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بسياری از انسان ها ساعت های زيادی از زندگی خود را در محيط کار می گذرانند . برای اين که بدن انسان 
سالم بماند، بايد محيط کارگاه مناسب باشد تا به او آسيبی نرسد.

در اين درس، با  توصيه هايی که رعايت آن ها باعث سالمتی بافنده در محيط کار می شود آشنا می شويم.
     همه ی عواملی که در محيط کار سالمت بافنده را تهديد می کنند، در چهار گروه قرار می گيرند: ١ــ عوامل 

فيزيکی ٢ــ عوامل شيميايی ٣ــ عوامل بيولوژيکی ٤ــ عوامل فردی 

١ــ عوامل فيزيکی
نور، دما و حرارت، رطوبت محيط کار و وسايل و ابزار کار، عوامل فيزيکی هستند. 

نکات ايمنی و بهداشتی مربوط به عوامل فيزيکی در محيط کارگاه قالی بافی عبارت اند از:
 نور محيط کارگاه بايد مناسب باشد تا چشم بافنده آسيبی نبيند.

 کارگاه بايد دارای پنجره و دستگاه تهويه ی هوا (هواکش) باشد، تا هوای محيط جريان کافی داشته باشد و 
پرزهای پشم از طريق تنفس وارد دهان و بينی نشوند.

 رنگ ديوارها بايد روشن باشد (بهتر است سفيد باشد).
 دار قالی بافی را بايد متناسب با قد بافنده تنظيم کرد.

 کف صندلی بايد با روکش نرم و مناسب پوشانده شود.
 عرض نيمکت يا صندلی بايد حداقل ٣٥ سانتی متر باشد.

 دارها استاندارد باشد. 
 دار کنار بخاری قرار داده نشود.
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 برای جلوگيری از خستگی پاها، زير پايی مناسب موجود باشد.
 در کارگاه جعبه ی کمک های اوليه و کپسول آتش نشانی وجود داشته باشد.

بيشتر بدانيم

دار استاندارد، دار عمودی ( ايستاده ) و پايه داری است که بتوان آن را با قد بافنده تنظيم کرد تا 
به کمر، ستون مهره ها و پای او آسيبی وارد نشود.
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٢ــ عوامل شيميايی 
منظور از عوامل شيميايی، مواد استفاده شده در رنگ آميزی پشم، پنبه و هم چنين مواد پاک کننده است. نکات 

ايمنی و بهداشتی مربوط به عوامل شيميايی در محيط کارگاه  عبارت اند از: 
  مواد مصرفی (پنبه، پشم و ابريشم ) بايد استاندارد و بهداشتی باشند تا باعث بيماری های پوستی و تنفسی 

بافنده نشوند.
تا  کند  اسـتفاده  ماسک  از  بايد  بافنده  عفونی،  تنفسی و  بيماری های  حساسيت و  ايجاد  از  جلوگيری  برای    

گرد  و غبار وارد دهان و بينی او نشود.

 مواد شيميايی که برای تميز کردن کف کارگاه به کار می روند، خارج از محيط کارگاه نگه داری شوند.
 بافنده از روپوش استفاده کند تا ذرات پشم به لباس او نچسبند.

 برای مبارزه با آتش سوزی احتمالی، وجود کپسول آتش نشانی در محيط کارگاه ضروری است.
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٣ــ عوامل فردی 
عوامل فردی، عواملی هستند که تنها به خود فرد وابسته اند. نکات ايمنی و بهداشتی مربوط به عوامل فردی در 

محيط کارگاه قالی بافی عبارت اند از:
 برای حفظ سالمتی و رفع خستگی، بافنده بايد هر ٤٥ دقيقه، زمان کوتاهی حرکات ساده ی ورزشی انجام 

دهد.
 فاصله ی چشم بافنده تا محل بافت از ٣٥ سانتی متر کمتر نباشد.

درد  پا  و  کمردرد  دچار  و  نباشند  آويزان  پاهايش  تا  کند،  استفاده  مناسب  پايی  زير  از  بافنده  بافت،  هنگام   

نشود.
ضروری  کارگاه  در  اوليه  کمک های  جعبه ی  وجود  جراحات،  اوليه ی  مداوای  و  پانسمان  برای  ضمن  در 

است.
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١ــ نور و دما جزو کدام يک از عوامل محيط کار هستند؟

الف) فيزيکی 
ب) شيميايی 

ج) بيولوژيکی 
٢ــ مواد پاک کننده ی کارگاه جزو کدام يک از عوامل محيط کار هستند؟

الف) فيزيکی 
ب) شيميايی 
ج) بيولوژيکی

٣ــ بيد، انگل ها و ميکروب ها جزو کدام يک از عوامل محيط کار هستند؟
الف) فيزيکی 
ب) شيميايی 
ج) بيولوژيکی

٤ــ جمله های زير را کامل کنيد:
 نور محيط کارگاه بايد مناسب باشد تا ..............  بافنده آسيبی نبيند.

