
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئولیت پذیری ومدیریت منابع در انجام دادن -کار گروهی

ایمنی وبهداشت به هنگام تهیه انرعایت نکات 

 

 

 

 

 

 

 

 شایستگیهایی که در این پودمان به دست می آورید

ومدیریت منابع در انجام  مسئولیت پذیری-کارگروهی

 دادن کارها

 بافت تخت

 تولید نمونه ای کیف وتزیین آن

اهابهداشت به هنگام تهیه آن و رعایت نکات ایمنی  

توسط:مرضیه باقری تهیه شده  

 سرگروه کار وفناوری شهرستان شاهرود

استان سمنان   

 صنایع دستی زبان

 گویاوروشن تاریخ

هویت وهنر-تمدن  

 ایرانیان است



 

 

 

را تجربه کرده اید؟ در صورتی که حتی این هنر را بلد نیستید،  بافتنی سالمتی مزایای آیا شما هیچ یک از این

کنید آن را یاد گرفته و تمرین کنید. با یک تیر دو نشان بزنید، هم سرگرم یک  پیشنهاد ما به شما این است که سعی

 .هنر خارق العاده شوید و در عین حال از مزایای سالمتی آن بهره مند شوید

 

 اگر کمی نخ داشته باشید چه کارهایی می توانید انجام دهید؟

 بافت تخت)بافت تار وپود( چه کاربردهایی دارد؟

؟از این روش استفاده میشود در چه محلهایی  

 ایا با صنایع دستی کشور عزیزمان ایران آشنایی دارید؟

چند
بافندگی می تواند به کودکان در خواندن کمک کند•

بافتنی بافتن می تواند آلزایمر را از فرد دور نگه دارد•

فایده

دهدبافتنی بافتن مهارت های مهم زندگی را آموزش می•

بافتنی بافتن به غلبه بر اعتیاد کمک می کند•

بافتنی
بافتنی استرس را کاهش می دهد•

بافتنی بافتن جامعه را ترغیب و دلگرم می کند•



  

 یرودساده به کار م یمدستباف و گل یپارچه ها یدتول یبافت تخت برا بافت تخت:-1

آنها  یو تار در درازا شود،یمانند فرش استفاده م یگرد یها بافته یاپارچه  یاست که در پهنا یاپود رشته  تار وپود:-2

 .است

 ونخاتصال لبه های کیف به شکل دندان موشی یا پیچ باف به کمک سوزن پالستیکی شیرازه:-3

 

 

 شروع بافت از وسط نی ها برای ایجاد تعادل وجلوگیری از بهم ریختن نی ها-1

خارج در حین بافت به کشش نخ توجه کنید نه انقدر زیاد باشد که نی تا شود ونه آنفدر کم باشد که نی به راحتی -2

 شود

3- 

تاطول آن دو  یدعرض کار شود. سپس ان را تا بزن یتا به اندازه  یدکنار هم قرار ده یها ین یسر نخ کاموارارو یک

.حال اندازه یدا یشده به حساب م یافته یفرد یکعرض  ینخ الزم برا یباًاندازه نخ دوبرابرعرض کار،تقر ینبرابر شود. ا

 ینخ کاموا نخ کاموا را مشخص م یبی. عدد بدست امده طول تقرنیدآمده رادرطول بافته مورد نظر خودضرب کبدست ی

 .دیواز وسط تا کن یدکند..نخ کاموا رابه همان اندازه از کالف ببر

 

حصیر

تت

جج

منابع مدیریت  

 تعریف اصطالحات پودمان بافت

نکاتی که در بافت با نی بایدرعایت 



 

  

 د از اتمام کار در جای مخصوص خود قرار دهید.عدر جیب خود قرار ندهید وبقیچی را -

 ام میدهید وجود داشته باشد.جهت سالمت چشمان خود نورکافی در فضایی که کار انج-

 بافنده تامین شود.سانتی نتر کمتر نباشد تا سالمت چشم 35فاصله چشم تا کار از -

 روی کار خم نشوید چون باعث تغییر شکل استخوان وکمردرد می شود.-

 از کارمداوم وپشت سر هم خودداری کنید.-

=- 

1 

ن مواد و سوز ی یمترسانت 3۰بلند خط کش  یکیپالست یعدد ن یکعدد پاک کن  یک a4 عدد کاغذ یک مداد

