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چکیده
يك  توسط  كه  قالي  نمونه هاي  از  استفاده  با  مقاله  اين 
بافنده از مواد اوليه يكسان و كاربرد چهار نوع گره متقارن، 
نامتقارن، جفتی و بی گره بافته شده اند، تأثير اين گره ها 
بر خواص فيزيكي قالي شامل عرض بافت، طول نقش 
مايه ها، طول گره و وزن را اندازه گيري می كند. نمونه هاي 

بافته شده در دو روش توليد شدند. 
نتايج نشان مي دهند كه عرض نمونه هاي جفتي و بي گره 
پس از پايين آوردن از دار كاهش مي يابد، در حالي  كه 
كاهش عرض در نمونه هاي متقارن و نامتقارن بسيار اندك 
است. طول نقش مايه ها بستگی به ميزان تغيير ابعاد فرش 
دارد و در نمونه هايی كه تغيير ابعاد رخ داده است، ابعاد 
نقش مايه نيز تغيير كرده و در مواردی كه تغيير ابعاد در 
نيز دست خوش تغيير  ايجاد نشده، نقش مايه ها  فرش 
نشده اند. در عين حال با بررسی كيفی نقوش ايجاد شده 

در چهار نمونه، تغييراتی كه در اجزای نقش مايه به وجود 
آمده و از نظر وضوح نقش تفاوت هايی كه بين نمونه 
های مختلف پديد آمده است نيز مورد بحث قرار گرفته 
اند. با بررسی طول گره مشخص شد كه بيشترين طول 
گره مربوط به گره جفتی و كوتاه ترين گره مربوط به بی 
گره است. نتايج نسبت وزن خامه قالی به وزن كل فرش 
نشان می دهد كه در گره های متقارن و نامتقارن بيش از 
دو سوم وزن فرش مربوط به خامه قالی است كه به اين 
ترتيب پيش بينی می شود در كاربردهای مكانيكی نسبت 
به ساير نمونه ها برتری داشته باشند، در حالی كه نمونه 
جفتی كمترين نسبت خامه مصرفی را داشته و به همين 
دليل می تواند ضعيف ترين عملكرد مكانيكی را از خود 

نشان دهد.
واژگان کلیدي: گره متقارن، گره نامتقارن، گره جفتي، 
بي گره، عرض قالي، طول نقش مايه، طول گره، وزن قالی.

سید جالل الدین بصام
استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

محسن حمیدی
اداره كار و امور اجتماعی شهرستان كاشان
بهشته نصیری راد
سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

تأثیر نوع گره بر خواص فیزیکی فرش: 
عرض بافت، طول نقش مایه ها، طول گره و وزن فرش
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مقدمه
بصام و همكاران )1389( پس از مروری بر مقاالت و 
دانش موجود در زمينه خواص فيزيكی گره های مختلف 
فرش،  بر ضخامت كف  گره  نوع  تأثير  دستباف،  فرش 
ارتفاع پرز و طول فرش را مورد بررسی قرار دادند. در 
اين مقاله با استفاده از روش تحقيق مطرح شده در مقاله 
فوق، تأثير نوع گره بر عرض فرش، طول نقش مايه ها، 
طول گره، وزن فرش و درصد مصرف خامه نسبت به 
كل فرش مورد بررسی قرار می گيرد. ضمناً در مورد تأثير 
انواع گره بر زيبايی نقوش حاصله نيز بحث كيفی صورت 

خواهد گرفت.
نتایج آزمایشات

اندازه گيری عرض نمونه ها
جدول 1 عرض قسمت باال و پايين نمونه هاي متقارن، 
نامتقارن، جفتي و بي گره كه به دو روش كنترل ابعاد و 
كنترل ضربات دفتين توليد شده اند را پس از پايين آوردن 
آن ها از دار قالي نشان مي دهد. همان گونه كه در جدول 
مشاهده مي شود در هيچ يك از نمونه ها عرض 60 سانتي 
متر محقق نشده است و تمامي نمونه ها، اگرچه به مقدار 

جزيي، داراي جمع شدگي هستند. 

باالي  قسمت  به  مربوط  كاهش عرض  مقدار  بيشترين 
در  بي گره  و  ابعاد  كنترل  روش  در  متقارن  نمونه هاي 
روش كنترل ضربات دفتين است و كمترين مقدار كاهش 
عرض مربوط به قسمت پايين نمونه نامتقارن در روش 
كنترل ضربات دفتين است. از آن جا كه تعداد نمونه براي 
ها  گيری  اندازه  اين  از  نمي توان  است  كم  اندازه گيري 

استنتاج آماري نمود.

طول نقش مایه ها
جدول 2، جدول 3، جدول 4 و جدول 5 تغييرات طول 
نقش مايه ها در نمونه هاي بافته شده را در دو روش نشان 

مي دهد:

عرض پایين نمونه
)سانتي متر(

عرض باال 
)سانتي متر(

عاد
ل اب

نتر
ك

58/757/8متقارن
58/658/9نامتقارن

58/458/3جفتي
58/358/6بي گره

ين
دفت

ت 
ربا

 ض
رل

59/159/0متقارنكنت
59/258/9نامتقارن

58/558/3جفتي
58/857/8بي گره

جدول 1- عرض باال و پايين نمونه هاي توليد شده به دو روش كنترل ابعاد
 و كنترل ضربات دفتين

جدول 2- طول نقشمايه ها روی نمونه تركی باف پس از پايين آوردن از دار قالی

طول نقش مایه روي نام نقش مایه
نقشه )سانتي متر(

طول نقش مایه در روش كنترل ضربات دفتينطول نقش مایه در روش كنترل ابعاد نمونه

تغييرات طول )درصد(طول )سانتي متر(تغييرات طول )درصد(طول )سانتي متر(

13/0+1/820/0-17/717/4مستطيل بزرگ
6/5+3/46/2+5/86/0دایره كوچك
12/9+17/5غير قابل مقايسه15/516/2دایره بزرگ
12/5+5/65/60/06/3مربع كوچك
51/3+3/811/8+7/88/1مربع بزرگ

13/7+1/713/3+11/711/9بيضي
10/7+17/817/80/019/7لوزي
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همان گونه كه در جدول 2 مشاهده مي شود، در مورد دو 
نقش در بافت گره متقارن به هنگام كنترل ابعاد هيچ گونه 
تغييري در ابعاد نقش حاصل نشده است، ولی در مورد 
بقيه نقش مايه ها تفاوت هاي جزيي تا حداكثر 3/8 درصد 
مشاهده مي شود كه مي تواند به دليل خطاي اندازه گيري يا 

خطاي در حين بافت باشد. 
تنها در مورد نقش دايره بزرگ كه در حالت كنترل ابعاد 
طول آن به جاي 15/5 سانتي متر 16/2 سانتي متر اندازه 
گيري شد، بايد خاطر نشان ساخت كه اين امر به دليل 
اشتباه در طرح اوليه بود كه پس از بافت اولين نمونه، 
طرح اصلي اصالح شد و قطر دايره 15/5 سانتی متر در 
نظر گرفته شد. در حقيقت اندازه دايره بزرگ در اين نمونه 

نيز داراي تغييرات اندكي است. 
در هنگام بافت با كنترل ضربات دفتين مشاهده مي شود 
كه اكثر نقش مايه ها داراي حدود 12% باالزدگي هستند. 
در اين بين تنها دايره كوچك با 6/5% باالزدگي و مربع 
بزرگ با بيش از 50% باالزدگي استثناء محسوب می شوند.

