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 مقدمه

. ـ فرشهاي پرز دار ٢ـ تخت باف يا نمونه پرده اي ١: فرشهاي قديمي به دم بخش عمده تقسيم بندي مي شوند 

هزار سال قبل از فرشهاي پرزدار در حدود  .از فرشهاي تخت باف نويسندگان يونان قديم و رم نيز نام برده اند 

) بويژه ايران و تركيه ( ميالد در اطراف مغولستان بوجود آمده اند و پس از آن توسط كوچ عشاير به خاور ميانه 

صادرات فرش پرزدار به طرف غرب اروپا و ورود آن به شهر مورز در اسپانيا نتيجه جنگهاي . آورده شده اند 

 .به بعد بود  ١٣و بازرگانان ونيزي به شرق در قرن  و سفرهاي ماركوپولو ١٣تا  ١١صليبي در قرن 

باقي ماند تا  ١٧در اسپانيا شروع شد و مقدار كمي از آن نيز تا قرن  ١٢توليدات فرشهاي پرزدار در اروپا در قرن 

ر از مراكـز اصـلي فرشـبافي د   . ، ايتاليا ، سوئد ، انگليس و فرانسه توسعه صنعتي يافتنـد    زمانيكه پلند ، روماني

. نـام بـرد     را   Axminsterو   Wiltonو در انگلـيس ،    Aubussonو    Savonneireفرانسـه ميتـوان   

و بعدها بوسيله مهاجرين اروپايي بافتـه   ١٦فرشهاي تخت نيز در شمال آمريكا بوسيله بوميان آمريكايي در قرن 

  .ده شروع شد در اياالت متح ١٩توايدات صنعتي فرشهاي پرزدار از نيمه دوم قرن . شد 

 

 دار قاليبافي

فرشهاي تخت و فرشهاي پرزدار هر دو روي دستگاهي كه در طي قرنهاي متمادي قاعـده كلـي آن كمـي تغييـر     

چار چوب اكثر دارهاي عمودي چوبي هستند كه تارهاي عمودي فرش را تحت كشش . پيدا كرده بافته ميشوند 

تارهـاي افقـي   . در جلوي دار بنشيند ) نيمكت ( د روي تخته اي اين دستگاه به بافنده اجازه ميده. نگه ميدارند 

در بـافتن از پـائين بـه بـاال بافنـده      .از زير و روي تارهاي عمودي عبور كرده و گره ها روي آنها بافته ميشـوند  

 . ميتواند تخته اي را كه بر روي آن نشسته بهسمت باال حركت دهد 

مين كوبيده ميشود و همچنين به آساني نيز حمل مي گردد ، بنابراين دار افقي دوقسمت دارد كه توسط ميخ به ز

روي قسمت بافته شده و در امتداد بافت مي ) معموال دو نفر (بافندگان . توسط عشاير چادرنشين جابجا ميشود 

در طي انقالب صنعتي روشهاي قديمي بافت فرشها بر روي دارهاي دستي از ميان رفت و در بسـياري   .نشينند 



از مراكز اصلي بافندگي اين كار توسط اختراعات بزرگ كه در ابتدا بوسيله انـرژي الكتريسـيته كـار مـي كردنـد      

 .صورت گرفت 

 

 فرشهاي تخت باف قديمي

مراكـز اصـلي   . فرشهاي تخت باف به دو بخش اصلي تقسيم مي شوند كه شامل گلـيم و سـوماك مـي باشـند     

ليم ها بوسيله تارهاي افقي در جلو و تارهاي عمودي به صورت يكسان گ. بافندگي گليم تركيه و ايران ميباشند 

مركز اصلي بافندگي سوماك نيز شمال غربي ايران . در عقب بافته شده و توسط شانه به پائين كوبيده مي شوند 

 در بافت سوماك تارهاي افقي از روي دو تار عمودي مـي گذرنـد و قبـل از اينكـه دور تـار     . و قفقاز مي باشد 

 .مي گردند  جفت بچرخند به دور آنها 

. نقش مايه ها و واگيره ها هر دو بوسيله روشهاي مختلف بافت و رنگهاي گوناگون تار و پود خلق مـي شـوند   

پنبـه و ابريشـم نيـز توليـد     مدلهاي مختلف گليم و سوماك با پشم بافته ميشوند ، البتـه در بعضـي از مـوارد بـا     

