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

فصل 5

برش و تثبيت نقشه
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استاندارد
تقسيم بندي نقشه، شماره گذاري و برش قطعات نقشه هاي فرش بر اساس ترتيب بافت آنها  عملکرد

نقشه هاي فرش براي اين تهيه مي شوند تا مانند دستور العملي در اختيار بافندگان قرار گرفته و آنان از روي 
اين نقشه ها، بتوانند رنگ الياف، تعداد و محل گره ها را خانه به خانه تشخيص داده و در بافت فرش دچار 
اشتباه و سر درگمي  نشوند. از آنجايي كه ابعاد و اندازه نقشه هاي فرش متفاوت است و بايد در مقابل ديدگان 
نظر گرفته شود. در گذشته هر منطقه  كار در  اين  براي  مناسبي  راه حل  است  بگيرد، الزم  قرار  بافندگان 
روش مخصوصي براي تقسيم بندي و برش نقشه داشت. اما امروزه بيشتر مناطق به روش هاي مشابهي دست 

يافته اند، كه اين مسئله نيز نتيجه ساليان سال تجربه هنرمندان و دست اندركاران هنر فرش مي باشد.
در اين فصل، شما با به كار گيري قواعد و اصول رايج در بازار كار، نقشه هاي فرش خود را تقسيم بندي كرده و برش 
خواهيد زد. و سپس آنها را تثبيت خواهيد نمود. عالوه بر آن با روش آماده سازی برای چاپ، تقسيم بندي و برش 

و تثبيت نقشه هاي رايانه اي نيز آشنا خواهيد شد.

واحد یادگیری 5 : شایستگی  برش نقشۀ فرش

آيا تاكنون نقشه هايي را كه بافندگان از روي آن بافت را انجام مي دهند، ديده ايد؟ فكر مي كنيد چرا و چگونه اين 
قطعه ها برش خورده اند؟ آيا محاسبات ويژه اي دارد؟ ابزار برش چيست؟ آيا با توجه به تنوع ابعاد نقشه هاي فرش، 

استاندارد خاصي براي تقسيم بندي و برش هر كدام از اين نقشه ها وجود دارد؟
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برش نقشه

در صورت بزرگ بودن نقشه فرش ضرورت دارد به منظور 
راحتی در حمل و نقل، سهولت استفاده توسط بافنده و 
ايجاد شرايط مناسب براي حفظ و نگه داري نقشه، آن 

را برش داده و به قطعات كوچک تر تقسيم نمود.

و  اصول  تابع  كوچک تر،  قطعات  به  نقشه  برش  اما 
قواعدي انجام مي گيرد.

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

 با يكديگر بحث و تبادل نظر كنيد، كه چه عواملی باعث مي شوند كه يک نقشه به قطعات كوچک تر تقسيم 
شود؟

برش نقشه فیلم 27

بحث و 
گفت وگو



224

توجه کنید

 اصول تقسيم بندي نقشه 

 قطعات هر نقشه، به طور معمول، حداقل 5 رديف و حداكثر 10 رديف خانة بزرگ شطرنجي )خانه 10 تايي( باشد.
 تقسيمات در جهت عرض نقشه انجام شود )طول يا بلنداي نقشه، به قطعات كوچک تر تقسيم شود(.

 عرض هر قطعه، حداكثر 100 سانتي متر باشد. بيش از اين مقدار به دو قسمت مساوي تقسيم شود.
 تا جايي كه امكان دارد، خط برش روي خطوط ضخيم شطرنجي قرار بگيرد.

 خط برش، كامالً مستقيم و صاف باشد.
 در نقشه هاي دستي، سعي شود حاشيه، كامالً مجزا و به صورت يكپارچه باشد. در غير اين صورت، خطوط 

تقسيم بندي مطابق با خطوط حميل و روي خط هاي جدا كنندة اجزای حاشيه قرار بگيرد. 

 در تقسيم بندی واگيره ها و مرزهاي قرينه سازي نقوش، بايد بيشتر دقت شود.

گاهي طرح و نقش به كار رفته در نقشه، به گونه اي است كه بايد بعضي از قواعد را در نظر نگرفت، يک يا دو 
رج باال و پايين كردن خط برش باعث راحت تر شدن بافت فرش خواهد شد. چنانچه نقش ديده شود و بافنده 

درك بهتري از آن داشته باشد، سريع تر خواهد بافت.

 اصول برش نقشه

به طور كلي برش نقشه، همانند برش كاغذ شطرنجي است. يعني با همان ابزارها و همان اصول و توجه به 
نكات ايمني بايد كار كرد.