از  تر  نازك  استفاده  مورد  سورمه اِي  نخ  كه  جا  آن  از 
بقيه نخ ها است، در محل هايي كه اين نخ استفاده شده 
درصد افزايش يا كاهش طول نقش مايه را نمي توان به 
درستي تشخيص داد و براي تعيين ميزان واقعي افزايش 
يا كاهش طول نقش مايه بايد نسبت مصرف اين نخ را نيز 
در محاسبات وارد نمود كه يكي از علل عدم افزايش يا 
كاهش يكنواخت طول نقش مايه ها همين موضوع است. 
جدول 3 تغييرات طول نقش مايه هاي بافت نامتقارن را 
نشان مي دهد. همانند بافت نمونه متقارن، در بافت نمونه 
نامتقارن نيز در روش كنترل ابعاد نمونه، تغيير طول نقش 
مايه ها بين 2/6% كاهش و تا 5/1% افزايش نوسان دارد، در 
حالي كه اكثر تغييرات در محدوده 2% افزايش طول رخ 
داده است. در مقابل، طول نقش مايه ها در هنگام كنترل 
ضربات دفتين به طور چشمگيري افزايش يافته اند. اين 
افزايش طول از حداقل 6/4% براي نقش مايه مربع بزرگ 
شروع و به حداكثر 14/6% براي نقش مايه لوزي شكل و 

بيضي شكل مي رسد. 

طول نقش مايه روي نام نقش مايه
نقشه )سانتي متر(

طول نقش مايه در روش كنترل ابعاد 
نمونه

طول نقش مايه در روش كنترل ضربات 
دفتين

تغييرات طول طول )سانتي متر(
)درصد(

طول 
)سانتي متر(

تغييرات طول 
)درصد(

9/6+1/819/4+17/718/0مستطيل بزرگ
8/6+3/46/3+5/86/0دايره كوچك                          
10/3+1/917/1+15/515/8دايره بزرگ                           
10/7+5/65/60/06/2مربع كوچك                          
6/4+2/68/3-7/87/6مربع بزرگ                            

14/5+5/113/4+11/712/3بيضي

14/6+1/720/4+17/818/1لوزي                                 

جدول 3- طول نقش مايه ها روي نمونه  هاي فارسی  باف پس از پايين آوردن از دار قالي
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در جدول 4 طول نقش مايه ها روي نمونه های جفتي باف 
پس از پايين آوردن از دار قالي در مورد نمونه هاي بافته 
شده به هر دو روش آورده شده است كه تفاوت عمده و 

محسوسي بين اين دو روش وجود ندارد. 
ضمن آن كه در اكثر موارد نه تنها طول نقش مايه ها از 
طول در نظر گرفته شده در نقشه اوليه بيشتر نيست، بلكه 
كاهش طول نيز به وجود می آيد. بيشترين ميزان كاهش 

طول نقش مايه ها مربوط به نقش مربع كوچك است.

نتايج اندازه گيري  طول نقش مايه ها در نمونه هاي بي گره 
در جدول 5 آورده شده است. 

در مورد اين نمونه ها مانند نمونه هاي جفتي باف، نه تنها 
بلكه در هر دو روش  افزايش طول مشاهده نمي شود 
بافت، كاهش طول قابل مالحظه اي در نقش مايه های فرش 

به وجود آمده است. 
اين كاهش طول در مورد نمونه بافته شده با كنترل ضربات 

دفتين بيشتر مشاهده مي شود. 

طول نقشمایه روي نام نقش مایه
نقشه )سانتي متر(

طول نقش مایه در روش كنترل ضربات دفتينطول نقش مایه در روش كنترل ابعاد نمونه

تغييرات طول )درصد(طول )سانتي متر(تغييرات طول )درصد(طول )سانتي متر(

1/8+1/818/0+17/718/0مستطيل بزرگ
3/4-6/95/6-5/85/4دایره كوچك                          
0/615/50/0-15/515/4دایره بزرگ                           
8/9-5/65/60/05/1مربع كوچك                          
1/3+3/87/9+7/88/1مربع بزرگ                            

1/7-4/311/5-11/711/2بيضي
5/6-3/416/8-17/817/2لوزي                                 

جدول 4- طول نقش مايه ها روي نمونه هاي جفتي باف پس از پايين آوردن از دار قالی

جدول 5- طول نقش مايه ها روي نمونه هاي بي گره پس از پايين آوردن از دار قالي

روي نام نقش مايه نقش مايه  طول 
نقشه )سانتي متر(

طول نقش مايه در روش كنترل ضربات دفتينطول نقش مايه در روش كنترل ابعاد نمونه

تغييرات طول )درصد(طول )سانتي متر(تغييرات طول )درصد(طول )سانتي متر(

7/3-1/116/4-17/717/5مستطيل بزرگ
5/2-5/25/5-5/85/5دايره كوچك                          
9/9-3/214/1-15/515/0دايره بزرگ                           
5/4-1/25/3-5/65/5مربع كوچك                          
9/0-1/37/1-7/87/7مربع بزرگ                            

2/6-0/811/4+11/711/8بيضي
3/9-1/717/1-17/817/5لوزي                                 
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طول گره
تعداد 10 گره از قسمت هاي مختلف نمونه پس از تجزيه 
نمونه بيرون كشيده شد. سپس با استفاده از انگشتان دو 
دست و كششی جزيي،  گره بيرون كشيده شده مستقيم 
گرديد و طول آن اندازه گيري شد. جدول 6 طول خامه 
مصرف شده در هر گره را براي نمونه هاي مختلف نشان 

