تأثیر نوع گره بر خواص فیزیکی فرش:
ضخامت کف فرش ،ارتفاع پرز و طول فرش
سید جاللالدین بصام

استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

محسن حمیدی

اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان

بهشته نصیری راد

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

سعي بر بافت فرش مطابق با نقشه طراحي شده بود.
چكيده
گرههاي متقارن و نامتقارن به عنوان دو گره اصيل ،در نمونههاي جفتي و بيگره براي رسيدن به ابعاد مورد
خواص فيزيكي و مكانيكي متفاوتي دارند که کاربرد نظر نقشه ،اجبارا ً تعداد ضربات دفتين به يك بار كاهش
آنها در قالي تأثیر بسزایي دارد .گره جفتي و بيگره بافي يافت ،در حالي كه در نمونههاي متقارن و نامتقارن تعداد
خواص متفاوتي نسبت به گرههاي اصيل و مجاز به قالي ضربات دفتين به پنج يا شش بار افزايش يافت.
ميدهند و در صورتي كه براي ايجاد خاصيت ويژهاي به نتايج نشان ميدهند كه گرههاي متقارن و نامتقارن باعث
كار گرفته شوند ،ممكن است در موارد نادري به افزايش افزايش طول قالي و گرههاي جفتي و بيگره موجب
كيفيت فرش منجر شوند ،هرچند كه در وضعيت فعلي كاهش طول قالي ميشوند و براي رسيدن به ابعاد مورد
ميتواند لطماتي را به فرش دستباف ايران وارد كند .به نظر ،يا بايد تعداد دفعات كوبيدن ضربات دفتين را تغيير
جهت اهميت این خواص ،كتب و مقاالت مختلفی در داد و يا از مواد اوليه با نمرههاي متفاوت استفاده كرد.
ضخامت كف فرش در نمونهها نيز متأثر از نوع گره
موردشان اظهار نظر کردهاند.
نمونههاي قالي با استفاده از يك نوع مواد اوليه و با هستند؛ یعنی اگر تعداد ضربات دفتين زيادي بر گرههاي
کاربرد هر چهار نوع گره فوقالذكر توسط يك بافنده متقارن و نامتقارن وارد شود باعث افزايش ضخامت
بافته شده و تأثیر اين گرهها بر طول فرش ،ضخامت كف قالي ميشوند و در حالتي كه ضربات دفتين كنترل
فرش و ارتفاع پرز اندازهگيري شد .نمونههاي بافته شده شوند ،ضخامت مشابهي با گرههاي جفتي و بيگره براي
با دو روش توليد شدند؛ روش اول كنترل ضربات دفتين كف قالي ايجاد خواهند كرد.

است كه در آن پس از هر رج گرهگذاري ،دو بار با
ضربات دفتين بر آنها كوبيده ميشد .روش دوم ،روش واژگان كليدي :گره متقارن ،گره نامتقارن ،گره جفتي،
كنترل ابعاد است كه با تنظيم دفعات ضربات دفتين بيگره ،گره کمانشیب.
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مقدمه
گره فرش دستباف با توجه به تنوع سنتهای بافت و
تعدد تكنيكهاي موجود بافت ،داراي اشكال هندسي
متفاوتي است .رایجترین سنتهای بافت منجر به ارائه
دو نوع گره رايج به نام گره نامتقارن و متقارن شدهاند .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 مهمترین
انواع اين گرهها كه به صورت غير مجاز در قالي استفاده
فرش هاي بافته

ي گره است که
ميشوند ،گره جفتي و ب 
شده با اين گرهها خواص مكانيكي و فيزيكي متفاوتي
نسبت به هم دارند.
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تعريف گره و انواع آن
گره یا واحد پايه تشكيل دهنده قالي پرزدار ،عبارت است
از خامهاي كه حول محور چلههاي زير و رو پيچيده
میشود و با پهلوي هم قرار دادن آنها ،نقش و نگار
قالي نمایان شده و قالي به خود شكل ميگيرد (يساولي،
 .)50 :1375اين قطعه از خامه معموالً به طور مشخصي

حول دو تار و استثنائ ًا سه الي شش تار میپیچد و دو
سر آن بر روي بافته آزاد و رها ميشود (حصوري:1376 ،
 .)20دو سر آزاد گره با داشتن يك زاويه قائمه نسبت به
سطح تار و پود ،روي قالي قرار میگیرند.
اين گرهها يكی يكی زده میشوند و پس از اين كه
يك رج گره زده شد ،در جاي خود توسط پود مستقر
میشوند ) .(Thompson, 1993: 53از سوي ديگر،
داشتن زاويه قائمه بين سر آزاد گره با سطح تار و پود
قالي در عمل اتفاق نميافتد زيرا در اين صورت قالی
خواب نخواهد داشت (حصوري.)20 :1376 ،
هر گره داراي دو سر آزاد روي سطح قالي است كه

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

با توجه به طرز قرار گرفتن نخ خامه در كنار تار و
ي گردد که در حقیقت از آنجا كه
پود قالي ،مشخص م 
سر نخ بريده شده ،گره ای وجود ندارد؛ در واقع گره
يك سيستم مكمل غير مداوم براي پودگذاري در قالي
محسوب ميشود كه به دور تار پيچيده ميشود.
()Stone, 1997, p. 126

هرچند كه به طور قاطع نميتوان پراكندگي جغرافيائي
مناطقي كه از گره متقارن استفاده ميكنند را تعيين نمود،
اما این گره به طور گسترده در مناطق آذربايجان استفاده
ميشود (يساولي 50 :1375 ،و .)Milanesi, 1995: 18
ويژگي مهم گره تركي يا گره متقارن اين است كه
حرکت نخ پرز از قسمت خارجي ،يك تار به سمت
داخل و در عين حال از قسمت روي قالي به سمت
پشت قالي ،يك حركت پيچشي است که در نهايت از
وسط دو نخ خارج ميشود .در اين گره دو سر آزاد نخ در
كنار يكديگر در وسط دو تار استقرار مييابند (حصوري،
.)50 :1376
فرش هاي اراك ،قم،

گره نامتقارن معموالً در بافت
گلپايگان ،اصفهان ،يزد ،خراسان و كاشان به كار
مي رود (صوراسرافيل .)36 :1376 ،كليه فرشهای
هندي و غالب فرشهای روماني نيز با استفاده از گره
نامتقارن بافته ميشوند ( .)Phillips, 1997: 140در اين
نوع گره ،آمادهسازي تارها براي گذراندن خامه از بين
آنها معموالً توسط انگشتان دست بافنده صورت مي
گيرد .بافنده به وسيله سر انگشت سبابه دست راست
يك جفت چله را جلو میاورد ،با دست چپ خامه را
از پشت تار اول در میکند و پس از خم كردن سر آن،
خامه را از روي تار دوم به سمت پشت آن عبور داده

