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مقدمه

اهمیت و ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخصه  های 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. تأمین نیروی 
متخصص و ماهر برای اجرای هر برنامه، ضرورتی امکان ناپذیر است که بدون توجه به 

آن سرمایه گذاری های مادی و انسانی به هدر خواهد رفت.
یکی از مهم ترین اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت شاگردانی است 
که با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش 
و روحیۀ انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری 
از اسراف و تبذیر، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در فعالیت های اقتصادی در 
مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت نمایند. در برنامه های درسی فنی و حرفه ای 
عالوه بر اصول دین محوری، مواردی نظیر تقویت هویت ملی، اعتماد به نفس، اعتبار 
نقش شاگرد و مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، توجه به تفاوت های فردی، 
فراگیری، اصول  تعامل، یکپارچگی و  و  یادگیری مادام العمر، جلب مشارکت  تعادل، 
حرفه ای،  اخالق  کار،  بازار  بر اساس  آموزش  انعطاف پذیری،  آموزش ها،  بخشی  تنوع 
توسعه پایدار، کاهش فقر و تولید ثروت، شکل گیری تدریجی هویت حرفه ای و... مورد 

توجه قرار می گیرد.
با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، نیاز جامعه روز به روز به کارگران و تکنسین های 
ماهر و تحصیل کرده بیشتر می شود که بخش بزرگی از تربیت چنین نیرو هایی در بخش 
فنی و حرفه ای آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد. با توجه به قدمت، اشتغال زایی 
و ارزش افزودۀ باالی محصوالت صنایع نساجی انتظار می رود که هنرآموزان عزیز با 
تبیین ارزش و اهمیت این رشته و زمینه و شرایط های کاری بسیار زیاد و مساعد در 
حرفۀ نساجی نسبت به حرف و مشاغل دیگر، انگیزه و عالقۀ هنرجویان به این رشته 
را تقویت نمایند. هنرآموز با استفاده از کتاب راهنمای هنرآموز، کتاب درسی و کتاب 
همراه هنرجو و بسته های آموزشی دیگر قادر خواهد بود که اهداف آموزشی که مبتنی 

بر شایستگی محور استوار می باشد را محقق سازد.
در راستای استقرار نظام نوین آموزشی کتاب های درسی هنرجویان دوره دوم متوسطه 
آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با سند تحول بنیادین و همسو با برنامه درسی 
ملی و همچنین با هدف تربیت همه جانبه هنرجویان برای رسیدن به مراتبی از حیات 
طیبه و کسب شایستگی های محوری تألیف شده است. از بدو طراحی این کتاب ها 
توجه به آموزش هنرآموزان همواره مد نظر بوده زیرا توانایی و عملکرد آنها از عوامل 
اصلی موفقیت برنامه درسی و تحقق اهداف آموزشی مورد انتظار است. بنابراین تولید 
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انواع منابع و رسانه های های آموزشی حمایتی برای هنرآموزان به عنوان بسته آموزشی 
درسی  کتاب های  تألیف  دفتر  اهداف  مهم ترین  از  و  بوده  برخودار  باالیی  اولویت  از 
آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش به شمار می رود. از مهم ترین اجزای بسته آموزشی 
کتاب راهنمای هنرآموز است. هدف از تألیف این کتاب کمك به هنرآموزان به ویژه 
هنرآموزان کم تجربه، در هدایت یادگیری و طراحی فرصت هایی برای هنرجویان به 
منظور درک عمیق محتوا، ارزیابی نقادانه دانش، کمك به پیدا کردن پاسخ ها توسط 

هنرجویان و... است. 
امروز  دنیای  در  نقش هنرآموزان  راهنمای هنرآموز:  کتاب  تألیف  اهمیت  و  ضرورت 
صرفاً به انتقال دانش و مهارت محدود نمی شود. آنها باید به هنرجویان بیاموزند چگونه 
شایستگی ها و صالحیت های خود را که الزمه کسب شغل مناسب در بزرگسالی است، 
به کار گیرند؛ یا چگونه به پرسش های اساسی در یك موضوع پاسخ دهند. در این راستا 
آموزش مستمر هنرآموزان می تواند این توانایی ها را در آنها ارتقا بخشد و به رشد و 
بهبود آنها کمك کند. اینجاست که می توان به نقش کتاب راهنمای هنرآموز در جهت 
انتقال  بر  افزون  واقع  در  هنرآموز  راهنمای  کتاب  کرد.  اشاره  توانایی ها  این  تقویت 
دانستنی های ضروری تالش می کند بر توانایی هنرآموزان نیز بیفزاید تا با به کارگیری 
را  موضوعات  با  منطقی  برخورد  نحوه  خود،  هنرجویان  به  آموزشی  نوین  روش های 
بیاموزند و با کسب مهارت های مورد نیاز در افزایش خالقیت خود بکوشند. از این رو 
کتاب راهنمای هنرآموز بر اساس رویکرد پرورش شایستگی های محوری و با تأکید بر 

توجهات زیست محیطی و ایمنی طراحی گردیده است. 
یادگیری  منابع  هنرآموز؛  دانش افزایی  هنرآموز،  راهنمای  کتاب  در  مطرح  عناوین 
فعالیت های  تمرین ها؛  و  یادگیری  فعالیت های  پاسخگویی؛  و  راهنمایی  هنرجویان؛ 
یادگیری مکمل؛ ایده های کلیدی،  مهارت های کلیدی و مراحل کلیدی نقشه مفهومی؛ 
پیچیده  )نکات  پاسخ  و  پرسش  یادگیری هنرجویان؛  در  رایج  و مشکالت  اشتبا هات 
)اخالق حرفه ای،   غیرفنی  شایستگی های  آموزش  اجرا( ؛  در  هنرآموزان  برای  درسی 
کارآفرینی،  مدیریت منابع و...(؛ آموزش ایمنی و بهداشت؛ ایمنی و بهداشت فردی و 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است.  محیطی و نحوه 
بارش  از  اجرا ـ هدف  به گونه ای است که در سرفصل های: چگونگی  ساختار کتاب 
فکری ـ پژوهش ـ تحلیل موضوع فیلم ـ تحلیل موضوع عکس ـ منابع تکمیلی ـ پاسخ 

به سؤاالت و پرسش و پاسخ تألیف شده است.
در  را  هنرآموز  می دهد،  تشکیل  را  هنرآموز  راهنمای  کتاب  اصلی  بدنه  که  محتوا 



که  بوده  این  مؤلفان  تالش  کرد.  خواهد  هدایت  یادگیری  و  آموزش  فرایند  جریان 
نیاز هنرجویان توجه شود. الزم است هنرآموزان محترم جهت  به حیطه های مورد 
بهتر شدن محتوای کتاب راهنمای هنرآموز نظرات، پیشنهادات و کم و کاستی های 
تألیف  و  برنامه ریزی  دفتر  به  و  فرموده  مرقوم  را  آموزش  فرایند  طی  در  احتمالی 
انتقال دهند. این کتاب در دو بخش تألیف شده  کتاب های درسی فنی و حرفه ای 
است. بخش اول نحوه نصب و فراگیری کار با نرم افزار طراحی پارچه می باشد و بخش 
پنج گانه می باشد. پودمان های  فعالیت ها در  یعنی تسریح  اصلی کتاب  دوم موضوع 

شایستگی های غیرفنی
یکی از پارامتر های مهم در ارتباط با انجام کار ها به نحو صحیح، دانستن و به کارگیری 
به طور کامل  فنی  با شایستگی های  است. در کتاب درسی  شایستگی های غیرفنی، 
آشنا شدید ولی در اینجا قصد داریم با موضوعات مربوط به شایستگی های غیرفنی 
هر جدول  در  تا  گرفتیم  نظر  در  برای شما  را  قسمت جداولی  این  در  آشنا شوید. 
این  منظور  مجموعه،  این  در  ببندید.  به کار  را  غیرفنی  شایستگی های  از  مباحثی 
است که به کمك شایستگی های غیرفنی عالوه بر انجام کار ها به نحو صحیح، انجام 
وظایفی که در رابطه مستقیم با کار مورد نظر نمی باشد، ولی بدون انجام آن کار مورد 
نظر به نتیجه نمی رسد. را نیز به کار ببندیم و هنرجویان را با آنها در حین انجام کار 

آشنا کنیم.
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آموزش نرم افزار طراحی بافت پارچه

مقدمه 
صنعت نساجی نیز، همگام با دیگر صنایع، از رایانه ها استفاده كرده است. استفاده 
از رایانه ها عالوه بر ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، تكمیل و چاپ، در زمینه طراحی 

بافت پارچه نیز، كاربرد وسیعی پیدا كرده است.
به وجود  نقش ها  طراحی،  كاغذ  روی  بر  پارچه،  طراحی  در  كه  كردیم  مشاهده 
می آوردیم و سپس با گسترش طرح و تعیین ورد ها و نقشه ضربه و رنگ بندی 
تار   و   پود بر روی كاغذ طراحی، الگوی نهایی بافت را به گروه بافت پارچه می دهیم. 
آنها با استفاده از این الگو، با كنار هم قرار دادن نخ های تار مطابق خواسته ما، عمل 
نخ كشی را انجام می دهند. برای آغاز بافت پارچه باید نقشه ضربه را نیز به ماشین 
بافندگی داد. این كار با توجه به نوع ماشین بافندگی انجام می شود. این نرم افزار 

قادر است عملیات ترسیم نقشه ها، نقشه ضربه و رنگ بندی را آسانتر كند. 
نصب نرم افزار 

ابزار  كمك  به  سپس  و  دهید  قرار  دستگاه  در  را  برنامه  حاوی  فشرده  لوح  ابتدا 
كپی  كردن، برنامه را در یك درایو رایانه ذخیره نمایید. در صورتی كه نرم افزار قفل 
شده باشد ابتدا كد مورد نظر را پیدا كنید و هرگاه از شما درخواست شد آن را 
باز شدن،  از  textilegroup قفل شده است. پس  با كد  نرم افزار  این  وارد كنید. 
گزینه هایی را مشاهده می كنید. بر روی setup.exe كلیك كنید تا نرم افزار نصب 
شود. پس از اتمام عملیات نصب، آیكون برنامه در همان درایو كه برنامه را كپی 
 weave design كرده اید ایجاد می شود. در صورتی كه آیكون را پیدا نكردید كلمه
انتخاب  را   create shortcut با كلیك راست دكمه  را جست وجو كنید و سپس 
مسیر  از  میانبر،  ایجاد  برای  شود.  ایجاد  رایانه  صفحه  در  برنامه  میانبر  تا  كنید 
start/all program/weave design نیز می توانید استفاده كنید. با كلیك راست، 

میانبری ایجاد كنید تا بتوانید نرم افزار را از صفحه آغازین )start( باز كنید.

 desktop در صفحه آغازین رایانه weave design میانبر برنامه

صفحه آغازین برنامه طراحی پارچه
ابتدا بر روی آیكون برنامه كلیك كنید تا برنامه باز شود. اولین صفحه ای كه نرم افزار 

آن را نشان می دهد را در شكل 1 مشاهده می كنید. 



3

بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

در این صفحه دو گزینه جدید new و باز كردن open وجود دارد كه از اهمیت 
زیادی برخوردار است. بقیه دكمه ها فعالً غیر فعال هستند. عملكرد این دو دكمه 

از: عبارت اند 
الف( new جدید: ترسیم نقشه بافت جدید. با این گزینه صفحه ای باز می شود كه 

باید مشخصات بافت مورد نظر را در آن قرار دهید.
را  بافتی  نقشه  قبالً  كه  است  مواقعی  به  مربوط  دكمه  این  بازكردن:   open ب( 
طراحی، نام گذاری و ذخیره كرده باشید. و حاال می خواهید بر روی آن تغییراتی را 
ایجاد كنید. با وارد كردن نام نقشه و یا انتخاب آن از روی فرمی كه نرم افزار به شما 

نشان می دهد. نقشه های قبلی دوباره باز می شود.
ایجاد یك نقشه جدید

با باز شدن برنامه روی گزینه new و یا عالمت صفحه جدید كلیك كنید و سپس 
انتخاب كنید. شكل 2 كادر  اولین كادر محاوره ای  از  گزینه single hamess را 
بازشده را نشان می دهد. نحوه ترسیم در گزینه double hamess را در دوره های 

باالتر خواهید آموخت.

شكل 1ـ صفحه آغازین برنامه طراحی پارچه

شكل 2ـ كادر انتخاب نوع ترسیم

كه سؤاالت  می شود  باز  محاوره جدیدی  كادر  حالت  این  در  بزنید.  را   ok دكمه 
مهمی درباره طراحی بافت پارچه از شما می پرسد، كه باید به آنها پاسخ دهید. 
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در این كادر باید به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
ـ تعداد ورد shaft و تعداد ریپیت پود treadle )تعداد تار و پود در ریپیت طرح پایه(

ـ تعداد كل تار ها و تعداد كل پود های پارچه
ـ تراكم بافت fabric dencity تار warp و پود weft )واحد تراكم بافت تعداد نخ 

در سانتی متر/ اینچ / دسی متر(
ـ رنگ تار و پود

ـ  انتخاب نوع عملكرد نرم افزار
در شكل 3 گزینه های شروع نرم افزار را مشاهده می كنید.

شكل 3ـ كادر گزینه شروع نرم افزار

با انتخاب عوامل باال و زدن دكمه ok صفحه ای باز می شود. این شامل اجزای كلی 
نرم افزار می باشد.این صفحه را در شكل 4 مشاهده می كنید.

شكل4ـ نمای كلی صفحه شروع در نرم افزار
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بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

همان طور كه در شكل می بینید صفحه نمایش به چند قسمت تقسیم می شود كه 
بر روی شكل 4 نام هركدام نوشته شده است.

در پایین صفحه نرم افزار نوشته ها و اعدادی را مشاهده می كنید. این اعداد با حركت 
نشانگر در ناحیه ریپیت طرح، نقشه تكرار پودی و نخ كشی ظاهر می شود. نمونه ای 
از این اعداد را هنگامی كه موس را روی این سه قسمت حركت می دهیم مشاهده 
می كنید. بهتر است یك تمرین خاص برای این كار در نظر بگیرید تا هنرجو كامالً 

به نام ها و اعداد این قسمت تسلط یابد.   شكل 5 شماره گذاری تار و پود.

شكل5  ـ شماره گذاری تار و پود در صفحه شروع نرم افزار 

راست  سمت  پایین  در  دهید.  حركت  جدول ها  روی  را  نرم افزار  نشانگر  وقتی 
نمایشگر نوشته ها و اعدادی را مشاهده می كنید. ابتدا مفاهیم این عالمت ها و اعداد 

را توضیح می دهیم.

همان طور كه قباًل دیدیم تار ها را به صورت عمودی و پود ها را به صورت افقی رسم 
می كنیم ولی در مورد نرم افزار فقط در قسمت ریپیت طرح این كار برعكس انجام 
می شود. یعنی تار ها به صورت افقی و پود ها به صورت عمودی خواهد بود ولی در 
ترسیم  افقی  به صورت  پود ها  و  به صورت عمودی  تار ها  نرم افزار،  دیگر  بخش های 

می گردد.

نكته مهم
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وقتی عالمت روی ریپیت طرح )جدول گوشه سمت راست ـ پایین( حركت كند این 
نوشته را مشاهده می كنید و در این حالت شماره ورد مورد نظر و شماره نخ پود را 
نشان می دهد. و معنی آن این است كه در ریپیت طرح این نرم افزار سطر های جدول 
مربوط به تار ها )كه به ورد ها وصل می شود( و ستون های جدول مربوط پود ها است.

تفاوت پود Treadle و ضربه Pick در این است كه ضربه ها )Picks( به ترتیب از 
شماره 1 الی آخر انجام می شود و با هر ضربه یك پود بافته می شود. در هر ضربه 
یكی از پودها )Treadle( كه با شماره 1 و 2 و 3 و … بافته می شود. خانه پرشده روی 

ضربه موردنظر، شماره پود بافته شده در همان ضربه می باشد. 

نكته مهم

وقتی عالمت نرم افزار روی جدول پایین )جدول ورد ها و تار ها( حركت كند جدول 
نخ كشی این نوشته مشاهده می شود. و معنی آن این است كه نخ تار شماره 16 به 

ورد شماره 3 متصل شده است.

وقتی عالمت روی جدول عمودی سمت راست )نقشه تكرار پودی( حركت كند این 
نوشته ظاهر می شود. و معنی آن این است كه در ضربه پنجم وضعیت تار ها باید 

مطابق نخ پود شماره 4 باشد.
برای تمرین می توان به دو روش عمل كرد.

تا شماره ها  بخواهید  از هنرجو  و  را روی جدول حركت دهید  روش اول: موس 
را بخواند. در شكل نحوه این كار را می بینید با حركت دادن موس روی هركدام 
از جدول ها اعداد و نوشته متفاوتی دیده می شود. هنرجو باید به اعداد و مفاهیم 
هركدام از جدول ها تسلط یابد. نمونه ای از این تمرین ها را در شكل6 مشاهده می كنید.
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بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

شكل 6 ـ اجزای سه گانه نمایشگر با توجه به محل موس

روش دوم: اعدادی را به صورت جدول زیر به هنرجو نشان دهید تا هنرجو موس 
را روی آن قرار دهد. در واقع این روش عكس روش اول است و شما باید اعدادی 

را بیان كنید و هنرجو به كمك موس، پاسخ شما را بدهد.

Ends = 2   -      Ends  =16  Shaft =1 - Shaft = 4 )الف
  Treadle = 2 -  Picks = 3  Treadle, = 6 -  Picks = 7 )ب

Treadle= 5 -  Shaft = 8-  Treadle = 7  Shaft = 3 )پ
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روش ایجاد طرح در نرم افزار طراحی پارچه
به طور كلی نرم افزار های طراحی دارای روش كاربرد خاصی هستند و ما باید آنچه 
را تاكنون در مورد طراحی فرا گرفته ایم را در قالب نرم افزار انجام دهیم و به مرور، 
كاربرد این نرم افزار و توانایی های آن را فرا گیریم. با توجه به اینكه هنرآموزان با 
ارائه  این نرم افزار آشنایی ندارند در مورد این نرم افزار توضیحات الزم و كافی را 
می كنیم. توجه فرمایید كه تدریس این نرم افزار، زمانی ارزش دارد كه ابتدا درس 
طراحی پارچه به خوبی آموزش داده شود و سپس به كمك این نرم افزار ترسیم ها 

آسانتر انجام گیرد. 
در قسمت نرم افزار tools / properties را می زنیم و در جدول باز شده مقادیر زیر 

مطابق شكل 7 انتخاب می كنیم.

شكل7ـ نمایش تنظیمات اولیه نرم افزار

در مورد تنظیمات اّولیه به این نكات توجه كنید.
1 در قسمت اول كادر تنظیمات، اندازه تار  و  پود ریپیت طرح را وارد كنید.

2 قسمت دوم كادر تنظیمات مربوط به تعداد كل تار های روی اسنو بافندگی و كل 
پود هایی است كه قرار است ببافیم. توجه كنید كه این قسمت وقتی الزامی می شود 

كه بخواهید طرح های بزرگی مثل یك پتو را با دستگاه بافندگی ژاكارد ببافید.
3 قسمت سوم كادر تنظیمات مربوط به تراكم تار و پود در پارچه است. این نرم افزار 
دارای خط كش Ruller است كه در صورت فعال بودن می توانید نمای واقعی ابعاد 

تار و پود پارچه را ببینید.
4 در قسمت چهارم كادر رنگ تار و پود را تنظیم می كنید.

5 در قسمت پنجم سه گزینه وجود دارد كه از سمت چپ اولی Littplan برای 
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بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

نقشه ضربه )حركت ورد ها( و گزینه وسطی Tie-up and Treadling مربوط به 
طرح اصلی بافت پارچه شامل نخ كشی و ترتیب قرارگیری پود ها می باشد. در هر 
 Rising Shed لحظه فقط یكی از این گزینه ها قابل اجرا است. گزینه سمت راست
مربوط به قرارداد پركردن نقاط صفحه طراحی است. اگر این گزینه را عالمت بزنید 
به این معنی است كه هرگاه تار روی پود قرار گیرد آن نقطه سیاه می شود و اگر 
برعكس این گزینه بدون عالمت باشد، هرگاه پود روی تار قرار گیرد، آن نقطه را 
سیاه می كنیم. با توجه به نوع آموزشی كه در این كتاب ارائه شده است، همواره 

این گزینه را عالمت بزنید. 
تسلط بر روی این نرم افزار عالوه بر اطالعات كافی از اصول طراحی پارچه، به تسلط 
در به كارگیری از این دكمه ها نیز مرتبط می باشد. بنابراین بار ها و بار ها بر روی 
طرح های مختلف روی نرم افزار كار كنید و در آن تغییراتی ایجاد كنید تا اثرات 
آن را ببینید. در شكل 8 نوار ابزار مربوط به نرم افزار و معانی دكمه ها را مشاهده 

می كنید.

شكل 8ـ تصویر دكمه های باالی صفحه طراحی

پس از آنكه دكمه new را انتخاب كردیم ممكن است در این حالت شما نتوانید 
مقدار عدد های shafts و یا Tredles را تغییر دهید در این صورت كافی است از 
منوی Tools گزینه Properties را انتخاب كنید. در این حالت كادر محاوره ای 
شبیه قبل باز می شود ولی مقادیر Shafts , Treadless را می توان انتخاب كرد. 
را اجرا كنیم.  1                

)T____ Z(
2         

برای مثال می خواهیم طرح سرژه )1 و 2( صعودی 
 ،ok در ابتدا هر دو عدد را روی 3 قرار می دهیم و با انتخاب رنگ و تراكم تار و پود
را می زنیم. تا فضای اصلی نرم افزار باز شود. در این حالت چپ كلیك خانه را پر 

می كند و راست كلیك خانه را خالی می كند. )شكل 9(



10

در این حالت فقط یك ریپیت طرح رسم می شود. برای اینكه بتوانید طرح را وسیع تر 
رسم كنید باید از گزینه Repeat استفاده نمود. بر روی نوار ابزار گزینه تكرار وجود 

دارد ولی در بازشوی Edit /Repeat نیز می توان همین كار را انجام داد.
پس از مشاهده این طرح گزینه ریپیت را فعال كنید و آن را مطابق زیر تنظیم 

كنید. و در نهایت گزینه OK را بزنید. )شكل 10(

شكل 9ـ تصویر نمایش داده شده توسط نرم افزار

Repeat شكل 10ـ كادر تنظیمات

در صورتی كه منوی ریپیت را باز كنید و سپس بدون تغییری روی ok كلیك كنید 
یا به  انتخابی شما را در كل صفحه می گستراند و  اتوماتیك طرح  نرم افزار به طور 

عبارتی در همه صفحه تكرار می كند.

تذكر مهم
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بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

پس از آنكه ok را زدید طرح شكل 11 هویدا می شود كه گسترده ریپیت طرح 
طرح،  ریپیت  از:  عبارت اند  كه  است.  آمده  به وجود  فاكتور  سه  براساس  و  است 
نخ كشی و نحوه تكرار پود ها. شما می توانید با تغییر در هریك از فاكتور های باال 

طرح های جدیدی را به وجود آورید.

 شكل 11ـ نمای جدولی طرح

شكل 12ـ نمای نخ نما تاری و پودی )برداشتن خطوط دور طرح( 

با زدن دكمه برداشتن خطوط دور طرح شكل سمت چپ به وجود می آید. در این 
شكل تار و پود به راحتی قابل شناسایی می باشد. در این حالت تار ها و پود هایی كه 

رو یا زیر باشند كامالً مشخص و پیوسته می باشند. )شكل 12(
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بزرگ نمایی طرح
كنید.  استفاده  خانه ها  ابعاد  شدن  بزرگ تر  برای  نیز  بزرگ نمایی  گزینه های  از 
زمانی كه نقشه ریز باشد، عالمت زدن نقاط بسیار سخت می شود ولی به كمك این 
گزینه طرح را بزرگ تر می كنیم و در نتیجه عالمت زدن طرح آسان می شود. این 
گزینه كه به صورت ذره بین - و + دیده می شود. و روی نوار ابزار افقی وجود دارد. 
یا زدن هر بار دكمه، طرح بزرگ تر و یا كوچك تر می شود. از بزرگ كردن طرح 
برای كار روی نخ كشی و نقشه تكرار پودی و ریپیت طرح پایه و برش و كپی و 

جای گذاری و با كوچك نمایی برای دیدن كل طرح استفاده می شود.
جابه جایی قسمت قابل مشاهده طرح 

وقتی طرح بزرگ باشد، دیدن همه طرح در یك صفحه و ایجاد تغییرات بر روی 
آن امكان پذیر نیست. زمانی كه طرح را بزرگ می كنیم دو گزینه كشویی در پایین 
و سمت راست طرح به وجود می آید كه می توانید با حركت دادن موس روی آن 
طرح را جابه جا كنید. این كار وقتی بسیار مفید است كه بخواهید نخ كشی و نقشه 
تكرار پودی را تغییر دهید همان طور كه در شكل13 می بینید خانه بسیار ریز شده 

و امكان كار كردن وجود ندارد.

شكل 13ـ طرح با خانه های ریز

برای این كار ابتدا به كمك دكمه های ذره بین - و + تصویر را بزرگ می كنیم و 
حاال به كمك دو نوار لغزنده، طرح را آن قدر جابه جا می كنیم تا همان قسمت روی 
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بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

صفحه پدیدار شود. طبیعی است كه از عالمت ذره بین - برای كوچك تر كردن طرح 
و از عالمت ذره بین + برای بزرگ نمایی طرح استفاده می شود. )شكل 14( 

شكل 14ـ نوار لغزنده و جابه جایی طرح

همان طور كه مشاهده كردید به كمك این نوار لغزنده بخش هایی از طرح را كه 
می خواهید روی آنها كار بكنید را روی صفحه نمایشگر نمایان می كنیم. با این كار 
ممكن است موقعیت تار یا پود را گم كنیم. برای جلوگیری از این امر همواره از 
مكان نمای پایین صفحه استفاده كنید. برای موقعیت و یا شماره تار، روی محل 
تالقی تار با ورد بروید تا شماره تار را ببینید و اگر شماره ضربه را می خواهید باید 

به نقشه تكرار پودی بروید تا شماره آن را مشاهده كنید. 
نقشه تكرار پودی چیست؟   

در سمت راست صفحه نمایش نرم افزار یك ستون را مشاهده می كنید. این ستون، 
ضربه،  نقشه  در  كه  تفاوت  این  با  می دهد  انجام  را  ضربه  نقشه  كار  حقیقت  در 
چگونگی حركت ورد ها را مشاهده می كنید ولی در اینجا ترتیب انجام پودگذاری را 
مشاهده می كنید. مثالً در اینجا در ضربه اول پود اول، بافت می رود و در ضربه دوم 
پود دوم، بافته می شود و در ضربه سوم، پود سوم و در ضربه چهارم پود چهارم بافته 
می شود سپس 3 بار پود 4 و بعد پود 3 و بعد پود 2 و 3 بار پود یك را می بافیم. 
حاال اگر پود ها را براساس ترتیبی كه گفته شد در كنار هم قرار دهیم، نقشه ضربه 

ایجاد می شود. این نرم افزار بخش ویژه ای برای رسم نقشه ضربه نیز دارد.
برای مثال طرح شكل 15 را در نظر می گیریم. این طرح را با ریپیت طرح پایه سرژه 
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چون همواره ضربه ها یكی یكی تكرار می شود، بنابراین شماره گذاری شماره ضربه 
پود هایی  شماره  می كند  متمایز  را  كار  كه  چیزی  ولی  می باشد  آخر  الی  یك  از 
است كه بافته می شود در جدول 16 تعدادی از بافت و حركت ورد در هر ضربه را 

مشاهده می كنید.

2و2 صعودی می بافیم ولی همان طور كه گفته شد باید به ترتیب خاصی عملیات 
بافت را انجام دهیم.

شكل 15ـ نحوه تبدیل سرژه پایه به طرح اصلی

12345678910111213141516171819شماره ضربه

1234443211123444321شماره پود

ورد 1

ورد 2

ورد 3

ورد 4

شكل 16ـ نحوه حركت ورد ها بر اساس نقشه تكرار پودی 
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با اینكه این نرم افزار توانایی رسم نقشه ضربه را نیز دارد ولی از روشی كه در اینجا 
شرح دادیم به راحتی نقشه ضربه به دست می آید.

برای توضیح به هنرجویان بگویید كه ماشین بافندگی در ضربه اول پود شماره یك را 
خواهد بافت به این ترتیب كه ورد های 1و 4 باال و ورد های 2 و 3 پایین خواهد بود 
و در ضربه دوم، ورد های 1 و 2 باال و ورد های 3 و 4 پایین، در ضربه سوم ورد های 2 
و 3 باال و ورد های 1 و 4 پایین است و در ضربه چهارم ورد های 3 و 4 باال و ورد های 
1 و 2 پایین می باشد. حال باید به هنرجویان تفهیم كنید كه این چهار وضعیت 
می تواند در ادامه تكرار شود و یا اینكه با وضعیت خاصی كه تعریف می كنیم این 
ضربه ها انجام شود. حاال به كمك نرم افزار تغییرات را انجام دهید تا آنچه مد نظرتان 

می باشد را رسم كنید.
چگونه ریپیت طرح مناسب نرم افزار را رسم كنیم؟

ریپیت طرح دارای راپورت تاری و پودی و شماره گذاری 
تاكنون  كه  را  مطالبی  مطابق  بنابراین  است.  پود  و  تار 
به صورت  صعودی   2 و   3 سرژه  طرح  ریپیت  خوانده ایم 

شكل 18 است.

شكل 17ـ نقشه ضربه منطبق بر نقشه تكرار پودی

و در نتیجه می توان گفت كه نقشه ضربه مربوط 
به این طرح به صورت شكل 17 خواهد بود.

شكل 18ـ ریپت طرح سرژه 3 و 2 صعودی

54321

5

4

3

2

1

تار ها

پود ها
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تار ها حتماً  نرم افزار ها  این گونه  با كمی دقت مشاهده می كنید كه در  آنكه  حال 
به صورت افقی رسم می شوند )تا به راحتی به ورد ها متصل شوند(. در نتیجه ترتیب 
شماره گذاری تفاوت خواهد داشت. در شكل 19 ترتیب شماره گذاری در ریپیت 

طرح را برای این نرم افزار مشاهده می كنید.

شكل  19ـ ریپیت طرح مناسب این نرم افزار

شكل 20ـ روش مناسب سازی ریپیت طرح برای نرم افزار

هرچند ظاهر ریپیت طرح سرژه تغییری نكرده است ولی برای بعضی ریپیت های 
طرح، تفاوت هایی دیده می شود. بنابراین برای سرژه های ساده همان ریپیت طرح 

را وارد كنید ولی برای مشتقات سرژه، حتماً الزم است تا ریپیت طرح تغییر كند.
نحوه تغییر ریپیت طرح در نرم افزار 

فرض كنید بخواهیم ریپیت طرح شكل 20 مناسب نرم افزار رسم كنیم. ابتدا ریپیت 
اندازه 90 درجه، مخالف عقربه ساعت  به  را  آن  را رسم می كنیم و سپس  طرح 
می چرخانیم. در مرحله آخر سطر های این طرح را به صورت الگوی فلش ها جابه جا 
می كنیم و در نتیجه ریپیت طرح جدید به دست می آید. )در مورد طرح های سرژه 

تفاوتی ایجاد نمی شود ولی در بعضی از ریپیت طرح ها تغییراتی ایجاد می شود(

5

4

3

2

1

پود ها
5 4 3 2 1

تار ها
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بنابراین ابتدا ریپیت طرح را به گونه ای رسم كنید تا برای نرم افزار مناسب باشد و 
سپس ریپیت به دست آمده را در نرم افزار قرار دهید.

مطابق  را  زیر  مراحل  نرم افزار  مناسب  طرح  ریپیت  به  طرح  ریپیت  تبدیل  برای 
جدول 1 انجام دهید.

 
جدول 1ـ روش مناسب سازی ریپیت طرح برای نرم افزار

ابتدا ریپیت طرح مطابق روش معمولی را رسم كنید.مرحله 1

ریپیت طرح را به اندازه 90 درجه مخالف حركت عقربه ساعت بچرخانید.مرحله 2

هركدام از سطر ها را مطابق فلش جابه جا كنید. مرحله 3

ریپیت جدید را در محل نرم افزار قرار دهید. مرحله 4 

شكل 21ـ مناسب سازی ریپیت طرح برای نرم افزار

شكل21 یك نمونه دیگر از این تبدیل را در قالب یك مثال نشان می دهد.
مثال: ریپیت طرح زیر را روی نرم افزار پیاده كنید و به گونه ای تكرار ساده انجام 

دهید كه طرح های تكراری مشابه ریپیت طرح اولی باشد.
1 مناسب سازی ریپیت طرح

وارد كردن ریپیت طرح سرژه در این نرم افزار درست شبیه ریپیت طرحی است كه 
تا حاال خوانده ایم. ولی بعضی ریپیت های طرح تغییر اساسی خواهند داشت. ولی به 

اجرا و تكرار ریپیت طرح توجه كنید و به پشت و رو بودن طرح توجه كنید. 

تذكر مهم

2 وارد كردن طرح در قسمت ریپیت طرح كه براساس شماره گذاری نرم افزار است. 
هنگام اجرا به ریپیت طرح اولی نگاه كنید و مطابق آن تكرار را مشاهده كنید چون در 
طرح نهایی تار ها عمودی هستند ولی در ریپیت طرح نرم افزار تار ها افقی می باشند. 
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با جای گذاری در نرم افزار و ترسیم نقشه تكرار پودی و نخ كشی شكل22 حاصل می شود.

همان طور كه مشاهده كردید با این روش مشابه ریپیت طرح ایجاد می شود. برای 
این  دهید.  تغییر  را  پودی  تكرار  نقشه  یا  و  نخ كشی  می توانید  تصویر  چرخاندن 
ریپیت طرح انتخابی مرسوم نیست و فقط جهت چگونگی پیاده شدن طرح به شما 

نشان داده شده است.

بیشتر  در  كه  راست  به  از چپ  را  اصلی  طرح  بخواهیم شماره گذاری  در صورتی كه 
كارخانه ها متداول است كافی است تا از تعداد كمتری تار و پود استفاده كنیم مثالً اگر 
تعداد تار و پود را 50 بگیریم یك سرژه 3 و 2 صعودی به صورت شكل 23 خواهد بود.

نكته مهم

شكل 23ـ نحوه شماره گذاری از سمت چپ

شكل 22ـ نحوه ایجاد مشابه ریپیت طرح
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دقت كنید كه با شماره گذاری از سمت چپ، نخ كشی نیز باید از سمت چپ انجام 
گردد. حال اگر همین شماره گذاری از سمت راست انجام شود باید نخ كشی را از 
سمت راست انجام داد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می كند كه نقشه 
طراحی شده پیچیده باشد و از نخ كشی های متنوعی برخوردار باشد. در این حالت 
شماره گذاری و تبعیت از شماره گذاری اجباری می باشد. اغلب بافندگان، عالقه ای 
به اجرای نخ كشی های پیچیده ندارند و ترجیح می دهند نخ كشی از تكرار آسانتری 

برخوردار باشد.
معرفی منو های نرم افزار

برای اینكه بدانید هر قسمت از منو حاوی چه چیز هایی است و معنی آنها چیست. 
 ،COLOR در این قسمت به معرفی منو ها می پردازیم. در این نرم افزار گزینه های
FILE ،EDIT ،VIEW ،TOOLS وجود دارد كه در شكل های 35 و 36 و 37 و 
38 معنی گزینه های هركدام را مشاهده می كنید. این دكمه ها را در هنگام كار با 

نرم افزار بزنید و اثرات آن را روی نقشه ببینید.
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به طور كلی فرا گرفتن كار با یك نرم افزار به جسارت شما در استفاده از این دكمه ها 
اگر در حین كار به مشكالتی برخوردید  نرم افزار،  با  ابتدای كار  بستگی دارد. در 

دوباره از دكمه NEW شروع كنید. و همه مراحل را دوباره انجام دهید.
ریپیت طرح پایه و ریپیت طرح اصلی

در طرح هایی كه در پارچه ها مشاهده می شود یك طرح وجود دارد كه آن را ریپیت 
اثر هنر طراحی طراح به وجود آمده است و  طرح اصلی می نامیم. این ریپیت در 
با اینكه مثالً راپورت 12 در 12 باشد ولی بر روی یك ریپیت طرح 3 در 3 اجرا 
می شود. كه ریپیت طرح پایه گفته می شود. بنابراین ما می توانیم یك ریپیت طرح 
را به عنوان ریپیت طرح پایه انتخاب كنیم و سپس از طریق نخ كشی و نقشه ضربه 
شكل جدیدی را به وجود بیاوریم كه آن را ریپیت طرح اصلی می نامیم. برای مثال 

به شكل 24 توجه كنید.

