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 مواد و مصالح قالیبافی

بدلیل زبر بودن زیاد استفاده نمی کنند به همین علت از پشم گوسفند که عموما در  زبرای بافت قالی از پشم ب

نژادهای مخصوص پرورش داده می شود استفاده می گردد. پشم اگر سفید باشد رنگ مورد نظر رابهتر به خود 

 .کرد« نگ زدایی ر» پشم رنگین را « رنگرزی » جذب می کند بنابراین می توان قبل از 

 .رشته هایی خشن، صاف، استخوانی و کال زبر است که از گوسفند بدست می آیدپشم:  -7

رشته موهایی نرم و نازک است که حالت مجعد و فنری دارد و عموما از زیر بغل و سینه گوسفند  :کرک-۲

 .بدست می آید

 .از گوسفندان ایران کرک کمی می توان بدست آورد

ن پشم، برای بافت پارچه های کشمیر و ماهوت بکار می رود و پشمی که برای بافتن طنابهای پشمی ظریفتری

استفاده می شود خشن ترین پشم است قطر پشم کشمیر سه میلیمتر است و در عین حال بسیار گرم و محکم و 

 .سبک است

با  وبی و بدی پشم را در کارخانهپشم و کرک بنوبه خود از نظر کیفیت به چند قسمت تقسیم می شوند. میزان خ

شماره بندی مشخص می کنند. البته الزم به تذکر است که روش شماره بندی تا دوره قاجار در ایران مرسوم 

 است گردیده ایران وارد خارجی کارخانجات کدهای جهانی محافل با صنعت این ارتباط بدلیل  نبوده اما بعدا

 .آزمایشها و پژوهشهای الزم انتخاب کرده اند انجام از پس را کدها این کارخانجات

شروع می شود که این عدد نمایانگر کلفت ترین پشم است و بتدریج هر چه جلو می رویم  ۸شماره های پشم از 

 :می رسیم که نازکترین پشم است. شماره ها بدین قرارند ۴۲پشم نازکتر می شود تا اینکه به پشم شماره 

۴۲ ،۴۴ ،۴۲ ،۸۸ ،۸۱ ،۸۲، ۸۴ ،۸۲ ،۸ 

 :شماره های کرک عبارتند از

 الی دوال ۴۸الی دوال،  ۲۸ال ،  ۲۸

الی دوال  ۴۸ال می گویند و مطابق با کرک  ۱جدیدا کارخانه نساجی کاشان کرکی تولید می کند که به آن 

 .است

ذاری می ره گیکی دیگر از مصالح قالیبافی است که از پنبه بدست می آید. نخ را نیز نظیر پشم شمانخ:     9٫

 :کنند و شماره های آن بقرار زیر است

   ال ۹ال ،  ۸۴ال ،  ۸۱ال ،  ۸۸ال  ۴ال،  ۴۲

قابل توجه است که در مورد نخ، شماره ها از کلفت ترین بسوی نازکترین نخ سیر می کند بطوری که از این نظر 

اشت نخ را با دوک نخ ریسی برعکس شماره پشم است. در قدیم که کارخانه های مخصوص تابیدن نخ وجود ند

 .می تابیدند. برای شناخت سابقه نخ ریسی نخست باید به نقاشیهای روی تابوت و مقایر فراعنه رجوع کنیم

در یکی از این نقاشیها که زندگی روزمره فرعون و اطرافیان را نشان می دهد به یک چرخ ریسندگی برمی 

 . خوریم



سال پیش وجود داشته و تا کنون نیز تغییر زیادی  ۱۲۲۲حدود  پس نتیجه می گیریم که چرخ ریسندگی از

 .نکرده است

ال هم وجود داشته این نوع  ۹می گویند. الزم به توضیح است که قبال نخ نازکتر از « چله » به نخهای نوع اعال 

 .فاده می کنندال از ابریشم است ۱ال( از کشورهای خارجی راهی بازار ایران می شده است. االن بجای نخ ۱نخ ) 

 .ال استفاده شود نخها ممکن است بر اثر کوچکترین فشار پاره شوند ۹ از نازکتر  اگر در چله کشی از نخ