اگر نقشه به صورت دستي كار شده است:
 ابتدا براي حاشية نقشه برنامه ريزي كنيد. اگر عرض حاشيه حداكثر100سانتي متر و طول يا بلنداي آن 
بايد حاشيه را به  حداكثر 30 سانتي متر باشد، آن را به صورت يكپارچه در نظر بگيريد. در غير اين صورت 
اجزای كوچک تر تقسيم نموده و برش بزنيد. در چنين شرايطي حاشية پهن را از ديگر اجزاء جدا مي كنند و 

حاشية باريک همراه با زنجيره ها و ساده بافي نقشه را در بخش ديگري قرار مي دهند.

گوشة حاشيه كه نقش در آن با زاوية 90 درجه چرخش مي كند، بايد به صورت يكپارچه در نظر    
گرفته شود.

  چنانچه الزم شود عرض نقشه نيز تقسيم شود، خط برش روي محور قرينه سازي نقوش و يا خطوط 
بين واگيره ها قرار داده شود.
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ـ   5  ـ استفاده از خط كش فلزي براي برش نقشه شكل 3

 براي برش از خط كش فلزي و كاتر 
استفاده كنيد.

 كاغذ نقشه را روي ميز شيشه اي با نوار 
چسب ثابت كنيد.

 خط كش را دقيقاً روي خط بين خانه هاي 
شطرنجي قرار بدهيد.

 قبل از استفاده از كاتر، دقت كنيد 
تيغه كاتر سالم و كاماًل تيز باشد. 

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

 هيچ يک از اشتباهات برش نقشه، قابل برگشت 
بررسي  را  جوانب  تمام  برش  از  قبل  بود.  نخواهد 

كنيد.
 هرگز براي برش نقشه از قيچي استفاده نكنيد.

اصول ايمني در استفاده از كاتر را با خود ایمنی
مرور كنيد. اين اشتباه قابل جبران نيست.
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تجربه و
 عمل

 نقشه رنگ آميزی شده خود را )دستی يا رايانه ای( به دقت روی سطح شيشه ای قرار داده آن را با چسب 
نواری ثابت كنيد. با تقسيم بندي، شماره و عالمت گذاري، آن را براي برشي آماده كنيد.

 هر قسمت را شماره گذاري و جهت قرارگيري نقشه را مشخص كنيد. )جهت اصلی نقشه فرش را به سمت 
باال با ماژيک مشخص كنيد(.

 تيغه كاتر را با زاويه اي حدود 30 درجه روي نقشه قرار دهيد تا برش راحت تر انجام شود.
 قطعات برش خورده را به دقت شماره گذاری كنيد.

 شماره بندی قطعات را بررسي كنيد.
 مشخصات كامل نقشه، شماره قطعه و جهت قرارگيري قطعات را در قسمت گوشه بيرونی نقشه بنويسيد، 

تا بافنده نياز نداشته باشد كه هر بار تمام نقشه را بررسي كند.

نقشه هاي فرش نفيس و منحصر به فردي كه در موزه ها و گنجينه اسناد خطي كتابخانه ملي ايران و ديگر 
مراكز نگه داري مي شوند، نشان از آن دارد كه هنرمند نقاش نقشه هاي فرش، آثار هنري خود را با دقت و 
هوشياري كامل به گونه اي ساخته اند كه كمتر آسيب ديده و ماندگاري بيشتري پيدا كند. همان طور كه تنوع 
بسياري در طرح ها و نقش هاي فرش ديده مي شود، روش هاي متفاوتي نيز در تقسيم بندي و تثبيت نقشه هاي 
از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و كاربردها و مزايايی نسبت به  آنها نيز وجود داشته است، كه هريک 

يكديگر دارند.

واحد یادگیری 6: شایستگی تثبيت نقشه فرش

قطعات برش خوردة نقشة فرش را ديده ايد؟ آيا به سطح زيرين نقشه و الية روی آن توجه كرده ايد؟ چند نوع 
از قطعات نقشه را ديده ايد كه سطح زيرين آنها از جنس های مختلفی است؟ ويژگی های هر يک چيست؟ به 
روكش اين نقشه ها توجه كنيد، آيا براق و ليز است؟ فكر می كنيد كه سطح اين قطعه نقشه ها با چه ماده ای 

آغشته شده است؟ و برای چه؟

استاندارد 
تثبيت نقشه با استفاده از مواد چسبنده و شفافعملکرد

تثبیت نقشه

منظور از تثبيت نقشه، هرگونه عملياتي كه باعث مقاوم سازي كاغذ نقشه در برابر عوامل آسيب رسان باشد، 
خواهد بود. كارهايي كه براي مقاوم سازي نقشه، انجام مي شوند، به طور كلي در دو مرحله بسترسازی كاغذ 

نقشه و آستركردن نقشه انجام مي شود.

