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چکیده
اصيل،  گره  دو  عنوان  به  نامتقارن  و  متقارن  گره هاي 
كاربرد  كه  دارند  متفاوتي  مكانيكي  و  فيزيكي  خواص 
آن ها در قالي تأثير بسزايي دارد. گره جفتي و بي گره بافي 
خواص متفاوتي نسبت به گره هاي اصيل و مجاز به قالي 
مي دهند و در صورتي كه براي ايجاد خاصيت ويژه اي به 
كار گرفته شوند، ممكن است در موارد نادري به افزايش 
كيفيت فرش منجر شوند، هرچند كه در وضعيت فعلي 
مي تواند لطماتي را به فرش دستباف ايران وارد كند. به 
جهت اهميت اين خواص، كتب و مقاالت مختلفی در 

موردشان اظهار نظر كرده  اند.  
با  و  اوليه  مواد  نوع  يك  از  استفاده  با  قالي  نمونه هاي 
كاربرد هر چهار نوع گره فوق الذكر توسط يك بافنده 
بر طول فرش، ضخامت  اين گره ها  تأثير  بافته شده و 
فرش و ارتفاع پرز اندازه گيري شد. نمونه هاي بافته شده 
با دو روش توليد شدند؛ روش اول كنترل ضربات دفتين 
با  بار  دو  گره گذاري،  رج  هر  از  پس  آن  در  كه  است 
ضربات دفتين بر آن ها كوبيده مي شد. روش دوم، روش 
دفتين  ضربات  دفعات  تنظيم  با  كه  است  ابعاد  كنترل 

بود.  با نقشه طراحي شده  بافت فرش مطابق  بر  سعي 
در نمونه هاي جفتي و بي گره براي رسيدن به ابعاد مورد 
نظر نقشه، اجباراً تعداد ضربات دفتين به يك بار كاهش 
يافت، در حالي كه در نمونه هاي متقارن و نامتقارن تعداد 

ضربات دفتين به پنج يا شش بار افزايش يافت.
نتايج نشان مي دهند كه گره هاي متقارن و نامتقارن باعث 
بي گره موجب  قالي و گره هاي جفتي و  افزايش طول 
كاهش طول قالي مي   شوند و براي رسيدن به ابعاد مورد 
نظر، يا بايد تعداد دفعات كوبيدن ضربات دفتين را تغيير 
داد و يا از مواد اوليه با نمره هاي متفاوت استفاده كرد. 
نوع گره  از  متأثر  نيز  نمونه ها  در  ضخامت كف فرش 
هستند؛ يعنی اگر تعداد ضربات دفتين زيادي بر گره هاي 
ضخامت  افزايش  باعث  شود  وارد  نامتقارن  و  متقارن 
كف قالي مي شوند و در حالتي كه ضربات دفتين كنترل 
شوند، ضخامت مشابهي با گره هاي جفتي و بي گره براي 

كف قالي ايجاد خواهند كرد. 

واژگان کلیدي: گره متقارن، گره نامتقارن، گره جفتي، 
بي گره، گره كمان شيب.
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مقدمه
گره فرش دستباف با توجه به تنوع سنت های بافت و 
بافت، داراي اشكال هندسي  تعدد تكنيك هاي موجود 
متفاوتي است. رايج ترين سنت های بافت منجر به ارائه 
دو نوع گره رايج به نام گره نامتقارن و متقارن شده   اند. با 
گذشت زمان و ايجاد تحول در تكنولوژي بافت و انطباق 
شرايط توليد با مقتضيات زمان، عالوه بر دو نوع گره 
متداول، گره  هاي ديگري نيز ابداع گرديدند. از مهم ترين 
انواع اين گره  ها كه به صورت غير مجاز در قالي استفاده 
مي شوند، گره جفتي و بي  گره است كه فرش   هاي بافته 
شده با اين گره  ها خواص مكانيكي و فيزيكي متفاوتي 

نسبت به هم دارند. 

تعریف گره و انواع آن
گره يا واحد پايه تشكيل دهنده قالي پرزدار، عبارت است 
از خامه اي كه حول محور چله   هاي زير و رو پيچيده 
با پهلوي هم قرار دادن آن ها، نقش و نگار  می شود و 
قالي نمايان شده و قالي به خود شكل مي گيرد )يساولي، 
1375: 50(. اين قطعه از خامه معموالً به طور مشخصي 
حول دو تار و استثنائاً سه الي شش تار می پيچد و دو 
سر آن بر روي بافته آزاد و رها مي شود )حصوري، 1376: 
20(. دو سر آزاد گره با داشتن يك زاويه قائمه نسبت به 

سطح تار و پود، روي قالي قرار می گيرند. 
كه  اين  از  زده می شوند و پس  يكی  يكی  اين گره  ها 
يك رج گره زده شد، در جاي خود توسط پود مستقر 
ديگر،  سوي  از   .)Thompson, 1993: 53( می شوند 
داشتن زاويه قائمه بين سر آزاد گره با سطح تار و پود 
قالي در عمل اتفاق نمي  افتد زيرا در اين صورت قالی 

خواب نخواهد داشت )حصوري، 1376: 20(. 
كه  است  قالي  آزاد روي سطح  دو سر  داراي  گره  هر 

وظيفه اصلِي ايجاد نقش قالي را بر عهده دارند.
)Allane, 1996: 22( 

و  تار  كنار  در  خامه  نخ  گرفتن  قرار  طرز  به  توجه  با 
پود قالي، مشخص مي  گردد كه در حقيقت از آن جا كه 
سر نخ بريده شده، گره  ای وجود ندارد؛ در واقع گره 
يك سيستم مكمل غير مداوم براي پودگذاري در قالي 

محسوب مي شود كه به دور تار پيچيده مي شود.
)Stone, 1997, p. 126( 

پراكندگي جغرافيائي  نمي توان  به طور قاطع  هرچند كه 
مناطقي كه از گره متقارن استفاده مي كنند را تعيين نمود، 
اما اين گره به طور گسترده  در مناطق آذربايجان استفاده 
 .)Milanesi, 1995: 18 مي شود )يساولي، 1375: 50 و
كه  است  اين  متقارن  گره  يا  تركي  گره  مهم  ويژگي 
به سمت  تار  از قسمت خارجي، يك  پرز  نخ  حركت 
به سمت  قالي  از قسمت روي  در عين حال  و  داخل 
پشت قالي، يك حركت پيچشي است كه در نهايت از 
وسط دو نخ خارج مي شود. در اين گره دو سر آزاد نخ در 
كنار يكديگر در وسط دو تار استقرار مي يابند )حصوري، 

 .)50 :1376
قم،  اراك،  هاي  فرش    بافت  در  معموالً  نامتقارن  گره 
به  كار           كاشان  و  خراسان  يزد،  اصفهان،  گلپايگان، 
فرش های  كليه   .)36  :1376 )صوراسرافيل،  مي  رود 
هندي و غالب فرش های روماني نيز با استفاده از گره 
اين  در   .)Phillips, 1997: 140( بافته مي شوند  نامتقارن 
نوع گره، آماده   سازي تارها براي گذراندن خامه از بين 
آن ها معموالً توسط انگشتان دست بافنده صورت مي-
گيرد. بافنده به وسيله سر انگشت سبابه دست راست 
يك جفت چله را جلو مياورد، با دست چپ خامه را 
از پشت تار اول در می كند و پس از خم كردن سر آن، 
خامه را از روي تار دوم به سمت پشت آن عبور داده 
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و از بين دو تار به سمت روي فرش جلو می كشد و 
كامالً پايين مي آورد )يساولي، 1375: 51(. دو تاري كه به 
آن گره زده مي  شود، يك تار رو و يك تار زير است و 
معموالً خامه را ابتدا به دور تار زير مي اندازند و بعد به 
دور تار رو مي تابانند. تار زير دورتر و تار رو نزديك تر 
است و همين باعث مي شود كه اين تارها نسبت به هم 
زاويه داشته باشند و در نتيجه، گره به يك طرف منحرف 
می شود. اگر اول تار زير گرفته شود، گره به سمت چپ 
منحرف می شود ولي اگر تار رو گرفته شود گره به سمت 