الیافی نرم، شفاف، ظریف و محکم است که از کرم ابریشم بدست می آید و از آن در بافت قالیهای ابریشم:  -4

 .بسیار نفیس استفاده می شود

 شناخت قالی

 .که در زیر می آید قالی کرک بافت ، بهتر از قالی پشم بافت است بداللیلی

کرکها بعلت مجعد بودن بهتر به هم تابیده می شوند ولی وقتی پشمها چند ال شوند کامال به یکدیگر نمی (۸

 .تابند

حفظ می کند کرک چون باریکتر از پشم است رنگ را تا اعماق خود می پذیرید و برای مدتهای مدید آن را  (۴

 .ولی پشم پس ار مدتی تحت عواملی همچون نور آثار جوی و غیره رنگ خود را از دست می دهد

 .دوام کرک بیش از پشم است و به همین دلیل قالی کرکی عمر بیشتری دارد (۳

 :قالیهای ابریشمین بسیار عالی و گرانقیمت هستند اما به چند دلیل ایدال نمی باشند

 .اق بودن ابریشم و انعکاس نور نقش قالی خوب دیده نمی شودبعلت بر(  ۸

 .ابریشم عایق خوبی در مقابل سرما و گرما نیست و قالی آن جنبه تزیینی دارد (۴

بدلیل لیز بودن ابریشم قالی در زیر پا سر می خورد رنگهای گرم قالی زودتر از بین می روند زیرا نور     ۳٫

نگهای قرمز قالیها چندان ثابت نیستند اما یک نوع رنگ قرمز مخصوص وجود دارد بیشتری را جذب می کنند. ر

بدست می آید این حشره شبیه به کفشدوز است از ابتدای تاریخ بشر با این « کرمز» که از حشره ای به نام 

جنوب حشره آشنایی داشته و از ماده رنگی آن استفاده می کرده است. پرورش این حشره در گذشته دور در 

ایران مرسوم بوده است جسد مقادیر زیادی از این حشرات پس از جمع آوری و اعمال کارهای بخصوص نوعی 

 رنگ قرمز تولید می کند که بادوام و مرغوب است قیمت این رنگ در ایران بسیار گران است

 .طبق گفته بعضی از زبان شناسان کلمه قرمز نیز از نام همین حشره اقتباس شده است

« درشت بافت» و « ریز بافت» لب دیگر در مورد شناخت قالی دانستن انواع بافت آن است که عبارت از: مط

است. قالی ریز بافت نسبت به دیگری مرغوبتر است در مورد تعداد رجها نیز که در مرغوبیت قالی نقش بسزایی 

 .دارند بعدا توضیحات الزم خواهد آمد

ه برای رنگرزی پشم قالی از آنها استفاده می شود و دوام این رنگها می طرح قالی و همچنین نوع رنگهایی ک

 .توانند مالکی برای یک قالی خوب باشند



 اجزاء قالی

 .یا گوشت قالی تشکیل شده است« پرز» و « پود » و « تار» یک قالی از 

مکن است از ابریشم پشم تار: عبارت از نخهایی است که موازی یکدیگر در طول قالی قرار می گیرند این نخها م

 .یا پنبه باشند

 دارم قالی عبور» پود: عبارت است از رشته نخهایی که بصورت موازی از بین نخهای تار گذشته و بطور افقی از 

داده می شوند. جنس این نخها معموال در قالیبافی عالی ابریشم در قالیهای خوب و متوسط پشم و در قالیهای 

 .دمعمولی نخ پنبه می باش

پرز: پشمی است که باعث بوجود آمدن طرح و رنگهای مختلف در قالی می شود. جنس پرز در قالیهای ممتاز 

 .ابریشم و در سایر قالیها از پشم است. گوشت فرش بوسیله تارهای گره خورده بوجود می آید

 انواع قالی

 سانتیمتر ۱۲×۱۲پشتی : به ابعاد     ۸٫

سانتیمتر علت انتخاب اسم خرک بخاطر آن است که این نوع قالی بر  ۱۲×۹۲الی  ۸۲۲خرک: به ابعاد     ۴٫

