای بافت قالی و گلیم

شکل32-1 سیخ پودکشیشکل31-1 قالبشکل30-1 دفتین

ابزارهــای متــداول در بافــت قالــی و گليــم، دفتيــن ) بــرای كوبيــدن رديف هــای بافــت، قــاب )بــرای گــره 
زدن(، ســيخ پودكشــی )بــرای عبــور دادن پــود نــازک و كلفــت در ميــان چله هــا(، قيچــی ) بــرای بريــدن 
ــن  ــه اي ــاز كــردن نخ هــا از يكديگــر( می باشــند. البت ــرای شــانه كــردن و ب ــه ســر پرزهــا( و قشــو )ب اضاف
ــد  ــر چن ــتند. در تصوي ــی هس ــای محل ــوع و نام ه ــكل های متن ــران دارای ش ــف اي ــق مختل ــزار در مناط اب

ــن ابزارهــا مشــاهده می شــوند.  ــه از اي نمون
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ــزار و  ــرده و اب ــتجو ک ــی جس ــود را به صــورت گروه ــی در منطقــه خ ــا گلیم باف ــی ی  چنــد کارگاه قال
تجهیــزات هــر کــدام را از نظــر کیفیــت، ســنجش و گــزارش آن را همــراه بــا تصاویــر در کالس ارائــه 

 . کنید

1  ابــزار و تجهیــزات کارگاه خــود را بررســی کــرده و گزارشــی از ویژگی هــای خــوب و یــا اشــکاالت   
آن را تهیــه کــرده و در کالس مطــرح کنید. 

فعالیت 
عملی

کار گروهی

شکل35-1 قشوشکل34-1 قیچی

ــد  ــود در تولی ــزات موج ــزار و تجهی ــه اب ــا نمون ــی را ب ــتگاه ترکیب ــای دس ــت و ویژگی ه 1  کیفی  
ــل  ــود تحوی ــوز خ ــر آم ــه هن ــم و ب ــی تنظی ــه را در جدول ــه و نتیج ــر مقایس ــا یکدیگ ــرش، ب ف

ــد. دهی
2  در مــورد هــاف نقشــه خوان تحقیــق کــرده) میدانــی- اینترنتــی( و گــزارش کاملــی از ســنجش   

ــرح کنید. ــت آن در کالس مط کیفی
3  ویژگی های کیفی استفاده از دار ارگونومی را تحقیق کرده و در کالس مطرح کنید.  

ــرده و در  ــی ک ــی را بررس ــی معمول ــه قیچ ــبت ب ــه دار نس ــی لب ــری قیچ ــت به کارگی 4   کیفی  
ــد. ــل دهی ــود تحوی ــوز خ ــه هنرآم ــی ب گزارش

 به نظر شما برای بافت فرش های بزرگ پارچه  چند هزار متر مربعی از چه داری استفاده می شود؟ در 
اینترنت جستجو کرده و ویژگی ها و مشخصه های آن را به شکل مکتوب به هنرآموز خود ارائه دهید.

فعالیت 
عملی

پژوهش 
کنید
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نوع ابزار و تجهیزات 
جاجیم

سنجش کیفیتمشخصات فني

دستگاه

1- جنس:
  • چوبی
  • فلزی

2- ايستايی:
  • افقی

  • عمودی
3- اجزای تشكيل دهنده:

زيردار، سردار، سه پايه نگهدارنده، 
كوجی، راست روها

1- استحكام در مقابل كشش چله ها
2- ثابت و محكم بودن پايه های فرو رفته در 

زمين برای دستگاه چوبی
3- تناسب عرض و ارتفاع سه پايه نگهدارنده 

با عرض بافته
4- تناسب قطر كوجی با قطر نخ

5- صيقلی بودن اجزاء ) دستگاه چوبی و 
فلزی(

دفتین

جنس:
  • چوبی
  • فلزی

1- صيقلی بودن تيغه ها و دسته
2- مناسب بودن زاويه دسته با تيغه

ب: سنجش کیفي ابزار و تجهیزات موجود در تولید جاجیم و زيلو

ــزار  ــا و اب ــزای آن ه ــتگاه ها(، اج ــا دس ــو ب ــم وزيل ــد جاجي ــتگاه )تولي ــاب نصــب دس ــال گذشــته در كت س
بافــت جاجيــم و زيلــو، آشــنا شــده ايد. پــس از مــرور آن جــدول زيــر بــه طــور كلــی مشــخصات فنــی و 