فیلم 28
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شكل 5  ـ 5  ـ یك نقشه قدیمي كه روي ورقه هاي چوب چسبانده شده است.

ـ  5  ـ چسب چوب و چسب صحافيشكل 6  ـ 5 ـ چسب پاتكس مناسب چسباندن كاغذ  شكل 7

2ـ آستر كردن نقشه: اين مرحله به معناي ايجاد يک الية شفاف و مقاوم در برابر آب و رطوبت، روي كاغذ 
نقشه مي باشد. در گذشته براي آستركردن از موادي مانند روغن جال استفاده مي شده است. البته امروزه هم 
از روغن جال استفاده مي شود. اما چنانچه اصول استفاده از اين روغن رعايت نگردد، پس از مدتي روغن جال 

تغيير رنگ داده و باعث تيرگي و بروز مشكل در نقشه خواهد شد.

1ـ بسترسازي كاغذ نقشه: در اين مرحله قطعات برش خوردة نقشه با چسب هاي مايع مثل سريش، پاتكس 
و يا چسب چوب روي بستري از جنس چوب )تخته، فيبر و سه اليي(، مقوا و يا پارچه چسبانده مي شوند.
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ـ  5  ـ نقشه هایی كه به دليل استفاده از مواد نامرغوب در آستري آنها، آسيب دیده اند. ـ  5 و 9 شكل 8  

امروزه براي آستركردن آثار كاغذي، روش ها و تكنيک هاي پيشرفته اي به كار گرفته مي شود. مانند استفاده از 
افشانه ثابت كننده )اسپري فيكساتيو(، افشانه كيلر، روكش هاي ِسلفون و در نهايت تكنيک لَمينت كه از ديگر 

روش ها مطمئن تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود.

ـ  5  ـ نقشۀ لمينت شده شكل 10

 تشریح دالیل تثبيت نقشه
همواره برای نگهداری طوالنی مدت و جلوگيری از آسيب رسيدن به نقشه فرش )دستی يا رايانه ای( بايد آن را 
تثبيت نمود. تثبيت مانع از پارگي، خيس شدن و كثيف شدن كاغذ نقشه می شود، ضمناً به راحتي در ال به الی 
بافنده، راحت تر خواهد كرد. همچنين  برای  را  نقشه  قرار مي گيرد كه خواندن  قالي  نخ هاي چله، روي دار 
تثبيت نقشه، باعث جلوگيری از ريزش رنگ و جلوگيری از رنگ پريدگی آن مي شود. )به ويژه نقشه های جديد 

كه توسط چاپگرها تهيه شده اند(.
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فیلم 29

روش ها و مراحل تثبیت نقشه

 تهيۀ شناسنامه ، عالمت و شماره گذاری روی بخش های مختلف نقشه

بعد از تقسيم بندی نقشه و قبل از برش و جداسازی قطعات آن، بايد خالصه ای از مشخصات نقشه كه شامل: 
نام نقشه، شماره و كد نقشه، رج شمار و اندازة طول و عرض فرش ، تعداد قطعات نقشه و شمارة هر قطعه و 

جهت قرارگيری آن برای بافت تهيه شود و در كنار هر قطعه نصب گردد.
اين كار باعث می شود كه بافندگان فرش، به راحتی متوجه رج شمار و اندازة فرش شوند و در زمان بافت هر 

قطعه را به نوبت برداشته و با توجه به عالمت روی آن، نقشه را درجهت درست مقابل خود قرار دهند.
برخی عالوه بر موارد فوق، جدولی نيز برای نمونة رنگ های به كار رفته در نقشه نيز تهيه كرده و كنار هر 
قطعه قرار می دهند. اين كار باعث می شود كه بافنده به سرعت متوجه تعداد رنگ الياف مورد نياز برای بافت 

فرش شود.

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

شناسنامه های قطعات می توانند در پشت هر قطعه از نقشه نصب گردند. اما راه بهتر آن است كه در كنار هر 
قطعه از نقشه اين شناسنامه آورده شود. اصولی تر آن خواهد بود كه شناسنامة رنگ بندی و حتی نمونة اليافی 

كه در هر قطعه استفاده می شود، در كنار قطعات آورده شوند.

