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Masterbatch, Compound, Additive, Biodegradable Compound, Extruded Polymer, Plastic Granules, 
Powder Predisperse Solid, Pigments (Carbon Black & Colors), PE+100, PE+80, PP-r, Welding Rod, 
Adhesive Granule, Steel Pipe Coating (TOP-COAT), Agro PET Wire, High Strength Yarn & Fibers

مســتربچ، افزودنى، کامپاند، آمیزه هاى پلیمرى،
کامپاند و گرانول زیســت تخریب پذیر،

پودر و پیگمنت پرى دیســپرس ( صنعتى و بهداشتى )،
باال الیاف مدول و مقاومت  و  نخ 

موارد اســتفاده در صنایع نســاجى، نخ و الیاف
   فرش ماشینى و موکت :

. نخ هاى فیالمنتى و الیاف کوتاه  
. الیاف  پلى استر ، پلى پروپیلن و پلى آمید کوتاه 
. نخ هاى B.C.F مورد مصرف در فرش ماشینى، 

موکت تافتینگ،  کات و لوپ  
. نخ هاى CF مورد مصرف در دوخت، کمربند ایمنى، 

بافت محافظتى  
. نخ هاى POY, FDY مورد مصرف در فرش ماشینى، 

رومبلى،  جوراب و البسه ورزشى  
. الیاف پلى استر،  پلى آمید، پلى پروپیلن مورد مصرف در 

ریسندگى نخ هاى پنبه اى، فرش ماشینى، موکت و
 الئى هاى سوزنى

 منسوجات نبافته (Non woven) بهداشتى :
(Spunbond) اسپان باند .
 (Melt Blown) ملت بالن .

. سوزن زن 
         SS , SMS ، SMMS .

   نخ هاى B.C.F. , C.F. , POY , FDY , DTY , TFO ، پلى پروپیلن، 
پلى استر و  پلى آمید مورد مصرف در فرش ماشینى، پارچه رومبلى ، 

پرده اى، جوراب، البسه ورزشى
   مستربچ و افزودنی الیاف پلى استر کتان تایپ جهت تولید

DOPE DYED الیاف 
   گونى و جامبو پلى پروپیلن

   سفید کننده جهت تولید الیاف پلى استر  PSF از پرك بطرى
   براق کننده جهت تولید الیاف پلى استر PSF مورد مصرف در 

موکت هاى چاپى

















/صاحب امتیاز و مدیر مسوول
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 حامد حاجی میرزابابا، علیرضادشتی، لیال سمیع، 
آیدا خلف خانی، سمیه علی بخشی، علی صفوی، 
 حمیده نجارزاده، مهشاد سادات کاشف صابری، علی نظری، 
سمیرا  وطن  دوست
/رسویس خرب و گزارش

نیلوفر ادیب، آتوسا ایزدی پارسا، 
هاجر دولتی، سیمین سیاح، روژین شجاعی، سمیه علی بخشی، 
حسین کریمی، آزاده مرادآبادی  
/مدیر اجرایی
 علی شریفیان، فرهاد شریفیان
/مدیر مالی
 فاطمه علی بخشی
 /ویراستار
علیرضا صفوی
/ویراستار انگلیسی 
مهشاد سادات کاشف صابری
/گرافیست
 مرتضی حق محمدی، سیدمهدی احتشام حسینی
 :/رسانه
یاسر شهسواری   
/سایت
 مریم علی بخشی، محمد فایقی
 /عکاس
محمدجواد فالح
/همکاران این شماره

سجاد توکلی، زهرا رهنمایی،   رضا زمانی، سجاد شهرابی، بهناز 
قائدی، معصومه کریمی، فاطمه اسدی، نرگس شراهی، 
رویا حسین زاده، هانیه محمدی
/لیتوگرافی و چاپ
افرنگ
/نشانی
خیابان فلسطین، پایین تر از بلوار کشاورز، نرسیده
 به خیابان دمشق، بن بست نادر، پالک 3 واحد 6
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رسمقاله

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی سندی مهم برای رفع اشکاالت موجود و جبران نقاط ضعف در 
اهداف، برنامه ها، سیاستگذاری ها و تعامالت داخلی و خارجی کشور است. یکی از مهمترین 
بخش های این سند موضوع فهم اشتباهات گذشته و عدم تکرار آن است که به نظر برخی 
کارشناسان شاید مهمترین مبحث این سند هم باشد؛ چراکه با رویکرد غلط نمی توان به هدف 
رسید. در همین راستا وقتی به گذشته مسیر صنعت در کشور طی چهار دهه اخیر می پردازیم 
دو نکته مهم و اساسی همواره آسیب زا بوده و لطمات شدیدی را در بلند مدت به کشور وارد 
نموده است. در واقع دو موضوع انحصار و سوبسید همواره در شرایط مختلف بحران زا بوده و 
در نهایت نیز مانع از رشد کیفیت و تولید شده است. انحصار در خودرو و مجموعه صنایع نفت 
و پایین دست آن، بارها زمینه فساد و نابسامانی را در کشور فراهم آورده و تخصیص نادرست ارز 
و حمایت های غیر اصولی نیز عالوه بر ایجاد فضای ویژه خواری برای عده ای معدود، کمک 
شایانی را به صنعت کشور نکرد. به جای آن، پدیده هایی مانند واردات بی رویه، قاچاق، مناطق 
ویژه اقتصادی و سهم خواهی های گروهی از نظام و انقالب شرایط را برای فعالیت عموم مردم 
در کشور سخت نموده است تا آنجا که رهبر معظم انقالب بارها و بارها در این خصوص تذکرات 
جدی را به مسئولین کشور داده و برهمین اساس نیز در سال های اخیر شاهد صدها پرونده 

فساد و سوء استفاده مالی و قانونی در قوه قضائیه بوده ایم.
در این میان بخش خصوصی به صورت مشخص سه رویکرد را دنبال می نماید که بخشی از 
آنها نیز در کشور انجام شده است. در ابتدا تولید در کشور به دنبال تسهیل انجام امور اداری 
و بروکراسی در بدنه دولت است که با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر نهادهای 
دریافت  و  رقابت  برای  برابر  شرایط  ایجاد  سپس  است.  شده  مرتفع  زیادی  حد  تا  مربوطه 
تسهیالت و خدمات دولتی است که هنوز در پیچ و خم بروکراسی نظام بانکی معطل است و 
در شرایط کنونی آزار دهنده نیز شده است و سومین حوزه، بخش حمایت های بین المللی در 
خصوص توسعه بازار محصوالت ایرانی در خارج از کشور است که جای کار بسیاری دارد. امروز 
دولت باید از تولید حمایت نماید و افراد سودجویی که در قالب تولیدکننده در حال ضربه زدن 
به اقتصاد کشور هستند نباید از مواهب تولید بهره مند شوند و بهترین مرجع برای رسیدگی 
به وضعیت تولید تشکل های تخصصی هستند که در تعامل سازنده با سیاستگذاران، زمینه را 
برای حفظ اشتغال و تولید فراهم می نمایند. پس دولت از طریق ایجاد تشکل های تخصصی 
و آموزش صحیح آنها، زمینه را برای سازماندهی تولیدکنندگان فراهم نموده و عالوه بر آن 
موضوع نظارت بر تولید را نیز می تواند از طریق همین ساختارهای غیر وابسته دنبال نماید 
و با این کار عالوه بر رشد کمی و کیفی تولید، زمینه توسعه اشتغال و صادرات در کشور را نیز 

فراهم  آورد.

و من الله التوفیق
مدیرمسئول

رسمقاهل
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ایتما 2019 نمایشگاه   آمار 

در پوشاك  و  منسوجات  تکنولوژى  نمایشگاه  بزرگترین  از   بخشى 
تغییرات و  نساجى  آینده  هم  با  بیاییدهمه  باشید.   جهان 

بسازیم را  جهانمان   .پایداردر 

 با مشارکت در ایتما، به نوآورى
ببخشید در صنعت سرعت 

نمایشگاه خام  فضاى 
بع220,000 مر متر 105,298

  بازدیدکننده 
از 136 کشور

1,717
گذار   غرفه 

از 45 کشور

ACIMIT (Italy)
AMEC AMTEX (Spain)

BTMA (United Kingdom)
GTM (Netherlands)

SWISSMEM (Switzerland)

SYMATEX (Belgium)
TMAS (Sweden)
UCMTF (France)

VDMA (Germany)

 
 

 T: +65 6849 9368
E: info@itma.com

 

نمایشگاه هاى سماتکس مالک  انجمن  نمایشگاه برگزارکننده 
 

2023 ایتما با   تماس 

سایت وب  به  ایتما،  پیشنهادات  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  براى 
کنید اسکن  را  زیر  بارکد  یا  و  نمایید  مراجعه  itma.com/whyexhibit/m11ptj

استارت آپ دهکده ى 
راه حل های  با  استارت آپی  صاحب   اگر 

به هستید،  نساجی  صنعت  برای   نوآورانه 
در س�تکس  کمک هزینه ی  دریافت   منظور 

سایت                    ثبت نام کنید

ساخت و  اجاره  هزینه های  کلیه   س�تکس 
می دهد پوشش  را  غرفه 

ید جد

www.itma.com

.

فرصت داریدفروردین مارچبراى اجاره ى غرفه تا 1520222)(1401// //.

تحول در دنیاى
نساجى 

ریومیالن نمایشگاه 
میالن، ایتالیا

14-8 
ژوئن  2023
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انقالب  معظم  رهبر  ماه،  بهمن  دهم  یکشنبه  صبح 
در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی 
کشور بر لزوم ارتقای کیفیت کاالهای تولید داخل تاکید 
نمودند و افزودند که حمایت های عملی و تبلیغاتی از 
تولید داخل باید منجر به ارتقای کیفیت محصوالت و 
همچنین فناوری شود، اما متاسفانه در برخی صنایع 
توجه  کیفیت  موضوع  به  خودرو  صنعت  در  ویژه  به 
نمی شود و مردم هم از این وضع ناراضی هستند و حق 

نیز با مردم است. 
ایشان خاطر نشان کردند که اگر با وجود فضای حمایتی 
از تولید داخل به جای ارتقای کیفیت قیمت ها افزایش 
حمایت های  همه  نتیجه  زیرا  است  بدی  مساله  یابد، 
دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت های خارجی، عماًل 

منجر به باال رفتن قیمت ها شده است. 
سالها است که مسئوالن صنعتی کشور با ایجاد فضایی 
صنایع  برخی  برای  گلخانه یی  و  غیررقابتی  امن، 
ارتقای  رشد،  امکان  خودرو سازی،  صنعت  من جمله 
کیفیت و جهانی شدن را از این صنعت گرفته و آن را به 
انزوا کشانده اند. در واقع ایشان به جای اتخاذ سیاست 

حمایت از تولید، سیاست حمایت از تولیدکننده را در 
صنعت  منافع  به  را  خودروسازان  منافع  و  پیش گرفته 

خودرو سازی ترجیح داده اند. 
فرق است بین حمایت از تولید با حمایت از تولیدکننده 
و این دو مقوله با هم تفاوت دارند، زیرا لزومًا حمایت از 
تولیدکننده منجر به حمایت از تولید و ارتقای کیفیت 
صنعت  در  که  می بینیم  اینکه  کما  شد،  نخواهد 
خودروسازی هم نتیجه مطلوب حاصل نشده است و 
همچنان کشورمان علی رغم اینکه بیش از پنجاه سال 
است که در این رشته صنعتی فعالیت می کند، ولی از 
رقبای جهانی و حتی منطقه یی خود نیز بسیارعقب 
بازارهای  و فقط می تواند محصوالت خودرا در  افتاده 
انحصاری داخلی بفروش برساند و راهی به بازار های 
خود  ثروتمند  چندان  نه  همسایگان  حتی  و  جهانی 
همچون عراق، افغانستان و پاکستان هم نداشته باشد 
و  حمایت ها  تمامی  علی رغم  صنعت  این  ارزآوری  و 

سرمایه گذاری های انجام شده تقریبًا برابر هیچ است. 
بدیهی است در شرایط انحصاری، کیفیت دیگر اولویت 
اول تولیدکننده نیست، زیرا که بازار تشنه است و هر 

 لزوم بازنگری اساسی در سیاست های صنعتی کشور؛

در فضای گلخانه یی، کیفیت اولویت اول تولید کنندگان 
نخواهد بود.
مهندس علیرضا حائری

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
 و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران

تحلیل
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کاالیی و با هر کیفیتی که تولید شود به راحتی بفروش 
می رسد و حتی پیش فروش هم می شود. 

چنین شرایط انحصاری و بازار غیر رقابتی در داخل به 
متضرر  و  می شود  تبدیل  تولیدکنندگان  برای  بهشتی 
اصلی این سیاست در درجه اول صنعت مربوطه و بعد از 

آن هم مردم و اقتصاد کشور هستند. 
با اتخاذ چنین سیاستی، مسئولین صنعتی از زیر فشار 
تولیدکنندگان خارج و برای خود نیز فضایی امن ایجاد 
نموده و از طرف تولیدکنندگان نیز مورد حمایت و تقدیر و 
تشکر قرار می گیرند، اما از سوی دیگر فشار نزول کیفیت 
و  بر دوش مردم قرار داده می شود  افزایش قیمت ها  و 
مردم قاعدتًا مسئولین صنعتی را در خصوص افزایش 
تورم ناشی از این انحصار مقصر نمی دانند و مشکل را 
تلقی مردم  در جایی دیگر جستجو می کنند و همین 
باعث ایجاد فضایی امن برای مسئولین صنعتی کشور 
نیز می گردد، در حالی که مقصر اصلی این گرانی و تورم 

ایشان هستند. 
متاسفانه این سیاست انزوای صنعتی در سال های اخیر 
به سایر رشته های صنعتی از قبیل لوازم خانگی و پوشاک 
مسئولیت  حوزه  در  مسئولی  هر  و  کرده  سرایت  نیز 
خود برای فرار از فشارها و انتقادهای تولیدکنندگان و 
برای ایجاد هاله یی امن برای حوزه مدیریت خود، رو به 
تا آنجایی که مقدور باشد و به  چنین سیاستی آورده و 
اسم حمایت از تولید داخل و صرفه جویی در مصارف 
که  نموده  ایجاد  را  محدودیت هایی  واردات  برای  ارزی 
صد البته نتیجه قطعی آن شبیه نتایجی است که صنعت 
یعنی  آورده،  به دست  پنجاه سال  از  بعد  خودروسازی 
عقب افتادن از صنعت روز دنیا، تولید کاالی بی کیفیت 

و افزایش قیمت. 
لذا از این پس و با رویکرد جدید، باید حمایت از تولید 
سرمنشأ سیاست ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد و در این 
راستا نباید نگران متضرر شدن برخی از تولیدکنندگان 
آنان  واحدهای  شدن  تعطیل  یا  و  بی کیفیت  کاالهای 
واحدهای  و  کشور  صنعت  آن،  ازای  در  زیرا  باشیم، 
تولیدی با کیفیت و صادرات محور و مشتری محور رشد 
خواهند کرد و آنهایی که محصول بی کیفیت و با قیمت 
و  شکست  به  محکوم  می کنند  تولید  باالتر  شده  تمام 
تعطیلی خواهند بود که صد البته به نفع اقتصاد مردم 

و کشور خواهد بود. 
کشور  صنعتی  در سیاست های  اساسی  بازنگری  لذا 
نباید  بازنگری  الزامات دولت سیزدهم است و این  از 
توسط افرادی صورت بپذیرد که مسبب به وجود آمدن 
سکاندار  که  سالهاست  و  می باشند  موجود  وضعیت 
اجازه  نباید  و  بوده اند  کشور  صنعتی  و  تولید  امور 
داد تا این افراد با تغییر ظاهری در رفتار و شعارهای 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  پشت  طلبانه،  اصالح 
صنعتی  اصالحات  سکاندار  مجددًا  و  شده  پنهان 
را  خود  امتحان  که  است  سالها  ایشان  شوند.  کشور 
کشور  در  صنعت  فعلی  وضعیت  مسبب  و  داده  پس 
اصالحات  رهبری  شایستگی  و  صالحیت  و  هستند 

صنعتی را ندارند. 
افرادی  توسط  باید  سیاست  تغییر  این  است  بدیهی 
موجود  وضعیت  آوردن  وجود  به  در  که  پذیرد  صورت 
دخالتی نداشته و عمیقًا به این تغییر رفتار باور و اعتقاد 
داشته باشند، وگرنه بازهم درانجام اصالحات صنعتی با 

شکست روبرو خواهیم شد. 
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از سال 1396 در  آفرین یک رویداد ملی است که  مد 
ارائه  و  پارچه  طراحی  لباس،  زنده  طراحی  بخش های 
است.  نموده  آغاز  را  خود  کار  پژوهشی  دستاوردهای 
مجموعه های  تحقیقاتی،  مراکز  دانشگاه ها،  حضور 
مختلف صنعتی و تولیدی، مراکز آموزشی و نهادهای 
دولتی و خصوصی در حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و اجرای این رویداد بزرگ ملی رفته رفته زمینه توسعه و 
فراگیری هر چه بیشتر آن را در سطح کشور فراهم کرده 

است. 
بر همین اساس دومین دوره این رویداد، در تاریخ 28 
و 29 بهمن ماه به صورت آنالین در دو بخش همایش 
ملی »منسوجات، طراحی لباس و پارچه در تمدن نوین 
ایرانی اسالمی با تاکید بر پوشش بانوان« و مسابقه زنده 
طراحی لباس برگزار گردید. حضور پر رنگ دانشگاه های 
شریعتی،  فنی  دانشکده  اصفهان،  صنعتی  الزهرا، 
دانشکده فنی حرفه ای دخترانه شاهرود، دانشگاه آزاد 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  جنوب،  تهران  واحد  اسالمی 
واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، هنرستان 
سازمان  حمایت های  همچنین  و  حافظ  فنی حرفه ای 

کشور،  اقتصادی  فعاالن  و  بازاریان  اصناف،  بسیج 
سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، مجله نساجی 
نساجی  راهبردی  تحقیقات  پژوهشی  گروه  موفق، 
حصان، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، 
جامعه متخصصین نساجی ایران، انجمن تولیدکنندگان 
بسیج  ایران،  نساجی  صنایع  قطعات  و  آالت  ماشین 
بزرگ،  تهران  اساتید  بسیج  الزهرا،  دانشگاه  اساتید 
پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و برندهای مطرح ایران 
جک، ایاز، سرژه و طراحان تک پوش رائیکا در مسابقه و 
همایش علمی »مد آفرین« نشان از اهمیت و جایگاه این 

رویداد بزرگ در کشور دارد. 
پوشاک  و  نساجی  اطلس  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مقاله  عنوان   70 از  بیش  همایش،  بخش  در  جهان، 
داوری حدود 40  از  و پس  ارسال گردید  دبیرخانه  به 
همایش  اولین  که  است  ذکر  به  الزم  شد.  ارائه  مقاله 
تمدن  در  پارچه  و  لباس  طراحی  »منسوجات،  ملی 
نوین ایرانی اسالمی با تاکید بر پوشش بانوان«، دارای 
روی  بر  آن  در  شده  ارائه  مقاالت  و  بوده   ISC امتیاز 
قرار خواهد  سایت سیویلیکا در دسترس عالقمندان 

 برگزیدگان رویداد ملی مد آفرین معرفی شدند.
مد آفرین 1400 با حضور بیش از 40 طراح از سراسر کشور  در تاریخ 28 و 29 بهمن 

ماه بصورت آنالین برگزار شد. 