 دار قالی بافی را بايد متناسب با ............. بافنده تنظيم کرد.
 برای جلوگيری از بيماری های تنفسی و عفونی، بافنده بايد از ......................... 

اسـتفاده کند تا گرد و غبار وارد دهان و بينی او نشود.
 برای نگه داشتن پشم به مدت طوالنی، بايد البه الی آن مواد ................. گذاشت.

 برای حفظ سالمتی و رفع خستگی، بافنده بايد هر ٤٥ دقيقه زمان کوتاهی ............... 
انجام دهد.

خودآزمايی
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فعاليت

١ــ محيط کارگاه خود را بررسی کنيد: 
    بله   خير 

 آيا کارگاه شما دستگاه تهويه دارد؟  
 آيا نور کارگاه مناسب است؟  
 آيا صندلی و دار قالی متناسب با قد شماست؟  
 آيا در کارگاه جعبه ی کمک های اوليه وجود دارد؟  
 آيا وسايل جعبه ی کمک های اوليه کامل است؟  

پاسخ های خود را با پاسخ های دوستانتان مقايسه کنيد و در صورت وجود مشکل در کارگاه، از 
نماينده ی کالس بخواهيد،  با مدير مدرسه برای رفع مشکالت صحبت کند. 

٢ــ رفتار خود را در کارگاه از نظر رعايت نکات ايمنی و بهداشتی بررسی کنيد: 
    بله   خير

 روپوش می پوشم.  
 از زير پايی استفاده می کنم.  
 ماسک می زنم.  
 در حين کار برای زمان کوتاهی ورزش می کنم.   
 پس از پايان کار، وسايل را در جايشان می گذارم.  
 پس از پايان کار، دست های خود را با آب و صابون می شويم.   
به پاسخ های خود نگاه کنيد:                                                                         
 آيا شما عوامل مؤثر بر سالمت فردی را در محيط کار رعايت می کنيد؟ 

بله            خير               

 آيا رفتار ی وجود دارد که شما بايد تغيير دهيد؟ توضيح دهيد.
٣ــ درباره ی پرسش های زير با هم کالسی هايتان بحث کنيد:

 چرا در محيط کارگاه روپوش می پوشيم؟

 چرا هنگام بافتن قالی از زير پايی استفاده می کنيم؟
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 چرا در محيط کارگاه ماسک می زنيم؟

 چرا هر ٤٥ دقيقه، برای مدت کوتاهی ورزش می کنيم؟

 چرا پس از پايان کار، وسايل را در جايشان می گذاريم؟

 چرا پس از پايان  کار دست های خود را با آب و صابون می شوييم؟

با کمک معلم خود، روش استفاده از کپسول آتش نشانی را تمرين کنيد. ٤ــ 
٥ ــ وسايل موجود در جعبه کمک های اوليه را بررسی کنيد و بگوييد هر وسيله چه کاربردی دارد.
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بيشتر بدانيم

نگه داری از قالی
عوامل نابود کننده ی  قالی عبارت  اند از: بيد زدگی، آتش و رطوبت. 

برای جلوگيری از بيدزدگی قالی کارهای زير را انجام دهيد:
 قالی را در هوای آزاد و دور از محيط مرطوب و تاريک قرار دهيد.

 هر چند وقت يک بار، مقداری نفتالين، کافور، يا تنباکو زير قالی قرار دهيد تا بيد وارد قالی 
نشود يا از ِاسپری های حشره کش و يا محلول کافور برای ضد بيد کردن  قالی استفاده کنيد.

 اگر قالی برای مدتی طوالنی پهن است، هر چند وقت يک بار آن را جا به جا کنيد تا هوای آزاد 
به زيرآن برود و بيد وارد آن نشود.

٢ــ با نگه داری درست و مناسب از قالی طول عمر آن بيشتر می شود. برای  نگه  داری از قالی 
توجه داشته باشيد:

باعث  شود،  تا  قالی  از  قسمتی  اگر  چون  باشد.  متناسب  اتاق  اندازه ی  با  بايد  قالی  اندازه  ی   
َتَرک خوردگی آن می شود.