رج شمار:

سانتی متر
سانتی متر
سانتی متر
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ـ  5 ـ نحوه قرارگيری شناسنامه، شماره قطعه، نمونه رنگ و الياف و عالمت قرارگيری نقشه شكل 12

تقسیم بندی نقشه

از اين گفته شد كه در نقشه های دستی، حاشيه و متن را مستقل و جداگانه تقسيم بندی می كنند.  پيش 
در سال های اخير تعدادی از افراد معتقدند كه حاشيه و متن، به صورت متصل به يكديگر، بايد تقسيم بندی 
عرضی شده و برش داده شوند)مخصوصاً برای نقشه های رايانه ای(. دليل اين امر هم اين گونه بيان می كنند كه 
بافندگان در زمان بافت، فرش را رج به رج می بافند و در هر رج، هم گره های حاشيه و هم گره های متن، در 

كنار هم بافته می شوند. پس جدا بودن حاشيه از متن، مشكالتی را برای بافنده ايجاد خواهد كرد. 

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

قطعۀ 5 از 6
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ـ  5  ـ نقشه دستی فرش قبل و پس از برش شكل 13

قبل از برش                                                                         پس از برش

اثر یاسمن ذاكری هنرجوی رشتۀ طراحی و نقاشی فرش، كاردانش ـ خراسان رضوی
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پس از برش قطعات در نقشه های دستی و بسترسازی آنها، نوبت به نوشتن مشخصات، شماره و عالمت گذاری 
قطعات نقشه می رسد. مشخصات هر قطعه در پشت بستر چسبانده يا نوشته می شود.

اما در نقشه های رايانه ای، اغلب نقشه را در محيط فتوشاپ، قطعه به قطعه جدا كرده و با فاصله روی يک صفحة 
بزرگ تر قرار می دهند. )يعنی نقشه قبل از چاپ، تقسيم می شود و بعد از چاپ، قطعات برش داده خواهند شد(. 
در همين مرحله شناسنامه و شماره قطعه و حتی جدول رنگ برای هر قطعه، طراحی و در كنار قطعات نقشه 
چيدمان می كنند. و حتی برای برش و جداسازی قطعات از يكديگر نيز خط هايی بين فواصل قطعات ترسيم 

می شود.

نام »پالتر« شناخته  به  دستگاه های چاپ كه   
يعنی  هستند.  متفاوت  عرض  دارای  می شوند، 
مشخصی  عرض  با  كاغذهايی  روی  چاپ  توانايی 
 ،120  ،90 عرض  آنها  كاغذهای  استاندارد  دارند. 
فراوان ترين  كه  است.  سانتی متر   200 و   150
آنها 90 سانتی متری است و در اكثر دفاتر فنی و 

خدمات چاپ و پرينت يافت می شود.
پس برای آنكه در چاپ نقشه های خود با مشكل 
رو به رو نشويد، قطعات نقشه را در صفحاتی با عرض 

حداكثر 80 سانتی متر چيدمان كنيد.

 طول اين صفحات اهميت ندارد. عرض آنها مهم 
است.

ـ  5 ـ تقسيم بندی و برش هم زمان  شكل 14
حاشيه و متن در نقشه رایانه ای

كد نقشه: 95/121 ـ طرح: ايلياتی ـ اندازه 70 ×120 سانتی متر ـ فارسی باف ـ رج شمار 30 گره در 6/5 سانتی متر
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قطعۀ 6 از 6

قطعۀ 5 از 6

قطعۀ 4 از 6قطعۀ 4 از 6

قطعۀ 3 از 6

قطعۀ 2 از 6

قطعۀ 1 از 6
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برش و تثبیت نقشه

آماده سازی نقشه رایانه ای فرش برای چاپ، برش و تثبیت

نقشه های رايانه ای كه در محيط فتوشاپ اجرا شده اند، به دليل آنكه با رزولوشن بسيار پايين كار شده اند، 
بايد پس از اتمام كار و شطرنجی كردن، آنها را برای چاپ آماده كرد.