و از بين دو تار به سمت روي فرش جلو میکشد و
کامالً پایین ميآورد (يساولي .)51 :1375 ،دو تاري كه به
آن گره زده ميشود ،يك تار رو و يك تار زير است و
معموالً خامه را ابتدا به دور تار زير مياندازند و بعد به
دور تار رو ميتابانند .تار زير دورتر و تار رو نزدیکتر
است و همين باعث ميشود كه اين تارها نسبت به هم
زاويه داشته باشند و در نتيجه ،گره به يك طرف منحرف
میشود .اگر اول تار زير گرفته شود ،گره به سمت چپ
منحرف میشود ولي اگر تار رو گرفته شود گره به سمت
راست متمايل ميشود (حصوري.)20 :1376 ،
در برخي بافتها ،خامه قالي به جاي آن كه به دور دو
تار پيچيده شود به دور چهار تا شش تار پيچيده ميشود
كه اصطالحاً به آن گره جفتي گفته ميشود (يساولي،
 .)51 :1375اين گره ميتواند به روش متقارن يا نامتقارن
انجام شود كه در آن نخ خامه همان پيچشهاي معمول
را دارد ولی به دور سه تار يا بيشتر .گره جفتی معموالً
در قسمت زمينه استفاده ميشود و در قسمت گل يا طرح
قالي ،از گره معمولي استفاده ميشود که این عمل اختالفی
ملموس را بین تراکم این دو قسمت قالی ایجاد میکند.
يتواند در تشخيص استفاده از گره
اين اختالف تراكم م 
كند(.)Stone, 1997: 115

جفتي در بافت فرش كمك
با استفاده از جفتيبافي به كار بافت سرعت بيشتري
ميدهند ،ولی این کار در صنعت فرش تقلب محسوب
ميشود و به آن لطمه وارد ميسازد .معموالً در فرشهای
ناحيه خراسان مانند قائن ،بيرجند ،گناباد و مشهد ،جفتی
بافی در صورتی که براي رجشمار  30به باال استفاده
ي باشد؛ زيرا جزو سنتهای آن مناطق
شود ،تقلب نم 
است (دانشگر.)1376 ،
بيگره نوع دیگری از گره است كه در آن ،نخهای پرز
به صورت آزاد در فرش قرار دارند و با اندك كوششي

از فرش بيرون ميآيند (صوراسرافيل .)36 :1376،اين
نوعي گره تقلبي است كه بافنده به عبور دادن خامه از
ي پيچاند
بين نخهای تار بسنده ميكند و به دور تارها نم 
(دانشگر .)103 :1376 ،جاي اين خام ه ها چنان سست
است كه با اندك كششي امكان بيرون آمدنشان از فرش
وجود دارد و تنها عاملِ محكم كردن نسبي آن ،پود
گذاري ميباشد (آذرپاد و حشمتي رضوي.)194 :1372 ،
برخی خواص گرههای فرش
منظور از استحكام گره ،مقاومت گره در برابر بيرون
كشيدنش از پشت فرش است .به طور کلی در مورد
استحكام گره اعتقاد بر اين است كه با توجه به پيچش
اضافي گره متقارن به دور خامه نسبت به گره نامتقارن،
گره متقارن داراي استحكام بيشتري نسبت به گره
نامتقارن است .در مقابل ،يساولي ( )54 :1375با استناد
به وجود قالیهای بسيار قديمي كه با استفاده از گره
نامتقارن بافته شدهاند ،اعالم ميدارد که اين نظريه صحيح
نیست و دليل استحكام گره را پودهاي زير و رو ميداند
ي گردد.
كه پرز در الب ه الی آنها م 
لیو و همکاران ( )Liu et.al., 2002: 276نیز با اندازه
گیری استحکام بیرو ن کشی گره از روی فرش نتیجه
گرفتنند که نوع گره و زاویه پیچش نخ خامه به دور نخ
تار ،تأثیر عمدهای روی استحکام داشته و در نتیج هگیری
نهایی آزمایشات اشاره کردند که استحکام گره متقارن و
نامتقارن یکسان است.
گره کمانشیب یا کمانشی با توجه به اين كه دور خامه
پيچيده نميشود ،با كوچكترين تماس با اشياء از تار
جدا شده ،از هم ميپاشد و دوام چنداني نخواهد داشت
(دانشگر .)103 :1376 ،این گره از نظر استاندارد مردود
است (صور اسرافيل.)36 :1376 ،
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به دلیل این که در بافت گره متقارن از ابزار مخصوص
بافت استفاده ميشود ،ميتوان ظرافت بافت را تا حد
مطلوب باال برد .در مقابل ،چون در بافت گره نامتقارن
الزاماً از انگشت استفاده ميشود ،ظرافت قالي را تا حد
معيني كه انگشتان دست بتواند از الب ه الی تارهاي چله
عبور كند ميتوان باال برد كه طبيعت ًا بسيار کمتر از ظرافت
گره متقارن م 
ي باشد.
اين مطلب بدان معنا نيست كه در يك رجشمار معين
و مساوي گره متقارن از گره نامتقارن ظریفتر است،
بلكه صرف ًا منظور اين است كه امكان بافت قالي در
رج شمارهای باال با گره نامتقارن داراي محدوديتهاي
بيشتري نسبت به گره متقارن است .گره متقارن براي
بافت فرشهای بسيار ظريف هنري و چهره بافي
فصلنامه
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مناسبتر است( .اكباتاني.)55-56 :1375 ،
ف پذيري قالي ،ميزان مقاومت آن در مقابل خم
انعطا 
شدن در جهت عرض يا طول ميباشد.
هرچه اين ميزان مقاومت كمتر باشد ،قالي داراي انعطاف
بيشتري است .معموالً گفته میشود قالي بافته شده با گره
ف پذيري بيشتر نسبت به
نامتقارن داراي خاصيت انعطا 
قالي بافته شده با گره متقارن است.
اكباتاني (همان) معتقد است در عین حالی که ميزان
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 تركيباف است.
يساولي ( )54 :1375نيز ميزان مصرف خامه در قالي
ي باف می
تركی باف را به مراتب بيشتر از قالي فارس 
داند و حدود  %20تفاوت در اين دو مقدار قائل است.
در مقابل ،فیلیپس (  )Philips, 1997: 140معتقد است كه
قالي تركيباف قدري متراكمتر از قالیهای هندي -كه
ي كنند -بوده و ارتفاع
عموماً از گره نامتقارن استفاده م 

پرز كمي دارند.
از آنجا كه گره متقارن به طور كلي يك سطح مربع شكل
را پوشش داده و بزرگتر م 
ي باشد ،بيشتر براي نقوش
هندسي انتخاب م 
ي شود ،در حالی که گره نامتقارن به
دلیل کوچکتر و نامنظم بودن براي طرحهای گردان
ي باشد.
مناسبتر م 
چون كاربرد گره جفتي در قسمتهایی از قالي كه داراي