راست متمايل مي شود )حصوري، 1376: 20(. 
در برخي بافت ها، خامه قالي به جاي آن كه به دور دو 
تار پيچيده شود به دور چهار تا شش تار پيچيده مي شود 
)يساولي،  مي شود  گفته  جفتي  گره  آن  به  اصطالحاً  كه 
1375: 51(. اين گره مي تواند به روش متقارن يا نامتقارن 
انجام شود كه در آن نخ خامه همان پيچش هاي معمول 
را دارد ولی به دور سه تار يا بيشتر. گره جفتی معموالً 
در قسمت زمينه استفاده مي شود و در قسمت گل يا طرح 
قالي، از گره معمولي استفاده مي شود كه اين عمل اختالفی 
ملموس را بين تراكم اين دو قسمت قالی ايجاد می كند.

 اين اختالف تراكم مي   تواند در تشخيص استفاده از گره 
 .)Stone, 1997: 115(جفتي در بافت فرش كمك كند
بيشتري  بافت سرعت  به كار  از جفتي  بافي  استفاده  با 
مي دهند، ولی اين كار در صنعت فرش تقلب محسوب 
مي شود و به آن لطمه وارد مي سازد. معموالً در فرش های 
ناحيه خراسان مانند قائن، بيرجند، گناباد و مشهد، جفتی  
استفاده  باال  به  براي رج شمار 30  بافی در صورتی كه 
شود، تقلب نمي  باشد؛ زيرا جزو سنت های آن مناطق 

است )دانشگر، 1376(. 
بي گره نوع ديگری از گره است كه در آن، نخ های پرز 
به صورت آزاد در فرش قرار دارند و با اندك كوششي 

اين  بيرون مي آيند )صوراسرافيل،1376: 36(.  از فرش 
نوعي گره تقلبي است كه بافنده به عبور دادن خامه از 
بين نخ های تار بسنده مي كند و به دور تارها نمي  پيچاند 
)دانشگر، 1376: 103(. جاي اين خامه  ها چنان سست 
است كه با اندك كششي امكان بيرون آمدنشان از فرش 
پود  آن،  نسبي  كردن  محكم  عامِل  تنها  و  دارد  وجود 
گذاري مي باشد )آذرپاد و حشمتي رضوي، 1372: 194(. 

برخی خواص گره  های فرش
بيرون  برابر  در  گره  مقاومت  گره،  استحكام  از  منظور 
به طور كلی در مورد  از پشت فرش است.  كشيدنش 
استحكام گره اعتقاد بر اين است كه با توجه به پيچش 
اضافي گره متقارن به دور خامه نسبت به گره نامتقارن، 
گره  به  نسبت  بيشتري  استحكام  داراي  متقارن  گره 
نامتقارن است. در مقابل، يساولي )1375: 54( با استناد 
از گره  استفاده  با  كه  قديمي  بسيار  قالی های  به وجود 
نامتقارن بافته شده  اند، اعالم مي دارد كه اين نظريه صحيح 
نيست و دليل استحكام گره را پودهاي زير و رو مي داند 

كه پرز در البه  الی آن ها مي  گردد.
 ليو و همكاران )Liu et.al., 2002: 276( نيز با اندازه 
نتيجه   فرش  از روی  گره  بيرون  كشی  استحكام   گيری 
گرفتنند كه نوع گره و زاويه پيچش نخ خامه به دور نخ 
تار، تأثير عمده  ای روی استحكام داشته و در نتيجه  گيری 
نهايی آزمايشات اشاره كردند كه استحكام گره متقارن و 

نامتقارن يكسان است.
گره كمان شيب يا كمانشی با توجه به اين كه دور خامه 
پيچيده نمي  شود، با كوچك ترين تماس با اشياء از تار 
جدا شده، از هم مي  پاشد و دوام چنداني نخواهد داشت 
)دانشگر، 1376: 103(. اين گره از نظر استاندارد مردود 

است )صور اسرافيل، 1376: 36(. 
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به دليل اين كه در بافت گره متقارن از ابزار مخصوص 
حد  تا  را  بافت  ظرافت  مي توان  مي شود،  استفاده  بافت 
مطلوب باال برد. در مقابل، چون در بافت گره نامتقارن 
الزاماً از انگشت استفاده مي شود، ظرافت قالي را تا حد 
معيني كه انگشتان دست بتواند از ال به  الی تارهاي چله 
عبور كند مي توان باال برد كه طبيعتاً بسيار كم تر از ظرافت 

گره متقارن مي  باشد. 
اين مطلب بدان معنا نيست كه در يك رج شمار معين 
و مساوي گره متقارن از گره نامتقارن ظريف تر است، 
در  قالي  بافت  امكان  كه  است  اين  منظور  صرفاً  بلكه 
رج شمارهای باال با گره نامتقارن داراي محدوديت هاي 
براي  متقارن  متقارن است. گره  به گره  بيشتري نسبت 
بافي  چهره  و  هنري  ظريف  بسيار  فرش های  بافت 

مناسب تر است. )اكباتاني، 1375: 55-56(. 
ميزان مقاومت آن در مقابل خم  قالي،  انعطاف  پذيري 

شدن در جهت عرض يا طول مي  باشد. 
هرچه اين ميزان مقاومت كم تر باشد، قالي داراي انعطاف 
بيشتري است. معموالً گفته می شود قالي بافته شده با گره 
نامتقارن داراي خاصيت انعطاف  پذيري بيشتر نسبت به 

قالي بافته شده با گره متقارن است. 
ميزان  كه  حالی  عين  در  است  معتقد  )همان(  اكباتاني 
خامه مصرفي در گره نامتقارن كمتر از گره متقارن است، 
ارتفاع پرز در اين نوع گره بيشتر است و قالي بافته شده 

پرتر از قالي تركي  باف است. 
قالي  در  ميزان مصرف خامه  نيز   )54 :1375( يساولي 
تركی  باف را به مراتب بيش تر از قالي فارسي  باف می  
داند و حدود 20% تفاوت در اين دو مقدار قائل است. 
در مقابل، فيليپس ) Philips, 1997: 140( معتقد است كه 
قالي تركي   باف قدري متراكم  تر از قالی های هندي -كه 
عموماً از گره نامتقارن استفاده مي  كنند- بوده و ارتفاع 

پرز كمي دارند. 
از آن جا كه گره متقارن به طور كلي يك سطح مربع شكل 
را پوشش داده و بزرگ تر مي  باشد، بيشتر براي نقوش 
هندسي انتخاب مي  شود، در حالی كه گره نامتقارن به 
گردان  طرح های  براي  بودن  نامنظم  و  كوچك تر  دليل 

مناسب تر مي  باشد. 
چون كاربرد گره جفتي در قسمت هايی از قالي كه داراي 
نقش هاي ريز و ظريف است باعث در هم رفتگی نقش 
مي  گردد، از اين نوع گره در بافت زمينه قالي استفاده      

مي  شود )يساولي، 1375: 54(. 
ضخامت خامه يا پرز مصرفي به رج شمار قالي و هندسه 

گره مورد استفاده بستگي دارد. 
ميزان   ،)55-56  :1375( اكباتاني  و  )همان(  يساولي 
ضخامت خامه مصرفي در گره متقارن را كمتر از گره 
و  مي دانند  يكسان  رج شمار  با  قالي  بافت  در  نامتقارن 
اظهار می كنند كه در غير اين صورت قالي تركي  باف 