گزارش
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گرفت. در این همایش که در روز پنجشنبه 28 بهمن 
زنان  پژوهشکده  در محل  آنالین  بصورت  سال جاری 
دانشگاه الزهرا برگزار شد مقاالت به صورت سخنرانی 

ارائه گردید. 
شایان ذکر است دکتر فریده طالب پور، رئیس دانشکده 
و  همایش  علمی  دبیر  عنوان  به  الزهرا،  دانشگاه  هنر 
خانم ها دکتر ربابه غزالی و دکتر لیال ثمنی از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه الزهرا به عنوان دبیران اجرایی این 

همایش منصوب شدند. 
طراحی  بخش  دو  در  هم  لباس  زنده  طراحی  مسابقه 
مانتو اداری با الهام از برند ایاز و طراحی مانتو دانشجویی 
شهرهای  از  تیم   14 حضور  با  ایرانی  اقوام  از  الهام  با 
مختلف کشور برگزار گردید و نتایج مسابقه در روز جمعه 

29 بهمن ماه اعالم شد. 
اسامی برندگان به شرح ذیل است: 

نفرات برتر مانتو اداری با الهام از مفهوم ایاز
تیم اول: کیمیا ناصری، مریم گنجی زاده، زهرا کاظمی

تیم دوم: فریبا احمدپور، مینا ستارزاده، هدیه یوسفی
فاطمه  نبی پور،  سحر  فاضل زاده،  ربابه  سوم:  تیم 

علیجان زاده

از  الهام  با  دانشجویی  مانتو  طراحی  برتر  نفرات 
اقوام ایرانی

تیم اول: سارا زمانی علویجه، پروین زمانی علویجه، هاله 
سلیمی

تیم دوم: فاطمه محمدی، آتنا محمدی
تیم سوم: صدیقه بابایی، مطهره جاللی، فرزانه باطنی

همچنین در این دوره از رویداد پنج تیم برتر بر حسب 
امتیاز کسب شده با عنوان قهرمان قهرمانان نیز معرفی 

گردید که اسامی پنج تیم برتر به شرح ذیل است: 

تیم اول: کیمیا ناصری، مریم گنجی زاده، زهرا کاظمی
فاطمه  نبی پور،  سحر  فاضل زاده،  ربابه  دوم:  تیم 

علیجان زاده
تیم سوم: فاطمه محمدی، آتنا محمدی

تیم چهارم: فریبا احمدپور، مینا ستارزاده، هدیه یوسفی
تیم پنجم: افسانه حیدری، روژین شجاعی، هاجر دولتی
الزم به ذکر است که هدایای برندگان بخش طراحی مانتو 
اداری توسط شرکت ایاز، بخش مانتو دانشجویی توسط 
شرکت سرژه و بخش قهرمان قهرمانان که پنج تیم برتر 

بودند توسط شرکت ایران جک تامین شد. 
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مهندس مهدی ضابطی در گفتگوی اختصاصی با رسانه 
بازار فرش ماشینی گفت: »به  نساجی موفق در مورد 
دلیل افزایش قیمت ها و شرایط سخت اقتصادی تمایل 
مردم به خرید نقدی کاهش زیادی یافته و بیشتر مردم 
عالقمند به خرید اقساطی هستند و این موضوع نیز 
قابل پیش بینی بود اما بصورت کلی بازار داخل افت قابل 
توجهی نداشته ولی انتظاری که از بازار داشتیم محقق 

نشده است. « 
شکر  را  »خدا  افزود:  ادامه  در  ماهور  فرش  مدیرعامل 
تولید  حوزه  به  که  متعددی  فشارهای  وجود  علی رغم 
وارد شد و شرایط سخت کاری در دو سال اخیر و افزایش 
قیمت ها، تولیدکنندگان فرش ماشینی به فعالیت خود 
ادامه داده اند. « ایشان به نقش تشکل ها در ساماندهی 
و  »تشکل ها  داشت:  بیان  و  پرداخت  نیز  تولید  وضع 
فقط  مراکز  این  اما  داشتند  زیادی  تالش  انجمن ها 
می توانند طرح مساله کنند و حل مسئله در جای دیگری 
است که هنوز اقدامی نشده است. چنانچه دولت زمینه 
بخش  همچنین  و  کند  فراهم  صادرات  توسعه  برای  را 

بانکی نیز حمایت الزم را از تولید نمایند، رونق خوبی را 
در بازار فرش ماشینی خواهیم داشت. در حال حاضر 
انواع مشکالت را در ارتباط گیری با کشورهای مختلف 
داریم مسائلی مانند انتقال پول، ارتباط گیری با کشورها 
کشورهای  به  نسبت  را  صادرات  هزینه  که  تحریم ها  و 
سخت  شدت  به  را  صادرات  کار  و  کرده  تشدید  رقیب 
نموده است اما با این حال کار صادرات درحال حاضر 

انجام می شود. «
وی در ادامه گفت: »عالوه بر موارد مذکور هیات های 
تجاری از ایران باید به کشورهای مختلف سفر نمایند 
ایرانی را معرفی کنند و این کار بر عهده  و محصوالت 
به  و خیلی  اقتصادی سفارت خانه ها است  بخش های 

این موضوع می تواند کمک نماید. « 
با  جدید  دولت  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  ایشان 
رونق  برای  را  وپیگیری های خود شرایط  سخت کوشی 

تولید و رفع موانع آن بهبود بخشد. 

تهیه و تنظیم: آتوسا ایزدی پارسا

بخش اقتصادی سفارتخانه ها باید فعال تر شوند. 
 مهدی ضابطی

مدیرعامل شرکت نیمابافت کاشان )ماهور(
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1- چه چالش هایی در حوزه تأمین نخ و الیاف برای   
صنایع فرش ماشینی وجود دارد؟

- ما برای واردات نخ و الیافی که تولید داخل نداریم با مشکل 
مواجه هستیم و نمی توانیم از مواد اولیه جدید و با تکنولوژی 
روز که در حال تولید در کشورهای پیشرو است به راحتی 
استفاده کنیم. متأسفانه بیشتر تولیدکنندگان نخ ایران، 
کلکسیون کاملی از رنگ های مورد استفاده در خاب فرش 
را ندارند که این موضوع ریسک تغییر پالت و ارائه نوآوری را 
باال می برد. نوسانات قیمت مواد اولیه، قدرت پیش بینی را 
از بافنده گرفته است و اجازه نمی دهد که بتواند پیش بینی  
را داشته باشد، یا حتی بتواند برای خرید مواد اولیه و فروش 
محصول خودش استراتژی بلند مدتی تهیه نماید. همه ی 
این عوامل در کنار تحریم ها که به شدت صادرات و دریافت 
پول را برای تولیدکننده سخت کرده است، دست به دست هم  
می دهد تا نقش تولیدکننده ایرانی را، به عنوان بازیگر اصلی در 

بازارهای خارجی روز به روز کم رنگ تر کند. 

2- درحال حاضر وضعیت طراحی فرش ماشینی   
چگونه است و چه تهدیداتی برای این حوزه وجود دارد؟

- بحث طراحی فرش و انتخاب رنگ، بسیار کار پرهزینه و 
زمان بری است که متأسفانه وضعیت بسیار نابسامانی هم 
دارد و همین بی نظمی و نداشتن متولی مشخص و نبود 
قوانین کار آمد و ضمانت اجرایی مدون، باعث بی انگیزه شدن 
خبره های این صنف و عدم ارائه کارهای خالقانه شده است. 
به نظر بنده یکی از بزرگترین چالش ها بر سر راه تولیدکنندگان 
فرش،  همین نابسامانی در وضعیت طراحی نقشه و پالت 
است. متأسفانه بعضی از تولیدکنندگان به کمک یک سری 
طراح های بی تعهد به راحتی نقشه ها را کپی می کنند و ارگان 

یا مسئول مشخصی روی این موضوع نظارت موثر ندارد. 

3-  در حوزه برندسازی چه فعالیت هایی در شرکت   
ایده آل صورت گرفته است و چه فرصت ها و چالش هایی 

را برای توسعه این برند پیش بینی  می نمائید؟

- یکی از اقداماتی که مجموعه برای اعتالی برند ایده آل انجام 
داده است، حفظ کیفیت، تنوع در محصوالت و نوآوری در 
تولیدات بوده است. فکر می کنم کنترل لحظه به لحظه این 
سه شاخصه توانسته به بالندگی برند فرش ایده آل کمک 
پر رنگ در  استمرار حضور  از سوی دیگر  نماید.  شایانی 
نمایشگاه های داخلی و خارجی همیشه سرلوحه کار ما بوده 
است؛ همچنین ما یک برنامه مشخص، برای تبلیغات و حضور 
موثرتر در فضای مجازی داریم که به مرور در حال پیش بردن 

آن هستیم. 

4-  مهمترین اولویت شما به عنوان یک تولیدکننده   
مطرح در صنعت فرش ماشینی کشور در خصوص 
مصرف کنندگان چیست و چگونه به آن پاسخ می دهید؟
- بنده فکر می کنم، مردم سرزمین من شایسته استفاده از 
بهترین امکانات و محصوالت هستند و از قضا مردم بسیار 
خوش سلیقه و باهوشی داریم که به گمانم این موضوع 
این  زبانزد دیگر ملت ها کرده است.  رو  ایرانی ها  فرهنگ 
موضوع مسئولیت ما رو هم در مجموعه ایده آل سنگین تر 
کرده است. حفظ کیفیت حتی در سخت ترین زمان ها که 
تأمین مواد اولیه به مراتب بسیار دشوارتر از االن بود؛ شاهد 
همین باور ماست که مصرف کننده از استمرار در تولیِد 
باکیفیت استقبال می کند. مردم ما به دقت متوجه تفاوت بین 

کار باکیفیت و کم کیفیت  می شوند. 

5-  کالم پایانی  
-در پایان ضمن تشکر از شما عرض می کنم تولیدکننده ای 
که در ایران با عشق و عالقه کار می کند و به دنبال ایجاد 
اشتغال است، باور دارد که بیکاری علت بسیاری از فسادها و 
آسیب های اجتماعی است. تولیدکنندگانی که برای اقتصاد 
این مملکت فعالیت شبانه روزی می کنند از طرف مسولین 

شایسته حمایت بیشتری در همه ی ابعاد هستند. 

تهیه و تنظیم: هاجر دولتی

قدر تولیدکنندگان را باید 
دانست.

خسرو  ضابطی
مدیرعامل شرکت بوستان ترمه)فرش ایده آل(



www.nasajimovafagh.com
شماره 67

1400 اسفند 

30
مصاحبه

پایگاه  با  اختصاصی  گفتگوی  در  قدیمی  مهندس 
تخصصی اطلس نساجی و پوشاک جهان ضمن اشاره 
به سابقه فعالیت شرکت مهرسان در ایران افزود: » شرکت 
ماشین سازی مهرسان در زمینه تولید دستگاه های رنگرزی 
و تکمیل پارچه های بغل بسته، فعالیت خودش رو در زمینه 
تولید ماشین آالت کامپکت، خشک کن، خشک کن چاپ، 
ترموفیکس، آبگیر، طاقه بازکن، طاقه بازکن بغل بسته و بغل 
باز، وکو و وکو پشت کامپکتی فعال است و به امید و یاری 
خداوند در حال طراحی و ساخت جت می باشد که با تولید 
جت در زمینه ماشین آالت رنگرزی به تکامل خواهد رسید و 

تمامی تجهیزات این صنعت را تولید می کند. « 
ایشان در خصوص تفاوت سطح فناوری در ایران و سایر 
کشورها اظهار داشت: »علیرغم اینکه ما دانش بومی ساخت 
برخی ماشین آالت را در کشور نداشتیم اما با تالش هایی که 
چندین سال گذشته صورت پذیرفت تا حدودی این دانش 
را داخل کشور بومی سازی کردیم و توانستیم ماشین آالت 
بروز و کاماًل کارآمدی را تولید کنیم. البته باید اشاره کنم که 
سطح فناوری قاعدتًا خیلی پایین تر از کشورهای اروپایی 
است. عدم حمایت و نداشتن برنامه ای مدون در بخش 
ماشین سازی صنعت نساجی کشور و همچنین نبودن 
صنعت  با  دانشگاهی  یا  دولتی  ارگان های  میان  ارتباط 
مانع گسترش هر چه بیشتر این صنعت مادر شده است 
و آنچه امروز شاهد آن هستیم حاصل تالش شرکت های 
خصوصی و مدیران آنهاست که با همت و تالش؛ بسیاری 
از ماشین آالت را بومی سازی نموده و در داخل کشور تولید 
نمودند. موفقیت امروز شرکت مهرسان نیز به دلیل تالش و 

پشتکار آقای مهندس مهری است. «
توسعه صادرات  ادامه در خصوص  در  مهندس قدیمی 
اگر  و  دارد  محدودی  توان  خصوصی  »بخش  گفت: 
بخواهیم وارد مقوله صادرات ماشین آالت بشویم نیاز به 

حمایت ارگان های دولتی از این صنعت داریم. مجموعه 
مهرسان که از توان طراحی و ساخت بسیار خوبی برخوردار 
است متاسفانه تا کنون هیچ حمایتی را از سوی ارگان های 
دریافت  نساجی  صنعت  با  مرتبط  ارگان های  و  دولتی 
نکرده است و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی این امر 
موجب مسائل و مشکالت عدیده ای برای کارفرما خواهد 
شد. شرکت مهرسان عالقه زیادی به حضور در بازارهای 
جهانی دارد و با توجه به بومی سازی تکنولوژی توان رقابت 
با شرکت های مطرح دنیا را در خود ایجاد نموده است. 
اولین  تولید کردیم  مثال دستگاه کامپکت قطر 60 که 
نمونه در دنیاست که با سیلندر قطر 60 تولید می شود و 
درگیری پارچه با نمد را تا 152 سانتی متر افزایش می دهد 
و همین افزایش سطح تماس باعث افزایش کیفیت پارچه 
و افزایش راندمان شده است. چنین دستگاهی قطعًا توان 
رقابت با رقبای خارجی و ورود به بازارهای جهانی را دارد. 
تنهایی توسط مجموعه های  به  به بخش صادرات  ورود 
خصوصی همچون مهرسان امکان پذیر نیست و موفقیت 
در عرصه صادرات نیازمند کمک و یاری دولت محترم و 
دست اندرکاران تصمیم گیرنده در بخش نساجی است. 
البته خوشبختانه با تولید دستگاه های باکیفیت شرکت 
خشک کن  خشک کن،  ترموفیکس،  مثل  مهرسان 
چاپ، آبگیر و تمایل تولیدکنندگان داخلی به استفاده از 
ماشین آالت تولید داخل واردات این دستگاه ها کاماًل قطع 

شده است. 
وی درپایان ضمن تشکر از انجمن ماشین سازی صنایع 
نساجی ایران بیان نمود: »امیدوارم که بتوانیم در عرصه 
صنعت نساجی در کنار شما بزرگواران حرفی برای گفتن 
داشته باشیم و صنعت کشور را بی نیاز از واردات ماشین آالت 
نماییم و به یاری همدیگر و عنایت خداوند در عرصه صادرات 

هم با قدرت هر چه بیشتر ورود پیدا خواهیم کرد. « 

موفقیت در صادرات ماشین آالت 
منوط به یاری دولت است. 

مهندس مهدی قدیمی
مد یرکارخانه شرکت مهرسان
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نشریه،    محترم  مخاطبین  برای  لطفًا   -1
و  بوریا  شرکت  فعالیت های  مورد  در  توضیحاتی 
سابقه آن در صنعت نساجی و پوشاک بیان فرمائید. 
- شرکت بوریا بیش از دو دهه است که در حوزه نرم افزارها 
و  فرش  نساجی،  صنعت  تخصصی  وسخت افزارهای 
پوشاک فعال می باشد. این شرکت تاکنون توانسته است 
بیش از هزاران نسخه از محصوالت نرم افزاری ارائه شده 
توسط خود را در سراسر ایران و جهان به فروش رسانده و 
نصب و راه اندازی نماید. بعضی از محصوالت نرم افزاری 
شرکت بوریا نظیر نرم افزار طراحی فرش، نرم افزار بافت 
فرش، نرم افزار مدیریت یکپارچه تولید فرش ماشینی 
در حوزه فرش، نرم افزار طراحی پارچه در حوزه نساجی 
پوشاک  الگو در حوزه  و چیدمان  الگو سازی  نرم افزار  و 
می باشد. در حوزه سخت افزارها نیز می توان به دستگاه 

پالتر و دیجیتایزر اشاره نمود. 
آموزش  بحث  سخت افزارها؛  و  نرم افزارها  ارائه  کنار  در 
تخصصی طراحی منسوجات، فرش و لباس نیز توسط 

شرکت بوریا برای عالقمندان صورت می گیرد. 

نساجی    تخصصی  نرم افزارهای  تولید  آیا   -2
از  یکی  می تواند  بین المللی  رویکرد  با  پوشاک  و 

محصوالت صادراتی ایران در آینده نزدیک باشد؟
- بله همانطور که پیشتر اشاره نمودم شرکت بوریا در 
نساجی  صنعت  نرم افزاری  محصوالت  صادرات  حوزه 
موفق بوده است و هم اکنون توانسته ایم محصوالتمان 
را به بیش از 45 کشور جهان صادر نماییم و در آینده نیز 
برنامه داریم تا محصوالت جدیدمان در حوزه فرش نظیر 
نماییم.  ارائه  بین المللی  بازارهای  در  را  طرح  آرشیوگر 
می توانند  نیز  ایرانی  نرم افزاری  محصوالت  مطمئنًا 
جایگاه خود را در بازارهای بین المللی بیابند و مشتریان 

خود را داشته باشند. 

3- نقش بوریا در حوزه توسعه صنعت نساجی و   
پوشاک در کشور چگونه بوده است؟

- قطعًا تاثیرگذار بوده ایم ولی نمی توان میزان تاثیرگذاری 
آن را مشخص نمود. زیرا صنعت نساجی و پوشاک بسیار 
صنعت بزرگ و گسترده ای است. ولی از اینکه همواره 
خود  تخصصی  حوزه  در  پیشرو  شرکت  یک  عنوان  به 
شناخته می شویم و در حال نوآوری و تاثیرگذاری در حد 
خودمان هستیم به خودمان می بالیم. نوآور بودن سخت 

است و نوآور ماندن سخت تر. 

4- شما به عنوان یکی از افراد مطلع و فعال در   
سیاستگذاری تشکل های تخصصی نساجی، سطح 
فعالیت تشکل های حاضر در ایران را چگونه ارزیابی 
می نمائید و برای توسعه آن چه پیشنهاداتی دارید؟ 

و  واضح  همگان  برای  من  نظر  به  تشکل ها  -اهداف 
و  انجمن ها  مدیره  هیئت  در  حتی  نیست.  مشخص 
و  مختلف  اهداف  و  رویکرد  با  افرادی  بعضًا  تشکل ها 
گاهی حتی متضاد وجود دارند. به نظر من رمز موفقیت 
یک تشکل تیم سازی است. یعنی افرادی حتی در حد 
می توانند  یکسان  رویکردی  و  اهداف  با  ولی  متوسط 
برآیندی کاماًل مثبت در حرکت های تشکیالتی داشته 
با  تا افرادی قوی و مجرب ولی کاماًل مخالف و  باشند 

اهداف متناقض. 

5- کالم پایانی  
- امیدوارم سال جدید سالی پر از موفقیت و شادکامی 
برای تمامی فعاالن عرصه تولید در حوزه صنعت نساجی 
تکنولوژیکی  نیازهای  بتوانیم  نیز  ما  و  باشد  پوشاک  و 

صنعتگران را به خوبی پاسخگو باشیم. 

تهیه و تنظیم: سمیه علی بخشی

نرم افزارهای تخصصی ایرانی در 
سبد صادراتی کشور جای خواهند 

گرفت. 
مهندس  غالمرضا سالمتی 

مدیرعامل شرکت بوریا
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1- در صورت امکان، شرکت رکورد و فعالیت های   
آن را برای مخاطبین محترم نشریه معرفی نمائید. 

زمینه  در  که  است  سال   16 از  بیش  رکورد  شرکت   -
صنعت چاپ و تبلیغات فعال است و نزدیک به 8 سال 
و  پارچه  دیجیتال  چاپ  دستگاه های  فروش  که  است 

ملزومات چاپ را بر عهده دارد. 

و    نساجی  صنعت  در  چاپ  حوزه  جایگاه   -2
پوشاک امروز کشور چیست و چه ارزش بازاری را 

دارد؟
- صنعت چاپ دیجیتال روی پارچه به بافنده ها و حتی 
مجموعه هایی که با سرمایه گذاری پایین و پایه ای شروع 
به کار می کنند امکان کار و فعالیت در حوزه نساجی و 
یا چاپ پارچه را داده است. تنوع در عرضه پوشاک و 
پارچه، سرمایه گذاری پایین و بهره برداری بیشتر از جمله 
مزایایی است که رغبت به فعالیت در این حوزه را هر روز 

بیشتر و بیشتر می نماید. 

چه    بازار  این  توسعه  برای  رکورد  شرکت   -3
اقداماتی را انجام داده است؟

- شرکت رکورد با عرضه و ارائه مدرن ترین و به روز ترین 
این  فعاالن  به  تا  است  کرده  سعی  چاپ  دستگاه های 
حوزه کمک کند تا بتوانند با سرمایه گذاری بهینه سهم 
بیشتری از بازار به روز و در حال گسترش نساجی و چاپ 
را در دست بگیرند. همچنین این شرکت با رعایت حقوق 
زمینه  در  مداری چه  اصول مشتری  رعایت  و  مشتری 
قیمت و چه در زمینه ی کیفیت به مشتریان این حوزه 

خدمات رسانی نموده است. 

4- مهمترین تفاوت های رکورد با سایر شرکت های   
فعال در حوزه چاپ پارچه را بیان نمائید. 

- شرکت رکورد همواره در سال های فعالیت خود سعی 
و  مناسب  قیمت  انصاف،  رعایت  شعار  با  است  نموده 
کیفیت مرغوب اصول تفکری خود را به وجه تمایز خود با 

سایر شرکت ها تبدیل کند. 

5- بازار صادراتی این محصوالت چگونه است و   
چه مسیری را برای تحقق آن باید طی نمود؟

- با توجه به هزینه کارگری پایین ایران که با بنگالدش 
با چین حدود 30  و در مقایسه  برابری می کند  و هند 
استفاده  آن  کنار  در  و  می باشد  پایین تر  درصد   50 تا 
برای  را  کم نظیری  فرصت  دیجیتال  روز  تکنولوژی  از 
و  برنامه ریزی مستمر  با  آورده است که  صادرات فراهم 
شرکت در بازارهای بین المللی به خوبی می توان از این 

فرصت بهره برد. 

6- کالم پایانی  
در  گسترده  صورت  به   85 سال  از  رکورد  شرکت   -
در  را  بازار  از  بزرگی  سهم  دیجیتال  چاپ  زمینه 
زمینه  در  فعالیت  با  امروزه  است،  داشته  اختیار 
ارائه  با  پارچه  روی  دیجیتال  چاپ  و  نساجی 
و  نساجان  به  توانسته  کیفیت  با  دستگاه های 
انواع  )تولیدکنندگان  نساجی  صنف  تولیدکنندگان 
انصاف،  رکورد  گروه  نماید.  بسزایی  کمک  پارچه( 
سرلوحه ی  همواره  را  مداری  مشتری  و  کیفیت 

عملکرد خود قرار داده است. 
ین شجاعی تهیه و تنظیم: روژ

فرصت کم نظیری برای توسعه 
صادرات در کشور وجود دارد.