 قالی را نبايد روی زمين گچی يا آهکی پهن کنيد. چون گچ و آهک قالی را می  پوساند.
 بهتر است  ريشه های قالی را زير آن پنهان کنيد تا در اثر رفت و آمد ساييده نشوند.
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 قالی را کنار بخاری و مواد شيميايی قرار ندهيد.
 چيزهای سنگين و نوک تيز روی قالی نگذاريد.

 هر چند وقت يک بار،  قالی را جابه جا کنيد تا همه جای آن پا بخورد.
 از تابش مستقيم نور خورشيد روی قالی جلوگيری کنيد.

 بهتر است برای زير فرش از موکت استفاده کنيد تا هرگونه رطوبت احتمالی را جذب کند و مانع 
آسيب رسيدن به قالی شود.

 اگر قالی به حالت لوله شده يا تا شده نگه  داری می شود، روی قالی تنباکو يا نفتالين بريزيد.
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درس دوم

آشنايی با قالی



١٢

درس دوم

تعريف فرش
 به هر زير اندازی فرش می  گويند. بنابراين می توان قالی، گليم،  نمد و زيلو را فرش دانست.

امروزه برای تزئين ديوارهای خانه هم از قالی استفاده می کنند؛ مثل تابلو فرش. اما در کشور ما ايران، مردم 
معموالً از قالی برای فرش کردن اتاق  ها استفاده می  کنند.

نوعی از قالی که با دست بافته می شود، «قالی دست باف» ناميده می شود. اين گونه قالی  ها ارزش زيادی دارند.
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مشخصات قالی دست باف
١ــ دارای تار و پود است.   

٢ــ پرز دارد. 
٣ــ پرزها دور تارها گره خورده  اند.

  امروزه با پيشرفت علم، قالی به کمک ماشين بافته می شودکه به آن «قالی ماشينی» می  گويند.           

پشت قالی دستباف

پشت قالی ماشينی
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١ــ در قالی دست باف پرزها دور تارها ......................

٢ــ ارزش قالی دست باف از قالی ماشينی ....................... است.

١ــ در صورت امکان يک قالی دست باف را با يک قالی ماشينی مقايسه کنيد.
و  جست و جو  را  فرش  تابلو  و  قالی  انواع  تصويرهای  و  شويد  اينترنت  وارد  مربی  باکمک  ٢ــ 

مشاهده کنيد و به مقايسه ی انواع آن ها بپردازيد. 

فعاليت

خودآزمايی
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انواع قالی از نظر اندازه
قالی در اندازه های گوناگون  و به شکل های متفاوت بافته می شود. معروف ترين انواع آن  عبارت اند 

از:
١ــ قالی معمولی: فرشی است که مساحت آن از ٤ مترمربع بيشتر است.  اندازه های معمولی

  قالی های مورد استفاده در خانه ها عبارت  اند از: ۶ متری، ۹ متری و ١٢ متری.

بيشتر بدانيم

٢ــ قاليچه: به فرش هايی گفته می شود که مساحت آن ها از ٤ مترمربع کمتر است. 

٣ × ٢ متر

١/٥ × ١ متر
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می  تواند  مثالً  آن  اندازه  ی   ) می کنند  پهن  پله ها  راه  و  راهروها  در  که  است  فرشی  کِناره:  ٣ــ 
١٠×٣ متر باشد).

٤ــ پادَری: به قاليچه هايی که اندازه  ی آن  ها متناسب با پاَگرد در است، پاَدری می گويند.

٥ ــ پُشتی:  قاليچه هايی هستند که مساحت آن ها کمتر از يک متر مربع است (اندازه  ی آن ها مثًال 
می  تواند ٩٠× ٦٠ سانتی  متر باشد).

١٠ × ٣ متر

٩٠ × ٦٠ سانتی متر
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تشخيص و انتخاب 
مواد اوليه ی قالی بافی
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مواد اوليه بافت قالی

همان طورکه برای تهيه  ی هر  غذايی به  موادی خاص نياز است، برای بافتن يک قالی هم به مواد اوليه احتياج 
داريم.

مواد اوليه  ای که در قالی بافی به کار می روند، عبارت اند از:
١ــ پشم                             ٢ــ پنبه                                     ٣ــ ابريشم

آن  ها «الياف  به  که  می  شود  استفاده  قالی بافی  در  هستند،  بشر  دست  ساخته  ی  که  هم  ديگری  الياف  از  امروزه 
مصنوعی» (مانند پلی استر  و ريون) می گويند.