دچار عيب باالزدگي خواهد شد. 
ضخامت پود قالي كه پس از بافت هر رج در بين دو 
دسته تار قرار داده مي شود )پود كلفت( و يا از البه  الی 
تارها عبور می كند )پود نازك(، عمدتاً بر اساس رج شمار 

فرش تعيين مي  گردد. 
هر   )55-56  :1375( اكباتاني  و   )54  :1375( يساولی 
ضخامت  فارسي   باف،  روش  در  كه  هستند  معتقد  دو 
پود بيشتر از روش تركي  باف است. حصوري )1376: 
20( معتقد است كه گره نامتقارن يك سطح مستطيل و 
گره متقارن يك سطح مربع را مي پوشاند؛ در نتيجه، در 
عرض يكسان تعداد گره نامتقارن مورد نياز كم تر از گره 
مي   باشد.  بيشتر  تعداد  اين  در طول  ولي  است  متقارن 
براي جبران اين نقص، در بافت قالي فارسی  باف از پود 

كلفت تری نسبت به قالي تركي  باف استفاده مي  شود. 
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شیوه بافت نمونه  ها 
مورد  گره  نوع  هر  از  نمونه  دو  آزمايشات  انجام  براي 

آزمايش به ابعاد نيم متر مربع به دو شيوه بافته شد.  

مختلف  خواص  بين  مقايسه  ای  بتوان  كه  اين  براي 
فيزيكي فرش انجام داد، بايد تا حد ممكن كليه عوامل 
متغير بافت يكسان در نظر گرفته شوند؛ از اين رو كليه 
حالت  اين  در  شدند.  بافته  بافنده  يك  توسط  نمونه ها 
نوع  يك  در  حتي  فرد،  يك  بافته  هاي  بين  كه  هرچند 
گره، تفاوت هايی وجود دارد، ولي اين تفاوت ها آهنگی 
يكنواخت دارند و تفاوت از يك نمونه به نمونه ديگر، 
در مقايسه با حالتي كه نمونه ها توسط افراد مختلفي بافته 

شوند، در حداقل ممكن خود خواهد بود.
ابعاد نمونه  ها 70×60 سانتي متر در نظر گرفته شد. رج 
شمار فرش های بافته شده طوري طراحي شدند كه براي 
بافته شود.  كليه نمونه  ها در هر 10 سانتي متر، 50 گره 
به جز نمونه متقارن كه چله كشي آن به صورت تركي 
صورت گرفت، براي بقيه نمونه ها از روش چله دواني يا 
روش چله كشي فارسي استفاده شد. براي بافت نمونه  ها 

دو شيوه زير در نظر گرفته شد: 

1- كنترل ضربات دفتين
متقارن،  نمونه هاي  از  سري  اولين  بافت  در  بافنده 
نامتقارن، جفتي و بي گره پس از اتمام گره گذاري و قرار 
دادن پود كلفت، با استفاده از ضربات يكنواخت دفتين 
فقط 2 ضربه به گره هاي گذاشته شده اعمال نمود. به 
اين ترتيب فرش   هاي توليد شده امكان مقايسه هندسه 
چهار نوع گره مورد استفاده را با دقت قابل قبولي فراهم 
كردند. در اين روش نيروهاي اعمال شده بر انواع گره، 
در حين بافت يكسان بوده و با توجه به يكسان بودن 
ساير عوامل توليد، نظير مواد اوليه، شرايط بافت و بافنده؛ 
شكل هندسي گره ها دچار كم ترين تأثيرپذيری از عوامل 
بيروني بودند، در نتيجه تغييرات فيزيكي حاصله به طور 
مستقيم به هندسه گره مربوط مي شوند. در اين گزارش، 
اين روش بافت تحت عنوان كنترل ضربات دفتين نام 

برده شده است. 
2- كنترل ابعاد 

هر  در  دفتين  تعداد ضربات  در  تغيير  با  شيوه  اين  در 
رج، اندازه نقشه به طور دقيق رعايت شد. به اين ترتيب 
روشي از واقعيت موجود قالي بافي شبيه   سازي شده است 
كه در آن بافنده به دليل مشاهده برخي اختالفات فيزيكي 
موجود در قالي بافته شده، مانند تغيير نقشه، و به تجربه؛ 
تغييراتي در كوبيدن ضربات دفتين اعمال مي كند تا اين 
در  تغيير ضربات  اين  برساند.  به حداقل  را  اختالفات 
رفع برخي نقايص كمك مي كند و در عين حال برخي 
يا  بخشيده  بهبود  را  قالي  مكانيكي  و  فيزيكي  خواص 
بدتر مي كند. به اين منظور در بافت برخي نمونه ها در 
هر رج تعداد ضربات دفتين بيش از دو ضربه و در برخي 

نمونه ها تعداد ضربات دفتين كمتر از دو ضربه بود. 
براي مقايسه تغييرات به دست آمده در نقوش فرش، يك 
نقشه يكسان براي بافت كليه نمونه ها استفاده شد. اين 

شکل 1 : نمودار شماتيك گره هاي مورد استفاده را نشان مي دهد.
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نقشه شامل تعدادي نقوش هندسي مانند مربع، مستطيل 
و دايره و همچنين تعدادي نقوش گردان مي باشد. 

ابزار بافت 
ابزار  يكسان،  شرايط  تحت  نمونه  ها  بافت  جهت 
بافت متقارن شامل دفتين، كارد، قالب، سيخ و قيچي 
مخصوص متقارن انتخاب شدند. دار قالي نيز دار فلزي 

فندك  دار انتخاب شد. 

روش اندازه  گیري ابعاد 
با  پارچه  اي  متر  از  نمونه  ها  ابعاد  اندازه  گيري  براي 
اندازه  گيري در جهت  استفاده شد.  ميلي متر  دقت 0/5 
ايران شماره 500 )روش  استاندارد  مطابق  نمونه  طول 
با  سوم،  چاپ  دستباف،  فرش های  ابعاد  اندازه گيري 
تجديد نظر، خرداد 1371( در سه منطقه انتهاي چپ، 
ابتدا و  گليم بافي  بين دو  نمونه  انتهاي راست  و  وسط 
انتهاي قالي انجام شد. براي اندازه   گيري در جهت عرض 
تغييرات  نداشتن  و  نمونه  بودن  كوتاه  دليل  به  نمونه، 
فاحش در مناطق مختلف بافت، به جاي اندازه گيري در 
5 نقطه از طول قالي؛ صرفاً ابتدا، وسط و انتهاي بافت 

بين دو شيرازه متصل بافته شده در نظر گرفته شد.
براي  نقشه فرش و  ابعادي  تغييرات  اندازه  گيري  براي 
شمارش تعداد گره در دسی متِر عرض يا طول نمونه، از 
خط  كش فلزي با دقت 25/±0 ميلی متر استفاده شد. كليه 

اندازه  گيري  ها از پشت فرش صورت گرفتند. 

روش اندازه  گیري ارتفاع پرز 
به  توجه  با  كه  شد  استفاده  روشي  از  تحقيق  اين  در 
مقايسه اي بودن اندازه گيري ها مي  تواند قابل اطمينان باشد 
)بصام و همكاران، 1381(. اين دستگاه شامل يك كوليس 

و يك صفحه فلزي سوراخ دار به وزن 130/4 گرم و 
ابعاد 5/8×5/8 سانتي متر است. اين صفحه روي سطح 
براي  آن جا كه وزن صفحه  از  داده مي شود.  قرار  فرش 
ثابتي باعث فشرده  كليه آزمايشات ثابت است، نيروی 
شدن پرزها در تمامی نمونه ها مي   شود. سپس كوليس 
كه انتهاي آن به صورت عمق سنج عمل مي كند روي اين 
صفحه قرار داده مي شود و آن قدر انتهاي كوليس به پايين 
فرو مي رود تا به كف فرش متصل شود. براي تعين ارتفاع 
پرز قالي، ضخامت صفحه كه 5/0 ميلی متر می باشد، از 
عددِ خوانده شده از روي كوليس كسر می شود. شكل 2 

اين وسيله اندازه گيري را نشان مي دهد.