مي دهد.
جدول 6- طول خامه مصرفي در هر گره در نمونه هاي مختلف

به  بافت  نمونه جفتي در  به  بيشترين طول گره مربوط 
روش كنترل ضربات دفتين است كه معادل 37 ميلي متر و 
پس از آن نيز نمونه جفتي بافته شده به روش كنترل ابعاد 
قرار دارد كه طولي معادل 35/2 ميلي متر دارد؛ در مقابل 
نمونه بي گره بافته شده به روش كنترل ضربات دفتين با 
طول 25/6 ميلي متر كمترين طول پرز را داراست. گره هاي 
متقارن و نامتقارن نيز داراي طولي بين اين دو حد باال و 

پايين هستند.
بخشي از طول گره مربوط به ساق گره مي باشد كه در 
جدول شماره 2 مقاله قبلی )بصام و همكاران، 1389( به 
صورت اطالعات مربوط به ارتفاع پرز آورده شده است. 
تفاوت بين طول گره و ارتفاع پرز نشانگر قسمتي از خامه 
است كه بين تارها و پشت تارها پيچيده مي شود و بديهي 
است از آن جا كه گره جفتي بيشترين مسير پيچش به دور 
تارها را دارد، بيشترين طول و بي گره كه اصوالً البه الي 

تارها پيچيده نمي شود، كمترين طول را دارا باشد.

وزن كل نمونه
وزن نمونه ها در جدول 7 نشان داده شده است. مقادير 
وارده در جدول، ميانگين 10 مورد اندازه گيري بوده و براي 
100 سانتي متر مربع مي باشد. وزن كشي پس از عمليات 
پرداخت و كوتاه كردن ارتفاع پرز نمونه ها صورت گرفته 

است.
جدول 7- وزن 100 سانتي متر مربع نمونه هاي بافته شده

مربوط  وزن  بيشترين  مي شود،  مشاهده  كه  گونه  همان 
به نمونه نامتقارن به روش كنترل ابعاد است. نمونه هاي 
متقارن، نامتقارن و بي گره همگي در يك محدوده وزني 
قرار دارند در حالی كه نمونه هاي جفتي با تفاوت نسبتًا 

قابل مالحظه اي سبك تر هستند. 
از آن جا كه ارتفاع پرز نمونه هاي مختلف طبق آن چه 
قبلی )بصام و همكاران، 1389(  مقاله  كه در جدول 1 
آمده است داراي تفاوت هاي جزيي هستند، اختالف وزن 
مشاهده شده در جدول 7 ممكن است به اختالف ارتفاع 
پرز مربوط باشد. به اين منظور در جدول 8 وزن در 100 

سانتي متر مكعب نمونه در آورده شده است.
جدول 8- وزن 100 سانتي متر مکعب نمونه هاي بافته شده

نمونه
طول گره )ميلي متر(

كنترل ضربات دفتينكنترل ابعاد

29/032/7متقارن 
30/829/8نامتقارن 
35/237/0جفتي 
28/425/6بي گره 

وزن )گرم(نمونه

كنترل ضربات دفتينكنترل ابعاد

41/439/3متقارن 
43/538/6نامتقارن 
40/041/2جفتي 
31/532/8بي گره 

نمونه
وزن )گرم(

كنترل ضربات دفتينكنترل ابعاد

28/126/3متقارن 
27/427/4نامتقارن 
26/627/9بي گره 

22/422/0جفتي 
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هرچند كه به دليل اختالف وزن مخصوص پشم و پنبه 
و اختالف ميزان اين مواد در 100 سانتي متر مكعب از 
نمونه، نمي توان به طور قاطعي نسبت به اختالف وزن دو 
نمونه اظهار نظر نمود، ولی مشخص است كه وزن نمونه 
جفتي به صورت قابل مالحظه اي نسبت به بقيه نمونه ها 

كمتر است.

نسبت وزن خامه به وزن كل نمونه
روش ديگري كه براي مقايسه دقيق تر وزن نمونه ها به 
تراز كردن طول گره ها و محاسبه وزن  كار گرفته شد، 
خامه مصرفي است. براي اين منظور با استفاده از روش 
مندرج در استاندارد شماره 887 استاندارد ايران )روش 
كف  سطح  واحد  در  خواب  نخ هاي  كل  وزن  تعيين 
پوش هاي نساجي، آذر 73(، مساحتي از نمونه با استفاده 
از تيغ بريده شد. با توجه به محدوديت مساحت و تعداد 
نمونه امكان بريدن ابعاد مشخص شده 200×200 ميلي 
متر ميسر نشد. قطعات بريده شده به تار، پود نازك، پود 
كلفت و پرز تجزيه گرديدند. سپس با استفاده از ترازوي 
شده  جدا  اجزاء  گرم،  هزارم  يك  دقت  با  الكترونيكي 
توزين شده و نسبت وزن خامه مصرف شده به وزن كل 
نمونه تعيين شد. از سوي ديگر به علت تفاوت ارتفاع 
پرز در نمونه هاي مختلف، بخشي از اختالف وزن به اين 
اين خطا،  يا كاهش  براي حذف و  موضوع برمي گردد. 
تعداد پرزهاي توزين شده شمارش گرديده و با استفاده از 
محاسبه وزن خامه و طول گره، وزن طولي از گره محاسبه 
شد كه داراي ارتفاع پرز 10 ميلي متر باشد. ارتفاع پرز مورد 
محاسبه در اين روش متوسط ارتفاع پرز به دست آمده در 
آزمايشات قبلي بود. به اين ترتيب برخي از نمونه ها كه 
ارتفاع پرز آن در جدول 1 مقاله قبلی )بصام و همكاران، 
1388( كمتر از 10 ميلي متر بود، داراي وزن بيشتري نسبت 

به وزن اندازه گيري شده هستند و نمونه هايي كه ارتفاع 
پرز آن ها بيشتر از 10 ميلي متر بود، وزن كمتري نسبت 
به وزن هاي اندازه گيري شده دارند. جدول 9 نسبت وزن 
خامه مصرفي در نمونه هاي مختلف را به وزن كل نمونه 

نشان مي دهد.
جدول 9- درصد وزن خامه نسبت به وزن كل قالي

در نمونه هاي متقارن و نامتقارن بيش از دو سوم وزن قالي 
را خامه آن تشكيل مي دهد. خامه قالي كه از جنس پشم 
مي باشد، قسمتي از قالي است كه تحمل فشار مستقيم 
وزن اجسام ساكن يا متحرك را ميسر مي نمايد و وظيفه 
برگشت به حالت اوليه را بر عهده دارد. در مقابل، كمي 
بيش از نيمي از وزن قالي نمونه جفتي را خامه آن تشكيل 
مي دهد و مابقي آن توسط تار و پود تأمين مي شود كه 
از جنس پنبه است. نمونه بي گره در حد واسط بين اين 
نمونه ها قرار دارد و نزديك به دو سوم وزن قالي هاي از 

اين نوع گره از جنس پشم مي باشند.