نقشهاي ريز و ظریف است باعث در هم رفتگی نقش
ي گردد ،از اين نوع گره در بافت زمينه قالي استفاده
م
ميشود (يساولي.)54 :1375 ،
ضخامت خامه يا پرز مصرفي به رجشمار قالي و هندسه
گره مورد استفاده بستگي دارد.
يساولي (همان) و اكباتاني ( ،)55-56 :1375ميزان
ضخامت خامه مصرفي در گره متقارن را كمتر از گره
نامتقارن در بافت قالي با رجشمار يكسان ميدانند و
اظهار میکنند 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 ميشود (پود كلفت) و يا از البهالی
تارها عبور میکند (پود نازك) ،عمدتاً بر اساس رجشمار
ي گردد.
فرش تعيين م 
يساولی ( )54 :1375و اكباتاني ( )55-56 :1375هر
يباف ،ضخامت
دو معتقد هستند كه در روش فارس 
پود بيشتر از روش تركيباف است .حصوري (:1376
 )20معتقد است كه گره نامتقارن يك سطح مستطيل و
گره متقارن يك سطح مربع را ميپوشاند؛ در نتيجه ،در
عرض يكسان تعداد گره نامتقارن مورد نياز كمتر از گره
يباشد.
متقارن است ولي در طول اين تعداد بيشتر م 
براي جبران اين نقص ،در بافت قالي فارسیباف از پود
ي شود.
کلفتتری نسبت به قالي تركيباف استفاده م 

شيوه بافت نمونهها
براي انجام آزمايشات دو نمونه از هر نوع گره مورد
آزمايش به ابعاد نيم متر مربع به دو شیوه بافته شد.

شکل  : 1نمودار شماتيك گرههاي مورد استفاده را نشان ميدهد.

براي اين كه بتوان مقایسهای بين خواص مختلف
فيزيكي فرش انجام داد ،باید تا حد ممكن كليه عوامل
متغير بافت يكسان در نظر گرفته شوند؛ از اين رو كليه
نمونهها توسط يك بافنده بافته شدند .در اين حالت
هرچند كه بين بافتههاي يك فرد ،حتي در يك نوع
گره ،تفاوتهایی وجود دارد ،ولي اين تفاوتها آهنگی
يكنواخت دارند و تفاوت از يك نمونه به نمونه ديگر،
در مقايسه با حالتي كه نمونهها توسط افراد مختلفي بافته
شوند ،در حداقل ممكن خود خواهد بود.
ابعاد نمونهها  60×70سانتي متر در نظر گرفته شد .رج
شمار فرشهای بافته شده طوري طراحي شدند كه براي
كليه نمونهها در هر  10سانتيمتر 50 ،گره بافته شود.
به جز نمونه متقارن كه چلهكشي آن به صورت تركي
صورت گرفت ،براي بقيه نمونهها از روش چلهدواني يا
روش چلهكشي فارسي استفاده شد .براي بافت نمونهها
دو شیوه زير در نظر گرفته شد:

 -1كنترل ضربات دفتين
بافنده در بافت اولين سري از نمونههاي متقارن،
نامتقارن ،جفتي و بيگره پس از اتمام گرهگذاري و قرار
دادن پود كلفت ،با استفاده از ضربات يكنواخت دفتين
فقط  2ضربه به گرههاي گذاشته شده اعمال نمود .به
فرش هاي توليد شده امكان مقايسه هندسه

این ترتیب
چهار نوع گره مورد استفاده را با دقت قابل قبولي فراهم
کردند .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 گرهها دچار كمترين تأثیرپذیری از عوامل
بيروني بودند ،در نتیجه تغييرات فيزيكي حاصله به طور
مستقيم به هندسه گره مربوط ميشوند .در اين گزارش،
اين روش بافت تحت عنوان كنترل ضربات دفتين نام
برده شده است.
 -2كنترل ابعاد
در اين شيوه با تغيير در تعداد ضربات دفتين در هر
رج ،اندازه نقشه به طور دقیق رعايت شد .به این ترتیب
روشي از واقعيت موجود قاليبافي شبي هسازي 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 ميكند تا اين
اختالفات را به حداقل برساند .اين تغيير ضربات در
رفع برخي نقايص كمك ميكند و در عين حال برخي
خواص فيزيكي و مكانيكي قالي را بهبود بخشيده يا
بدتر ميكند .به این منظور در بافت برخي نمونهها در
هر رج تعداد ضربات دفتين بيش از دو ضربه و در برخي
نمونهها تعداد ضربات دفتين كمتر از دو ضربه بود.
براي مقايسه تغييرات به دست آمده در نقوش فرش ،يك
نقشه يكسان براي بافت كليه نمونهها استفاده شد .اين
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نقشه شامل تعدادي نقوش هندسي مانند مربع ،مستطيل
و دايره و همچنين تعدادي نقوش گردان ميباشد.
ابزار بافت
جهت بافت نمونه ها تحت شرايط يكسان ،ابزار
بافت متقارن شامل دفتين ،كارد ،قالب ،سيخ و قيچي
مخصوص متقارن انتخاب شدند .دار قالي نيز دار فلزي
ك دار انتخاب شد.
فند 
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و يك صفحه فلزي سوراخ دار به وزن  130/4گرم و
ابعاد  5/8×5/8سانتيمتر است .اين صفحه روي سطح
فرش قرار داده ميشود .از آنجا كه وزن صفحه براي
كليه آزمايشات ثابت است ،نیروی ثابتي باعث فشرده
يشود .سپس كوليس
شدن پرزها در تمامی نمونهها م 
كه انتهاي آن به صورت عمق سنج عمل ميكند روي اين
صفحه قرار داده ميشود و آنقدر انتهاي كوليس به پایین
فرو ميرود تا به كف فرش متصل شود .براي تعين ارتفاع
پرز قالي ،ضخامت صفحه كه  5/0میلیمتر میباشد ،از
عددِ خوانده شده از روي كوليس كسر میشود .شکل 2
اين وسيله اندازهگيري را نشان ميدهد.

روش اندازهگيري ابعاد
براي اندازه گيري ابعاد نمونهها از متر پارچ ه اي با
دقت  0/5ميليمتر استفاده شد .اندازه گيري در جهت
طول نمونه مطابق استاندارد ايران شماره ( 500روش روش اندازهگيري ضخامت فرش
تسنج
اندازهگيري ابعاد فرشهای دستباف ،چاپ سوم ،با ابزار اندازهگيري در این روش دستگاه ضخام 
تجديد نظر ،خرداد  )1371در سه منطقه انتهاي چپ ،موجود در موسسه استاندارد ايران بود .براي اندازهگيري،
وسط و انتهاي راست نمونه بين دو گليمبافي ابتدا و نمونهها به مدت حداقل يك روز در شرايط محيط
انتهاي قالي انجام شد .براي اندازهگيري در جهت عرض آزمايشگاه قرار داشتند .از هر یک از نمونهها ،قطعاتي به
نمونه ،به دلیل كوتاه بودن نمونه و نداشتن تغييرات شكل دايره به مساحت  100سانتيمتر مربع بريده شدند
فاحش در مناطق مختلف بافت ،به جاي اندازهگيري در و اندازهگيري حداقل در  20مورد صورت گرفت .روش
 5نقطه از طول قالي؛ صرف ًا ابتدا ،وسط و انتهاي بافت آزمايش مطابق با شرايط استاندارد شماره  889ايران
صورت گرفت.
بين دو شيرازه متصل بافته شده در نظر گرفته شد.
براي اندازه گيري تغييرات ابعادي نقشه فرش و براي
شمارش تعداد گره در دسیمت ِر عرض يا طول نمونه ،از روش اندازهگيري وزن
ط كش فلزي با دقت  0±/25میلیمتر استفاده شد .كليه براي توزين نمونههاي توليد شده ،با استفاده از وسيله
خ 
گردبر تعداد  3قطعه به شكل دايره و به مساحت 100
ي ها از پشت فرش صورت گرفتند.
اندازهگير 
سانتيمتر مربع از قسمتهای مختلف قالي بريده شدند.
نمونهها به مدت حداقل يك روز در شرايط محيطي
روش اندازهگيري ارتفاع پرز
در اين تحقیق از روشي استفاده شد كه با توجه به آزمايشگاه موسسه استاندارد قرار داشتند؛ سپس
مقايسهاي بودن اندازهگيريها ميتواند قابل اطمينان باشد اندازهگيري وزن نمونهها توسط توزين با ترازوي با دقت
(بصام و همکاران .)1381 ،اين دستگاه شامل يك كوليس

یک هزارم گرم صورت گرفت.