شكل 24ـ ریپیت طرح پایه و اصلی

همان طور كه در شكل مشخص شده است ریپیت پایه این طرح سه در سه است 
تاری و پودی 12 در 12  راپورت  به  تكرار پودی  نقشه  و  به كمك نخ كشی  ولی 
می رسیم. شما باید این موضوع را به هنرجویان نشان بدهید كه وقتی یك طرح را 
از تجزیه یك پارچه به دست آوردید. نباید آن را به عنوان ریپیت طرح پایه در نظر 
بگیرید. این كار باعث می شود تا هنرجویان همواره به دنبال اجرای ساده تر طرح بر 

روی ماشین بافندگی باشد.
در شكل های 24 و 25  نمایش واضحی از تغییرات در نخ كشی و نقشه ضربه و 
اثرات آن را مشاهده می كنید. این موضوع را با تغییر دادن نخ كشی و نقشه تكرار 
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پودی و تأثیری كه روی طرح اصلی می گذارد روشن كنید و از هنرجویان بخواهید 
تا تغییرات را انجام دهند و نتایج آن را ببینند.

شكل 25 

شكل 26 
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به تغییرات در نخ كشی و نقشه ضربه پودی در دو طرح بافت و تأثیر آن بر روی 
طرح نهایی توجه شود. برای این كار كافی است یك بار نخ كشی را ثابت در نظر 
بگیرید و هربار طرح های جدیدی را كه به وجود می آید با هم مقایسه كنید. و سپس 
نقشه تكرار پودی را ثابت در نظر بگیرید و با تغییر دادن نخ كشی طرح های متفاوتی 

را به وجود بیاورید و سپس با هم مقایسه كنید. 

برش و كپی و جای گذاری طرح

در هنگام طراحی به مواردی برمی خوریم كه مجبوریم قسمتی از طرح را حذف كنیم 
و یا از روی قسمتی از طرح كپی تهیه كنیم و به قسمت دیگر منتقل كنیم. برای 
اینكه قسمتی از طرح را حذف كرد می توانیم قسمتی از نخ كشی را حذف كنیم و یا 
قسمتی از نقشه تكرار پودی را حذف كنیم. برای كپی كردن نیز همین وضعیت وجود 
دارد بدین معنی كه ما باید نخ كشی و یا نقشه تكرار پودی را در نظر بگیریم و سپس 

با ایجاد تغییر بر روی این دو، طرح نیز به همان حالت تغییر خواهد كرد.
برای این كار ابتدا باید از گوشه باالی سمت چپ صفحه نرم افزار )شكل27( عالمت 
مربوط به كپی و جای گذاری را كلیك كنید. در این حالت شكل نشانگر تغییر می كند 
و دیگر انجام طراحی ممكن نیست برای اینكه طراحی امكان پذیر شود دوباره روی 

حالت های ترسیم طرح كلیك كنید. در این حالت نیز شكل آیكون تغییر می كند.

شكل 27ـ تغییر كلید ها 

در هر زمان فقط یكی از این دو حالت كار می كند. الف( فعال بودن حالت ترسیم 
طرح: در این حالت نخ كشی و نقشه تكرار پودی فعال است ولی امكان كپی كردن 
وجود ندارد. ب( فعال بودن حالت كپی و جای گذاری: در این حالت می توان بخش 
انتخابی از طرح را برش زد و یا كپی و جای گذاری و یا حذف كرد. در حالت فعال 

شدن كپی و جای گذاری، در قسمت طراحی هیچ عملی را نمی توان انجام داد. 

نكته مهم
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روش انجام كپی، برش و جای گذاری:
1 ابتدا حالت نرم افزار را مطابق شكل 26 به حالت كپی و جای گذاری تغییر دهید.

2 قسمت الزم را با دراگ كردن انتخاب كنید و سپس كلیك راست كنید. 
را   cut ،  copy ،  delete threads این حالت سه گزینه  در  3 جای گذاری ساده: 
مشاهده می كنید كه با آنها آشنا هستید. اگر كات و كپی را انتخاب كنید باید به دو 
سؤال پاسخ دهید 1ـ طرح را در كجا می خواهید قرار دهید. 2ـ طرح را به سمت 
راست و یا چپ قرار می دهید. اگر انتخاب را انجام دهید و راست كلیك كنید و سپس 
paste را بزنید آن بخش از طرح را كه انتخاب كردید در محلی كه عالمت زده اید به 

سمت چپ )در نخ كشی( و به سمت باال )در نقشه تكرار پودی( اجرا می شود.
4 جایگذاری خاص: اگر بخواهید به سمت راست جایگزین كنید و یا در قسمت 
با این  باید از گزینه paste special استفاده كنید  انجام شود  انتخابی چرخشی 

گزینه امكانات جدیدی نیز خواهید داشت كه در شكل 28 مشاهده می كنید. 

 paste special شكل 28ـ امكانات

برای اینكه به موضوع paste special آشنا شوید شكل 29 را مالحظه كنید در 
این قسمت باید كار بیشتری انجام دهید همین كار را در قسمت نقشه تكرار پودی 

نیز انجام دهید.

برای فراگیری كامل این نرم افزار فیلم هایی آماده شده است از آنها برای طراحی 
بهتر و كامل تر استفاده كنید و به هنرجویان نیز نشان دهید. 

نكته مهم
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برای  جای گذاری  و  كپی  29ـ  شكل 
نخ كشی و  پودی  تكرار  نقشه 

كه  می آید  به وجود  جدیدی  تصویر  می بینید  آینه  در  را  مسطح  شكل  یك  وقتی 
آن شكل را آینه ای شده آن شكل می گویند. چون این حالت شبیه چرخش طرح 
می باشد آن را تصویر چرخشی نیز می گویند. شكل ممكن است به طور افقی بچرخد 
و یا اینكه به طور عمودی كه هركدام شكل متفاوتی تولید می كند. برای اینكه به این 

موضوع مسلط شوید چندین طرح را در حالت های مختلف امتحان كنید.

نكته

پیش نمایش طرح 
قسمت  به  تا  كرد  چاپ  را  آن  باید  شد  آماده  شما  نظر  مورد  طرح  آنكه  از  پس 
نظر  از  و  ببینید  را  آن  نمایش  به كمك پیش  آن  از  قبل  اما  برده شود  بافندگی 
 PRINT بر روی FILE رنگ بندی و تراكم و طرح نهایی به تأیید برسانید. در منوی
در صورتی كه  كنید.  مشاهده  را  نمایش طرح  پیش  تا  كنید  كلیك   PREVIEW
اشكالی مشاهده نشد می توان طرح را روی كاغذ چاپ كرد. برای چاپ كردن از 
گزینه Print استفاده كنید. تنظیمات مربوط به چاپ همانند نرم افزار های تحت 

ویندوز دیگر می باشد.
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طراحی سرژه های بزرگ

در بسیاری از موارد با سرژه هایی روبه رو هستیم كه واحد طرح آن از 8 در 8 نیز 
بیشتر می شود. طبیعی است كه ابتدا باید تنظیمات نرم افزار را بر روی اندازه واحد 

طرح، قرار دهید.

 شكل 30ـ كادر تنظیمات

مثال z ــــــ T   2 , 5 را می خواهیم اجرا كنیم. این سرژه با ابعاد 14 = )4 + 3+2+ 5( 
3 , 4   

سرژه با نام 

خواهد شد. برای این كار درست مانند قبل دكمه ها را به صورت زیر می زنیم. 

 Start/weave design/new/ single hamess/ok / ابتدا گزینه های
 Tie-up and در این حالت كادر محاوره باز می شود. در قسمت پایین كادر عبارت

threadling را عالمت زده و ok را بزنید.
 30 شكل  كادر  تا  بزنید  را   properties عبارت   TOOLS منوی  گزینه  از  حاال 

هویدا شود.
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پس از اجرای واحد تكرار بافت سرژه مورد نظر و نخ كشی و انجام نقشه تكرار پودی 
 Edit /Reapet در نهایت به كمك گزینه تكرار از روی نوار ابزار و یا از روی منوی
نقشه سرژه مورد نظر به تعداد مشخص شده تكرار می شود. و در نهایت به صورت 

شكل 31 در می آید.

اگر بعضی از مقادیر قابل تغییر نبود به مسیر Tools/Properties بروید تا دوباره 
همان كادر ظاهر شود. این مقادیر حاال قابل تغییر است.

تذكر 

 5 , 2     T ــــ z
3 , 4     

شكل 31ـ ترسیم سرژه 

بر روی محلی كه با بیضی مشخص شده است و از طریق زبانه كناری مقدار 14 
را برای هركدام ایجاد كنید. در این حالت اگر الزم است مقادیر دیگر كادر را نیز 
تغییر دهید و یا رنگ های تار و پود را عوض كنید. با زدن ok صفحه جدیدی باز 
می شود كه واحد طرح آن 14 در 14 می باشد. حاال سرژه را در این واحد طرح و 

با دقت پیاده كنید. 
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جدید  رنگ های  ایجاد  باعث   Color / Color منوی  طریق  از  رنگ  تغییر    1
می گردد. این كار ازطریق نوار ابزار هم امكان پذیر است.

2  تغییر رنگ از طریق Color / palette نیز امكان پذیر است. در این حالت تمامی 
رنگ هایی را كه ایجاد كرده اید و یا مصرف كرده اید را نیز در خود دارد و اگر قصد 

استفاده مجدد از رنگی را داشتید این گزینه كار را راحت تر می كند.
3  در صورتی كه در گزینه Tools از Pen استفاده شود خانه ها را باید یكی یكی 
پركرد ولی با گزینه Line اگر چپ كلیك را نگه داریم، با حركت موس، پر كردن 

خانه و ایجاد خط بسیار آسان تر می شود.
برای كوچك كردن  و  بزرگ نمایی مثبت  از عالمت  بزرگ كردن خانه ها  برای    4

خانه ها از عالمت بزرگ نمایی منفی استفاده كنید.
5  به كمك عالمت تغییر تار و پود Reverse Patern طرح معكوس )پشت پارچه( 

را ببینید 
 s به z تبدیل شود. باید نقشه تكرار پودی را از حالت s به z 6  برای اینكه سرژه

تبدیل كرد.
نرم افزار  بیشتر  گرفتن  یاد  برای  مقادیر  و  رنگ ها  و  دادن عالمت ها  تغییر  از    7

استفاده كنید.

نكات مهم

سرژه سیال )سایه دار(
سرژه هایی كه از یك رنگ شروع شود و به ترتیب آن رنگ زیاد شده و رنگ دیگر 
كم می شود را سرژه سیال می گویند برای بهتر دیده شدن طرح سرژه سیال یكی از 

رنگ ها را سفید انتخاب كنید. مثالً سرژه زیر یك سرژه سیال است.

T
ــــــــــــ  1، 2، 3، 4
1 ،2 ،3 ،4  Z

شما نیز می توانید با استفاده از این فرمول سرژه های سیال دیگری بسازید و سپس 
به كمك نرم افزار آن را رسم كنید. می توان برای تأثیر بهتر سیال بودن ابتكاراتی 

در این سرژه نیز به وجود آورد.
سرژه های جناقی ساده )زیگزاگ( 

طرح های 32 و 33 را مشاهده كنید و سپس به كمك نرم افزار، طرح های دیگری 
را بسازید ولی سرژه پایه و رنگ ها را تغییر دهید. در مقابل هر طرح چگونگی تكرار 

پودی و نخ كشی را در مقابل هر طرح بنویسید.
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شكل 32ـ زیگزاگ افقی )پودی(

شكل 33ـ زیگزاك عمودی )تاری(
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بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

شكل 34ـ تشكیل لوزی روش 1

شكل 35 ـ تشكیل لوزی روش 2
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شكل 36 ـ تشكیل لوزی به روش 3

شكل 37ـ تشكیل لوزی به روش 4 
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با تغییر در نخ كشی و نقشه تكرار پودی، امكان حصول لوزی های مختلف وجود 
دارد. بعضی از این طرح های لوزی را دیاموند یا الماس نیز گفته می شود.

سرژه جناقی شكسته
یكی دیگر از انواع مشتقات بافت سرژه بافت سرژه جناقی شكسته می باشد برای 
رسم بافت سرژه جناقی بدین ترتیب عمل می كنند كه ابتدا سرژه پایه را رسم كرده 
و سپس برای ادامه طرح كجراه سرژه به طور معكوس رسم می شود. این بافت در 
پارچه های لباسی مردانه و زنانه با یك رنگ و یا رنگ های متفاوت در تار و پود و 

همچنین در پارچه های پالتویی مورد استفاده قرار می گیرد.
دو نوع از انواع سرژه جناقی پر كاربرد سرژه جناقی در جهت نخ های تار و سرژه 
جناقی در جهت نخ های پود می باشد. شكل 38 پارچه هایی با بافت سرژه جناقی 

را نشان می دهد.

تحقیق كنید به هنرجو بگویید درباره طرح های لوزی )دیاموند Diamond( و نحوه تشكیل 
آن در حداكثر 5 صفحه و به صورت دست نوشته مطالبی را ارائه دهد. تصویر را 

روی سی دی و یا حافظه جانبی ذخیره كند.

شكل 38ـ پارچه های سرژه جناقی شكسته

ریپیت طرح جناقی به صورت شكل 48 می باشد.
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شكل 39 ـ مرحله اول رسم طرح جناقی

ابتدا یك مستطیل به عرض 6 = 4 + 2 و طول 12 = 2 × 6 رسم كنید. و از سمت 
چپ )یعنی نقطه 1 و1( سرژه صعودی 2 و 4 را رسم می كنید. شكل 39 را مشاهده 

كنید.

شكل 40ـ ریپیت طرح سرژه جناقی شكسته 2 و 4 

طرح جناقی ناشی از سرژه 2 و 4 را رسم كنید. مثال

پس از این مرحله باید خانه های 7 الی 12 را از روی خانه های 1 و 2 و 3 و4 و 5 
و 6 پر می كنیم.

برای پر كردن خانه 7، معكوس خانه 6 را قرار می دهیم. )جابه جایی خانه سفید و 
سیاه( و خانه 8، معكوس خانه 5 و... و خانه 12 معكوس خانه یك خواهد بود در 

نتیجه شكل 40 به دست می آید.
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دقت كنید كه این ریپیت طرح یك سرژه جناقی است و از در كنار هم قرار گرفتن 
این ریپیت طرح، جناقی ریز راه تولید می شود بنابراین برای اینكه به جناقی خود 

پهنای مناسب بدهید از روش مشاهده شده در شكل استفاده كنید.

یك طرح جناقی با راه راه های به عرض 3 سانتی متر الزم داریم. طرح پایه سرژه 3 
و 2 صعودی باشد. تراكم را ده در سانتی متر بگیرید. 

مثال

شكل 41ـ طرح با سرژه جناقی شكسته 

حل: در این حالت از خط كش و یا Ruler )از منوی View فعال می شود( استفاده 
می كنیم. اگر عدد 3 سانتی متر را در عدد 10 ضرب كنیم عدد 30 كه تعداد سرنخ 
موجود در 3 سانتی متر است به دست می آید. اگر عدد 30 را بر 5 كه راپورت سرژه 
3 و 2 است تقسیم كنید عدد 6 حاصل می شود كه به معنای 6 بار تكرار راپورت در 
3 سانتی متر می باشد. بنابراین شكل 41 طرح حاصل از نرم افزار می باشد. به كمك 

گزینه Ruller خط كش می توانید محاسبات انجام شده را ببینید.
نمای پارچه با خط كش Ruler: این گزینه باعث فعال شدن یك خط كش در 
بخش افقی و عمودی طرح می گردد. برای اینكه بتوانید طرح نهایی را در پارچه 
اندازه  و  نمایشگر  روی  خط كش  اندازه  بزرگ نمایی  گزینه  با  است  كافی  ببینید 
خط كش واقعی تقریباً یكسان شود. برای این كار خط كش را روی نمایشگر بگذارید 
نمایی كه مشاهده  نزدیك كنید.  به هم  را  این دو  اندازه  بزرگ نمایی  با  و سپس 

می شود همان نمایی است كه در پارچه نیز مشاهده خواهد شد.
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ورد الزم  و 2 حداقل 10   3 جناقی  می بینید سرژه  در شكل 41  كه  همان طور 
دارد در حالی كه اگر این سرژه جناقی را در جهت افقی ایجاد كنیم با 5 ورد انجام 
می شود ولی در عوض ماشین بافندگی باید حداقل ده ریپیت پودگذاری را ساپورت 

كند. در شكل 42 این طرح را مشاهده می كنید.

شكل 42ـ طرح جناقی شكسته افقی

را نكته  آن  طرح  بخواهید  هنرجویان  از  و  بیاورید  كالس  به  را  پارچه هایی  است  الزم 
استخراج كنند و سپس با نرم افزار طرح آن را ایجاد كنند. پارچه و طرح مورد نظر 

در این شكل را مقایسه كنید و اشكاالت آن را رفع كنید.
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تار و پود ضخیم در بافت
همان طور كه در شكل 51 كتاب درسی می بینید تارهای پارچه نازك و پود های 
آن ضخیم است. این پارچه ها در نساجی كاربرد های زیادی دارد. برای نحوه طراحی 
این نوع پارچه، عالوه بر تعیین مشخصات نخ های تار و پود مطابق طراحی، تراكم 
تاری و پودی را متفاوت در نظر می گیریم. مثالً در این بافت، با طرح تافته و تراكم 
تاری 22 تار در سانتی متر و تراكم پودی 8 پود در سانتی متر در نظر بگیرید. و 
سپس طرح نهایی را ذخیره كنید و به هنرجویان نشان دهید. تفاوت ظاهر این 
طرح را با طرح های تراكم یكسان مقایسه كنید. بهتر است نمونه هایی از این پارچه 
را نیز به هنرجویان نشان دهید و از آنها بخواهید تا تفاوت های ایجاد شده در اثر 

تغییر تراكم نخ های تار و پود را بیان كنند.
سرژه تركیبی

سرژه تركیبی از در هم آمیختن دو طرح سرژه به دست می آید. بدین مفهوم كه 
دو طرح سرژه را با یك نظم مشخص در هم می آمیزیم. طرح ایجاد شده نیز شبیه 
سرژه و به حالت پرش در تار و یا پرش در پود خواهد بود. این تركیب می تواند در 

جهت تاری و یا در جهت پودی انجام شود. 
سرژه تركیبی تاری 

در سرژه های تركیبی تاری، یك تار از طرح اول و بالفاصله تار بعدی را از طرح دوم 
انتخاب می كنیم در واقع روش كار بدین صورت است كه تار ها را یك در میان در كنار 

هم قرار می دهیم. برای ساده تر شدن مطلب آن را به دو دسته تقسیم می كنیم.
1ـ الف( تركیب تاری سرژه ها با راپورت مساوی: به عنوان مثال اگر بخواهیم 
تركیب تاری سرژه 1 و 2 صعودی و سرژه 2 و 1 صعودی را به دست آوریم. چون 

راپورت هر دو سرژه برابر عدد 3 است مانند شكل 43 عمل می كنیم.

شكل 43ـ نحوه ایجاد سرژه تركیبی تاری 
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همان طور كه مشاهده می كنید تعداد تار 6 و تعداد پود 3 خواهد شد. بنابراین به 
گونه ای عمل كنید تا هنرجو این موضوع را بیان كند. سپس نمونه های دیگری را 

برای هنرجو حل كنید و یا از او بخواهید تا آنها را مشخص كند.
در صورتی كه در اتاق كامپیوتر هستید طرح را با نرم افزار اجرا كنید. رنگ های تار 
پود را تغییر دهید و یا تراكم را تغییر دهید و از طریق اجرای نرم افزار، هنرجو را به 

مطالبی كه مد نظرتان می باشد مسلط نمایید.
شكل 44 بافت نهایی ایجاد شده می باشد این بافت را سرژه تركیبی تاری 2 و 1 

صعودی با 1 و 2 صعودی می گویند.

ریپیت طرح سرژه تركیبی
سرژه 2 و 1 صعودی + سرژه 1 و 2 صعودی

این  شد  اشاره  كه  همان طور  مساوی:  راپورت  با  پودی سرژه ها  تركیب  ب( 
به  هنرجویان  برای  را  نمونه هایی  باید  شما  می شود.  انجام  پود  در جهت  تركیب 
عنوان تمرین تعیین كنید و سپس كارهایشان را ببینید و اشكاالتشان را گوشزد 

كنید تا در نهایت طرح درست را به شما نشان دهند.

شكل 44ـ بافت تركیبی سرژه تاری

سرژه تركیبی پودی از سرژه 1 و 3 صعودی و سرژه 2 و 2 صعودی را رسم كنید.
جواب: پاسخ مثال باال در شكل 45 مشاهده می شود. در اینجا راپورت پودی دو برابر 

شده است. 

مثال
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سؤال: ریپیت طرح باال را به صورت راپورت قابل استفاده در نرم افزار درآورید. 
جواب: ابتدا طرح را 90 درجه مخالف جهت عقربه ساعت بچرخانید و سپس 
سطر های طرح جدید را جابه جا كنید یعنی پایینی به باال برود و باالیی به 

پایین و وسطی ها نیز جابه جا شوند. )شكل 46( 
دقت كنید كه چون ریپیت طرح اولی 4 تار دارد پس 4 ورد نیز الزم دارد و در 
نرم افزار نیز همان 4 ورد در نظر گرفته می شود. بنابراین با این جابه جایی تغییری 

ایجاد نمی شود و فقط ریپیت طرح، مناسب اجرا در نرم افزار می گردد.

شكل 45ـ پاسخ مثال ریپیت طرح سرژه تركیبی پودی

شكل 46ـ مناسب سازی ریپیت طرح برای نرم افزار
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اجرای این ریپیت در نرم افزار به صورت شكل 47 می باشد.
2ـ الف( تركیب تاری سرژه با راپورت غیر مساوی: در این حالت اول بزرگ ترین 
مضرب مشترك بین دو راپورت را پیدا می كنیم و سپس دو طرح سرژه كامل را در 
راپورت جدید پیاده می كنیم. حاال یك در میان از هر پود در كنار هم قرار می دهیم. 

شكل 47ـ اجرای طرح تركیبی پودی سرژه 1 و 3 صعودی و سرژه 2 و 2 صعودی

سرژه تركیبی تاری حاصل از سرژه 1 و 2 صعودی و سرژه 3 و 1 صعودی را رسم كنید. مثال

چون راپورت ها برابر نیستند پس بزرگ ترین مضرب مشترك را پیدا می كنیم. كه 
بین 3 و 4 می شود عدد 12.

عملیات را مطابق شكل 48 انجام می دهیم.

شكل 48ـ مرحله اول و دوم تركیب سرژه 



39

بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

پس از انجام این مراحل یك مستطیل با 12 پود و 24 تار رسم می كنیم. حاال در 
تار اول، تار اول سرژه 12 در 12 مربوط به تكرار سرژه 1 و 3 صعودی )A( را رسم 
 )B( 12 می كنیم در تار دوم، تار اول مربوط به تكرار سرژه 3 و 1 صعودی 12 در
را قرار می دهیم. اگر بقیه تار ها را نیز یك به یك در كنار هم قرار دهیم. در نهایت 
طرح ریپیت نهایی به دست می آید. این كار به حوصله و دقت زیادی احتیاج دارد.

این عملیات و نتیجه نهایی را در شكل 49 مشاهده می كنید.

شكل 49ـ تركیب تاری دو سرژه 1 و 3 صعودی با 3 و 1 صعودی

در این سرژه نیز، حالت خط مورب پدیدار می گردد و از این طریق می توان تشخیص 
داد كه سرژه تركیبی است. همه سرژه های تركیبی به كار نمی روند و تنها تعداد خاصی 
از آنها بافته شده اند. از هنرجویان پخواهید تا به كمك نرم افزار این طرح را با رنگ های 

مختلف اجرا كنند.
2ـ ب( تركیب پودی سرژه ها با راپورت نامساوی: مراحل ترسیم این ریپیت طرح 
همانند تركیب تاری می باشد ولی پود ها یك در میان كنار هم قرار می دهیم. از هنرجویان 
در خصوص راپورت تاری و پودی همه تركیب ها سؤال كنید و سپس برای انجام این 

تركیب مثال هایی بزنید و از آنها بخواهید نمونه هایی از این تركیبات را حل نمایند.

تمرینتركیب پودی از سرژه های 2 و 1 نزولی و 1 و 3 نزولی را رسم كنید. 
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Curved Twill سرژه انحنادار
پارچه شكل 50 را ببینید. حالت منحنی شكل خطوط در این پارچه زیبایی خاصی 
را به آن داده است. این نوع بافت را سرژه انحنادار می گویند. انحنا در سرژه منحصر 
به نخ كشی می باشد و اگر نخ كشی درست انجام شود، انحنا به بهترین شكل ممكن 
ایجاد می شود. چون تكرار كردن و یا چرخش دادن انحنا در ترسیم نخ كشی بسیار 
سخت می باشد. الزم است از ابزار های paste speacial به خوبی استفاده شود. به 
كمك این ابزار چرخاندن نخ كشی منحنی به راحتی انجام می گردد این در حالی 
است كه با روش های دستی ترسیم سرژه انحنادار بسیار مشكل است ولی به كمك 
نرم افزار و به خصوص به كمك Paste speial ایجاد و ترسیم طرح آسانتر خواهد 

بود. در این قسمت نیز به فیلم های آموزشی رجوع گردد. 

شكل 50 ـ پارچه با سرژه انحنادار

استفاده  یا زیگزاگ  و  به صورت مستقیم  راهنما  از خط  نوع سرژه  این  برای رسم 
می شود و نخ كشی مطابق حالت انحنا در پارچه قوس دار خواهد بود. طرح ریپیت 
پایه باید سرژه باشد و دارای 3 الی 5 خط باشد. با انجام طراحی سرژه های مختلف 
نقش های  و  كنید  توجه  كدام  هر  انحنا  و  پایه  ریپیت  بودن  مناسب  و  زیبایی  به 
درنظر  لوزی  شبیه  را  پودی  نقشه  و  نخ كشی  عملكرد  اگر  كنید.  ایجاد  مختلفی 

بگیرید. لوزی های انحنادار ایجاد می شود كه هركدام بسیار زیبا خواهد بود.
در این نوع سرژه زاویه كجراه بر خالف سرژه های قبلی متغیر است و خوابیده و 
ایستاده بودن كجراه به طرح مورد نظر بستگی دارد. در شكل 51 نمونه ای از این 
انحنا را مشاهده می كنید. بافت های انحنادار بیشتر در پارچه های لباسی و پالتویی 

زنانه مورد استفاده قرار می گیرند.
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همان طور كه در شكل می بینید اهمیت 
زیاد  بسیار  سرژه  این  در  نخ كشی  نوع 
است زیرا ماهیت و حالت انحنا در سرژه 
داشت.  بستگی خواهد  نخ كشی  نوع  به 
را  نخ كشی  از  نمونه  چند   52 درشكل 
مشاهده می كنید. نوع نخ كشی را به هنر 
كتاب  در  تصاویر  این  بیاموزید  جویان 

همراه هنرجو نیز آورده شده است.

شكل 51 ـ نمونه نخ كشی انحنادار و طرح آن

شكل 52 ـ نخ كشی های ایجاد انحنا در سرژه
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تكرار  از  می توان  متنوع  طرح های  ایجاد  برای  پود:  و  تار  رنگ بندی  تغییر 
را  استفاده كرد. طرح شكل 53   ... یا  و  دو  به  یا یك  و  دو در میان  و  یك در میان 

ببینید و نحوه تكرار رنگ تار و پود با نحوه تكرار رنگ بندی مقایسه كنید.

ریپیت طرح و ریپیت رنگ بندی در این طرح را مشاهده كنید. با اینكه ریپیت طرح 
3 در 3 است ولی ریپیت رنگ بندی 6 در 6 شده است. ریپیت رنگ بندی تكرار بافت 

و رنگ را با هم شامل می شود. )شكل 54(

شكل 53 ـ تغییر رنگ تار وپود 

شكل 54 ـ ریپت طرح و رنگ بندی 

شكل های 55 الی 58 از تغییر رنگ بندی تار و پود استفاده شده است.
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شكل 55

شكل 56
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شكل 57

شكل 58
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با توجه به الگوهای شكل های 55 الی 58 برای هنرجویان تكلیف هایی را تعیین 
كنید تا در این زمینه به فهم كافی از چگونگی عملكرد نرم افزار دست یابند راپورت 
بافت و راپورت رنگ بندی هر طرح را پیدا كنند و چون این نرم افزار مطابق الگوی 
ماشین بافندگی ساخته شده است می توان گفت با این كار عملكرد ماشین بافندگی 

را نیز بیشتر خواهند آموخت.
استفاده از نرم افزار برای رسم نقشه ضربه

برای  كه  دارد  وجود  مختلفی  نرم افزار های  خواندید،  باره  این  در  كه  همان طور 
برای  است.  متفاوت  با هم  آنها كمی  اما ظاهر  است.  پارچه ساخته شده  طراحی 

اینكه از این نرم افزار ها استفاده كنیم، باید اصول زیر را رعایت كنیم:
1  همواره از شماره تار و شماره پود برای ریپیت طرح استفاده كنید.

2  در هنگام قرار دادن ریپیت طرح در جای تعیین شده توسط نرم افزار، شماره 
تار و پود قبلی را بر روی شماره تار و پود كه نرم افزار نمایش می دهد قرار دهید.

3  ظاهر طرح اهمیت ندارد بلكه آنچه اهمیت دارد طرحی است كه بر روی پارچه 
بافته می شود. این دو ممكن است با هم متفاوت باشد زیرا طرح هایی كه در نرم افزار 
مشاهده می شود نمای بافت از پشت ماشین است، در حالی كه آنچه اهمیت دارد، 

طرحی است كه از نمای جلوی ماشین دیده می شود.
4  همواره به این نكته توجه كنید كه طرح شما روی پارچه را نمایش می دهد 
یا زیر پارچه. این موضوع بسیار مهم است زیرا ظاهر طرح كامالً با هم تفاوت دارد.

ایجاد طرح ضربه با نرم افزار طراحی پارچه
ابتدا كامپیوتر را روشن كنید و نرم افزار را اجرا كنید. پس از آنكه دكمه NEW و سپس 
 ،Wrap Collar ،Weft Collorبزنید در جدول محاوره ای مقادیر singel hamess

Shaft ،Treadle ،Fabric Dencity مربوط به هر كدام را مشخص كنید.
به نكات زیر توجه كنید:

در این قسمت با توجه به طرح مورد نظر مقادیر Shaft را انتخاب كنید ولی مقدار 
Treadle خود به خود انتخاب می شود. 

نكته 1

ok كار را آغاز  Rising Shed را عالمت بزنید و سپس با زدن دكمه  Littplan و 
كنید.

نكته 2

برای انتخاب خانه )عالمت زدن هر خانه( با چپ كلیك كار كنید و برای پاك كردن 
خانه ها از راست كلیك استفاده كنید.

نكته 3
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اگر عدد ورد را 3 انتخاب كنیم شكل 59 به نمایش در می آید. نحوه شماره گذاری 
در این قسمت با روش معمول یكسان می باشد. معموالً باید ابتدا نخ كشی را روی 
طرح مشخص كرد و حاال با كلیك روی خانه های جدول عالمت مربوطه روی نقشه 

و نقشه ضربه پدیدار می شود.

شكل59 ـ نقشه ضربه به كمك نرم افزار

به محل تار ها و ورد ها و شماره آنها و شماره پود توجه كنید. این شكل به ما نشان 
می دهد كه پیوستگی خاصی بین نخ كشی و نقشه ضربه و تار و پود وجود دارد و 

بدین ترتیب، می توان طرح های بسیار خوبی را رسم كرد.
نكته بسیار مهم در این بخش از نرم افزار این است كه شما می توانید از موضوع 
نقشه ضربه در دو حالت استفاده كنید. حالت اول این است كه شما نقشه ضربه و 
نخ كشی را به نرم افزار بدهید و نرم افزار برای شما طرح نهایی را رسم می كند. در 
مواردی كه می خواهید ببینید آیا نقشه ضربه و نخ كشی را كه رسم كرده اید درست 

است یا خیر؟ از این روش استفاده كنید.
حالت دوم برای مواردی است كه شما می خواهید ببینید با تغییراتی در نخ كشی 
و نقشه ضربه چه طرحی ایجاد می شود؟ این كار باعث می شود تا شما با صرف 

كمترین زمان طرح های جدیدی را ایجاد كنید.
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برای حالت اول: به كمك نرم افزار، نقشه ضربه و نخ كشی را برای سرژه 2 و 2 را رسم 
كنید كل تار را 100 و تراكم تار را روی 8 تار در سانتی متر و كل پود را 60 و تراكم پود 

را روی 6 پود در سانتی متر و رنگ تار را سبز و رنگ پود را قهوه ای قرار دهید. 
روش كار: ابتدا نرم افزار را فعال كنید و به شكل 64 در آورید. رنگ تار و پود و تراكم 
تار و پود و تعداد تار و پود و تعداد شفت را روی مقادیر خواسته شده قرار دهید. در 

قسمت نقشه ضربه، سرژه 2 و 2 صعودی را رسم كنید. )شكل 59(

مثال

شكل 60ـ كادر محاوره ای برای ترسیم نقشه ضربه

شكل 61 ـ صفحه شروع برای نقشه ضربه  
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در این حالت ابتدا نخ كشی را به صورت صعودی رسم می كنیم. )تار اول، ورد اول 
ـ تار دوم، ورد دوم  ـ تار سوم، ورد سوم ـ تار چهارم، ورد چهارم(. سپس در قسمت 
نقشه ضربه سرژه 2 و 2 صعودی را رسم می كنیم. اما می بینیم كه طرح به صورت 
نزولی دیده می شود. آیا می دانید دلیل آن چیست؟ دلیل این موضوع این است كه 
ما در اینجا طرحی را می بینیم كه در پشت ماشین دیده می شود. )شكل 62( در 
حالی كه پس از اجرا، این طرح به صورت صعودی در خواهد آمد. برای اینكه همین 
حاال استفاده كنید. حاال به كمك Inverse Design  طرح پشت پارچه را 
ببینید از دكمه باالی نرم افزار Repeat دستور تكرار را ایجاد می كنیم. ایجاد تكرار 

همانند طراحی می باشد و آن را در شكل 62 مشاهده می كنید.

در هنگام طراحی به این نكته مهم توجه داشته باشید كه طرح بافته شده به چه 
صورت خواهد بود در شكل 63 طرحی را كه در نهایت بافته خواهد شد را مشاهده 

می كنید. این تصویر از طریق دكمه Inverse Design به دست آمده است.

شكل 62ـ اجرای دستور تكرار 



49

بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

شكل 63 ـ نمای پشت طرح بافت

حالت دوم: 
در این مثال از طرح ساتین استفاده كنید و پس از آنكه طرح ساتین را رسم كردید. 
این  در  می كنید.  استفاده  پیوندی  یا  و  كمكی  نقاط  از  پارچه  استحكام  افزایش  برای 
 3 پرش  با  را  ساتین10  كار  این  برای  می كند.  اصالح  را  ضربه  نقشه  نرم افزار  حالت، 
در نظر بگیرید. روی نرم افزار، نقشه ضربه10 پودی و نخ كشی صعودی را رسم كنید. 

بنابراین شكل 64 ایجاد می گردد.