بحث و بررسي
عرض

سانتي  معادل 60  مي بايست  نقشه  مطابق  نمونه  عرض 
متر باشد. هرچند كه در زمان بافت و بر روي دار قالي، 
عرض بافت كنترل شده و مطابق نقشه بود ليكن پس از 
جدا كردن قالي از دار، عرض نمونه ها كاهش مختصري 
داشتند. همان گونه كه در جدول 1 مشخص است، در 

نمونه
درصد وزن خامه

كنترل ضربات دفتينكنترل ابعاد

70/566/7متقارن 
68/468/7نامتقارن 
64/163/0بي گره 
53/456/7جفتي 
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روش كنترل ضربات دفتين، نمونه هاي متقارن و نامتقارن 
داراي كمترين كاهش عرض و نمونه هاي جفتي و بي گره 
داراي بيشترين كاهش عرض پس از جدا كردن قالی از 
دار هستند. با توجه به تغييرات طولي اين نمونه ها، چنين 

رفتاري در كاهش عرض قابل پيش بيني است. 
شكل 1 مقطع عرضي نمونه هاي متقارن و نامتقارن توليد 
شده به روش كنترل ضربات دفتين را در جهت پود نشان 
نامتقارن  و  متقارن  نمونه هاي  در  كه  جا  آن  از  مي دهد. 
كمترين فضاي ممكن براي جابه جايي گره ها وجود دارد، 
در جهت عرض نيز مقدار جابه جايي ها محدود مي گردد. 
همان گونه كه در شكل 1 )الف( مشاهده مي شود، حركت 
پرز به گونه اي است كه كاماًل به دور تار مي پيچد و تمامي 
تارها داراي حلقه اي از پرز به دور خود هستند. دو سر آزاد 
گره نيز در كنار هم و از بين دو تار بيرون آمده  و يك جفت 
پرز فضاي بين تارها را پر كرده است. پرزهاي موجود در 
بين تارها در مقابل فشار جمع شدگي عرضي قالي مقاومت 
كرده و كاهش مختصري در اين جهت اتفاق مي افتد. در 
شكل 1 )ب( مشاهده مي شود كه در گره نامتقارن تارهاي 
زيرين يا پشت قالي كاماًل توسط حلقه اي از پرز پوشيده 
شده ولي تار رو از يك طرف آزاد است و فقط نيمه زيرين 
آن از يك سمت با يك سر آزاد گره و از سمت ديگر با 
سر ديگر آزاد گره در تماس است. هرچند كه نحوه و 
مقدار پوشيده شدن تارها در بافت نامتقارن با بافت متقارن 
متفاوت است، اما از نظر حجِم نخي كه در جهت عرض 
قالي در مقاومت در برابر فشرده شدن شركت مي كند، 
يكسان هستند و به همين دليل كاهش عرض فرش در اين 

بافت نيز به مقدار زيادي محدود است.
شده  توليد  جفتي  نمونه  عرضي  مقطع  )الف(   2 شكل 
به روش كنترل ضربات دفتين را در جهت پود نمايش 
مي دهد. در بافت جفتي از آن جا كه در بين هر دو جفت 

تار )يا چهار تار( فقط دو سر آزاد نخ پرز قرار مي گيرد، 
امكان حركت عرضي تارها با سهولت بيشتري فراهم می 
شود و به همين دليل عرض قالي كاهش بيشتري نشان 
مي دهد. در تصوير مشخص است كه از چهار نخ تار كه 
در تشكيل يك گره جفتي شركت مي كنند، سه تار داراي 
يك پيچش نيمه توسط پرز هستند و تار چهارم فقط از دو 
طرف با پرز در تماس مي باشد. مسير حركت نخ پرز به 
دور تارها با خط چين نمايش داده شده است. هرچند كه 
همانند گره متقارن و نامتقارن در بين هر دو نخ تار دو اليه 
از نخ پرز قرار مي گيرد، ولی به دليل موازي بودن اين دو 
اليه پرز، نيروي عكس العمل كمي بين آن دو برقرار بوده 
و در اثر فشار جانبي اعمال شده نسبتاً راحت تر از گره 

متقارن و نامتقارن فشرده مي شود.
شكل 2 )ب( مقطع عرضي نمونه بي گره توليد شده به 
روش كنترل ضربات دفتين را در جهت پود نشان مي دهد. 
در نمونه بي گره با وجود اين كه در بين هر دو تار )يا يك 
جفت تار( دو سر آزاد نخ قرار دارد، ولي چون نخ پرز داراي 
تعداد پيچش كمتري به دور تارها نسبت به ساير نمونه ها 
است )تقريباً دو نيم پيچش براي نمونه بي گره در برابر تقريبًا 
دو پيچش كامل براي ساير نمونه ها(، تارها فضاي بيشتري 
براي حركت جانبي در اختيار دارند. در شكل 2 )ب( نيز 
مشخص است كه همانند نمونه جفتي اگرچه در بين هر 
دو تار دو سرنخ پرز قرار دارد اما به دليل زاويه خاصي كه 
نخ ها در بين پرزها قرار گرفته اند، امكان اعمال نيرويشان بر 
يكديگر نسبت به نمونه هاي متقارن و نامتقارن كمتر است و 
به همين دليل در مقابل اعمال فشار جانبي، مقاومت كمتري 
از خود نشان مي دهد.عرض نمونه هاي توليد شده به روش 
كنترل ابعاد نيز رفتار مشابهي را نشان مي دهد و تغيير چنداني 
در عرض اين نمونه ها نسبت به نمونه هاي كنترل ضربات 

دفتين مشاهده نمي شود.
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شکل 1 مقطع عرضي نمونه هاي متقارن و نامتقارن توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين در جهت پود

شکل 2 - مقطع عرضي نمونه جفتي و بی گره توليد شده به روش كنترل ضربات دفتين در جهت پود
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ابعاد نقش مایه ها
طول و عرض نقش مايه ها متأثر از طول و عرض قالي 
است. در نمونه هايي كه طول آن ها بيش از حد الزم شده، 
نقش مايه ها داراي افزايش طول بوده و از شكل اصلي 
خود خارج مي شوند. در نمونه هايي هم كه طولشان كمتر 
از حد الزم شده است، نقش مايه ها نيز به همين ترتيب 
داراي يك كاهش طول بوده و از شكل اصلي خود مجدداً 
خارج مي شوند. تنها در صورتي كه ابعاد قالي مطابق طرح 
اوليه باشد نقش مايه ها نيز شكل هندسي خود را حفظ 

مي كنند.