ميباشد؛ در حالی که عليرغم برنامهريزي صورت گرفته،
ي گره به ترتيب از  68/4و
طول نمون ه هاي جفتي و ب 
 68/5سانتيمتر بیشتر نشد.
شکلهای  3و  4نمون ه هاي بافته شده را به روش كنترل
ابعاد در نمونه هاي متقارن ،نامتقارن و جفتي نشان ميدهد.
تصاوير از پشت فرش گرفته شدهاند.
ابعاد نمونهها زمانی كه پس از هر رج گره گذاري از 2
بار دفتين زدن استفاده شد دچار تغييرات نسبت ًا شديدي
شدند .اين تغييرات به صورت باالزدگي در گره متقارن
به میزان  8/5سانتيمتر و در گره نامتقارن به ميزان 7/7
سانتيمتر است.

شکل  -2اندازهگيري ارتفاع پرز با استفاده از كوليس و صفحه فلزي

نتايج آزمايشات
اندازهگیری طول نمونهها
در هر يك از روشهای بافت (كنترل ابعاد نمونه و
كنترل ضربات دفتين) تغييراتي در ابعاد نمونه بافته شده
مشاهده شد .نمودار  1طول نمونههاي مختلف را در دو
روش نشان میدهد .همانگونه كه در نمودار نشان داده
شده است ،در هنگام بافت نمونههایی كه ابعاد آن كنترل
شده بود ،تغييرات بسيار جزئي در نمونههاي متقارن و
نامتقارن اتفاق افتاده است .نمونه متقارن بدون تغييرات
و نمونه نامتقارن داراي افزايش مختصر  0/5سانتیمتر

در مقابل ،در گره جفتي و بيگره به ترتيب  3/6و 3/8
سانتيمتر پایینزدگی مشاهده ميشود.
شکل  5نمونه هاي بافته شده را به روش كنترل ضربات
دفتين در نمون ه هاي جفتي ،متقارن ،نامتقارن و بيگره
نشان ميدهد .اختالف طول بين نمونههاي متقارن و
نامتقارن با نمون ه هاي جفتي و بيگره در تصاوير به
خوبي مشهود است.
ضخامت فرش و ارتفاع پرز
ارتفاع پرز نمون ه هاي بافته شده ،قبل و پس از انجام
عمليات پرداخت نهایی در جدول  1نشان داده شدهاند.
همانگونه كه در جدول مشهود است ،ارتفاع پرز دو
نمونه متقارن كنترل ابعاد و نامتقارن كنترل ضربات در
پرداخت نهایی از  10ميليمتر کوتاهتر شدهاند .دو نمونه
بيگره در هر دو روش كنترل ابعاد و كنترل ضربات
دفتين نسبت به بقيه نمونهها داراي نايكنواختي بيشتري
هستند .ضخامت فرش تركيبي است از پرز ،تارها ،پودها
و قسمتي از پرز كه به دور تارها پيچيده و به پشت
فرش رفته است .در جدول  2ضخامت نمونهها آورده
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نمودار -1طول نمونه های بافته شده پس از پایین آوردن از دار قالی
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الف) گره متقارن

ب) گره نا متقارن

شکل  -3مقایسه تغییر طول فرش های بافته شده به روش کنترل ابعاد با :الف) گره متقارن ب) گره نامتقارن
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شکل  -4نمونه جفتي به روش كنترل ابعاد
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شکل  -5تغییر طول نمونهها در روش بافت با کنترل ضربات دفتین

جدول  -1ارتفاع پرز نمونهها قبل و بعد از پرداخت

نمونه

كنترل ابعاد

كنترل ضربات دفتين

قبل از پرداخت
(ميليمتر)

بعد از پرداخت (ميليمتر)

متقارن

10/8

9/14

نامتقارن

11/1

10/12

جفتي

11/7

10/03

بيگره

13/6

10/58

متقارن

19/4

10/53

نامتقارن

18/3

8/99

جفتي

13/9

10/47

بيگره

18/9

10/20

جدول  -2ضخامت نمونهها و ضخامت كف نمونهها

نمونه

كنترل ابعاد

ضخامت كل نمونه (ميليمتر)

ضخامت كف (ميليمتر)

متقارن

14/56

5/42

نامتقارن

16/48

6/36

جفتي

13/90

3/87

بيگره

15/18

4/6

14/93

4/4

13/84

4/85

جفتي

14/86

4/39

بيگره

14/78

4/58

كنترل ضربات متقارن
دفتين
نامتقارن
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شده است .با كسر ارتفاع پرز از ضخامت فرش ،ميزان
ضخامت كف نمونه به دست ميآيد .در هر دو روش
كنترل ابعاد و كنترل ضربات دفتين ،بيشترين ضخامت
كف فرش مربوط به نمونههاي نامتقارن و متقارن توليد
شده به روش كنترل ابعاد و كمترين ضخامت كف فرش
مربوط به نمونه جفتي است.
بحث و بررسی
طول نمونههاي توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين
در هنگام بافت به شيوه كنترل ضربات دفتين ،پس از
قرار دادن گرهها در يك رج ،با استفاده از كوبيدن 2
بار دفتين نسبت به انجام عمليات بافت اقدامشد .نتايج
نشان ميدهد كه نمونه متقارن  12/14درصد و نمونه
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نامتقارن  11/00درصد افزايش طول داشتند .در مقابل
نمونه جفتي  9/14درصد و نمونه بيگره  8/86درصد
كاهش طول نسبت به طول مورد نظر در نقشه نشان
دادند .هرچند به علت محدود بودن تعداد نمونههاي
توليد شده نميتوان نسبت به اختالف بين افزايش طول
نمونههاي متقارن و نامتقارن و يا اختالف بين كاهش
طول نمونههاي جفتي و بيگره از نظر آماري اظهار نظر
نمود؛ افزايش طول در نمونههاي متقارن و نامتقارن و
همچنين كاهش طول نمونههاي جفتي و بيگره معنادار
ميباشد.براي بررسي علل اختالف ايجاد شده در طول
نمونههاي 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 بین تارها
حركت میکنند و با اشغال فضاي خاص در داخل قالي،
روي يكديگر قرار میگیرند و در نهايت طول قالي را
تشكيل ميدهند.