 .ميگردند

 

 يميفرشهاي پرزدار قد

تكـه هـاي نـخ نيـز از     . فرشهاي پرزدار توسط كشش تارهاي عمودي به صورت موازي روي دار توليد ميشوند 

پس از تكميل يك رديف گره در عـرض فـرش پـود را از    . عرض فرش روي تارهاي جفت گره زده مي شوند 

آن ) دفـه  ( شـانه    به وسيلهزير و روي تارهاي عمودي مي گذرانيم و قبل از اينكه رديف بعدي پرزها را ببافيم 

اندازه يك پرز معموال پس از هر گره كوتاه مي شود و دوباره بعد از تكميل يك رديف گـره نيـز   . را مي كوبيم 

 .اين كار را انجام مي دهيم 

در فرشهاي پرزدار نقش سايه ها و واگيره ها توسط استفاده از پود در بافت و رنگ كردن يك يا چند ال از خامه 

و ترتيب قراردادن گره ها با رنگ هاي مختلف درجاهاي مختلف خلق مي شوند گره ها به سه قسمت عمده ها 

 ـ گره جفتي٣)سنه(ـ گره فارسي ٢ـ گره تركي ١: تقسيم مي شوند 

 

 پايان گليم ، ريشه و نخهاي اطراف 

در فرشـهاي تخـت بافـت    . ن گليم شناخته شده اند معموال پايان كار فرشهاي تخت و فرشهاي پرزدار مانند پايا

بخش اصلي فرآيند پايان در اين است كه به جهت سر ريشه ها يا منگوله ويا گيس بـاف كـردن پـس از بافـت     

 . تارهاي عمودي بيشتر از پود ها امتداد مي يا بند



كنـاره  . تزئينات فرش نمي باشند بلكه از دست بافته و پرزهاي فرش محافظت مي كننـد ريشه ها فقط به جهت 

معموال كناره عبارت انـد از  . مي دارد  فرش نيز توسط نخهاي اطراف فرش را تزئين كرده محكم نگه) شيرازه (

ترتيـب قـرار   .  )اگر بيش از يك تار باشد نخها بـه دور آن مـي پيچنـد   . (بستن يك يا چند نخ تار توسط پودها 

مي باشد ) هشت( ٨گرفتن پودها نيز به صورت يك در ميان و پيچيدن به ور تارهاي عمودي در بافت به شكل 

 .كه بصورت جداگانه از ميان تارهاي جفت عبور مي كنند 

  

  مواد رنگها

نـه رنـگ قرمـز ،    قرمز دا: به عنوان مثال . همه نخها توسط جوهر گياهان و حيوانات رنگ مي شدند  ١٩تا قرن 

گياه جوشانده رنگ سبز ، پوست درخت بلوط رنگ قهوه اي ، نيل رنگ آبي و برگ مو رنگ زرد را شامل مـي  

مزيت اصلي اين . همه مي توانند براي به دست آوردن طيف وسيع رنگها آنها را با يكديگر تركيب كنند  .شدند 

 .مواد رنگزا زيبايي خوشايند و آهنگ ماليم آنها است 

نگهاي ثابت نيز در بيشتر موارد در مقابل كم رنگ شدن دوام زيادي دارند ولي اين مواد رنگزا با اختراعي مبني ر

اكثـر مـواد   . با تركيب قطران زغال سـنگ كنـار گذاشـته شـدند      ١٨٥٦بر ارزاني مواد رنگ زاي آنيليني در سال 

ض مي شود آنهـا همچنـين نسـبت بـه رنگهـاي      رنگزاي آنيليني ثبات ندارند و بعد از مدتي رنگ آنها اساسا عو

بـا   ١٩٢٠مواد رنگـزاي آنيلينـي نيـز در سـال      .گياهي و حيواني همتاي خود در ظاهر بسيار تند و زننده هستند 

ثبات مواد رنگزاي كروماتيك از ميان رفتند ولي اخيرا مواد رنگزاي گياهي به دليل بي نظير بودن در ماليمـت و  

 .ادي احياء شدند شفافي رنگ به مقدار زي

 

 ابزار و مواد 

جزئي يك فرش يا قالي كهنه و قديمي به چند ابزار احتياج داريد و همـه آن ابـزار   ) مرمت(شما براي تعميرات 