تهیة نسخه خروجی
همان گونه كه در حرفه عكاسی، عكاسان فيلم و يا نسخة اصلی عكس را به عنوان سرماية خود می دانند و به 
هيچ عنوان آن را در اختيار مشتريان قرار نمی دهند؛ صاحبان كارگاه های بافندگی فرش نيز نقشه های فرشی 
كه در اختيار دارند را تحت عنوان سرماية اصلی خودشان، به شدت مراقبت می كنند. در اين بين طراحان و 
نقاشان نقشه فرش نيز بايد از نسخه های اصلی طراحی ها و نقشه هايشان مراقبت كنند و آنها را هرگز از دست 
ندهند. مخصوصاً فايل های ديجيتالی از نقشه های فرش را بايد به شدت مراقبت كرد. چرا كه به راحتی قابل 

تكثير و قابل تغيير می باشند.
به همين داليل بايد نسخه ای كه برای چاپ می فرستيم، نسخه اصلی نباشد. ضمناً برای چاپ يک نسخه، 

شرايطی الزم است كه بايد بر آن اساس، نقشه های فرش را برای چاپ آماده كرد.

 File تهيه نسخه پشتيبان: فايل اصلی نقشه كه اكنون شطرنجی شده است را باز كنيد. از طريق منوی 
گزينة Save   as را انتخاب كنيد )يا از كليد های ميانبر Ctrl+Shift+S استفاده كنيد(. پنجره ذخيره سازی باز 

خواهد شد. با نام گذاری جديد، از اين فايل يک نسخه پشتيبان تهيه كنيد.
 یكی كردن الیه های نقشه: چنانچه نقشه دارای اليه می باشد، در فهرست تنظيمات پالت اليه ها گزينة 

Flatten Image را انتخاب كنيد. تمام اليه ها در هم ادغام خواهند شد.

 اصالح ابعاد و اندازه نقشه: طول و عرض نقشه را از طريق منوی Image Size، بررسی كنيد. خواهيد ديد 
كه به دليل افزايش ده برابری تعداد پيكسل ها قبل از شطرنجی كردن، طول و عرض نقشه نيز ده برابر شده 

است. اندازة طول و عرض را اصالح كنيد و رزولوشن نقشه را به 300 پيكسل در اينچ تنظيم كنيد.

ـ   5 ـ افزایش ده برابری طول و عرض نقشه شكل 15
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 تغيير فرمت نقشه: در پنجره Save as، فرمت Tiff يا )BMP (Bitmap را انتخاب و ذخيره كنيد. اكثر 
كاربران، فرمت Tiff را برای چاپ پيشنهاد می كنند. اما اگر به فايلی با كيفيت باال و حجم كمتر نياز داشته 

باشيد، فرمت BMP مناسب خواهد بود. حجم فرمت BMP يک سوم فرمت Tiff می باشد.
 برش نرم افزاری و چيدمان قطعات نقشه: با توجه به ابعاد نقشه و امكانات چاپ، ابعاد صفحه ای را كه 

چيدمان روی آن صورت می گيرد، تعريف كنيد. 

 مـعمولی تـرين ابعاد، عرض 85 سانتي متـر است. چون كوچـک تريـن دستـگاه » پالتر« دارای عرض 
90  سانتي متر می باشد. و معموالً يک الی دو سانتي متر هم حاشية سفيد برای كاغذ در نظر گرفته می شود.

صفحه ای با عرض 85 و طول )بستگی به اندازه و تعداد قطعات نقشه دارد( ايجاد كنيد. با استفاده از خط كش 
افقی، خطوط راهنما با فواصل 5 يا 10 خانة بزرگ شطرنجی، روی نقشه قرار دهيد )برخی بافندگان، قطعات 

نقشه را به صورت 10 خانه و برخی به صورت 5 خانه سفارش می دهند(.

شكل 16ـ 5 ـ تقسيم بندی نقشه با خطوط راهنما

 خطوط راهنـما دقيـقـاً روی خـط بين 
خانه ها قرار بگيرد. در صورت امكان ضخامت 
خطوط را به دو قسمت مساوی تقسيم كند.

 ،)Zoom( با استفاده از ابزار بزرگ نما 
تصوير را بزرگ كنيد و محل قرارگيری 
خطوط راهنما را بين خانه های شطرنجی 

تنظيم كنيد.
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 با ابزار انتخاب چهارضلعی )Rectangular Merquee(، هريک از قطعات نقشه را به ترتيب از پايين به باال، 
انتخاب كنيد.

 از كليدهای ميانبر Ctrl+C برای كپی كردن قطعة انتخاب شده استفاده كنيد.
 به صفحه سفيدی كه ساخته ايد وارد شويد. و از كليدهای ميانبر Ctrl+V برای بازسازی قطعه كپی شده 

استفاده كنيد.
به ترتيب تمام قطعات را انتخاب، كپی و در صفحه سفيد بازسازی كنيد.