شکل :6نمای شماتیک پود نازک و دو جفت تار که در بافت استفاده می شود(کادر مشکی
نمایانگر فضای در اختیار گره ،خطوط آبی رنگ نمایانگر پود نازک و خطوط سبز رنگ نمایانگر
تار هستند) L2 .طولی از قالی است که از نظر تئوری توسط پود نازک ایجاد می شود.

شکل  6نماي شماتيك دو واحد بافت از قالي ،شامل دو
جفت تار و يك پود نازك كه از البهالی آنها عبور داده
شده است را از دو زاويه مقطع عرضي تار و مقطع طولي
تار نشان ميدهد .نماي دو جفت تار برای راحت مقايسه
کردن انواع گره با گره جفتي نشان داده شده است.
در شکل  ،6كادر مشكي رنگ در هر نما ،نشان دهنده
فضاي در اختيار گره ميباشد كه بر اساس محاسبه و
اندازهگيري تعيين شده است .در نماي مقطع طولي تار،
سمت راست كادر مشكي رنگ در جهت پایین قالي
است و بنابراين سمت چپ كادر كه پود نازك در آن
نمايش داده شده در جهت باالي قالي است .از آنجا
كه در عمليات بافت ،پود نازك آخرين جزیي است كه
استفاده ميشود ،در نماي مقطع طولي تار در سمت چپ
كادر قرار گرفته است .در نماي مقطع عرضي تار ،سمت
پایین كادر قسمت زير قالي (يا پشت قالي) ميباشد.
خطوطي كه با رنگ سبز نمايش داده شدهاند مربوط به
تار ميباشد كه در نماي مقطع عرضي تار به صورت
دايره و در نماي مقطع طولي تار به صورت خط مستقيم
هستند .پود نازك در نماي مقطع طولي تار به صورت

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 گرهها برای محاسبه فضای
در اختیار گره به اين ترتيب محاسبه شدهاند:
عرض :عرض قالي  60سانتيمتر بوده كه در سرتاسر آن
تعداد  300گره بافته شده است .بنابراين عرض هر واحد
بافت معادل با فضايي كه يك جفت تار اشغال ميكند،
یعنی  2ميليمتر ،است .به اين ترتيب عرض دو واحد
بافت معادل  4ميليمتر خواهد بود.
طول :طول قالي  70سانتيمتر در نظر گرفته شده و تعداد
 350گره در سرتاسر آن بافته شده است .بنابراين به
صورت تئوري ،هر رج گره يا هر واحد بافت معادل 2
ميليمتر از طول قالي را به خود اختصاص ميدهد.
ارتفاع :با مراجعه به جدول  2مشاهده ميشود كه ضخامت
كف فرش در روش كنترل ضربات دفتين براي همه
نمونهها در حدود  4/5ميليمتر است؛ به همين دليل ارتفاع
واحد بافت نيز به همين مقدار در نظر گرفته شده است.
قطر تار قالي مورد استفاده حدود  0/9ميليمتر و قطر

شکل  :7نمای شماتیک پود کلفت و دو جفت تار که در بافت استفاده می شود.

نخ پود نازك حدود  0/6ميليمتر است .ذكر اين نكته
ضروري است كه به علت بيان تحليلي تأثیر عوامل
مختلف موثر در طول قالي ،اين اعداد به طور كلي مد
نظر قرار دارند و باید براي بيان دقيق روابط بين اين
عوامل روش دقيقتري براي اندازهگيري و محاسبات
مورد استفاده قرار گيرد.
اگر نخها به صورت اجسام صلب فرض شوند كه در

اثر اعمال نيروهاي وارد شده تغيير شكل ندهند ،با در
نظر گرفتن محاسبات و اندازهگيريهاي انجام شده ،نخ
پود نازك  30درصد از طول يك واحد بافت را اشغال
ميكند.
شکل  7نماي شماتيك يک پود كلفت و دو جفت تار
را نشان ميدهد .در اين شكل پود كلفت به رنگ آبي
نشان داده شده است .از آن جا كه پود كلفت به صورت
مستقيم در داخل بافت قرار ميگيرد ،در نماي مقطع
عرضي تار به صورت دو خط مستقيم و در نماي مقطع
طولي تار به صورت دايره كامل ديده ميشود .چون پود
كلفت پس از گرهگذاري در بين تارها قرار ميگيرد ،در
نماي مقطع طولي تار ،در وسط فضاي مخصوص گرهها
ترسيم شده است.

شکل  :8نمای شماتیک یک گره متقارن و دو جفت تار که
در بافت استفاده می شود.
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همانند پود نازك ،پود كلفت بخشي از طول مورد استفاده واقعي و طول تئوري وجود دارد .چون مبنا در اين طرح
در قالي را تشكيل ميدهد .با توجه به این که قطر نخ پود بر ارائه تئوري دقيقي براي رفتار نخها در داخل بافت
مورد استفاده  1/8ميليمتر است ،چنانچه نخ پود كلفت نميباشد ،صرف ًا به تخمينهايي براي بهبود بخشيدن به
صلب فرض شود ،در جهت طول قالي  90درصد از روابط فوق بسنده ميشود.
در ايجاد ضخامت كف فرش رابطه زير وجود دارد:
فاصله يك رج را اشغال ميكند.
2d1(1-Cw)+ (2d4+ H2) (1-Cc)=(2d3+ 2d4+ d2) (1شکل  8نماي شماتيك يك گره متقارن و دو جفت تار
Cc)=4/5 mm
()4-2
را نشان ميدهد .در نماي مقطع طولي تار ،گره متقارن به
صورت يك مستطيل زرد رنگ نمايش داده شده است كه در آن  d1و  d2و  d3و  d4به ترتيب قطر نخ پرز و پود
و در نماي مقطع عرضي تار ،چرخش نخ خامه به دور كلفت و پود نازك و تار Cw ،جمعشدگي نخ پشمي و Cc
تارها به صورتي نمايش داده شده كه در محلهايي كه جمعشدگی نخ پنبهاي است .در اين رابطه فرض شده
نخ خامه در رو قرار ميگيرد با رنگ زرد پررنگ و در است كه جمعشدگي در جهت محور نخ با جمعشدگي
محلهايي كه در زير قرار گرفته با زرد كمرنگ نمايش در جهت عمود بر محور نخ يكسان هستند .همچنين
داده شوند .براي اجتناب از شلوغي تصوير از نمايش از تفاوتي كه بين جمعشدگي نخهاي تار ،پود كلفت و
پود نازك به دليل تفاوت در تعداد ال و مقدار تاب آنها
گره دوم خودداري شده است.
نخ خامه مورد استفاده در اين طرح داراي قطري معادل وجود دارد صرف نظر و جمعشدگي هر سه نوع نخ
 1/8ميليمتر است و در صورتی که صلب فرض شود ،يكسان فرض شده است.
 90درصد از فاصله موجود براي ايجاد يك رج را اشغال از رابطه فوق مقدار جمعشدگي نخ پنبهاي 0/0625
ميكند .در تصوير نماي مقطع عرضي تار ،نخ خامه در ( 6/25درصد) و مقدار جمعشدگي نخ پشمي 0/375
سمت راست فضا قرار دارد زيرا اولين عاملي است كه ( 37/5درصد) به دست ميآيد .با توجه به فرض حاكم
بر رابطه فوق ،در حین بافت بر اثر کشیدگی اين مقدار
در بافت قالي در بين تارها قرار داده ميشود.
جمعشدگي به نخها اعمال ميشود .كشيدگي اعمال
طول قالي از رابطه زير محاسبه ميشود:
()4-1
 L=(L1+ L2+ L3)× n×0/1شده در اين مرحله ،قطر نخ را در تمام جهات به طور
كه در آن  Lطول قالي بر حسب سانتيمتر L1 ،و  L2و  L3يكنواخت كاهش ميدهد و به همين دليل محاسباتي كه
طولي كه به ترتيب خامه قالي و پود كلفت و پود نازك براي طول تئوري قالي صورت گرفته بود به اين ترتيب
در جهت طول در هر رج اشغال ميكنند ،بر حسب ميلي اصالح ميشود:
L={[(1/8+0/6) ×0/9375]+(1/8×0/625)}×350×0/1
متر و  nتعداد رج در طول قالي ميباشد .در صورتی که
=118/125cm
نخها صلب فرض شوند ،طول تئوري قالي بافته شده در
چنانچه نخها بدون هرگونه كوبيدن دفتين در قالي بافته
اين طرح عبارت است از:
 L=(1/8+1/8+0/06)×350×0/1=147cmشوند ،طول قالي بهجاي  70سانتيمتر ،مقدار 118/125
از آنجا كه نخها صلب نيستند ،تفاوت عمدهاي بين طول سانتيمتر ميشد كه در اين صورت مقداری نزديك به 70