مهندس حامد دیلمی
مدیرعامل شرکت رکورد
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چکیده
هوایی،  و  آب  تنوع  از  برخورداری  لحاظ  به  طبرستان 
سرزمین رنگ هاست، که این را می توان در جای جای 
و  پوشاک  نمود.  مشاهده  دیار  این  مردمان  زندگی 
تا کنون  از دیرباز  دست بافته های ساکنین این نواحی 
است.  بوده  نواز  چشم  و  متنوع  نقش،  و  رنگ  بلحاظ 
بافته های روستایی ازجمله هنرهای کاربردی است. این 
سرزمین دارای سه قطب مهم در زمینه دست بافته های 
آالشت  شرق(،  بهشهر)در  متکازین  می باشد؛  سنتی 
کالردشت  و  استان(  مرکزی  سوادکوه)نواحی  در 
نوشهر)غرب استان(. از بین این مناطق، منطقه آالشت 
طوالنی تری  سابقه  از  سوادکوه  شهرستان  در  واقع 
این منطقه  بوده است. منسوجات دستباف  برخوردار 
و...  سفره  چوقا،  چپری،  جوراب،  جاجیم،  شامل: 
و  نقش مایه ها  بازشناسی  پژوهش،  از  هدف  می باشد. 
معرفی آن به نسل های آینده است، لذا مطالعه بصورت 
کتابخانه ای و مراجعات میدانی نویسندگان صورت گرفته 

و به طبقه بندی گونه های نقوش دست بافت ها پرداخته 
شده است. اغلب نقوش، معنا و مفهوم رمزگونه داشته و 
به مطلبی در زندگی ساده و روزمره مردم اشاره می کند. 
و  غازگلی  چون  واژه هایی  با  که  حیوانات  نقش های 
مهرخفته و پاپلی نام گذاری شده اند، جانوران منطقه را 
می نمایانند که هر روز مقابل دیدگان بافنده قرار دارند. 
نقوش گیاهان درخت، گل و نقش مایه های طبیعی از 
رود، کوه و زمین در بافته های آالشت نیز نشانگر همین 
مطلب است. بررسی ها نشان داد که دستبافت های این 
دیار با همه قدمت، تاریخ، زیبایی و تنوعی که در نقوش 
دارند، بسیار غنی بوده و حاصل تلفیق باورها، اعتقادات 
و سلیقه ذوقی بافنده و برداشت آزاد آنها از طبیعت و 
با  با اندک تغییراتی،  محیط پیرامون شان بوده است و 
سلیقه امروزی مردمان مطابقت پیدا می کنند و می توانیم 

در حفظ این میراث ماندگار راه گشا باشیم. 
 کلمات کلیدی: آالشت، دست بافته ها، جاجیم، نقوش 

سنتی، پارچه دستبافت. 

 گونه شناسی نقوش دست بافته های منطقه سوادکوه مازندران
)مطالعه موردی منطقه آالشت(

فاطمه آقاجانی1*، ابوالقاسم دادور2، ابوالفضل داودی3، ساالر ظهوری4، محمدرضا شریف زاده5
1- دانشجوی دکتری پژوهش هنر، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسالمی، کیش، ایران
2-استاد و عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3و4-گروه طراحی پارچه و لباس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران
5-گروه فلسفه هنر، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
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مقدمه
از  می توان  را  قوم  هر  ورسوم  آداب  و  اعتقادات  باورها، 
برجای  آثار  و  باستانی  آثار  اسطوره ها،  قصه ها،  میان 
سنتی  هنرهای  باالخره  و  قوم  آن  تمدن های  از  مانده 
ایشان، استنباط نمود. نگاره های بکار رفته در هنرهای 
هر ملتی حاصل برداشت ذهنی، ذوق و تجربه شخصی 
ارزش های  و  اصالت  حفظ  ضمن  که  است  بافندگانی 
قومی درگذر زمان رشد و نشر نموده است. دست بافته ها 
یکی از نمادهای بارز فرهنگی هستند که همانند زبـان، 
معلوم  و  متمایز  یکدیگر  از  را  قـومی  گـروه هـای  گـاه 
می کنند که هر یک به کدام تمدن و سرزمین تعلق دارند. 
بافت درشمال  وسایل  و  بافندگی  نشانه های  نخستین 
بهشهر  نزدیکی  در  کمربند  و  هوتو  غارهای  در  ایران، 
تاریخی درباره  مازندران گزارش شده است]1[. منابع 
مقادیر فراوان بافته های نفیس تولیدی در قرون اولیۀ بعد 
از اسالم در طبرستان)مازندران امروزی(، حاکی از آن 
است که ساکنان این خطه علم و دانش بافت و ریسندگی 
را داشتند. عالوه برآن، آب و هوای مناسب برای تولید 
ابریشم، کشت الیاف کتان و کنف، کثرت دام و فراوانی 
پشم و نیاز مبرم مردم مناطق کوهستانی به پوشاک و 
بافته های گرم، بر قدمت بافندگی و وجود دست بافته های 
فراوان و درنتیجه نگاره ها و نقوش سنتی منطقه تأکید 
می کند. هنر دستبافی مازندران در انواع گلیم، جاجیم، 
این  است.  یافته  تبلور  و...  جوراب ها  ساچین،  گلیج، 
سایر  به  نسبت  پذیری  نقش  قابلیت  دالیل  به  بافته ها 
بافته ها و نیز کاربرد وسیع در مناطق کوهستانی سرد که 
اغلب دورافتاده و درنتیجه بکر و سنتی مانده اند، اهمیت 
اندیشمندان  نظر  از  امروزه  آنچه  می یابد]2[.  خاصی 
جامعه شناس اهمیت دارد، توجه به پیام ها و راز و رمزهای 
موجود در نقوش دستبافت ها است، که از باورها و آداب 
و سنن و ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی هرقوم بوده و 
هرکدام نماد خاصی را بیان می کند]3[. هدف کلی از 
این تحقیق، دستیابی به نقوش دست بافته های آالشت 
مازندران است. دست بافته ها، یکی از هنرهای صنایع 
دستی مازندران، سابقه چند هزار ساله دارند. بافته های 
مردم  مبرم  نیاز  و  کاربردی  هنرهای  ازجمله  روستایی 
مناطق کوهستانی به پوشاک گرم، با توجه به کثرت دام 
و فراوانی پشم، تولید می شد و حاصل تلفیق باورهای 
بدلیل  اغلب  که  است،  بافنده  ذوقی  سلیقۀ  و  قومی 
دورافتاده بودن، بکر و سنتی مانده اند. نقوش متنوع و 
رنگینی که قرن هاست زنان روستایی ساکن ارتفاعات در 
بافته های خود به آن می پردازند. آالشت امروزه میراث دار 
این  سنتی  دست بافته های  از  ارزشمندی  نگاره های 

منطقه است. اطالعات این پژوهش، بر اساس مطالعات 
کتابخانه ای و حضور میدانی در منطقه آالشت گردآوری 
بررسی  و  شناسایی  برای  الزم  نمونه های  است.  شده 
نقش مایه های تصویری در دست بافته ها، طی تحقیق 
میدانی از منازل، موزۀ مردم شناسی و فروشندگان محلی 
روستای آالشت جمع آوری شده و اطالعات الزم نیز با 
بررسی نقوش دست بافته ها و مصاحبه با زنان بافنده به 

دست آمده است. 

منطقه آالشت مازندران
شهرستان سوادکوه در  شهرهای  از  آالْشت یکی 
واقع  البرز  کوه  ارتفاعات  در  و  است  استان مازندران 
به  و  آالشت،  مازندرانی است  مردم  زبان  است.  شده 
نیز  آن  تسمیه  معنی آشیانه عقاب می باشد.  وجه 
بلند  کوه های  در  فراوان  وجود عقاب های  احتمااًل 
صفای  و  جنگل ها  پاک  هوای  است]4[.  منطقه  این 
باطن روستانشینان، که برخاسته از طبیعت است، بر 
شکل گیری آداب  و رسوم مردم منطقه و همچنین چهره 
و پوشش مردمان تاثیر داشته است. گونه های گلگون 
سرمای  در  آن ها  مجاورت  از  نشان  منطقه،  ساکنان 
روزهای زمستانی کوهستان دارد و پاپوش های رنگارنگ 
و سنتی که در دستان ماهر زنان منطقه با شش میل بافته 
می شود و محافظ خوبی برای روزهای سرد و یادگاری 
زیبا از سفر به آالشت است. لباس های مردان آالشت 
با نام قبا که شامل کت وشلوار دستبافت پشمی بوده و 
پارچه ها و روسری های زنان آالشت که از نخ پنبه و پشم 
تولید می شود و با تکنیک نساجی سنتی و با دستگاه 
کرچال قدیم بوده است. رفت  و برگشت ماکوها از میان 
تارهای سپید، ثانیه های زندگی زنان بافنده را بر وجود 
جاجیم جاودانه می سازد تا حکایت گر هنر آفرینندگان 
زنان  از  دیگر  پیشکشی  شمد  و  جاجیم  باشد.  خود 
هنرمند این دیار بوده، زنانی که رنگ هنر بر دستانشان 

بیشتر از صنعت نقش بسته است]5[. 

سابقۀ تاریخی و دست بافته های آالشت
در آالشت، خانه سازی نیز با مقتضیات اقلیمی محیط 
بنا  کوه  درشیب  خانه ها  و  یافته  هماهنگی  کوهستان 
شده اند. بافت سنتی و قدیمی آالشت که بخشی از آن 
سال 1348 به شماره ثبت 876 و با نام محله قدیمی 
حدود  شد،  ثبت  کشور  ملی  آثار  فهرست  در  آالشت 
یک دهه است که دستخوش تغییراتی گسترده از نظر 
ظاهری و فیزیکی شده است. بناهای خشتی قاجاری، 
معماری  سبک  و  مردم  زندگی  سنگفرش،  کوچه های 
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خاص بومی سنتی می باشد و سرآمد همه این خانه ها، 
خانه ای است با قدمت بیش از یک قرن که اکنون موزه 
از  دوطبقه  خانه ای  است،  شده  آالشت  مردم شناسی 
جنس خشت و چوب های محکم بلوط و راش که در گذر 
زمان رنگ سرخ چوب راش، کدر شده است. همچنین 
سنگ نوشته ی گوری در آالشت و خطوط ویژه ای که 
بر روی آن حک شده است باستانی بودن این منطقه 
و  لغت  فرهنگ  هیچ  در  خط  این  می دهد.  نشان  را 
سند تصویری نیامده است و متخصصان زبان شناسی 
احتمال داده اند که این خط، خط سکایی ها یا کاسی ها 
باشد]6[. آالشتی ها بیشتر از آنکه با زمین مأنوس باشند، 
به چوپانی و گالشی )گاوداری( خو گرفته اند، همیشه 
یک طرف داد و ستد آن ها با پشم، پنیر، روغن حیوانی، 
پارچه و جوراب های پشمی است که از پشم گوسفندان 
می ریسند و می بافند]7[. از ساکنان اصلی و قدیمی آن 
می توان به حضرتی ها، داداشی ها، نجفی ها، اندام ها، 
طیبی ها،  رنودها،  عبدی ها،  نعمتی ها،  مسیبی ها، 
جورسرایی ها،  شهابیان ها،  پهلوان ها،  اکبری ها، 
از دیرباز  و... اشاره کرد]8[. صنایع دستی  رشیدی ها 
در میان اقوام مختلف عالوه بر، برطرف کردن نیازهای 
اولیه مردم، حاصل تلفیق روح و خالقیت سازندگان با 
عناصر طبیعی آن ناحیه بوده و هست. یکی از بزرگترین 
سرمایه های معنوی آالشت بانوان هنرمندش هستند، 
از زمان های قدیمی زنان دوش به دوش مردان عالوه بر 
کار خانه با هنر دستان خود نیز به اقتصاد خانواده کمک 
می کرد ند، تولید پارچه های دستبافت ظریف پنبه ای، 
و  وکرباس  چادرشب  و  شمد  مانند  پشمی  و  ابریشمی 
سفره و حوله و... دست بافته های ضخیم مانند جاجیم 
و گلیچ در آالشت از گذشته های دور مرسوم بوده وشغل 
این منطقه بوده است]9[. جاِجم جاجیم  اصلی زنان 
بافی یکی از قدیمی ترین و کهن ترین صنایع دستی مردم 
مازندران است که در روزگارانی نه چندان دور، در عصری 
که ماشین بر آفرینش انگشتان دست چیره نشده بود، 
نشده  مدرن  اصطالح  به  و  اصیل  فرهنگ  پود  و  تار  با 

این سرزمین گره خورده و با فرهنگ و زندگی طبرستان 
نشینان تناسبی ناگسستنی داشت. جاجیم های آالشت 
منازل  از  بسیاری  در  و  است  جهانی  شهرت  دارای 
جهت  کارچاله  یا  کرچال  نساجی  دستگاه  آالشت، 
بافت وجود دارد. همچنین جاجیم آالشت درسال 97 
نشان صنایع دستی و مهراصالت ملی را دریافت نمود. 
آماری در )جدول 1(، گردآوری شده که توسط صنایع 
دستی آالشت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 

وگردشگری استان مازندران بدست آمده است. 

معرفی دست بافته ها و طبقه بندی نقوش
و  یابی و تعیین زمان و محل ظهور نقوش گلیم  ریشه 
بر  همواره  زیرا  است،  دشوار  ناحیه  یک  گلیمچه های 
یک  نقوش  و  ابداعی  طرح های  فرهنگی،  تبادالت  اثر 
دستبافته از منطقه ای به منطقه دیگر انتقال یافته است. 
با این حال، بررسی اسامی نقوش، طبقه بندی و مطالعه 
شیوه های شکل گیری آنها ما را تا حدودی به زندگی و 
ذهنیات بافندگان و مصرف کنندگان بومی آنها هدایت 
سنتی  دست بافت های  نقوش  به  نگاهی  با  می کند. 
مازندران می توان به فضای ذهنی، طبیعت و تاثیرپذیری 
از شکل زمین های زیر کشت، درختان، ساقه ها، گیاهان 
از  برگرفته  و  سنتی  کاماًل  نقش ها  برد.  پی  حیوانات  و 
طبیعت اطراف بافنده است. در بافت این دست بافته ها، 
نقشه کاربردی ندارد و به طور معمول، بافنده به صورت 
خاصی  معانی  دارای  نقش ها  می دهد.  انجام  ذهنی 
این  از  بعضی  فلسفه  از  امروزه  متاسفانه  اما  بوده اند 
نقوش و نامگذاری آنها اطالعی در دست نیست و بافنده 
آنها  از  به طور موروثی  و  بودن طرح ها  به دلیل سنتی 

استفاده می کند]10[. 

جاجیم بافی
جاجیم، میراث با ارزشی که از فراز و نشیب قرون گذشته 
و باوجود بی مهری ها، تاکنون ماندگار مانده است و نسل 
به نسل منتقل شده است. میراثی که در گذشته چشم 

جدول1: آمار بدست آمده از صنایع دستی استان مازندران  
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روشنی و جهیزیه نو عروسان مواد اولیه در تهیه جاجیم 
نخ های  و  پنبه  از جنس پشم گوسفند،  اساسا  آالشت 
پلی استر و نایلون می باشد. دست بافته ای است بدون 
پرز از نخ های تابیده شده رنگارنگ پشم، پنبه و گاه کرک 
زنده  و  رنگ های شاد  در  معمواًل  و  راه  راه  نقش های  با 
و دو  زیرانداز دستباف  می باشد]11[. جاجیم گونه ای 
رویه است که از نخ های رنگین و ظریف پشمی یا پنبه ای 
یا آمیزه ای از این دو بافته می شود. جاجیم آالشت یکی 
از معروف ترین صنایع دستی البرز نشینان بوده است که 
نه تنها روزگاری از بلندای البرز به خانه هایی در دورترین 
و  آداب  و  فرهنگ  خود،  با  بلکه  می رفت،  جهان  نقاط 
رسومی را زنده نگاه می داشت که امروز تقریبًا اثری از آن 
باقی نمانده است و کاربردهایی نظیر زیر انداز، پشتی، 
سجاده، رختخواب پیچ، مفرش، پتو، روی کرسی و... 

می باشد]12[. 

نخ ریسی و دستگاه سنتی بافندگی آالشت
الیاف مصرفی در دست بافته ها، پشم است که در مناطق 
پشم،  می شود.  یافت  وفور  به  کوهستانی  و  روستایی 
بر دو نوع است: پشم بهاره و پشم پاییزه، که به گفته 
روستاییان پشم بهاره مرغوبتر و ظریف تر است. پشم به 
طور طبیعی به رنگ های سفید، خاکستری، قهوه ای 

و سیاه دیده می شود]13[. چل؛ دستگاه چوبی است 
که به وسیله آن پشم را می ریسند و پشم را به نخ های 
چل  به  که  نخ  ریسنده  می کنند.  تبدیل  شده  تابیده 
چی معروف است، اشعاری را همزمان با چرخاندن، به 
صورت زمزمه َادا می کند که حاکی از عشق و اعتقاد به 
بر  مازندران  در  بافندگی سنتی  کار می باشد. دستگاه 
حسب تعداد وردها، به دو وردی یا چهار وردی تقسیم 
بندی، و در مناطق مختلف به پاچال، ِکچال و یا کرچال 
گفته می شود)تصویر 1(. علت آن است که پدال های 
دستگاه در داخل چاله ای در کف اتاق و خود دستگاه 
بافندگی کامال افقی بر سطح زمین قرار می گیرد و زن 
بافنده پاها را در داخل چاله قرار می دهد و ماکوها را باال 

و پایین می کند]14[. 

گونه ها و نحوه بافت جاجیم
جاجیم، بافته ای از پشم تابیده رنگین، بسیار زبر و خشن 
تا 80 سانتی متر است و  است. عرض آن، حدود 20 
اغلب اوقات تار و پودش را پشم تشکیل می دهد. معمواًل 
چند ردیف جاجیم را کنار هم می دوزند تا پهنای مورد 
نیاز را به دست آورند]15[. مراحل بافت به این صورت 
از  دستگاهی،  بافته های  اضافه  پود  جای  به  که  است 
ساِده  رج  چند  از  پس  یعنی  می شود؛  استفاده  چوب 

تصویر 1 - مراحل نخ ریسی پشم )تصویر از نگارندگان(  
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داشته  را  پود  رنگ  تغییر  بافی، چنانچه هنرمند قصد 
باشد، ابتدا به کمک چوب دست، َلت چوب راهنما و 
بلند کردن برخی از تارها، ردیفی از گل های ضربدری 
شکل به نام گل لت را بر روی کار ایجاد می کند و سپس 
با خوابانیدن مجدد چوب لت که پشت َوردها قرار دارد، 
به ساده بافی با رنگ دیگری می پردازد. این نوع، جاجیم 
آن مرسوم  بافت  که  َلت دار می گویند. جاجیم دیگری 
است، بدون ایجاد گل، رنگ ها را تغییر می دهد، به این 
صورت که چند ردیف پود با رنگ های مختلف بدون هیچ 
مرزی در کنار هم قرار می گیرند. این جاجیم که به آن 
لت لتی می گویند، با دستگاه کرک چال و شانه بافته 

می شود]16[. 

نقش و رنگ جاجیم آالشت
زده  که  پدالی  هر  با  که  زندگی  آهنگ  ضرب  رنگ ها: 
 6 دارای  می شود.  مشخص  رو  زیر  نخ  یک  می شود 
الکی،  مشکی،  رنگ های  بیشتر،  است،  اصلی  رنگ 
رنگ  و  شده  استفاده  نارنجی  و  قهوه ای  سبز،  سفید، 
غالب آن ها قهوه ای و مشکی است. رنگ هایی که بوی 
گیاهی  رنگ های  از  و  می دهند  کوهستان  و  طبیعت 
درختان  برگ های  و  روناس  حنا،  انار،  گردو،  پوست  از 
و گل هایی که رنگ های شاد و زنده بدست آمده است 
رنگرزی می شدند. امروزه به علت حضور نخ های کاموا 
رنگ های  از  استفاده  همچنین  و  جدید  دربافته های 
شیمیایی، رنگ های دیگری نیز به آنها اضافه شده است، 

مانند: زردآبی، سورمه ای، بنفش و.... می باش]10[. 
نقش: جاجیم این منطقه به طور معمول ساده بافته 
می شود و به جز دوگل معروف هیچ گونه گلی)نقشی( 
به  »که  لت  »گل  یکی  نمی شود.  ایجاد  آن  برروی 

و در فواصل دورنگ استفاده  صورت ضربدری است 
می شود و دیگری نقش »بینجک یا بینج دون »)شبیه 
نخ های  دادن  قرار  ترتیب  به  مربوط  که  برنج(  دانه 
با  نقوش،  همچنین  می باشد.  چله کشی  تارهنگام 
لوزی های  افقی،  رنگارنگ  راه راه های  و  رنگ  تنوع 
بافنده ،  زنان  ذهنی  نقش مایه های  بزرگ،  و  کوچک 
و  شکل گرفته  تارها،  میان  ماکوها  سریع  رفت وآمد  از 
چشم  و  یافته اند  استحکام  چوبی  شانه  ضربه های  با 
جاجیم  ویژه  شاخص  می کند.  حفظ  را  خود  نوازی 
و  می شود  تشکیل  رنگ  سه  یا  گل  تا  سه  از  آالشت، 
قرار  آخر  و  وسط  اول،  قالب  در  باید  نگ  سه  این 
است  پشم  بافت،  در  مصرفی  الیاف  گیرد)تصویر2(. 
یافت  وفور  به  کوهستانی  و  روستایی  مناطق  در   که 
دست بافته های  انواع  در  دیرباز  از  که  پشم  می شود. 
شهری، روستایی و عشایری کاربرد داشته، بر دو نوع 
است: پشم بهاره و پشم پاییزه که به گفته روستاییان 
طور  به  پشم  است.  ظریف تر  و  مرغوبتر  بهاره  پشم 
و  قهوه ای  خاکستری،  سفید،  رنگ های  به  طبیعی 
سیاه دیده می شود]13[. برای تبدیل آن به نخ خامه 
شستشو،  مرحله  شامل  که  گردد  طی  مراحلی  باید 
مرحله حالجی به وسیله شانه سر، مرحله ریسیدن به 
وسیله دوک و تبدیل آن به کالف و در نهایت رنگرزی 
مقاوم  فراوان،  رطوبت  به  نسبت  که  پشم  از  است. 
گرم  پوشاک  و  گلیج  و  انواع جاجیم  تهیه  برای  است 
پود  و  تار  گذشته  در  می شود.  استفاده  بافتنی ها  و 
اما امروزه به دلیل هزینه  از پشم بود  بافته ها، هر دو 
باالی پشم و دشواری ریسندگی و رنگرزی آن از الیاف 
استفاده  بافت  روند  در  نیز  کاموا  همچون  مصنوعی 

می شود. 