 زير هر قطعه شناسنامه نقشه و شماره قطعه را تايپ كنيد. 

شكل 17ـ 5 ـ چيدمان قطعات در یك صفحه، آماده سازی برای چاپ

 از طريق Flatten Image در فهرست تنظيمات پالت اليه ها، تمام اليه ها را ادغام كنيد.
 فايل را نام گذاری و با فرمت Tiff يا BMP ذخيره كنيد.

اكنون اين فايل آماده چاپ می باشد.

كد نقشه:95/121   نام نقشه: قشقایی   اندازۀ نقشه: 35 در60 سانتی متر   اندازۀ قالی: 70 در120 سانتی متر   رج شار 30 در 6/5 سانتی متر

كد نقشه:95/121   نام نقشه: قشقایی   اندازۀ نقشه: 35 در60 سانتی متر   اندازۀ قالی: 70 در120 سانتی متر   رج شار 30 در 6/5 سانتی متر

2 از 6

1 از 6
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تجربه و
1 نقشه های دستی را عالمت گذاری و برش دهيد. عمل

2 نقشه های رايانه ای خود را، با نام جديد در فرمت Tiff ، كپی برداری و Save as كنيد.

3 در محيط فتوشاپ، نقشه ها را عالمت گذاری و به قطعات مناسب برش داده و در صفحه ای بزرگ تر چيدمان 

كنيد.
4 برای نقشه ها جدول رنگ، شناسنامه، شماره و عالمت قرارگيری تهيه و در كنار هر يک از قطعات قرار 

بدهيد.
5 اليه های نقشه را در هم ادغام كنيد و با فرمت Tiff يا BMP ذخيره كنيد.

6 نقشه را برای چاپ به مراكز فنی ارائه كنيد.

در مورد سؤال زیر با یكدیگر بحث و گفت و گو كنيد:
 برش و جداسازی قطعات نقشه در محيط فتوشاپ، چه مزايايی در پی خواهد داشت؟

بحث و 
گفت وگو
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تثبیت نقشة فرش رایانه ای

پيش تر نيز گفته شد كه نقشه هاي دستي به چه روش و اصولي برش داده مي شوند. نقشه هاي رايانه اي نيز 
پس از چاپ بايد برش داده شده و به قطعات كوچک تر تقسيم شوند. 

چنانچه نقشه به صورت كامل و بدون جداسازي نرم افزاري، چاپ شده باشد، در برش آنها همانند نقشه هاي 
دستي عمل خواهد شد. اما اگر نقشه ها قبالً در فتوشاپ به قطعات كوچک تر جداسازي شده باشند، برش 
آنها صرفاً براي تقسيم بندي قطعات از يكديگر خواهد بود. در اين حالت خط برش بين فاصلة قطعات انجام 

مي شود.

تثبيت قبل از برش
2ـ لمينت

لمينت  چاپ،  از  بعد  رايانه اي،  نقشه هاي  اغلب   
تثبيت مي كنند.  را  آنها   ، تكنيک  اين  با  و  مي شوند 
در چنين حالتي، برش قطعات بعد از تثبيت صورت 
مخصوصي  دستگاه  با  نقشه  كردن  لمينت  مي گيرد. 
انجام مي شود. لمينت از دو اليه ورق شفاف پُليمري 
و  داغ  غلتک هاي  توسط  كه  است  شده  تشكيل 
كاغذي  آثار  و  نقشه  روي  و  پشت  در  پرس كننده 

چسبانده مي شوند.
ورق هاي لمينت، يكي براق و ديگري مات مي باشند.

 لمينت نقشه فرش، بايد با ورق هاي مات انجام 
تأكيد  موضوع  اين  روي  كار،  سفارش  زمان  شود. 

كنيد.

ـ  5 ـ نقشه دستی لمينت شده شكل 18
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به چه علت لمينت نقشة فرش بايد به صورت مات انجام شود؟

مزایاي لمينت
 كاماًل ضدآب مي باشد، به طوري كه مي توان با پارچة مرطوب، آلودگي هاي روي نقشه را تميز كرد.

 وزن و ضخامت كم قطعات نقشه، كه امكان كالسور سازي و بايگاني كردن آنها را بسيار راحت كرده است.
 هم بستر می باشد و هم آستر است، زيرا يک اليه در پشت و يک اليه روی نقشه قرار می گيرد.