درصد افزايش طول حاصل ميگرديد.
در عمل ،هرچند پس از پودگذاري دو بار با دفتين روي
گرهها و پودها كوبيده ميشود ،اين كار باعث جابهجا
يي و فشرده شدن هرچه بيشتر نخها ميگردد .در اين
مرحله فشرده شدن نخها به صورتي خواهد بود كه ابتدا
فضاهاي خالي بين الياف موجود در نخ کام ً
ال پر ميشود
و در ادامه به صورت نايكنواخت قطر نخ تغيير ميكند .به

اين ترتيب ،سطح مقطع نخها از حالت گرد خارج شده و
در سمتي كه تحت ضربات دفتين قرار ميگيرند ،كاهش
قطر و در سمت ديگر افزايش قطر مشاهده خواهد شد.
در حقيقت سطح مقطع نخ به بيضي تبديل ميشود.
براي محاسبه حجم اشغال شده توسط عوامل مؤثر در
بافت قالي در فضاي موجود براي بافت دو گره از رابطه
زير استفاده ميشود:

(جدول  )3-6از كل طول خامه مصرفي (جدول )3-8
براي هر نوع گره محاسبه ميشود.
 n1برای نمونههاي متقارن ،نامتقارن و بيگره برابر با  2و
براي نمونه جفتي برابر  1است( l2 .طول نخ پود كلفت)
برابر با عرض اسمي واحد بافت معادل با  4/5ميليمتر
در نظر گرفته ميشود( l3 .طول نخ پود نازك) از روي
شكل  4-1به طور تقريب محاسبه ميشود .براي تخمين
طول پود نازك فرض ميشود كه مسير اين نخ  4بار به
طور کام ً
ال نيمدايره به دور تار پيچيده شده و  4بار به
طور کام ً
ال مستقيم از مركز تار رو به مركز تار زير و بر

عكس ميباشد .به اين ترتيب طول تقريبي نخ پود نازك
 12/85ميليمتر ميشود( l4 .طول نخ تار) برابر با طول
اسمي واحد بافت معادل با  2ميليمتر و  n4تعداد تار در
واحد بافت برابر با  4است.
) V=V1+ V2+ V3+ V4=π(n1r 12l1+ r 22l2+ r 32l3+ n4r 42l4با قرار دادن مقادير اصالح شده شعاع نخها و بقيه عوامل
		 در رابطه  4،-3حجم نخهاي مصرف شده در بافت دو
()4-3
كه در آن انديسهاي  3 ،2 ،1و  4به ترتيب عوامل گره در هر نمونه محاسبه ميشوند.
مربوط به نخ پرز ،پود كلفت ،پود نازك و تار ميباشندl ،
طول نخ و  nتعداد موجود در واحد بافت مورد بررسي
ميباشد.
حجم اسمي يك واحد بافت مورد بررسي (دو جفت
تار) نيز از رابطه زير به دست ميآيد:
)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  Hطول واحد مشاهده ميشود كه در نمونههاي متقارن و نامتقارن
حجم عوامل بافت با تمام تقريبهايي كه در نظر گرفته
بافت در جهت ارتفاع يا ضخامت است.
حجم اسمي واحد بافت در نظر گرفته شده در اين بحث شد نزديك به  15درصد از حجم در اختيار گرهها بيشتر
است؛ در حالی که در نمونه جفتي اين حجم حدود 6/5
به ترتيب زير محاسبه ميشود:
 V′=2 mm× 4mm× 4/5mm= 36 mm3درصد كمتر و در نمونه بيگره حدود  40درصد كمتر
مقدار ( l1طول نخ پرز) از كسر دو برابر مقدار ارتفاع پرز است .در اثر كوبيدن دفتين نمونههاي متقارن و نامتقارن
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فضايي براي جابهجايي در اختيار ندارند و بر طول قالي
افزوده ميشود ،ولی در نمونههاي جفتي و بيگره پرزها
به راحتي جابهجا شده و در نهايت طول قالي كاهش
مییابد.
شکل  9مقطع عرضي نمونههاي متقارن و نامتقارن توليد
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شده به روش كنترل ضربات دفتين را در جهت تار نشان
ميدهد .در اين شكلها نخهايي كه به رنگ آبي هستند،
نخ پود ميباشند و نخهاي رنگي و كرم رنگ ،پرز قالي
هستند .نخ تار نیز به رنگ سفيد مشاهده ميشود كه در
سرتاسر عرض تصوير امتداد يافته است.
در اين تصاوير مشخص است كه کوبیدن ضربات دفتين
بر روي پود كلفت و خامهها باعث ميشود پود كلفت در
اثر ضربات دفتين فشرده شده ،سطح مقطع آن از شكل
دايرهاي خارج و فضاي موجود در بين رجها با خامه

قالي پر شود.
به اين ترتيب پيشبيني طرح اوليه كه در هر  10سانتيمتر
رج بافته شده وجود ميداشت،
طول قالي ميبايست ِ 50
محقق نشده و با تكميل حدود  44رج از بافت مقدار
 10سانتيمتر نمونهها تكميل ميشود .براي جلوگيري از
ايجاد چنين مشكلي ميتوان يا بر تعداد كوبيدن ضربات
دفتين اضافه کرد و يا از نخ خامه نازکتری براي بافت
قالي استفاده نمود.
همانگونه كه در تصاوير مقطع عرضي نمونهها در جهت
ي كلفت کام ً
ال
تار نيز مشخص است ،فواصل بين پودها 
با پرز پر شدهاند؛ در عين حال نخهاي تار به صورت
مستقيم و بدون هرگونه انحنايي روي پودها قرار
گرفتهاند و در حقيقت پود كلفت فاصله بين تارها را
کام ً
ال پر كرده است.
شکل  10مقطع عرضيِ نمونه جفتي را در جهت تار
نشان ميدهد .از آنجا كه در نمونه جفتي ،خامه قالي به