تصویر 2- مراحل بافت جاجیم آالشت )تصویر از نگارندگان(  
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گلیج
گلیج، دست بافت های روستایی است که از زمان های 
دور در برخی از مناطق استان مازندران بافته می شد. 
در گذشته، تار و پود آن که در زبان محلی به آن »تونه 
و وافته« می گویند، هر دو از پشم بوده و به آن پشم در 
پشم می گفتند؛ اما امروزه بیشتر از نخ های صنعتی و یا 
حتی کاموا در بافت استفاده می شود. این بافتۀ بدون پرز 
که از »بافته های داری« به شمار می آید، توسط دستگاه 
کرچال بافته می شود. روند بافت گلیج شباهت هایی به 
دیگر بافته های کرچال همانند جاجیم دارد. اما تفاوت 
پودگذاری  نحوه  بافته،  دو دست  این  اساسی  و  عمده 
پودگذاری  که  است  دست بافت های  گلیج،  است.  آن 
بر  یعنی عالوه  به گویشی مضاعف است.  و  آن مرکب 
تارها  میان  از  ماکو  عبور  طریق  از  که  اولیه  پودگذاری 
صورت می گیرد، پودگذاری ثانویه ای وجود دارد که تنها 
از طریق دست انجام می شود و همان نقش آفرینی بر 
پودگذاری  همان  تنها  جاجیم  اما  است،  بافته  سطح 
خاصی  نقش  و  دارد  را  دستگاهی  یعنی  اول،  مرحله 
و  ساده  کامال  نقش ها  نمی شود.  دیده  آن  سطح  بر 
قرار  تاثیر  تحت  را  بافنده  آنچه  هر  و  هستند  انتزاعی 
دهد، به ساده ترین شکل، بر سطح بافته اجرا می شود، 
خواه اشیای پیرامون باشد، خواه موجودات و گیاهان 
اطراف. تکرار نقوش در سطح گلیج را که بسیار چشم 
بیشتر  و  می دانند  آن  خاص  ویژگی های  از  است،  نواز 
نقوش را، به ویژه اگر گلیج دوتکه باشد، به صورت قرینه 
می بافند. به هر تکه یا لنگه در زبان محلی، الپه، شکه 
یا شقه می گویند. این دست بافته سنتی که تار آن از 
دستگاه  با  می باشد  الوان  پشم های  از  آن  پود  و  پنبه 
نساجی سنتی دو وردی بافته و پودگذاری مضاعف نقش 
اندازی می گردد. از مراکز عمده تولید، محصول آالشت 

است]12[. 

رنگ و نقش دردست بافته گلیج
یکسان  تقریبًا  مناطق،  تمامی  در  گلیج  بافت  نحوه 
نقوش،  اجرای  نحوه  در  اصلی،  تفاوت های  و  است 
جنبه  بیشتر  که  بافته هاست  برخی  ابعاد  و  اشکال 
 60 معمول  طور  به  گلیج  عرض  دارد.  سلیقه ای 
به  اما  است  متر   3 تا   1 آن  طول  و  سانتیمتتر   70 تا 
گفته برخی، در متراژ باالتر هم می تواند بافته شود. 
گلیج در گذشته به عنوان زیرانداز، پتو، کوله پشتی، 
در  مصرفی  وسایل  از  و  داشته  کاربرد  و....  سجاده 
اما  است  می رفته  شمار  به  روستاییان  روزانه  زندگی 
حقیقت،  در  دارد]4[.  تزیینی  جنبه  بیشتر  امروزه 
بافنده آنچه را از طبیعت درک کرد، در قالب رنگ های 
دلخواه به معرض نمای درمی آورد و روحیات درونی 
خود را بیان می کند. رنگ ها، قانون و قاعده خاصی 
بر  رنگ ها  نیز  گاه  است؛  سلیقه ای  کاماًل  و  ندارد 
حسب عادت و تجربه، در کنار هم قرارداده می شوند. 
به  مواقع  اکثر  که  است  قرمز  بافت،  در  غالب  رنگ 
با  نیز  نقش ها  می رود؛  کار  به  زمینه  رنگ  عنوان 
بافته دیده می شوند)تصویر  بر سطح  رنگ های دیگر 
3(. بافندگان در گذشته از رنگ های طبیعی اطراف 
گردو  پوست  رنگ  مثال:  برای  می بردند،  بهره  خود 
گل آغوز کول، پوست انار )ِانارکول(، زردچوبته، َگَزنه، 
رنگ های  و  )َپِلم سر(  آختی  زعفران، گل  گلی شبیه 
پشم  طبیعی  رنگ های  نیز  سیاه  و  سفید  و  قهوه ای 
را  سفید  گوسفند  محلی،  زبان  در  هستند.  گوسفند 
جلمه و رنگ آن را اسبه زاغ، گوسفند قهوه ای را سال 
زاغ  نیز سیاه  رنگ سیاه  می نامند.  کهو  را  آن  رنگ  و 

نامیده می شود]15[. 

تصویر 4 -رنگ و نقش بافت جاجیمچه آالشت)تصویر از نگارندگان(  
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چادر شب بافی
آالشت  سنتی  دست بافته های  از  یکی  نیز  شب  چادر 
است به زبان محلی الون بافی می گویند و در رنگ های 
مختلف و به صورت چهارخانه با الیاف مصنوعی، پشم، 
پنبه و حتی ابریشمی تهیه می شود و دارای کاربردهای 
تولید  پیچ  رختخواب  و  پرده  روتختی،  مانند  متفاوتی 
متر  در 2  اندازه های 2  در  معمواًل  چادرشب  می شود. 
با زمینه قرمز و دارای طرح های مشبک و چهارخانه با 
نقوش هندسی بافته می شود. تارهای چادرشب معمواًل 
چادرشب  می گردند.  چله کشی  رنگارنگ  صورت  به 
کمر  دور  بدن  به  رطوبت  سرایت  از  جلوگیری  برای  را 
جانماز  یا  و  دختران  جهازی  رو  عنوان  به  و  می بستند 

استفاده می کردند]10[. 

سفره و دستمال
بافت سفره در اغلب مواقع دو وردی ساده است اما گه 
گاه به صورت چهار وردی جناغی نیز بافته می شود و 
گاهی حاشیه ابریشمی در ابتدا و انتهای پارچه دیده 
می شود. سفید ساده است، اما بافت جناغی پارچه خود 
طرحی زیبا است. گاه نیز سفره هایی با طرح چهارخانه 
ساده بافته می شود و برای نگهداری نان در منازل، محل 

کار، مزرعه و... استفاده می شود]4[. 

جاجیمچه)حمام سری(
از جمله زیر اندازهایی که طرح خاصی ندارد و از قدیم 
بافنده  خود  ابتکار  و  فکر  با  ساده  صورت  به  کنون  تا 

تولید، در رنگبندی های مختلف و راه راه است)تصویر 
4(. توسط دستگاه دو وردی بافته شده و از نخ پنبه در 
تار و از پشم یا کرک در پود آن استفاده می شود. مصارف 
و...  ساک  پشتی،  پادری،  زیرانداز،  سجاده،  برای  آن 

است]15[. 

چپری و چوقا
به عنوان رختختواب  پتو  بر   جاجیم چپری که عالوه 
می شود،  استفاده  سرد  فصل های  برای  پرده  یا  و  پیچ 
از قانون»پی و پیش« برای حرکت دادن  هنگام بافت، 
وردها استفاده می کنند و وردها به صورت جفت باال و 
پایین شده و پود از میان تارها رد می شود؛ به این ترتیب، 
طرح به دست آمده، حالت جناغی یا هفت و هشت پیدا 
می کند)تصویر 5(. چوقا، دست بافته ای، که تار و پود آن 
از پشم بافته شده و برای باالپوش، روانداز و یا قبا برای 
مردان استفاده می شود. چپری از دستبافته داری است، 
نخ تار آن از پنبه و پود پشم، با طول 12 متر و عرض 30 
سانتی متر تولید می شوند. از رنگ های طبیعی رنگرزی 
به رنگ های قهوه ای، مشکی، شیری،  و معمواًل  شده 
کیفیت  از  داشته  خوبی  بسیار  گرمای  و  بوده  شکری 

باالیی به لحاظ استحکام برخوردار است]10[. 

جوراب بافی آالشت
بافت جوراب های پشمین که از قدیمی ترین دست بافته ها 
و هنرهای سنتی این منطقه است. جوراب های پشمین 
متنوع هستند. کفشک ها مخصوص زنان و جوراب های 

تصویر 5- چپری آالشت)تصویر از نگارندگان(  
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بافت  در  است.  مردان  مختص  بلند  ساق  یا  چکمه ای 
جوراب از پنج میله کوتاه بافتنی استفاده می شود که 
طول هر یک، حداکثر 25 سانتی متر است. به تناسب 
برای  میل   پنج  تا  دو  از  جوراب،  مختلف  قسمت های 
یکدست  جورابی  نهایت  در  تا  می شود  استفاده  بافت 
بافی،  جوراب  در  می آید]17[.  دست  به  درز  بدون  و 
سطوح محدودی از مستطیل، مربع، لوزی و یا مثلث 
با رنگ های متنوع در کنار هم قرار می گیرد. در مواردی 
نقوش اشیاء و گیاهان و طبیعت همچون دریا و کوه و 
حیوانات به گونه ای کلی طرح می شود. در جوراب هایی 
با نقش محدودتر، اولین رنگ مصرفی برای زمینۀ کار، 
همان رنگ طبیعی پشم های حیوانات و بیشتر رنگ های 
سفید و شیری و به ندرت سیاه و قهوه ای است. بیشترین 
و مهم ترین رنگ های به کاررفته برای خود نقش ها، سیاه 
دست بافته های  همۀ  در  رنگ ها  این  که  است  قرمز  و 
منطقۀ آالشت یک رنگ اساسی و مهم به شمار آمده و به 

دست بافته ها روح و جالیی دیگر می دهد]2[. 

نقش مایه های جوراب در دست بافته های آالشت
در جوراب بافی، سطوح محدودی از مستطیل، مربع، 
قرار  هم  کنار  در  متنوع  رنگ های  با  مثلث  یا  و  لوزی 
می گیرد. در مواردی نقوش اشیاء و گیاهان و طبیعت 
طرح  کلی  گونه ای  به  حیوانات  و  کوه  و  دریا  همچون 
تصویری  مفهوم  به  گاهی  نقوش  این گونه  می شود. 
موضوع و به جزئی از اجزاء طبیعت نزدیک است و گاه 
مفهومی درونی و ذاتی دارد و با فرم های ساده شده ارائه 
می شود. این تصاویر در کنار هم تکرار و در یک سطح 
افقی ردیف می شوند. در جوراب هایی با نقش محدودتر، 
اولین رنگ مصرفی برای زمینۀ کار، همان رنگ طبیعی 
شیری  و  سفید  رنگ های  بیشتر  و  حیوانات  پشم های 
و به ندرت سیاه و قهوه ای است. بیشترین و مهم ترین 
قرمز  و  سیاه  نقش ها،  خود  برای  کاررفته  به  رنگ های 
منطقۀ  بافته های  در همۀ دست  رنگ ها  این  که  است 
آالشت یک رنگ اساسی و مهم به شمار آمده و به دست 

بافته ها روح و جالیی دیگر می دهد]2[. 

نقش مایه های حیوانی 
ارتباط تنگاتنگ زنان بافنده با طبیعت محل زندگی شان 
طبیعی  طرح های  از  بسیاری  کارگیری  به  موجب 
میان  این  در  است.  شده  هنری شان  آثار  در  منطقه 
نقش حیوانات، جایگاه پر اهمیتی دارد. » غازگلی« از 
نقش مایه هایی است که کاربرد زیادی در نقش پردازی 
جوراب های آالشت داشته است. لغت غازگلی به معنای 

گردن غاز است]18[. غازها از جمله پرندگانی هستند 
»غاز  طبری،  زبان  در  مشهورند.  گردن  بلندی  به  که 
گردن«، کنایه از آدم گردن دراز است]19[. این نقش از 
پیوستگی دو عنصر خط، با حرکتs  مانند و لوزی های 
توخالی شکل می گیرد که درون آن ها را با رنگ متضاد 
)بیشتر گرم( می بافند. نقش غازگلی عمومًا شکل در 
حاشیه به صورت U شکل به دور نقش مرکزی کوتری 
می پیچید)تصویر شماره 8(. از ویژگی های نقش مایه ها 
در مناطق بومی، تفاوت نام و شکل در مناطق مختلف 
حتی در محله های روستایی نزدیک به هم است؛ شاهد 
مثال، نقش غازگلی در مناطق هم جوار به نام مهرخفته 
نیز خوانده می شود. در آنجا مشخص می شود که حرکت 
U شکل این نقش در حاشیۀ جوراب به دور نقش کوتری 
می تواند مفاهیمی باستانی به دنبال داشته باشد و بر 
انتخاب این نام نیز صحه می گذارد. انتساب نام غازگلی 
و  خط  پیچش  در  نقش  این  ظاهری  شباهت  علت  به 
سطح با شکل بدن و گردن غاز است. بافندگان، نقش 
انتزاعی و خالصه شده ای از تصویر این پرندۀ خانگی 
ایجاد کرده اند. نقش مایه دیگر، نقش انتزاعی از درخت 
در ترکیب با نقش پرنده است. نقش مایه درخت مرغی 
در منطقۀ آالشت به نام کوتری خوانده می شود. پرنده و 
درخت هردو مفاهیم رمزی و نمادین بارزی دارند. مشابه 
این نقش به نام کله قوچی یا درخت مرغی در بافته های 
اقوام  بافته های  در  حتی  و  ایران  مناطق  دیگر  اقوام 
اسطوره های  پرنده در سراسر  رایج است.  نیز  همسایه 
پیش از تاریخ و دوران تاریخی سرزمین های ایران و بین 
النهرین، نماد ابر و باران یا »پیک باران« بوده است]20[. 
مازندران،  بافی  میل  زیبای  و  هندسی  نقوش  در 
و در اطراف  بافته شده است  نگاره های درخت مرغی 
سراسر  در  متناوب  صورت  به  حاشیه ای  نقوشی  آن ها 
حاشیه ای  نقوش  این  است.  چرخیده  درخت  ارتفاع 
می شوند.  خوانده  مهرخفته  نام  با  مازندرانی  زبان  به 
مهرخفته به معنی مار خوابیده است. دو نقش مایه به 
نام های بلبلک و پاپلی به شکل های مختلف در جوراب 
بافی به کاررفته اند. این دو کلمه، پاپلی و بلبلک، دارای 
یک مفهوم مشترک به معنی پروانه هستند. در فرهنگ 
لغت زبان طبری، پاپلی و کلمات مشتق آن بدین شکل 
معنا شده است: پاپلی به معنی پروانه، سبک و چاالک. 
رباپلی )پروانه ای به رنگ قهوه ای سوخته و یا روشن که 
در باور عامه، پیام آور روح، یکی از مردگان است. بلبلک 
نیز به معنی پروانه و کفش دوزک است]19[. با توجه به 
نام بلبلک و پاپلی و مقایسۀ معنی لغوی آن ها با نقش مایه 
و شکل واقعی شان در طبیعت می توان به چرایی این 
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نام گذاری پی برد. پروانه در طبیعت از دو بال در قسمت 
میانی بدنش تشکیل شده است. بال ها مشخصۀ اصلی 
پروانه هستند، زیرا بزرگ ترین قسمت بدن آن را شکل 
و  ُپرنقش  و  زیباترین  بزرگی،  عین  در  بال ها  می دهند. 
نگارترین بخش بدن پروانه و عامل اصلی جذاب بودن 
نقش  در  هستند.  حشرات  سایر  به  نسبت  حشره  این 
شده  بافته  آبی  رنگ  به  پروانه  بدن  میانی  خط  بلبلک 
است و بال های دو طرف از ترکیب چهارخانه های آبی 
و سفید شکل گرفته اند. در مقایسۀ نقش مایه بلبلک و 
نقش مایه پاپلی نقش پاپلی از چهار دایرۀ به هم متصل 
شکل یافته است. این دایره ها در مرکز، دارای نقاط ریز 
بافنده در  پاپلی،  مانند هستند. گویی در نقش  پروانه 
چهار شکل به هم متصل، حرکت پروانه را بر دست بافته 
خود ضبط کرده است. به هر تقدیر اگر پاپلی به معنای 
بلبلک یا همان پروانه تفسیر شود، نماد پروانه به بی مرگی 
پروانه  برمی گردد.  جهان  سنتی  باور  در  دوباره  تولد  و 
شناخته  مفرط  زیبایی  مظهر  و  بسیار  شادی  نشانۀ 
می شود. پروانه یک نماد برای روح و زن بودن است. دو 
پروانه نماد زناشویی خوشبخت است]21[. شاید زنان 
بافنده نقشی از پروانه را به عنوان نمادی از شادی ها و 
یا  و  بر روی جوراب نقش می کنند  زندگی  زیبایی های 
آن را نمادی از روح زنانگی خود می دانند. در نقش مایه 

پاپلی، گویی بافندۀ محلی در یک نقش ساده، حرکت 
پیوستۀ پروانه را در چهار پالن بر روی جوراب قاب کرده 
است. همچنین نقش مایه محرمات جناقی که از تکرار 
خط شکست های به صورت هفت ایجاد شده است، در 
متن اصلی جوراب های آالشت به فراوانی به کار گرفته 
به دو  بافندۀ آالشت  زنان  این نقش در میان  می شود. 
نام کج راه و ُسّم آهو خوانده می شود. در فرهنگ عوام، 
اعتقادات خرافی نسبت به سم آهو وجود دارد. آن را برای 
رفع چشم زخم همراه بچه قرار می دهند. بدین تفسیر 
برای  آهو  سم  نقش مایه  که  انگاشت  این گونه  می توان 
بافته می شود. همین  روی جوراب  بر  زخم  رفع چشم 
نقش مایه در منطقۀ چالوس و کندلوس به نام مائیتلی به 
معنی تیغ ماهی است]2[. برای ایجاد این نقش در واقع 
بافنده، شکل جناقی واحدی را با رنگ های متضاد تیره و 
روشن تکرار می کند که شبیه به تیغ بدن ماهی است و به 
همین دلیل مائیتلی به معنی تیغ ماهی، نام گذاری شده 
است. در )جدول 2( می توان تصویر نقوش حیوانی را در 

دست بافته ها مشاهده نمود. 