 ايستايي، كه به راحتي بين نخ هاي چله قرار مي گيرد و استفاده براي بافندگان را راحت كرده است.
 مقاومت در برابر نيروهاي كششي؛

 مقاومت در مقابل ميكروارگانيسم ها )قارچ، كپک( و حشرات )موريانه(؛
 مقاومت در مقابل مواد شيميايي )اسيدها، قليايي ها و ...(؛

بحث و 
گفت وگو

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

استفاده مي باشد. 
مراحل چسباندن الیي چسب

 نقشه را روي سطح شيشه اي كاماًل تميز قرار مي دهند. 
 پشت نقشه بايد به سمت باال باشد.

نوعي چسب حرارتي  با  كه  پارچة اليي چسب  از  آن طرف   
تشخيص  قابل  بودنش  براق  خاطر  به  )كه  است  شده  پوشانده 
مي باشد( را روي نقشه قرار مي دهند )طوري كه سمت چسب دار 

پارچه به طرف پشت نقشه باشد(. 

ـ   5  ـ چسباندن پارچۀ الیي چسب، پشت نقشه ـ   5 ـ درجۀ تنظيم حرارت اتوشكل 19  شكل 20
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بحث و 
گفت وگو

 سپس اتوي داغ را روي پارچه حركت مي دهند. حرارت 
اتو باعث چسبيدن پارچه، در پشت نقشه مي شود.درجه 
حرارت اتو را روي دماي پايين قرار دهيد. اگر دماي اتو، 
حرارت الزم براي ذوب چسب نداشته باشد، دماي آن 
را كم كم افزايش داده و تأثير آن را روي اليي چسب 

بررسي كنيد.
را  چسب  اليي  اتو،  افقي  برگشت  و  رفت  حركت  با 

مرحله به مرحله از باال به پايين نقشه بچسبانيد. 

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

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

مزایاي الیي چسب
 وزن و ضخامت كم قطعات نقشه، )امكان كالسور سازي و بايگاني كردن راحت آنها(؛
 ايستايي نسبي )قرارگيري آسان بين چله هاي دار و استفاده راحت براي بافندگان(؛

 مقاومت در برابر نيروهاي كششي؛

براي ضد رطوبت كردن نقشه در وضعيت اليي چسب، مي توان از افشانه هاي تثبيت كننده و محافظ رنگ از 
قبيل افشانه كيلر و افشانه روغن جال استفاده كرد.

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

نقشه را براي بافندگان سخت و مشكل نكند.



240

روش ها و مراحل بسترسازي با مواد مناسب

در گذشته كه هنوز سه اليي و فيبر توليد نمي شد، براي بسترسازي از تخته هايي كه با همين هدف برش داده 
شده بودند، استفاده مي شده است. اما با گذشت زمان، فيبر و سه اليي جايگزين تخته شد.

براي چسباندن نقشه روي بسترهاي چوبي و مواد مشابه از چسب هاي محلول در آب )مانند سريش و سريشم( 
استفاده مي شد. با پيدايش چسب هاي پلي ونيل استات مانند چسب مخصوص صحافي و چسب چوب، استفاده 

از آن چسب هاي قديمي را كاهش داد.

ـ  5  ـ چسب صحافي و چسب چوب شكل 22

روش چسباندن كاغذ روي فيبر و سه الیي
 آماده سازي بستر: با توجه به ابعاد قطعات نقشه، 
اندازه فيبر يا سه اليي تعيين مي گردد. بسترهاي چوبي 
از هر طرف دو الي سه سانتي متر بزرگ تر از قطعات 
نقشه در نظر گرفته مي شوند. سپس محدودة مياني 

بستر به اندازه نقشه عالمت گذاري خواهد شد.

بـوده  تاب  بايسـتی بدون  تـختـه سـه اليـی:   
و سطح آن كامالً مسطح باشد و هنگام برش زدن 
دقـت كنيد كه اندازه دقيق نقشه فرش يا قطـعات 

برش خوردة نقشه فرش باشد.

 آماده سازي چسب: چسب را با حالل رقيق مي كنند )چسب چوب و چسب صحافي با آب رقيق مي شوند(. 
 چسب كاري سطح بستر: با استفاده از قلم موي مناسب، محدودة نقشه را روي بستر، چسب كاري مي كنند.

ـ   5  ـ چسب پاتكس شكل 23

اين بخش  چسباندن نقشه روي بستر: معموالً   
نقشه  انجام مي شود. گوشه هاي  نفر  از كار توسط دو 
را گرفته و يک طرف نقشه را نسبت به لبه هاي بستر 
مماس كرده و به آرامي،  نقشه را روي بستر می چسبانند.