ــد. ــان می ده ــا را نش ــت آن ه ــنجش كيفي س

شکل36-1 دستگاه چوبی جاجیم بافی )افقی(
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سنجش کیفیمشخصات فنينوع ابزار و تجهیزات زیلو

1- جنس:دستگاه
  •چوبی

2- ايستايی:
  •عمود

3- اجزاء تشکیل دهنده:

- اتصال محكم اجزاء به يكديگر
- ثابت بودن پايه ها در زمين

- ارتفاع مناسب سه پايه نگهدارنده 
براي دارهاي افقي 

1- جنس:پنجه
•چوبی و فلزي

- دسته چوبي صيقلي 
- پره هاي فلزي صاف و موازي

1- جنس:کمانه
•چوبی

- كامًا صيقلي 

1- جنس:چوشلیت
•چوبی

- كامًا صيقلي 

1- جنس:پشت بند
• فلزي

2- با زنجير فوالدي و سوزن بزرگ

- محكم و مناسب بودن جوش 
ميله فلزي به زنجير 

شکل38-1 پنجه شکل37-1 دستگاه زیلو بافی

  ابــزار و تجهیــزات جاجیــم بافــی در منطقــه خــود را جســتجو کــرده و از آن هــا عکــس گرفتــه و 
ویژگــی آن هــا را بــه طــور دقیــق بنویســید، ســپس در کالس ارائــه کنیــد.

فعالیت 
عملی
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1  ابــزار و تجیهــزات زیلوبافــی را جســتجو کــرده) میدانــی- اینترنتــی( و محاســن و معایــب هــر   
یــک را بــه تفصیــل توضیــح دهیــد.

2  ابــزار و تجهیــزات جاجیــم و زیلــوی موجــود در کارگاه را فهرســت بــرداری کــرده و در جدولــی   
مشــخصات فنــی و کیفیــت هــر کــدام را بــه تفکیــک شــرح داده و در کالس مطــرح کنیــد.

ــرای بافــت جاجیــم و  ــزات جدیــدی ب ــزار و تجهی ــد، چنان چــه اب ــتجو کنی ــی جس در محــل زندگ
یــا زیلــو ســاخته شــده اســت، از آن عکــس بگیریــد. ســپس در یــک جــدول تفــاوت آن را بــا ابــزار 

قبلــی و ویژگی هــای خاصــش نوشــته و بــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد

فعالیت 
عملی

پژوهش 
کنید

شکل40-1 پشت بند شکل39-1 کمانه

ــرای  ــی ب ــتگاه های مختلف ــا و دس ــد، داره ــاهده كردي ــل مش ــه قب ــر چندصفح ــه در تصاوي ــور ك همان ط
ــاص  ــری خ ــف و كارب ــدازه مختل ــاد  و ان ــا ابع ــدام از آن ه ــر ك ــود. ه ــتفاده می ش ــرش اس ــواع ف ــت ان باف
ــورد  ــی بيشــتر در م ــوژی و آگاه ــد تكنول ــد. رش ــه را دارا می باش ــر دو دســت بافت ــا حداكث ــك ي ــت ي باف
ــوند  ــد ش ــی تولي ــه دارهاي ــد از جمل ــی جدي ــه تجهيزات ــت ك ــده اس ــث ش ــت باع ــای باف ــواع مكانيزم ه ان
ــند.  ــته باش ــی را داش ــو و قال ــم، زيل ــم، جاجي ــای گلي ــد بافت ه ــد تولي ــری در فرآين ــت به كارگي ــه قابلي ك
همچنيــن ابزارهايــی توليــد شــوند كــه تــاش شــده اســت در ايــن ابزارهــا اصــول ارگونومــی تــا حــدودی 
رعايــت شــوند تــا هنــگام كار بــرای بافنــده خســتگی كمتــری را بــه همــراه داشــته باشــد. نمونه هايــی از 

ــود. ــر مشــاهده می ش ــر زي ــی در تصاوي ــتگاه تركيب ــا و دس ــن ابزاره اي

سنجش کیفي ابزار و تجهیزات پیشرفته در تولید گلیم و فرش
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سنجش کیفیتمشخصات فنينوع ابزار تجهیزات