مثال

نكته مهم هر پارچه ای رو و پشت دارد و در نتیجه ممكن است بافت پشت و روی پارچه یكسان 
نباشد. بنابراین باید دقت كرد كه طرحی كه تهیه می كنید برای كدام حالت در نظر 
گرفته اید. اغلب بافندگان و به خصوص برای پارچه های نفیس ترجیح می دهند روی 
پارچه در سطح زیری ماشین قرار گیرد تا از آسیب های احتمالی در امان باشد. برای 

مشاهده طرح پشت پارچه از دكمه Inverse Design نرم افزار استفاده كنید.

شكل64 ـ ساتین10 با پرش 3 روی نرم افزار
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حاال می توانید از هر طرف به اندازه 4 تكرار واحد طرح را انجام دهید. تا شكل 65 
به دست آید.

شكل 65 ـ تكرار طرح كه مجموعًا 50 تار و پود را شامل می شود.

همان طور كه در این طرح مشاهده می كنید به ازای هر 9 پودی كه رو قرار می گیرد 
فقط یك تار قرار دارد. این موضوع باعث كاهش استحكام پارچه می شود. حاال به 
كمك نقاط پیوستگی استحكام پارچه را افزایش می دهیم. اگر در طراحی با دست 
باید نقشه  ایجاد می كنید  ازای هر نقطه پیوستگی كه  به  انجام دهید  این كار را 
ضربه را نیز اصالح كنید. چرا كه اگر نقشه ضربه اصالح نشود. بافت به همان صورت 
قبلی اجرا خواهد شد. در واقع نقشه ضربه باعث می شود تا بافت انجام شود. اما 
اتوماتیك نقشه ضربه را اصالح می كند. به طور یك در میان  نرم افزار به طور  این 
در طرح نقطه پیوستگی، ایجاد می كنیم. برای این كار بر روی نقطه مورد نظر، در 
طرح اصلی بروید و روی آن نقطه چپ كلیك كنید. در این لحظه به نقشه ضربه 
نگاه كنید كه هم زمان، روی نقشه ضربه نیز یك نقطه ایجاد می شود. كمی تغییر 
را بر روی نخ كشی نیز می توانید انجام دهید. با این توضیح كه در هنگام تغییر در 
نخ كشی، نقشه ضربه تغییر نمی كند ولی طرح اصلی تغییر می كند. اگر به اشتباه 
نقطه ای را ایجاد كردید كافی است تا روی همان نقطه راست كلیك كنید تا به 
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بر روی نقشه  ایجاد نقطه پیوستگی  از  ناشی  برگردد. شكل 66 تغییر  اول  حالت 
ضربه را نشان می دهد. این نقاط را پیدا كنید.

درباره اضافه كردن نقاط پیوستگی به چند نكته توجه كنید.
1  نقطه پیوستگی را در نرم افزار، می توان بر روی نقش ضربه و یا طرح اصلی 
ایجاد كرد. ایجاد نقطه پیوستگی بر روی هر كدام، باعث می شود تا بقیه نقاط به 

صورت اتوماتیك ایجاد شود.
2  ایجاد نقاط پیوستگی، با اینكه برای افزایش استحكام پارچه به كار می رود ولی 
باید به گونه ای طراحی شود تا پارچه را زیباتر كند و یا حداقل به زیبایی پارچه 

لطمه ای وارد نكند.
3  هر نقطه پیوستگی كه ایجاد شود به اندازه تكرار طرح، تكرار خواهد شد. در 

اینجا چون 5 تكرار وجود دارد، هر نقطه پیوستگی 5 بار تكرار خواهد شد.
4  پس از ایجاد نقطه پیوستگی، این نقطه با بقیه نقاط تفاوتی ندارد و همان طور 
كه در شكل  می بینید. این نقاط تفاوت ظاهری با بقیه نقاط ندارند و برای پیدا 

كردن آنها باید دید كه كدام نقاط از قانون مربوط به ساتین تبعیت نكرده است. 

شكل 66 ـ افزودن نقاط پیوستگی 
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تأثیر نخ كشی بر روی طرح
در شكل 67 نخ كشی مربوط به یك ساتین 5 را مشاهده می كنید. نحوه قرارگیری 
طرح را با توجه به تغییری كه در نخ كشی ایجاد شده است را بررسی كنید و سپس 
از هنرجویان بخواهید تا درباره آن بحث كنند. دقت كنید كه مبنای مقایسه شما 

ریپیت طرح عادی باشد و به ریپیت طرح نرم افزاری توجه نكنید. 

شكل 67 ـ تأثیر نخ كشی روی طرح

گزینه های نرم افزاری ویندوز
نیز گزینه هایی كه در نرم افزار دیگر تحت سیستم عامل ویندوز  این نرم افزار  در 

وجود دارد. این گزینه ها عبارت اند از:
File      Edit    View   Tools    Color

همه گزینه هایی كه در نوار ابزار مشاهده می شود در این گزینه ها وجود دارد. اما 
:Save as گزینه

برای ذخیره نقشه های ایجاد شده در محل مورد نظر می باشد. این گزینه در منوی 
File وجود دارد.

Print برای چاپ كردن تصویر مورد نظر بر روی كاغذ است. این گزینه در منوی 
File وجود دارد. 

پس از آنكه هنرجویان بر اصول كار با نرم افزار تسلط نسبی پیدا كردند به كمك 
تعیین تحقیق برای هنرجویان، آنها را به سمت كار بیشتر با این نرم افزار هدایت 

كنید. 



53

بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

در این قسمت تعدادی تصویر را برای شما قرار داده ایم. شما این تصاویر را روی 
پرده بیاندازید و یا از طریق رایانه به هنرجویان نشان دهید و از آنها بخواهید تا 
نیروی  باعث می شود  كار  این  ایجاد كنند.  نرم افزار  از طریق  را  درست مشابه آن 
نیز  را  پاسخ ها  آخرین طرح  از  پس  برود.  باال  هنرجویان  تجسمی  و  ذهنی  ابتكار 
آورده ایم تا از طریق آن شما و هنرجویان پاسخ درست را ببینند. برای اینكه این 

تمرینات مفید واقع شود به نكات زیر توجه فرمایید:
1  هنرجویان ابتدا روش های طراحی را روی كاغذ تمرین كنند و سپس از نرم افزار 

استفاده شود.
2  قبل از استفاده از نرم افزار ریپیت طرح را از حالت دستی به حالت نرم افزاری 

تبدیل كنند.
3  عملكرد دكمه های موجود در نرم افزار را به خوبی فراگرفته باشند.

4  منظور از ایجاد طرح در واقع ترسیم نخ كشی و نقشه تكرار پودی می باشد.
5  در صورت لزوم هنرجویان را راهنمایی كنید.

6  در هنگام طراحی نمراتی را به هنرجویان بدهید. تا اهمیت بیشتری به طراحی 
با نرم افزار بدهند.

7  طرح های آنها را در محل خاصی ذخیره كنید تا در نهایت بتوانید نمره شایستگی 
آنها را تعیین كنید.

تمرین های
 پیشنهادی

تمرین 1
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تمرین 2.

تمرین 3
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تمرین 4

تمرین 5
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تمرین 6

تمرین 7
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تمرین 8

تمرین 9
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تمرین 10

تمرین 11



59

بخش اول: راهنمای كاربرد نرم افزار طراحی پارچه

تمرین 12

تمرین 13
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تمرین 15

تمرین 16

تمرین 14
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جواب 1

جواب 2
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جواب 3

جواب 4
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جواب 5

جواب 6
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جواب 7

جواب 8
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جواب 9

جواب 10
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جواب 11

جواب 12
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جواب 13

جواب 14
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جواب 16
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بخش دوم

راهنمای هنرآموز پودمان ها
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تافته و مشتقات آنپودمان 1
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بخش دوم: راهنمای هنرآموز پودمان ها

طرح تافته و مشتقات آن

در اين فصل طرح هاي تافته و مشتقات آن را مورد بررسي قرار مي دهيم. 
همان طور كه مي دانيد كتاب راهنماي هنرآموز عمليات مقدمات بافندگي و طراحي 
پارچه براي نحوه تدريس و چگونگي اهميت گذاري مباحث و موضوعات مربوط به 
ارزشيابي تأليف شده است. منظور ما آموزش مطالب كتاب به شما نيست چرا كه 
همه شما هنرآموزان گرامي، اين مباحث را قباًل فرا گرفته ايد. هدف ما از اين كتاب 

عبارت اند از:
  نحوه تدريس مطالب و اهميت هر كدام از عناوين 1

  چگونگي ارائه مطالب و اجراي فعاليت هاي كالسي و عملي ٢
  توضيح درباره بعضي از تصاوير كه در كتاب آمده است.  ٣

  آموزش نصب و كاربرد نرم افزار طراحي پارچه ٤
  چگونگي آموزش از روي ويدئوهايی كه در اختيار شما قرار داده ايم. ٥

ابزار و وسايل الزم: براي برگزاري سه پودمان اول به ابزار و وسايل زير احتياج است. 

جدول وسايل الزم براي فعاليت هاي عملي

سوزن و يا بشكاف پارچه. براي جدا كردن اجزای پارچه، الياف و نخ كه بسيار ظريف هستند. 1

قيچی مخصوص پارچه ) برش براي تجزيه پارچه بايد كاماًل صاف و بدون نخ كش شدن پارچه باشد.(2

خط كش ـ متر مناسب3

سوزن عبور دهنده نخ از ميل ميلك ها ـ تيغه عبور نخ از شانه4

ترازوي ديجيتال با دقت يكصدم گرم5

ذره بين مخصوص پود شماري6

كاغذ طراحي: كاغذ چهار خانه اي است كه بر روي آن بافت پارچه را رسم مي كنند + مداد مشكي و رنگي7

قاب بافت پارچه با دست ـ انواع نخ ضخيم و نازك و با رنگ هاي مختلف8

دستگاه ساده بافندگي تاري و پودي و ابزار و وسايل همراه9

نرم افزار طراحي پارچه10

رايانه و ملزومات پخش تصوير11

دستگاه بافندگي و ملزومات مربوطه12

انواع نخ هاي مختلف براي بافت پارچه )اسنو نخ تار و پوبين نخ يا ماكو(13
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انواع پارچه 

هدف از اين قسمت آشنايي كلي هنرجويان به انواع پارچه و ساختار آنها مي باشد. 
عالوه بر پارچه هايي كه شما به هنرجويان نشان مي دهيد. از هنرجويان بخواهيد 
تا انواعي از پارچه ها و يا تصاويري از آنها و كاربردشان را تهيه كرده و به كالس 

ارائه كنند. 
قبل از شروع درس چند نوع پارچه از دسته بندي هاي مختلف شامل تاري پودي، 
حلقوي و بي بافت را تهيه كنيد و سپس از هنرجويان بخواهيد تا بگويند پارچه 
انجام  كه  راهنمايي هايي  و  هنرجويان  مختلف  نظرات  كمك  به  شما  چيست؟ 

مي دهيد. 
هنرجويان را به سوي تعريف بهتر و مد نظر خودتان بكشانيد. 

يا  و  الياف  اتصال  و  رفتن  از درهم  انعطاف پذير است كه  يا اليه ای  پارچه، سطح 
نخ ها با يكديگر به وجود می آيد. اين اليه دارای خصوصياتی نظير استحكام مناسب، 

قابليت شست وشو، انعطاف پذيری و... می باشد. 
آن  دهيم  ارائه  و...  از يك جسم  تعريفي  است  قرار  اگر  كه  بگوييد  هنرجويان  به 
را  الياف  كلمه  اگر  تعريف  همين  در  مثالً  باشد.  نقص  بدون  و  كامل  بايد  تعريف 
نمي آورديم، پارچه ها و منسوجات بي بافت را شامل نمي شد. اين موضوع را مهم 
بدانيد كه با همراه كردن هنرجويان با خود كالس و كارگاهي با نشاط و با كمترين 
مشكل را خواهيد داشت. اين موضوع از طريق مشاركت هنرجو در مباحث كالس 

و تصميم گيري در امور مربوط به كارگاه امكان پذير است. 
حاال از هنرجويان بخواهيد پارچه را تعريف كنند تا آنها به اين تعريف مسلط شوند. 
در اين لحظات از نمره به عنوان ابزار استفاده نكنيد. نمره زماني مي تواند به عنوان 

يك ابزار مطرح شود كه فرصتي براي آماده كردن خود به هنرجو داده شود. 
كه  نتايجي  درباره  بتوانيد  تا  كنيد  شماره گذاري  را  نظر  مورد  پارچه هاي  ابتدا 

هنرجويان به شما مي دهند بهتر قضاوت كنيد. 
سپس پارچه ها را به هنرجويان بدهيد و از آنها بخواهيد مشاهدات خود را از اين 
پارچه ها ياد داشت كنند. بعضي از نكات مهم در مشاهدات آنها در جدول صفحه 

بعد آمده است. 
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جدول بررسي پارچه و نتايج آن توسط هنرجو

...................................شماره نمونه پارچه

سه زبري و نرمي سطح پارچه در  پارچه  استحكام 
جهت تاري و پودي و اريب

پرزي بودن و يا صاف بودن 
رنگ نخ ها وپارچهظاهر پارچه و نخ

يك  در  نخ ها  سر  تعداد 
فيالمنت و يا استيپل بودن ميزان تاب نخ هاسانتي متر پارچه از تار و پود

نوع جنس نخ هانخ ها

حدس در مورد استفاده پارچههم اندازه بودن نخ هاتوري بودن پارچهسبكي و سنگيني پارچه

اگر شما موارد بيشتري داريد بگوييد و از هنرجويان هم بخواهيد اگر نكات بيشتري 
مد نظر دارند را بنويسند. 

هنرجو  هرگاه  است.  پارچه  استفاده  موارد  در  هنرجو  حدس  ديگر  مهم  نكته 
پارچه هايی مي بيند و لمس مي كند بايد به موارد استفاده آن فكر كند. در اين باره 
عالوه بر مطالبي كه تاكنون در كتاب هاي ما ذكر شده است بايد به موارد استفاده اي 
كه در زندگي خود با آن مواجه است نيز تكيه كند. درباره موارد استفاده از هنرجو 
دليل بخواهيد. از هنرجويان بخواهيد تا نوشته هاي خود را به شما بدهند. حاال از 
چند هنرجو، بخواهيد تا نوشته هاي خود را بخوانند و درباره هر كدام از مطالبي را 
كه نوشته اند، مستندي را نشان دهد و از ديگران بخواهيد تا در مقابل سخنان او 
قضاوت كنند. در اينگونه موارد بعضي از هنرجويان ممكن است مطالبي را خارج از 
مباحث و به قصد به هم ريختن كالس مطرح كنند. در اين گونه موارد ابتدا به همه 
تذكر بدهيد كه از نظر نظام جديد آموزش و پرورش، اخالق حرفه اي و شايستگي 
باالترين نمره را كسب كند  غير فني حرف اول را مي زند به طوري كه اگر هنرجو 
اما از اين نظر قبول نشود، كالً مردود خواهد شد. در اين مورد بسيار جدي و قوي 

برخورد كنيد تا زمينه هاي سوء استفاده بعضي از هنرجويان از بين برود. 
براي اين درس ابتدا بايد طرح مورد نظر را براي پارچه رسم نمود و سپس نخ ها را 
انتخاب نمود و محاسبات مربوط به بافت را انجام داد. پس از اين مراحل می توان 
نقشه طراحي شده را بر روي ماشين هاي بافندگي مورد نظر بافت. كل اين عمليات 

منجر به بافت يك پارچه با طرحي كه تأييد شده است خواهد شد. 
نخ هاي به كار رفته در بافت پارچه: يكي از موضوعات مهم در پارچه به دست آوردن 
اطالعات الزم در خصوص نخ مي باشد. در اين قسمت نوع جنس نخ، نوع آماده سازي 
نخ و نمره نخ اهميت دارد و براي آشنايي هنرجويان تصوير تعدادي از نخ هايي كه در 
پارچه ها به كار مي رود را قرار داده ايم. البته اين مجموعه شامل همه نخ ها نمي شود و 
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در صورتي كه نخ هاي موجود در نمونه پارچه ها، متفاوت بود به هنرجويان بگوييد كه 
تنوع نخ ها بسيار زياد است و هر روزه نخ هاي جديدي به اين مجموعه افزوده مي شود. 

بنابراين بايد همواره جای خالی برای يافته های جديد وجود داشته باشد.

از  اين قسمت صرفًا  بلكه  نيست  نخ ها  از  تعريف هر گروه  و  ما دسته بندي  منظور 
لحاظ كاربرد نخ ها و تأثير خواص نخ بر كاربرد آن در انواع پارچه ها، مورد بررسي 

قرار مي دهد. 

نكته مهم

فاكتورهاي مهم نخ

نمره نخ 
نمره نخ يكي از فاكتورهاي نخ مي باشد كه به وزن در طول نخ مرتبط است. در 
كتاب دانش فني پايه درباره آن شرح داده شده است. ولي در اينجا بايد از هنرجو 
بخواهيم تا بر يكي از نمره نخ ها تسلط كافي داشته باشد ولي مابقي را از طريق 

جدول تبديل نمره نخ و يا نرم افزار انجام دهد. 
تعداد و نوع تاب نخ 

زيادي  اهميت  از  شده  بافته  پارچه  ظاهر  در  آن  تأثير  و  تاب  مقدار  اندازه گيري 
بر خوردار است به عنوان مثال در پارچه هاي كرپ، افزايش مقدار تاب نخ ها، ظاهر 
متفاوتي را به پارچه مي دهد. اين موضوع را بايد براي هنرجويان تشريح كنيد تا 
متوجه اين نكته بسيار مهم شوند كه اگر نخ هاي پُر تاب را در بافت تافته به كار 
ببريم، پارچه توليد شده به هيچ عنوان خواص پارچه كرپ را ندارد. بلكه مطابق 
آنچه در كتاب درسي گفته شده است بايستي شرايط الزم را مهيا كرد تا خواص نخ 
در جهت خواص پارچه انطباق حاصل كند. مثالً اگر الزم است پارچه نرمي داشته 
باشيم بايد مجموعه اي از شرايط را براي اين كار فراهم كنيم. نوع الياف مناسب ـ 
تاب كمتر براي نخ ـ استيپل بودن ساختار نخ ـ طرح بافت مناسب ـ تراكم مناسب 
و... همگي بايد مد نظر قرار گيرد. به همين خاطر طراحان خبره با در نظر گرفتن 

تمامي خواص و فاكتورهاي مهم، پارچه را طراحي مي كنند. 
تراكم تار و پود 

در اين مبحث تراكم تار و پود و تراكم رج و رديف اشاره مي شود ولي با توجه به 
اينكه در درس بافندگي بافت پارچه های تاری و پودی اهميت بيشتری دارد، روي 
تراكم تاري و پودي تكيه بيشتري خواهيم داشت. با توجه به شكل داده شده در 
صفحات 12 و 13 كتاب درسی تعريف دقيق تر تراكم و واحد اندازه گيري آن را از 
هنرجو بخواهيد. به طور كلي هرچه هنرجو حضور فعالي در مباحث داشته باشد، 
يادگيري به صورت مادام العمرخواهد بود. به عنوان مثال به هنرجو بگوييد تا يك 
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بار فقط يك سانتي متر از پارچه و بار ديگر چند سانتي متر از پارچه را در سنجش 
تراكم به كار ببرد. سپس به هنرجويان بگوييد كه چرا اين دو عدد يكسان نيست 
و هنرجو را به سمتي راهنمايي كنيد تا خود او بگويد كه بايد تعداد سرنخ ها را به 
طولي از پارچه كه در اندازه گيري استفاده كرديم تقسيم كند و در نهايت عالوه بر 
فرمول مربوطه، واحد اندازه گيري تراكم را نيز، هنرجو كشف كند. با توجه به اينكه 
پارچه هاي حلقوي تاري و حلقوي پودي را در اين كتاب توضيح نمي دهيم فقط 
كافی است كه بداند تراكم حلقه در جهت افق را رج می گويند و تراكم حلقه در 

جهت عمودی پارچه رديف نام دارد.
جنس نخ

معموالً طراح، نوع جنس پارچه را تعيين مي كند كه اين كار از سطح آموزش ما 
باالتر است ولي حتماً به اين نكته اشاره كنيد كه اشتباه در تعيين نوع جنس نخ ها، 
مي تواند باعث عدم موفقيت كار شود. مثالً به هنرجو بگوييد كه مي خواهيم پارچه اي 
را براي تنظيف تهيه كنيم به نظر شما از چه جنسي استفاده كنيم؟ در نهايت و 
پس از بحث هايي كه انجام مي شود بگوييد كه براي تنظيف مهم ترين موضوع جذب 
آب است، بنابراين بهتر است از پنبه و يا ويسكوز و مخلوطي از آنها استفاده شود. 
حاال به هنرجويان بپرسيد كه اگر طراح پلي استر را انتخاب كند چه اتفاقي خواهد 
افتاد؟ طبيعي است كه هر كس از اين پارچه به عنوان تنظيف استفاده كند، رضايت 
نخواهد داشت و ممكن است پارچه را به فروشنده بازگرداند و در نتيجه يك ضرر 
مالي به وجود خواهد آمد. از طرفی در كاتالوگ های مربوط به ماشين آالت بافندگی، 

توصيه هايی وجود دارد كه طراح بايد به آنها توجه داشته باشد.
تعيين  درس  از  كه  اطالعاتي  كمك  با  بايد  هنرجو  پارچه،  تجزيه  قسمت  در 
ويژگي هاي الياف نساجي فرا گرفته است، جنس نخ هاي تاروپود را استخراج نمايد 

و در گزارش خود ذكر كند. 
ريسيده بودن و يا فيالمنتي بودن: هنرجو بايد با بررسي نخ بتواند تعيين كند 
كه الياف آن فيالمنتي است يا كوتاه. تعيين كند كه عمليات اضافي از جمله حجيم 
كردن روي نخ انجام شده است يا خير و عالوه بر آن تشخيص دهد كه عمليات مورد 

نظر چه اثري را روي ظاهر پارچه گذاشته است. 
چندال بودن: با باز كردن تاب نخ به چند ال بودن آن پي ببرد و درباره اينكه چرا 
عمليات چند ال كردن و تاب دادن نخ انجام مي شود مطالبي را پيدا كند و بنويسد. 
به طور كلي به هنرجويان بگوييد كه در نظام جديد نمره و مدرك گرايي مركز توجه 
و اهميت نيست ولي در عوض دانستن مطالب و پيگيري جهت يادگيري مطالب 
جديد از اهميت بيشتري برخوردار است. هنرجو بايد به كمك اينترنت نكاتي را 
نمي داند، جست وجو كند و حتي در حد چند كلمه از مطالبي كه جست وجو كرده 

است را در گزارش خود بياورد.
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رنگ بندي: زيبايي پارچه از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و درنتيجه انتخاب 
رنگ هايي كه در يك پارچه كنار هم قرار مي گيرد بسيار مهم خواهد بود. در بررسي 
گزارش فروش پارچه در كارخانه ها مشاهده مي شود كه از بين چند تركيب رنگي، 
يكي از اين رنگ بندي ها، مشتري بيشتري داشته است و در نتيجه كارخانه بايد 
پارچه  رنگ بندي  اين  بافت  براي  را  خود  بافندگي  ماشين هاي  از  بيشتري  تعداد 
آماده كند. يك طراح بايد اطالعاتي از نحوه كنارهم قرار گرفتن رنگ ها داشته باشد. 

اين مبحث در دوره تحصيلي كارداني مورد بررسي بيشتر قرار مي گيرد. 

ظاهر پارچه

به ظاهر پارچه اهميت داده شود و از نظر لمس كردن ـ نگاه كردن به پارچه و 
تشخيص نوع بافت با بيرون آوردن نخ ها و چگونگي عكس العمل پارچه در مقابل 

كشيدگی از هنرجو سؤال شود. تا به تدريج به اهميت اين فاكتورها پي ببرد. 
خطا در اندازه گيري 

نكته ديگري كه بايد به هنرجو آموزش داده شود درباره ميزان خطا در محاسبات 
است. اين خطا ممكن است، عامل انساني داشته باشد. مثالً بي دقتي درخواندن عدد 
و يا بي دقتي در قرار دادن نمونه روي صفحه دستگاه، كه به عنوان خطاي انساني 
مطرح مي شوند. اين خطا با آموزش صحيح بر طرف مي شود و يا مقدار آن كاهش 
از دستگاه ها  مي يابد. خطاي ديگر مربوط به خطاي دستگاه مي باشد زيرا بعضي 
اندازه گير،  بر روي دستگاه  دارند.  بيشتری  بعضي خطای  و  دارند  خطاي كمتري 
تغيير  با  فقط  خطا  نوع  اين  است.  شده  نوشته  اندازه گيري  خطاي  ميزان  عموماً 

دستگاه و يا در مواردي تعمير آن اصالح مي شود. 

زمان  دارد.  اختصاص  كالسي  فعاليت  به  درس  اين  به  مربوط  فعاليت هاي  از  بخشی 
اختصاص يافته براي اين فعاليت در جدول زماني مربوط به ٤0 درصد تئوري منظور 
شود. اين فعاليت ها نيازي به كارگاه ندارد و در كالس قابل اجرا مي باشد. هدف از طرح 
اين گونه فعاليت ها، آموزش مطالب مورد نظر از طريق همفكري هنرجويان و بحث 
و تبادل نظر در مورد فعاليت مورد نظر مي باشد. بهتر است قواعدي كه براي انجام 
هر فعاليت كالسي، مورد نياز است را گوشزد كنيد و حتي از يك هنرجو بخواهيد تا 
آنها را روي تخته بنويسد. هدف از انجام اين كار اين است كه هنرجو بيشتر از آنكه 
به حفظيات تكيه كند به نحوه به كاربردن قاعده مورد نظر تكيه كند. و البته با چند 
بار تكرار، بدون آنكه شما تأكيد كرده باشيد، هنرجو قواعد الزم را حفظ خواهد كرد. 

حفظ شدن در اين حالت به صورت مادام العمر مي باشد و ارزش بيشتري دارد. 

فعاليت كالسي
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ورد
 وردها در واقع نخ هاي تاري كه از نظر بافت به هم شبيه است را از هم جدا مي كند و 
به چند دسته تقسم مي كند. مثالً براي طرح تافته نخ هاي تار به دو گروه نخ هاي تار 
زوج و نخ هاي تار فرد تقسيم مي شود. حال اگر به هر نخ تار، يك گره شل بزنيم تا نخ 
تار به راحتي در داخل اين گره جابه جا شود. وهمه نخ هاي گره زده شده كه به نخ هاي 
تار فرد است را به صورت دسته اي صاف و هم اندازه به يك ميله متصل كنيم، هرگاه 
ميله را به سمت باال حركت دهيم، همه نخ هاي تار فرد مربوط به اين ورد باال خواهند 
آمد و در نتيجه دهنه الزم براي بافت ايجاد مي شود. پس از آنكه اولين پود در دهنه 
قرارگرفت، اين كار را براي نخ هاي تار زوج انجام مي دهيم. از هنرجو بخواهيد تا شرح 

دهند كه مفهوم ورد چقدر به راحت شدن كار بافت كمك كرده است. 
سيكل بافت

به عملياتي كه براي بافت يك پود در پارچه الزم است انجام شود را سيكل بافت 
مي گويند. مراحل عمليات سيكل بافت عبارت اند از: 

1ـ تشكيل دهنه: دهنه به وسيلۀ باال رفتن تعدادی از تارها و پايين قرار گرفتن 
بقيۀ تارها تشكيل می شود. به عبارت ديگر، نخ های تار برای عبور نخ پود از ميانشان، 

دو دسته می شوند كه اين عمل را تشكيل دهنه می نامند.
٢ـ پودگذاری: عمل پودگذاری بعد از تشكيل دهنه صورت می گيرد، يعنی وقتی 
دهنه تشكيل می شود، نخ پود امكان می يابد كه از ميان آن عبور كند و عمل خود 

را در بافت پارچه انجام دهد. 
٣ـ دفتين زنی: دفتين كه روی پود زده می شود سبب می گردد نخ های پود روی 
هم فشرده شوند و بافت پارچه محكم و استوار شود. از ميان سه عمل فوق عمل اول 

فعاليت عملی اساس كارگاه مي باشد و كاري است كه همه هنرجويان بايد به خوبي آن 
را فراگيرند. اين فعاليت ها در پودمان اول براساس طراحي بافت پارچه، تجزيه پارچه 
و بافتن طرحي كه هنرجو آن را طراحي مي كند مي باشد. مي توان گفت كه در هر سه 

پودمان مربوط به طراحي پارچه، اين سه هدف همواره انجام مي شود. 
براي اينكه موضوع اصلي درس را براي هنرجويان روشن كنيد تعدادي نخ را در كنار 
هم قرار دهيد و سپس به هنرجويان بگوييد كه چه كار كنيم تا اين نخ ها در كنار هم 
قرار گيرند و به راحتي از هم جدا نشوند. سپس نتيجه گيري كنيد كه براي اينكه نخ ها 
به خوبي در كنار هم قرار گيرند و از هم جدا نشوند بايد آنها را از البه الي يكديگر عبور 
دهيم. كه نام اين كار را بافت مي گوييم. حاال به هنرجويان بگوييد كه چند نخ را بدون 
هيچ وسيله اي از البه الي هم عبور دهند وقتي مي بينند كه اين كار بسيار سخت است به 
اين فكر خواهند افتاد كه خوب است سر و ته يك گروه از نخ ها را ببندند و سپس نخ دوم 
را از البه الي گروه اول نخ ها عبور دهند. با اين كار مفهوم نخ تار و نخ پود را مي توان به 
هنرجو القا كرد. زماني كه روش هاي ساده بافت را فرا گرفتند، به هنرجويان مفهوم ورد را 
بياموزيد. در نهايت فيلم كار كردن يك ماشين بافندگی را به آنها نشان دهيد و برای آنها 

روشن كنيد كه دستگاه بافندگی هم اصول بافت را با سرعت زياد انجام می دهد.

فعاليت عملی
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يعنی تشكيل دهنه از اهميت فوق العاده ای برخوردار است و به خصوص از لحاظ 
طراحی پارچه عمل بسيار مهمی به شمار می رود، به طوری كه به قلب بافندگی 
معروف است. يك طراح بايد اين عمل را به خوبی درك كند و به اندازۀ كافی دربارۀ 
آن آگاهی و علم داشته باشد. غير از سه عمل اساسی گفته شده اعمال ديگری 
هم وجود دارد كه در بافتن پارچه از اهميت فراوان برخوردار است، اين اعمال كه 
به وسيلۀ دستگاه های كنترل، كه روی ماشين های بافندگی نصب می شوند، انجام 

می گيرد و دانستن آنها برای يك طراح كامالً ضروری است عبارت اند از:
كنترل  مخصوصی  دستگاه  وسيلۀ  به  كار  اين  كه  تار:  نخ های  شدن  باز  الف( 
می شود باز شدن تارها از روی اسنو بايد منظم و در حد معينی باشد. روشن است 
كه اين كنترل در مقدار كششی تارها نيز اثر دارد و اين نيز به نوبۀ خود در بافت 
پارچه مؤثر است. اگر دو پارچه با طرح يكسان، با دو كشش مختلف بافته شوند از 
نظر شكل ظاهری متفاوت خواهند بود. از هنرجويان بپرسيد كه اگر نخ بيشتري باز 
شود و يا مقدار نخ تار باز شده كمتر باشد چه اتفاقي مي افتد. اين پرسش و پاسخ 

مي تواند از طريق بارش مغزي انجام شود. 
ب( پيچيدن پارچه: مقدار پيچيدن پارچه به دور غلتك مسئلۀ مهمی است كه 
با فاصله ای كه بين نخ های پود )تراكم پود( در پارچه ايجاد می شود رابطه دارد، 
يعنی اگر سرعت پيچش پارچه افزايش داده شود تراكم پودها كمتر خواهد شد و 
برعكس. اين پرسش را نيز از طريق بارش مغزي مطرح كنيد تا هنرجو، بتواند همه 
احتماالت و اتفاقات مربوط به اين موضوع را بررسي كند. در روش هدايت مغزي 

هدايت هنرآموز، براي كسب نتايج درست در كالس اهميت زيادي دارد. 
انتخاب و بافت نخ های پودرنگی: زمانی كه بخواهند پارچه ای با پودهای مختلف 
)از نظر رنگ و جنسی( توليد كنند از دستگاه رزرو پود كه روی ماشين نصب است 
كه  دارند  پود  رزرو  دستگاه  چند  مدرن  بافندگی  ماشين های  می كنند.  استفاده 
هر كدام می تواند يك نوع پود را به قسمت پودگذار تحويل دهد. در هنگام بازديد 
ازيك كارخانه اين نكات را با دقت به هنرجويان نشان دهيد تا موضوع براي آنها 
كامالً روشن شود. از طرفي براي هنرجو روشن كنيد كه وقتي با يك ماشين دستي 
بافندگي كار مي كنيد به راحتي مي توان پودهاي نازك و يا ضخيم را به كار برد ولي 
اين كار براي دستگاه به سادگي ميسر نيست و درباره مشكالت اين كار به خصوص 

در زمان بازديد از يك كارخانه بافندگي، توضيح الزم را ارائه دهيد. 

بافندگي  درس  در  را  آنها  زيرا  نيست  بافت  كامل  سيكل  درباره  بحث  ما  منظور 
با مشكالت در اجراي كار  فرا مي گيرند. بلكه منظور ما، فراگيري برخورد منطقي 
بافندگي است. اين كار بايد بتواند محدوديت هاي طراحي را به هنرجو نشان دهد. 

نكته مهم
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طرح بافت تافته 
به طور  و سپس  را رسم مي كنيم  در 2  تافته جدولي 2  فرمول طرح  به  توجه  با 
تافته  يك درميان اولي پر و دومي خالي مي گذاريم. بديهي است كه طرح بافت 
بسيار ساده است و مي توان با كمك بادامك موضوع نقشه ضربه و مفهوم آن را با 

هنرجويان در ميان گذاشت. 
رنگ بندي طرح تافته: اگر رنگ بندي در طرح تافته فقط روي نخ هاي تار در نظر 
گرفته شود منجر به طرح هاي راه راه در جهت افقي )طول راه راه ها زياد خواهد بود( 
مي شود ولي اگر در جهت پودي باشد منجر به راه راه هايي در عرض پارچه خواهد 

شد. طول راه راه ها حداكثر به اندازه عرض پارچه خواهد بود. 
به  رنگ بندي  اگر  كه  مي كنيم  مشاهده  كتاب  در  بافت:  و  رنگ بندي  تركيب 
را  رنگ بندي  از  حالت  دو  مي توان  باشد  تاروپود  درميان  يك  رنگ  تغيير  صورت 
به دست آورد كه در شكل زير آن را مشاهده مي كنيد. تفاوت اين دو حالت در شروع 
رنگ بندي است. براي توضيح اين مطلب كه چرا راه راه ها تغيير مي كند، به كمك 

روبان رنگي آن را در كالس و به كمك هنرجويان انجام دهيد. )شكل1(

شكل 1

آيا می توان روش های ديگری را برای ايجاد راه راه پيدا كرد؟
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و  نخ كشي  و  پودي  تكرار  نقشه  در  تغييرات  با  مي كنيد  مشاهده  كه  همان طور 
شما  كرد.  ايجاد  مي توان  را  تافته  مشتقات  طرح های  از  زيادي  تعداد  رنگ بندي 
نيز هنرجويان را راهنمايي كنيد تا از اين نوع طرح ها رسم كنند. تغييرات زيادي 
را مي توان در اين طرح ها ايجاد كرد و در نتيجه طرح هايي را كه با دو ورد بافته 
نداشته  نام مشخصي وجود  اين طرح ها  براي  توليد كرد. ممكن است  را  مي شود 
پايه،  ريپيت  تغييرات در طرح  اعمال  با  اين است كه هنرجو  ما  باشد ولي هدف 
نخ كشي، نقشه تكرار پودي )نقشه تكرار پودي ارتباط مستقيم با نقشه ضربه دارد( 
و رنگ بندي نتايج متفاوتي بگيرد و اين كار را در همه طرح هاي ديگر مد نظر قرار 

دهد. از طرفي اين كار باعث تفكر سازنده و خالقيت و نوآوري مي شود. 
ايجاد طرح هاي جديد بر پايه تافته: براي ايجاد يك طرح جديد، قواعد طرح 
تافته بايد حفظ شود به همين دليل و باتوجه به ساده بودن اصول طراحي طرح 

شكل ٢ـ تغييرات در طرح تافته 
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تافته، طرح هاي زير را مي توان ارائه داد. 
طرح پاناما: طرح پاناما بر اساس دو و سه و چهار و پنج و... برابر كردن هر ضلع 
نشان  را  طرح  شدن  برابر  چند  نحوه  زير  شكل  است.  آمده  به دست  تافته  طرح 

مي دهد. 