روش اندازه گیري ضخامت فرش
دستگاه ضخامت   سنج  روش  اين  در  اندازه گيري  ابزار 
موجود در موسسه استاندارد ايران بود. براي اندازه گيري، 
محيط  شرايط  در  روز  يك  حداقل  مدت  به  نمونه ها 
آزمايشگاه قرار داشتند. از هر يك از نمونه ها، قطعاتي به 
شكل دايره به مساحت 100 سانتي متر مربع بريده شدند 
و اندازه گيري حداقل در 20 مورد صورت گرفت. روش 
ايران   889 شماره  استاندارد  شرايط  با  مطابق  آزمايش 

صورت گرفت.

روش اندازه گیري وزن
براي توزين نمونه هاي توليد شده، با استفاده از وسيله 
گردبر تعداد 3 قطعه به شكل دايره و به مساحت 100 
سانتي متر مربع از قسمت های مختلف قالي بريده شدند. 
محيطي  شرايط  در  روز  يك  مدت حداقل  به  نمونه ها 
سپس  داشتند؛  قرار  استاندارد  موسسه  آزمايشگاه 
اندازه گيري وزن نمونه ها توسط توزين با ترازوي با دقت 

يك هزارم گرم صورت گرفت.
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شکل 2- اندازه گيري ارتفاع پرز با استفاده از كوليس و صفحه فلزي

نتایج آزمایشات
اندازه  گيری طول نمونه ها

و  نمونه  ابعاد  )كنترل  بافت  روش های  از  يك  هر  در 
كنترل ضربات دفتين( تغييراتي در ابعاد نمونه بافته شده 
مشاهده شد. نمودار 1 طول نمونه  هاي مختلف را در دو 
روش نشان می دهد. همان گونه كه در نمودار نشان داده 
شده است، در هنگام بافت نمونه هايی كه ابعاد آن كنترل 
شده بود، تغييرات بسيار جزئي در نمونه هاي متقارن و 
نامتقارن اتفاق افتاده است. نمونه متقارن بدون تغييرات 
افزايش مختصر 0/5 سانتي متر  داراي  نامتقارن  نمونه  و 

مي باشد؛ در حالی كه علي رغم برنامه ريزي صورت گرفته، 
طول نمونه  هاي جفتي و بي  گره به ترتيب از 68/4 و 

68/5 سانتي متر بيشتر نشد. 
شكل های 3 و 4 نمونه  هاي بافته شده را به روش كنترل 
ابعاد در نمونه هاي متقارن، نامتقارن و جفتي نشان مي دهد. 

تصاوير از پشت فرش گرفته شده  اند.
ابعاد نمونه ها زمانی كه پس از هر رج گره گذاري از 2 
بار دفتين زدن استفاده شد دچار تغييرات نسبتاً شديدي 
شدند. اين تغييرات به صورت باالزدگي در گره متقارن 
به ميزان 8/5 سانتي متر و در گره نامتقارن به ميزان 7/7 

سانتي متر است. 
در مقابل، در گره جفتي و بي  گره به ترتيب 3/6 و 3/8 

سانتي متر پايين زدگی مشاهده مي شود. 
شكل 5 نمونه هاي بافته شده را به روش كنترل ضربات 
دفتين در نمونه  هاي جفتي، متقارن، نامتقارن و بي گره 
و  متقارن  نمونه هاي  بين  طول  اختالف  مي دهد.  نشان 
به  تصاوير  در  بي گره  و  جفتي  نمونه  هاي  با  نامتقارن 

خوبي مشهود است.

ضخامت فرش و ارتفاع پرز 
انجام  از  قبل و پس  بافته شده،  نمونه  هاي  پرز  ارتفاع 
عمليات پرداخت نهايی در جدول 1 نشان داده شده اند. 
دو  پرز  ارتفاع  است،  مشهود  در جدول  كه  همان گونه 
نمونه متقارن كنترل ابعاد و نامتقارن كنترل ضربات در 
پرداخت نهايی از 10 ميلي متر كوتاه تر شده اند. دو نمونه 
كنترل ضربات  و  ابعاد  كنترل  دو روش  هر  در  بي گره 
دفتين نسبت به بقيه نمونه ها داراي نايكنواختي بيشتري 
هستند. ضخامت فرش تركيبي است از پرز، تارها، پودها 
پشت  به  و  پيچيده  تارها  دور  به  كه  پرز  از  قسمتي  و 
فرش رفته است. در جدول 2 ضخامت نمونه ها آورده 
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شکل 3- مقايسه تغيير طول فرش های بافته شده به روش كنترل ابعاد با: الف( گره متقارن ب( گره نامتقارن

ب( گره نا متقارنالف( گره متقارن

نمودار1- طول نمونه های بافته شده پس از پايين آوردن از دار قالی
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شکل 4- نمونه جفتي به روش كنترل ابعاد
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شکل 5- تغيير طول نمونه ها در روش بافت با كنترل ضربات دفتين
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قبل از پرداخت نمونه
)میلي متر(

بعد از پرداخت )میلي متر(

10/89/14متقارن كنترل ابعاد

11/110/12نامتقارن

11/710/03جفتي 

13/610/58بي گره

19/410/53متقارنكنترل ضربات دفتين

18/38/99نامتقارن

13/910/47جفتي 

18/910/20بي گره

ضخامت کف )میلي متر(ضخامت کل نمونه )میلي متر(نمونه

14/565/42متقارن كنترل ابعاد

16/486/36نامتقارن

13/903/87جفتي 

15/184/6بي گره

كنترل ضربات 
دفتين

14/934/4متقارن

13/844/85نامتقارن

14/864/39جفتي 

14/784/58بي گره

جدول 1- ارتفاع پرز نمونه ها قبل و بعد از پرداخت

جدول 2- ضخامت نمونه ها و ضخامت كف نمونه ها
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شده است. با كسر ارتفاع پرز از ضخامت فرش، ميزان 
ضخامت كف نمونه به دست مي آيد. در هر دو روش 
كنترل ابعاد و كنترل ضربات دفتين، بيشترين ضخامت 
كف فرش مربوط به نمونه هاي نامتقارن و متقارن توليد 
شده به روش كنترل ابعاد و كمترين ضخامت كف فرش 

مربوط به نمونه جفتي است.

بحث و بررسی
طول نمونه هاي توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين
در هنگام بافت به شيوه كنترل ضربات دفتين، پس از 
كوبيدن 2  از  استفاده  با  رج،  يك  در  گره ها  دادن  قرار 
بار دفتين نسبت به انجام عمليات بافت اقدام  شد. نتايج 
نشان مي دهد كه نمونه متقارن 12/14 درصد و نمونه 
نامتقارن 11/00 درصد افزايش طول داشتند. در مقابل 
نمونه جفتي 9/14 درصد و نمونه بي گره 8/86 درصد 
نشان  نقشه  در  نظر  مورد  به طول  نسبت  كاهش طول 
نمونه هاي  تعداد  بودن  محدود  علت  به  هرچند  دادند. 
توليد شده نمي توان نسبت به اختالف بين افزايش طول 
نامتقارن و يا اختالف بين كاهش  نمونه هاي متقارن و 
طول نمونه هاي جفتي و بي گره از نظر آماري اظهار نظر 
نمود؛ افزايش طول در نمونه هاي متقارن و نامتقارن و 
همچنين كاهش طول نمونه هاي جفتي و بي گره معنادار 
مي باشد.براي بررسي علل اختالف ايجاد شده در طول 
نمونه هاي مختلف، الزم است كه رفتار اجزاي مختلف 
قالي هنگام بافت مطالعه شود. عوامل مؤثر در ايجاد طول 
قالي عبارتند از پود نازك، پود كلفت و نخ پرزي كه در 
قسمت كف قالي قرار گرفته است. اين سه نخ بين تارها 
حركت می كنند و با اشغال فضاي خاص در داخل قالي، 
روي يكديگر قرار می گيرند و در نهايت طول قالي را 

تشكيل مي دهند. 