شكل نقش مایه ها
گره ها تأثير به سزايی در كيفيت نقوش ايجاد شده دارند. 
شكل 3 نمای شماتيك طرز قرار گرفتن چهار گره متقارن 
را در كنار يكديگر در بافت نشان مي دهد. همان گونه كه 
تا 4  از گره هاي شماره 1  مشاهده مي شود، در هر يك 
دو سر آزاد گره در كنار هم قرار دارند. بدين ترتيب در 
گره شماره 1 كه طبق نقشه مي بايست رنگ آبي، در گره 
شماره 2 رنگ قرمز و در گره هاي شماره 3 و 4 رنگ بژ 
قرار گيرند؛ دقيقاً مطابق نقشه رنگ هاي مورد نظر جای 

مي گيرند.

 از سوي ديگر از آن جا كه در نمونه متقارن دو سر آزاد گره 
از بين يك جفت تار بيرون مي آيد، نيروهاي اعمال شده 

به اين دو قسمت پرز در يك جهت مي باشند و هرگونه 
نيرويي كه موجب حركت پرز شود باعث مي شود كه هر 
دو سر آزاد گره با هم حركت كنند. اين امر موجب مي شود 
كه در بين چهار نمونه بافته شده با گره هاي مختلف، نمونه 

متقارن داراي منظم ترين شكل  باشد. 
شكل 4 نماي شماتيك طرز قرار گرفتن چهار گره نامتقارن 
را در بافت نشان مي دهد. در گره نامتقارن هر سر آزاد گره 
در هنگام پيچش به دور تارها در يك طرف تار رويي 

قرار مي گيرد.

 

به اين ترتيب در گره شماره 2 كه طبق نقشه مي بايست 
يك نقطه قرمز رنگ ايجاد شود، اين امر به دقت اتفاق 
يك  كنار  در  رنگ  قرمز  گره  آزاد  سر  يك  و  نمي افتد 
سر آزاد آبي رنگ از گره مجاور در كنار يكديگر قرار 
می گيرند. همين اتفاق در گره شماره 3 مي افتد كه يك سر 
آزاد گره قرمز از نقطه شماره 2 در كنار يك سر آزاد گره 
بژ از نقطه شماره 3 قرار گرفته است. در نقطه شماره 4 
كه دو گره از يك رنگ در كنار يكديگر قرار دارند مشكل 

خاصي ايجاد نشده است.
از طرف ديگر با توجه به نيروهايي كه به نخ پرز اعمال 
مي شود، نخ هاي هم رنگ به يكديگر نزديك مي شوند. اين 
نيروها شامل تنش هاي موجود در پرز و نيروي وارد شده 
از پرز جانبي و تارها است. وضعيت تار رو در اثر نيروي 
كشش محوري چله و نيروي عمود بر آن كه از سوي 

شکل 3- نماي شماتيک طرز قرار گرفتن گره متقارن در بافت

شکل 4- نماي شماتيک طرز قرار گرفتن گره نامتقارن در بافت
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پرز توسط بافنده اعمال مي گردد، باعث مي شود كه پرز 
به سمت داخل كف فرش فشرده شود. با توجه به شكل 
4 در صورتي كه تاري كه بين دو نقطه، مثاًل 1 و 2، قرار 
بگيرد در اثر نيروهاي بافت به سمت تار زيرين فشرده 
مي شود. در اين صورت پرز آبي رنگ فشرده شده و دو 
سر آزاد آن كه در بيرون از كف قالي قرار گرفته در جهت 
اعمال نيرو و گشتاور حاصله حركت مي كنند. اين گشتاور 
به صورتي است كه دو سر آزاد به سمت يكديگر حركت 
مي كنند و تنها قطر نخ تار است كه بين آن ها تا حدي 
فاصله ايجاد مي كند. از سوي ديگر، هر پرز توسط پرز 
نيز به عامل  جانبي تحت فشار قرار دارد كه اين فشار 
نيروي تار كمك كرده و در مجموع تا حدي منجر به 

اصالح وضعيت قرار گيري پرزها مي شود.
هرچند كه طرز قرار گرفتن گره نامتقارن در البه الي تارها 
در بافت اين نمونه و قالي هايي كه به صورت تمام لول 
يا نيم لول بافته مي شوند مقداري بي نظمي در نقشه ايجاد 
مي كند، ولي در بافت قالي هاي تخت مي تواند به عنوان 
يك ويژگي مثبت قلمداد شود. شكل 5 نماي شماتيك 
قالي تختی كه به ترتيب با گره نامتقارن و متقارن بافته شده 

را نشان مي دهد.
 در گره نامتقارن در بين هر دو تار يك پرز رنگي قرار می 
گيرد كه باعث تكميل شدن نقشه و ايجاد نقطه هاي رنگي 
بدون داشتن تغييرات ناگهاني و يا پله اي مي شود، در حالي 
كه در گره متقارن قرار گرفتن دو سر آزاد نخ رنگي در كنار 
يكديگر نقشه بافت را به صورت پله اي تغيير مي دهد؛ از 
اين رو در كتب و مقاالت استفاده از گره نامتقارن را براي 

ايجاد نقوش گردان بيشتر توصيه مي كنند. 
هرچند كه در اين كتب ذكري از قالي هاي تخت باف به 
مشخص  فوق  استدالالت  به  توجه  با  ولي  نيامده  ميان 
مي شود كه اين موضوع در مورد اين قالي ها صدق داشته و 

براي قالي هاي تمام لول و نيم لول، گره متقارن نقشه نسبتًا 
منظم تري ايجاد مي كند.