نقش مایه های گیاهی
در در دست بافته های منطقۀ آالشت، نقش های گیاهی 
با نام های دار به داری )درخت به درخت(، دار )درخت(، 

جدول2: نقش مایه های حیوانی)ترسیم از نگارندگان(  
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برگ دار )برگ درخت(، سایمه گل و انوع گل های دیگر 
به خلق  را  انسان  زندگی  واقع اسطورۀ شکل گیری  در 
به  مربوط  نقش مایه های  می زنند]22[.  پیوند  هستی 
ترکیب  صورت  به  آالشت  دست بافته های  در  درخت 
قرینه ای از نقش های ساده و دارای ریتم بافته شده اند. 
این نقش ها با بیانی موجز نمایندۀ مفاهیم بلند درخت 
از اعتقادات باستانی بشرهستند.  به عنوان گیاه خدا 
نقش داری با یک محوِر تنۀ درخت با تکرار قرینۀ سه 
شاخه در امتداد هم بافته شده است. بسیاری از اقوام 
باستانی درخت را به عنوان جایگاه خدا یا در واقع خدا 
نماد  باروری،  منبع  درخت  همچنین  می پرستیدند. 
اینکه  بر  اعتقاد  است،  بوده  جاودانی  حیات  و  دانش 
سودمند  بشر  برای  که  گیاهانی  و  درختان  بعضی  در 
است، روحی درون درخت وجود دارد، به پیش از تاریخ 

برمی گردد]21[. 
نقش مایه دار به دار شاید نشان دهندۀ باغی پر درخت 
باشد که ردیف های درخت پشت سر هم در آن چیده 
شده است. رنگ هایی که در این نقش ها به کار گرفته 
می شود، رنگ های طبیعی و یا حتی رنگ های قراردادی 
نیست، بلکه بافنده چند رنگ )معمواًل دو رنگ( را در ابتدا 
و  تمام نقش های گیاهی و حیوانی  و  انتخاب می کند 
طبیعی را در یک جوراب با همان رنگ ها می بافد. همین 
موضوع در نقش مایه برگ دار نیز مطرح است. هنرمند 
بافنده از ترکیب رنگ سیاه و سفید نقش برگی را بافته 
است. این نقش مایه دارای یک محور میانی و تکراری از 

خطوط مورب به طور قرنیه در حاشیه است]23[. 
آالشت،  جوراب های  بر  گیاهی  نقش مایه های  دیگر  از 

گل ها هستند. این نقش ها با نام های گردگل، درازگل و 
سایمه گل زینت بخش و پوشش پای مردمان کوهستان 
با  بافته ها  این  در  گرد  گل های  است.  آالشت  نشین 
پر  دوازده  با  معمواًل  خالی  تو  دایره ای  هندسی  نقش 
بافته می شوند. خط های اصلی را با رنگ تیره می بافند 
رنگ  می کنند.  رنگین  را  دایره  درون  خالی  فضای  و 
سبز، آبی و قرمز از رنگ های خالصی است که در میانۀ 
گل های گرد بافته می شود. نقش مایه گل، نمایشی از 
ظرافت و زیبایی های زنانه، باروری و سرسبزی طبیعت 
جوراب ها  هندسی  فرم های  در  درازگل  نقش  است. 
طول  در  پیوسته  هم  به  لوزی های  مربع  صورت  به 
مربع  بین  میانی  امتداد می یابد. فضای  دست بافته ها 
لوزی نیز با مثلث های توخالی با رنگ سبز و یا قرمز پر 
می شود. شکل چهارضلعی )مربع لوزی( در این گل ها 
ممکن است به چهار عنصر اصلی آب، باد، خاک و نور و 
یا چهار فصل سال به سبب اهمیت فصول و تاثیرشان در 

کشاورزی اشاره کند]24[. 
نقش مایه زیبای دیگری به نام سایمه گل در جوراب های 
آالشت به چشم می خورد. گویا سایم نام گلی صحرایی در 
منطقۀ آالشت است. در کتاب دست بافته های سوادکوه، 
این نقش بدین صورت معرفی شده است: »سایم نوعی 
نقش هندسی انسانی در جوراب بافی، گویند که سایم 
نام شخصی بوده که این گل از وی اقتباس شده است، 
برخی نیز آن را نوعی گل صحرایی خوانده اند«]12[. 
این نقش را به صورت تک رنگ می بافند و فضای خالی 
تصاویر  از  نمونه ای  می آورند.  در  زمینه  رنگ  به  را  آن 

نقش مایه های گیاهی در )جدول 3( آمده است. 

جدول 3: نقش مایه های گیاهی)ترسیم از نگارندگان(  
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نقش مایه های برگرفته از طبیعت
راس  نام  به  ساده ای  نقش  آالشت  دست بافته های  در 
به  دستی  هنرهای  از  بسیاری  در  که  می شود  دیده  را 
واقع  راه راست در  به معنای  را  کار می رود. نقش راس 
از نوارهای ظریف رنگی در کنار هم شکل یافته است. 
سنتی  هنر  در  محرمات  معروف  نقش  همان  را،  راس 
معروف ترین  از  یکی  را می توان  این طرح  است.  ایران 
شمار  به  ایرانی  منسوجات  بر  بسته  نقش  طرح های 
آورد. طرح محرمات در دست بافته ها گاهی به صورت 
تزیینات،  با  و گاهی هم همراه  تزیین  و بدون  مستقل 
استفاده می شود. بافندگان با کم یا زیاد کردن پهنای 
راه ها و استفاده از رنگ های مختلف، تنوع بسیاری در 
آن ایجاد کرده اند. یکی دیگر از نقوش دست بافته های 
آالشت َولِوله یا آروس زلف )زلف عروس( است. ولزلفک 
وتاب  پرپیچ  و  پیچیده  زلف  معنای  به  محلی  زبان  در 
است]25[. شاید از آنجا که شباهتی به گیسوان بافته 
شده دارد از آن به زلف عروس هم تعبیر شده است. در 
گلیم های اقوام عشایری فارس همین نقش به نام چپلقه 
به کار رفته است]26[. نقش مایه ولوله به سبب شکل 
ظاهری می تواند شبیه به امواج خروشان آب باشد و به 
همین دلیل برخی آن را نشانۀ آب و حیات دانسته اند. 
حضور این نقش در خانه، مظهری از طلب برکت و دوام 
نقش مایه  کشتزارهاست]25[.  برای  خداوند  بارندگی 
دیگر در دست بافته های آالشت، چکنه است. »چکنه 
در زبان مازندرانی در سه معنا به کار می رود: اول به طور 
معمول گوسفندان کمتر از پنج رأس را گویند؛ دوم به 
معنای کم است و سوم گوسفندی امانتی که صاحبش 
آن را نزد چوپان به امانت گذارد. « چکنه به شکل مربع 
لوزی چهارخانه ای است که از ترکیب دو رنگ بر روی 
متن اصلی دست بافته ها بافته می شود. شاید این نقش 
برای بافندۀ محلی یادآور و نشانه ای انتزاعی از تصویر 
گوسفند باشد یا اینکه به سبب شکل آن، بتوان آن را با 
نقش مایه های بدوی بر روی سفال های اولیه هم ریشه 

دانست. چکنه که نقش مربعی شطرنجی است در منطقۀ 
آالشت به صورت تک نگاره مجزا بر روی دست بافته ها 
پژوهش های  در  آکرمن  فیلیس  خانم  می شود.  بافته 
خود که دربارۀ نمادهای پیش از تاریخ انجام داده، بر این 
عقیده است که لوزی های شطرنجی یک درمیان سیاه و 
سفید و رنگی نشانۀ تأللؤ و از نمادهای آب است]20[. 
با توجه به اهمیت آب در زندگی مردم روستایی و بنابر 
نظر پژوهشگران باستانی، می توان این نقش کهن را که 
امروزه نیز در بافته های آالشت جایگاهی دارد، نمادی 
از آب دانست. در نقش مایه چکنه و سایر نقش ها یک 
نقوش  شکل گیری  اولیۀ  پایۀ  متعادل،  و  قرینه  ترکیب 
به شکل قرینه اش  با توجه  تقارن محوری  است]17[. 
نمونه ای از ارتباط بین ظاهر و محتواست. در اکثر موارد 
ترکیب بندی دارای نظم و قانون و توازنی است که در 
زیبایی بخشیدن به بیشتر آثار از آن تبعیت شده است. 
نمونه هایی از تصاویر نقش مایه های طبیعی را می توان 

در )جدول 4( مشاهده نمود. 

نتیجه گیری
قومی  فرهنگ  و  باورها  از  متأثر  روستایی،  مردم  هنر 
معرفی  می گیرد.  شکل  طوالنی  سالیان  طی  در 
و  زمان  تعیین  و  یابی  ریشه  و  نقوش  طبقه بندی  و 
محل ظهور نقوش دست بافته های یک ناحیه دشوار 
است، زیرا همواره بر اثر تبادالت فرهنگی، طرح های 
ابداعی و نقوش یک دستبافته از منطقه ای به منطقه 
دیگر انتقال یافته است. با این حال، بررسی اسامی 
شکل گیری  شیوه های  مطالعه  و  طبقه بندی  نقوش، 
بافندگان و  به زندگی و ذهنیات  تا حدودی  را  آنها ما 
مصرف کنندگان بومی آنها هدایت می کند. نقش های 
از  برگرفته  و  سنتی  کاماًل  آالشت،  دست بافته های 
طبیعت و محیط اطراف بافنده است. نکته اینجاست 
که هر نقشی مبتنی بر اعتقاد و باورهای قومی شکل 
رمزگونه  مفهوم  و  معنا  نقوش،  اغلب  است.  گرفته 

جدول 4: نقش مایه های طبیعی)ترسیم از نگارندگان(  
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مردم  روزمرۀ  و  ساده  زندگی  در  مطلبی  به  و  داشته 
واژه هایی  با  که  حیوانات  نقش های  می کند.  اشاره 
چون غازگلی و مهرخفته و پاپلی نام گذاری شده اند، 
مقابل  روز  هر  که  می نمایانند  را  منطقه  جانوران 
درخت،  گیاهان  نقوش  دارند.  قرار  بافنده  دیدگان 
در  زمین  و  کوه  رود،  از  طبیعی  نقش مایه های  و  گل 
بافته های آالشت نیز نشانگر همین مطلب است. در 
بافت ها، نقشه کاربردی ندارد و به طور معمول، بافنده 
کار را به صورت ذهنی انجام می دهد. تمامی نقش ها 
اما متاسفانه  بوده اند  و طرح ها دارای معانی خاصی 
امروزه از فلسفه بعضی از این نقوش و نامگذاری آنها 
اطالعی در دست نیست و بافنده به دلیل سنتی بودن 
با  آنها استفاده می کند.  از  طرح ها و به طور موروثی 
زندگی  سبک  در  آمده  پدید  تحوالت  و  زمان  گذشت 
از  بسیاری  بلکه  انسان ها  تفکر  شیوه  تنها  نه  مردم، 
سنت ها، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است 
که آن را می توان ناشی از تهاجم فرهنگ های بیگانه 
و پیامد زندگی ماشینی دانست. در گذشته نه چندان 
ارزاق  برای  فقط  دستی  هنر  هر  یا  دست بافته ها  دور 
برای  بهانه ای  بلکه  نبود،  زندگی  نیازهای  تامین  و 
دورهمی اعضای خانواده و ارتباط مستقیم و دیداری 
آنها با یکدیگر و زندگی با هم و در کنار هم بود. امروز 
آالت  ماشین  بافته های  و هجوم  اثرگذاری  موازات  به 
مردم،  زندگی  و  خانه  چیدمان  بر  تکنولوژی  عصر 
استقبال  جاجیم  همچون  دستی  صنایع  از  تنها  نه 
نمی شود بلکه آن را چنان خانه نشین کرده که برای 
یافتن این گنج باید به پستوی کوهستان ها سفر کرد. 
دست بافته ها نیز چون بسیاری از صنایع دستی دیگر 

قربانی بی مهری ناشی از عصر تکنولوژی است که اگر 
به دادش نرسیم آخرین نفس هایش نیز در خاموشی 
مروری   ،)5 )جدول  در  گرایید.  خواهد  خفقان  به 
داریم بر سیر و تحول دست بافت های منطقه آالشت 
مازندران که در طی گذر زمان تغییر یافته است. توجه 
به دست بافته های محلی مازندران که جنس و نقش 
متنوعی دارند و با اندک تغییراتی، می تواند با سلیقه 
امروزی مردمان مطابقت پیدا کنند، در ایجاد هویت 
داشت،  خواهد  مؤثری  نقش  فرهنگی  مقاوم سازی  و 
تا بتوانیم در حفظ این میراث ماندگار راه گشا باشیم. 

منابع
تاریخ  بازخوانی   .)1372( اسدالله.  عمادی،   ]1[

مازندران. تهران. نشر کارنگ. 
]2[ پاکزاد، ناهید. )1387(. شناسایی نقوش جوراب ها 
سال  هنر.  فصلنامه  مازندران.  سنتی  دستکش های  و 

اول. شماره4� 
]3[ متین، پیمان. ) 1383 (. پوشاک و هویت قومی و 

ملی. فصلنامه مطالعات ملی. سال پنجم. شماره 3� 
]4[ رستمی، مصطفی. )1382(. بررسی دست بافته های 
سنتی استان مازندران. گزارش پژوهشی. ساری: واحد 

پژوهش صدا و سیمای مرکز مازندران. 
ترجمه  ایران.  هنرهای   .)1347( دبلیو.  ر.  فریه،   ]5[

پرویز مرزبان. تهران نشر فرزان. 
]6[ مالیی کندلوسی، محمدحسین. )1387(. فرهنگ 

واژگان تبری. تهران: کتابخانه ملی ایران. 
]7[ پورکریم، هوشنگ. بی تا. آالشت. تهران. انتشارات 

وزارت فرهنگ و هنر. 

جدول5: مقایسۀ بافت و متعلقات آن در دست بافته های آالشت،   
در دو بازۀ زمانی قدیم و جدید)ترسیم از نگارندگان(



www.prosperoustextile.com
شماره 67
1400 اسفند 

45
مقاله

و  ]8[ پهلوان، کیوان. )1382(. فرهنگ مردم آالشت 
سوادکوه. تهران. انتشارات آرون. 

تحوالت  و  تاریخ  سیر   .)1396( رامونا.  محمدی،   ]9[
معاصر.  دوران  تا  تاریخ  پیش از  دوران  از  ایران  پوشاک 

تهران. جمال هنر. 
بومی  دست های   .)1398( جمشید.  رضایی،   ]10[
مازندران.  مرکز  و  شرق  بر  تأکید  با  مازندران؛  استان 

فصلنامه فرهنگ مردم ایران. شماره 57 و58� 
از  ایرانیان  پوشاک   .)1347( جلیل.  ضیاپور،   ]11[

کهن ترین زمان. تهران: وزارت فرهنگ و هنر. 
دست بافته های   .)1386( مصطفی.  رستمی،   ]12[

سوادکوه. تهران. انتشارات فرهنگستان هنر. 
سنتی  بافی  جوراب   .)1397( سامره.  رضایی،   ]13[
مازندران و تأثیر فرهنگ بومی بر نقشمایه های تزئینی. 

اردکان: دانشگاه علم و هنر اردکان. 
]14[ پاکزاد، ناهید. )1391(. دست بافته های روستایی 

مازندران. ساری. جهاد دانشگاهی واحد. 
]15[ یاوری، حسین. )1390(. گلیم و گلیم مانندها. 

تهران: نشر آذر. 
استان  دستی  صنایع   ،)1390  .( آتنا.  دادگر،   ]16[
مازندران. ساری: میراث فرهنگی گردشگری و صنایع 

دستی استان مازندران. 
حجازی.  السادات  معینه  و  مهناز  فر،  شایسته   ]17[
)1391(. بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب بافی 

پژوهشی  علمی  دوفصلنامه  مازندران.  آالشت  منطقۀ 
مطالعات هنر اسالمی. شماره شانزدهم. 

]18[ یوسفی، فریده. )1380(. فرهنگ آداب و رسوم 
مردم سوادکوه. ساری. انتشارات شلفین. 

فرهنگ   .)1381( جهانگیر.  اشرفی،  نصری   ]19[
واژگان طبری، تهران، انتشارات احیاء کتاب. 

]20[ پرهام، سیروس. )1371(. دست بافته های عشایر 
و روستایی فارس. جلد2. تهران. امیرکبیر. 

]21[ هال، جیمز. )1380(. فرهنگ نگاره ای نمادها در 
هنر شرق و غرب. مترجم رقیه بهزادی. فرهنگ معاصر. 

تهران. 
]22[ الیاده، میرچا. )1362(. اسطوره رویا راز. ترجمه 

رویا منجم. تهران. انتشارات تفکر روز. 
فرهنگ   .)1385( گرابر.  آلن  و  ژان  شوالیه،   ]23[
تهران.  دوم.  جلد  فضایلی.  سودابه  ترجمه  نمادها. 

جیحون. 
]24[ بختورتاش، نصر تالله. )1370(. نشان رازآمیز مهر. 

تهران. نشر فروهر. 
]25[ جمالی، سمانه السادات. )1388(. تاثیر فرهنگ 
نامه  پایان  کالردشت.  دست بافته های  نقوش  بر  بومی 
دکتر  راهنما  استاد  دستی.  صنایع،  ارشد  کارشناسی 

مهرانگیز مظاهری. دانشکده هنر. دانشگاه الزهرا. 
]26[ پرهام، سیروس. )1370(. دست بافته های عشایر 

و روستایی فارس. تهران. امیرکبیر. 



www.nasajimovafagh.com
شماره 67

1400 اسفند 

46
مقاله

1- مقدمه 
دستگاه  توسط  شده  تولید  پارچه  نساجی  صنایع  در 
بافندگی در طول فرآیند تولید تحت تاثیر عوامل مختلفی 
بیرونی از جمله مواد کثیف خارجی در نخ، وجود الیاف 
اضافی بر روی ماشین بافندگی که وارد بافت می شوند 
و یا عواملی دیگری مانند خطاهایی که توسط اپراتورها 
یا توسط دستگاه ها در فرآیند بافندگی به وجود می آید 
شده  تولید  پارچه  در  عیب هایی  آمدن  وجود  به  باعث 
می شود و کیفیت محصول نهایی را تحت تاثیر قرار داده 
و باعث افزایش هزینه های ناشی از تولید محصول نهایی 
و افت قیمت نهایی محصول می شود. در صنعت نساجی 
ظاهر پارچه یکی از فاکتورهای تعیین کننده در کیفیت 
محصول  نهایی  قیمت  و  ارزش  بر  و  می باشد  پارچه 
تولید شده تاثیر مستقیم دارد. تولیدکننده ای می تواند 

دارای بیشترین سود شود که بتواند هم هزینه کمتری را 
برای تولید پارچه پرداخت نماید و هم کیفیت محصول 
نهایی را حفظ نماید. در مورد محصوالت صنایع نساجی 
دلیل  به  کیفیت  افت  آنها  ظاهری  کاربرد  به  توجه  با 
عیب هایی است که در ظاهر پارچه به وجود آمده است 
و باعث افزایش هزینه های تولید بر روی کل محصول و 
عرضه آنها با قیمت کمتر به بازار می گردد. عالوه بر آن 
محصول  تولید  باعث  پارچه  روی  بر  موجود  عیب های 
این موضوع خود  و  باقی مراحل می شود  درجه دو در 
باعث افزایش ضایعات نسبت به عیب واقعی در محصول 
می شود. هم چنین وجود عیب در پارچه ها باعث تاخیر 
زمانی در برنامه های تولید و افزایش هزینه های ناشی 
بررسی  و  شناسایی  با  بنابراین   .]3-1[ می شود  آن  از 
دقیق محصول برای پیدا کردن عیوب می توان از ایجاد 

عیوب پارچه های تاری- پودی در فرآیند بافندگی
علی علیپور کردلر، زهرا طادی بنی، محمد رضا ابوالقاسم دوالبی

شرکت نساجی حجاب شهرکرد

چکیده 
ظاهر پارچه یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده کیفیت پارچه می باشد و در صنعت نساجی یک اصل مهم 
و ارزشمند محسوب می گردد. کنترل کیفیت محصوالت نساجی در هنگام تولید از اهمیت فراوانی برخوردار 
است زیرا مستقیما بر روی قیمت محصول نهایی تاثیر گذار است. پارچه های تاری پودی در فرآیند تولید تحت 
تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد و می تواند عیوبی را به خود اختصاص دهد که کیفیت و ظاهر پارچه را 
تحت تاثیر قرار دهد. درحال حاضر تشخیص عیوب پارچه های تاری پودی به صورت چشمی و توسط انسان 
انجام می شود. بنابراین بررسی و شناسایی و هم چنین داشتن اطالعات دقیق از عیوب موجود در پارچه های 
تاری پودی یک امر ضروری به شمار می آید. هدف از این مطالعه  آشنایی با انواع عیوب موجود در پارچه های 
تاری پودی و طبقه بندی آن ها و هم چنین بررسی دالیل ایجاد عیوب و راه حل های بر طرف کردن عیوب های 

ایجاد شده در پارچه های تاری پودی است. 
کلمات کلیدی: عیب، پارچه، کیفیت، تاری-پودی، ظاهر
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هزینه های اضافی جلوگیری کرد تا تولید باصرفه تر شود. 
در یک مطالعه ای بیان کردند که شناسایی و درجه بندی 
عیوب اثر مستقیمی بر روی هزینه های نهایی ناشی از 

عیوب پارچه دارد]4[. 
و  بررسی  می رسد  نظر  به  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با 
شناسایی و هم چنین داشتن اطالعات دقیق از عیوب 
موجود در پارچه های تاری پودی یک امر ضروری است. 
هدف از این مطالعه آشنایی با انواع عیوب موجود در 
پارچه های تاری پودی و طبقه بندی آن ها و هم چنین 
بررسی دالیل ایجاد عیوب و راه حل های برطرف کردن 

عیوب ایجاد شده در پارچه های تاری پودی است. 

2- مواد و روش ها 
بازه زمانی  انواع عیوب بافندگی در  جهت دسته بندی 
یک سال، کلیه عیوب موجود در پارچه های بافته شده 
تاری پودی توسط اپراتور فرآیند کنترل کیفیت محصول 
کنترل  گزارشات  همچنین  شدند.  ثبت  بافندگی  خام 
تحلیل  و  تهیه  بافندگی  عیوب  برای  نیز  ماهانه  کیفی 
می شدند. نحوه رفع عیب و دلیل ایجاد آن توسط فرآیند 
پژوهش  صورت  به  نتیجه  و  پیگیری  اصالحی  اقدام 

حاضر تهیه گردید. 

3- بحث و نتایج 
دسته  دو  به  پودی  تاری  پارچه های  در  موجود  عیوب 
عیوب تاری و عیوب پودی تقسیم بندی می شوند که در 
ادامه به علل  ایجاد و راه حل های موجود برای اصالح 

این عیوب خواهیم پرداخت]9-5[. 

1-3 انواع عیوب تاری 
به اشکاالت و عیب هایی که در راستای تار پارچه به وجود 
می آید و سطح و ظاهر پارچه را تحت تاثیر قرار می دهد 
عیوب تاری گفته می شود که در ادامه به معرفی آن ها 

می پردازیم. 