شكل٣ـ ريپيت طرح پاناما 

فرمولي كه براي طرح تافته گفته شد در اينجا نيز كاربرد دارد. نكته بسيار مهم در 
اينجا اين است كه با بزرگ شدن طرح پاناما )بسكت( ، تا حد زيادي استحكام پارچه 
كاهش مي يابد ولي اين طرح ها در موارد خاصي كاربرد دارد. از هنرجويان بخواهيد 

كه چند نمونه از كاربردها بررسي كنند و به كالس ارائه نمايند. 
با تغييراتي روي طرح هاي پاناما طرح هاي زيبايي به دست مي آيد. نمونه هاي زير از 

طرح پاناما مشتق شده است. 

شكل٤ـ طرح هاي مختلف با توجه به طرح پاناما 

طرح هاي ريب تاري و پودي: ابتدا تعريف و سپس فرمول و در نهايت طرح هاي 
پايه مربوط به ريب را به هنرجو شرح دهيد. سپس آنها را به ترسيم درست طرح، 
روي كاغذ طراحي عادت دهيد. بافت طرح هايي كه خود هنرجويان رسم كرده اند 
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را به عنوان كارهاي مهم در نظر بگيريد. به هنرجويان شرح دهيد كه همه طراحان 
پارچه كه طرح هاي خوب و موفقي را ارائه داده اند، داراي يك دستگاه كوچك بافت 
هستند و اغلب نيز به صورت دستي كار می كنند. يعني همين كاري كه هنرجويان 
انجام مي دهند. بايد به هنرجو گفت كه بافت نمونه اي كوچك به خاطر نداشتن 
دستگاه نيست بلكه براي اين است كه نمونه بافت زودتر و ارزان تر آماده شود. در 
هنگام بافت پارچه به نكات زير توجه كنيد و براساس آن نمرات ارزشيابي را در 

نظر بگيريد. 
يكنواختي فواصل بين تارها و پودها ـ كشيدگي يكسان در پودها و تارها ـ صاف 
بودن كناره ها ـ نداشتن درز بين تارها و پودها ـ لوله نشدن پارچه ـ درست بودن 
بافت ـ درست بودن رنگ بندي ـ محكم بودن بافت )نخ ها به راحتي از بافت بيرون 

نيايد(. 
نخ كشی و نقشۀ ضربه

برای يك طرح و همچنين  نياز  تعداد وردهای مورد   )DRAFTING( نخ كشی 
چگونگی عبور نخ های تار از ميل ميلك ها را معلوم می كند؛ اين عمل را نخ كشی هم 
می نامند. بنابراين نخ كشي وظيفه راهنمايي ما را به عهده دارد. نخ كشی مشخص 

می كند كه هر تار را از چشمه كدام ورد عبور دهيم. 
اهميت  به  هنرجو شرح مي دهيد  به  را  آن  انواع  و  نخ كشي  اصول  كه  اين  ضمن 
نخ كشي در بافت پارچه و نقش تعيين كننده آن در بافت نيز مثال بزنيد. در شكل 
با تغيير دادن  ثابت بودن نقشه ضربه و فقط  با  زير مشاهده مي كنيد كه چگونه 

نخ كشي طرح تغيير مي كند. 

به توجه به اهميت انواع نخ كشي از هنرجويان بخواهيد در اين مورد تحقيق كنند و 
بر روي كاغذ طراحي انواع آن را ترسيم كنند. وبه شما ارائه دهند. 

نكته

شكل ٥ ـ اثر نخ كشي در بافت
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نقشۀ ضربه )LIFTING PLAN(: نقشه ضربه تعيين كنندۀ حركت وردها برای 
عبور نخ پود می باشد، بدين معنی كه نشان می دهد. كدام ورد بايستی براي بافت 
هر پود باال باشد و كدام ورد پايين باشد. زير و رو رفتن نخ های تار و پود برای 

به دست آوردن يك طرح به چله كشی و نقشۀ ضربه آن طرح، بستگی دارد. 
براي تمرين در اين قسمت چند طرح را رسم كرده ايم و پاسخ آنها به صورت زير 

مي باشد. طرح اصلی يكسان است ولی نخ كشی و نقشه ضربه تغيير كرده است.

شكل6 ـ تأثير نقشه ضربه و هماهنگي با نخ كشي 

درخواست  مطابق  ابتدا  مي گيرد  قرار  چله كشي  قسمت  اختيار  در  طرح  وقتي 
طراح مشخصات نخ هاي تار وپود را استخراج مي كند و مشخصات چله را به واحد 
چله پيچي اعالم مي كند تا چله تحت نظر چله پيچ آماده شود. مشخصات چله 

عبارت اند از:
ـ جنس نخ هاي تار

ـ عرض چله و طول نخ تار
ـ نمره نخ هاي تار

ـ تعداد تاب نخ هاي تار
ـ عمليات تكميلي مورد نياز براي نخ تار )مثل تكسچرايزنگ(

ـ تراكم نخ تار
ـ رنگ بندي

با توجه به مشخصات فوق چله آماده مي شود. البته ممكن است چله به آهار نياز 
داشته باشد كه در مرحله آهار زني اين كار انجام مي شود. سپس چله آماده شده به 
قسمت بافندگي منتقل مي شود تا بافت انجام شود. بنابراين ابتدا بايد طراحي پارچه 
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را انجام داد تا مطابق دستورات طراح نخ هاي پود و نخ های تار چله آماده شود و به 
همين دليل در اين كتاب نيز ابتدا طراحي بافت و سپس مقدمات بافندگي توضيح داده 
شده است. چله كشی نياز به استادی و مهارت خاصی دارد، به خصوص در ماشين های 
بادامكی و دابی كه تعداد وردهای آنها محدود است مهارت طراح بايد چنان باشد كه 

بتواند طرح های مورد نظر خود را با ماشين های فوق به مرحلۀ عمل درآورد. 
روش های تعيين چله كشی و نقشۀ ضربه ها: برای چله كشی روش های مختلفی 
به كار می رود كه در كتاب درسي شرح داده شده است. قبل از اين كه به توضيح 
چندين نوع چله كشی بپردازيم تذكر اين نكته را الزم می دانيم كه وردها از پايين به 
باال شماره گذاری می شوند )در اين نرم افزار از نرم افزار از باال به پايين شماره گذاري 
از  تار  نخ های  گردد.  مشخص  مخصوص خودش  شمارۀ  با  وردی  هر  تا  مي شود( 
سمت چپ به راست شماره گذاري مي شوند )در بعضي از نرم افزارها نخ هاي تار را از 
راست به چپ شماره گذاري مي كنند( شماره گذاري تار به هر روشي كه انجام شود، 
اگر تغييرات الزم در طرح ايجاد شود تفاوتي در طرح نهايي صورت نمي گيرد. بايد 
به اين نكته مهم توجه كنيم كه عمليات چله كشي )نخ كشي( از پشت ماشين انجام 
مي شود در حالي كه هنگام بافت ما طرح را از جلوي ماشين مشاهده مي كنيم. به 
همين دليل است كه اگر دقت كافي در طراحي و نخ كشي و شماره گذاري ها انجام 
نشود، طرح بافته شده با طرح اصلي به طور كامل مطابقت نمي كند. بنابراين براي 

طراحي و نخ كشي ابتدا نكات زير را در نظر بگيريد. 
  ابتدا بايد مشخص كنيم كه پشت و روي پارچه از نظر شما با هم تفاوتي دارد  1
يا خير؟ براي پارچه هاي ساده و بافت تافته اغلب، پشت و روي پارچه تفاوتي با 
هم ندارد. به همين خاطر طرح پارچه از طرف رو و يا طرف پشت پارچه يكسان 

ديده مي شود. 
  اگر از نظر شما پشت و روي پارچه با هم تفاوت دارند بايد براي محافظت از  ٢
روي پارچه تمهيداتي بينديشيد. مثالً بسياري از طراحان طرح بافتشان را طوري 

طراحي مي كنند كه پشت پارچه، روي ماشين قرار گيرد. 
پرسش از هنرجويان: به نظر شما اگر روي پارچه، زير ماشين قرار گيرد چه فايده اي 
خواهد داشت؟ جواب: براي جلوگيري از برخورد دست كثيف و روغني و يا اصابت 
اجسام تيز بر روي پارچه و يا خراشيده شدن سطح آن، روي پارچه را به گونه اي 
مي بافند تا در زير ماشين قرار گيرد. در اين حالت براي مشاهده طرح اصلي، روي 
كاغذ طراحي كافيست تمام خانه ها را بر عكس كنيم يعني خانه هاي سفيد را سياه و 
خانه هاي سياه را سفيد كنيم. بر روي نرم افزار با دكمه Inverse Design اين عمل 
انجام مي شود. براي اينكه مشاهده كنيم آيا طرح مورد پشت و روي متفاوت دارد 
نيز مي توان از اين دكمه استفاده كرد. در شكل دو طرح كه در مورد يكي پشت و رو 

اهميت دارد و درباره ديگري اهميت ندارد را مشاهده مي كنيد. 
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بنابراين در بافت پارچه به موضوع پشت و روي پارچه توجه مي شود و براساس آن 
ممكن است وضعيت هاي زير به وجود آيد. 

 پشت و روي پارچه يكسان ديده مي شود ولي انتخاب آن به عهده مشتري است  1
و مشتري مي تواند هر طرف را روي پارچه در نظر بگيرد. 

 پشت و روي پارچه با هم متفاوت است ولي پارچه به گونه اي طراحي و آماده سازي  ٢
شده است كه هر طرف را مي توان به عنوان رو در نظر گرفت. مثالً رو فرشي با اينكه 

طرح دو طرف فرق دارد ولي مشتري مي تواند پشت يا رو را انتخاب كند. 
 پشت و روي پارچه با هم متفاوت است ولي آماده سازي پارچه به گونه اي است كه  ٣
يك طرف به عنوان رو در نظر گرفته مي شود. مشتري به راحتي متوجه مي شود كه 

روي پارچه كدام طرف است. مثالً پارچه كرپ ناز و يا مخمل ويا جير و... . 
از هنرجويان بخواهيد تا فهرستي از پارچه هايي كه در زندگي روزمره خود مي بينند 
تهيه كنند و درباره نوع مصرف و قيمت آن تحقيق كنند و به كالس ارائه نمايند. يا 

شكل 8ـ طرح پارچه با پشت و روي يكسان

شكل 7ـ طرح پارچه با پشت و روي متفاوت
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از آنها بخواهيد اخبار مربوط به صنايع نساجي را كه در رسانه هاي مختلف مشاهده 
مي كنند را جمع آوري كنند و به كالس ارائه دهند. هرچقدر هنرجويان به اخبار 
مربوط به رشتۀ خود عالقه مند شوند به همان نسبت امكان جذب اين هنرجويان 

در رشته تحصيلي اشان نيز افزايش مي يابد. 
تجزيه پارچه

تجزيه پارچه عكس طراحي پارچه است. در طراحي پارچه، اطالعات الزم براي توليد 
پارچه توسط طراح تعيين مي شود. اين اطالعات به واحد بافندگي اعالم مي شود. 
گروه بافندگي پارچه نخ هاي تار و پود را مطابق دستور طراح آماده مي كنند. در 
نهايت پارچه مورد نظر طراح بافته مي شود. ولي در تجزيه پارچه، از روي پارچه اي 
كه توسط كارخانه هاي ديگر بافته شده است، شبيه سازي انجام مي گيرد. اين كار 
معموالً براي پارچه هايي انجام مي شود كه در بازار فروش خوبي داشته است و يا 
يك مشتري بافت آن را سفارش داده است. براي اين كار الزم است مشخصات اين 
پارچه استخراج گردد. با توجه به اينكه اصول تجزيه پارچه، به طور كامل در دوره 
به تجزيه  از كارهاي مربوط  اين كتاب فقط بخشي  ارائه خواهد شد. در  كارداني 
پارچه را اشاره مي كنيم. ابتدا بايد پشت و روی پارچه و نيز جهت تاروپود آن معلوم 

گردد سپس مشخصات پارچه را، كه شامل موارد زير است، به دست آورد. 
تراكم نخ ها
نمره نخ ها

درصد جمع شدگي تار و پود
جهت و تعداد تاب نخ ها 

وزن نخ های تار و پود و وزن پارچه
تعيين نوع الياف

ترسيم طرح بافت پارچه به همراه چله كشی و نقشۀ ضربه ها
رنگ بندی نخ های تار و پود

ترسيم طرح رنگی بافت
با توجه به اينكه در كتاب هاي درسي روش انجام هر كار تشريح شده است، نيازي 

به تكرار كردن مطالب نمي باشد. 
در هر فصل از كتاب در كنار طراحي بافت پارچه، چند نمونه از پارچه را نيز تجزيه 
كنيد. انجام كامل تجزيه پارچه و استخراج طرح بافت از آن و شبيه سازي كامل 
يك قطعه پارچه كه بافت ساده ای دارد را به عنوان كار در نظر بگيريد و نمره اين 

بخش را تعيين كنيد. 
تعلق   3 الي   1 نمره  كار  هر  به  است  شده  ارائه  كه  جدولي  مطابق  ارزشيابي: 

مي گيرد. 
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كلي  طور  به  را  مطالب  ولي  است  انتظار  از  پايين تر  درسطحي  هنرجو  1ـ  نمره 
مي داند. 

را  نظر  مورد  كار  مي تواند  و  مي كند  عمل  انتظار شما  در سطح  هنرجو  2ـ  نمره 
درست انجام دهد. 

نمره 3ـ هنرجو باالتر از سطح انتظار مي باشد و عالوه بر انجام كار، قادر به تجزيه 
و تحليل كار نيز هست. 

تذكر: نمره ها بايد 1 يا 2 و يا 3 باشد و اعشار نداشته باشد. 
ارزشيابي ذكر شده است 5 نمره مستمر در نظر  به ازاي هر كاري كه در جدول 

گرفته شود. نمره مستمر فقط مي تواند اعشار 0/5 داشته باشد. 

ارزشيابي پودمان 1 تافته و مشتقات آن

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله كاررديف

1رسم انواع طرح هاي تافته1

2بافت پارچه تافته و نخ كشي2

1بافت پارچه مشتقات تافته3

2تجزيه پارچه 4

1رسم طرح هاي مشتقات تافته و نقشه ضربه5

توجهات  بهداشت،  ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های 
زيست محيطی و نگرش:

1ـ رعايت قواعد و اصول در مراحل كار 
2ـ استفاده از لباس كار و كفش ايمنی 

3ـ تميزكردن دستگاه و محيط كار  
4ـ رعايت دقت و نظم

2

*ميانگين نمرات

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

اين پودمان درباره سرژه مي باشد و مباحث زير را به هنرجو مي آموزيم تا هنرجو 
بتواند كارها را انجام دهد. 

 توانايي ترسيم انواع بافت سرژه، ترسيم نخ كشي و نقشه ضربه را پيدا كنند. 
 توانايي ترسيم مشتقات بافت سرژه را پيدا كنند. 

انواع  از نرم افزار طراحي  با استفاده  با دست،  انواع بافت پارچه   عالوه بر ترسيم 
بافت هاي پارچه را ترسيم نمايند. 

 نحوه به كارگيري رنگ نخ هاي تار و پود براي ايجاد طرح هاي رنگي را با استفاده 
از كامپيوتر به خوبي فرا خواهد گرفت. 

البسه های  در  پارچه  طرح هاي  كاربرد  و  پارچه  بافت  نوع  تشخيص  توانايي   
گوناگون را مي آموزند. 

 قابليت آن را دارا خواهند شد كه هر نوع پارچه تاري و پودي را با استفاده از 
برروي  را  پارچه  همان  دقيقاً  بتوان  به طوري كه  نموده  آناليز  پارچه  تجزيه  فنون 

ماشين بافندگي بافت. 
 قادر خواهند بود خصوصيات نخ هاي تار و پود )همانند نمره، تاب، جمع شدگي 

و...( را در هر نمونه پارچه تاري و پودي مشخص نمايند. 
اهميت بافت سرژه

يكي از مهم ترين تخصص ها در صنعت نساجي در زمينه طراحي و تجزيه پارچه 
مي باشد كه فراگيري آن براي افراد فعال در صنعت نساجي الزم و ضروري است. 

بافت سرژه يكي از بافت هاي اصلي و پايه است كه در انواع پارچه به خصوص در 
پارچه هاي پشمی فاستوني كاربرد فراواني دارد. اين فصل نحوه ترسيم بافت هاي 
سرژه و مشتقات آن را بيان مي نمايد و نحوه نخ كشي و نحوه ترسيم نقشه ضربه 
را آموزش مي دهد. به طوري كه هنرجويان طراحي پارچه را هم با دست و هم با 
نرم افزار طراحی پارچه را فرا خواهند گرفت و مسلم است كه استفاده از نرم افزار 
در طراحي پارچه كاربرد وسيعي يافته است. و از طرفی ايجاد طرح های خاص و 

جالب ممكن شده است.
تجزيه پارچه بخشي از كار طراحی پارچه است كه كاربرد عملي فراواني در كارخانجات 
بافندگي دارد. با توجه به اينكه هر روزه انواع پارچه با طرح ها و رنگ بندي هاي مختلف 
به بازار عرضه مي گردد و مصرف كنندگان پوشاك نيز به دنبال مد و تنوع در طرح هاي 
پارچه هستند پس ضروري است كه فعاالن در زمينه توليد پارچه با مقوله تجزيه 

پارچه آشنايي كامل داشته باشند. تا بتوانند طرح های پركاربرد را ببافند.
در اين فصل با فعاليت هاي عملي كه در زمينه تجزيه پارچه در نظر گرفته شده 
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است. با انجام اين فعاليت ها توسط هنرجويان و با نظارت هنرآموزان، هنرجويان 
توانمندي هاي الزم را براي تجزيه هر نوع پارچه تاري و پودي را خواهند داشت. 
بنابراين هنرآموزان عزيز با استفاده از محتواي فصل سرژه و وسايل الزم و پارچه و 
منابع ديگر در اين زمينه هنرجوياني تربيت خواهند كرد كه از علم و تجربه الزم 

جهت كار در كارخانجات نساجي برخوردار خواهند شد. 
دانش افزايي

طرح هايي كه توسط طراحان پارچه كه با استفاده از طراحي با دست يا طراحي 
با نرم افزارهاي كامپيوتري ترسيم مي شوند بر روي هر ماشين بافندگي قابل بافت 
نمي باشند به عبارت ديگر بعضي از ماشين آالت بافندگي قابليت بافت هرنوع طرح 
بايد  باشد  رنگي  پودهاي  داراي  بافتي  طرح  اگر  مثال  عنوان  به  ندارند  را  پارچه 
ماشين بافندگي قابليت پود گذاري رنگي را داشته باشد و حداكثر تعداد رنگ پودي 
كه مي تواند ماشين بافندگي ببافد نيز مشخص باشد. بنابراين به آرامی هنرجويان 

را با محدوديت بافت بر   روی ماشين های بافندگی آشنا كنيد.
از جمله عوامل مهم ديگر در انتخاب ماشين بافندگي براي بافتن طرح هاي مختلف 
تشكيل  مكانيزم  نوع  سه  كل  در  است.  بافندگي  ماشين  دهنده  تشكيل  مكانيزم 

دهنده وجود دارد. 
1ـ مكانيزم تشكيل دهنده بادامكي: در مكانيزم تشكيل دهنه بادامكي از بادامك 
براي حركت دادن وردها استفاده مي شود براي هر ورد يك بادامك مورد نياز است. 

پس در نتيجه تعداد بادامك هاي هر ماشين برابر تعداد وردهاي آن مي باشد. 
با توجه به نحوه قرار گرفتن بادامك هاي طرح، ماشين بادامكي به دو نوع داخلي و 
خارجي تقسيم مي شود چنانچه بادامك هاي طرح در زير و داخل ماشين بافندگي 
مكانيكي  محدوديت  علت  به  كه  مي شود  ناميده  داخلی  بادامكي  ماشين  باشند 
ريپيت تاري و پودي آنها به 5 محدود مي شود و حداكثر از 5 ورد مي توان استفاده 
را  بادامك  مي توان  بگيرند  قرار  ماشين  خارج  و  كنار  در  بادامك ها  چنانچه  كرد. 
بزرگ تر ساخته و از تعداد ورد بيشتر كه تا 12 ورد نيز مي رسد استفاده كرد با 
توجه به محدوديت تعداد ورد در ماشين بافندگي داخلي در بيشتر موارد از ماشين 

بادامكي خارجي استفاده مي شود. 
تشكيل دهنه  مكانيزم  با  بافندگي  ماشين  دابي:  تشكيل دهندة  مكانيزم  ٢ـ 
بادامكی به علت محدوديت تعداد وردها و همچنين تعداد قسمت هاي ايجاد شده 
در روي بادامك قادر به توليد پارچه با طرح بافت داراي تكرار تاري و پودي بزرگ 
بافت  طرح  با  پارچه هاي  مناسب اند.  استاندارد  و  ساده  بافت  براي  بلكه  نيستند 
دابي هستند  داراي مكانيزم تشكيل دهنه  بافندگي كه  ماشين  به وسيلۀ  بزرگ تر 

بافته مي شود. 
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در ماشين بافندگي دابي مي توان تا 36 ورد استفاده كرد پس ريپيت تاري طرح 
مي تواند 36 باشد و با توجه به استفاده از زنجير يا كارت فرمان تعداد تكرار پودي 

نيز نامحدود است در نتيجه بافت طرح هاي پيچيده با دابي امكان پذير است. 
٣ـ مكانيزم تشكيل دهندة ژاكارد: براي بافت طرح هايي با ريپيت تاري بزرگ تر 
از 36 از مكانيزم تشكيل دهندۀ ژاكارد استفاده مي شود. در اين ماشين به علت آن 
كه مي توان به تك تك نخ هاي تار مستقالً فرمان داد امكان بافت پارچه با ريپيت 

تاري بسيار بزرگ وجود دارد. 
درواقع رپيت تاري مي تواند شامل كليه نخ هاي تار باشد بنابراين مكانيزم ژاكارد 

مخصوص بافت پارچه هاي نقش دار است. 
نمره نخ

از مواردي كه در تجزيه پارچه مورد توجه قرار مي گيرد تعيين نمرات نخ هاي تار و 
پود مي باشد دو نوع سيستم براي نمره گذاري نخ به كار مي روند كه به نام سيستم 

مستقيم و سيستم غير مستقيم شناخته مي شود. 
1ـ سيستم نمره گذاري مستقيم: در اين سيستم نمره نخ برحسب جرم در واحد 
طول بيان مي شود. در سيستم مستقيم هرچه نمره نخ كمتر باشد نخ ظريف تر و 
هرچه نمره آن بيشتر باشد نخ ضخيم تر است. بعضي نمرات در سيستم مستقيم 

به صورت هاي زير است. 
 نمره تكس )Tex(: وزن هزار متر نخ برحسب گرم است. 

 نمره دسي تكس )Tex(: وزن ده هزار متر نخ برحسب گرم است. 
 نمره دن )den(: وزن نه هزار متر نخ برحسب گرم است. 

٢ـ سيستم نمره گذاري غير مستقيم: در اين سيستم نمره نخ برحسب طول 
در واحد جرم بيان مي شود. در اين سيستم هرچه نمره نخ بيشتر باشد نخ ظريف تر 

است برخي از واحدهاي متداول سيستم غير مستقيم به  شرح زير است:
 نمره پنبه )Ne(: مقدار 840 ياردها دريك پوند

 نمره فاستوني )worsted( ـ )Nr(: تعداد 560 ياردها در يك پوند
 نمره پشمي )Wollen( ـ )Nw( تعداد 1600 ياردها در يك پوند

 نمره متريك )metric( ـ )Nm( تعداد مترها در يك گرم 
 نمره فرانسوي )French( ـ )Nf( تعداد مترها در نيم گرم 

آن  معرف  نمره  و  مي گردد  تعيين  شانه  نمره  توسط  شانه  ظرافت  شانه:  نمره 
براي  دارد سيستم هاي مختلفي  معين وجود  در يك طول  دندانه  است كه چند 

نمره گذاري شانه استفاده مي شود كه از جمله آن عبارت اند از:
 سيستم انگليسي: براساس اينچ انگليسي محاسبه مي شود و تعداد دندانه ها در 

2/54 سانتي متر از شانه را به عنوان نمره انگليسي نشانه در نظر مي گيرند. 
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كار  متريك  سيستم  براساس  عموماً  جديد  شانه هاي  در  متريك:  سيستم   
مي شود و تعداد دندانه ها در 10 سانتي متر و يا يك سانتی متر از شانه را به عنوان 

نمره متريك شانه در نظر می گيرند. 
شانه فرش ماشيني

فرش  بافت  دستگاه  اصلي  قسمت هاي  از  يكي  حقيقت  در  ماشيني  فرش  شانه 
ماشيني مي باشد كه از بين رديف هاي آن تارهاي فرش عبور داده مي شود. 

در فرش ماشيني دو نوع تراكم داريم: 
متراژ عرض فرش  رنگ( دريك  )گره  ريشه  تعداد  )شانه(:  تراكم عرضي فرش   
تراكم عرضي گويند در اصطالح به تراكم عرضي فرش، شانه فرش ماشيني گفته 
مي شود. شانه هايي كه به طور معمول و امروزه در بازار مي باشند عبارت اند از 350 

شانه، 440 شانه، 500 شانه، 700شانه، 1000 شانه، 1200 شانه 
 تراكم طولي فرش )تراكم(: به تعداد ريشه )گره رنگ( در يك متر از طول فرش 
تراكم طولي فرش گويند و در اصطالح به تراكم طولي فرش، تراكم فرش ماشيني 

گفته مي شود. تراكم هايي كه به طور معمول در بازار مي باشند عبارت اند از:
ـ    ...تعداد  300ـ400ـ500   ـ600   ـ700ـ800   ـ900ـ1000ـ1400ـ2500

ريشه )گره رنگ( دريك متر مربع:
حاصلضرب تراكم عرضي در تراكم طولي را تعداد ريشه در يك متر مربع گويند. 

چگونگي تدريس سرژه 
هنرآموزان محترم درهنگام شروع جهت طراحي و تجزيه پارچه در ابتدا بر روي 

تابلو بنويسيد: 
حال از هنرجويان بخواهيد از نظر و ديد خودشان مفهوم طراحي پارچه و كاربردهاي 
آن را بيان كنند سپس در ادامه به بيان مطالب زير با بيان روان و تمثيلي بپردازيد.  
با طراحي  نساجي مي باشد  بسيار مهم در صنعت  موارد  از جمله  طراحي: طرح 
پارچه مي توان پارچه ها با خصوصيات مطلوب و با رنگ ها و طرح هاي زيبا توليد 
كرد. هنگامي كه انسان بخواهد پارچه اي را خريداري نمايد اولين چيزي كه مد نظر 
قرار مي دهد زيبايي و طرح پارچه است. و با استفاده از علم طراحي پارچه مي توان 

پارچه هايي توليد نمود كه مشتري پسند باشد. 
برروي تابلو بنويسيد: »خريد لباس«

سپس از هنرجويان سؤال شود مالك و معيار شما در خريد لباس چيست؟
اجازه دهيد همه هنرجويان نظرات خود را ابتدا در كالس بيان نموده و راجع آن 
توضيح دهند و سپس كليه نظرات جمع بندي گردد و مشخص شود كه آيا طرح 

پارچه و طراحي آن چه نقشي در خريد لباس دارد. 
برروي تابلو بنويسيد: »پارچه كجراه«
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سپس از هنرجويان سؤال شود كه آيا اين اصطالح را در هنگام خريد لباس در بازار 
از فروشندگان شنيده ايد و پس از شنيدن نظرات هنرجويان از آنها بخواهيد كه به 

لباس هايي كه برتن دارند نگاه كرده و مشخص نمايند آيا لباس آنها كجراه دارد. 

  چه عواملي بر استحكام پارچه تأثير دارند.  1
  درصورتي كه بخواهيد شما از طريق نوع بافت پارچه با بافت تافته و پارچه با بافت  ٢

سرژه استحكام مقايسه كنيد كدام نوع بافت پارچه استحكام بيشتری دارد چرا؟ 

سؤال

هنگامي كه به سؤال مذكور رسيديد از هنرجويان بخواهيد عوامل مؤثر بر استحكام 
پارچه را نام برده و دليل آن را نيز بيان نمايند اين عوامل را كه نوع بافت، استحكام 
كه  كنيد  بيان  و  دهيد.  توضيح  را  مي باشد   ... و  بافت  تراكم  ـ  پود  و  تار  نخ های 
استحكام بافت تافته بيشتر از استحكام بافت سرژه است زيرا درهم رفتن نخ ها در 

بافت تافته بيشتر است. 
نحوه انجام فعاليت عملي براي تجزيه پارچه

درهر قسمت از كتاب كه فعاليت عملي تجزيه پارچه مي باشد نكات زير بايد رعايت 
گردد. 

  درصورتي كه هنرستان داراي آزمايشگاه فيزيك الياف باشد كار تجزيه پارچه  1
در اين آزمايشگاه انجام پذيرد. 

انجام  در  ايمني  مسائل  رعايت  و  انضباط  و  نظم  رعايت  به  راجع  هنرآموزان     ٢
فرايند تجزيه پارچه توضيحات الزم داده شود. . 

  كليه وسايل و مواد مورد نياز همانند ترازو، دستگاه و تاب سنج، ميكروسكوپ،  ٣
محلول هاي شيميايي و... درآزمايشگاه آماده گردد. 

  هنرجويان را ملزم نماييد كه با لباس كار در محيط كارگاه و آزمايشگاه وارد  ٤
شوند. 

  به هنرجويان آگاهي داده شود كه نسبت به نگهداري و مراقبت از وسايل دقت  ٥
الزم را داشته باشند و محيط كار را پس از پايان كالس تميز نمايند. 

  هنرجويان به صورت انفرادي عمل تجزيه پارچه ها را انجام دهند و در صورت  6
كمبود امكانات هنرجويان به گروه هاي 2 نفره تقسيم شوند و باهم كار كنند. 

  همه هنرجويان دفتر كار عملي داشته و تمام نمونه پارچه هاي تجزيه شده را  7
در آن الصاق نمايند و كليه عمليات و محاسبات درآن ثبت گردد. 

  كارهاي انجام شده در هر جلسه مورد بازبيني هنرآموزان قرار گرفته و نمره كار  8
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عملي براي هنرجويان ثبت گردد. 
  با استفاده از ماشين بافندگي دستي طرح هاي رسم شده در درس طراحي و  9

طرح پارچه هاي تجزيه شده را برروي ماشين دوباره بافت انجام گيرد. 
10  هنرجويان با تهيه چارچوب و با استفاده از نخ يا نوار، بافت هاي تجزيه شده 
را در منزل به عنوان كار عملي انجام داده و تحويل هنرآموزان در هنرستان دهند. 

  دما و رطوبت كارگاه و آزمايشگاه حالت استاندارد دماي 22 درجه در رطوبت  11
65 درصد داشته باشند. 

نكات ايمنی
و بهداشت

1٢  ازآنجايي كه تجزيه پارچه مراحلي همچون تعيين جمع شدگي، طرح بافت و... 
دارد براي هر مرحله كار عملي نمره اي در نظر گرفته شود و پايان مرحله به كارهاي 

انجام شده نمره شايستگی داده شود. 
1٣  در صورت امكان حداقل يك بار در طول ترم از قسمت طراحي و تجزيه پارچه 
كارخانه بافندگي بازديد به عمل آيد و هنرجويان گزارش بازديد را به صورت كامل 

به هنرآموزان داده و نمره اي براي آن در نظر گرفته شود. 
1٤  انجام عمليات طراحی و تجزيه پارچه می تواند در كالس و يا كارگاه و يا حتی 
ادامه كار در منزل انجام گيرد و هنرآموزان پس از انجام كل كار نمره شايستگی 

مورد نظر را ثبت نمايند. 

مباحث مشتقات بافت سرژه 

نمودار  است  الزم  مي رسد  سرژه  بافت  مشتقات  بحث  به  هنرآموز  كه  هنگامي 
مشتقات بافت سرژه را به طور خالصه و در گوشۀ باال و سمت راست تابلو ترسيم 
كند به گونه اي كه فضاي زيادي اِشغال نكند و تا پايان كالس برجا بماند ترسيم 
نمودار درختي از آن جهت مفيد است كه هنرجو بداند در كدام قسمت درس قرار 

دارد. و درك بهتري از كليت موضوع داشته باشد
سرژه جناقي

از هنرجويان بخواهيد كه در صورتي  هنگامي كه به بحث سرژه جناقی رسيديد 
كه مي توانند نمونه پارچه هايي از سرژه جناقی تهيه نموده و به كالس درس نشان 
دهند و مراحل تجزيه پارچه آن را نيز انجام دهند. هر چند مناسب است هنرستان 
تعدادي از اين نمونه پارچه های تهيه شده را در كالس به هنرجويان نشان دهيد و 

آن را تجزيه كنيد. پارچه های مورد نياز را تهيه نمايد.
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محاسبه طول نخ هاي تار روي چله: هنرآموزان هنگامي كه به بحث محاسبه 
طول نخ هاي تار روي چله رسيدند اين سؤال را از كليۀ هنرجويان جويا شوند كه:

اهميت محاسبه طول نخ هاي تار روي چله چيست؟
براي  مورد  اين  در  را  خود  نظرات  هنرآموزان  دانش آموزان،  نظرات  بيان  از  پس 
هنرجويان توضيح دهند. و مثال هايي بزنند از اينكه اگر يك تاجر پارچه صد هزار 

متر از يك پارچه را سفارش دهد. 
به كمك محاسبه ميزان نخ تار و پود می توان برآورد درستی از مواد مورد نياز برای 

بافت پارچه مورد نظر داشت.
محاسبه نخ های تار و پود به كمك ميزان جمع شدگی نخ تار و پود و از روی نمره 

نخ ها امكان پذير است. نمونه مسائلی را به طور فرضی حل نماييد. 
سرژه زيگزاگ طولي

T سرژه زيگزاك طولي ترسيم نماييد نظريه نخ هاي تار  Z٢ ٢
1 ٣

استفاده از سرژه پايه 
به رنگ آبي و نخ هاي پود به رنگ زرد روشن )براي ترسيم نرم افزار طراحي( استفاده 

كند.

پرسش

با توجه به مطالب مطرح شده در زمينه تجزيه پارچه حداقل ٣ نمونه پارچه مختلف 
تهيه نموده و عمليات زير را انجام دهيد.