شكل 6 )الف( نماي شماتيك طرز قرار گرفتن گره كمانشي 
يا بي گره را در بافت نشان مي دهد. در اين گره، همانند گره 
نامتقارن، در بين هر دو تار دو سر آزاد نخ پرز رنگي قرار 
مي گيرد و به همان دليلي كه در مورد گره نامتقارن بحث 

شد، در اين گره نيز بي نظمي بافت وجود دارد. 
تفاوتي كه بي گره با گره نامتقارن دارد در نيرويي است 
كه بر نخ پرز اعمال مي شود. با مراجعه به شكل مشاهده 
مي شود كه نخ تار رو در هنگام فشرده شدن به سمت 
داخل بر پرز نيرويي وارد نمي كند و به همين دليل سر 
آزاد نخ پرز كه در سطح فرش قرار گرفته است، بسيار 
مستقيم تر نسبت به ساير گره ها مي ايستد. به اين ترتيب 
برخالف گره نامتقارن كه در آن نخ هاي از يك رنگ داراي 
همگرايي مي باشند، در اين گره واگرايي بين اين نخ ها 
وجود داشته و بي نظمي نقشه در اين حالت بسيار بيشتر از 

گره نامتقارن است.
شكل 6 )ب( نماي شماتيك طرز قرار گرفتن گره جفتي 
را در بافت نشان مي دهد. در استفاده از اين گره به علت 
حذف يك گره از هر دو گره، مشاهده مي شود كه گره آبي 
رنگ اصاًل به كار نرفته و گره با رنگ بژ نيز صرفاً يك 
بار ايجاد شده است. به اين منظور بافندگان قالي در بافت 
قالي با استفاده از گره جفتي به ندرت از اين گره براي 
بافت نقوش، به ويژه قسمت هايي كه داراي عرض كمي 

هستند، استفاده مي كنند.
در قالي بافته شده با اين گره، در هر يك از نقاط شماره هاي 
1 تا 4 صرفاً يك سر آزاد نخ پرز رنگي وجود دارد كه 
نسبت به ساير انواع گره در ايجاد نقش مورد نظر بسيار 
ضعيف تر عمل می كند. نحوه قرار گرفتن تارها و اعمال 
نيرو شبيه به بي گره است و در اثر واگرايي بين نخ هاي پرز 
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شکل 5- نماي شماتيک طرز قرار گرفتن  گره نامتقارن و متقارن در بافت تخت

شکل 6- نماي شماتيک طرز قرار گرفتن  گره جفتی و بی گره در بافت



فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 
انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 16
تابستان 1389

68

از يك رنگ، قالي بافته شده با اين گره دچار بي نظمي 
نسبتاً زيادي در نقش نهايي ايجاد شده است.

شكل 7 يك نقش مستطيل شكل را كه در روش كنترل 
ابعاد در نمونه متقارن، نامتقارن، جفتي و بي گره بافته شده 
است را نشان مي دهد. همان گونه كه مشاهده مي شود، 
نمونه متقارن كمترين بي نظمي در نقش را نسبت به ساير 
نمونه ها دارد. اين امر به خصوص در قسمت هايي كه خط 
مستقيم طولي ترسيم شده به خوبي نمايان می شود. در 
قسمت هايي كه خط مورب در طرح وجود دارد، نمونه 
متقارن هرچند كه از ساير نمونه ها خط دقيق تري را ترسيم 
كرده اما به دليل نقطه اي بودن نقوش فرش، مقدار جزيي 

تضرس را نشان مي دهد.

نمونه بي گره نامنظم ترين خط را به خصوص در جهت 
طولي به نمايش گذاشته و اين امر به دليل واگرا بودن دو 

سر آزاد گره است كه پيش تر به آن اشاره شد. 

نمونه جفتي ضمن آن كه داراي بي نظمي هاي بارزي در 
خطوط نقش- به ويژه خطوط راست طولي- مي باشد، 
موجب اعوجاج در ابعاد نقش نيز گرديده است. مشاهده 
از خط  باريك تر  افقي مستطيل قدري  مي شود كه خط 
مشابه در ساير نمونه ها است. اين باريك تر شدن به دليل 
كاهش طول كلي نمونه است كه اثر اين كاهش طولي 
در فشرده تر شدن نقش و كم شدن فاصله هر رج نمايان 
مي شود. از سوي ديگر خط قائم مستطيل قدري پهن تر 
از خط مشابه در ساير نمونه ها شده كه مربوط به افزايش 
تعداد تارها براي ايجاد هر گره می شود. در حقيقت در اين 
گره، عرض گره بيشتر از عرض گره ساير نمونه ها است. 
در نقش مايه وسط مستطيل، در قسمت وسط كه حاوي 
يك عالمت ضربدر بزرگ سبز رنگ است يك افزايش 
عرض در وسط نقش مايه مالحظه مي شود كه علت آن 
مجدداً به عرض گره هاي ايجاد شده در اين قسمت مربوط 
مي شود كه باعث بروز ناهماهنگي در ابعاد اجزاء نقش 

مايه را نيز شده است.
نمونه نامتقارن از نظر كيفيت نقش ايجاد شده بين نمونه 
متقارن و ساير نمونه ها قرار دارد و ضمن آن كه داراي 
بي نظمي هاي جزيي در نقش ايجاد شده مي باشد، ليكن 
نقش آن با وضوح بهتري نسبت به نمونه هاي جفتي و 

بي گره قابل تشخيص است.

وزن
در  كه  مي باشد  آن  فيزيكي  خواص  از  يكي  قالي  وزن 
برخي كاربردها اهميت ويژه اي پيدا مي كند. يك قالي كه 
براي اتاق نشيمن يا راهرو استفاده  شود بايد داراي وزن 
نسبتاً سنگيني باشد تا از جابه جايي آن روي كف اتاق، 
به ويژه اتاق هايي كه كف آن از جنس لغزنده مانند سنگ 
و سراميك باشد، جلوگيري شود. اگر از قالي به عنوان 

شکل 7- نقش بافته شده در نمونه هاي توليد شده به روش كنترل ابعاد الف( متقارن، 
ب( نامتقارن، ج( جفتي، د( بي گره
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تابلو يا پرده استفاده شود، وزن سنگين قالي ممكن است 
موجب پاره شدن قالي و يا آسيب رساندن به ديوار شود. 