مقدار مواد مورد نياز به ميزان زيادي بـه نـوع   . در خرازي ها و فروشگاه هاي فلز آالت در دسترس شما هستند 

 .كار شما مربوط مي شوند  تعمير و مشكالت تميز كردن سطح

 .همراه با كاغذ خشك كن براي بر طرف كردن لكه هاي گوناگون استفاده مي شود : ـ اتو 

 .يا دم باريك براي كشيدن سوزن نخ از وسط پرز فرشها در زمان مرمت استفاده مي شود : ـ انبردست 

يچي هايي كه تيغه راسـت دارنـد و بـراي    براي پرزهاي كوتاه ق. جهت آراستن پرزها استفاده مي شود : ـ قيچي 

معموال شما مي توانيد بـا خريـد قيچـي    . (آرايش ديگر پرزها قيچي هايي كه لبه دار هستند و تيغه منحني دارند

سانتيمتري نيز براي كارهاي گونـاگون مفيـد    ٢٠ضمنا يك قيچي زنانه ) هايي با لبه تخت به هدف خود برسيد 

 .است 



مرمتهاي گوناگون قالي به مجموعه اي از سوزنهاي راست و منحني احتياج خواهيد داشت شما براي : ـ سوزنها 

شما به سوزنهاي مخصـوص مرمـت بـا    . براي كار با نخهاي كلفت سوزنهاي با سوراخ بزرگ انتخاب ميشوند. 

 .احتياج خواهيد داشت   ٨و٦و٢و سوزنهاي خياطي با سايزهاي  ٢٢و٢٠سايزهاي 

بعضي وقتها براي فشار دادن سـوزن در برگشـت از   . نگام مرمت قالي بسيار ضروري استدر ه: ـ انگشت دانه 

 .پرز فرش احتياج به نيروي زيادي داريد و انتهاي سوزن خيلي آسان به انگشت شما آسيب ميرساند 

ره فرشزن ، جارو برقي ، خاك انداز و جارو ، سشوار ، چاقوي كمكي، گيـ : شما همچنين به وسايل ديگري نظير

چوبي بزرگ ، طناب لباس ، سوزن كلفت ، موچين ، چكش ، ميخ فرش و تيوپ مقوايي احتياج خواهيد داشت 

.  

 مواد

جهـت  . تعمير ريشه هـاي اكثـر فرشـها و قـالي هـا اسـتفاده ميشـوند          جهت مرمت پرزها و: ـ پشم يا ابريشم 

 .مومه اصلي شود هماهنگ كردن رنگها و اثر نخهاي جديد كوشش و دقت كنيد تا مانند ن

مختلف مرمتها با ساختارهاي گوناگون نخهاي مقاوم پنبـه و كتـان     در هنگام انواع  ـ نخ خياطي كتان و پنبه اي

اين نخها با وسعت انتخاب رنگ و ضخامت در دسترس مي باشند و بايد با دقت با نخهاي مشابه . الزم مي شود

 .تا مانند نمونه اصلي گردند.هماهنگ شوند 

 . براي ليز كردن و نرم كردن سوزنها و نخهاي پنبه و كتان استفاده مي شود : وم ـ م

 . شما مي توانيد از شمع مومي كه در بسته هاي كوچك و دو قسمتي فروخته مي شوند استفاده كنيد

ريخته درزمان آزمايش ثبات رنگها استفاده مي شود همراه با اتو در تميز كردن اجسام   :ـ كاغذ خشك كن سفيد 

 . شده روي فرش و جهت بر طرف كردن چربيها و روغنها استفاده مي گردد

 . فرش و قالي استفاده مي شود  براي تميز كردن  :شامپو فرش  ـ 

دترژانتها با كيفيت عالي جهت بر طرف كردن لـك اسـتفاده   . در مواقع خاص استفاده مي شود  :دترژانت پشم  ـ 

 . مي گردند

 . رنگبري در مواقع خاص استفاده مي گردد  جهت  :گرد سيب زميني  ـ 

 براي برطرف كردن لك : نمك  ـ 

 براي بر طرف كردن لك   :سركه سفيد  ـ 

 نظافت عمومي فرش و نماي آن 

جهت به حداكثر رساندن عمر فرش و قالي و براي حفاظت الياف در برابر خسارت شـما بايـد فـرش را بطـور     