شکل6: نمای شماتيك پود نازک و دو جفت تار كه در بافت استفاده می شود)كادر مشکی 
نمايانگر فضای در اختيار گره، خطوط آبی رنگ نمايانگر پود نازک و خطوط سبز رنگ نمايانگر 

تار هستند(. L2 طولی از قالی است كه از نظر تئوری توسط پود نازک ايجاد می شود.

شكل 6 نماي شماتيك دو واحد بافت از قالي، شامل دو 
جفت تار و يك پود نازك كه از البه   الی آن ها عبور داده 
شده است را از دو زاويه مقطع عرضي تار و مقطع طولي 
تار نشان مي دهد. نماي دو جفت تار برای راحت مقايسه 

كردن انواع گره با گره جفتي نشان داده شده است. 
در شكل 6، كادر مشكي رنگ در هر نما، نشان دهنده 
فضاي در اختيار گره مي باشد كه بر اساس محاسبه و 
اندازه گيري تعيين شده است. در نماي مقطع طولي تار، 
قالي  پايين  در جهت  رنگ  كادر مشكي  راست  سمت 
است و بنابراين سمت چپ كادر كه پود نازك در آن 
آن جا  از  است.  قالي  باالي  در جهت  داده شده  نمايش 
كه در عمليات بافت، پود نازك آخرين جزيي است كه 
استفاده مي شود، در نماي مقطع طولي تار در سمت چپ 
كادر قرار گرفته است. در نماي مقطع عرضي تار، سمت 
مي باشد.  قالي(  )يا پشت  قالي  زير  كادر قسمت  پايين 
خطوطي كه با رنگ سبز نمايش داده شده اند مربوط به 
تار به صورت  تار مي باشد كه در نماي مقطع عرضي 
دايره و در نماي مقطع طولي تار به صورت خط مستقيم 
هستند. پود نازك در نماي مقطع طولي تار به صورت 
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يك مستطيل آبي رنگ و در نماي مقطع عرضي تار به 
صورت يك موج آبي رنگ نمايش داده شده كه از بين 

تارها عبور كرده است. 

عرض، طول و ارتفاع فضاي گره ها برای محاسبه فضای 
در اختيار گره به این ترتيب محاسبه شده اند:

عرض: عرض قالي 60 سانتي متر بوده كه در سرتاسر آن 
تعداد 300 گره بافته شده است. بنابراين عرض هر واحد 
بافت معادل با فضايي كه يك جفت تار اشغال مي كند، 
يعنی 2 ميلي متر، است. به اين ترتيب عرض دو واحد 

بافت معادل 4 ميلي متر خواهد بود.
طول: طول قالي 70 سانتي متر در نظر گرفته شده و تعداد 
به  بنابراين  است.  شده  بافته  آن  سرتاسر  در  گره   350
صورت تئوري، هر رج گره يا هر واحد بافت معادل 2 

ميلي متر از طول قالي را به خود اختصاص مي دهد.
ارتفاع: با مراجعه به جدول 2 مشاهده مي شود كه ضخامت 
همه  براي  دفتين  ضربات  كنترل  روش  در  فرش  كف 
نمونه ها در حدود 4/5 ميلي متر است؛ به همين دليل ارتفاع 

واحد بافت نيز به همين مقدار در نظر گرفته شده است.
قطر تار قالي مورد استفاده حدود 0/9 ميلي متر و قطر 

نخ پود نازك حدود 0/6 ميلي متر است. ذكر اين نكته 
عوامل  تأثير  تحليلي  بيان  علت  به  كه  است  ضروري 
مختلف موثر در طول قالي، اين اعداد به طور كلي مد 
اين  بين  دقيق روابط  بيان  براي  بايد  و  دارند  قرار  نظر 
محاسبات  و  اندازه گيري  براي  دقيق تري  روش  عوامل 

مورد استفاده قرار گيرد.
اگر نخ ها به صورت اجسام صلب فرض شوند كه در 
اثر اعمال نيروهاي وارد شده تغيير شكل ندهند، با در 
نظر گرفتن محاسبات و اندازه گيري هاي انجام شده، نخ 
پود نازك 30 درصد از طول يك واحد بافت را اشغال 

مي كند.
شكل 7 نماي شماتيك يك پود كلفت و دو جفت تار 
را نشان مي دهد. در اين شكل پود كلفت به رنگ آبي 
نشان داده شده است. از آن جا كه پود كلفت به صورت 
مقطع  نماي  در  مي گيرد،  قرار  بافت  داخل  در  مستقيم 
عرضي تار به صورت دو خط مستقيم و در نماي مقطع 
طولي تار به صورت دايره كامل ديده مي شود. چون پود 
كلفت پس از گره گذاري در بين تارها قرار مي گيرد، در 
نماي مقطع طولي تار، در وسط فضاي مخصوص گره ها 

ترسيم شده است.

شکل 8: نمای شماتيك يك گره متقارن و دو جفت تار كه 
در بافت استفاده می شود.

شکل 7: نمای شماتيك پود كلفت و دو جفت تار كه در بافت استفاده می شود.
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همانند پود نازك، پود كلفت بخشي از طول مورد استفاده 
در قالي را تشكيل مي دهد. با توجه به اين كه قطر نخ پود 
مورد استفاده 1/8 ميلي متر است، چنانچه نخ پود كلفت 
از  قالي 90 درصد  صلب فرض شود، در جهت طول 

فاصله يك رج را اشغال مي كند.
شكل 8 نماي شماتيك يك گره متقارن و دو جفت تار 
را نشان مي دهد. در نماي مقطع طولي تار، گره متقارن به 
صورت يك مستطيل زرد رنگ نمايش داده شده است 
و در نماي مقطع عرضي تار، چرخش نخ خامه به دور 
تارها به صورتي نمايش داده شده كه در محل هايي كه 
نخ خامه در رو قرار مي گيرد با رنگ زرد پررنگ و در 
محل هايي كه در زير قرار گرفته با زرد كم رنگ نمايش 
داده شوند. براي اجتناب از شلوغي تصوير از نمايش 

گره دوم خودداري شده است.
نخ خامه مورد استفاده در اين طرح داراي قطري معادل 
1/8 ميلي متر است و در صورتی كه صلب فرض شود، 
90 درصد از فاصله موجود براي ايجاد يك رج را اشغال 
مي كند. در تصوير نماي مقطع عرضي تار، نخ خامه در 
سمت راست فضا قرار دارد زيرا اولين عاملي است كه 

در بافت قالي در بين تارها قرار داده مي شود.
طول قالي از رابطه زير محاسبه مي شود:

L=)L1+ L2+ L3(× n×0/1  )4-1(
 L3 و L2 و L1 ،طول قالي بر حسب سانتي متر L كه در آن
طولي كه به ترتيب خامه قالي و پود كلفت و پود نازك 
در جهت طول در هر رج اشغال مي كنند، بر حسب ميلي 
متر و n تعداد رج در طول قالي مي باشد. در صورتی كه 
نخ ها صلب فرض شوند، طول تئوري قالي بافته شده در 

اين طرح عبارت است از:
L=)1/8+1/8+0/06(×350×0/1=147cm
از آن جا كه نخ ها صلب نيستند، تفاوت عمده اي بين طول 