بنابراين در اين كاربرد بايد وزن سبك مد نظر باشد. 
تغيير  اوليه،  مواد  تغيير  از  قالي  وزن  تغيير  براي  اصوالً 
ضخامت نخ مصرفي، تغيير ارتفاع پرز و تغيير تراكم يا 
رج شمار قالي كمك گرفته مي شود. تغيير شيوه گره زدن 
هرچند كه به عنوان يك روش براي تغيير وزن قالي مد 
نظر نمي باشد، ولی با علم به اينكه اين تغيير اتفاق مي افتد، 
مي توان با آگاهي بيشتري به طراحي قالي مناسب براي 

كاربردهاي معين مبادرت كرد.
نمودار 2 وزن 100 سانتي متر مربع از قالي توليد شده را 
با استفاده از چهار گره مورد آزمايش و دو روش توليدي 
كنترل ضربات دفتين و كنترل ابعاد نشان مي دهد. بر اساس 
از كنترل ضربات دفتين  توليد  تغيير روش  اين نمودار، 
به كنترل ابعاد موجب افزايش وزن نمونه هاي متقارن و 
نامتقارن و بي گره و كاهش وزن نمونه جفتي شده است. 
اين تغيير وزن در مورد نمونه هاي متقارن و جفتي به خطاي 
نمونه هاي  مورد  در  نمی شود، ولي  مربوط  اندازه گيري 
نامتقارن و بي گره احتمال خطا در اندازه گيري وجود دارد. 
تغيير روش توليد تأثير معيني در كاهش يا افزايش وزن 
داشته كه علت آن به تغييرات ايجاد شده در ساختمان 
نمونه  در  مي شود.  مرتبط  مصرفي  مواد  مقدار  و  بافت 
متقارن و نامتقارن، با روش كنترل ضربات دفتين تراكم گره 
در واحد سطح كاهش يافته و در نتيجه مواد كمتري در 
بافت وجود خواهد داشت؛ به همين علت، طبيعي است 
كه وزن قالي در واحد سطح كاهش يابد. در نمونه هاي 
جفتي و بي گره با استفاده از همين روش بافت، تراكم گره 
در واحد سطح افزايش يافت و بنابراين پيش بيني مي شد 

كه وزن اين قالي ها افزايش يابد.
افزايش وزن نمونه هاي متقارن و نامتقارن مي تواند به دليل 

افزايش وزن نخ هاي پود نازك، كلفت يا پرز باشد. نمودار 
2، درصد وزن خامه قالي استفاده شده به وزن كل نمونه را 
كه با استفاده از هر چهار نوع گره و دو روش توليد بافته 
شده اند نشان مي دهد. به جز نمونه  هاي نامتقارن و بي گره 
كه اختالف بين درصد وزن خامه قالي آن ها در دو روش 
توليد تغيير نامحسوسي داشته و احتماالً به خطاي آزمايش 
مربوط است، نمونه متقارن در روش كنترل ابعاد داراي 
درصد بيشتري خامه و نمونه جفتي داراي درصد كمتري 

خامه قالي مي باشند. 
اين نمودار نشان مي دهد كه در نمونه جفتي نزديك به 
نيمي از وزن قالي را اجزاي پنبه اي آن شامل تار، پود نازك 
و پود كلفت تشكيل مي دهد. در حالي كه در نمونه هاي 
متقارن و نامتقارن بيش از دو سوم از وزن قالي مربوط 
به جزء پشمي است. نمونه بي گره نيز رفتاري بين اين 
نمونه ها )نزديك تر به نمونه هاي متقارن و نامتقارن( را 
دارد. به همين دليل مي توان پيش بيني كرد كه در رفتارهاي 
داشته  را  عملكرد  ضعيف ترين  جفتي  نمونه  ديناميكي، 

باشد.
كمتر بودن تراكم گره در واحد سطح به همراه كمتر بودن 
درصد خامه قالي در نمونه جفتي، در هنگام فشردن اين 
نمونه با نوك انگشتان دست اين احساس را ايجاد مي كند 
نوك  و  است  خالي تر  نمونه ها  بقيه  به  نسبت  قالي  كه 
انگشتان دست با كف قالي تماس پيدا مي كند. اين پديده 

در مورد هيچ كدام از ديگر نمونه ها ايجاد نمي شود.

جمع بندی و پیشنهادات
خواص اندازه گيري شده

اندازه گيري ها با دو روش كنترل ضربات دفتين و كنترل 
ابعاد صورت گرفتند. روش اول به طور مستقيم تأثير انواع 
گره را بر خواص فيزيكي قالي نشان مي دهد، در حالي 
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كه روش دوم نشان مي دهد كه چنان چه براي ايجاد قالي 
متناسب با ابعاد مورد نظر در نقشه آن، تغييراتي در ميزان 
اعمال نيروي دفتين زدن صورت گيرد؛ چه تأثيراتي را بر 

خواص فيزيكي قالي خواهد گذاشت.
شامل  مقاله  اين  در  شده  اندازه گيري  فيزيكي  خواص 
عرض، طول نقش مايه، طول گره، وزن و نسبت وزن 
خامه به وزن كل فرش بودند. هم چنين در مورد زيبايی 

نقوش بافته شده به طور كيفی بحثی صورت گرفت.

خواص فیزیکي نمونه هاي تولید شده به روش کنترل 
ضربات دفتین:

پس از پايين كشيدن قالي از دار، عرض نمونه هاي متقارن 
و نامتقارن تغييري نداشتند در حالي كه نمونه هاي جفتي و 
بي گره داراي كاهش عرض بودند كه اين امر به فضاهاي 
در اختيار گره ها و حجم الزم براي نخ هاي هر گره مربوط 

می شود.
طول نقش مایه ها متأثر از تغيير طول كل نمونه بوده و 
تناسب عرض و طول نقش مايه ها به هم ريخته شد. اين 
به هم ريختگی در نمونه هاي متقارن و نامتقارن از نظر ازدياد 
طول نقش مايه و در نمونه هاي جفتي و بي گره از نظر 

كاهش طول نقش مايه ها ايجاد شد. 
در  گذارد.  می  تأثير  نقشمايه ها  شكل  بر  نيز  گره  نوع 
بافته هاي اين تحقيق كه به روش لول بافته شده اند، گره 
متقارن منظم ترين اشكال را ايجاد مي كند و گره نامتقارن 
نيز داراي شكل های با نظم خوب است، هرچند كه از گره 
متقارن منظم تر نيست. گره جفتي و بي گره داراي ايرادات 
زيادي در ايجاد شكل مورد نظر هستند و عالوه بر درهم 
ريختگی شكل، عدم تناسب ابعادي را ايجاد مي كنند كه 
تأثير آن را در فرش هاي تجاري بافته شده نيز مي توان 
مشاهده نمود. علت نظم مناسب در گره متقارن و نظم 

قابل قبول در گره نامتقارن و وضعيت غير مطلوب در 
گره هاي جفتي و بي گره مورد بررسي قرار گرفت و نحوه 
قرار گرفتن سر آزاد پرز در بين تارها و نيروهايي كه در 
اثر بافت به پرز اعمال مي شود، منشأ اين پديده معرفي 
گرديد. در گره هاي متقارن و نامتقارن نيروهاي اعمال شده 
به پرز به گونه اي است كه دو سر آزاد گره با همگرايي به 
يكديگر نزديك مي شوند، در حالي كه در بي گره نيروهاي 
بافت باعث واگرايي دو سر آزاد گره مي شوند. در گره 
جفتي، هرچند كه نيروها همانند گره نامتقارن مي توانند 
باشند، ولي با توجه به موقعيت قرار گرفتن پرزها و كاهش 
تعداد سرنخ آزاد، عماًل نيروهاي وارد شده به سر آزاد گره 
به صورت واگرايي بوده و همانند بي گره عمل مي كند. به 
اين ترتيب در دو گره مجاز، نظم نقشه و در دو گره غير 