ـ مشخص كردن پشت و روي پارچه 
ـ مشخص كردن تراكم نخ هاي تار و پود
ـ تعيين جهت و مقدار تاب هاي نخ ها

ـ محاسبه درصد جمع شدگي
ـ تعيين نمره نخ هاي تار و پود

ـ ترسيم طرح بافت
ـ مشخص كردن رنگ 

ـ محاسبه وزن نخ هاي تار براي بافت ٥00 متر پارچه 

فعاليت عملی
آخر فصل
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پاسخ فعاليت عملي آخر فصل:
تا  براي تجزيه پارچه اختصاص داده شود  تا 2 جلسه  انتهاي فصل حداقل 1  در 
هنرجويان كليه مراحل تجزيه پارچه را كه طول جلسات آموزش ديده اند را اجرا 

نمايند. براي اين امر موارد زير در نظر گرفته شود. 
 سه نمونه پارچه كه داراي طرح ساده و طرح متوسط و طرح پيچيده مي باشد  1

توسط هنرآموزان تهيه و كليه مراحل تجزيه پارچه آن انجام شود. 
تا تجزيه آن را در كالس  قرار داده شود  اختيار هنرجويان  پارچه ها در  نمونه   ٢
انجام دهند و بخش هايي از تجزيه پارچه كه قابل انجام در خانه است به عنوان كار 

در منزل انجام دهند. 
٣ نتايج كار را براي هر نمونه به صورت جداگانه محاسبه و همراه با نمونه پارچه 

به صورت گزارش كار تحويل هنرآموز دهند. 
و  خطاها  و  گردد  مقايسه  يكديگر  با  هنرجويان  پارچه  تجزيه  از  حاصله  نتايج  ٤

اشتباهات هنرجويان باهم مقايسه و داليل آن نيز مشخص گردد. 
٥ به هر يك از هنرجويان نمره عملي كه معادل 50 درصد نمره عمومي كل فصل 

مي باشد داده شود. و با جمع نمره در طول ترم نمره كل عملي به دست آيد. 
را در  انضباط حضور و غياب و مسائل اخالقي  اين پودمان رعايت نظم و  6 در 

شايستگی های غيرفنی نمره گذاری كنيد. اين نمره نبايد از 2 كمتر باشد.

تعلق   3 الي   1 نمره  كار  هر  به  است  شده  ارائه  كه  جدولي  مطابق  ارزشيابي: 
مي گيرد. 

كلي  طور  به  را  مطالب  ولي  است  انتظار  از  پايين تر  درسطحي  هنرجو  1ـ  نمره 
مي داند. 

را  نظر  مورد  كار  مي تواند  و  مي كند  عمل  انتظار شما  در سطح  هنرجو  2ـ  نمره 
درست انجام دهد. 

نمره 3ـ هنرجو باالتر از سطح انتظار مي باشد و عالوه بر انجام كار، قادر به تجزيه 
و تحليل كار نيز هست. 

تذكر: نمره ها بايد 1 يا 2 و يا 3 باشد و اعشار نداشته باشد. 
ارزشيابي ذكر شده است 5 نمره مستمر در نظر  به ازاي هر كاري كه در جدول 

گرفته شود. نمره مستمر فقط مي تواند اعشار 0/5 داشته باشد.
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ارزشيابي پودمان ٢ سرژه و مشتقات 

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله كاررديف

1رسم طرح هاي سرژه1

2بافت پارچه با طرح سرژه2

2فراگيري كار با نرم افزار طراحي بافت پارچه3

1رسم مشتقات سرژه4

توجهات  بهداشت،  ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های 
نگرش: و  زيست محيطی 

1ـ رعايت قواعد و اصول در مراحل كار
2ـ استفاده از لباس كار و كفش ايمنی

3ـ تميزكردن دستگاه و محيط كار
4ـ رعايت دقت و نظم

2

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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ساتین و مشتقات آنپودمان 3
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ساتین و مشتقات آن

مقدمه
همكار محترم قبل از اينكه بخواهيد وارد بحث ساتين و مشتقات بشويد و آن را 
برای هنرجويان تدريس كنيد بهتر است اطالعات قبلی هنرجويان در مورد اهميت 
طراحی و تجزيه پارچه، نقش آن در توليد منسوجات متنوع و جايگاه آن در صنعت 
نساجی را محك بزنيد و با توجه به اينكه در دو فصل قبلی كتاب در مورد طرح های 
پايه تافته و سرژه و مشتقات آن آموزش ديده اند، چنانچه احساس كرديد اهميت و 
جايگاه طراحی و تجزيه پارچه را به درستی متوجه نشده اند، حتماًً با بيان مثال های 

روشن آنان را در درك اين اهميت ياری كنيد.
با  بافندگی  واحدهای  متنوع  توليدات  می توانيد  موضوع، شما  اهميت  برای درك 
طرح های مختلف و تكنيك های مختلف به كار رفته در بافت پارچه برای به دست 
آوردن ظاهر متفاوت برای مصارف گوناگون را برای دانش آموزان مثال بزنيد و يا 
می توانيد برای روشن شدن جايگاه طراحی و تجزيه پارچه به تأثير آن بر سهم بازار 
و رقابت پذيری كارخانجات و كارگاه های توليدی اشاره كنيد بديهی است كارگاه ها 
و كارخانه های توليدی كه قابليت توليد پارچه های متنوع و ارائه طرح های متنوع، 
بازار را در اختيار  از  شيك و جذاب را دارا هستند همواره می توانند سهم خوبی 
داشته باشند و در عرصه بازار بشدت رقابتی امروز جايگاه مستحكم تری خواهند 
داشت. همچنين می توانيد به عنوان كار در منزل و پروژه از هنرجويان بخواهيد در 
مورد تفاوت پارچه های )دبيت، چلوار، متقال، ململ،چيت، وال و...( در اينترنت و يا 
منابع نساجی تحقيق كنند و در كالس درس ارائه نمايند تا اين موضوع برای آنان 
روشن شود كه با جنس نخ تار و پود يكسان اما طراحی متفاوت و تكنيك متفاوت 

در بافت می توان پارچه های مختلف برای مصارف گوناگون تهيه كرد. 
ايجاد انگيزه: بر اساس تجربه به دست آمده متأسفانه اكثر دانش آموزان وارد شده 
به هنرستان و رشته صنايع نساجی انگيزه كافی برای ادامه تحصيل در اين رشته 
را ندارند و وضعيت صنايع نساجی برای آنها مبهم است و بعضاً در هنگام تحصيل 
برای خود متصور  اين رشته  آينده روشنی در  و  دچار ياس و دلسردی می شوند 
نيستند. طبيعتاً اين موضوع وظيفه هنرآموزان اين رشته را سنگين تر می كند كه 
اهميت رشته و نقاط اميدواركننده آن و مزيت های آن را برای هنرجويان روشن 
نمايند. يكی از اين مزيت ها فراگيری و آشنايی با اصول طراحی و تجزيه پارچه برای 
افراد است. بايد به هنرجويان يادآور شويم چنانچه مستعد و خالق باشند می توانند 
در آينده در موقعيت و شرايط خوب شغلی در كارخانجات بافندگی مشغول به كار 
امروز، در آينده جايگاه  بايد به هنرجويان يادآور شويم كه تالش معمولی  شوند. 
معمولی و درآمد معمولی برای آنها به دنبال خواهد داشت. ولی تالش ويژه و رشد 
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دادن خالقيت آنها می تواند در آينده جايگاه ويژه و درآمد باالتری برای آنها به دنبال 
از جاهايی كه دانش آموزان در رشته  بياموزيم كه يكی  آنها  به  بايد  باشد.  داشته 
اثرگذار  با بروز خالقيت بر شرايط توليدی يك كارخانه  صنايع نساجی می توانند 
شوند، قسمت طراحی پارچه است و آشنايی با طراحی و تجزيه پارچه می تواند به 

شكوفايی خالقيت آنها بيانجامد.

ساتين و ترسيم نقشه آن
تجزيه  و  اهميت طراحی  يادگيری  از  اينكه  از  ريپيت طرح و اهميت آن: پس 
اپراتور  اهميت شغل  مورد  در  و  كرديد  اطمينان حاصل  توسط هنرجويان  پارچه 
طراح صحبت كرديد و قبل از شروع تدريس فصل ساتين و مشتقات آن با چند 
سؤال مختلف از ميزان يادگيری هنرجويان از اصول كلی حاكم بر طراحی پارچه 
و همچنين تجزيه آن مطلع شويد. مثاًل ببينيد معنای خطوط افقی و عمودی در 
كاغذ شطرنجی را خوب درك كرده اند؟ عالئم ثبت شده در كاغذ شطرنجی )نقاط 
پر و خالی( در قسمت طرح، چله كشی و نقشه ضربه را خوب فهميده اند؟ معنای 
لنگه  بافت، حداقل  تكرار  از روی كوچك ترين  را می دانند؟ می توانند  بافت  تكرار 
ورد مورد نياز برای بافت طرح را تشخيص دهند؟ تفاوت بافت هايی با ريپيت طرح 
كوچك يا بزرگ را می دانند؟ می توانند تشخيص دهند براساس طرح بافت، بايد 
كدام يك از مكانيزم های مختلف تشكيل دهنه بافندگی را برای توليد پارچه با طرح 
مورد نظر به كار برد؟ و يا ببينيد هنرجو چه برداشتی از تأثير طرح پارچه بر روی 
اين سؤال ها و ساير  با  واقع شما  پارچه دارد؟ در  بودن  بافت  يا سبك  و  سنگين 
سؤال هايی كه بر اساس تجربه و تحصيالت خود طرح می كنيد ذهن هنرجويان را 
به چالش می كشيد و ضمن برآورد ميزان يادگيری مطالب قبلی و رفع نواقص و 
كاستی های احتماًلی، آنها را برای ارائه درس جديد كه در واقع آموزش طرح ساتين 

و مشتقات است آماده می كنيد.
در ادامه با ذكر مشخصات كلی طرح های پايه تافته و سرژه و تأثيرات آن بر روی 
ظاهر پارچه و پشت و روی پارچه های بافته شده با اين طرح ها، به بافت ساتين يا 
اطلس اشاره كنيد، طرح پايه ای كه برخالف دو طرح پايه قبلی پشت و روی كاماًل 
متفاوتی دارد. از هنرجويان بخواهيد كه به عنوان كار در منزل، تحقيق كنند چرا به 

بافت ساتين، اطلس گفته می شود.
مشخصه مهم طرح ساتين: همان طور كه می دانيد مهم ترين مشخصه طرح بافت 
ساتين پشت و روی كاماًل متفاوت است و به عبارتی يك طرف پارچه ساتين براق و 
طرف ديگر آن مات می باشد و اطلس نيز به پارچه ابريشمی گفته می شود كه يك 

سوی آن براق است.
از قبل در خصوص رو و پشت  با نشان دادن اساليدهايی كه  اينجا می توانيد  در 
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طرح های پايه تافته، سرژه و ساتين به دلخواه تهيه كرده ايد تفاوت رو و پشت اين 
طرح ها را به وضوح برای هنرجويان به نمايش بگذاريد. همچنين می توانيد با انتخاب 
تصاويری از كاربردهای مختلف پارچه های ساتين و نمايش آن برای هنرجويان در 
ابتدای تدريس طرح پايه ساتين كنجكاوی آنها را نسبت به اين طرح برانگيخته نماييد.

پارچه ساتين يا اطلس، پارچه ای است كه در سطح خود به علت پراكندگی پيوند 
تار و پود در واحد بافت، كمتر اثری از پيوستگی در آن ديده می شود. اين پارچه 
نور، درخشندگی و جلوه خاصی  انعكاس  برابر  دارای سطحی شفاف است كه در 
كه  منظم  ساتين  با طرح  مخصوصاً  را  ساتين  پارچه های  چنانچه  و  می كند  پيدا 
پيوند تار و پود در واحد بافت آن كمتر است و با ابريشم طبيعی بافته می شود و با 
رنگ های متنوع و بسيار ماليم به صورت كاماًل يكنواخت رنگ آميزی و از تكميل 
خوب و با كيفيت برخوردار گردد، جلوه و شكوه خاصی پيدا می كند و می توان گفت 
يك پارچه رويايی و يك جنس ايده آل و گران قيمت خواهيم داشت. پارچه های 
ساتين با انواع جنس های مختلف در البسه زنانه )لباس های مجلسی، لباس خواب 
و حتی لباس زير، ...(، مردانه، پرده، رو تختی، مبلمان، تزيينات منزل، سالن ها و...

كاربرد دارد.
بيشتر  بافندگی دارد. ساتين های 5 و 8  نفوذ و گسترش زيادی در  طرح ساتين 
در پارچه های پشمی )فاستونی( و پنبه ای مورد استفاده قرار می گيرد. ساتين 5 با 
مصرف تار بسيار ظريف و مرغوب و پود پست تر و ضخيم تر از تار و تراكم بيشتر تار 
نسبت به پود و همچنين انجام مراحل تكميلی با كيفيت با رنگ های تيره و به ويژه 
مشكی برای البسه بسيار مورد تقاضای بازار است و طرفداران زيادی دارد. همچنين 
ساتين های 11 و 12 در پارچه های ابريشمی بسيار كاربرد دارد. گسترش و نفوذ 
ارائه طرح های متنوع و سايه روشن، براق و  بافندگی در  طرح ساتين در صنعت 
مات ياری رسان طراح زبر دست است و ذوق او را برای ابداع و عرضه شاهكارهای 
هنری چشم نواز و تجسم اشكال طبيعی وسوسه و تحريك می كند. در متن اين 
پارچه اثری از راه های تمايلی سرژه و مشتقات آن مشاهده نمی شود. اين پارچه در 
نتيجه پيوستگی های فاصله دار، پشت و روی متفاوت دارد و نيز دارای اثر تار و پود 

است. به اين معنی كه پشت آن مات و روی آن براق است.

ساختمان طرح های ساتین

به راست در طرح و  يا  به چپ  راه های ممتد  تافته و سرژه  پايه ای  در طرح های 
پارچه بافته شده از آن كاماًل مشهود است، در واقع پيوستگی ها دنبال يكديگر قرار 
می گيرند، اما نقاط پيوستگی در ساتين كاماًل متفاوت است و به شكلی پراكنده و 

با فاصله دور از هم قرار گرفته اند.
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بايد در  با فاصله پيوستگی های مختلف ترسيم كرد ولی  طرح ساتين را می توان 
نظر داشته باشيد كه نسبت فاصله پيوستگی ها در ظاهر پارچه بی تأثير و يكسان 
نيستند. به نحوی كه در فاصله های زياد، خط پيوند )پيوستگی ها( كاماًل محدود و 
ناپيدا و بالعكس در فاصله های نسبتاً كوتاه يا كم خط پيوند تا اندازه ای در سطح 
نسبت  كه  گرفت  نتيجه  می توان  توضيح  اين  از  می شود.  نمايان  و  آشكار  پارچه 
پيوستگی  نقاط  محو  يا  ظهور  با  مستقيم  رابطه  ساتين،  طرح  پيوندهای  فواصل 

تار و پود در سطح پارچه دارد.

چگونگی تدریس ساتین

همان طور كه اشاره شد در بافت های ساتين نخ های تار و پود هر كدام در يك طرف 
پارچه موج می زنند و در هر تكرار بافت برای هر نخ تار و پود فقط يك پيوستگی وجود 
دارد. به اين معنی كه هر نخ تار فقط يك بار در يك طرف پارچه و بقيه نخ   های تار در 
طرف ديگر پارچه قرار می گيرند. بنابراين پارچه ای كه با بافت ساتين تهيه می شود 
تار در يك طرف پارچه و نخ های پود در طرف ديگر پارچه بيشتر ديده  نخ های 
می شوند. وقتی نخ های تار در روی پارچه قرار می گيرند، ساتين را تاری و وقتی 

نخ های پود در روی پارچه مشاهده شوند، ساتين را پودی می گويند.
هنرآموران بهتر است برای تفهيم نقاط پيوستگی در طرح ساتين و همچنين تار 
نخ های  با  را  ساتين  طرح  چند  دلخواه  به صورت  طرح  بودن  پودنما  يا  بودن  نما 
تار و پود با رنگ های متفاوت و مشخص كردن محل نقاط پيوستگی آن تهيه كنند 
از  منزل  در  فعاليت  به عنوان  می توانيد  نمايند. همچنين  ارائه  در كالس درس  و 
هنرجويان بخواهيد كه چند طرح ساتين را به صورت تارنما و پودنما تهيه كنند و 

در كالس درس ارائه نمايند.
انواع طرح بافت: ساتين

منظم                ساتين  1ـ  می شوند:  تقسيم  كلی  دسته  دو  به  ساتين  بافت های  طرح 
2ـ ساتين نامنظم

طرح بافت ساتين منظم: در يك بافت ساتين منظم عدد حركت بيشتر از يك 
بوده، در نتيجه نقاط پيوستگی در سطح پارچه پخش شده و هيچ گونه خطوط و 
عالئمی روی پارچه ظاهر نمی گردد، از اين جهت پارچه های كه با بافت ساتين تهيه 
می شوند دارای سطحی صاف و براق می باشند و نقاط پيوستگی نخ های تار و پود در 
رو و يا پشت پارچه ديده نمی شوند. در واقع عدد حركت در ساتين های منظم از 
اولين نخ تا آخرين نخ به طور مساوی می باشد و اگر در يك بافت ساتين نخ های 
تار در روی پارچه مشاهده گردند نخ های پود در پشت پارچه بوده و يا بالعكس و 
به همين خاطر اگر نخ های تار و پود از دو رنگ مختلف انتخاب شوند، رنگ دو روی 
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پارچه كاماًل متفاوت خواهد بود.برای تفهيم اين مطلب می توانيد اساليد پشت و روی 
چند طرح ساتين منظم را به دلخواه تهيه كنيد و در كالس درس به نمايش بگذاريد.
نامنظم بهتر است قبل از هر چيز  هنرآموزان عزيز برای آموزش ساتين منظم و 
به عدد حركت )جهش( كه اساس تفاوت ساتين های منظم و نامنظم است اشاره 
كنيد و اطمينان داشته باشيد كه هنگامی كه هنرجو نقطه پيوستگی و عدد حركت 
و روش پيدا كردن عدد حركت را متوجه شود برای رسم ساتين منظم و نامنظم 

هيچ گونه مشكلی نخواهد داشت.
بافت ساتين را می توان بر روی هر تعداد نخ كه بيشتر از 3 باشد به دست آورد، اما 
هر عدد حركتی نمی تواند ايجاد يك بافت ساتين صحيح نمايد. چون ممكن است 
از نخ ها  اينكه بعضی  يا  و  نمايند  پارچه  ايجاد خطوط سرژه روی  اعداد  از  بعضی 
بافت نروند، يعنی بدون پيوستگی در زير يا روی پارچه بمانند. به همين خاطر از 
بين اعداد حركت در يك ساتين دارای N تار، ابتدا اعداد را از 1 الی N به ترتيب 

می نويسيم و سپس به ترتيب زير عمل می كنيم:
الف( عدد يك را حذف می كنيم، چون با چنين عدد حركتی ايجاد سرژه می نمايد.

ب( آخرين عدد يعنی N را حذف می كنيم، چون در صورت ترسيم ساتين با چنين 
عدد حركتی تمام عالئم روی يك نخ قرار می گيرد.

ج( عدد ما قبل آخر يعنی )1ـN( را حذف می كنيم، چون چنين عدد حركتی ايجاد 
سرژه می نمايد.

د( هر عددی كه )N( بر آن قابل قسمت باشد و يا با )N( ضريب مشترك داشته 
باشد را حذف می كنيم.

بقيه اعداد باقی مانده را می توان به عنوان اعداد حركت برای يك ساتين منظم كه 
N تار در يك تكرار داشته باشد به كار برد.

به عنوان مثال اگر بخواهيم اعداد حركت در يك بافت ساتين 8 تاری را مشخص 
كنيم، اعداد از يك تا 8 را می نويسيم و طبق دستور فوق عمل می كنيم.

1       2      3       4      5       6       7       8
بنابراين اعداد 3، 5 باقی مانده و بقيه حذف می گردند و در نتيجه اعداد باقی مانده 
به طور صحيح  آنها  با  را  اعداد حركتی هستند كه می توان طرح ساتين 8 منظم 

بافت.

ساتين منظم 8 با عدد حركت  ٣                              ساتين منظم 8 با عدد حركت ٥
شكل 1
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ريپيت طرح سرژه تركيبی
سرژه ٢ و 1 صعودی + سرژه 1 و ٢ صعودی

دقت داشته باشيد كه وقتی اعداد حركت يك ساتين را مشخص كرديم و آنها را 
رسم كرديم بعضی از بافت های ساتين ممكن است بهتر از سايرين باشند، به اين 
معنی كه توزيع نقاط پيوستگی در سطح پارچه يكنواخت تر باشند. برای تفهيم اين 
مطلب بهتر است ساتين های كه در كتاب به عنوان مثال آورده شده را به صورت 
اساليد تهيه نماييد و ضمن نمايش برای هنرجويان تفاوت آنها را يادآور شويد. دقت 
داشته باشيد كه هر چه نقاط پيوستگی تار و پود به صورت بهتری در سطح طرح 
پخش شده باشد، پارچه های بافته شده از آنها بهتر و نقاط پيوستگی كمتر ديده 
می شود. ساتين ها را ببافيد و سپس درباره ظاهر آن نظرخواهی كنيد تا موارد بهتر 

مشخص گردد.
در واقع بهترين حالت ساتين وقتی است كه اعداد حركت طوری انتخاب گردد كه 
هيچ گونه خطی در روی پارچه ايجاد نشود و نقاط پيوستگی هم در زير تار و پود 

مخفی شده و ديده نشود.
تمام طرح  در  عدد حركت  نامنظم  ساتين  در  نامنظم:  بافت ساتين های  طرح 
ثابت نمی باشد و اين عدد حركت در يك تكرار بافت برای نخ های مختلف متفاوت 
است. همانطوركه می دانيد، ساتين های نامنظم را به دو دليل مورد استفاده قرار 

می دهند.
  در بعضی از ساتين ها مانند ساتين 4 تاری و يا ساتين 6 تاری نمی توان طبق  1
دستور و قواعدی كه گفته شد عدد حركت صحيح انتخاب كرده و ساتين منظم 

ايجاد كرد. بنابراين به صورت نامنظم تهيه می شوند.
  از ساتين های نامنظم می توان بهترين نوع ساتين را تهيه كرد. چون با تغيير دادن  ٢
عدد حركت می توان توزيع نقاط پيوستگی را يكنواخت تر كرده و از ايجاد خطوط در 

پارچه جلوگيری كرد.
به  آن  حركت  كه  اعداد  ديده   می شود  نخ  روی4  نامنظم  ساتين  يك   A طرح  در 
ترتيب1،2،3می باشد و طرح   B يك ساتين نامنظم روی 6 نخ را نشان می دهد كه اعداد 

حركت آن به ترتيب 2، 3، 3، 4، 4 می باشد.

شكل ٢                
AB

به خاطر امتيازی كه ساتين های نامنظم دارند كه همان ايجاد نكردن خطوط روی 
پارچه می باشد، ساتين های نامنظم را روی 8 ، 10 و 12 نخ و غيره ايجاد می نمايند. 
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در واقع در اينجا هدف فقط توزيع يكنواخت تر نقاط پيوستگی است.
استفاده از اين تكنيك وقتی كه می توانيم ساتين منظم توليد كنيم، اهميت موضوع 
را روشن می كند. سعی كنيد با استفاده از مثال های كتاب كه قباًل به صورت اساليد 
برای  نماييد.  ارائه  را  الزم  توضيحات  نامنظم  ساتين های  مورد  در  كرده ايد  تهيه 
روشن شدن موضوع از نرم افزار طراحی پارچه استفاده كنيد و از هنرجو بخواهيد 

فايل ها را ذخيره كرده و سپس مقايسه كنيد.

تجزیه پارچه های ساتین

همان طور كه می دانيد تجزيه پارچه به ما كمك می كند كه مشخصات يك قطعه 
پارچه را بشناسيم و تشخيص دهيم با چه ماشين بافندگی و با چه امكاناتی می توان 
عين همان قطعه پارچه را توليد كنيم. تجزيه پارچه عملياتی است كه به ما كمك 
می كند اطالعات الزم درباره پارچه نمونه را به دست آوريم. اطالعاتی شامل تعداد 
تار و پود،  نخ های  در  موجود  تاب های  نوع  تعيين  تار و پود(،  )تراكم  پارچه  تار و پود 
تعداد تاب نخ های تار و پود، نمره شانه بافندگی، جمع شدگی نخ های تار و پود، تعيين 
نوع الياف تشكيل دهنده نخ های تار و پود، تعيين وزن پارچه، تعيين نمره نخ های 

تار و پود، تفكيك و پيدا كردن نقشه طرح پارچه و...
قبل از پرداختن به مشخصات فنی پارچه و روش به دست آوردن آن از نمونه پارچه 

به نكاتی در مورد تشخيص نخ های تار و پود در پارچه اشاره می شود.
تشخيص  به عنوان  را  زير  راه های  باشد،  نداشته  حاشيه  تجزيه  مورد  پارچه  اگر 

نخ های تاروپود در نظر داشته باشد:
1 اصوالً نخ های تار را دوال تابيده انتخاب و استفاده می نمايند.

٢ معموالً جهت تاب نخ های تار برای نخ پنبه ای S و برای نخ های پشمی Z در 
نظر گرفته می شود.

٣ تاب نخ های تار بيشتر از تاب نخ های پود است )برای استحكام دادن به نخ در 
حد الزم(

٤ برای نخ های نازك پنبه ای و نخ های نيمه مصنوعی آهار زده می شود، ولی نخ 
پود آهار ندارد.

٥ در سطح بعضی از پارچه ها اثرات دندانه های شانه بر روی نخ های تار مشخص 
شده و فواصل معين از فشردگی دندانه شانه بر تار واضح است.

6 تراكم تارها در واحد طول بيشتر از پود می باشد.
يكسان  شرايط  در  و  است  تار  به  نسبت  تاب   كمتری  دارای  معموالً  پود  نخ   7
كلفت تر از تار به نظر می رسد. )به اين دليل كه تاب كمتر دارد، بازتر بوده و پف 

كرده است(.
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8 در پارچه های فانتزی )افكت دار( نخ تار را ساده انتخاب می كند ولی نخ پود را 
فانتزی يا گيره دار انتخاب می كنند.

9 درصد كمبود طول )جمع شدگی( نخ های تار كمتر از پود است. به عبارتی نخ های 
پود دارای چين خوردگی بيشتر است.

10 مقاومت نخ های تار نسبت به نخ پود بيشتر است.
بنابراين برای تعيين تار و يا پود در يك قطعه پارچه به همه عوامل توجه شود و 

سپس تار و پود پارچه شناسايی گردد.
تعيين و بررسی تعداد نخ های تار و پود نمونه پارچه

تعداد تار و پود پارچه را معموالً در يك سانتی متر و يا در يك اينچ پارچه شمارش 
و محاسبه می كنند. برای تعيين تعداد تار و پود در پارچه چنانچه جهت تار و پود را 
شناسايی كرده ايم، پود شمار )ذره بين( را روی نمونه پارچه طوری قرار می دهند كه 
يك ضلع آن چهارگوش )ضلع داخلی چهارگوش( پهلو و كاماًل مماس بر يك نخ تار 
باشد و پس از شمارش تعداد نخ را يادداشت می كنند و دقيقاً همين كار را در مورد 
نخ پود تكرار می كنيم. دقت داشته باشيد كه همان طور كه قباًل اشاره شد به جز 
پارچه های با طرح خاص، معموالً تراكم تار در سانتی متر بيشتر از پود در سانتی متر 
است و در صورتی كه جهت تار و پود را از قبل تشخيص نداده باشيد می توان عدد 

بزرگ تر را به عنوان تعداد تار در نظر گرفت.
تعيين نوع تاب های موجود در نخ های تار و پود و مقدار آن

تجزيه كننده  يا  بوده و شخص طراح  اهميت  با  بسيار  نساجی  نخ در صنعت  تاب 
نخ، روی خواص  تاب  نمايد.  تعيين  پارچه  در  را  تار و پود  نخ های  تاب  بايد  پارچه 
پوشش، استقامت و زيردست پارچه اثر می گذارد. عالوه بر آن مقدار تاب نخ های 
تار و پودی، اثر قابل مالحظه ای روی ظاهر پارچه بافته شده دارد. معموالً مقدار تاب 
را در نخ ها به اندازه ای كه در بافندگی دارای استقامت كافی باشد به نخ می دهند. 
مقدار تاب نخ در اينچ، در سانتی متر و يا در متر تعيين می شود. برای تعيين مقدار 
تاب نخ های تار و پود، نخ های كشيده شده )منظور نخ های كه موقع ريشه دار كردن 
پارچه جهت تجزيه خارج شده( را در زير پود شمار قرار می دهند و مقدار تاب را در 
واحد )سانتی متر يا اينچ( اندازه می گيرند و در نظر داشته باشيد كه اين كار كامل 

دقيقاً نبوده و برای صحت عمل بايد از دستگاه تاب سنج استفاده كرد.
بررسی در خصوص شانه 

شانه نخ های تار را توسط دندانه هايش به طور مساوی و يكنواخت در عرض ماشين 
بافندگی توزيع می كند. كار شانه، تنظيم پهنای پارچه و نگهداری نخ های تار در 

مسير مشخص و كوبيدن نخ های پود به لبه پارچه می باشد.
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وقتی كه تعداد تار در سانتی متر معلوم شد، بايستی شانۀ الزم نيز انتخاب گردد 
كه تارها را دوباره در همان عرض قرار دهد. بعضی از پارچه ها عالمت و خط دندانه 
شانه را معلوم داشته و نشان می دهند كه چند نخ تار در يك دندانۀ شانه بوده ولی 
در اغلب پارچه ها شانه عالمتی از خود نگذاشته و در اين صورت با داشتن تعداد 
دندانه های انتخابی برای پارچه های مختلف بايد شانه ای را انتخاب نمود كه نتيجۀ 

بهتری در بافت بدهد.
محاسبۀ جمع شدگی نخ های تار و پود

كمبود طولی و عرضی: كمبود طول و عرض پارچه يك مسئلۀ بسيار مهم در 
امر تجزيۀ پارچه  می باشد كه بايد با دقت كامل آن را در نظر گرفت. برای تعيين 
كمبود، ريشه های لبۀ پارچه را به وسيلۀ قيچی صاف كرده و ابعاد پارچه را كاماًل 
بدون ريشه می نماييم سپس طول تار و پود را در داخل پارچه اندازه گيری كرده و 
يادداشت می نماييم و بعد از آن به وسيله پنس به آهستگی يكی از نخ های تار و پود 
را از داخل پارچه بيرون می آوريم )اين عمل بايد طوری انجام شود كه كشيدگی 
اضافه به نخ وارد نشود( و بر روی خط كش يا متر قرار می دهيم، به طوری كه فقط 
فرها و چين خوردگی نخ باز شود و آن را اندازه می گيريم و يادداشت می نماييم و با 

يك تناسب سادۀ رياضی كمبود )جمع شدگی( آن را تعيين می كنيم.
تعيين نوع الياف تشكيل دهنده نخ های تار و پود

بايد در موقع تجزيه نمونه پارچه نوع و جنس تار و پود آن مشخص گردد و معلوم 
شود كه هر يك از تارها و پودها از چه جنس و چند ال می باشند. برای اين كار ابتدا 
با عمليات فيزيكی مانند قرار دادن زير پود شمار و زير ميكروسكوپ حدس می زنند 
كه از كدام دسته الياف هستند. راه ديگر استفاده از آزمايش سوزاندن است، الياف 
را روی شعله شمع گرفته تا بسوزد و از خاصيت سوختن و طرز سوختن و بوی 
متصاعد شده پی به جنس ليف می برند و در آخر در صورتی كه با آزمايش های 
فيزيكی و سوزاندن كاماًل شناسايی نشد الياف را برای آزمايش دقيق با حالل های 

شيميايی و يا مواد معرف شيميايی شناسايی می كنند.
تعيين نمره نخ های تار و پود پارچه

از  عدد   10 حدود  ابتدا  شود  تعيين  پارچه  در  تار و پود  نخ های  نمره  اينكه  برای 
ترازوی دقيق وزن می كنيم.  و در  بيرون می آوريم  پارچه  از داخل  را  تار  نخ های 
سپس طول يكی از نخ ها را صاف كرده )فر آن را می گيريم و صاف و يكنواخت 
می كنيم، بدون اينكه كشيده شود( و اندازه می گيريم و از رابطه نمره بندی نخ در 
سيستم متريك استفاده كرده و طول تقسيم بر وزن نمره آن را به دست می آوريم.

به همين ترتيب نمره نخ های پود را به دست می آوريم.
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وزن پارچه

برای تعيين وزن پارچه ابتدا تعداد تار و پود پارچه را به دست می آوريم. سپس طول 
و عرض پارچه را مشخص می نماييم. آن گاه نمره نخ های تار و پود را به دست آورده 

و به طريق زير عمل می كنيم:
الف( تعيين تعداد كل نخ های تار

تعداد نخ های تار در يك سانتی متر× عرض پارچه به سانتی متر = تعداد كل نخ های تار
ب( طول كل نخ های تار بايد تعيين شود.

طول پارچه به متر × تراكم نخ های پود نخ های تار = طول كل نخ های تار  
ج( تعيين وزن تار كه از رابطه زير به دست می آيد.

نمره متريك نخ تار / طول كل نخ های تار )متر( = وزن نخ های تار )گرم(  
پس از اينكه وزن نخ های تار محاسبه شد، وزن نخ های پود را محاسبه می كنيم.

تعداد نخ های پود در سانتی متر ×100× طول پارچه به متر = تعداد كل نخ های پود
سپس طول نخ های پود بايد تعيين شود.

عرض پارچه به متر × تعداد كل نخ های پود = طول كل نخ های پود )متر(  
حال بايد وزن نخ های پود را مشخص نمود. برای اين كار از رابطه نمره بندی متريك 

استفاده می شود.
نمره متريك نخ های پود / طول كل نخ های پود به متر = وزن نخ های پود  

اكنون كه وزن نخ های پود هم تعيين شد با وزن نخ های تار جمع می كنيم تا وزن 
كل پارچه به دست آيد.