واقعي و طول تئوري وجود دارد. چون مبنا در اين طرح 
بر ارائه تئوري دقيقي براي رفتار نخ ها در داخل بافت 
نمي باشد، صرفاً به تخمين هايي براي بهبود بخشيدن به 

روابط فوق بسنده مي شود.
در ايجاد ضخامت كف فرش رابطه زير وجود دارد:

2d1)1-Cw(+ )2d4+ H2( )1-Cc(=)2d3+ 2d4+ d2( )1-

Cc(=4/5 mm  )4-2(
كه در آن d1 و d2 و d3 و d4 به ترتيب قطر نخ پرز و پود 

 Cc جمع شدگي نخ پشمي و Cw ،كلفت و پود نازك و تار
جمع شدگی نخ پنبه اي است. در اين رابطه فرض شده 
است كه جمع شدگي در جهت محور نخ با جمع شدگي 
در جهت عمود بر محور نخ يكسان هستند. همچنين 
از تفاوتي كه بين جمع شدگي نخ هاي تار، پود كلفت و 
پود نازك به دليل تفاوت در تعداد ال و مقدار تاب آن ها 
نخ  نوع  نظر و جمع شدگي هر سه  دارد صرف  وجود 

يكسان فرض شده است.
 0/0625 پنبه اي  نخ  جمع شدگي  مقدار  فوق  رابطه  از 
)6/25 درصد( و مقدار جمع شدگي نخ پشمي 0/375 
)37/5 درصد( به دست مي آيد. با توجه به فرض حاكم 
بر رابطه فوق، در حين بافت بر اثر كشيدگی اين مقدار 
اعمال  كشيدگي  مي شود.  اعمال  نخ ها  به  جمع شدگي 
شده در اين مرحله، قطر نخ را در تمام جهات به طور 
يكنواخت كاهش مي دهد و به همين دليل محاسباتي كه 
براي طول تئوري قالي صورت گرفته بود به اين ترتيب 

اصالح مي شود:
L=}])1/8+0/6( ×0/9375[+)1/8×0/625({×350×0/1

=118/125cm

چنانچه نخ ها بدون هرگونه كوبيدن دفتين در قالي بافته 
شوند، طول قالي به  جاي 70 سانتي متر، مقدار 118/125 
سانتي متر مي شد كه در اين صورت مقداری نزديك به 70 
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درصد افزايش طول حاصل مي گرديد.
در عمل، هرچند پس از پودگذاري دو بار با دفتين روي 
گره ها و پودها كوبيده مي شود، اين كار باعث جابه  جا 
يي و فشرده شدن هرچه بيشتر نخ ها مي گردد. در اين 
مرحله فشرده شدن نخ ها به صورتي خواهد بود كه ابتدا 
فضاهاي خالي بين الياف موجود در نخ كاماًل پر مي شود 
و در ادامه به صورت نايكنواخت قطر نخ تغيير مي كند. به 
اين ترتيب، سطح مقطع نخ ها از حالت گرد خارج شده و 
در سمتي كه تحت ضربات دفتين قرار مي گيرند، كاهش 
قطر و در سمت ديگر افزايش قطر مشاهده خواهد شد. 

در حقيقت سطح مقطع نخ به بيضي تبديل مي شود.
براي محاسبه حجم اشغال شده توسط عوامل مؤثر در 
بافت قالي در فضاي موجود براي بافت دو گره از رابطه 

زير استفاده مي شود:
V=V1+ V2+ V3+ V4=π)n1r

 
1
2l1+ r 

2
2l2+ r 

3
2l3+ n4r

 
4
2l4(  

  )4-3(
عوامل  ترتيب  به   4 و   3  ،2  ،1 انديس هاي  آن  در  كه 
 l ،مربوط به نخ پرز، پود كلفت، پود نازك و تار مي باشند
طول نخ و n تعداد موجود در واحد بافت مورد بررسي 

مي باشد.
حجم اسمي يك واحد بافت مورد بررسي )دو جفت 

تار( نيز از رابطه زير به دست مي آيد:
V′=)L×W×H(   )4-4(
كه در آن ′ V حجم اسمي، L طول واحد بافت در جهت 
تار، W طول واحد بافت در جهت پود و H طول واحد 

بافت در جهت ارتفاع يا ضخامت است.
حجم اسمي واحد بافت در نظر گرفته شده در اين بحث 

به ترتيب زير محاسبه مي شود:
V′=2 mm× 4mm× 4/5mm= 36 mm3

مقدار l1 )طول نخ پرز( از كسر دو برابر مقدار ارتفاع پرز 

)جدول 6-3( از كل طول خامه مصرفي )جدول 3-8( 
براي هر نوع گره محاسبه مي شود.

 n1 برای نمونه هاي متقارن، نامتقارن و بي گره برابر با 2 و 

براي نمونه جفتي برابر 1 است. l2 )طول نخ پود كلفت( 
برابر با عرض اسمي واحد بافت معادل با 4/5 ميلي متر 
در نظر گرفته مي شود. l3 )طول نخ پود نازك( از روي 
شكل 1-4 به طور تقريب محاسبه مي شود. براي تخمين 
طول پود نازك فرض مي شود كه مسير اين نخ 4 بار به 
طور كاماًل نيم دايره به دور تار پيچيده شده و 4 بار به 
طور كاماًل مستقيم از مركز تار رو به مركز تار زير و بر 
عكس مي باشد. به اين ترتيب طول تقريبي نخ پود نازك 
12/85 ميلي متر مي شود. l4 )طول نخ تار( برابر با طول 
اسمي واحد بافت معادل با 2 ميلي متر و n4 تعداد تار در 

واحد بافت برابر با 4 است.
با قرار دادن مقادير اصالح شده شعاع نخ ها و بقيه عوامل 
در رابطه 3-،4 حجم نخ هاي مصرف شده در بافت دو 

گره در هر نمونه محاسبه مي شوند.

نامتقارن  و  متقارن  نمونه هاي  در  كه  مي شود  مشاهده 
حجم عوامل بافت با تمام تقريب هايي كه در نظر گرفته 
شد نزديك به 15 درصد از حجم در اختيار گره ها بيشتر 
است؛ در حالی كه در نمونه جفتي اين حجم حدود 6/5 
درصد كمتر و در نمونه بي گره حدود 40 درصد كمتر 
است. در اثر كوبيدن دفتين نمونه هاي متقارن و نامتقارن 
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فضايي براي جابه  جايي در اختيار ندارند و بر طول قالي 
افزوده مي شود، ولی در نمونه هاي جفتي و بي گره پرزها 
به راحتي جابه  جا شده و در نهايت طول قالي كاهش 

می يابد.
شكل 9 مقطع عرضي نمونه هاي متقارن و نامتقارن توليد 
شده به روش كنترل ضربات دفتين را در جهت تار نشان 
مي دهد. در اين شكل ها نخ هايي كه به رنگ آبي هستند، 
نخ پود مي باشند و نخ هاي رنگي و كرم رنگ، پرز قالي 
هستند. نخ تار نيز به رنگ سفيد مشاهده مي شود كه در 

سرتاسر عرض تصوير امتداد يافته است. 
در اين تصاوير مشخص است كه كوبيدن ضربات دفتين 
بر روي پود كلفت و خامه ها باعث مي شود پود كلفت در 
اثر ضربات دفتين فشرده شده، سطح مقطع آن از شكل 
دايره اي خارج و فضاي موجود در بين رج ها با خامه 

قالي پر شود.
 به اين ترتيب پيش بيني طرح اوليه كه در هر 10 سانتي متر 
طول قالي مي بايست 50 رِج بافته شده وجود مي داشت، 
محقق نشده و با تكميل حدود 44 رج از بافت مقدار 
10 سانتي متر نمونه ها تكميل مي شود. براي جلوگيري از 
ايجاد چنين مشكلي مي توان يا بر تعداد كوبيدن ضربات 
دفتين اضافه كرد و يا از نخ خامه نازك تری براي بافت 