مجاز، بي نظمي نقشه ايجاد می شود.
از نظر طول خامه مصرفي در هر گره، گره جفتي بيشترين 
طول را دارد و پس از آن به ترتيب گره متقارن و نامتقارن 
مي باشد.  بي گره  به  مربوط  طول  كمترين  دارند.  قرار 
اختالف طول گره ها به ميزان پيچش نخ خامه به دور تار 
و پود مربوط مي باشد و گره متقارن به همين دليل داراي 
طول بيشتري نسبت به گره نامتقارن است. گره جفتي نيز 
هرچند كه كمتر از گره متقارن به دور تارها مي پيچد، اما 
از آن جا كه بيشترين مسير را طي مي كند طبيعتاً داراي 
به كمتر بودن تعداد گره  با توجه  بيشترين طول است. 
جفتي در كل قالي، ميزان پرز مصرفي در گره جفتي به 
بي گره چون  نمونه  نمونه ها است.  بقيه  از  مراتب كمتر 
داراي كمترين پيچش به دور تارها مي باشد، كمترين طول 
گره را دارد. طول خامه، يا به عبارت ديگر ميزان خامه 
قالي موجود در قالي، تأثيراتي را بر رفتار مكانيكي قالي 

می گذارد.
است  كمتر  ديگر  نمونه هاي  كليه  از  جفتي  نمونه  وزن 
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و اين امر علي رغم وجود تراكم بيشتر گره اين نمونه 
نسبت به نمونه هاي متقارن و نامتقارن صورت مي گيرد، 
كه علت اين موضوع به كمتر بودن تعداد گره در واحد 

سطح مربوط مي شود. 
تفاوت محسوسي بين نمونه بي گره با نمونه هاي متقارن و 
نامتقارن مشاهده نشد، هرچند كه اين نكته را بايد در نظر 
داشت كه در نمونه هاي توليد شده به اين روش، تراكم گره 
در نمونه بي گره بيشتر از دو نمونه ديگر بوده و نداشتن 
تفاوت در وزن اين نمونه ها با تغيير تراكم نمايان می شود.
با مقايسه نسبت وزن خامه به وزن كل قالي، تفاوت موجود 
در تراكم قالي و تأثير آن بر وزن نمونه هاي مختلف روشن 
تر شد. گره نامتقارن با حدود 68 درصد و گره متقارن با 
حدود 67 درصد بيشترين نسبت خامه قالي به وزن كل 
قالي را دارا هستند. در حالي كه وزن نمونه بي گره 63 
درصد و نمونه جفتي حدود 57 درصد مربوط به خامه 

بوده و بقيه آن را تار و پودها تشكيل مي دهند.

خواص فیزیکي نمونه هاي تولید شده به روش کنترل 
ابعاد:

هرچند كه تعداد نمونه ها براي استنتاج آماري از تغيير 
كافي  مختلف  گره هاي  با  شده  بافته  نمونه هاي  عرض 
نمونه ها  كليه  عرض  كه  داد  نشان  نتايج  ليكن  نيست، 
داراي كاهش مختصري بودند. در اين ميان كاهش عرض 
نمونه هاي متقارن و نامتقارن نسبت به نمونه هاي بافته شده 
به روش كنترل ضربات دفتين بيشتر بود؛ و كاهش عرض 
در نمونه هاي جفتي و بي گره در هر دو روش توليد مشابه 
بوده و تفاوت محسوسي در اين رابطه وجود نداشت. 
كوبيدن  نامتقارن  و  متقارن  نمونه هاي  مورد  در  احتماالً 
ضربات بيشتر دفتين و فشرده شدن گره ها باعث فشردگي 
تارها و حركت مختصر آن ها به سوي هم بوده و كاهش 

عرض بيشتري صورت گرفته است.
تغييرات طول نقش مايه در اين روش براي نمونه هاي 
متقارن و نامتقارن جزيي بوده و عمدتاً مربوط به خطاهاي 
متداول فرش هاي دستباف مي باشد. نمونه هاي جفتي و 
بي گره مانند روش كنترل ضربات دفتين داراي يك كاهش 

طول در نقش مايه ها بوده اما شدت آن كاهش داشت.

نتیجه گیري
خواص فيزيكي نمونه هاي متقارن و نامتقارن توليد شده به 
روش كنترل ضربات دفتين بسيار نزديك به يكديگر بوده 

و برتري خاصي نسبت به يكديگر ندارند. 
در مقابل كاهش طول در حين بافت، كاهش عرض قالي 
پس از پايين كشي از دار، به هم ريختگی و اعوجاج نقش 
مايه ها، كمتر بودن نسبت وزن خامه مصرفي در كل قالي 
براي بافته هاي جفتي و بي گره و كمتر بودن وزن كل قالي 
از  براي نمونه جفتي، جزو خواص فيزيكي هستند كه 

مطلوبيت برخوردار نيستند. 
خواص فيزيكي نمونه هاي متقارن و نامتقارن توليد شده 
به روش كنترل ابعاد نيز تفاوت محسوسي را نسبت به 
يكديگر نشان نمي دهند. در حالي كه در نمونه هاي جفتي و 
بي گره همچنان از نظر طول قالي، عرض قالي، شكل نقش 
مايه ها و وزن قالي، خواص فيزيكي كاهش كيفي زيادي 
را نسبت به نمونه هاي متقارن و نامتقارن نشان مي دهند.   
به طور كلي مي توان گفت كه نمونه هاي متقارن و نامتقارن 
از نظر خواص فيزيكي و مكانيكي بهترين نمونه ها، نمونه 
بي گره از نظر خواص فيزيكي و نمونه جفتي از نظر اكثر 

خواص فيزيكي ضعيف ترين نمونه هستند.

تشكر و قدردانی
از سركار خانم جنت كه در بافت نمونه های اين تحقيق 
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پرداخت  زاده كه در عمليات  آقای حسين  از جناب  و 
نمونه ها گروه تحقيق را ياری دادند، كمال سپاس گزاری                  
فرش  تحقيقات  مركز  مسئولين  از  چنين  هم  می شود. 
دستباف كه مشوق محققين در انجام اين تحقيق بودند نيز 

تشكر و قدردانی می شود.
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