وزن نخ های پود + وزن نخ های تار = وزن كل پارچه  

تفکیک و پیدا كردن نقشه طرح پارچه

برای تفكيك نقشه زمينه پارچه ابتدا به وسيله قيچی نمونه پارچه را كاماًل به شكل 
كشيدن  با  را  تارها  نمونه  طرف  يك  در  سپس  می آوريم.  در  مستطيل  يا  مربع 
حدود يك سانتی متر از پودها به حالت ريش ريش درمی آوريم و به همان اندازه با 
كشيدن تارها در سمت نمونه پودها را ريش ريش می كنيم.پس از به وجود آوردن 
اين ريشه ها اولين تار كه در نمونه پارچه به سمت ريشه پود است را با يك سوزن 
لغزانده و در وسط ريشه قرار می دهيم. حركات و زير و رو رفتن های اين تار كه 
از لبه پارچه جدا كرده ايم و در وسط ريشه پود واقع شده است را با ذره بين )پود 
شمار( مورد بررسی قرار می دهيم و حركات آن نسبت به پودها را به دقت در روی 
و  می كنيم  ثبت  به ترتيب  قراردادی  عالمت های  طبق  مخصوص  شطرنجی  كاغذ 
سپس اين نخ تار را از پارچه خارج می كنيم. سپس تار دوم، تار سوم و به همين 
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ترتيب ادامه می دهيم و حركات تارهای مختلف را در روی كاغذ شطرنجی ثبت 
می كنيم و تا جايی اين كار را ادامه می دهيم كه بر روی كاعذ شطرنجی حركت تار 
در حال تجزيه با حركت اولين نخ تار تجزيه شده يكی شود. در اين صورت شما 

می توانيد از تكرار طرح اطمينان پيدا كرده و به كار تجزيه پايان دهيد. 
آن  انجام  نحوه  و  پارچه  تجزيه  اهداف  توضيح  از  پس  هنرآموزان  كه  است  الزم 
حتماً دو يا سه نمونه پارچه ساتين نسبتاً آسان مانند پارچه ساتين 7 تهيه كرده 
و در كالس درس به عنوان فعاليت كالسی از هنرجويان بخواهيد كه ضمن تجزيه، 
مشخصات فنی آنها را ارائه نمايند. برای اين كار می توانيد هنرجويان را به گروه های 
دو يا سه نفره تقسيم نموده و از آنها بخواهيد بر روی مشخصات فنی نمونه پارچه ها 
كار كنند. پيشنهاد می شود در صورتی كه در هنرستان دستگاه های بافندگی كوچك 
نمونه بافی وجود دارد از هنرجويان بخواهيد به صورت گروهی پس از انجام تجزيه 
پارچه با نمره نخ و جنس متفاوت طرح كه امكانش وجود دارد طرح ساتين به دست 

آمده را ببافند و به عنوان فعاليت كالسی و عملی برای آنان منظور نماييد.
مشتقات بافت ساتين: همان طور كه می دانيد بافت ساتين ممكن است به عنوان 
بافت مبنا يا پايه مورد استفاده قرار گرفته و بافت های ديگری به صورت مشتقاتی 
از ساتين با روش های مختلف ساخته شوند و يا اينكه بافت های ديگر روی اصول 

ساتين مرتب شوند كه در ادامه درباره آنها به اختصار توضيح داده شده است.
انتخاب بافت ساتين به عنوان بافت مبنا و ساختن مشتقاتی از آن:

در واقع در اين گونه از بافت ها يك طرح ساتين را به عنوان مبنا قرار داده و سپس با 
اضافه كردن عالئمی به عالئم مبنا )اضافه نمودن نقاط پيوستگی( بافت های ديگری 

ساخته می شوند كه مشتقات ساتين گفته می شوند. 
كه  می شوند  ساخته  مختلفی  به صورت های  روش  اين  با  ساتين  بافت  مشتقات 

عبارت است از:
الف( مشتقات ساتين منظم
ب( مشتقات ساتين نامنظم

ج( ساتين بزرگ شده و مشتقات آن
اساس ساخت مشتقات ساتين منظم بدين صورت است كه طرح ساتين منظم پايه 
را رسم می نماييم و به هر نقطه پيوستگی هر تعداد پيوستگی و با هر شكلی كه 
اضافه نموديم به تمام نقاط طرح به همين صورت عالئم )نقاط پيوستگی( را اضافه 
می كنيم در واقع نقاط به صورت مساوی به نقاط پيوستگی اضافه می شود. اما در 
مشتقات ساتين نامنظم، اضافه كردن به نقاط پيوستگی بافت ساتين مبنا به طور 
نامنظم صورت می گيرد، يعنی عالئم اضافه شده روی عالئم طرح ساتين مبنا با 

هم مساوی نيستند. در شكل 3 نمونه ای از مشتقات ساتين را مشاهده می كنيد.
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آماده كرده ايد  اساليد  به صورت  قباًل  كه  كتاب  مثال های  از  استفاده  با  می توانيد 
دست  كه  جاهايی  از  يكی  دهيد.  آموزش  هنرجويان  به  خوبی  به  را  مطلب  اين 
با خالقيت و ذوق و سليقه طرح های بسيار زيبا، جذاب  تا  باز است  طراح بسيار 
بخواهيد  هنرجويان  از  است.  ساتين  مشتقات  همين  نمايد  ارائه  مشتری پسند  و 
به عنوان فعاليت در منزل به صورت سليقه ای و كاماًل دلخواه ساتين های مشتق شده 
از طرح ساتين مبنايی كه شما مشخص می كنيد تهيه نمايند و در كالس درس 
برای ساير هنرآموزان ارائه نمايند. به جرأت می توان گفت از هر طرح ساتين مبنا 

می توانند ده ها طرح مشتق منظم و نامنظم ارائه نمايند.
ساتين بزرگ شده و مشتقات آن: در اين بافت ها عالئم ساتين مبنا در جهت 
يعنی موج زدن  داده می شود،  تار و پود گسترش  يا در هر دو جهت  و  پود  يا  تار 
نخ های تار و پود و يا هر دو افزايش پيدا می كند و در نتيجه بافت جديدی حاصل 
می گردد كه ساتين بزرگ شده گفته می شود. بسته به تعداد دفعاتی كه بافت در 
امتداد تارها و پودها گسترش يابد به ترتيب تعداد پودها يا تارها در ريپيت بافت 
افزايش پيدا می كند و همين طور به تعداد دفعاتی كه بافت در هر دو جهت تاری و 
پودی گسترش می يابد ريپيت بافت نيز بزرگ تر خواهد شد. مثاًل اگر در يك بافت 
ساتين موج زدگی در جهت تارها دو برابر شود، در اين صورت تعداد تارها در يك 
تكرار جديد برابر تعداد تارهای ساتين مبنا بوده و تعداد پودها دو برابر می شود. در 
حالی كه اگر موج زدگی در جهت پودها دو برابر شود در اين صورت تعداد پودها در 
يك تكرار جديد برابر تعداد پود های ساتين مبنا بوده و تعداد تارها دو برابر خواهد 
شد. همين طور اگر موج زدگی نخ ها در هر دو جهت تاری و پودی دو برابر انتخاب 
شود در اين صورت تعداد تار و پود در يك تكرار بافت جديد دو برابر تعداد تار و پود 
در يك تكرار بافت مبنا می شود. ممكن است يك ساتين بزرگ شده را نيز به عنوان 
يك بافت مبنا در نظرگرفته و با اضافه كردن عالئمی به طور منظم و يا نامنظم به 
عالمت های اين طرح مبنا، بافت های ديگری را تهيه كرد كه به آن مشتقات بزرگ 

شده ساتين گفته می شود.

ساتين 8 با عدد حركت ٣               مشتق منظم از ساتين 8 با عدد حركت٣       مشتق نامنظم از همان طرح
شكل ٣
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هنرآموزان با تهيه اساليد از نمونه طرح هايی كه در كتاب آمده و نمايش آن در 
كالس به آموزش و يادگيری بهتر اين بخش به هنرجويان كمك نمايند.

مرتب كردن طرح
يكی ديگر از تكنيك های جالب طراحی كه در بخش ساتين مورد توجه می باشد، 
مرتب كردن بافت های ديگر روی اصول ساتين است. در اين حالت يك بافت ساتين 
را به عنوان بافت پايه در نظر می گيرند و عالئم پيوستگی اين طرح مبنا نقطه شروع 
عالئم برای هر يك از طرح بافت های ديگر قرار داده می شود. مثاًل يك بافت سرژه 
كه روی پارچه خطوط مايل ايجاد می كند، اگر الزم باشد از ايجاد چنين خطوطی 
باشد،  سرژه  همان خصوصيات  دارای  حاصل  پارچه  كه  حالی  در  كرد  جلوگيری 
البته  بافت سرژه را روی اصول ساتين مرتب كرد.  در اين صورت می توان همان 
نكته مهمی كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تعداد نخ های بافت ساتين 
برای روشن شدن  اينجا  در  باشند،  برابر  با هم  اصلی  بافت  و  مبنا  بافت  به عنوان 

موضوع مثال آورده شده در كتاب را مورد بررسی قرار می دهيم.

شكل ٤ـ ساتين های برزگ شده از ساتين مبنای ٥ با عدد حركت ٣ و يك نمونه از مشتق آنها

طرح مرتب شده بر اساس طرح سرژه٣، ٣/1، 1          
ساتين 8 با عدد حركت ٣    

        شكل ٥
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هنرآموزان عزيز می توانيد به عنوان فعاليت در منزل برای هر نفر از دانش آموزان 
يك طرح ساتين را به عنوان مبنا مشخص نماييد و از آنان بخواهيد كه يك طرح 
بافت ديگر را كه از نظر تعداد نخ با طرح ساتين منظم و يا نامنظم برابر است را بر 

اساس اصول ساتين مرتب نمايند.
ساتين سيال )سايه دار(

طرح  به عنوان  منظم  ساتين  طرح  يك  ابتدا  سيال  ساتين  طرح  يك  تهيه  برای 
مبنا انتخاب می شود. اساس كار به اين صورت است كه طرح ساتين مبنا را رسم 
می كنند مثاًل ساتين 8 با عدد حركت 3 كه در واقع يك ساتين پود نما است و 
در تكرار های بعدی به نقاط پيوستگی در جهت تارها يك نقطه پيوستگی اضافه 
می كنيم و به همين صورت در چند تكرار ساتين پود نما به يك ساتين كاماًل تارنما 
تبديل می شود. در واقع به تدريج با اضافه كردن نقاط پيوستگی، ساتين پودی به 
مانند سرژه های سايه دار يك حالت  و  تبديل می شود  بالعكس  يا  و  تاری  ساتين 

سايه ای در پارچه ايجاد می گردد.

شكل 6  ـ ريپيت طرح  ساتين سيال سايه دار

ارزشيابی فصل ساتين
آمده  پايان فصل  در  ارزشيابی فصل ساتين مثل فصل های گذشته جدولی  برای 
يا  و  می شود  پيشنهاد  كه  اساس سنجش هايی  بر  می توانند  هنرآموزان  كه  است 
بر اساس تجربه انجام می دهند برای هنرجويان نمره ارزشيابی )قبولی يا رد( در 
نظر بگيرند. شما می توانيد برای رديف يك با استفاده از فعاليت های كالسی و يا 
فعاليت های كه به عنوان كار در منزل به دانش آموزان داده ايد و يا در نظر گرفتن 
هر دو نوع فعاليت برای آنها نمره ای در نظر بگيريد كه حداقل قبولی برای آيتم 
طراحی طرح های ساتين نمره يك می باشد و يا می توانيد در طول آموزش فصل و 
يا پايان آن از دانش آموزان آزمونی به عمل آوريد و در آزمون با مطرح كردن چند 
سؤال از آنها بخواهيد چند طرح ساتين منظم، نامنظم، مشتقات ساتين و... رسم 

نمايند و نمره آن را برای آنها منظور نماييد.
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يادگيری  از ميزان  اين نمونه سؤال ها و سؤال های متعدد ديگر  با  شما می توانيد 
ساتين  پارچه های  بافت  كه   2 رديف  آيتم  در  كنيد.  حاصل  اطمينان  هنرجويان 
اشاره شد چنانچه  قباًل  است، همان طور كه  تعيين شده  آموزشی  به عنوان هدف 
امكانات اجازه می دهد و دستگاه های بافندگی كوچك نمونه بافی در دسترس وجود 
دارد پس از آموزش ساتين های منظم و نامنظم از هنرجويان بخواهيد طرح هايی 
كه رسم می كنند را به صورت گروهی )گروه های دو يا سه نفره( در دستگاه های 
نمونه بافی ببافند و در پايان نمره ای برای آنان در نظر بگيريد كه به عنوان ارزشيابی 

اين آيتم منظور نماييد.
با توجه به اينكه با دستگاه های نمونه بافی فقط امكان بافت ساتين های كوچك 
منظم يا نامنظم وجود دارد و امكان بافت ساتين های بزرگ تر و مشتقات ساتين 
ندارد،  آنها وجود  آنها و ساتين سيال در  بزرگ شده و مشتقات  يا ساتين های  و 
كه  بافندگی  واحدهای  از  يكی  در  آموزشی  بازديد  يك  می شود حداقل  پيشنهاد 
مشغول توليد پارچه های ساتين هستند برای هنرجويان ترتيب دهيد تا از نزديك 
با نحوه توليد پارچه های ساتين و ماشين های بافندگی به كار رفته برای توليد اين 

نوع پارچه ها آشنا شوند.
در مورد آيتم رديف سوم ارزشيابی فصل ساتين كه مربوط به، به كارگيری نرم افزار 
و  ساتين  طرح  آموزش  هنرجويان  كليه  اينكه  به  توجه  با  است،  پارچه  طراحی 
مشتقات آن را با نرم افرار آموزش می بينند همكاران بايد از هنرجويان بخواهند كليه 
فعاليت های كالسی و حتی تكاليفی كه بايد به عنوان فعاليت در منزل انجام دهند 
را با استفاده از نرم افزار انجام دهند تا تسلط كافی به نرم افزار طراحی پيدا كنند. 
و  يادگيری  اهميت  و  نرم افزارهای مختلف در صنايع  و  نفوذ كامپيوتر  به  توجه  با 
به كارگيری نرم افزار طراحی پارچه حداقل نمره قبولی كه بايد هنرجو در اين بخش 
كسب كند 2 است و برای سنجش اين گزينه پيشنهاد می شود هنرآموزان عملكرد 
هنرجو را در حين ارائه درس و پس از آن با در نظر گرفتن ميزان استفاده از نرم افزار 
طراحی در ارتباط با انجام تمرينات به صورت فردی يا گروهی مورد توجه قرار دهند 

1  عدد های حركت )جهش( ساتين 7 را مشخص و انواع ساتين 7 را با عددهای 
حركت مشخص شده ترسيم نماييد.

٢  يك ساتين 8 وردی پودی را به صورت نامنظم با چله كشی و نقشه ضربه تهيه 
كنيد.

٣  يك طرح مشتق منظم از ساتين 10 وردی را به طور ابتكاری بسازيد.
٤  يك طرح ساتين 8 وردی را در جهت تاری و در جهت پودی بزرگ كنيد.

با عدد های  بر روی ساتين 7  بر اساس اصول ساتين  را   1،٢/٣،1  طرح سرژه   ٥
حركت ٢ و ٤ مرتب نماييد.

6  يك طرح ساتين سيال )سايه دار( از ساتين 8 وردی پودنما رسم نماييد.

نمونه سؤال
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و حتی در پايان فصل هم می توانيد از هنرجويان بخواهيد سؤاالتی را كه مطرح 
می كنيد با استفاده از نرم افزار طراحی آماده و فايل آن را ذخيره نمايند و شما پس 

از كنترل آن نمره ای برای آيتم های اّول و سوم ارزشيابی برای آنها در نظر بگيريد.
در مورد آيتم رديف چهار ارزشيابی، طراحی طرح پارچه های كرپ و بدفورد كرد و 
بافت آن مورد نظر است و حداقل نمره قبولی برای اين آيتم نمره 2 هست كه شما 
می توانيد چنانچه هنرجويان بر ترسيم اين دو طرح تسلط كافی داشته باشند نمره 
قبولی اين آيتم را برای آنها منظور نماييد و با توجه به امكانات موجود نمره قبولی 

اين قسمت را در نظر بگيريد.
در مورد آيتم آخر فرم ارزشيابی يعنی شايستگی های غيرفنی، با توجه به مواردی 
كه در فرم ارزشيابی آمده است بيش از هر چيز انضباط هنرجو و وظيفه شناسی 
و رعايت مواردی كه در فرم آورده شده را در نظر بگيريد. در واقع قرار نيست ما 
فقط آموزش طراحی و تجزيه پارچه را مدنظر داشته باشيم و به انضباط و مسائل 
تربيتی هنرجويان توجه نداشته باشيم. جامعه بيش از تربيت افراد متخصص و بيش 
از هر چيز ديگر به افراد منضبط، دقيق، منظم، متعهد و مسئوليت پذير در قبال 
خود، جامعه و محيط نياز دارد. می توان به جرأت گفت اين مهم ترين وظيفه معلم 
امروز است كه عالوه بر انتقال دانش و اطالعات، هنرجويان را با چنين خصوصيات 
به همين خاطر  آماده كنند.  به جامعه و زندگی حرفه ای  برای ورود  و رويكردی 
آيتم آخری كه در فرم ارزشيابی آورده شده است از اهميت زيادی برخوردار است 
و برای كسب نمره قبولی در اين فصل هنرجو بايد حداقل نمره 2 را از اين قسمت 
كسب نمايد. دقت داشته باشيد كه كسب نمره يك از اين آيتم به اين معنی است 
كه دانش آموز بايد مجدداً در آموزش اين پودمان شركت نمايد، حتی اگر حداكثر 

نمره را در ساير آيتم ها كسب نموده باشد.
طرح و پارچه كرپ 

اصول طرح كرپ بر اساس ساتين است ولي در طراحي بايد 2 نكته اساسي مد نظر 
قرار گيرد. نكته اّول پُر تاب بودن نخ هاي استفاده شده مي باشد و نكته ديگر امكان 
آزاد شدن تاب در اين طرح و حالت پيچ و فر مي باشد. نخ هاي پرتاب را نبايد بخار 

داد زيرا در اثر بخار تاب ها در جاي خود تثبيت مي شود و اثري نخواهد داشت.
طرح و پارچه بد فورد كرد

در طرح بدفورد گسترده طرح را با دست و يا نرم افزار رسم شود  تا طرح كلي ديده 
شود بر روي طرح  نقاطي كه برش مي خورد و پيل )نخ بريده شده( آزاد  مي شود 
را به هنرجويان نشان دهيد. .نخ هاي تار كه بايد برش خورده شوند نمي تواند خيلي 
نازك باشد زيرا برش زدن نخ هاي نازك حالت مورد نظر را ايجاد نمي كند. شما 
مي توانيد برش ها را با قيچي هاي نازك ايجاد كنيد. هنرجو بايد نقاط ايجاد اتصال 

و داليل آن و محل های ايجاد برش را روی نقشه نشان دهد.
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ارزشيابي: مطابق جدولي كه ارائه شده است به هر كار نمره 1 الي 3 تعلق مي گيرد.
كلي  به طور  را  مطالب  ولي  است  انتظار  از  پايين تر  درسطحي  هنرجو  1ـ  نمره 

مي داند.
انتظار شما عمل مي كند و مي تواند كار مورد نظر را  نمره ٢ـ هنرجو در سطح 

درست انجام دهد.
نمره ٣ـ هنرجو باالتر از سطح انتظار مي باشد و عالوه بر انجام كار، قادر به تجزيه 

و تحليل كار نيز هست.
تذكر: نمره ها بايد 1 يا 2 و يا 3 باشد و اعشار نداشته باشد.

به ازاي هر كاري كه در جدول ارزشيابي ذكر شده است 5 نمره مستمر در نظر 
گرفته شود. نمره مستمر فقط مي تواند اعشار 0/5 داشته باشد.

جدول ارزشيابي:
پودمان ٣ـ ساتين و مشتقات آن

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله كاررديف

1طراحی طرح های ساتين1

1بافت پارچه های ساتين2

2به كارگيری نرم افزار طراحی پارچه3

2طراحی و بافت پارچه كرپ و بد فورد4

توجهات  بهداشت،  ايمنی،  غيرفنی،  شايستگی های 
نگرش: و  زيست محيطی 

1ـ رعايت قواعد و اصول در مراحل كار
2ـ استفاده از لباس كار و كفش ايمنی

3ـ تميزكردن دستگاه و محيط كار
4ـ رعايت دقت و نظم

2

*ميانگين نمرات

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

به هنرجو اهميت قسمت مقدمات بافندگی و اثرات آن روی مراحل بعدی و توليد 
پارچه در مورد كيفيت و در مورد كميت توضيحات الزم داده شود. وقتي مي خواهيم 
عمليات بافت پارچه را آغاز كنيم بايد نخ هاي مورد نياز را آماده كنيم. الزم است 
نخ هاي تار از استحكام بيشتري برخوردار باشد بنابراين ممكن است دو ال يا چند ال 
شوند و از طرفي به آهار احتياج دارند تا در حين عمليات بافندگي ساييده نشوند. به 
همين خاطر عملياتي را بر روي نخ ها انجام مي دهيم. در هنگام كار روي ماشين ها 
نبايد خطا داشت زيرا خطاهايی كه به واسطه اپراتور و يا دستگاه حين توليد نخ 
ايجاد می شود با كاهش استحكام نخ گردد. اين موضوعات را به هنرجو توضيح داد 
مثاًل بی توجهی اپراتور در تابندگی كه باعث يك ال رفتن نخ می شود باعث ايجاد 
مشكالت عديده ای می گردد كه بر طرف كردن آن در مراحل اوليه بسيار ساده تر 
و كم هزينه تر است. و يا بدون تاب پيچيده شدن نخ روی موبين چه اثرات مخربی 

روی ظاهر پارچه می گذارد را می توان تشريح كرد.
شما می توانيد با آوردن نمونه هايی از پارچه های معيوب كه در آنها آثار اين نوع 

خطاها ديده می شود را به هنرجويان نشان دهيد.
به هنرجو هدف اصلی از دو يا چند ال موازی كردن نخ ها را تشريح كنيد كه برای 
رسيدن به ظاهر و خواص مشخص منجمله ايجاد مقاومت بيشتر و يا ايجاد ظاهری 
فانتزی تر نخ ها را به هم می تابانند كه شرط اوليه آن هم ايجاد توازی بين نخ هاست.
به  با دست خود هنرجو  نخ  مقاومت چند  با  را  نخ  مقاومت يك  ميزان  می توانيد 
ايشان كامل و واضح نشان دهيد كه چند نخ دارای مقاومت بيشتری است در اين 
به  تا توضيحات الزم  بررسي مي كنيم  به طور اجمالي  را  از تصاوير  قسمت بعضي 

هنرجو منتقل گردد.

به  را  نخ  كردن  موازی  دوال  تصوير 
صورت ساده و شماتيك نشان دهيد،

شكل1صفحه 1٣1 كتاب درسی
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يا  و  ديگر  تصاوير  از  می توانيد  آن  بر  عالوه 
ويديويی كوتاه در اين رابطه استفاده نماييد.

با نشان دادن نمای ظاهری ماشين دو الكنی 
يك ايده اوليه در ذهن هنرجو ايجاد نماييد. 
كه ماشين دوالكنی ماشين بسيار ساده ولی 

از نظر كيفيت كار بسيار مهم است.

با توجه به شكل به هنرجو يادآوری كنيد كه 
قرار  هم  كنار  تنها  دوالكنی  ماشين  وظيفه 
نخ ها روی يك بسته  دادن و موازی كردن 

نخ مخروطی يا استوانه ای می باشد.
و قسمت های مختلف يك ماشين دو الكنی 
هنرجو  به  می توانيد  تصوير  و  رخ  نيم  از  را 
اجزا  نيز  پايين تر  قسمت  در  دهيد  نشان 
ماشين دوالكنی نام برده شده و روی تصوير 

نشان داده ايم.

شكل ٢ صفحه 1٣٢ كتاب درسی

شكل ٣ صفحه 1٣٢ كتاب درسی

شكل ٤ صفحه 1٣٣ كتاب درسی
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مسئله  نخ  دوالكنی  ماشين  در 
كشيدگی  تنظيم  مهم  بسيار 
نخ های تغذيه است. اين مورد را به 
هنرجو با دو الكردن نخ به صورت 
در  آن  منفی  اثرات  و  غيرموازی 
مرحله تابندگی را می توان تشريح 
كشيدگی  تصوير  اين  در  نموده 

نشان داده شده است.
فيلم های  و  تصاوير  دادن  نمايش  با  را  نخ  الكنی  ماشين  مختلف  قسمت های 
قسمت  و  راهنما  به  قفسه  از جمله  دهيد.  نشان  هنرجو  به  می توانيد  ويديويی 

پيچش ـ كنترل كشيدگی نخ ها و... 

در اين تصوير مقاطع عبور نخ را به هنرجو نشان دهيد و وظيفه 
هر كدام از قسمت ها و راهنماها و كنترل كشيدگی نخ ها را با 

تصوير ويديو به خوبی تشريح نمايد.

يا سنجش كشيدگی  به نام  نخ ها توسط دستگاهی  اندازه كشيدگی  جهت كنترل 
می توانيد به هنرجو ياد دهيد كه برای هر نمره نخی يك كشيدگی خاصی الزم 
است هر چه نخ ظريف تر باشد قدرت كشيدگی كمتری نياز دارد. باز يادآوری كنيد 

كه كشيدگی و موازی بودن نخ ها در ماشين الكنی نخ بسيار اهميت دارد.
به هنرجو يادآوری و آموزش دهيد كه كنترل پارگی نخ و لزوم سرعت در توقف 

ماشين بسيار اهميت دارد و در اينجا به تشريح انواع كنترل های پارگی بپردازيد.

شكل 6 صفحه 1٣٥ كتاب درسی

شكل ٥ صفحه 1٥1 كتاب درسی
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يا  و  دست  توسط  يا  بايستی  نخ ها  پارگی  هنگام 
توسط دستگاه دستی و يا گره زن نصب شده روی 
ماشين می توان نخ های پاره شده را به هم پيوند زد.

به هنرجو آموزش الزم در خصوص رعايت نكات ايمنی و بهداشتی در محيط كار داده 
شود. يكی از نكات ايمنی نريختن روغن روی زمين است: به هنرجو داليل اصلی 
تاب دادن نخ ها را به هم را بايد گفت و از هنرجويان بخواهيد كه اين موضوعات را 

به طور كامل فرا گيرند.

چه  نباشند  موازی  دوالكنی  نخ های  چنانچه  كه  كنيد  سؤال  می توانيد  هنرجو  از 
اشكالی پيش می آيد.

جواب اين سؤال اين است كه اصوالً اين گونه نخ ها خوب تاب نمی خورند و مرتبًا پاره 
می شوند و باعث افت راندمان و افت كيفيت در تابندگی می شوند و اينها به نوبه 

خود در مرحله چله پيچی و بافندگی نيز اثرات منفی خواهد گذاشت.
چنانچه در بين قطعات ماشين و در هنگام كار پرز و آشغال جمع شود چه اتفاقي مي افتد؟
باعث بهم خوردن كشيدگی تنظيم شده و شل و سفت شدن نخ ها هنگام پيچش 
كشيدگی  كه  بياموزيد  هنرجو  به  كه  اينجاست  در  می شود.  دوالكنی  موبين  روی 

نخ ها و لوازم تنظيم كشيدگی نخ ها بايستی به طور مرتب كنترل گردند.

نكته

و  كردن  قطعات  گريس كاری  و  روغنكاری  خصوص  در  الزم  آموزش  هنرجو  به 
پالستيكی  يا  مقوايی  بوبين  گيرنده  كفشك های  و  بلبرينگ ها  منجمله  متحرك 
ماشين دوالكنی را ياد دهيد. اگر قطعات روغن كاری نشود به سختی می گردند و 
باعث پارگی نخ و يا سفت پيچيده شدن و افت راندمان و آسيب به ماشين می شوند. 

يعنی كار بسيار ساده در وقت خودش می تواند جلو آسيب های زيادی را بگيرد.
خورده  ترك  و  شكسته  لبه  و  معيوب  بوبين  از  هيچگاه  كه  دهيد  ياد  هنرجو  به 
و  نخ  بسته  نهايت خراب شدن  در  و  نخ  پارگی  باعث  مرتبًا  نكنند. چون  استفاده 

ايجاد ضايعات می شود.

نكته

شكل 7 صفحه 1٣6 كتاب درسی

نكته
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می توانيد  هنرجو  به  فوق  شكل  به  توجه  با 
داليل فوق را بيشتر توجيه نماييد. در حين 
حول  نخ  كه  را  تاب  جهت  می توانيد  شكل 
تاب خورده می توانيد  محور عمودی خودش 
نشان دهيد. الزم است يادآوری شود كه اين 

نوع تاب تاب حقيقی است.

با توجه  شكل تاب حقيقی و تاب مجازی را 
به شكل فوق می توان به هنرجو نشان دهيد 
ايشان  برای  را  تاب  نوع  دو  اين  بين  فرق  و 
و  بودن  تاب  چپ  كمك  به  دهيد.  توضيح 

راست تاب بودن موضوع را شرح دهيد.

شكل 10 صفحه 1٣7 كتاب درسی

شكل 11 و 1٢ صفحه 1٣8 كتاب درسی

اّول: دو نخ  مرحله 
 Z تاب را با تاب S
به هم می تابانيم.

 Z نخ  سه  دوم:  مرحله 
به هم   S تاب  با  را  تاب 

می تابانيم.

شكل 1٣ صفحه 1٣9 كتاب درسی

در اين شكل جهت تاب چند نخ تابيده شده 
به هم را به صورت صحيح نشان می دهد. به 
هنرجو توضيح دهيد كه چنانچه جهت تاب 
باشد  اوليه  نخ  تاب  جهت  مطابق  ثانويه  نخ 
جهت  لذا  می شود  كمتر  نهايی  نخ  مقاومت 
تاب  جهت  بايستی  امر  اين  از  جلوگيری 
نخ های اولی و ثانويه در نظر گرفته شود مثاًل 
اگر دو نخ اوليه با تاب Z باشند نخ ثانويه بايد 

دارای تاب S باشد حال چنانچه دو نخ از همين تاب S را باهم بتابانيم بايد نخ نهايی دارای تاب 
Z باشد كه مقاومت آن افزايش يابد. مگر اينكه نتيجه افت مقاومت برايمان اهميتی نداشته 

باشد.
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در اينجا نيز عامل ايجاد تاب همان شيطانك است تنها شيطانك تابندگی بسيار 
تغذيه آن  ندارد.  اين ماشين وجود  نيز در  الياف  بزرگ تر است و سيستم كشش 
نخ های يك ال و خروجی آن نخ دوال يا سه ال تاب خورده است. اين دستگاه تاب 
فانتزی  نخ های  نخ می دهد. در حالی كه جهت  مقاومت  بردن  باال  مستقيم جهت 
كه هدف ايجاد يك ظاهر زيبا از نخ می باشد از ماشين های ديگر استفاده می شود.

در دستگاه دوال تاب رينگی نيز دو روش تغذيه وجود دارد 
اّول: دو نخ دوال موازی می شود سپس تاب داده می شود.

دوم: دو نخ يك ال روی قفسه جاگذاری می شوند و هم زمان نيز تاب می خورند.

از  تاب  ميزان  يا  و  تاب  جهت  كردن  پيدا  برای  كه  كنيد  يادآوری  هنرجويان  به 
دستگاه تاب سنج آزمايشگاهی استفاده می شود. قسمت های مختلف يك تاب سنج 
آزمايشگاهی را نيز به هنرجويان نشان دهيد و طرز كار با آن را شرح دهيد. يك 

دستگاه تاب سنج شامل قسمت های زير است.
 گيره سر نخ )فك ثابت و فك متحرك( 1

 وزنه كشيدگی )اين وزنه تقريبًا برابر با وزن 100 متر از نخی كه قرار است تاب  ٢
آن اندازه گيری شود می باشد.( لذا با توجه به نمره نخ مربوطه بايستی وزنه را تغيير 

داد هرچه نخ ظريف تر می شود وزنه كمتری آويزان می شود.(
 خط كش مدرج كه ميزان باز شدن تاب را نشان می دهد. ٣

 شماره انداز كه با هر دور آن يك تاب باز يا بسته خواهد شد. ٤
 ذره بين جهت رؤيت وضعيت نخ باز شده و يا ديدن جهت تاب. ٥

نكته

ماشین های تابندگی

ابتدا هنرجو را با سيستم كالسيك تاب دادن 
ماشين  در  كه  همان طور  نماييد.  آشنا  نخ 
هر  با  شده  ريسيده  نخ  رينگ  ريسندگی 
بار  يك  شيطانك  دوران  و  اسپيندل  گردش 

تاب می خورد.

شكل 1٤ صفحه 1٣9 كتاب درسی
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با  رينگی  تابندگی  ماشين  يك  شكل  اين  در 
شكل ماسوره خاص كه استوانه ای و نخ روی آن 
داده شده  نمايش  پيچيده شده  نظم خاصی  با 
است. هنرجو را با انواع ديگر ماشين های تابندگی 
آشنا می كند. اين نوع ماشين ها بر اين تابندگی 

نخ های مورد استفاده قرار می گيرند.

شكل 1٥ صفحه 1٤0 كتاب درسی

شكل 16 صفحه 1٤1 كتاب درسی

به هنرجو اهميت روانكاری قسمت های گردان، 
خصوصاً اسپيندل ماشين تابندگی را نشان دهيد. 
داخل ياتاقان پر از روغن است در آن بلبرينگ 
نصب شده است چنانچه روغن ياتاقان كم شود 
يا تمام شود و دوك داخل آن بر اثر اصطكاك 
گرم می شود و سبب آسيب رسيدن به ماشين 

می شود عالوه بر آن تاب متفاوت تر از آنچه كه بايد به نخ می دهد. لذا به هنرجو 
يادآوری گردد كه بازديد دوره ای و سرويس دوك ها و پايه دوك ها بسيار ضروری 
است. ضمناً اين ياتاقان ها نبايد در معرض نشستن پرز و غبار باشند اگر پرزها داخل 

ياتاقان برود باعث سفت شدن و فشار به موتور می شود.

شكل 17 صفحه 1٤1 كتاب درسی

در دستگاه و قسمت های محرك اصلی يك سری 
تسمه به چرخ دنده از طريق زنجير وجود دارد 
كه كارشان انتقال حركت از موتور اصلی به تمام 
قسمت های ماشين تابندگی می باشد. اين قطعات 
كاتالوگ  و طبق دستورالعمل  موقع  به  بايستی 

روغن كاری و گريس زده شود.
معموالً زنجيرها و قرقره و بوبين ها را بايد روغن 

زد. به هنرجو يادآوری می شود كه تسمه ها نبايد به روغن آغشته شوند چون تسمه 
ليز می خورد و حركت را كامل انتقال نمی دهد. چرخ دنده ها نيز بايستی با گريس 

روان كاری شوند. بلبرينگ ها نيز با گريس روان كاری می شوند.
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تنظيمات ماشين دوال تاب كالسيك )رينگی(

توجه هنرجو را به رعايت نكات ايمنی جلب كنيد. و هر از گاهي در اين باره از آنها 
سؤال كنيد. به آنها سفارش كنيد كه هنگام روان كاری روغن را به جاهايی كه الزم 
نظافت  كار  نيز محل  كار  پايان  نريزد هنگام  بزنند و ضمنًا روغن روی زمين  است 

شود. ضمنًا روغن را داخل فاضالب نبايد بريزد.

نكات 
زيست محيطي

به هنرجو آموزش های الزم در خصوص تنظيمات 
تسمه ها و سفت كردن چرخ دنده ها و بوبين ها كه 
عوامل انتقال حركت هستند را بدهيد. لزوم انجام 
اين عمل را بايستی به وضوح به هنرجو ياد بدهيد 
كه در سرويس های دوره ای اين اعمال بايد انجام 
شود. می تواند هنرجو را با نشان دادن يك تسمه 
فرسوده و باز كردن مواد داخلی آن توجيه نمايند 
به  بايستی  تعويض تسمه كه می رسد  كه وقت 
اثر گره شل می شود و به مرور زمان كش می آيد و  بر  تعويض گردد. تسمه ها  دليل فوق قطعاً 

نمی تواند حركت را به طور كامل انتقال دهد. بنابراين بايد به موقع تعويض گردند.

انجام عمليات  در تصاوير صفحه 1٤1 و 1٤٢ كتاب درسی و توضيحات آن مراحل 
توليد در ماشين تابندگی رينگی از اّول تا آخر نشان داده شده است.

تشريح كار 
عملي

تابندگی را به  انجام كارها در ماشين ها و منجمله در ماشين  ابتدا اهميت ترتيب 
هنرجو توضيح دهيد.در هر موقعيتی پوشيدن لباس كار ضروری است بعد رعايت 
نكات ايمنی سپس اقدام به عمليات توليد و انجام مراحل آنكه در شكل ها نيز نشان 
داده شده است ابتدا نخ های يك الی تغذيه را می چيند ـ سپس ماسوره خالی را 
روی اسپيندل ها جاگذاری می كند. در مرحله بعد سرنخ ها را از نخ هايی كه بايد عبور 
می دهدـ  سر نخ را از داخل شيطانك عبور داده آن را يا با كمك نخ و زرد و يا خود نخ 
روی ماسوره خالی چند دور می پيچاند و مايه می دهد. ماشين را اداره می كند هنگام 
پاره شدن نخ هر چشمه پيوند درست را انجام می دهد. بعد از پر شدن ماسوره ها، آنها 

را )Doff( می كند و محصول را به طرف قسمت بوبين پيچی انتقال می دهد.

شكل 18 صفحه 1٤٢ كتاب درسی
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شكل ٢0 صفحه 1٤٥ كتاب درسی

TFO (Two For One( ماشین های تابندگی توفوروان

شكل 19 صفحه 1٤٤ كتاب درسی

اين ماشين ها كاًل با ماشين های تابندگی كالسيك متفاوت می باشند. و عالوه بر 
سرعت باال، نخ هاي توليدي را روي بوبين مي پيچند. كه باعث حذف ماشين بوبين 

پيچي مي شود. اين عمل باعث افزايش راندمان در اين ماشين ها مي گردد.

دليل نام گذاری TFO اين است كه با گشتن هر دور اسپيندل و كاسه دوار، نخ دو 
تاب می خورد. مزيت ديگر اين دستگاه اين است كه نخ های تاب خورده مستقيماً 
به بوبين بزرگ چند كيلويی تبديل می شوند. لذا مرحله بوبين پيچی جداگانه حذف 
گرديده است. مزيت ديگر اين ماشين اين است كه چون بسته توليدی بزرگ است 
لذا داف های مكرر ندارد كه باعث توقف مكرر ماشين جهت انجام عمل داف شود 

لذا بار ديگر راندمان افزايش می يابد.
مزيت ديگر اين دستگاه )در نوع خاص خودش( نيازی به دوالكنی نخ ندارد و نخ ها 

يك ال در دو بوبين جداگانه تغذيه می شوند.