دور مجموع ًا  4تار قالي (به جای  2تار قالي) ميپيچد-
و به همين دليل طول هر گره از گرههاي ديگر بيشتر
است -نسبت فضايي كه در اختيار گره قرار دارد به
طول خامه قالي به مراتب بيشتر از نمونه نامتقارن است.
به اين ترتيب در هنگام دفتين زدن ،خامه قالي امكان
بيشتري نسبت به جايابي در درون بافت داشته و با
اعمال فشار توسط ضربات دفتين به راحتي جابهجا

ميشود .همانگونه كه در تصوير نيز مشاهده ميشود
پودهاي كلفت در اثر كوبش ضربات دفتين به راحتي
جابهجا شدهاند.
به دلیل این که مقدار كمتري پرز در اين قالي وجود دارد،
پرزها فشرده شده و اليه نازکتری نسبت به نمونههاي
متقارن و نامتقارن در بين پودها قرار گرفته است .در
نمونه جفتي براي وصول به طول  10سانتيمتر ب ه جاي
بافت  50رج اجبارا ً بايد حدود  55رج از قالي بافته شود.
شکل  11مقطع عرضي نمونه بيگره را در جهت تار
نشان ميدهد.
در مورد نمونه بيگره هرچند كه خامه قالي فقط به دور
 2تار پيچيده است ،از آنجا كه در اين گره پيچش اضافي
به دور تارها صورت نگرفته و خامه قالي با سه حركت
تقریب ًا مستقيم ابتدا به داخل تارها میرود ،سپس از پشت
تارها ميگذرد و نهایت ًا از بين تارها به بيرون هدايت
ميشود؛ كمترين طول گره نسبت به ساير نمونهها را
دارد.
به اين ترتيب نسبت فضاي در اختيار گره به طول خامه
قالي مقدار بيشتري نسبت به گرههاي متقارن و نامتقارن
است و در هنگام كوبيدن ضربات دفتين ،خامه قالي به
راحتي در فضاهاي ايجاد شده جايگزين ميشود .در اين
نمونه بهجاي بافت  50رج ،با بافت حدود  57رج طول
مورد نظر  10سانتيمتر توليدشد.

الف) نمونه متقارن

ب) نمونه نا متقارن

شکل  : 9مقطع عرضي نمونههاي متقارن و نامتقارن توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين
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عرضي نمونه جفتي را در جهت تار
شکل  : 10مقطع
ِ

شکل  :11مقطع عرضي نمونه بيگره را در جهت تار

طور يكنواخت فرض شود ،در نمونه كنترل ضربات
طول نمونههاي توليد شده به روش كنترل ابعاد
با اعمال تغييرات در تعداد دفعات كوبيدن دفتين ،دفتين براي هر رج فاصلهاي معادل  2/24میلیمتر ايجاد
طول نمونه حتياالمكان به طول مورد نظر در طراحي شد .در نمونه كنترل ابعاد اين فاصله معادل  2میلیمتر
اوليه آزمايشات نزديك شد .براي نمونههاي متقارن و ميباشد.
نامتقارن ،تعداد ضربات دفتين تا  5الي  6بار اضافه شد
در حالي كه براي نمونههاي جفتي و بيگره فقط از يك ضخامت كف نمونهها
بار ضربات دفتين استفاده شد (يعني عم ً
ال تعداد ضربات نمودار  2نشان دهنده ضخامت كف نمونههاي توليد
دفتين كاهش يافت) .در اين روش با مراجعه به نمودار شده به هر دو روش است .در اين نمودار مشاهده
 1مشاهده میشود با اختالف اندكي طول  70سانتيمتری ميشود كه در نمونههاي متقارن و نامتقارن ضخامت
كف قالي توليد شده به روش كنترل ابعاد بيشتر از روش
برنامهريزي شده ،حاصل گردیده است.
بيشترين اختالف طول بين دو روش كنترل ضربات كنترل ضربات دفتين است .در نمونه بيگره تفاوت
دفتين و كنترل ابعاد در نمونه متقارن رخ داده است .اين محسوسي در ضخامت كف فرش بين دو روش توليدي
اختالف به ميزان  8/5سانتيمتر است .در روش كنترل وجود نداشت؛ در حالی که در نمونه جفتي ،در روش
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ضربات دفتين با كوبيدن دو بار ضربات دفتين ،طول
نمونه متقارن  78/5سانتيمتر شد و در روش كنترل
ابعاد ،تعداد ضربات دفتين پس از هر رج به شش ضربه
افزايش يافت تا در نهايت طول نمونه به  70سانتيمتر
رسيد .در حقيقت براي فشردن گرههاي قالي و رسيدن
به طول مطلوب ،در هر رج تعداد چهار ضربه دفتين
بيشتر زده شد .چنانچه توزيع طول در سرتاسر قالي به

كنترل ابعاد ضخامت كف فرش كاهش يافته است.
جالب توجه است كه در روش كنترل ضربات دفتين بين
ضخامت كف نمونهها تفاوت مختصري وجود دارد كه
احتماالً اين تفاوت به خطاي اندازه گيري در آزمايشات
ی شود .بدين ترتيب مشخص ميگردد كه
مربوط م 
روش تولید تأثیری قطعي در افزايش يا كاهش ضخامت
كف قالي دارد.

شکل  :13مقطع عرضي نمونههاي جفتي و بيگره توليد شده به روش كنترل ابعاد

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

شکل  12الف و ب مقطع عرضي نمونههاي متقارن و
نامتقارن را به روش كنترل ابعاد و در جهت تار نشان
ميدهد .همانگونه كه در شكل مشخص است ،پود

تغيير روش توليد افزايش يافته ،پيشبيني براي افزايش
ضخامت اين نمونهها نيز صورت نگرفت.
با توجه به شکل 13مشاهده ميشود كه سطح مقطع نخ
پود كلفت دچار تغييرات كمتري نسبت به نمونههاي
متقارن و نامتقارن شده است .همچنين با مقايسه با شکل
 ،10ميزان تغييرات شكلی سطح مقطع نخ پود كلفت در
نمونه جفتي توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين،
بيشتر از روش كنترل ابعاد ميباشد .اين امر به اين دليل
است كه در روش كنترل ابعاد ،بافنده پس از هر رج
گرهگذاری صرف ًا يك بار ضربه دفتين را اعمال مينمود.
كاهش ضخامت اين نمونه به همين دليل نیز قابل توجيه
است.
در مورد نمونه بيگره ،عليرغم افزايش طول نمونه به
ميزان حدود  4درصد ،كاهش يا افزايش ضخامت در اثر
تغيير روش توليد مشاهده نميشود .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 جابهجا يي در زمان بافت ميشوند.