دستگاه ترکیبي

اتصال قطعات دستگاه: جوش فلز

طول دستگاه: 150 سانتي متر

عرض دستگاه: 50 سانتي متر

ارتفاع ثابت دستگاه: 210 سانتي متر

ارتفاع متغير دستگاه: 320 
سانتي متر

وزن دستگاه: 115 كيلو گرم

رنگ دستگاه: اپوكسي ضد ضربه و 
ضد خش

قابليت انواع شيوه هاي فارسي و تركي در قالي و 
همين طور بافت گليم، جاجيم و زيلو؛

قابليت  كه  شده  طراحي  طرفه  دو  بصورت  دستگاه 
بافت همزمان در دو طرف دستگاه را دارد و همچنين 
ثابت، متحرک و فندک  انواع دار  به  تبديل دستگاه 
دار قالي و تبديل شدن دستگاه به دار گليم و دستگاه 

جاجيم و زيلو؛

دستگاه  در  سردار  و  زيردار  ارتفاع  تنظيم  قابليت 
صورت  مهره  و  پيچ  از  استفاده  با  دستگاه  تنظيم   (

مي گيرد(؛

صورت  به  بافنده  چهارتا  تا  دو  براي  بافت  امكان 
ارتفاع  تنظيم  قابليت  بر روي يك دستگاه.  همزمان 

پايين؛ تير  و  باال  تير 

قابليت باز و بسته شدن چوشليت و تنظيم طول 
آن ها؛

قابليت تنظيم فاصله پشت بند تا بافنده و قرارگيري 
چوب هاي كمان؛

جهت  دستگاه  طرف  دو  در  نيمكت  داشتن  همراه 
نشستن بافنده اين نيمكت ها كاربرد صندوق و جعبه 
جهت نگهداري ابزارآالت بافت و همين طور نگهداري 

وسايل بافنده و لباس كار را دارد.

شکل41-1 دستگاه ترکیبی
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ــده  ــاخته ش ــت س ــه باف ــرفته تری در زمين ــای پيش ــتر ابزاره ــای بيش ــا پژوهش ه ــان  ب ــروزه متخصص ام
ــوند: ــاهده می ش ــر مش ــر زي ــا در تصاوي ــی از آن ه ــه نمونه هاي ــت ك اس

ــته و  ــی نوش ــت در جدول ــا دق ــد را ب ــاهده می کنی ــر مش ــه در تصوی ــدی ک ــزار جدی ــای اب ویژگی ه
ــد. ــه دهی در کالس ارای

فعالیت 
عملی

شکل44-1 قالب ارگونومیشکل43-1 دار ارگونومیشکل42-1 هاف نقشه خوان

شکل47-1 دستگاه دارکشیشکل46-1 دستگاه پرداخت جدیدشکل45-1 قیچی لبه دار

شکل49-1 دفتین ارگونومیشکل48-1 قشوی  ارگونومی
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عنوان پودمان
فصل  

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد

)کیفیت( 
استانداردنتایج

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کیفیت 
سنجی مواد
 اولیه ، ابزار
 و تجهیزات

 فرش

تحلیل مواد اولیه 
فرش

سنجش کیفیت 

انواع مواد اولیه 

فرش به روش های 

تجربی ، مشاهده ای

 و آزمایشگاهی 

وتحلیل تغییرات 

ابزار و تجهیزات 

فرش

باالتر 
از حد 
انتظار

 ، پشمی  نخ های  کیفیت  صحیح  -سنجش 
پنبه ای و ابریشمی فرش به روش تجربی، 

آزمایشگاهی و  ای  مشاهده 

-مقایسه نخ های خالص از جنس پشم ، پنبه 
و ابریشم از نخهای ناخالص و مصنوعی

-مقایسه و بررسی نخ های مرغوب و نامرغوب 
از جنس های مختلف 

-مقایســه و بررســی ویژگیهــای نخ هــای 
ــه ای ــا کارخان دســت ریس ب

-مقایسه و بررسی رنگ گیاهی و شیمیایی 
در نخ های مختلف 

شده  رنگ  نخ های  بررسی  و  مقایسه   -
مختلف جنس های  از  نامرغوب  و  مرغوب 

-مقایسه و بررسی کیفیت ابزار و تجهیزات 
موجود با ابزار ارگونومی و جدید
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در حد 
انتظار

- سنجش صحیح کیفیت نخهای پشمی ، 
ابریشمی و پنبه ای به روش تجربی و 

مشاهده ای

-مقایسه کیفیت رنگرزی نخ های مختلف

- مقایسه نخ های دست ریس و کارخانه ای

- مقایسه و بررسی کیفیت ابزار و 
تجهیزات موجود 
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تحلیل تغییرات در 

ابزار و تجهیزات 
فرش

پایین تر 
1 توانایی انجام یکی از شایستگی هاازانتظار

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20

             جدول ارزشیابی