1-1-3 شلی نخ تار 
تار  نخ  مناسب  کشش  نداشتن  و  پارچه  شل پیچی  به 
گفته می شود. از علل به وجود آمدن این عیب می توان 
به کم بودن کشش نخ تار، چله دارای نخ تار پاره شده یا 
شکسته شده و نایکنواخت بودن سطح چله مخصوصًا 
ماشین های چله پیچی بخشی اشاره کرد. از راه حل های 
موجود برای اصالح این عیب می توان به یکنواخت بودن 
کشش در نخ تار، کنترل نخ پارگی و مواظبت از پارچه و 
رفع ایرادات مقدمات بافندگی اشاره کرد. عیب شلی نخ 

تار در شکل 1 نشان داده شده است. 

شکل1- شلی نخ تار  

2-1-3 دو تاری 
 به نخ کشی اشتباه در ماشین بافندگی و وجود دو نخ تار 
در یک میل میلک گفته می شود. از علل شکل گرفتن 
بر روی سطح پارچه می توان به عبور دو نخ  این عیب 
تار از یک المل، عبور دو نخ تار از یک میل میلک، گره 
زدن یک نخ به نخ دیگر در چله پیچی، لرزش نداشتن 
المل های ماشین، عمل نکردن المل و جفت شدن نخ با 
نخ کناری اشاره کرد. از راه حل های موجود برای رفع این 
عیب می توان به دقت باالی اپراتور و کارگر، کنترل عبور 
نخ از المل، ورد، میل میلک، عدم لرزش المل و عملکرد 
مناسب المل اشاره کرد. عیب دوتاری در شکل2 نشان 

داده شده است. 

شکل2- دوتاری   

3-1-3 شکستگی تار یا پارگی تار 
به شکستگی و بریدگی نخ به علت قرارگیری در زاویه 
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نامتعارف گفته می شود. پارگی تار، تار جا افتاده، عمل 
از  نامناسب  نخ  و  شانه  اشتباه  طراحی  المل،  نکردن 
علل به وجود آمدن این عیب می باشد. دقت و عملکرد 
مناسب اپراتور، مواظبت از پارگی نخ تار، عملکرد مناسب 
المل، طراحی مناسب شانه و استفاده از نخ مناسب و 
عیب  این  رفع  برای  موجود  راه کارهای  از  کیفیت  با 
یا پارگی در در شکل 3  تار  می باشد. عیب شکستگی 

نشان داده شده است. 

شکل 3- شکستگس تار یا پارگی تار   

4-1-3پارگی فیالمنت 
به پارگی تعدادی از فیالمنت های نخ و باز شدن آن ها و 
ایجاد پرز در سطح پارچه گفته می شود. مشکل دار بودن 
نخ، تنظیمات نامناسب بافت، شل بودن نخ تار و سفت 
بودن نخ تار از علل به وجود آمدن این عیب در سطح 
پارچه می باشد. با دقت عمل کردن کارگر و اپراتور اصالح 
بعد یافتن ایراد، اطمینان از مشکل دار نبودن نخ، شل و 
سفت نبودن نخ تار از راه کارهای موجود برای رفع  این 
عیب می باشد. عیب پارگی فیالمنت در شکل 4 نشان 

داده شده است. 

شکل 4- پارگی فیالمنت   

5-1-3 فلوت  
یا  پیوسته  صورت  به  تارها  از  دسته ای  نرفتن  بافت  به 
مقطعی گفته می شود. فرمان نادرست موتور دیفرانسیل 
به  علل  از  برداشت  غلتک  سمت  به  پارچه  کشیدن  و 
وجود آمدن این عیب در سطح پارچه می باشد. دقت 
کردن اپراتور و کارگر و آموزش اپراتور و کارگر از راه کارهای 
موجود برای رفع این عیب می باشد. عیب شناوری نخ تار 

یا فلوت در شکل 5 نشان داده شده است. 

شکل5- فلوت   

6-1-3 قفسه تاری 
به بافت نرفتن نخ در جهت تار عیب قفسه تاری گفته 
می شود. چسبندگی نخ ها به هم، ایجاد فیالمنت های 
پاره شده و استفاده نامناسب از راهنمای نخ از علل به 
خود  و  دقت  افزایش  می باشد.  عیب  این  آمدن  وجود 
کنترلی، اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه بافندگی 
و استفاده مناسب از راهنمای نخ از راه کارهای موجود 
برای رفع این عیب می باشد. عیب قفسه تاری در شکل 

6 نشان داده شده است. 

شکل6- قفسه تاری   
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7-1-3 ساییدگی پارچه 
به ساییدگی و ایجاد حالت پرز مانند در جهت تاری پارچه 
گفته می شود. از علل به وجود آمدن این عیب در سطح 
پارچه می توان به استفاده از شانه نامناسب، میله آج دار 
نامناسب، غلتک موکتی و سمباده نامناسب و میل میلک 
نامناسب اشاره کرد. چک کردن مرتب دستگاه افزایش 
دقت و کنترل اپراتور، استفاده از شانه مناسب و استفاده 
از میل میلک مناسب از راه کارهای موجود برای رفع این 
عیب می باشد. عیب ساییدگی سطح پارچه در شکل 7 

نشان داده شده است. 

شکل 7 - ساییدگی پارچه  

8-1-3  غلطی تار 
به نخ کشی اشتباه ماشین بافندگی و ایجاد یک فضای 
خالی در سطح پارچه غلطی تار گفته می شود. نخ کشی 
نخ کشی  شانه،  نامناسب  نخ کشی  بافنده،  اشتباه 
نامناسب ورد و المل و نخ کشی نامناسب میل میلک از 
علل به وجود آمدن این عیب در سطح پارچه می باشد. 
از  دقت  با  و  مناسب  نخ کشی  و  اپراتور  دقت  افزایش 
این عیب می باشد. عیب  برای رفع  راه کارهای موجود 

غلطی تار در شکل 8 نشان داده شده است. 

شکل 8- غلطی تار   

9-1-3 نپ 
به ایجاد نقاط پرز در سطح پارچه گفته می شود. کشش 
عدم  بافت،  نامناسب  تنظیمات  تار،  نخ  حد  از  بیش 

بازرسی دستگاه و عدم بررسی نخ تار از علل به وجود 
آمدن این عیب می باشد. کاهش فشار نخ تار، بازرسی 
و کنترل بیشتر نخ تار، تنظیمات مناسب بافت، چک 
کردن ماشین و افزایش دقت اپراتور از راه کارهای موجود 
برای رفع این عیب می باشد. شکل 9 عیب نپ را نشان 

می دهد. 

شکل 9- نپ   

10-1-3 لکه روغنی 
به وجود هر گونه کثیفی روی نخ یا ماشین بافندگی که 
باعث کثیف شدن سطح پارچه می باشد گفته می شود. 
بودن  نامناسب  ماشین،  اندازه  از  بیش  کاری  روغن 
قطعات عبور پود، کشش نامناسب نخ تار، خطای اپراتور 
آمدن  وجود  به  علل  از  دستگاه  قطعات  نبودن  تمیز  و 
این نوع عیب در سطح پارچه می باشد. افزایش دقت 
اپراتور، چک کردن قطعات دستگااه و صحت از تمیز و 
بدون ایراد بودن، کشش مناسب نخ تار، روغن کاری به 
اندازه ماشین و مناسب و تمیز بودن قطعات عبور پود از 
این عیب می باشد. عیب  برای رفع  راه کارهای موجود 

لکه روغنی در شکل 10 نشان داده شده است. 

شکل 10- لکه روغنی   
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11-1-3 تراکم ناکافی تار در پارچه 
گفته  پارچه  در  تار  ناکافی  تراکم  و  اشتباه  طراحی  به 
می شود. اشتباه طراح و تراکم ناکافی شانه از علل به 
وجود این عیب در سطح پارچه می باشد. دقت بیشتر 
نمره  و  دستگاه  مناسب  عملکرد  از  اطمینان  طراح، 
مناسب شانه از راه کارهای موجود برای اصالح این عیب 
می باشد. عیب تراکم ناکافی تار در پارچه در شکل 11 

نشان داده شده است. 

شکل 11- تراکم ناکافی تار در پارچه   

2-3 عیوب پودی 
به  به اشکاالت و عیب هایی که در راستای پوی پارچه 
تاثیر قرار  وجود می آید و سطح و ظاهر پارچه را تحت 
می دهد عیوب پودی گفته می شود که در ادامه به معرفی 

آن ها می پردازیم. 
1-2-3 خط استارت 

به ایجاد فاصله بر روی پارچه در شروع عملیات بافندگی 
عملیات  بد  شروع  می شود.  گفته  استارت  خط  عیب 
بافندگی و عدم دقت بافنده از علل به وجود این عیب در 
سطح پارچه می باشد. برگرداندن پل نخ تار به موقعیت 
عقب، تغییر درجه استپ ماشین و بازرسی تنظیمات 
لنت ترمز درام از راه کارهای موجود برای رفع این عیب 
می باشد. عیب خط استارت در شکل 12 نشان داده 

شده است. 

شکل 12- خط استارت   

2-2-3 کشیدگی چله به سمت جلو 
به ایجاد فاصله بین خطوط بافت گفته می شود. عیب 
ماشین از جمله دیفرانسیل چله یا عیب برقی ماشین و 
سفت نکردن چرخ دهنده های ماشین چله از علل به 
موجود  راه کارهای  از  می باشد.  عیب  این  آمدن  وجود 
و  ماشین  ایرادات  رفع  به  می توان  عیب  این  رفع  برای 
کرد.  اشاره  چله  ماشین  دنده های  چرخ  کردن  سفت 
عیب کشیدگی چله به سمت جلو در شکل 13 نشان 

داده شده است. 

شکل 13- کشیدگی چله به سمت جلو   

3-2-3 پود پارگی یا پود شکستگی 
از  به بریدگی پود هنگام پود گذاری گفته می شود. که 
علل به وجود آمدن این عیب در سطح پارچه می توان 
به قیچی نامناسب، گریپر قوی، سرعت باالی ماشین، 
رزرو  مشکل  نامناسب،  تنظیمات  پود،  پایین  کیفیت 
پود، راهنمای نامناسب و پودگذار نامناسب اشاره کرد. 
مناسب،  گریپر  از  استفاده  مناسب،  ازقیچی  استفاده 
پود،  نخ  کیفیت  از  اطمینان  ماشین،  سرعت  کاهش 
پود،  رزرو  مشکل  کردن  برطرف  مناسب،  تنظیمات 
از  مناسب  پودگذار  و  مناسب  راهنمای  از  استفاده 
راه کارهای موجود برای رفع واصالح این عیب می باشد. 
عیب پود پارگی یا پود شکستگی در 14 نشان داده شده 

است. 

شکل 14- پود پارگی یا پود شکستگی   
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4-2-3 دو پودی 
به قرار گرفتن دو پود در کنار هم در پارچه دو پودی گفته 
می شود. عدم پودیابی ماشین، پود دوبل، رزرو نامناسب 
پود و عدم استفاده از پود گذار سالم و مناسب از علل به 
وجود آمدن این عیب می باشد. تغییر زاویه برش، تغییر 
تیغه کاتر، دقت باالی اپراتور و چک کردن این مسائل و 
اطمینان از عدم بافته شدن دو نخ پود در یک دهنه از 
راه کارهای موجود برای رفع این عیب می باشد. عیب دو 

پودی در شکل 15 نشان داده شده است. 

شکل 15- دو پودی   

5-2-3 شلی نخ پود 
بافت  پود و شلی آن در  نبود کشش مناسب در نخ  به 
گفته می شود. کشش نامناسب نخ پود، رزرو نامناسب 
بافت  نامناسب  تنظیمات  و  آکوموالتور  روی  پود  نخ 
تنظیمات  می باشد.  عیب  این  آمدن  وجود  به  علل  از 
یکنواخت دستگاه، رزرو مناسب نخ پود روی آکوموالتور، 
کشش مناسب نخ پود، دقت باالی اپراتور و چک کردن 
مرتب دستگاه از راه کارهای موجود برای رفع این عیب 
می باشد. عیب شلی نخ پود در شکل 16 نشان داده 

شده است. 

شکل 16- شلی نخ پود   

6-2-3 برگشت پود 
به برگشت پود به سمت حاشیه و باز شدن آن در حاشیه 
پارچه گفته می شود. عملکرد نامناسب کاتر، کشش پود 
نامناسب، صفر نامناسب ماشین، گیرنده نخ نامناسب، 
تمپل  قاب  نامناسب  ارتفاع  و  ورد ها  نامناسب  ارتفاع 
از  می باشد.  پارچه  سطح  در  عیب  این  ایجاد  علل  از 
به  می توان  عیب  این  اصالح  برای  موجود  راه کارهای 
تغییر درجه برش کاتر، تغییر تیغه برش کاتر، دقت باالی 
پود مناسب،  این مسائل، کشش  اپراتور و چک کردن 
گیرنده نخ مناسب، ارتفاع مناسب وردها و ارتفاع مناسب 
قاب تمپل اشاره کرد. عیب برگشت پود در شکل 17 

نشان داده شده است. 

شکل 17- برگشت پود   

7-2-3 تمپل زدگی یا رد تمپل 
به اثر سوزن یا رد تمپل در سطح پارچه گفته می شود. 
فشار بیش از حد تمپل به روی پارچه، کشش نامناسب 
نخ های تار، میله آج دار نامناسب، تمپل نامناسب برای 
بافت و نمره های سوزن تمپل نامناسب از علل ایجاد این 
کارهای موجود  راه  از  پارچه می باشد.  عیب در سطح 
برای رفع این عیب می توان به تنظیمات مناسب مربوط 
به تمپل، کشش مناسب نخ های تار، استفاده از تمپل 
اشاره کرد. عیب  تمپل مناسب  نمره سوزن  و  مناسب 
تمپل زدگی با رد تمپل در شکل 18 نشان داده شده 

است. 

شکل 18- تمپل زدگی یا رد تمپل  
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8-2-3 سوراخ در اثر تمپل 
به سوراخ شدن حاشیه پارچه در اثر فشار تمپل به روی 
پارچه گفته می شود. وجود ایراد در حلقه تمپل، سفت 
شدن سوزن های تمپل بر اثر پرز گرفتن تمپل نامناسب 
و ارتفاع نامناسب قاب تمپل از علل به وجود آمدن این 
عیب می باشد. از راه کارهای موجود برای رفع این عیب 
مربوط  قطعات  دقیق  و  مناسب  تنظیمات  به  می توان 
به تمپل، پرز گیری سوزن های تمپل، استفاده از تمپل 
مناسب و ارتفاع مناسب قاب تمپل اشاره کرد. شکل 19 

عیب سوراخ در اثر تمپل را نشان می دهد. 

شکل 19- سوراخ در اثر تمپل   

9-2-3 اثر شانه 
به بافت وارد  اثری که شانه به علت آسیب دار بودن  به 
از  شانه  دندانه  آسیب دار بودن  می شود.  گفته  می کند 
علل ایجاد این عیب می باشد. از راه کارهای موجود برای 
رفع این عیب می توان به دقت باال، یکنواخت بودن تراکم 
شانه و اطمینان از سالم بودن قطعات اشاره کرد. شکل 

20عیب اثر شانه را نشان می دهد. 

شکل 20 - اثر شانه   

10-2-3 اسالب 
گفته  اسالب  پارچه  روی  بر  نایکنواختی  وجود  به 
یا نایکنواختی نخ، رزرو  می شود. عیوب موجود در نخ 
نامناسب  پرزگیری  و  آکوموالتور  ایراد  نامناسب،  پود 
این عیب می باشد.  آمدن  به وجود  از علل  آکوموالتور 
یا  نخ  در  موجود  عیوب  عدم  نخ،  کیفیت  از  اطمینان 
نایکنواختی نخ رزرو پود مناسب، رفع ایراد آکوموالتور و 
پرزگیری مناسب آکوموالتور از راه کارهای موجود برای 
روی  اسالب  عیب  شکل 21  می باشد.  عیب  این  رفع 

پارچه را نشان می دهد. 

شکل21- اسالب   

11-2-3 ناخالصی در نخ 
به وجود ناخالصی بر روی نخ و ایجاد بافت نایکنواخت 
گفته می شود. از علل به وجود آمدن این عیب در سطح 
پارچه می توان به وجود هر نوع ناخالصی و مواد خارجی 
در نخ اشاره کرد که وارد بافت می شود. کنترل مداوم نخ 
توسط واحد کنترل کیفیت نخ از راه کارهای موثر برای 
اصالح این عیب می باشد. در شکل 22 عیب ناخالصی 

در نخ نشان داده شده است. 

شکل22- ناخالصی در نخ   
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12-2-3 نقاط نازک و ضخیم در نخ 
به وجود نقاط ضخیم و نازک در نخ و ایجاد نقاط ضخیم و 
نازک بر روی پارچه گفته می شود. از علل ایجاد این عیب 
بر روی سطح پارچه نقاط نایکنواخت و نازک و ضخیم 
بر روی نخ می باشد. از راه کارهای موجود برای رفع این 
عیب می توان به کنترل مداوم نخ توسط واحد کنترل 
کیفیت در هنگام خرید اشاره کرد. عیب نقاط نازک و 

ضخیم در نخ در شکل 23 نشان داده شده است. 

شکل23 - نقاط نازک و ضخیم در نخ  

13-2-3 نخ پرتاب 
ایجاد  علل  از  که  می شود  گفته  نخ  تاب  بودن  باال  به 
یا  خریداری  می شود.  پارچه  سطح  در  عیب  نوع  این 
استفاده نخی با تاب مناسب و چک کردن ظاهر پارچه 
ا زراه کارهای اصالح این عیب می باشد. عیب نخ پرتاب 

در شکل 24 نشان داده شده است. 

شکل 24- نخ پرتاب  

14-2-3 آلودگی و کثیفی نخ 
گفته  نخ  سطح  در  کثیفی  نوع  هر  وجود  و  آلودگی  به 
می شود که به علت بافت با نخ کثیف باعث کثیف شدن 
از راه کارهای موجود برای رفع  سطح پارچه می شوند. 
این عیب می توان به کنترل و دقت اپراتور و اطمینان از 

تمیز بودن نخ ها اشاره کرد. عیب آلودگی و کثیفی نخ در 
شکل 25 نشان داده شده است. 

شکل25- آلودگی و کثیفی نخ  

15-2-3 نخ زدگی حاشیه 
گفته  حاشیه  سمت  به  پود  نخ  از  تعدادی  برگشت  به 
نامناسب،  نخ  گیرنده  پود،  نامناسب  کشش  می شود. 
نامناسب،  تمپل  قاب  ارتفاع  نامناسب،  حاشیه  سوزن 
صفر نامناسب ماشین و ارتفاع ورد نامناسب از علل به 
موجود  راه کارهای  از  می باشد.  عیب  این  آمدن  وجود 
پود،  مناسب  کشش  به  می توان  عیب  این  رفع  برای 
گیرنده نخ مناسب، سوزن حاشیه مناسب، ارتفاع قاب 
تمپل مناسب، صفر مناسب ماشین و ارتفاع ورد مناسب 
نشان  را  زدگی حاشیه  نخ  کرد. شکل 26 عیب  اشاره 

می دهد. 

شکل26- نخ زدگی حاشیه  

16-2-3 باز شدگی حاشیه 
و  نامناسب  نخ کشی  اثر  در  پارچه  حاشیه  شدن  باز  به 
کشش نامناسب پود گفته می شود. نخ کشی نامناسب، 
سوزن  نامناسب،  نخ  گیرنده  پود،  نامناسب  کشش 
صفر  نامناسب،  تمپل  قاب  ارتفاع  نامناسب،  حاشیه 
نامناسب ماشین و ارتفاع ورد نامناسب از علل به وجود 
آمدن این عیب می باشد. از راه کارهای موجود برای رفع 
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این عیب می توان به نخ کشی مناسب، کشش مناسب 
پود، گیرنده نخ مناسب، سوزن حاشیه مناسب، ارتفاع 
قاب تمپل مناسب، صفر مناسب ماشین و ارتفاع ورد 
مناسب اشاره کرد. در شکل 27 عیب باز دگی حاشیه 

نشان داده شده است. 

شکل 27- بازشدگی حاشیه   

17-2-3 کالیبره نبودن دستگاه 
به  می توان  پارچه  سطح  در  عیب  این  ایجاد  دالیل  از 
نامناسب  برداشت  دستگاه،  مناسب  نکردن  کالیبره 
عیوب  و  چله  دیفرانسیل  مناسب  کارکرد  عدم  پارچه، 
برقی ماشین اشاره کرد. کالیبره کردن مناسب دستگاه، 
برداشت مناسب پارچه، کارکرد مناسب دیفرانسیل چله 
و رفع عیوب برقی ماشین از راه کارهای موجود برای رفع 
این نوع عیب می باشد. شکل 28 عیب کالیبره نیودن 

دستگاه بافندگی را نشان می دهد. 

شکل 28- کالیبره نبودن دستگاه  

 18-2-3 نخ بیگانه 
از  نا متعارف در بافت گفته می شود.  به وجود یک نخ 
علل ایجاد این عیب در سطح پارچه می توان به کنترل 
نامناسب نخ در چله پیچی، عدم کنترل در بافت و وجود 
کثیفی یا نخ های اضافه در روی ماشین اشاره کرد. دقت 
باال در مقدمات بافندگی و کنترل نخ و بافت از راه کارهای 
موجود برای رفع این عیب می باشد. شکل 29 عیب نخ 

بیگانه را نشان می دهد. 

شکل 29- نخ بیگانه   

19-2-3 پاملخی 
به ناپایداری نخ و پیچیدن به دور خود و قرار گرفتن در 
همان حالت در دهانه بافت را پاملخی گفته می شود. از 
علل تشکیل این نوع عیب در سطح پارچه می توان به 
از قفسه  نخ  نامناسب  بازشدن  پودی،  نامناسب  تغذیه 
راه کارهای  از  کرد.  اشاره  نخ  باالی  تاب  و  چله پیچی 
مناسب  تغذیه  به  می توان  عیب  این  رفع  برای  موجود 
تاب  و  چله پیچی  قفسه  از  نخ  مناسب  بازشدن  پودی، 
باالی نخ اشاره کرد. عیب پاملخی در شکل 30 نشان 

داده شده است. 