قالي استفاده نمود.
همان گونه كه در تصاوير مقطع عرضي نمونه ها در جهت 
تار نيز مشخص است، فواصل بين پودهاي  كلفت كاماًل 
با پرز پر شده اند؛ در عين حال نخ هاي تار به صورت 
قرار  پودها  روي  انحنايي  هرگونه  بدون  و  مستقيم 
تارها را  بين  گرفته اند و در حقيقت پود كلفت فاصله 

كاماًل پر كرده است.
تار  را در جهت  نمونه جفتي  مقطع عرضِي  شكل 10 
نشان مي دهد. از آن جا كه در نمونه جفتي، خامه قالي به 

دور مجموعاً 4 تار قالي )به جای 2 تار قالي( مي پيچد- 
و به همين دليل طول هر گره از گره هاي ديگر بيشتر 
به  دارد  قرار  گره  اختيار  در  كه  فضايي  نسبت  است- 
طول خامه قالي به مراتب بيشتر از نمونه نامتقارن است. 
امكان  قالي  اين ترتيب در هنگام دفتين زدن، خامه  به 
با  و  داشته  بافت  درون  در  جايابي  به  نسبت  بيشتري 
جابه  جا  راحتي  به  دفتين  ضربات  توسط  فشار  اعمال 
نيز مشاهده مي شود  مي شود. همان گونه كه در تصوير 
پودهاي كلفت در اثر كوبش ضربات دفتين به راحتي 

جابه  جا  شده اند. 
به دليل اين كه مقدار كم تري پرز در اين قالي وجود دارد، 
پرزها فشرده شده و اليه نازك تری نسبت به نمونه هاي 
قرار گرفته است. در  پودها  بين  در  نامتقارن  و  متقارن 
نمونه جفتي براي وصول به طول 10 سانتي متر به  جاي 
بافت 50 رج اجباراً بايد حدود 55 رج از قالي بافته شود. 
شكل 11 مقطع عرضي نمونه بي گره را در جهت تار 

نشان مي دهد. 
در مورد نمونه بي گره هرچند كه خامه قالي فقط به دور 
2 تار پيچيده است، از آن جا كه در اين گره پيچش اضافي 
به دور تارها صورت نگرفته و خامه قالي با سه حركت 
تقريباً مستقيم ابتدا به داخل تارها می رود، سپس از پشت 
هدايت  بيرون  به  تارها  بين  از  نهايتاً  و  مي گذرد  تارها 
را  نمونه ها  به ساير  مي شود؛ كم ترين طول گره نسبت 

دارد. 
به اين ترتيب نسبت فضاي در اختيار گره به طول خامه 
قالي مقدار بيشتري نسبت به گره هاي متقارن و نامتقارن 
است و در هنگام كوبيدن ضربات دفتين، خامه قالي به 
راحتي در فضاهاي ايجاد شده جايگزين مي شود. در اين 
نمونه به  جاي بافت 50 رج، با بافت حدود 57 رج طول 

مورد نظر 10 سانتي متر توليد  شد.
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شکل 9 : مقطع عرضي نمونه هاي متقارن و نامتقارن توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين

ب( نمونه نا متقارنالف( نمونه متقارن

شکل 11: مقطع عرضي نمونه بي گره را در جهت تارشکل 10 : مقطع عرضِي نمونه جفتي را در جهت تار



فصلنامه 
علمی_ پژوهشی
انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 15
بهار 1389

98

طول نمونه هاي تولید شده به روش کنترل ابعاد
دفتين،  كوبيدن  دفعات  تعداد  در  تغييرات  اعمال  با 
طول نمونه حتي االمكان به طول مورد نظر در طراحي 
اوليه آزمايشات نزديك شد. براي نمونه هاي متقارن و 
نامتقارن، تعداد ضربات دفتين تا 5 الي 6 بار اضافه شد 
در حالي كه براي نمونه هاي جفتي و بي گره فقط از يك 
بار ضربات دفتين استفاده شد )يعني عماًل تعداد ضربات 
دفتين كاهش يافت(. در اين روش با مراجعه به نمودار 
1 مشاهده می شود با اختالف اندكي طول 70 سانتي متری 

برنامه ريزي شده، حاصل گرديده است.
ضربات  كنترل  روش  دو  بين  طول  اختالف  بيشترين 
دفتين و كنترل ابعاد در نمونه متقارن رخ داده است. اين 
اختالف به ميزان 8/5 سانتي متر است. در روش كنترل 
دفتين، طول  بار ضربات  دو  كوبيدن  با  دفتين  ضربات 
كنترل  روش  در  و  شد  سانتي متر   78/5 متقارن  نمونه 
ابعاد، تعداد ضربات دفتين پس از هر رج به شش ضربه 
افزايش يافت تا در نهايت طول نمونه به 70 سانتي متر 
رسيد. در حقيقت براي فشردن گره هاي قالي و رسيدن 
دفتين  تعداد چهار ضربه  به طول مطلوب، در هر رج 
بيشتر زده شد. چنانچه توزيع طول در سرتاسر قالي به 

ضربات  كنترل  نمونه  در  شود،  فرض  يكنواخت  طور 
دفتين براي هر رج فاصله اي معادل 2/24 ميلی متر ايجاد 
شد. در نمونه كنترل ابعاد اين فاصله معادل 2 ميلی متر 

مي باشد.

ضخامت کف نمونه ها
توليد  نمونه هاي  دهنده ضخامت كف  نشان   2 نمودار 
مشاهده  نمودار  اين  در  است.  روش  دو  هر  به  شده 
نامتقارن ضخامت  و  متقارن  نمونه هاي  در  كه  مي شود 
كف قالي توليد شده به روش كنترل ابعاد بيشتر از روش 
تفاوت  بي گره  نمونه  در  است.  دفتين  ضربات  كنترل 
محسوسي در ضخامت كف فرش بين دو روش توليدي 
وجود نداشت؛ در حالی كه در نمونه جفتي، در روش 

كنترل ابعاد ضخامت كف فرش كاهش يافته است.
جالب توجه است كه در روش كنترل ضربات دفتين بين 
ضخامت كف نمونه ها تفاوت مختصري وجود دارد كه 
احتماالً اين تفاوت به خطاي اندازه گيري در آزمايشات 
كه  مي گردد  مشخص  ترتيب  بدين  شود.  می   مربوط 
روش توليد تأثيری قطعي در افزايش يا كاهش ضخامت 

كف قالي دارد.

شکل 12: الف و ب مقطع عرضي نمونه هاي متقارن و نامتقارن را به روش كنترل ابعاد 
و در جهت تار

شکل 13: مقطع عرضي نمونه هاي جفتي و بي گره توليد شده به روش كنترل ابعاد
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شكل 12 الف و ب مقطع عرضي نمونه هاي متقارن و 
نامتقارن را به روش كنترل ابعاد و در جهت تار نشان 
پود  است،  مشخص  شكل  در  كه  همان گونه  مي دهد. 
و  داده  تغيير شكل  دفتين  فشار ضربات  اثر  در  كلفت 

سطح مقطع آن از دايره به بيضي تبديل شده است.
 اين تغيير شكل سطح مقطع وقتي با شكل 9 مقايسه 
شكل  تغيير  است  بديهي  مي باشد.  محسوس  نيز  شود 
سطح مقطع نخ پود كلفت منجر به كاهش قطر نخ در 
جهت طول قالي و افزايش آن در جهت ضخامت كف 
مي شود. نتيجه نهايي اين امر به صورت كاهش طول و 