در اين تصوير اجزا ماشين دوال تابی نشان داده شده است. 

به هنرجو يادآوری كنيد كه سرعت تغييرات تكنولوژی 
خصوصاً در صنعت نساجی به يك امر بديهی تبديل 
شده است به لحاظ رقابت در زمان ـ سرعت ـ كميت 
گسترش  زمينه ها  كليه  در  تغييرات  اين  كيفيت  ـ 
اختراع  با  وضعيت  اين  نيز  تابندگی  در  است.  يافته 
ماشين توفوروان خود را نشان داده است. در شكل 19 

نمای يك ماشين TFO را نشان داده ايم.
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تابندگی )يك چشمه  واحد  نشان دهيد كه در يك فضای محدود يك  به هنرجو 
تاب دهنده( شامل قسمت تغذيه ـ قسمت تاب دهنده و قسمت توليد را در خود جا 

داده است.

شكل ٢1 صفحه 1٤6 كتاب درسی

در بعضی از انواع ماشين توفوروان نيازی به دوالكنی نيست 
و نخ های يك ال در دو بوبين جداگانه و مهم گذاشته شده و 

هم زمان دوال موازی و هم زمان تاب داده می شوند.
در اين تصوير مكانيزم تاب خوردن نخ در حال تاب در ماشين 
تابندگی TFO به خوبی نشان داده شده است. مسير عبور نخ 
و خروج آن و مسيری را كه طی می كند به هنرجو به خوبی 
نشان دهيد تا بتواند نحوه تاب خوردن نخ هنگام ورود و تاب 

دوم را هنگام خروج درك كند.

در تصوير 22 و تصوير 23 به خوبی ديده می شود كه نخ از 
روی بوبين دوال موازی كه به عنوان نخ تغذيه داخل كاسه 
 )A( و قابلمه آن قرار دارد باز می شود و از لوله اسپيندل
در تصوير 23 وارد سيستم تاب می گردد. در تصوير شماره 
22 به خوبی تاب اّول كه به نخ داده شده ديده می شود را 

به هنرجو نشان دهيد.
داخل  از  و  مي كند.  عبور  كشيدگی  كپسول  زير  از  نخ 
لوله اي كه روی نخ قرار دارد به ديسك كوچكي مي رسد و 
بعد از آن هنگام خروج بين جداره خارجی كاسه تغذيه و 
ديواره داخلی كاسه بوبين، تاب دوم را می خورد و از آنجا 
خارج می شود و توسط راهنماهايی به صورت عمودی به 

سمت باال و به قسمت خروجی هدايت می شود.
كپسول كشيدگی مورد استفاده دارای پوزيشن های مختلف 
هنرجو  به  می شود.  زياد  و  كم  فشار  آن  توسط  كه  است 
راستای  در  تاب دهنده  مجموعه  كليه  كه  كنيد  يادآوری 
عمودی قرار گرفته است. در منتهی اليه پايين آن پايه دوك 
قرار گرفته است. اين پايه دوك با تسمه سراسری متحرك 

دستگاه تماس دارد و توسط آن به گردش در می آيد.

شكل ٢٢ و ٢٣ صفحه 1٤6 و 1٤7 كتاب درسی
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به هنرجو آموزش و هشدار بدهيد كه چنانچه نخ از محل های عبور صحيح رد نشود 
يا نخ پاره می شود و يا نخ بدون اينكه تاب بخورد از مسير خروج نخ خارج می شود.

شكل ٢٤ صفحه 1٤7 كتاب درسی

باز شدن نخ از روی بوبين دوال موازی تغذيه كه داخل كاسه ای 
قرار داده شده است و توسط نيروی كشيدگی نخ در حال خروج 
صورت  است  تغذيه  بوبين  روی  كه  سيمی  راهنمای  توسط  و 

می گيرد.
در شكل 24 نحوه باز شدن نخ تغذيه دوال موازی و خروج نخ 
تاب خورده به وضوح ديده می شود يك نكته مهم كه در اينجا 
بايد به هنرجو آموزش دهيد اين است كه كليه نخ های تغذيه 
كاسه ها بايستی با هم به اتمام برسند اگر اين اتفاق نيفتد روزانه 

مقادير زيادی نخ به ضايعات تبديل می شود.

شكل ٢٥ صفحه 1٤8 كتاب درسی

خروجی  بسته  روی  بايستی  خوردن  تاب  از  بعد  نخ 
توليد )بوبين خروجی( پيجيده می شود كه در شكل 
25 نشان داده ايم. پس از آنكه حجم بوبين به ميزان 

مناسبی رسيد آن را داف می كنند.

نخ از پايين به باال می آيد چطور روی بوبين خروجی پيچيده می شود چطور حركت 
رو به باال هدايت می شوند؟ جواب اين سؤال اين است كه در اثر نيروی گردش بوبين 
كه يك سر نخ در حال تاب خوردن به آن وصل است پيچيده می شود. نخ ها بايد 
طوری روی بوبين پيچيده شوند كه روی هم نيفتند يعنی به حالت ضربدری پيچيده 

شوند. برای اين منظور از دو روش استفاده می شود.
الف( استفاده از تروبل )درام( شياردار

ب( استفاده از راهنمای متحرك كه حركت تراورسی دارد و نخ را هدايت می كند 
كه توسط مكانيزی خاصی و با ايجاد زاويه می پيماند.

سؤال
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شكل ٢6 صفحه 1٤8 كتاب درسی

بوبين های مورد استفاده يا مقوايی اند يا پالستيكی اند يا فلزی.
بوبين ها يا مخروطی و شيب دارند يا استوانه ای هستند معموالً 
بوبين های مخروطی استفاده می شود كه باز شدن نخ از روی 
از روي  نخ ها  ريزش  احتمال  و  راحت تر صورت می گيرد.  آن 

بوبين كم مي شود.

بوبين های فلزی مشبك )سوراخ دار( هستند و جهت نخ هايی 
اين  روی  نخ  و  شوند  رنگرزی  است  قرار  كه  می روند  به كار 
نخ  پيچی  )شل  می شوند  پيچيده  شل  به صورت  بوبين ها 

به خاطر اين است كه محلول رنگ داخل آنها نفوذ كند.(

شكل ٢7 صفحه 181 كتاب درسی

ميزان فشردگي نخ هاي روي بوبين از اهميت زيادي برخوردار است فاكتورهای مؤثر 
برفشردگي بوبين نخ عبارت اند از:

  كشيدگی نخ 1
  زاويه ضربدری پيچش ٢

در ماشين TFO بوبين مخروطی ضربدری معموالً مورد استفاده قرار می گيرد فوايد 
اين گونه بوبين ها عبارت اند از:

  می توانيد نخ سر دو بوبين را به هم گره بزنيد تا ديرتر تمام شوند راندمان باال  1
رود.

  باز شدن نخ حول محور اصلی صورت می گيرد لذا سرعت باز شدن بيشتر است. ٢
  هنگام باز شدن نخ خود بوبين ثابت است. ٣

  سرعت باز شدن نخ در اين بوبين زياد است و كشيدگی نسبتًا يكنواختی به  ٤
نخ وارد می شود.

نكته

مشكالت بوبين مخروطی:
ليز  باز شدن  هنگام  نخ  و  نيستند  مناسب  فيالمنت  ابريشمی،  نخ های   جهت    1

می خورد.
كمربندی  حالت  شوند  پيچيده  بوبين  روی  ضربدری  حالت  ايجاد  بودن  نخ ها  اگر 
را  آنها  ناچار هستيم  امكان ناپذير است،  آنها  باز شدن  كه  ايجاد می شود  )پاترن( 

برش داده و به ضايعات تبديل می كنيم.
  تنها در يك مورد نخ ها به حالت موازی و بدون زاويه پيچيده می شوند آن هم  ٢
در ماشين هايی كه سرعت آنها بسيار كم است و يا در قرقره های كوچك خياطی كه 

دو طرف آنها محافظ دارد و اجازه نمی دهد كه نخ ريزش كند.

نكته
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شكل ٢8 صفحه 1٤9 كتاب درسی

دستگاه TFO طوری طراحی و ساخته شده است كه 
هر اسپيندل مستقل حركت می كند. حركت اصلی 
تسمه سراسری كه به ته اسپيندل بر اثر تماس صورت 
حركت  را  توليد  چشمه  آن  مجموعه  كل  می گيرد 
از تسمه و موتور اصلی شروع  می دهد. حركتی كه 
به  مختلفی  حركتی  مكانيزم های  توسط  می شود 
حركات دورانی ـ افقی ـ عمودی ـ آهسته تر و تندتر 
يا متناوب تبديل می شوند. همان طور كه در شكل 28 
ديده می شود هنرجو مسير حركت و تسمه ها را نشان 
دهيد در ماشين TFO حركت از يك موتور كه در 

قسمت اصلی دستگاه قرار دارد شروع می شود.

به هنرجو اهميت حركات ـ نوع حركات ـ مكانيزم های مختلف تغيير حركات داخل 
موتور و درون ماشين را نشان دهيد. به هنرجو نشان دهيد كه در TFO حركت 
از يك موتور كه در قسمت اصلی دستگاه قرار دارد. شروع می شود اين حركت از 

طريق تسمه سراسری به اسپيندل حركت دورانی می دهد.
دوك نخ دارای حركت چرخشی می شود و راهنمای انتقال نخ دارای حركت تناوبی 
و رفت و برگشتی مستقيم دارد تا نخی كه بدون تاب است، تاب بخورد و در نهايت 

روی يك بوبين پيچيده شود.
در اين رابطه می توانيد از نمايش اساليد و ويديوهای مربوطه استفاده كنيد تا حركات 

بهتر و واقعی تر ديده شود و تبديل آنها به يكديگر به خوبی قابل درك باشد.

شكل ٢9 صفحه 1٥0 كتاب درسی

ماشين  چشمه  هر  كه  می بينيد   29 تصوير  در 
پارگي  هنگام  در  نيز  توفوروان  ماشين هاي   TFO
نخ بايد متوقف شوند تا عمل پيوند نخ انجام شود. 
استفاده مي شود  ترمز  از  بيشتر  براي سرعت عمل 
همان گونه كه در شكل مي بينيد اهرمي وجود دارد 

كه با فشردن آن دستگاه از حركت مي ايستد.

بويين های
 توليد شده

كاسه های دوار

جعبه دنده 
انتقال نيروی 

دستگاه

تسمه انتقال 
حركت به 

واحد های تخليه تماس تسمه با 
دوك و چرخش آن
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به هنرجو آموزش دهيد كه هنگام نخ پارگی قطعاً بايستی ابتدا چشمه متوقف شود 
بعداً پيوند صورت گيرد. برای توقف چشمه نمی توان ماشين را خاموش كرد زيرا 

توليد ساير چشمه ها متوقف می شود و راندمان ماشين كم می شود.
لذا هر چشمه به طور مستقل قابل كنترل و توقف است اين كار را با گرفتن پدال 
پايی، تماس اسپيندل با تسمه سراسری محرك را قطع می كنيم. اسپيندل متوقف 
می شود. سپس با استفاده از راهنمای نواری پالستيكی و يا استفاده از هوای فشرده 
لوله تاب دهنده، توسط نخ  از  و  از دوك نخ تغذيه می گيريم  را  پاره شده  سر نخ 
راهنما يا هوای فشرده عبور می دهيم تا از فضای بين كاسه و قابلمه، سر ديگر آنها 
خارج شود سپس آن را به سر نخ تاب خورده كه روی بوبين توليد قرار گرفته است 

پيوند می زنيم.
عمل پيوند نخ ها يا با كمك دست و يا با كمك پيوندزن دستی صورت می گيرد. 
سپس به آرامی پا را از روی پدال ترمز طوری شل می كنيم كه شوك حركتی به نخ 
وارد نشود و سپس آن را به طور كامل رها می كنيم تا نخ به توليد خود ادامه دهد.

چنانچه نخ مورد استفاده مستقيماً در بافندگی حلقوی به كار روند )بدون رنگرزی( 
چون دارای تاب كمتری هستند لذا امكان دارد كه پرزهای سطح نخ در سوزن های 
دستگاه بافندگی حلقوی جمع شوند و مرتباً نخ پارگی ايجاد شود. لذا بايد سطح 
اين نوع نخ ها پارافين زده شود. در ماشين TFO قبل از منطقه پيچش نخ از بين 
دو قطعه پارافين عبور داده می شود تا سطح جانبی آن پارافين بخورد و سپس روی 
بوبين پيچيده می شود. پارافين مورد استفاده جامد می باشد نبايد زياد نرم باشد 
و نبايد زياد سخت باشد. اگر زياد نرم باشد هم مصرف پارافين باال می رود و هم 
باعث تجمع پارافين در نقاطی از نخ می شود اگر پارافين سخت باشد امكان دارد 

نخ پارافين كمتری جذب كند.

شكل ٣0 صفحه 1٥0 كتاب درسی

به هنرجو آموزش دهيد كه هر نوع نخ با تاب خاص 
در يك نوع محصول خاص به كار می رود و ميزان تاب 

بستگی به سفارش دهنده و محل مصرف آن دارد.
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الياف  خصوصاً  و  توليد  حال  در  نخ های  الياف 
مصنوعی عايق هستند لذا بر اثر سايش در خودشان 
الكتريسيتۀ ساكن توليد می كنند. برای نشان دادن 
علوم  كتاب  مشهور  مثال  همان  از  موضوع  اين 
دوره دبستان كه شانه و موی سر را به هم مالش 
می توان  كنند  جذب  را  كاغذ  يا  گاه  تا  می داديم 
اثر  بر  الياف در جز  نمود و نشان داد كه  استفاده 
می تواند  كه  می كنند  الكتريسيته جمع  اصطكاك 

منتقل شود حتی بعضاً موجب آتش سوزی شود.

شكل ٣٣ صفحه 1٥1 كتاب درسی

شكل ٣1 صفحه 1٥1 كتاب درسی

مواد  از  زدن(  )منجمله جرقه  ساكن  الكتريسيته  از مشكالت  جلوگيری  برای  لذا 
آنتی استاتيك مايع در صنايع نساجی خصوصاً در ريسندگی استفاده می شود. در 
 31 تصوير  در  كه  همان طور  مايع  آنتی استاتيك  از  استفاده  جهت  نيز  تابندگی 
می بينيد از محفظه های شيشه ای كه پر از مواد آنتی استاتيك مايع هستند استفاده 
می كنند اين محفظه های خروجی پر از مايع را روی دهانه ورودی اسپيندل قرار 
می دهند كه درون آن اسفنج آغشته به آنتی استاتيك قرار دارد و نخ از روی اسفنج 
عبور كرده از سوراخ زيرين محفظه خارج می شود. هنگامی كه آنتی استاتيك داخل 
اتمام می رسد توسط تانك های خاصی كه درون آنها روغن است اين  محفظه به 
محفظه ها پر می شوند. اين تانك ها را می توان به راحتی برداشت و پر از مايع كرد 

و سپس جايگزين نمود.

برای اينكه كشيدگی نخ در حال تاب خوردن تحت 
كنترل باشد و يا هنگام پارگی مقداری نخ در دسترس 
باشد همان طور كه در تصوير می بينيد يك ديسك 
پايه ای  و  دارای صفحه  كه  ديده می شود  نخ  و  درز 
هست. از هنرجو بپرسيد كه چرا ديسك دو تكه باال و 
پايين دارد. تمام مجموعه قابلمهـ  كاسه تغذيه و واحد 
تاب دهنده و ساير متعلقات روی اين ديسك هستند. 
ميزان پيچيدن نخ و زرد اوالً به نمره نخ بستگی دارد 
و ثانياً كاری تجربی است اگر كم پيچيده شود يا زياد 

پيچيده شود باعث نخ پارگی می شود.
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برای رؤيت اين مقدار نخ رزوه به هنرجو توصيه كنيد كه هيچگاه دست خود را 
جهت تشحيص نخ به قسمت هاي اسپيندل و كاسه دوار نزديك نكنند )چون بسيار 

خطرناك است و باعث آسيب جدی می شود.(
برای ديدن نخ رزرو عمل كرد آن در حين حركت دستگاه )TFO( توفوروان از ابزار 

خاصی استفاده می شود.

با  دستگاه  اين  و  می بينيد  شكل  در  كه  همان طور 
آن  بنفش(  )فوق   UV اولتراويولت  نور  از  استفاده 
در  اجسام  كه  است  طوری  آن  عمل  می كند.  كار 
به چشم،  را  حال حركت )خصوصاً حركت دورانی( 
ساكن جلوه می دهد. و بدين وسيله نخ در حال توليد 
نظر می رسند.  به  در حال گردش ساكن  و ديسك 
تنظيم  برای   UV دستگاه  اين  ديگر  استفاده  مورد 
ميزان بالون نخ در حال توليد است. دستگاه فوق به نام 
دستگاه استروسكوپ يا ارتعاش سنج شناخته می شود.

به هنرجو بياموزيد كه در تمامی مراحل توليد ميزان 
كشيدگی نخ اهميت دارد چنانچه كشيدگی نخ كم 
باشد نخ ها به هم می پيچند و چنانچه زياد باشد نخ 
پارگی ايجاد می شود. عمل كنترل كشيدگی و اعمال 
آن توسط قطعه ای از جنس استيل خاصی كه سطح 
آن بسيار صيقلی است و داخل آن فنر فشاردهنده 
كپسول  سطح  روی  می شود.  استفاده  دارد  قرار 
اعدادی قرار دارد كه پوزيشن های مختلف آن را كه 
ثانياً  می دهد  نشان  است  مختلفی  فشارهای  دارای 
عددی روی آن قرار دارد كه نمره كپسول و سنگينی 

آن را نشان می دهد.

شكل ٣٤ صفحه 1٥٢ كتاب درسی

شكل ٣٥ صفحه 1٥٢ كتاب درسی
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 TFO ماشين  در  كه  ديگری  مهم  بسيار  قسمت 
قرار دارد بالون گير است. كه عمل آن محدود كردن 
بالون ايجاد شده توسط نخ در حال توليد و دوران 
باعث  بالون هم  آموزش دهيد كه  به هنرجو  است. 
ايجاد سر و صدا و هم باعث ايجاد پارگی در نخ و 
سائيدگی می شود. لذا بايستی به اندازه مناسب باز 
شود و تنظيم گردد. در تصوير بالون نخ را می بينيد 
در عمل هنرجو می تواند دو عدد بوبين با دست از 
باال باز كند و ببيند كه بالون ها چگونه در هم فرو 
می روند و باعث اصطكاك و پارگی و مزاحمت های 
حركتی  اصوالً  باشد  كم  چنانچه  و  می شوند.  ديگر 

صورت نمی گيرد و توليدی انجام نمی شود.

شكل ٣7 صفحه 1٥1 كتاب درسی

به هنرجو يادآوری كنيد كه ايجاد بالن بزرگ در ماشين می تواند انرژی مصرفی را 
باال ببرد و باعث شود كه سايز و ابعاد ماشين بسيار بزرگ تر از حد معمول شود. 

چون حد فاصل بين دو چشمه را می پوشاند و اين مقرون به صرفه نيست.

كار  هنگام  و  كارگاه  در  آموزش  و  توليد  مراحل  كليه  در  كه  دهيد  ياد  هنرجو  به 
ايمنی و بهداشتی بسيار مهم است. مثالً هنگام تميز كردن نخ های  رعايت اصول 
زير اسپيندل كه هفته ای يك بار بايد توسط اپراتور تميز گردد و با چاقوی تيز بايد 

اين كار صورت گيرد مواظب باشيد كه به دستتان آسيبی نرسد. 
آستين نبايد بلند باشد تا به قسمت های دوار بپيچد.

مقنعه خانم ها نبايد با قطعات گردان تماس داشته باشد. در كليه موارد بايستی از 
ماسك ايمنی و حفاظتی استفاده شود.

در دستگاه توفوروان هنگام استفاده از نخ های پلی استر پودری به وجود می آيد كه 
روی دستگاه جمع می شود. )به علت وجود اليگومر داخل پلی استر كه بر اثر گرما 
نظافت و سرويس شود  از هر داف، دستگاه كامالً  بعد  بايستی  لذا  خارج می شود( 

محيط كار كامالً نظافت گردد.

ايمنی و
 بهداشت
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تابندگی: هدف از نوشتن اين قسمت آشنايی بيشتر و ملموس تر هنرجو با ماشين 
دادن  انجام  درست  اندازه ای  تا  توليد  عمليات  ترتيب  و  مراحل  و خصوصًا   TFO
هنرجو  بيشتر  درك  جهت  می توانيد  می باشد.  مناسب  الگوی  گرفتن  و  كارها 

فيلم های ويديويی تهيه شده را به هنرجويان نشان دهيد.
1 ابتدا لباس كار و ماسك را بزنيد )حالت اجبار دارد( اين موضوع را هنرجو بايد 

درك كند.
 به هنرجويان بگوييد ابتدا نخ های تغذيه را از قسمت انبار، نخ توسط چرخ حمل  ٢
و نقل به كنار ماشين تابندگی انتقال دهند. بوبين های خالی را نيز درون جايی خود 

جاگذاری كنند.
 چند تن از هنرجويان دوك های نخ دو ال موازی را يكی يكی داخل كاسه های  ٣

تغذيه جاگذاری كنند. 
٤ سپس حداقل چهار نفر در چهار قسمت ماشين مطابق دستورالعمل های داده 
بوبين های  دور  به  با دست  و  رد كرده  راهنماها  و  از محل های عبور  را  نخ ها  شده 

توليد بپيچانند.
ميزان  و  می گيرد  صورت  كشيدگی  تنظيمات  نخ  نمره  و  جنس  به  توجه  با    ٥
كشيدگی را به هنرجويان نشان دهيد كه با دستگاه خاصی اندازه گيری می شود يا 

با تجربه استاد كار اين كار صورت می گيرد.
 دستگاه را روشن كنند و چند نفری دستگاه را اداره كنند و نخ پارگی ها را گره  6

بزنند.
هنرجويان  به  نمايند.  داف  را  آنها  دوك  پر شدن  و  توليد  عمل  اتمام  از  بعد     7
آموزش دهيد كه دوك های داف شده را به داخل چرخ حمل و نقل  پرت نكنند بلكه 

بايستی با احتياط آنها را داخل چرخ بچينند تا آسيب نبيند.
زياد  نبايد  مجدد  راه اندازی  و  جديد  بوبين  نصب  و  بوبين ها  كردن  داف  زمان    8

طوالنی شود زيرا باعث افت راندمان و اتالف وقت كارگاه می گردد.
9  سرويس های دوره ای ماشين دوال تاب به موقع صورت گيرد. 

فعاليت 
كارگاهی
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ارزشيابی: مطابق جدولی كه ارائه شده است به هر كار نمره 1 الی 3 تعلق می گيرد.
كلی  طور  به  را  مطالب  ولی  است  انتظار  از  پايين تر  درسطحی  هنرجو  1ـ  نمره 

می داند.
انتظار شما عمل می كند و می تواند كار مورد نظر را  نمره ٢ـ هنرجو در سطح 

درست انجام دهد.
نمره ٣ـ هنرجو باالتر از سطح انتظار می باشد و عالوه بر انجام كار، قادر به تجزيه 

و تحليل كار نيز هست.
تذكر: نمره ها بايد 1 يا 2 و يا 3 باشد و اعشار نداشته باشد.

به ازای هر كاری كه در جدول ارزشيابی ذكر شده است 5 نمره مستمر در نظر گرفته 
شود. نمره مستمر فقط می تواند اعشار 0/5 داشته باشد.

ارزشيابی پودمان ٤ تابندگی

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله كاررديف

1دوالتابی با دستگاه رينگ1

2چند ال كنی2

3TFO 2چند ال تابی با

1نگهداری اصولی دستگاه ها4

شايستگی های غير فنی، ايمنی، بهداشت، توجهات 
زيست محيطی و نگرش:

1ـ رعايت قواعد و اصول در مراحل كار
2ـ استفاده از لباس كار و كفش ايمنی

3ـ تميز كردن دستگاه و محيط كار
4ـ رعايت دقت و نظم

2

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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چله پیچیپودمان 5
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چله پیچی

با نشان دادن چند تکه پارچه نمونه که نخ های تار و پود آن کامالً مشخص است 
هنرجو را با ساختمان پارچه کالسیک )تاری و پودی( آشنا نمایید.

هنرجو بایستی توجیه شود که حداقل دو سیستم نخ برای ایجاد پارچه کالسیک 
الزم است که یکی به نام تار و یکی به نام پود شناخته شده اند.

با استفاده از چند ویدئوی کوتاه نحوه تهیه بافت پارچه را که در آن نخ های تار 
جداگانه سیستم تار را با ایجاد دهانه تشکیل می دهند و نخ پود که البه الی آن قرار 

می گیرد نشان دهید.
در صورت امکان هنرجویان را به بازدید از کارگاه های بافندگی ببرید تا نخ تار را که 
روی نور و پشت ماشین بافندگی پیچیده شده است و در حال باز شدن و ورود به 
بافت پارچه باشد با چشم خود ببینند. به هنرجویان توضیح دهید که برای اینکه 
نخ های تار در بافت بتوانند مورد استفاده قرار گیرند دو نکته بایستی رعایت شود 

تا نتیجه مطلوب به دست آید.
1  نخ های تار تحت کشیدگی کامل روی نورد بافندگی پیچیده شود.

بایستی  آورد  به وجود  پارچه  را روی  نقشه رنگ مشخصی  اینکه طرح و  برای    2
نخ های تار به ترتیب خاصی کنار هم قرار گیرند تا ساختار اصلی نخ تار را به وجود 
آورند. این دو مورد را با پیچیدن نخ روی قرقره های بزرگی به نام نورد انجام می دهند.

شکل 1 صفحه 151 كتاب درسی

شکل 1 یک نورد خالی را نشان می دهد. 
که  شده  قالویزکاری  طوری  نورد  روی 
با توجه به عرض خام پارچه و یا عرض 
نورد پیچیده  چله خام سپری های بغل 
شافت  روی سطح  می شود.  باز  یا  شده 
نورد سوراخ هایی وجود دارد که یک سر 
نخ های چله داخل آن جاگذاری می شود.
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در شکل 2 نورد پرشده را نشان می دهد که چله نخ های تار روی آن با نظم و ترتیب خاص و با 
چگالی و تراکم مشخص و کشیدگی یکسان پیچیده شده است.

این چله ها را توسط دستگاهی به نام دستگاه چله پیچ انجام می دهند.
توضیح: دستگاه چله پیچ را با نشان دادن تصاویر بیشتر و ویدئو و بردن هنرجویان به کارگاه های 

چله پیچی می توانید کامل کنید تا هنرجو عملی تر و آسان تر با مفاهیم و عملیات آشنا شود.

شکل 2 صفحه165 كتاب درسی

تصویر 3 صفحه 165 كتاب درسی
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انواع چله پیچی

با توجه به طرح و جنس پارچه و نخ های مورد استفاده، دو نوع چله پیچی داریم. 
اگر نخ های خام مورد استفاده یک ال باشند بایستی حتماً نخ ها آهار بخورند. از این 
نوع نخ و چله روی دستگاه چله پیچ خاصی چله گیری می شود. اگر نخ های تار دوال 
باشند و یا رنگی باشند از نوع دیگر چله پیچ استفاده می شود. لذا دو نوع چله پیچ 

2  چله پیچ بخشی مورد استفاده قرار می گیرد. 1  چله پیچ مستقیم 
1ـ چله پیچ مستقیم:

نخ های  این گونه  که چرا  دهید  )توضیح  بخورند  آهار  باید  که  نخ های خام  جهت 
اینکه  دلیل  استفاده می شود.  از چله پیچ مستقیم  بخورند(  آهار  باید حتماً  یک ال 
به این گونه چله پیچ مستقیم می گویند این است که نخ ها مستقیماً روی نوردهای 

کوچک پیچیده می شوند.
2ـ چله پیچی بخشی:

جهت نخ های با طرح رنگی و یا نخ های دوال تاب شده از این نوع چله پیچی استفاده 
می شود. دلیل اینکه به آن بخشی می گویند این است که نخ های تار ابتدا به صورت 

بخش بخش پیچیده می شوند.

ماشین های  تک تک  هنرجو  برای  اکنون 
مشترک  وجه  کنید.  تشریح  را  چله پیچ 
آن  اولیه  قفسه بندی  چله پیچ ها  کلیه 
و  کنترلی  اجزای  و  قفسه  اهمیت  است. 
هدایت کننده آن را برای هنرجو شرح دهید. 
ظرفیت قفسه بستگی به تعداد بوبینی دارد 
سه  هم  آن  که  می شود  جا  آن،  روی  که 

عامل تعیین کننده دارد:

شکل 4 صفحه 167 كتاب درسی

1  رنگ بندی و تراکم چله مورد نظر
2  راحت باز شدن نخ ها از روی موبین )وجود فضای کافی(

3  نقش موقعیت بوبین ـ راهنماها و کنترلی ها
اغلب قفسه ها 8 ردیف دارند )افقی( و در هر ردیف هم چند ستون وجود دارد.

توضیح دهید که چرا برای هر نوع چله پیچی یک قفسه بندی خاص طراحی شده 
به کار می رود. 
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برای چله پیچی مستقیم از قفسه های V شکل استفاده می شود. چرا؟
جواب: چون قفسه V شکل ظرفیت بیشتری دارد از آنجاكه پهنای باند آن در جلوی 
شانه بزرگ تر است لذا در یک بار از بوبین های بیشتری برای چله استفاده می شود.

برای چله پیچی بخشی از قفسه موازی یا H شکل استفاده می شود.

سؤال

شکل 5 صفحه 168 كتاب درسی

به هنرجو آموزش دهید که قفسه ها بدون 
وجود تجهیزات هدایتی و کنترلی تنها یک 
قفسه فلزی ناکارآمد هستند این تجهیزات 
برای آن است که معنا و مفهوم کنترل نخ 
جهت چله پیچی را به قفسه می دهد. روی 
قفسه تجهیزاتی مانند دوک، راهنمای نخ، 
ترمز کننده ها و کنترل کننده ها وجود دارند 
که کارشان راهنمایی، جهت دادن، کنترل 
پارگی و کنترل کشیدگی نخ های در حال 
چله شدن هستند. تغذیه نخ از روی بوبین داخل قفسه یا به صورت ساده و تکی و یا بوبین رزرو دار 

روی ماگازین و یا تغذیه متحرک است که نصف قفسه یک جا تعویض می شود.

شکل 6 صفحه 168 كتاب درسی

 V در تصویر، نوع تغذیه متحرک در قفسه
این قفسه ها به خاطر  شکل را می بینید. 
شکل خاصی که دارند تعداد زیادی بوبین 

را در خود جای می دهند.
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چرا بیشترین راندمان مربوط به این نوع تغذیه قفسه است؟
جواب: پاسخ این سؤال این است كه با تمام بوبین های طرف بیرون قفسه V یک باره 
كلیه بوبین ها با حركتی دیواری تعویض می شوند یعنی عمالً ماشین توقف كمی دارد 

و آن هم مربوط به زمان تعویض بوبین دیواره داخلی قفسه V است.

سؤال

با  بوبین  روی  از  شدن  باز  از  بعد  نخ ها 
راستای  در  بایستی  درجه  زاویه 90  یک 
پیش روی نورد قرار گیرند این کار توسط 
شکل  در  که  می گیرد  صورت  راهنماها 
نشان داده شده است. از هنرجو سؤال شود 
که راهنما در کدام نقاط دیگر مورد استفاده 
با  مسیر  طول  در  جواب:  می گیرد؟  قرار 
توجه به ابعاد قفسه جهت نگهداشتن نخ ها 

به کار می رود.

به هنرجو بیاموزید که تنها راهنمایی کردن 
نخ  نیست  کافی  قفسه  در  دادن  جهت  و 
بایستی  پیچش  هنگام  و  مسیر  طول  در 
دارای کشیدگی یکسان و مساوی باشد تا 
شل نشود و با سفتی یکنواخت روی نورد 
کشیدگی  کنترل  ابزار  لذا  شود.  پیچیده 
روی قفسه تعبیه شده تا این هدف تأمین 
مکانیزم های  انواع  فوق  شکل  در  شود. 

کنترل کشیدگی نخ دیده می شود.

شکل 7 صفحه 169 كتاب درسی

شکل 8 صفحه 169 كتاب درسی
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شکل 9 صفحه 170 كتاب درسی

شکل 10 صفحه 170 كتاب درسی

یکی از انواع تجهیزات کشیدگی نوع پولک دار 
از  می بینیم.   9 شکل  در  که  می باشد  آن 
هنرجو سؤال کنید اگر پولکی کثیف باشد 
و یا زیر آن پرز جمع شده باشد چه اتفاقی 
می افتد؟ جواب: باعث سفت رد شدن نخ و 

اختالل در میزان کشیدگی می شود.

یا  از هنرجو سؤال کنید که چنانچه یک 
چند سر نخ پاره شود ماشین چطور متوقف 
می شود؟ شکل 10 کنترل کننده های وجود 
نخ در حال کار را نشان می دهد. چنانچه 
سر نخ پاره شود این مکانیزم عدم حضور 
نخ را در کسری از ثانیه اطالع می دهد و 
دو  یعنی  می شود.  متوقف  سریعاً  ماشین 
عمل اطالع پار گی نخ و دستور توقف در 
ثانیه   0/1 از  کمتر  به  مدرن  ماشین های 
کنترل کننده  سیستم های  است.  رسیده 
انواع  چله پیچی  ماشین  روی  نخ  وجود 

مختلف دارند.

به هنرجو یادآوری کنید که با پیشرفت تکنولوژی در ماشین های مدرن میزان کشیدگی 
نخ های در حال چله شدن به صورت دیتا به ماشین داده می شود و ماشین خود به خود 
کشیدگی را تنظیم می کند و تا آخر به همان حالت باقی می ماند. حال اگر اختاللی در 
یک مورد پیش بیاید سنسورهای حساس سریع اطالع رسانی می کنند و ماشین متوقف 

می شود تا سر نخ مربوط به آن سنسور پیدا شده و اپراتور دلیل را برطرف کند.
اهمیت موضوع کشیدگی نخ را در چله پیچی با نشان دادن چند ویدئو به هنرجو نشان 

دهید.
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برای هنرجویان عالقه مند نام ماشین آالتی كه در زمینه چله پیچی ساخته شده اند 
برای كالس  را  آن  كار  طرز  و  تصاویر  و  ماشین ها  این  و خصوصیات  كنید  پیدا  را 

تشریح كنید.

به هنرجو آموزش دهید که هر کارخانه ای دارای یک تیپ خاص ماشین چله پیچی است که آن 
هم بستگی به کارخانه سازنده دارد سیستم ها و مکانیزم های کنترلی در ماشین خودش به کار 
برده شده است. به همین لحاظ ماشین ها با هم متفاوت اند. هم از نظر امکانات و هم از نظر قیمت 
هر چه آپشن بهتر است. در شکل شماره 11 کتاب چهار نوع سیستم کنترل کننده نخ نشان داده 

شده است.
در ماشین های چله پیچی به لحاظ اینکه ابعاد و کنترل نخ ها کار بسیار مشکلی است لذا برای 

راحتی اپراتور و نتیجه کیفی و راندمان مطلوب اتوماسین ها کار خاصی را انجام می دهد.

تحقیق

شکل 11 صفحه 171 كتاب درسی

سرویس و نگهداری قفسه
سرویس و نگهداری قفسه به صورت زیر انجام می گیرد و روی تک تک موارد به 

هنرجو توضیح دهید:
1 قسمت های فلزی کنترل می شود و قطعاتی که تغییر شکل داده اند تعمیر یا 

تعویض می شوند.
2 ترمز دهنده ها، کنترل کننده ها، راهنماها و نگهدارنده ها را کنترل کنید و مواردی 

را که معیوب هستند تعویض کنید.
3  المپ های کنترل و کابل های سیستم را کنترل کنید و موارد معیوب را برطرف 

کنید.
به هنرجو آموزش دهید که هنگام سرویس کاری به نکات زیر نیز توجه نماید:

a( بوبین گیرهای ترک خورده و شکسته را تعویض کند.
b( کنترل کند که روی ترمز دهنده ها به اندازه مساوی وزنه موجود باشد.

c( حساسیت کنترل کننده های نخ را چک کند.