شکل30- پاملخی   

20-2-3 پود نصفه
به قرار نگرفتن کامل پود در دهانه بافندگی گفته می شود. 
بورس  نامناسب،  آکوموالتور  نامناسب،  پود  کشش 
آکوموالتور نامناسب، خوراک دهنده نامناسب، گیرنده 
نخ نامناسب و ارتفاع نامناسب ورد از علل به وجود آمدن 
این عیب می باشد. از راه حل های موجود برای اصالح 
آکوموالتور  مناسب،  پود  کشش  به  می توان  عیب  این 
خوراک دهنده  مناسب،  آکوموالتور  بورس  مناسب، 
مناسب، گیرنده نخ مناسب و ارتفاع مناسب ورد اشاره 
کرد. عیب پود نصفه در شکل 31 نشان داده شده است. 



www.prosperoustextile.com
شماره 67
1400 اسفند 

55
مقاله

شکل 31- پود نصفه   

21-2-3 کجی پارچه 
به بافت نامناسب و ایجاد کجی در پارچه گفته می شود. 
کشش نامناسب نخ تار و تغذیه تار نامناسب از علل به 
وجود آمدن این عیب در پارچه می باشد. کشش مناسب 
نخ تار و تغذیه تار مناسب از راه های اصالح این عیب 
داده  نشان  در شکل 32  پارچه  می باشد. عیب کجی 

شده است. 

شکل 32- کجی پارچه   

22-2-3 سوراخ بودن پارچه 
به سوراخ بودن سطح پارچه در اثر بافت نامناسب گفته 
می شود. خطای اپراتو و قرار گرفتن اشیایی بین غلتک 
موکتی و سمباده و پارچه از علل به وجود آمدن این عیب 
در سطح پارچه می باشد. دقت اپراتور و چک کردن مرتب 
دستگاه از راه کارهای اصالح این عیب می باشد. عیب 
سوراخ بودن پارچه در شکل 33 نشان داده شده است. 

شکل 33- سوراخ بودن پارچه   

23-2-3 تراکم ناکافی پود در پارچه 
به تراکم نامناسب در جهت پود پارچه در اثر تنظیمات 
نامناسب دستگاه گفته می شود. دنده تراکم نامناسب، 
Take offو let off  نامناسب و شل کردن دیفرانسیل چله 
از علل به وجود آمدن این عیب در سطح پارچه می باشد. 
دنده تراکم مناسب Take offو let off  مناسب و شل 
نبودن دیفرانسیل چله از راه کارهای  موجود برای اصالح 
این عیب در سطح پارچه می باشد. شکل تراکم ناکافی 

پود در پارچه در شکل 34 نشان داده شده است. 

شکل34- تراکم ناکافی پود در پارچه  

4- تحلیل آماری عیوب پارچه های تاری پودی در 
دو ماه مختلف  

از  اطالعات  جمع آوری  و  شده  ارائه  جدول  به  توجه  با 
درصد عیوب در طی دو ماه مختلف و بعد از شناسایی 
عیوب و آشنایی با رفع ایراد با ایجاد تنظیمات و انجام 
نمودار،  طبق  که  همان طور  ایراد  رفع  برای  راه حل ها 
مشاهده می شود بعد از اقدامات اصالحی درصد انواع 

عیوب کاهش یافته است. 
جدول 1 ( گزارش کنترل کیفیت عیوب مختلف پارچه های   

تاری پودی در دو ماه مختلف 
ماه دوم  ماه اول انواع عیوب

%3 %5 سوراخ روی پارچه
%5 %7 خط شانه
%3 %4 غلطی تار

%18 %19 قفسه تاری
%32 %26 پارگی تار
%22 %14 عیب حاشیه
%9 %13 برگشت پود
%5 %6 دوتاری
%3 %6 تمپل زدگی
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شکل 35- بررسی میزان عیوب در دو ماه مختلف بعد از   
انجام اصالحات 

5- نتیجه گیری  
هدف از این مطالعه آشنایی با انواع عیوب موجود در 
آشنایی  و  پودی  تاری  پارچه های  در  بافندگی  فرآیند 
با دالیل ایجاد و هم چنین رفع عیوب های شناسایی 
شده می باشد. با توجه به اینکه کیفیت و ظاهر پارچه 
یک اصل مهم و ارزشمند در صنعت نساجی محسوب 
عیوب  انوع  کردن  برطرف  و  شناسایی  می شود، 
موجود در فرآیند بافندگی  امری ضروری می باشد زیرا 
از  ناشی  هزینه  و  نهایی  محصول  قیمت  بر  مستقیمًا 
تولید آن بستگی دارد. در این مطالعه به انواع عیوب 
پارچه های تاری پودی در فرآیند بافندگی و هم چنین 
ایجاد و راه حل های آن ها پرداخته شده است.  دالیل 
بر  مختلف  ماه  دو  در  آماری  مقایسه  یک  چنین  هم 
با  که  می شود  نتیجه  است.  شده  انجام  عیوب  روی 
شناسایی و تشخیص عیوب و ارائه راه کارهای مناسب 
ایراد  رفع  برای  الزم  اقدامات  و  دستگاه  تنظیمات  و 
پیدا  کاهش  چشم گیری  طور  به  عیوب  انواع  درصد 

می کند. 
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از  و بیش  پایا یک شرکت خانوادگی است  مانا شگرد 
60 سال است که در تامین نیاز صنایع نساجی کشور 
فعالیت شرکت در بخش تکمیل  فعالیت دارد. عمده 
پارچه است که به نوعی ارزش افزوده صنعت نساجی 

است. 
تولیدکنندگان  معتبرترین  نمایندگی  پایا  شگرد  مانا 
ماشین آالت تکمیل پارچه همچون اشتورک، سالواده، 

گلر، کورینو، تن و کلوبر لوبریکیشن در ایران است. 
 )Fong’s( فونگز  شرکت  نماینده  رنگرزی  پروسه  در 
هلدینگ  بزرگترین  حاضر  حال  در  که  هستیم 
 )Goller( ماشین آالت نساجی در دنیاست. بخش گولر
ماشین آالت  تولیدکننده  است  فونگز  مجموعه  زیر  که 
تکمیل تر) Wet Finishing ( بصورت پیوسته همچون 

سفیدگری، مرسریزاسیون و رنگرزی است. 
شرکت THEN آلمان نیز از دیگر زیرمجموعه های فونگز 
می باشد که تولیدکننده انواع ماشین آالت رنگرزی مانند 
ماشین آالت  ساخت  شرکت  این  تخصص  است.  جت 
پارچه های  جهت  آب  مصرف  کمترین  با  َبچ  رنگرزی 
ظریف است که بسیار موفق عمل کرده و دغدغه روز دنیا 
را با تکنولوژی خود برطرف ساخته است. شرکت فونگز 
نیز ماشین های رنگرزی مخصوص الیاف و بوبین و نخ را 
تولید می کند. در واقع فونگز، ِتن و گولر به نوعی مکمل 
با هم نیازهای بخش رنگرزی )خط  یکدیگر هستند و 

پیوسته و ناپیوسته( را تأمین می نمایند. 
همچنین مانا شگرد پایا نماینده شرکت اشتورک هلند 
 SPGPrints)Stork Prints است که از سال 2005 به

Group( تغییر نام یافت و کلیه بخش های مربوط به چاپ 
شابلون سازی  دستگاه  شابلون،  تولید  شامل  روتاری 
)حکاکی شابلون(، ماشین چاپ روتاری و خشک کن را 
تحت پوشش قرار می دهد و بیش از 80% ماشین های 
چاپ داخل ایران از این برند هستند. عالوه بر آن جهت 
سالواده  نمایندگی  شرکت  این  چاپ،  بخش  تکمیل 
تولید  در  برند  بهترین  که  دارد  را   )Salvade  ( ایتالیا  
دستگاه تثبیت بخار) Loop Steamer(  و خشک کن 

تامبلر ) Tumbler Dryer ( است. 
 Corino( از دیگر همکاران ما شرکت کرینو ایتالیاست
همچون  ماشین هائی  تولیدکننده  کرینو  شرکت   .)
شستشوی  بازکن،  عرض  آب گیر،  پودصاف کن، 
پارچه های گردباف و کلیه تجهیزات ورودی و خروجی 

بخش تکمیل است. 
کلیه ماشین آالت و تجهیزات ذکر شده، بدون روانکارهای 
تخصصی )گریس و روغن های تخصصی صنعتی( عمر 
باالئی نخواهند داشت. از همکاری های طوالنی مدت 
داشتن  اروپائی،  معتبر  شرکت های  با  پایا  شگرد  مانا 
نمایندگی انحصاری و دفتر پشتیبانی فنی شرکت کلوبر 

لوبریکیشن آلمان در ایران است. 
و  گریس  تولیدکننده  معتبرترین  و  بزرگترین  کلوبر 
در  و  است  نساجی  صنعت  در  تخصصی  روغن های 
هرتجهیزی که مشتری به هر دلیل و محدودیتی، قادر 
نباشد،  معمولی  گریس های  و  روغن ها  از  استفاده  به 
کلوبر با ارائه راهکارهای تخصصی نیاز مشتری را تأمین 

می نماید. 

شرکت مانا شگرد پایا
معرفی شرکت
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گروه صنعتی و 
بازرگانی آراز



www.prosperoustextile.com
شماره 67
1400 اسفند 

59
مقاله













www.prosperoustextile.com
Volume13 - Issue 67
March .2022

32
Report

ITM 2022 will be the first international 
textile machinery exhibition in the 
worldwide, after compulsory break due 
to the pandemic. The fact that the ITM 
2022 Exhibition, one of the world’s most 
important organizations in its field, will 
bring together the textile technology 
leaders in Istanbul after a long time 
excited the textile industry.
In this period, companies that focus 
on production and R&D and desire to 
introduce the products that they have 
developed to their customers and visitors 
who want to see the latest technological 
products closely are waiting for the ITM 
2022 Exhibition, which will be organized 
between 14-18 June, 2022.
ITM Exhibitions, where leading 
companies and global brands in textile 
machinery and technologies launched, 
are the most important address where Big 
Ideas turn into technology and meet with 
global investors. Growing by increasing 
the number of exhibitors and visitors at 
each organization, ITM Exhibitions set a 
great record by hosting 1150 exhibitors 
from 64 countries and 59.000 visitors 
from 94 countries in its last exhibition 
held in 2018.
ITM 2022 Exhibition is preparing to 
achieve new accomplishments as the 

first international textile machinery 
exhibition to be held after the exhibitions 
were canceled due to the troublesome 
pandemic outbreak. The textile 
technology manufacturers, which lastly 
met in Barcelona in 2019, are eagerly 
awaiting the ITM 2022 Exhibition to 
showcase their new technologies and 
products. 
The Interest of New Participants to ITM 
2022, whose sales have been completed, 
continues to increase
The interest of new participants from 
all over the world to the ITM 2022 
Exhibition, whose reservations were 
started in 2018 and all sales processes 
was completed, continues to increase. 
The ITM 2022 Exhibition, where 
endeavors continue to build additional 
halls, will be the address where textile 
technology leader companies will make 
their first world launches.
ITM 2022, which will be held at Tüyap 
Fair and Congress Center on 14-18 June 
2022, will create a great vitality in the 
textile sector thanks to the machinery 
sales and business partnerships of 
manufacturers from all over the world. 
Thousands of visitors will have the 
opportunity to see the state-of-the-art 
technologies up close.

At The End of 4 Years, World Textile Technology Leaders, 
To Meet at ITM Exhibition on 14-18 June 2022
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Information, flexible and fast
Access to data is critical in the digitalized 
world of textiles. It must be flexible, fast 
and secure, and available to all levels of the 
company – worldwide. Jakob Muller serves 
the narrow fabrics industry ideally with a 
digitalization portal, perfectly developed to 
provide essential production information. 
The portal is a browser-based production 
data acquisition system, with direct access 
to the machine controls. The system offers 
unique data monitoring and communication 
on a global framework. Digitized weave 
rooms present information 24/7 on desktops 
at the customer’s plant, as well as on tablets 
and smartphones remotely. 

Making the most of it
Rieter takes advantage of latest digital 
technology to offer customers a unique 
experience. Their digital spinning suite helps 
spinners overcome their daily challenges 
and manage costs and efficiency more 
effectively. This all-in-one mill management 
system connects all the machinery, giving 
quick access to the right information and a 
holistic view, from bale to yarn. Users profit 
from full transparency, and are presented 
with recommendations based on long-
standing experience and know-how. This 
is digitalization at its most practical, applied 
to allow spinners to make the most of their 
installed machinery.

Production, service, training – digital 
everything
As a solutions provider, Saurer puts 
digitalization at the core of business, integral 
to its technology offering to customers. Some 
latest examples include self-optimization of 
spinning machines, and a fully automated 
transport of cylindrical or conical cross-
wound packages. These are automatically 

stored in an internal buffer system, for later 
feeding to subsequent processes. Of course 
after-sales service is also digital: the e-shop 
and machine information hub, together with 
the web-based training centre, ensure that 
knowledge is transferred to customers – 
turning employees into experts. 

See the future system today
Autefa Solutions uses the concept of digital 
twinning, visualizing any real-world concept 
of a nonwovens line to make it easier for 
potential customers to grasp the idea. It’s 
also a big help for training and servicing 
needs. Most of all they digitalize important 
parts e.g. of a baling press line with 
perfectly interconnecting software tools. 
This is an excellent method for reducing 
commissioning times. Ordered bale presses 
reach technical readiness in the form of a 
digital twin, before they are commissioned in 
the real world. This typically halves the total 
time to get the line up and running. 
Speaking on behalf of Swiss Textile 
Machinery Association members, André 
Imhof, CEO of Autefa Solutions Switzerland 
AG, says: “Making digitalization our 
friend opens doors for business model 
innovations, which is essential for our 
industry competitiveness. The approach is to 
digitalize everything that can be digitalized. 
We won’t stop.” 
It’s also quite certain that there will be many 
more chapters of the digitalization story 
invented in Switzerland.

Contact
Cornelia Buchwalder

Secretary General Swiss Textile 
Machinery
Swissmem

Phone: +41 79 744 42 37
Email: c.buchwalder@swissmem.ch

Website: www.swisstextilemachinery.ch
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Digitalization is a big story in the world of 
business. It’s all about change, making use of 
technology to transform attitudes and create 
new opportunities to grow revenue. At its 
heart is innovation, with new systems and 
intelligent use of data. In textiles, the entire 
value chain is going digital, as evidenced by 
the commitment of Swiss Textile Machinery 
Association member firms. Their story 
– presented here in six ‘chapters’ – spans 
industry sectors through spinning, weaving, 
finishing and nonwovens.

Cost savings and more
The process of digitalization in the textile 
industry today is continuous – faster in 
some segments than others – but noticeable 
everywhere. Automation is promising in 
many areas of finishing and making-up, 
where initial investments are being made. 
An example is folding of finished goods, 
previously a slow manual operation. Now, 
high-performance automatic folding 
machines from Swiss company Espritech 
deliver the potential for cost savings, 
unlocking new options for positive change at 
this most labor-intensive stage of production. 

For manufacturers in low-cost areas, the 
benefit results from its volume and is a simple 
financial one. In higher-cost segments, the 
application of this technology can be part 
of a completely new business model, taking 
production closer to the end customer. 

Better process, better workplace
Pioneering in the field of digitalization 
embraces social responsibility along with 
the introduction of bold new technological 
innovation. That’s a commitment made by 
Uster, as it aims to shape future working 
practices in the textile industry in areas where 
its systems are applied. In fabric inspection, 
that means combining the strengths of 
human capabilities with the performance 
of Artificial Intelligence. Automatic defect 
classification with machine learning 
technology is the next leap in digitalization 
for fabric manufacturers, following on from 
automated detection of fabric faults, which 
is already well established in weaving and 
finishing mills. This will bring benefits in 
profitability for the manufacturer – as well as 
an improved working environment for their 
operatives, freed from repetitive tasks.

Going digital: Swiss textile machinery shows 
the way
Innovative technology for new business models
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The index of orders intake for Italian textile 
machinery for the fourth quarter of 2021, 
processed by ACIMIT, the Association of 
Italian Textile Machinery Manufacturers, 
showed a 43% upturn compared to the same 
period in 2020. In absolute terms, the index 
stood at 127.9 points (base 100 in 2015).
This growth was spurred on by both 
the Italian and foreign markets. More 
specifically, domestic orders were up 83% 
compared to the period October-December 
2020, for an absolute value of 234.6. Orders 
collected abroad grew by 36%, for an 
absolute index value equal to 116.4.
On an annual basis, the index of orders 
intake increased by 95%, for an absolute 
value of 128 points. The increase in orders 
abroad was 79%, while orders collected for 
domestic market were up 204% compared 
to what was observed in 2020.
Alessandro Zucchi, president of ACIMIT, 
commented the results of the survey: "We’re 
experiencing a recovery in the sector that we 
didn’t quite expect. Production has returned 
to pre-Covid levels, while foreign demand 
has been robust in most markets, and in 

Italy it has benefited from the Government 
Transition 4.0 incentives." However, the 
many orders to be filled are now a cause 
for concern, given the scarce availability of 
components and raw materials due to the 
interruption of supply chains. Added to this 
is the sharp rise in the cost of energy.
Thus, 2022 is expected to be a year in which 
optimism and foreboding still prevail for 
the Italian textile machinery sector, pending 
ITMA 2023, the world’s most important 
textile machinery exhibition, scheduled to 
be held in Milan in June 2023. “The many 
registered Italian manufacturers are an 
important signal,” concludes ACIMIT’s 
President, adding that, “ITMA Milan will 
mark a definitive relaunching of the textile 
machinery sector, and will confirm Italy's 
leadership in the field of textile technologies. 
This will be a must opportunity for all Italian 
businesses."

Contact
Mauro Badanelli 

ACIMIT Economics-Press
Phone: +39024693611 

Email: economics-press@acimit.it

ITALIAN TEXTILE MACHINERY:
ORDERS GROW AGAIN IN 2021 FOURTH QUARTER 
(+43%)
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accompanied by information concerning 
the relevant motions and evidence of 
the necessary shareholdings (with a par 
value of CHF 0.5 million as stipulated 
by Article 699 of the Swiss Code of 
Obligations (OR) and Article 9 of the 
Articles of Association), by no later than 
February 18, 2022, to Rieter Holding 
Ltd., Office of the Company Secretary, 
Klosterstrasse 32, CH-8406 Winterthur, 
Switzerland.

Forthcoming Dates
• Deadline for proposals regarding the 
agenda of the Annual General Meeting 
February 18, 2022
• Results Press Conference 2022 March 
9, 2022
• Annual General Meeting 2022 April 7, 
2022
• Semi-Annual Report 2022 July 19, 
2022

About Rieter
Rieter is the world’s leading supplier of 
systems for short-staple fiber spinning. 
Based in Winterthur (Switzerland), the 
company develops and manufactures 
machinery, systems and components 
used to convert natural and manmade 

fibers and their blends into yarns. Rieter 
is the only supplier worldwide to cover 
both spinning preparation processes 
and all four end spinning processes 
currently established on the market. 
Furthermore, Rieter is a leader in the 
field of precision winding machines. 
With 17 manufacturing locations in ten 
countries, the company employs a global 
workforce of some 4 900, about 18% of 
whom are based in Switzerland. Rieter is 
listed on the SIX Swiss Exchange under 
ticker symbol RIEN. www.rieter.com

Contact
Rieter Holding Ltd.
Investor Relations
Kurt Ledermann

Chief Financial Officer
Phone: +41 52 208 70 15

Fax:+41 52 208 70 60
investor@rieter.com

www.rieter.com
Rieter Management AG

Media Relations
Relindis Wieser

Head Group Communication
Phone:+41 52 208 70 45
Fax: +41 52 208 70 60

media@rieter.com
www.rieter.com
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half of 2022. Accordingly, order intake 
and sales are not included in the figures 
for the 2021 financial year.

EBIT Margin
Rieter anticipates an EBIT margin of 
4.5% to 5% of sales in the 2021 financial 
year (2020: -14.7%).
Rieter will publish the full annual 
financial statements and the 2021 Annual 
Report on March 9, 2022.

Order Intake by Business Group
Thanks to the company’s innovative 
product portfolio and global positioning, 
all three Business Groups benefited from 
the high level of demand.
The Business Group Machines & 
Systems posted an order intake of CHF 
1 708.6 million (2020: CHF 363.9 
million). The main focus of demand was 
on ring and compact-spinning systems.
The order intake of the Business 
Group Components was CHF 296.0 
million, an increase of 75% compared 
to the previous year (2020: CHF 169.1 
million). The Business Group After Sales 
recorded an order intake of CHF 221.1 
million, 106% higher than the previous 
year (2020: CHF 107.2 million). The 
main reason for the positive order 
intake in both Business Groups is the 
continuing increased demand for spare 
and wear parts in spinning mills, which 
are operating at high capacity.

Sales by Business Group
Despite the challenges in the supply 

chain announced earlier, the Business 
Group Machines & Systems achieved 
sales of CHF 590.3 million, double the 
previous year’s figure (2020: CHF 295.8 
million). Sales of the Business Group 
Components increased to CHF 231.5 
million (2020: CHF 174.3 million). The 
Business Group After Sales achieved 
sales of CHF 147.4 million (2020: CHF 
102.9 million).