كلفت در اثر فشار ضربات دفتين تغيير شكل داده و
سطح مقطع آن از دايره به بيضي تبديل شده است.
اين تغيير شكل سطح مقطع وقتي با شکل  9مقايسه
شود نيز محسوس ميباشد .بديهي است تغيير شكل
سطح مقطع نخ پود كلفت منجر به كاهش قطر نخ در
جهت طول قالي و افزايش آن در جهت ضخامت كف
ميشود .نتيجه نهايي اين امر به صورت كاهش طول و
افزايش ضخامت كف فرش تجلي پيدا ميكند.
در جدول  2مشاهده ميشود كه ضخامت كف فرش
نمونه متقارن از  4/4میلیمتر در نمونه كنترل ضربات
دفتين به  5/42میلیمتر در نمونه كنترل ابعاد تغيير يافته
است .همانند نمونه متقارن ،نمونه نامتقارن نيز تغيير شكل
سطح مقطع نخ پود كلفت را به خوبي نشان ميدهد .البته
ساير عوامل دخيل در ايجاد گره نيز دستخوش چنين
تغييراتي شدهاند .در مجموع ،طول قالي نسبت به نمونه
توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين كمتر شده و
در عين حال ضخامت كف فرش افزايش يافته است.
با مراجعه به جدول  2مشاهده ميشود كه ضخامت نتيجهگيري
كف نمونه نامتقارن از  4/85میلیمتر براي نمونه كنترل نمونههاي توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين
ضربات دفتين به  6/36میلیمتر براي نمونه توليد شده به طول نمونههاي متقارن و نامتقارن حدود  12درصد
بيشتر از طول مورد نظر در نقشه شد.
روش كنترل ابعاد تغيير يافته است.
شکل  13مقطع عرضي نمونههاي جفتي و بيگره توليد در مقابل ،طول نمونههاي جفتي و بيگره حدود  9درصد
شده به روش كنترل ابعاد را نشان ميدهد .طبق اطالعات كمتر از طول مقرر شدند .از آنجا كه تعداد نمونههاي
ارائه شده در جدول  ،2ضخامت اين نمونهها نسبت به بافته شده از نظر آماري كافي نميباشند ،نميتوان اظهار
روش كنترل ضربات دفتين نه تنها افزايش نيافته بلكه نظر قطعي در مورد تفاوتهاي موجود بين نمونههاي
در مورد نمونه جفتي نيز كاهش ضخامت كف فرش متقارن و نامتقارن يا بين نمونههاي جفتي و بيگره نمود.
ايجاد شده است .از آنجا كه طول اين نمونهها در اثر هرچند با توجه به اختالف فاحش بين افزايش طول
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براي نمونههاي متقارن و نامتقارن با كاهش طول براي
نمونههاي جفتي و بيگره ،و همچنين بر اساس تجربيات
و مشاهدات و اصول فيزيكي ،تفاوت بين گروه گرههاي
مجاز و گروه گرههاي غيرمجاز واقعي به نظر ميرسد.
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 نمونهها ،به
بررسي فضاهاي در اختيار گرهها و حجمي كه نخهاي
هر گره ،اعم از تار ،پود نازك ،پود كلفت و پرز ميتوانند
اشغال كنند ،پرداخته شد .مشخص شد كه با توجه به
يكسان بودن حجم در اختيار گرهها ،حجم الزم براي
نخهاي گره متقارن و نامتقارن بيشتر از اين حجم و براي
گره جفتي كمتر و براي بيگره بسيار كمتر از آن مقدار
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ميباشد.
بديهي است كه در اثر ضربات مشخص دفتين ( 2ضربه
پس از هر رجگذاري) نمونههاي متقارن و نامتقارن
داراي افزايش طول و نمونه هاي جفتي و بيگره داراي
كاهش طول ميشوند.
به علت افزايش طول ،تراكم گره در واحد سطح در
نمونههاي متقارن و نامتقارن كمتر از حد مورد انتظار و
به علت كاهش طول ،اين تراكم براي نمونههاي جفتي
و بيگره بيش از حد پيشبيني شده ميشوند .اين امر به
نوبه خود بر برخي ديگر از خواص فيزيكي و مكانيكي
تأثیرگذار است.

كمتر بودند.
بنابراين نتيجه گرفته شد که براي اين نمونهها ميبايست
با تغيير ضخامت نخ خامه مصرفي به حد نصاب الزم به
طول طراحي شده دست يافت.
در مورد نمونههاي متقارن و نامتقارن نيز افزايش ضربات
دفتين داراي مشكالتي است كه براي رفع اين کمبود
ميتوان از نخهاي خامه ظریفتر 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 نمونهها
صورت گرفت .در روش كنترل ضربات دفتين كليه
نمونهها داراي ضخامت كف در حدود  4/5میلیمتر
بودند ولي در روش كنترل ابعاد ،نمونههاي متقارن و

نامتقارن داراي افزايش ضخامت كف شده و به حدود
 5/5میلیمتر براي نمونه متقارن و  6/3میلیمتر براي
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 ميشود .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 که به افزايش ضخامت كف
نمونه منجر گرديد .به اين ترتيب با افزايش ضربات
دفتين ،بخشي از خصوصيات فيزيكي قالي كه ميتواند
در رفتار ديناميكي آن نيز موثر باشد تغيير ميكند.

نمونههاي توليد شده به روش كنترل ابعاد
طول نمونههاي متقارن و نامتقارن با افزايش ضربات منابع و مآخذ
دفتين به حد مورد نظر رسيد .براي نمونههاي جفتي و  -1آذرپاد ،ح ، .حشمتي رضوي ،ف)1372( .؛ فرش نامه
بيگره ،ضربات دفتين از دو ضربه به يك ضربه كاهش ايران ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي وابسته به
يافت ولي باز هم نزديك به  3درصد از طول مورد نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،تهران.

-2اكباتاني ،ش)1375( .؛ بافت فرشهای ظريف– شاخه
كاردانش رشته هنر قاليبافي ،اداره تدوين متون مركز نشر و
تصوير وزارت جهاد سازندگي ،تهران.
 -3بصام ،س .ج .ا ، .حمیدی ،م ، .نصیری راد ،ب.
()1381؛ «بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی گرههای
متقارن و نامتقارن و مقایسه آن با گرههای غیرمجاز»،
گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ،مرکز تحقیقات فرش
دستباف وزارت جهاد کشاورزی ،تهران.
 -4دانشگر ،ا)1376( .؛ فرهنگ جامع فرش ،دانشنامه
ايران ،يادواره اسدي ،تهران.
 -5حصوري ،ع)1376( .؛ گره فرش ايران ،مجموعه
سخنراني اول مركز تحقيقات فرش دستباف ،تهران.
 -6صوراسرافيل ،ش)1376( .؛ «فرش خوب ،فرش بد،
فرش استاندارد» ،مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران ،كرج.
 -7مركز آمار ايران ()1375؛ نتايج سرشماري از
خانوارهاي داراي فعالیتهای صنعتي ،تهران.
 -8يساولي ،جواد ()1375؛ مقدمهاي بر شناخت قالي
ايران ،فرهنگسرا ،تهران.
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