افزايش ضخامت كف فرش تجلي پيدا مي كند. 
در جدول 2 مشاهده مي شود كه ضخامت كف فرش 
نمونه متقارن از 4/4 ميلی متر در نمونه كنترل ضربات 
دفتين به 5/42 ميلی متر در نمونه كنترل ابعاد تغيير يافته 
است. همانند نمونه متقارن، نمونه نامتقارن نيز تغيير شكل 
سطح مقطع نخ پود كلفت را به خوبي نشان مي دهد. البته 
ساير عوامل دخيل در ايجاد گره نيز دست خوش چنين 
تغييراتي شده اند. در مجموع، طول قالي نسبت به نمونه 
توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين كم تر شده و 
در عين حال ضخامت كف فرش افزايش يافته است. 
ضخامت  كه  مي شود  مشاهده   2 جدول  به  مراجعه  با 
كف نمونه نامتقارن از 4/85 ميلی متر براي نمونه كنترل 
ضربات دفتين به 6/36 ميلی متر براي نمونه توليد شده به 

روش كنترل ابعاد تغيير يافته است.
شكل 13 مقطع عرضي نمونه هاي جفتي و بي گره توليد 
شده به روش كنترل ابعاد را نشان مي دهد. طبق اطالعات 
ارائه شده در جدول 2، ضخامت اين نمونه ها نسبت به 
روش كنترل ضربات دفتين نه تنها افزايش نيافته بلكه 
نيز كاهش ضخامت كف فرش  نمونه جفتي  در مورد 
اثر  از آن جا كه طول اين نمونه ها در  ايجاد شده است. 

تغيير روش توليد افزايش يافته، پيش بيني براي افزايش 
ضخامت اين نمونه ها نيز صورت نگرفت. 

با توجه به شكل 13مشاهده مي شود كه سطح مقطع نخ 
نمونه هاي  به  تغييرات كم تري نسبت  پود كلفت دچار 
متقارن و نامتقارن شده  است. همچنين با مقايسه با شكل 
10، ميزان تغييرات شكلی سطح مقطع نخ پود كلفت در 
نمونه جفتي توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين، 
بيش تر از روش كنترل ابعاد مي باشد. اين امر به اين دليل 
از هر رج  بافنده پس  ابعاد،  كنترل  در روش  كه  است 
گره گذاری صرفاً يك بار ضربه دفتين را اعمال مي نمود. 
كاهش ضخامت اين نمونه به همين دليل نيز قابل توجيه 

است.
افزايش طول نمونه به  در مورد نمونه بي گره، علي رغم 
ميزان حدود 4 درصد، كاهش يا افزايش ضخامت در اثر 
تغيير روش توليد مشاهده نمي شود. در مقايسه تصاوير 
نيز تغيير محسوسي در شكل سطح مقطع نخ پود كلفت 
وجود ندارد. علت اين عدم تغيير احتماالً مربوط به نحوه 
قرار گرفتن پرز در بين تارها و پودها است كه باعث 

كمترين جابه  جا يي در زمان بافت مي شوند.

نتیجه گیري
نمونه هاي توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين

درصد   12 حدود  نامتقارن  و  متقارن  نمونه هاي  طول 
بيشتر از طول مورد نظر در نقشه شد. 

در مقابل، طول نمونه هاي جفتي و بي گره حدود 9 درصد 
كمتر از طول مقرر شدند. از آن جا كه تعداد نمونه هاي 
بافته شده از نظر آماري كافي نمي باشند، نمي توان اظهار 
نظر قطعي در مورد تفاوت هاي موجود بين نمونه هاي 
متقارن و نامتقارن يا بين نمونه هاي جفتي و بي گره نمود. 
طول  افزايش  بين  فاحش  اختالف  به  توجه  با  هرچند 
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براي نمونه هاي متقارن و نامتقارن با كاهش طول براي 
نمونه هاي جفتي و بي گره، و همچنين بر اساس تجربيات 
و مشاهدات و اصول فيزيكي، تفاوت بين گروه گره هاي 
مجاز و گروه گره هاي غيرمجاز واقعي به نظر مي رسد. 
در اين تحقيق سعي شد حتی با تقريب و تخمين زدن 

برخي پارامترها علت اختالف موجود تفسير شود. 
براي بررسي علت اختالف موجود در طول نمونه ها، به 
بررسي فضاهاي در اختيار گره ها و حجمي كه نخ هاي 
هر گره، اعم از تار، پود نازك، پود كلفت و پرز مي توانند 
اشغال كنند، پرداخته شد. مشخص شد كه با توجه به 
يكسان بودن حجم در اختيار گره ها، حجم الزم براي 
نخ هاي گره متقارن و نامتقارن بيش تر از اين حجم و براي 
گره جفتي كم تر و براي بي گره بسيار كم تر از آن مقدار 

مي باشد.
 بديهي است كه در اثر ضربات مشخص دفتين )2 ضربه 
نامتقارن  و  متقارن  نمونه هاي  رج گذاري(  هر  از  پس 
داراي افزايش طول و نمونه هاي جفتي و بي گره داراي 

كاهش طول مي شوند. 
در  واحد سطح  در  گره  تراكم  طول،  افزايش  علت  به 
نمونه هاي متقارن و نامتقارن كمتر از حد مورد انتظار و 
به علت كاهش طول، اين تراكم براي نمونه هاي جفتي 
و بي گره بيش از حد پيش بيني شده مي شوند. اين امر به 
نوبه خود بر برخي ديگر از خواص فيزيكي و مكانيكي 

تأثيرگذار است.

نمونه هاي تولید شده به روش کنترل ابعاد
ضربات  افزايش  با  نامتقارن  و  متقارن  نمونه هاي  طول 
دفتين به حد مورد نظر رسيد. براي نمونه هاي جفتي و 
بي گره، ضربات دفتين از دو ضربه به يك ضربه كاهش 
يافت ولي باز هم نزديك به 3 درصد از طول مورد نظر 

كم تر بودند. 
بنابراين نتيجه گرفته شد كه براي اين نمونه ها مي  بايست 
با تغيير ضخامت نخ خامه مصرفي به حد نصاب الزم به 

طول طراحي شده دست يافت. 
در مورد نمونه هاي متقارن و نامتقارن نيز افزايش ضربات 
اين كمبود  براي رفع  داراي مشكالتي است كه  دفتين 

مي توان از نخ هاي خامه ظريف تر استفاده نمود. 
ضخامت يك فرش شامل دو قسمت ضخامت كف و 
ارتفاع پرز است. در اين تحقيق ارتفاع پرزها يكسان در 
نظر گرفته شدند و اختالفاتي در ضخامت كف نمونه ها 
كليه  دفتين  ضربات  كنترل  روش  در  گرفت.  صورت 
ميلی متر   4/5 حدود  در  كف  ضخامت  داراي  نمونه ها 
و  متقارن  نمونه هاي  ابعاد،  كنترل  بودند ولي در روش 
نامتقارن داراي افزايش ضخامت كف شده و به حدود 
براي  ميلی متر   6/3 و  متقارن  نمونه  براي  ميلي متر   5/5

نمونه نامتقارن رسيدند.
 اين تغيير ضخامت به فشرده شدن پرزها و تار و پود 
در داخل قسمت كف فرش بر اثر افزايش ضربات دفتين 
مربوط مي شود. سطح مقطع پود كلفت به طور مشخص، 
بر اثر ضربات بيشتر دفتين تغيير شكل داد و از حالت 
دايره به شكل بيضي درآمد كه قطر بزرگ آن در جهت 
عمود بر صفحه قالي بود كه به افزايش ضخامت كف 
ضربات  افزايش  با  ترتيب  اين  به  گرديد.  منجر  نمونه 
دفتين، بخشي از خصوصيات فيزيكي قالي كه مي تواند 

در رفتار ديناميكي آن نيز موثر باشد تغيير مي كند.
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