 . منظم پاكيزه نگاه داريد



  شما جهت نظافت اجسام گوناگون وقت زيادي صرف مي كنيد مثالً اگر يك قطعه فرش لهستاني از ديوار خانـة 

توجه بيننده را به خود جلب مي كننـد    آنها بسيار كم باريك چوبي و يا روميزي ،   شما آويزان باشد يا يك تختة

همچنـين  . ي شود بسيار قابل توجه استولي آسيب ديدگي يك فرش كه از آن براي پوشش كف اتاق استفاده م

مـي شـوند و    جهت تميز باقي ماندن فرش و قالي براي مدتهاي زياد در انبارها و محيطهاي روستايي نگهـداري 

 . فضاي شهر را مسدود كرده است  اين در حالي است كه در شهرها هميشه آلودگي هوا مانند ديواري بلند

. ها شما بايد به لكه هـاي اتفـاقي روي فـرش خيلـي زود رسـيدگي كنيـد       منظم فرشها و قالي  عالوه بر نظافت

عموماً اجسام متعددي بر اطراف خانه جهت دكور استفاده مي شوند كه مي توانند از زيبايي رنگ و طرح فـرش  

 سناريوي يك نمايش مي تواند دليـل مناسـبي  . آسيب وارد كنند  بكاهند همانطور كه آنها مي توانند به الياف آن

نشدن آن باشد بر همين اساس قاليها و فرشهاي لهستاني و تخته هاي باريكي كـه بـه ديـوار      براي درست اجرا

آويزان شده اند اگر بدون دقت و بدون نظم و ترتيب و فقط جهت پر كردن ديوار و همچنين اگر بـه روشـهاي   

 . غلط به ديوار كوبيده شوند به آنها آسيب مي رسد

برطرف كردن لكها از روي فرش يا قالي بايد ثبات رنگها را آزمايش كنيد و البتـه اهميتـي    شما قبل از شستن يا

اگر هيچ رنگي پس نداد شما بايد جاهاي آسيب ديده را به يكي . ندارد كه چند قسمت فرش آسيب ديده باشد 

لي شـويي در  شـركتهاي قـا  . تميز كنيد   يك متخصص فرشهاي كهنه  از روشهاي متعدد شستشوي فرش بوسيلة

 .نمي كنندشستن فرشها دقت 

عموماً مواد شيميايي قوي كه در شستن فرشهاي جديد استفاده مي شوند سبب آسيب ديدگي به فرشـهاي كهنـه   

يـك    مي گردند به غير از گرد گيري فرشها هر گز براي شستن فرشهاي نـادر و بـا ارزش بـه تنهـايي و بـدون     

 . ار اقدام نكنيد متخصص شستشو براي انجام دادن اين ك

 

 گردگيري فرشهاي كوچك و بزرگ 

بـراي برطـرف كـردن تكـه هـاي      . لكه ها بايد فرشها گرد گيري شوند  هميشه قبل از شستشو و بر طرف كردن

فرسـوده مـي     الياف به تدريج  خاك و كثيفيها كه در يكجا جمع مي شود بايد بسيار دقت كرد چون در اثر آنها

 .ميتواند در الياف رشد و نمو كند   ها تخم بيدشوند همچنين در اثر آن

. جهت گردگيري فرشهاي كوچك و بزرگ آنها را در هواي آزاد و روي يك طناب لباس كلفت آويـزان كنيـد   ـ 

خشك كردن آنها انتخاب كنيد و تكه ها را بصـورتي آويـزان كنيـد و تـا آنجـا كـه         زماني مناسب در روز براي

براي اينكه ممكن است پشت آنها در معرض آسـيب  . نها روي هم افتاده باشندممكن است قسمت كوچكي از آ

 .قرار گيرد



هرگز از عصا يا چوب براي ضربه زدن به . ـ مدل قديم فرشزنها نيروي زيادي براي ضربه زده به فرشها نداشت

ن به الياف خسارت البته نيروي زياد و پهن كردن مساحت زيادي از فرش و ضربه زدن به آ. فرش استفاده نكنيد

شما فقط در صورتي موفق خواهيد شد كه جهت بر طرف كردن گرد و . به روي فرش ضربه نزنيد. وارد مي كند

 . خاك به عمق پرز يا بافته ضربه بزنيد

 