براي  پاتكس  از چسب هاي  عده اي معتقدند استفاده 
چسباندن نقشه روي تخته مناسب تر است. زيرا اين 
چسب ها در برابر رطوبت و ميكروارگانيسم ها مقاوم تر 

خواهند بود.
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حتي در پاره اي موارد، نقشه ها را روي پارچه مي چسبانند. مزيت پارچه نسبت به فيبر و سه اليي، داشتن 
ضخامت كمتر بود و قابليت تا زدن و لوله شدن داشت.

 آستر كردن نقشه: برای ايجاد الية شفاف و محافظ، بيشتر از روغن جال استفاده می شود. روغن جالی 
مرغوب و درجة يک، می تواند آستر مناسبی برای نقشه های فرش باشد. افشانه كردن روغن روی نقشه، روش 

مناسبی خواهد بود. امروزه افشانه روغن جال در بازار موجود است.

روش استفاده از افشانه های روغن جال
 سطح كار را تميز و عاري از هرگونه گرد و غبار و آلودگي نماييد.

1 حداقل 2 الی 3 دقيقه قوطي را تكان داده تا صدای تيله های داخل آن به وضوح شنيده شود. 

2 قوطی را در فاصله 15 الی 20 سانتي متری از سطح نگه داشته و تا دستيابی به پوشش مناسب، اسپری 

كنيد.
3 پس از استفاده، قوطی را وارونه نموده و برای تميز نمودن دهانه افشانه )نازل(، آن را اسپری كنيد تا خروج 

رنگ از دهانه مشاهده نشود. پس از اين عمل، قوطي را به حالت عادي برگردانيد.
4 در شرايط آب و هوايي سرد براي كيفيت بهتر، ابتدا قوطي را در آب گرم قرار دهيد.

شرایط نگهداری: قوطي اسپري را در محيط خشک، خنک و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداری نماييد. 
مصرف  زمان  بهترين  نكنيد.  نگهداري  وارونه  به صورت  انبار  در  و  گذاشته  را  آن  درپوش  كار،  اتمام  از  بعد 

در صورت رعايت شرايط انبارداري مناسب تا 48 ماه پس از تاريخ توليد مي باشد. 

در هنگام رنگ كاری، از ماسک مناسب استفاده نماييد. دست ها را پس از استفاده با مواد شوينده بشوييد. در 
صورت بلعيده شدن يا تماس با چشم )پس از شست و شو با مقدار زياد آب( به مراكز پزشكي مراجعه كنيد.

1 با راهنمايی و هدايت هنرآموز خود، قطعات يک نقشه را روی فيبر يا سه اليی بچسبانيد.

2 يک نقشه را با اليی چسب، بسترسازی كنيد.

3 نقشه هايی كه روی فيبر يا سه اليی چسبانده ايد، با افشانه روغن آستر كنيد.

تجربه و
 عمل

نکات ایمنی
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شرح كار:
نقشه ذرع و نيم 40 رج برش خورده و مشخص از نظر ترتيب

استاندارد عملكرد: 
تقسيم بندی نقشه و برش آن و شماره گذاری قطعات براساس ترتيب بافت آنها

شاخص ها:
قطعات برش خورده نقشه سالم و قابل تطبيق باشد.

شرایط انجام كار:      

مكان: كارگاه نقشه كشی
زمان: 30 دقيقه

ابزار و تجهيزات: 
ميز، كاتر، خط كش، نقشه ذرع و نيم 4 رج، مداد

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2تقسيم بندی نقشه برای برش1

2برش نقشه2

2شماره گذاری قطعات نقشه3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
2مسئوليت پذيری

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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ارزشيابی شایستگی تثبيت نقشه

شرح كار:
قطعات تثبيت شده يک نقشه ذرع و نيم با رج شمار 40 بر تخته سه  اليی

استاندارد عملكرد: 
تثبيت نقشه با استفاده از مواد چسبنده و شفاف

شاخص ها:
نقشه ها به دقت و بدون نقص بر پايه چسبانده و بر آنها مواد تثبيت كننده شده است.

شرایط انجام كار:      

مكان: كارگاه نقشه كشی
زمان: 30 دقيقه

ابزار و تجهيزات: 
ميز، تخته سه اليی، مقوا يا پارچه، چسب، مواد شفاف تثبيت كننده سطوح رنگی

معيار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2تهيه وسايل تثبيت نقشه1

2چسباندن قطعات نقشه2

2تثبيت نقشه3

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
2مسئوليت پذيری

*ميانگين نمرات

*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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