 .پشت خر قالب می شود

 متر ۸×۱/۸ذرع و نیم: بطور کلی به ابعاد     ۳٫

 متر ۲۲/۸× ۴۲/۴الی  ۳۲/۴قالیچه : به ابعاد     ۲٫

 متر ۸۲/۸×۸۲/۴پرده ای: نوعی از قالیچه که به دیوار زده می شود به ابعاد     ۱٫

 ۳×۲د از انواع فوق بقیه قالیها را از روی طول و عرض آنان به متر نام می برند. مثال قالیهایی به ابعاد: بع

۱/۳×۱/۴×۳×۴ 

 .اندازه قالیهای بزرگتر از انواع یادشده بستگی به سفارش دارد

 تکنیک بافت قالی

ند جنس گره ها از پشم کرک یا اساس کار قالیبافی را گره هایی که برروی تارقالی زده می شود تشکیل می ده

ابریشم است که قبال به رنگهای دلخواه درآمده اند هر قدر تعداد این گره ها در سطح قالی بیشتر باشد مرغوبیت 

و استحکام قالی زیادتر می شود. طریقه گره زنی در نقاط مختلف ایران فرق می کند. معموال دو نوع گره در تمام 

 . ایران بکار برده می شود

گره فارسی بافت که بیشتر در شهرهای مشهد، اراک، قم، اصفهان، کرمان و اطراف تهران رواج دارد. درگره     ۸٫

از کناره تار به عقب برده می شود و از بین دو تار بیرون می آید و تار دوم را دور می زند و از « پرز » فارسی نخ 

د و سفت می کنند. بعبارت دیگر گره فارسی که روی یک میان دو تار بیرون می آید سپس آن را بیرون می کشن

 می رت بافت ریز آن قالی و دهد می آفرینی –تار زده می شود و ظریفتر است به بافنده امکان بیشتری در نقش 

 .گره در هر هفت سانتیمتر ایجاد کرد ۸۸۲ تا توان می روش این با شود

کمن صحرا و روستاهای اطراف همدان رواج دارد. در این نوع گره ترکی بافت که بیشتر در آذربایجان تر    ۴٫



از روی دوتار و از کنار آنها به عقب برده می شود و سپس از داخل تارها به جلو برمی گردد و « پرز» گره نخ 

 .سفت می شود

 گره ترکی دو تار را در برمی گیرد و در نتیجه بافت آن درشت تر

استفاده شود، می « پرز» با این روش اگر چله از ابریشم باشد و از کرک برای اما محکمتر و با دوامتر می شود. 

 .گره در هر جفت سانتیمتر ایجاد کرد ۸۲توان تا 

گاهی بافت قالی را از چپ یا راست شروع می کنند. هر یک از این دو طریق گره زنی دارای گره های جفتی 

 .است. این نوع بافت تقلبی است

حی نرم بر روی بافته ایجاد می کند که قالی را بصورت یک زیر انداز راحت و نرم در می مجموعه گره ها، سط

 .است امکان نقش آفرینی را در قالی به نسبت گلیم تا حد زیادی افزایش می دهد« نقطه ای» آورد. گره چون 

نخهای ردیف عقب  را از پشت« پود کلفت» را باال می بریم و بوسیله سیخ « هاف» پس از بافته شدن یک رج 

« پود نازک» چله رد می کنیم و بعد با شانه روی تمام این رج می زنیم سپس هاف را پایین می آوریم و این بار 

 ۱/۴را با سیخ از پشت نخهای ردیف جلو چله رد می کنیم و با شانه برروی آن می کوبیم . با این عمل پود نازک 

های ردیف عقب و جلو بصورت زنجیری پیچیده می شود در حالی برابر طول رج مصرف می شود زیرا دور چله 

 .که پود کلفت به اندازه طول رج مصرف می شود

 .عمر قالی به پود نازک بستگی نام دارد. مثال عمر یک قالی با پود نازک ده سال و بدون آن دو سال است

ود. رفوگری عملی بسیار مشکل گفته می ش« رفوگری» در کنار قالیبافی شغل دیگری وجود دارد که به آن 

 .دقیق و پر زحمت است. بنابراین یک رفو کار حتما بایستی به فن قالیبافی آشنا باشد

 