اين الياف در بافت قالی های ماشينی به کار می  روند.

الياف ابريشمی الياف پشمی            الياف پنبه ای    
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الف) پشم: اليافی که روی بدن گوسفند، بز و شتر می رويد. «پشم» ناميده می شود. به پشم هايی که بسيار ظريف 

هستند ودر البه الی موی بز يا شتر می رويند «کرک» گفته می شود.
پشم گوسفند را در فصل  های بهار و پاييز می  چينند.

نازک،  گوسفند،  بودن غذای  بهتر  بودن آب وهوا و  مناسب  تر  بهار چيده می شود، به علت  پشمی که در فصل 
براق، محکم، بلند و نرم است.

چيدن پشم به دو روش انجام می شود:  با قيچی دستی و با قيچی برقی.

برای  پشم  ازگبه  ها،  بعضی  در  ولی  می  شود،  استفاده  قالی)  (گره  قالی  پرز  برای  بيشتر  پشم  از  قالی بافی،  در 
چلّه کشی هم به کار می  رود.

در است،  بادوام  و  محکم  چون  و  می  آيد  به دست  پنبه)  (غوزه  ی  پنبه  گياه  از  که  است  اليافی  پنبه:  ب) 
قالی بافی، برای چلّه کشی و پود گذاری به کار می  رود.
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ج) ابريشم: دو نوع ابريشم وجود دارد:         

١ــ ابريشم طبيعی                                     ٢ــ ابريشم مصنوعی
ابريشم طبيعی اليافی است که از پيله  ی کرم ابريشم به دست می آيد.

رنگ ابريشمی که از پيله ی کرم ابريشم به دست می آيد، کمی مات است به اين ابريشم «ابريشم خام» می گويند. 
برای اين که ابريشم شفاف و براق تر شود، بايد آن را پخت تا مواد اضافی آن  از بين برود. به ابريشم براق و تميز 

«ابريشم پخته» می  گويند.

ابريشم مصنوعی اليافی است که از مواد شيميايی به  دست می  آيد.
ابريشم طبيعی از ابريشم مصنوعی ظريف تر است . به همين دليل در بافت قالی های بسيار ظريف وگران قيمت، 

از آن  برای گره زدن و گاهی برای چله  کشی استفاده می کنند.
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١ــ مواد اوليه ی قالی بافی را نام ببريد.
٢ــ به پشم هايی که بسيار ظريف هستند،  …………………………… می گويند.

٣ــ برای بافت قالی های خيلی ظريف معموًال از ..................... استفاده می شود.
٤ــ جنس اليافی که برای چّله کشی و پود گذاری در قالی بافی استفاده می شود، چيست؟

٥ ــ از الياف مصنوعی در بافت .................................. استفاده می شود.
         

فعاليت

خودآزمايی

                                      
١ــ الياف کارگاه خود را بررسی کنيد و جنس هر کدام را مشخص کنيد. 

٢ــ دو نوع پشمی را که مربی در اختيار شما قرار می دهد، بررسی کنيد. کدام يک از آن ها ُکرک 
است؟ چرا؟ 



٢٢

درس سوم

بيشتر بدانيم

انواع قالی از نظر مواد مصرفی
قالی  ها با توجه به موادی که در بافت آن ها به کار می  روند، به پنج گروه تقسيم می  شوند:

١ــ قالی پشمی: تار (چّله)، پود و پرز (گره) اين نوع قالی از جنس پشم است. 
اما در بعضی قالی های پشمی، جنس تار و پود از پنبه است.

٢ــ قالی تمام ابريشم: نوعی قالی است که  تار، پود و پرز آن از جنس ابريشم است.



٢٣

تشخيص و انتخاب مواد اوليه ی قالی بافی

٣ــ قالی گل ابريشم: گل  های اين قالی از جنس ابريشم  است. معموالً چلّه  ی اين نوع قالی ها 
نيز از ابريشم است.

٤ــ قالی زمينه  ی ابريشم: نوعی قالی است که  زمينه  اش از جنس ابريشم  و بقيه  ی قسمت  های 
آن، از جنس نخ های ديگر است.



٢٤

درس سوم

٥ ــ قالی سوف: زمينه  ی اين قالی پود کلفت و نازک است و گل هايش، با نخ های ديگر به حالت 
برجسته بافته می شوند.