Sales by Region
Sales increased in all regions, with the 
exception of the region Africa. The 
highest year-on-year growth of 148% 
was achieved in India, followed by 
North and South America (+126%) and 
the Asian countries (+72%), excluding 
China, India and Turkey.

Rieter will issue an outlook for the 
2022 financial year at the Results Press 
Conference on March 9, 2022.

Annual General Meeting of April 7, 
2022
The 2022 Annual General Meeting of 
Rieter Holding Ltd. will take place on 
April 7, 2022. Proposals regarding the 
agenda must be submitted in writing, 



www.prosperoustextile.com
Volume13 - Issue 67
March .2022

26
Press Release

Due to the continuing high demand 
for new installations, components and 
services, Rieter posted an order intake of 
CHF 551.8 million in the fourth quarter 
of 2021. As a result, Rieter achieved a 
total order intake of CHF 2 225.7 million 
in the 2021 financial year (2020: CHF 
640.2 million).
The exceptionally high order intake is 
broadly supported at the global level. As 
reported previously, this is based on a 
catch-up effect from the two prior years 
and a regional shift in demand. Rieter 
believes that a major reason for this shift 
in demand is the development of costs 
in China. The orders came primarily 
from Turkey, India, Latin America, 
Uzbekistan, China and Pakistan.
At the end of 2021, the company had 
an order backlog of around CHF 1 840 
million (December 31, 2020: around 
CHF 560 million).
Despite bottlenecks in material supplies 
and freight capacities, sales performance 
up to the end of the year was better 
than expected. The Rieter Group closed 
the 2021 financial year with sales of 

CHF 969.2 million (2020: CHF 573.0 
million).

Implementation of the Acquisition of 
the Three Saurer Businesses
Effective from December 1, 2021, 
Rieter is consolidating the components 
businesses Accotex and Temco acquired 
from Saurer. With the acquisition of 
Accotex (elastomer components for 
spinning machines) and Temco (bearing 
solutions for filament machines), Rieter 
is strengthening the market position in 
the components business. The figures 
from the two businesses have been 
incorporated into the results for the 2021 
financial year as follows: the 2021 order 
intake includes CHF 2.1 million and the 
2021 sales includes CHF 3.3 million. 
The two businesses contributed a total 
of around CHF 27 million to the order 
backlog at the end of 2021.
The acquisition of Saurer’s third business 
(automatic winder) leads to a significant 
increase in the attractiveness of Rieter’s 
ring and compact-spinning systems and 
is expected to be completed in the first 

• Order intake of CHF 551.8 million in fourth quarter 2021
• Sales of CHF 969.2 million in financial year 2021
• Implementation of the acquisition of the three Saurer businesses on schedule
• EBIT margin of 4.5% to 5% of sales expected in financial year 2021

First information on the financial year 2021
Order Intake of CHF 2 225.7 Million in 
Financial Year 2021
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BB Engineering GmbH delivers melt filter for 
PET recycling system to Indorama Polyester 
Industries

 ^ Graphical animation of NSF38  ^ NSF38

2021 saw BB Engineering GmbH 
(Germany) deliver a melt filter for 
recycling PET flakes to polyester 
manufacturer Indorama Polyester 
Industries (Thailand). Indorama will be 
using the type NSF38 filter in its recently 
assembled recycling system in order to 
produce rPET granulate from flake PET 
bottle waste. The NSF38 filter enables 
continual filtering – in other words, the 
system switches from one filter to the 
other during the process without the need 
for conversion shut-downs. The filter 
allows the processing of consumer waste 
–for example, in the form of shredded 
PET bottles –into new, high-quality rPET 
granulate. This granulate is subsequently 
processed into manmade fibers in 
spinning systems. 
The NSF38 is a switchable filter with a 
filter surface area of ap-prox. 16 m2 on 
each side, with throughputs of between 
1,000 and 1,900 kg/h. The filter inserts 
each contain 19 pleated filter candles 
(60 x 1,000mm Ø). The filter medium 
comprises a sin-tered metal fiber 
nonwoven with a filtration fineness of 25 
μm. This ensures that the melt remains 

free of contaminants and gel particles, 
which in turn enables the production of 
high-quality end products.
About BB Engineering GmbH 
BB Engineering GmbH is a German 
machine building company founded in 
1997 as a joint venture between Oerlikon 
Barmag, a subsidiary of Oerlikon Textile 
GmbH & Co. KG, and Brückner Group 
GmbH. Today, the company employs 
more than 160 members of staff at its 
location in Remscheid, Germany, focus-
ing their business on the development, 
engineering, design and manufacturing 
of extrusion and filtration technologies as 
well as complete spinning lines (VarioFil) 
and recycling technologies (VacuFil, 
Visco+) for the plastics and textiles 
industry. The services offered range from 
the design and planning phases all the 
way through to the implementation of 
projects.

Contact
Mrs. Pia Kürten 

Marketing 
Website: www.bbeng.de

Email: kuerten.pia@bbeng.de 
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Albarrie and this new Montex stenter 
will ultimately open new doors for our 
business,” said Horner. “We have noticed 
significant improvements in many areas 
compared to our old unit, such as the 
cleaning access and the ability to easily 
clean, which reduces down-time, while 
the efficient burners and exhaust system 
allow quicker start up and cool down 
periods. In addition, more controllable 
features allow for increased quality 
control and the air filtration system 
reduces smoke and pollutants, keeping 
pollutant-free air in our neighborhood.”
The three-chamber Montex stenter is 
fitted with the latest Monforts Qualitex 
800 PLC control system with WebUI, 
providing ease of operation, a full 
operating cost overview and maintenance 
monitoring.
“The new stenter has been very easy to 
learn for the operators,” Horner said. 
“It is easy to monitor and the controls 

are simple and easy to understand. 
While reviewing the requirements for 
the new machine, energy savings were 
part of our OEM score card. Energy 
costs are rising, and with carbon taxes 
being implemented, having our stenter 
use natural gas will result in energy 
savings. We are still early in the process 
of reviewing the consumption data from 
the new unit compared to the older unit, 
but currently, the early data indicate that 
we are consuming on average the same 
amount of energy, but achieving 1.5 times 
the amount of BTUs per hour for the 
same consumption. Most importantly, all 
of our products run without problems.”
“This was a big investment for Albarrie, 
but it was an investment for the future, 
one that will ensure we have the 
capability to remain competitive in 
the fabricated textile market for years 
to come,” added Executive Director 
Margaret Driscoll.

 ^ The Albarrie team at the new machine in the company’s plant in Barrie, Ontario,
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the replacement of stenter frames in the 
USA.
“There’s a move by a number of our 
customers to bring more manufacturing 
back to North America which is 
definitely a benefit to us,” said PSP vice-
president Alex Franco. “And the trend to 
smaller lot sizes and speed to market is 
something at which the latest Monforts 
technologies excel.”
Energy savings
The Albarrie Montex line’s MonforClean 
capabilities include an air-to-air cross 
flow heat exchanger and an electrostatic 
precipitator providing the ability to 
purify the exhaust air and to recover 
energy to a maximum of 22,500 cubic 
metres of air per hour, resulting in a 

radical reduction in the conventional 
heat supply required. The MonforClean 
was developed in cooperation with 
partner KMA Umwelttechnik, based in 
Königswinter, Germany.
The fully automated system is powered 
by a Siemens SPS S7 controller and KP 
700 touch panel from which the recycled 
energy can be continuously monitored 
and savings calculated.
“The further integration of a washing 
system which automatically cleans the 
heat recovery and the exhaust air filter 
is a serious benefit to US manufacturers 
because the labour costs for the normally 
manual cleaning work is so high,” said 
Franco.
“This is an exciting time here at 

 ^ Full configuration of the Monforts and KMA Umwelttechnik line.

 ^ The line’s MonforClean capabilities include an air-to-air cross flow heat exchanger and an electrostatic 
precipitator.
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Albarrie – a major player in North 
America’s industrial nonwovens 
industry – is now benefiting from one 
of the first Monforts Montex stenter 
installations equipped with the full 
range of MonforClean heat recovery and 
exhaust air purification technologies.
With the new three-chamber Montex 
stenter at its plant in Barrie, Ontario, the 
Canadian company is treating specialised 
needlepunched nonwovens up to 4mm 
thick. These have applications in a wide 
range of filter media and performance 
fabrics.
The new Montex is enabling Albarrie to 
heat set and dry its materials to produce 
denser, higher quality fabrics which 
can also be finished and delivered to 
customers more rapidly.

Across timezones
It took a crew of skilled millwrights, 

electricians and product specialists to 
build the line which was delivered in 
11 shipping containers to Albarrie’s 
production facility. The line was 
originally scheduled to be fully 
operational in the Spring of 2020, but 
the ongoing global Covid-19 pandemic 
inevitably led to several delays during 
the start-up and commissioning process. 
“Through the challenges of the pandemic, 
Albarrie staff worked remotely across 
time zones with Monforts technologists 
and product specialists to access and 
configure the machine and run it through 
a rigorous testing schedule prior to 
launch,” said Kevin Horner, Albarrie’s 
Director of Operations.
Assistance closer to home also came 
from PSP Marketing, which represents 
Monforts in North America from its 
base in Charlotte, North Carolina, and 
reports that there is currently a push for 

MonforClean brings big savings for Albarrie

 ^ Finished roll coming off the line at Albarrie.
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into synthetic filament spinning from 
chips. In the longer term, we plan to 
bring all of our operations together in a 
single facility of 350,000 square metres, 
to employ approximately 10,000 people. 
We have new investment targets that 
aim to further reduce our dependence on 
overseas suppliers and enable us to do 
everything within our own operations.”
Altun has installed eight Monfongs 
stenters in various widths at its two 
plants since 2016 – coincidentally the 
year Monforts Turkish representative 
Neotek was founded.
“We have worked with Neotek from the 
start and both its service and the product 
quality with Monforts technology 
are extremely satisfying,” said Plant 
Manager Mehmet Mor.

All of the stenters are engineered 
for specific product lines and the 
Montex®Coat unit is integrated into 
the latest of these lines, which has a 
maximum working width of 2.2 metres 
and eight chambers.
“With the Montex®Coat unit Altun is 
able to achieve an even foam application 
at high speed which results in a very 
economic process,” said Monforts Sales 
Manger Thomas Päffgen.
The fully integrated line benefits from 
universal control technology and the 
unique Monforts visualisation system. 
The Montex®Coat’s bordering system 
has been optimised for enhanced user-
friendliness, while the doctor blade 
adjustment range is the most precise 
available on the market.

 ^ The coater is installed at the front of the eighth Monfongs Montex stenter supplied to the company.
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The advanced machine has been installed 
at the ever-expanding family-owned 
company’s industrial complex in Bursa 
and is being employed to provide an anti-
slip and textured backing to upholstery 
fabrics with a stable and uniform foam, 
via knife-over-roller coating.  
Founded in 1993, Altun exports its 
fabrics to more than 60 countries, with its 
major export markets being Russia and 
Ukraine, as well as many Middle Eastern 
and European countries. 
Its integrated operations include the 

production of texturized yarns, weaving 
and raschel knitting, in addition to 
dyeing and finishing. With a major focus 
on tulle curtains and upholstery, the 
company’s fabric range also extends to a 
wide variety of apparel styles.
“Despite the current market conditions, 
our investments continue to increase,” 
said company owner Murat Altun. “We 
have established both a knit and woven 
fabric dyehouse and an integrated 
upholstery fabric weaving factory, where 
in 2022 we will also backward integrate 

Turkish upholstery leader opts for the 
Montex®Coat
Turkish powerhouse in home textiles and furnishing fabrics 
Altun Tekstil has just commissioned the first Montex®Coat coat-
ing system in Turkey. 

 ^ The Montex®Coat unit enables an even foam application to be achieved at high speeds.
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Recently BRÜCKNER realized several 
extraordinary installations in the field of 
highloft nonwovens and geotextiles. For 
the production of highloft nonwovens the 
double-belt thermofusion oven SUPRA-
FLOW BX is used. This oven system 
operates according to the air-through 
principle and can be perfectly adapted to 
the product requirements in terms of flow 
speed, flow direction and temperature 
on a field-by-field basis. Typical end 
products include mattresses, bedspreads, 
upholstery, wiping cloths, automotive 
components or insulating materials. 
The SUPRA-FLOW BX can produce 
nonwovens up to a thickness of 280 mm 
and a basis weight of max. 8 kg/m². The 
available working widths vary between 
2400 and 5200 mm at production speeds 
of up to 100 m/min. 
For geotextile projects, the proven 

POWER-FRAME stenter is usually used, 
which impresses with its high uniformity 
in terms of temperature distribution 
as well as maximum productivity. In 
addition, the fabric can be stretched 
in a targeted manner by transporting 
it in the stenter chain. This has a con-
trolled influence on fabric width, fiber 
orientation and fabric shrinkage. Working 
widths of up to over 7 meters are not 
uncommon with geotextile finishing 
systems. Depending on the required 
width, maxi-mum temperature, stretching 
forces and other process requirements, 
the optimum solution is found for each 
customer. Fabric trials are also possible at 
any time in BRÜCKNER’s Technology 
Center in Leonberg, Germany. The expert 
team of BRÜCKNER and FI-TECH will 
be pleased to advise you on your very 
special application. 

Contact
Brückner Textile Technologies GmbH & Co. KG

Benzstrasse 8-10, 71229 Leonberg, Germany
Phone : +49 7152 120    

E-Mail: mail@brueckner-textile.com  
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For more than 70 years BRÜCKNER 
has been the world leader in the 
construction of drying and finishing 
lines for the textile and nonwovens 
industry. In the nonwovens sector, 
the German family-owned company 
supplies worldwide thermofusion ovens, 
dryers, coating and heat-setting lines. 
On the IDEA 2022 trade fair in Miami, 
USA, BRÜCKNER presents together 
with its American representation FI-
TECH new machine concepts and 
solutions for different applica-tions in 
the mentioned fields. Convince yourself 
in a personal conversation with our 
experts of the innovative technologies 
of BRÜCKNER. Visit us on our booth 
no. 4101 directly at the en-trance of the 
exhibition hall.

The production of nonwovens always 
requires a bonding process after the 
nonwovens formation, where the loosely 
laid fibers are bonded to a resilient fiber 
composite. For this purpose, depending 
on the process, different ovens and 
dryers are used. BRÜCKNER offers 
the specific know-how and supplies 
the necessary lines for all applications. 
The production program is completed 
by different impregna-tion and coating 
units as well as slitting and winding 
equipment. BRÜCKNER’s customers 
produce geo nonwovens, filter media, 
hygiene and medical textiles or different 
fabrics for the automotive and transport 
industry. For each customer an individual 
solution and a corresponding line layout 
is de-signed.

BRÜCKNER presents a wide range of products 
for the nonwovens industry at IDEA 2022 

 ^ SUPRA-FLOW BX double belt thermofusion oven for Nonwovens
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Archroma, a global leader in specialty 
chemicals towards sustainable 
solutions, today announced the launch 
of EARTH SOFT, a new softening 
system for textile and fashion 
applications, based on Archroma’s 
latest innovation, a vegan silicone 
softener, Siligen® EH1, with 35% 
plant-based active content.
Siligen® EH1 is the latest addition 
in the plant-based innovations 
developed by Archroma in recent 
years, such as EarthColors® dyes 
and Appretan® NTR binders, as 
alternatives offered to manufacturers 
and brands looking to reduce the use 
of fossil fuel based ingredients without 
compromising performance.
The range has been developed in line 
with the principles of “The Archroma 
Way to a sustainable world: safe, 
efficient, enhanced, it’s our nature”. 
More than 35% of the Siligen® EH1 
softener’s active content is based on 
plant-based, renewable raw materials. 
In addition, the product features ultralow 
cyclic siloxanes (D4, D5, D6) which are 
classified by the European Chemicals 
Agency as “Substances of Very High 
Concern” due to their very persistent and 
bioaccumulative properties.
Siligen® EH1 is ideally suited for shirts, 
underwear, sportswear, towels, bed 
sheets, etc. as it provides an excellent 
wearing comfort by supporting a good 
moisture transportation and delivering a 

smooth and soft touch.
The new softener, and the EARTH 
SOFT system which also includes a 
Hydroperm® wicking agent to boost 
hydrophilic properties on synthetic and 
blended fibers, can be applied on all 
natural and synthetic textile fibers.
Siligen® EH1 is suitable for both woven 
and knitted articles. It can be applied by 
padding process, as well as by exhaust 
process as it shows a very good shear 
stability and a low foaming profile. It 
can be used on white articles and those 
treated with optical brighteners, as it 
doesn’t cause thermomigration nor 
phenolic yellowing.
Paul Cowell, Head of Competence 
Centers for Brand & Performance Textile 
Specialties at Archroma, comments: 
“The new EARTH SOFT system based 
on Siligen® EH1 softener adds to our 
growing portfolio of innovations based 
on natural and renewable plant-based 
resources. This new breakthrough 
innovation by Archroma helps us and 
our partners in the textile and fashion 
industry to minimize our dependence on 
petroleum fossil fuel products.”
All systems can be found in the online 
Archroma System Selector: https://
www.archroma.com/systems.

Contact
Archroma 

Neuhofstrasse 11, 4153 Reinach BL 
(BL), Switzerland

 Website: www.archroma.com

Archroma launches EARTH SOFT system based 
on Siligen® EH1, a new vegan textile softener 
with one-third plant-based active content
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Soft Machines and Electronics at Case 
Western Reserve, said most available 
designs to incorporate electronics into 
clothing have been with a polymer 
or elastomer surface. Those kinds of 
surfaces are often uncomfortable and not 
breathable.

The difference: a conductive and 
durable ink
Other researchers have tried two other 
ways to integrate electronic fibers into 
fabric: by spinning them into the material 
or by depositing conductive materials 
onto the cloth surface, Cao said. The 
latter, such as spray-coating and dip-
coating, is more common because it is 
faster and less expensive, he said.
“Our new method improves on those by 
using the low-cost screen-print method 
to achieve a higher resolution level,” he 
said. “That enables us to print the ink 
into more aesthetic patterns, or complex 
designs. The printed e-textiles are very 
stretchable and can keep working well 
even after multiple washings.”

The key, researchers said, was the use 
of silver fractal dendrites—microscopic, 
branch-like filaments of silver. The 
filaments conduct electricity well—even 
if manipulated or deformed while in use.
The team added the microscopic solid 
metals to a water-based ink, binding it 
to the ink’s molecules with a clear and 
highly elastic adhesive.
The ink—once covered with a thin layer 
of an invisible waterproofing agent that 
prevents the electrodes from cracking—
can then be printed or sprayed onto a 
fabric.
The ink then functions as a conductor 
of small amounts of electricity and 
can detect body motions and perform 
personalized temperature management 
or control.
The researchers used a small coin 
battery, or button cell, like those found 
in thermometers, car key fobs or 
wristwatches to power the ink-based 
heating unit.

www.nanowerk.com
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Scientists at Case Western Reserve 
University have developed an 
inexpensive way to transform an 
ordinary shirt into an electronic smart 
shirt—one able to monitor and adjust 
body temperature or even allow the 
wearer to apply heat to a sore shoulder 
or back.
All from a design printed on the fabric of 
the shirt or any other piece of clothing.
The key to their innovation: A highly 
conductive ink and simple screen-
printing process that results in a 
waterproof, breathable and highly 
flexible design that can function as a 
heating element when powered by a 
coin-sized battery.
The wearable tech market, such as 
the FitBit, Apple watch and Bluetooth 
headset, is surging, according to 
market analysts. But an increasing 
segment includes electronic technology 
embedded in clothing, implanted in the 
user’s body, or even tattooed on the skin.

The Case Western Reserve-led team of 
researchers believes its method stands 
out in the expanding wearable tech 
market for its simplicity, durability, 
comfort—and eventually someday price.
They say their process, successful in 
laboratory testing, could someday be 
applied to mass production. The research 
team, which included collaborators in 
Wuhan, China, published its findings 
in the journal Small (“Fully Printed 
Stretchable and Multifunctional 
E-Textiles for Aesthetic Wearable 
Electronic Systems”).
“We believe this is a far better method 
than other attempts to make truly 
wearable technology because is not only 
has good performance initially, but is 
durable long term,” said Changyong 
(Chase) Cao, an assistant professor of 
mechanical and aerospace engineering 
and at the Case School of Engineering, 
who led the research.”
Cao, also director of the Laboratory for 

A new way to ink: Next step in wearable tech?

 ^ An example of the screen printed e-textiles developed by the researchers.
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Collaborating with universities and textile and fashion companies, 
Prosperous Textile Journal held the Second Modafarin Fashion Design 
Competition in February 2022. “Modafarin”, which is the Persian 
equivalent of “fashion creator”, is a national competition organized 
annually to introduce talented designers to the textile and fashion 
world. The three focus areas of the event are fashion design, fabric 
design, and the conference.
The fashion competition, which was held online due to the pandemic, 
hosted more than 40 competitors this year in 14 teams. The fabric 
design platform, mainly focusing on B2B trade, introduced 40 pattern 
designers to companies and the industrial sector. The conference 
presented the latest research on various subjects; textile, fashion, 
marketing, eco-fashion, fast fashion, Islamic fashion, hijab fashion, 
effects of art movements in fashion, traditional clothing, and fashion 
technology. The ISC indexed online conference was hosted at Al Zahra 
University in Tehran with more than 70 submitted papers.
The successful experience of previous Modafarins has led us to 
organize the third internationally and therefore, we invite textile and 
fashion associations to participate.

Amin Meftahi 

 Amin Meftahi

Managing Director
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