144

d( به موارد شکسته و ترک خورده راهنماها توجه کند.
e( در محل کار روی زمین روغن و آشغال نریزد )به لحاظ ایمنی خود و سایرین 

و تمیز بودن(.
f( روغن اضافی را داخل فاضالب نریزد )به لحاظ حفظ محیط زیست(

در صفحه 172 فعالیت عملی روی قفسه ماشین چله پیچی هم به صورت توضیحات 
و پیشنهادات و هم شکل آورده شده است. هدف از این نوع فعالیت توضیح و تصویر 
نشان دادن و توجیه بهتر عملیات و رعایت ترتیب آن و کنترل های الزم است. به 
هنرجویان یادآوری شود که در هر کاری به لحاظ ایمنی خودشان و هم ایمنی و 
ضرر نرساندن به دستگاه و کارگاه به نکات دستورالعمل کارگاه هم دقت کنند. چون 
سالمت اپراتور در درجه اول اهمیت قرار دارد. لذا به موارد ایمنی داخل کارگاه که 
معموالً به صورت تابلو روی دیوارها و در دید همگان قرار داده شده است توجه نمایند.

چله پیچی بخشی

در چله پیچی بخشی نخ های تار را به چند دسته تقسیم می کنیم و با توجه به تعداد 
کل نخ تار و ظرفیت قفسه، این عمل در چندین مرحله انجام می شود. پس از آنکه 
هر بخش در کنار هم و بر روی درام شیب دار )غلتک توخالی بزرگ( پیچیده شد، 
در یک مرحله همه نخ ها از روی تامبور باز شده و بر روی اسنو تار پیچیده می شود. 

درام شیب دار را تامبور نیز می گویند. 

شکل 12 صفحه 170 كتاب درسی

هنگام  تا  باشد  گونه ای  به  باید  پیچش 
مشکلی  هم زمان  طور  به  نخ ها  شدن  باز 
ایجاد نشود. توجه کنید که حرکت افقی 
نخ ها روی هم  تا  باعث می شود  ساپورت 
تداخلی  الیه  طرفی  از  و  نشوند  انباشته 

نداشته باشند.
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چه نوع نخ هایی در دستگاه چله پیچ بخشی استفاده می شود؟ 
آهار  نیست  قرار  كه  نخ هایی  رنگرزی شده،  نخ های  تاب شده،  نخ های دوال  جواب: 

بخورند و پارتی كوچک از الیاف مصنوعی

سؤال

سؤال عمل چله پیچی روی چله پیچ بخشی چند مرحله است؟ 
جواب: دو مرحله است الف( از قفسه روی تامپور ب( از تامپور روی نورد بافندگی 

)اسنو(

سؤال

سؤال

چه نوع قفسه ای در دستگاه چله پیچ بخشی به كار رفته است؟ 
جواب: در این دستگاه از قفسه پارالل یا موازی یا H شکل استفاده می شود. 

بر روی قفسه چله پیچی بخشی چه تجهیزاتی تعبیه شده است؟ 
جواب: راهنماها، ترمز دهنده ها و كنترل كننده ها

قسمت میانی دستگاه چله پیچ بخشی شامل چه اجزایی است: شانه متحرک )شانه 
چپ، شانه راست یا شانه متمم(، ساپورت، شانه ثابت، نگهدارنده ساپورت و تامپور 
)سیلندر پیچش باندها که یک طرف آن شیبدار است( در شکل 1 عبور تارها از 

شانه مخصوص را نشان می دهد.

شکل 1 عبور نخ های تار از شانه



146

مجموعه نخ هایی که به شکل باند درآورده شده اند 
بایستی توسط دستگاهی جمع آوری گردد تا روی 
درام پیچیده شود و در ضمن باند نخ را به طرف 
توسط  عمل  این  بلغزاند.  تامبور  شیب دار  سطح 
نشان   14 شکل  در  که  می گردد  انجام  ساپورت 

داده شده است.

برای اینکه نخ های چله خصوصاً نخ های چله رنگی به هم نریزند و نظم و ترتیب خودشان را حفظ 
کنند نخ هایی را که در یک باند نخ وجود دارد تقسیم بندی می کنند. به این کار عمل چپ و راست 

می گویند. عمل چپ و راست توسط شانه مخصوص صورت می گیرد.
عملکرد شانه به این صورت است که اوالً باید متحرک باشد و باال و پایین برود و ثانیاً دندانه های آن 
دو حالت دارد. یک نوع که بلند است و سراسر شانه را می گیرد و نوع دیگر از وسط بسته شده است.
نخ های چله به وسیله دو میله قبل از شانه، به دو گروه تقسیم شده اند. یک سری از نخ ها از دندانه 
شانه نوع اول و سری دوم از دندانه شانه نوع دوم عبور داده می شوند. از هر دندانه شانه فقط یک نخ 
بگذرانید. بعد از گذراندن نخ ها از شاه مقسم، شانه را به طرف باال می آورید تا دو دسته نخ از هم جدا 
شوند و یک دهانه تشکیل شود. یعنی اولین عمل چپ و راست تشکیل شود سپس با بند مخصوص 
دو گروه نخ را ببندید. سپس مجدداً شانه را پایین بیاورید. دومین بند را به دومین گره نخ تار ببندید.

شکل 13 صفحه 170 كتاب درسی

شکل 14 صفحه 176 كتاب درسی

باند نخ ایجاد شده بایستی دارای پهنای مشخص و حساب شده ای باشد. این تنظیم 
توسط شانه ثابت )یا شانه جمع کننده نخ( یا شانه V شکل صورت می گیرد. این شانه 

دارای لوالیی است و باز و بسته می شود یعنی پهنای آن قابل تنظیم و تغییر است. 
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در شکل 2 قسمت ساپورت روی یک قسمت متحرک قرار دارد که به آن نگهدارنده 
ساپورت می گویند. وظیفه این نگهدارنده این است که زمانی که باندهای نخ روی 
بلغزاند.  درام پیچیده می شوند کل مجموعه ساپورت را به طرف شیب مخروطی 

پهنای باند از تقسیم کردن نخ های هر نمره شانه به دست می آید. 

شکل 2 ساپورت

شکل 15 صفحه 176 كتاب درسی

تعداد سر نخ هایی که یک باند را تشکیل می دهد 
در  باشد.  قفسه  ظرفیت  از  کمتر  یا  مساوی  باید 
شکل، تامپور یا درام را می بینید که یک طرف آن 
شیب دار است و این شیب به وسیله اپراتور کم و 
است.  خالی  تو  درام  داخل  می شود.  تنظیم  زیاد 
قطر درام ها متفاوت می باشد. از هنرجو سؤال شود 
که شیب مخروط چرا کم و زیاد می شود؟ جواب: 

بستگی به نمره نخ و پهنای باند دارد.

سؤال: اپراتور چگونه تشخیص می دهد میزان شیب مخروط ها چقدر است؟
جواب: به كمک اطالعات روی دستگاه و جداول موجود در كاتالوگ همراه دستگاه

سؤال
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بعد از پیچیده شدن کلید باندهای نخ روی 
بافندگی  برای چله  درام )کلیه نخ هایی که 
الزم است( بایستی مجموعه این نخ ها روی 
شکل  در  که  شوند  منتقل  بافندگی  نورد 
نورد  ابتدا طول  است.  داده شده  نشان   16
تنظیم  چله  عرض  اندازه  به  را  بافندگی 
می کنند؛ یعنی با کمک سپرهای دو طرف 
نورد آن را تنظیم می کنند سپس با حرکت 
نورد  روی  به  درام  از  نخ ها  نورد،  معکوس 

منتقل می شوند.

بر روی تامپور شکاف هایی وجود دارد چرا آنها را تعبیه كرده اند؟
جواب: بایستی سر هر باند نخ را داخل این شکاف ها گره بزنند تا هنگام چرخیدن 

تامپور باند روی آن بپیچد.

ایجاد  از  جلوگیری  جهت  موارد  بعضی  در 
الکتریسته ساکن در نخ های چله و یا اعمال 
چله،  نخ های  روی  خاصی  تکمیلی  مواد 
هنگام برگرداندن و انتقال نخ چله از درام به 
اسنوی بافندگی می توان آنها را از قسمتی 
که داخل آن روغن زن قرار گرفته است عبور 

داد تا تارها به روغن آغشته شود.

برگردان چله

چله  برگردان  اول:  حالت 
بدون روغن زدن به نخ تار

حالت دوم: برگردان چله همراه با روغن زدن به نخ تار

سؤال

شکل 16 صفحه 177 كتاب درسی

شکل 17 صفحه 177 كتاب درسی
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در شکل 18 نحوه روغن زدن به نخ ها نشان داده شده است. در این روش تار ها در تماس با یک 
جسم آغشته به روغن عبور می کند و در نتیجه مقداری روغن را به خود جذب می کند. میزان 
قدرت جذب روغن توسط نخ تار به عمق تماس نخ با روغن و سرعت حرکت نخ های تار بستگی 
دارد. درباره میزان تأثیر عوامل جذب روغن، فرصتی را ایجاد کنید تا هنرجویان با یکدیگر بحث 

کنند. شما بحث را هدایت کنید و دخالتی در نتیجه گیری نداشته باشید.

تارهامحل تماس تارها با روغن
گرم كن

مخزن 
روغن

روغنظرف روغن

شکل 18 صفحه 178 كتاب درسی

اهداف روغن زدن به نخ چله را نام ببرید.
جواب:

1 جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساكن
2  حفظ رطوبت در نخ 

3  افزایش نرمی و انعطاف پذیری نخ
4  چسبندگی و اصطکاک كمتر

5  عبور راحت تر نخ از داخل میل میلک ـ و شانه دستگاه بافندگی

سؤال

تعیین طول نخ های تار: 
ابتدا مقدار طول الزم نخ تار را محاسبه می کنند و سپس در مراحل پیچش، آن را 
کنترل می کنند تا مقدار پیچش درست باشد. برای اینکه متوجه شویم که چه متراژ 
از نخ پیچیده شده است و یا اینکه مقدار پیچش نخ تار را به اندازه مناسب تعیین 
کنیم، وسیله خاصی الزم است. چون نخ ها در متراژهای بسیار زیادی به کار می روند 
و اندازه گیری آنها با متر معمولی و خط کش غیر ممکن است لذا از حرکت افقی نخ 
که در دستگاه چله پیچی جهت پیچیدن نخ ایجاد می شود کمک می گیرند و دستگاه 
شمارنده متراژ نخ را در جای مناسبی از دستگاه نصب می کنند. این دستگاه هر اندازه 
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به هنرجو توضیح دهید که جهت جلوگیری 
پیدا  ب(  تار  نخ های  ریختن  بهم  الف(  از 
کردن نخ های پاره شده در کوتاه ترین زمان 
ممکن ج( حفظ راپورت رنگی الزم است که 
نخ های تار حداقل به دو گروه تقسیم بندی 
شوند. تصویر 20 دسته بندی نخ های تار را 
نشان می دهد که هر دسته نخ را با ریسمان 
انجام  عمل،  این  به  می بندند.  مخصوصی 

عمل چپ و راست نخ های تار می گویند.

شمارنده هایی که برای شمارش نخ استفاده می شود ممکن است مکانیکی باشد. در 
این حالت نخ تار چرخی را می چرخاند و در نتیجه از طریق محاسبه محیط چرخ و 
تعداد چرخش آن، دستگاه میزان متراژ نخ را مشخص می کند. شمارنده های دیگری 
نیز وجود دارد که با تابش و بازتابش نور، میزان حرکت نخ را اندازه می گیرند. در 
صورتی که متراژ خاصی از نخ الزم باشد کنتور )شمارنده( را روی عدد مورد نظر 
شد،  پیچیده  استوانه  روی  الزم  مقدار  به  تار  نخ  آنکه  از  پس  تا  می کنند  تنظیم 

ماشین به طور اتوماتیک، متوقف شود.

متراژ چگونه عمل  با شمارنده  آن  گره زدن  و  تار  نخ  پاره شدن  سؤال: در صورت 
می كند؟ 

جواب: به محض پاره شدن یک سر نخ چون خود دستگاه چله پیچ متوقف می شود 
لذا دستگاه شمارنده نیز كه به صورت الکتریکی به چله پیچ وصل است نیز متوقف 
فعال  نیز  راه  اندازی مجدد دستگاه چله پیچ دستگاه شمارنده  به محض  و  می شود 
شده و ادامه می یابد. در صورتی كه الزم باشد چله برگردد، شمارنده نیز برمی گردد.

سؤال

نخ که از آن محل عبور کند را نشان می دهد. این دستگاه قابل تنظیم است یعنی 
روی متراژ معینی تنظیم می شوند به محض اینکه متراژ نخ به آن اندازه رسید دستگاه 
متوقف می شود. با متوقف شدن دستگاه ممکن است که نخ پاره شده باشد و یا طول 
پیچش به حد مناسب رسیده باشد. در حالت اول، نخ پاره شده را پیدا می کنیم و 
دوباره گره می زنیم و کار را ادامه می دهیم. ولی اگر متراژ نخ کامل شده باشد باید 
سرنخ های تار را برید و با دسته بندی نخ های تار کنار هم، طوری عمل می کنیم تا 

باز  کردن دوباره سر نخ ها در آهار زنی و یا نخ کشی آسان باشد.

شکل 20 صفحه 182 كتاب درسی
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شاید برای هنرجو سؤال شود که چرا نخ های تار 
را روی تامبور که انتهایش شیب دارد می پیچید؟ 
نظر  به  رسیدن  از  بعد  باندها  نخ های  جواب: 
طول  به  توجه  )با  ببرند  را  باند  بایستی  معینی 
چله( و باند دوم را شروع کنند. تعیین ضخامت 
این مقدار از نخ های باند توسط شیب مخروطی 
تعیین می شود. لذا مقدار شیبی که به باله های 
مخروطی می دهند جهت میزان قطر و ضخامت 
باز  تا  می شود  باعث  وجود شیب  است.  نخ  باند 
شدن هماهنگ همه نخ های تار امکان پذیر گردد.

شکل 21 صفحه 183 كتاب درسی

وقتی که نخ آماده پیچش می گردد و بایستی سر 
از تامبور مخروطی  باندهای نخ به یک نقطه ای 
وصل شود که با گردش تامبور باند را دور خودش 
بپیچد. لذا سر این باندها را روی سینی هایی که 

روی تامبور نصب شده اند پیوند می زنید.

شکل 22 صفحه 182 كتاب درسی

سر باندها را بر میخ های روی تامبور وصل نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ 
جواب: سرباندها آزاد می مانند و چله نخ از بین می رود و به هم می پیچد.

سؤال

بعد از پیوند سر باند به میخ مربوطه و با گره خاص دستگاه را فعال می کنند تا با 
گشتن تامبور باند نیز روی آن پیچیده شود. بعد از اتمام متراژ تنظیم شده، یعنی 
طول باند که از قبل تعیین شده است، سر باند را قطع می کنند و آنها را به طور 
خاصی داخل خود باند گره می زنند. به ازای هر باند یک گره روی مجموعه تامبور 
تامبور به  باندهای حاوی نخ روی  اینکه پیچش کلیه  از  بعد  و چله زده می شود. 
اتمام رسیده هم اکنون بایستی مجموعه این باندها را روی نورد بافندگی انتقال 
داد. در اینجا بعد از توقف تامبور سر گره زده هر باند را باز کرده و داخل شیار روی 
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اولین مورد اختالف در چله پیچی مستقیم نوع 
قفسه آن است که در شکل نشان داده شده 
 V است در چله پیچی مستقیم قفسه به شکل
می باشد و دارای ظرفیت بیشتری است. بوبین 
توقفات  لذا  آن جاگذاری می شود  رزرو روی 
ماشین کمتر است. سایر موارد در تجهیزات 
روی قفسه مانند راهنماها، ترمز دهنده ها، کنترل کننده ها و سرامیک های نگهدارنده مانند قفسه نوع 
موازی است. با نشان دادن تصاویر می توانید موارد اختالف اجزای ماشین چله پیچی مستقیم را با 

چله پیچی بخشی به هنرجو نشان دهید. 

برچسب حاوی چه اطالعاتی می تواند باشد؟ 
جواب: جنس نخ ـ نمره نخ ـ تعداد كل سر نخ تار ـ تراكم نخ تار ـ راپورت رنگ ـ 

كناره ها.

سؤال

نورد بافندگی که در انتهای ماشین چله پیچی قرار دارد وصل می کنند. بعد از اتمام 
گره های داخل این شیارها، نورد را فعال می کنند و تامبور را به حالت خالص و 
گردش معکوس در می آورند تا باندهای پیچیده شده روی نورد منتقل گردند. با 
اتمام این کار برچسب مخصوصی که حاوی مشخصات چله نخ مربوطه می باشد را 
روی چله نصب می کنند. و چله تمام شده را از جای خود خارج کرده و یا به انبار 

مخصوص چله و یا مستقیماً به بخش بافندگی منتقل می کنند.

چله پیچی مستقیم

اولین سؤالی که برای هنرجو پیش می آید این است که چرا به این نوع چله پیچ 
مستقیم می گویند و فرق آن با چله پیچی بخشی چیست؟ به هنرجو توضیح دهید 
که چون نخ ها مستقیماً روی نورد پیچیده می شود به این روش چله پیچی مستقیم 
می گویند. ولیکن نوردها در بافندگی استفاده نمی شود بلکه مجموعه سر نخ های 
اسنو  را  نورد  این  می شوند  تبدیل  نورد  یک  به  آهار  از  عبور  از  بعد  نورد  چند 
بافندگی می گویند و سپس این باندها به چله بافندگی تبدیل می شوند. چله بخشی 
مخصوص نخ هایی است که به آهار احتیاج ندارند. موارد اختالف و تشابه را با نشان 
توجیه کنید. در هنگام پخش  بهتر  به هنرجو  ویدئوهای مختلف  و  تصاویر  دادن 

ویدئو و اسالید از هنرجو سؤال کنید.

شکل 23 صفحه 188 كتاب درسی
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كنترل متراژ
در این دستگاه نیز مانند چله پیچی بخشی، کنترل متراژ وجود دارد. در ماشین های 
مدرن کنترل متراژ به صورت دیتا به دستگاه داده می شود. به این معنی که در 
ماشین  به  را  نخ  طول  به  مربوط  اطالعات  مربوطه  محل  در  و  دیجیتال  صفحه 

می دهند تا ماشین همان متراژ را بپیچد.

شکل 24 صفحه 190 كتاب درسی

در چله پیچی مستقیم شانه مقسم وجود ندارد بلکه از 
اندازه پهنای  به  شانه زیگزاگی خاصی که پهنای آن 
پهنای  یعنی  می باشد  می آید  نورد  روی  که  چله ای 
شانه قابل تنظیم است. این شانه سه نوع حرکت دارد. 
حرکت باز و بسته شدن به کمک لوال. حرکت عمودی، 
افقی و تراورسی. به خاطر اینکه نخ های عبوری از شانه 

و عمر مفید شانه زیاد باشد. فاصله شانه تا نورد کم است دلیل آن این است که نخ 
در این فاصله آزاد نباشد و ایجاد پا ملخی و در هم رفتگی نکند.

شکل 25 صفحه 191 كتاب درسی
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شکل پرز و غبار در سالن های نساجی بسیار مهم است 
و مواد مورد  از روی ماشین آالت  آنها  لذا دور کردن 
استفاده، جهت حفظ کیفیت محصول بسیار اهمیت 
دارد. در شکل 25 طریقه جمع کردن پرزها از روی 
مسیر  در  که  مکنده هایی  توسط  تولید  در حال  چله 

قرار دارند به وضوح نشان داده شده است. 

شکل 26 صفحه 191 كتاب درسی

به هنرجو یادآوری نمایید که در چله پیچی مستقیم، نخ های 
 )Back Beam( تار مستقیماً روی نورد اولیه پیچیده می شود
و مانند چله بخشی روی تامبور و به صورت باند پیچیده 
نمی شوند. در اینجا پهنای چله اولیه )Back Beam( با 
شانه زیگزاگ تنظیم می گردد. سر نخ های چله را به چند 
دسته تقسیم می کنند. و هر دسته را داخل شکاف های روی 
نورد جاگذاری می کنند و چله نورد را می پیچند. چله ای که 

روی نورد پیچیده می شود از نظر کمی و کیفی بایستی درست پیچیده شود.
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نورد چله پیچی مکانیزم هایی  باشد روی  تراکم و چگالی چله یکسان  اینکه  برای 
تعبیه شده که موارد کیفی فوق را با عملکرد بسیار مناسب انجام می دهد.

به همین خاطر مکانیزمی روی نورد در حال چله پیچی تعبیه شده که با زیاد شدن 
قطر اسنو، اطالعات مربوط به آن به کامپیوتر می رسد و هم زمان با آن فشار وارد بر 
چله به تناسب افزایش می یابد و از طرف دیگر با افزایش قطر چله سرعت دورانی 

نورد کاهش می یابد.

عوامل كمی دخیل در چله عبارت اند از: 1ـ تراكم چله 2ـ عرض چله 3ـ متراژ چله 
4ـ تعداد سرنخ

فاكتورهای كیفی عبارت اند از: 1ـ چگالی یکسان چله 2ـ گرد بودن چله

نکته مهم

چله پیچی مستقیم:
انجام  اپراتور  توسط  و  تولید دستگاه چله پیچ  كار  به  از شروع  قبل  تنظیمات  این 

می گردد.
مطابق  خاصی  دستورالعمل  كارگاه  هر  داخل  چله پیچ  دستگاه  نوع  هر  برای 
كاتالوگ دستگاه مربوطه وجود دارد. از طرف دیگر هر كارگاه برای خودش نیز یک 

دستورالعمل اجرایی دارد كه توسط اپراتور باید رعایت گردد.
آن  باید  لذا  دارد  خاصی  ترتیب  تنظیمات  انجام  مراحل  كه  بدهید  یاد  هنرجو  به 

ترتیبات خاص و اولویت بندی ها را رعایت كند.
در صفحه 192 جدول این تنظیمات آورده شده است. تصاویر نیز در جهت كمک به 
درک بیشتر مطلب آورده شده است. خود شما نیز می توانید جهت كمک به هنرجو 

در راستای تفهیم بیشتر مطلب تصاویر و ویدئوهای بیشتری را ارائه دهید.
به هنرجو آموزش دهید كه همیشه جهت سرویس هر دستگاه، ابتدا دستورالعمل 

دستگاه و كاتالوگ آن را مطالعه نمایند.
اجزای  و  قطعات  كردن  تمیز  جهت  فشرده  هوای  از  كه  دهید  آموزش  هنرجو  به 
دستگاه چگونه استفاده نماید به طوری كه به نخ های روی دستگاه و خود دستگاه 
قطعات  البه الی  كند؛  تمیز  فشرده  هوای  با  را  ماشین  قفسه  ابتدا  نرسد.  آسیب 
نرساند.  آسیب  نخ  به  تا  كند  بادگیری  را  كنترل كننده ها  و  راهنماها  ترمز دهنده، 
را  آن  متحرک  قطعات  و  كند  تمیز كاری  فشرده  هوای  با  را  اندازه گیری  سیلندر 
روغن كاری نماید. سیلندر فشار دهنده چله را تمیز كند و نقاط الزم را روغن كاری 
متوقف كننده  سیستم  نماید.  روغن كاری  را  نورد  به  مربوط  دنده های  چرخ  نماید. 
دستگاه را تنظیم نماید. بعد از اتمام این كارها محیط را كامالً نظافت نماید و پرزها 

و آشغال ها را درون سطل آشغال بریزد.
داخل  و  زمین  روی  گریس  و  روغن  روان كاری  حین  كه  دهید  آموزش  هنرجو  به 

فاضالب نریزد.
به هنرجو آموزش دهید در كلیه مراحل نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت كند.

فعالیت عملی

مثال 2
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محاسبات چله پیچی مستقیم:
به هنرجو یادآوری کنید که چون در چله پیچی مستقیم هم نخ ساده و هم نخ های 
دارای راپورت رنگی نیز به کار می رود لذا دو نوع محاسبه داریم که شرح می دهیم.

در مجموع دو نکته در چله پیچی مستقیم مد نظر است.
اول: تعداد نوردهای اولیه که باید تولید شود.

دوم: چه تعداد بوبین باید در قفسه چیده شده یعنی تعداد بوبین های مورد استفاده 
چندتاست؟ که با حل کردن چند مسئله این مورد بیشتر روشن خواهد شد.

چنانچه چله مورد نیاز بافندگی دارای عرضی معادل 100 سانتی متر باشد و تعداد 
سر نخ تار 4800 عدد باشد تعیین كنید كه چنانچه ظرفیت قفسه 600 جای بوبین 
باشد باید چند نوبت چله اولیه پیچیده شود )یعنی چند نورد اولیه تهیه شود( تا 

چله مورد نیاز آهار بافندگی تأمین شود.

مثال 1

حل:

     4800     تعداد سرنخ
8 = ــــــ = ـــــــــــــــــــــــــ = تعداد نورد مورد نیاز

      600    ظرفیت تعداد بوبین قفسه
بنابراین 8 نورد که هرکدام حاوی 600 سرنخ است را تهیه می کنیم و سپس این 
8 عدد را به یک اسنوی بافندگی تبدیل می کنیم. که می تواند به قسمت آهار نیز 

برده شود.

بافندگی  برای قسمت  به عرض 150 سانتی متر شامل 3000 نخ است كه  چله ای 
قفسه آن  كه ظرفیت  ماشین چله پیچی مستقیمی  با  است. می خواهیم  نیاز  مورد 
نیاز جهت قسمت  اولیه مورد  تعداد چله  كنیم.  بوبین است چله پیچی  500 جای 

آهار چند تا است؟ تراكم تار چقدر است؟

مثال 2

حل:
     3000     تعداد سرنخ تار

6 = ـــــــ = ــــــــــــــــــ = تعداد نورد مورد نیاز
      500     تعداد بوبین قفسه

بنابراین تعداد نورد مورد استفاده 6 خواهد بود.

                 3000    تعداد کل نخ تار
cm/تار 20 = ـــــــ = ــــــــــــــــ = تراکم تار

                  150        عرض نورد
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اگر در مثال 2 ظرفیت قفسه 400 عدد باشد آن وقت تعداد نورد مورد نیاز قسمت 
آهار چند تا می شود؟

مثال 3

چنانچه تراكم نخ تار روی چله 24 سر نخ باشد و عرض تمام چله 160 سانتی متر 
باشد اگر ظرفیت قفسه 800 بوبین باشد موارد مجهول زیر را پیدا كنید.

1  تعداد نورد مورد نیاز قسمت آهار چند تاست؟
2  تعداد بوبین مورد نیاز روی قفسه چند عدد خواهد بود؟

مثال 4

        3000       تعداد نخ تارحل:
7/5 = ـــــــ = ــــــــــــــــ = تعداد نورد

         400     تعداد بوبین قفسه
چون تعداد نورد را باید عدد صحیح و بزرگ تر گرفت بنابراین عدد 8 را انتخاب 

می کنیم.
حاال به 2 روش می توان عمل کرد.

الف( 7 عدد از نورد با قفسه 400 بوبین عمل کرد و در نتیجه
نخ تار  2800 = 7×400 = تعداد کل تار
سرنخ تار نورد هشتم  200 = 2800-3000 = تعداد تار باقی مانده

ب(
3000                    

سرنخ تار 375 = ــــــ = تعداد سرنخ برای هر نورد
8                        

بنابراین 8 عدد نورد که هرکدام 375 سرنخ تار دارد را تهیه می کنیم. و در نهایت 
آنها را به یک اسنو بافندگی تبدیل می کنیم.

حل:
عرض نورد × تراکم نخ تار = تعداد کل سرنخ تار
تعداد کل نخ تار  3840 = 160×24 = تعداد کل سرنخ تار
تعداد نورد  4/8 = 800÷3840 = ظرفیت قفسه ÷ تعداد کل نخ تار = تعداد نورد مورد نیاز
چون تعداد نورد عدد صحیح نیست آن را به عدد بزرگ تر صحیح تبدیل می کنیم 

یعنی عدد 5
تعداد نورد ÷ تعداد کل نخ تار = تعداد بوبین روی قفسه
  بوبین هر قفسه  768 = 5÷3840 =                               

در روش الف و در نورد هشتم تعداد سرنخ های روی نورد كمتر می شود و در نتیجه 
تراكم سرنخ را نیز به همان نسبت كاهش داد تا اسنو بافندگی از تراكم یکنواختی 

از نخ تار برخوردار گردد.

تذكر مهم
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آهار زنی:
با  در حین حرکت  نخ ها  درگیری  و  باال  وجود سرعت های  با  نساجی  در صنعت 
قطعات  با  نخ ها  و  با هم  نخ ها  بین  اصطکاک  وجود  ماشین،  قطعات  با  و  یکدیگر 

ماشین امری اجتناب ناپذیر است.
لذا در صنعت بافت پارچه که نخ ها مدام در حال حرکت افقی و حرکت عمودی به 
باال و پایین است )باز شدن دهانه های تار( حین عبور از میل میلک ها، المل ها و ... 
مرتباً به هم ساییده می شوند و نازک تر و کم استقامت تر می گردند. از طرف دیگر 
پرز روی سطح نخ یکی دیگر از عوامل ایجاد اصطکاک بیشتر است در نتیجه نخ به 
سرعت پاره خواهد شد، لذا نخ های یک ال و کم استقامت را باید با یک الیه )فیلم( 
از موادی بپوشانند تا استحکام نخ افزایش یابد. بعد از عملیات بافت باید بتوان آن 
را به راحتی از نخ ها جدا کرد. به این مواد آهار می گویند و به این عمل آهار زنی و 

به عمل پاک کردن آن از روی نخ آهار زدایی می گویند.
این ساده ترین توجیهی است که برای هنرجو می توانید دلیل آهار زنی را بیان کنید.

یعنی توفیق و یا عدم توفیق در امر تولید و بافت پارچه در گرو نحوه کار مقدمات و 
خصوصاً آهار زنی می باشد. کلیه خصوصیات مواد آهاری و اهداف آهار زنی در کتاب 
آمده است که دیگر در اینجا نیازی به تکرار آنها نیست. فقط به ذکر چند مسئله 

در مورد آهار می پردازیم.
برای نخ های گوناگون و با توجه به مورد مصرف آن، نسخه های مختلفی برای آهار 
وجود دارد برای اینکه به هنرجویان در این باره توجهات الزم را بدهید بهتر است از 
طریق تحقیق این موضوع را بررسی کنند و به نتایج مورد نظر دست یابند. خواص 

آهار های مختلف و نحوه کاربرد آنها را به عنوان تکلیف به هنرجویان بدهید.
ماشین آهار زنی:

دستگاه آهار زنی از 4 قسمت تشکیل می شود.
1  قفسه نوردها
2  مخزن آهار
3  خشک کن

4  پیچنده 
با نشان دادن تصاویر و ویدئوی این قسمت ها را به هنرجو بیشتر بشناسانید. 

به هنرجو یادآوری کنید که قفسه ماشین آهار زنی مانند قفسه ماشین چله پیچی 
نیست و کامالً با آن متفاوت است. تفاوت در این است که روی قفسه ماشین آهار 
نوردهای سنگین حاوی چله به صورت افقی و پشت سر هم و در یک طبقه یا دو 

چون همه نوردها، تعداد یکسانی نخ تار دارند. بنابراین تراکم نخ تار روی هر نورد 
با هم برابر خواهد شد.
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طبقه قرار می گیرند و هم زمان چند نورد با هم باز می شوند و نخ های آنها به ماشین 
آهار جهت آهار خوردن وارد می شوند. در واقع چندین اسنو با هم آهار می خورند.

شکل 3 ـ نوردهای آهار و دستگاه آهار زنی

1   انواع ماشین های آهار
2   جاگذاری نوردهای حاوی چله روی قفسه ماشین آهار

3   مخزن آهار
4   خشک كن آهار

5   خشک كن با استفاده از سیلندرهای داغ
6   استفاده از جریان هوای داغ در خشک كن

7   چوب های )میله های( چپ و راست
8   شانه آهار.

بعد از مرحله آهار زدن و عملیات بافت بایستی این مواد آهاری از روی نخ ها گرفته شود.

نکات مهم

از  از هنرجویان بپرسید چرا؟ به این عمل آهار زدایی گویند. در آهارزدایی عموماً 
آنزیم ها استفاده می شود که شرح آن در کتاب درسی آورده شده است.

كنترل های رایج در آهار زنی:
1  درجه پلی مریزاسیون آنها
2  درجه هیدرولیز شدن آنها

3  ثبات آنها در مقابل ویسکوزیته
4  ثبات آنها در مقابل حرارت

5  قابلیت چسبندگی مواد آهاری
6  سهولت در آهار زدایی

كنترل هایی كه باید روی نخ تار انجام شود.
1  قدرت تفکیک شدن نخ

2  پرز دهی هنگام تفکیک شدن نخ
3  میزان خسارت هنگام تفکیک نخ
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4  انعطاف پذیری هنگام تفکیک شدن نخ
5  مشکالت آهار زدایی از روی نخ

6 شفافیت فیلم نازک آهار روی نخ
7  نرمی و لطافت فیلم آهار روی نخ

8  کنترل قیمت تمام شده نخ
كنترل های مهم روی ماشین آهار 

الف( كشیدگی: کشیدگی ها در قسمت های مختلف ماشین تغییر می کند و به 4 
قسمت تقسیم می شود:

1  کشیدگی در قسمت خشک شامل قسمت نوردهای آهار
2  کشیدگی در قسمت خشک شامل قسمت خشک کن

3  کشیدگی در قسمت خشک شامل قسمت پیچش روی نورد
4  کشیدگی در قسمت خیس شامل قسمت ظرف آهار

شکل 5 ـ شانه های جدا ساز تارهای آهار خوردهشکل4ـ سیلندر های خشک كن آهار

در شکل 4 و شکل 5 قسمت های یک ماشین آهار را مشاهده می کنید.
كنترل های حین عملیات آهار زنی:

1  میزان کشیدگی نخ
2  اندازه گیری های مخزن آهار
3  اندازه گیری های ویسکوزیته

4  اندازه گیری غلظت آهار
5  کنترل فشار در سیلندرهای فشار دهنده

6  کنترل قسمت های خشک کن
7  قسمت اصطکاک، ساییدگی و تاب خوردن

8 تعیین مقدار ماده آهار تا باعث تغییر رنگ نخ نشود.
9 وجود مواد حل نشده آهار در محلول آهار که باعث بروز مشکل در آهار زنی می گردد.

10  فشار غلتک های فشارنده نخ 
11  میزان رطوبت نخ
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نحوه ارزشیابی: مطابق جدولی که ارائه شده است به هر کار نمره 1 الی 3 تعلق 
می گیرد.

کلی  طور  به  را  مطالب  ولی  است  انتظار  از  پایین تر  در سطحی  هنرجو  1ـ  نمره 
می داند.

را  نظر  مورد  کار  می تواند  و  می کند  عمل  انتظار شما  در سطح  هنرجو  2ـ  نمره 
درست انجام دهد.

نمره 3ـ هنرجو باالتر از سطح انتظار می باشد و عالوه بر انجام کار، قادر به تجزیه 
و تحلیل کار نیز هست.

تذكر: نمره ها باید 1 یا 2 و یا 3 باشد و اعشار نداشته باشد.
به ازای هر کاری که در جدول ارزشیابی ذکر شده است 5 نمره مستمر در نظر 

گرفته شود. نمره مستمر فقط می تواند اعشار 0/5 داشته باشد.
ارزشیابی پودمان 5 چله پیچی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف

1چله پیچی به روش بخشی1

2چله پیچی به روش مستقیم2

2آهار زنی3

1آهارگیری4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، 
توجهات زیست محیطی و نگرش:

1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار
2ـ استفاده از لباس کار و کفش ایمنی

3ـ تمیز کردن دستگاه و محیط کار
4ـ رعایت دقت و نظم

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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