  یچیو متوسط رنگ دلخواه ق یمضخ یبزرگ نخ کاموا یکیپالست

 مراحل اجرای کار

  

 یدها را به اندازه طرح کنار هم قرار ده ینطرح را کشیده و

توجه: اگر طول وعرض طرح شما از اندازه نی ها بیشتر بود چند نی را به هم متصل کنید ویا از شلنگ سرم یا کولر 

 استفاده کنید

جهت بافت با نیزنیامواد وابزار مورد   

 نکات ایمنی وبهداشتی در هنگام بافت



 

 

 8ال  7 یدگره بزن یکدیگر.و سر ان هارا به یددورنگ متفاوت انتخاب کن یدتوان یکارتان دورنگ باشد م یداگر بخواه

نخ  یگرسر د یدتوان یم پنهان خواهد شد وکار شما به ابن ترتیب باز نخواهد شد.ه بعدا سانت از سر نخ را ازاد بگذارید ک

نی را بین دو نخ قرار دهید یعنی یک نخ زیر نی تا نخها در هم تابیده نشوند.یدکن یلکوچک تبد گلوله نخ یارا به کالف 

محکم نخ  یاندر م یکه ن یبه گونه ا یدبچرخان یگرد یکنخ را به دور  ی یمهدو ن سپس.ونخ دیگر روی نی قرار بگیرد

نخ به  ینا اهااز و سط ب ی.حاال نیدانجام ده یانها تا پا ین ی یهبا بق یبدوم و به ترت یکار با ن ینشود. دوباره هم

  .متصل شده اند یکدیگر

 

 را ی یگرو د  یانینخ م یرا از باال یکی یکدیگرآنها به  یچاندنداشت. پس از پ یممرحله دو نخ آزاد خواه ینا یانتها  در

 ید. دقت کنیددوم عبور ده یرنیاول وسپس از ز ین یرااز رو نخ یک یعنی. یدهیمورو حرکت م یربه شکل ز ییناز پا

کمی که بافت  یا یک وسیله سنگین روی نی ها بگذارید.نکند رکتتا ح یدها قرار ده یرو ن یگرهنگام عبور نخ دست د

بر عکس  ید،باال تربا یفرد یبرا ید،کار انجام ده یروش راتا انتها  ینا حرکت نخواهند کرد. ررا ادامه دهید نی ها دیگ

 ییدر بافت ها یدخود را با دست به سمت مرکز کار فشرده کن یبافته . هاعبور کند ین یورو یرنخ ها از ز یینپا یفرد

 یزدن(م کار )شانه یندهند وبه ا یشانه انجام م یا ینبه نا م دفت یبا ابزار  اکار ر ینشود ا یدارانجام م یکه بر رو

 یندگو



 

.  

 

 

 

 

 

 

نخ سمت  یکآمده است.  یرونآن از سمت چپ ب یگرسمت راست و سر د  نخ یک،  ی،پود گذار یمرحله  یدر انتها . 

س بود وشما  2۰ها ضرب کنبد مثال اگر طول  یا نتعداددر نصف   راطول   ینوا یریدرا به اندازه طول بافته اندازه بگ

 یگر. . نخ سمت دیدنخ را ببر یشترسانت ب2۰نخ  یامدناز کم ن ینانضرب کنبد جهت اطم 2۰ دررا 2۰ یدداشت ین 4۰

                                                                                 . یدصورت برش بزن ینبه هم یزرا ن

را با هم از داخل قسمت بافته شده واز سر  یو ن سوزن. یدکرد ه ورد کن ین ینو نخ را وارد اول یکیحال سوزن پالست 

داشته باشد  یمعمول یها تناسب و فشر دگکه بافته  یاگونهبه ید،بکش ی.نخ خارج شده را به آرامیدان خارج کن یگرد

  شدداشته با ی یشتربافته استحکام ب ید. اگر بخواهیدبافته قرار ده یخود را رو یگرکار بهتر است دست د ینا یبرا

بار سوزن را از نخ خارج  ین. ایدا یدهکار رس ی یمه. اکنون به نیدده یوربافته ها ع یانهاز م یهشکل دو ال پود هارا به

ومانند  یدعبور ده یکنار ین ین. نخ وسوزن را از اولیدکار از سوراخ سوزن عبور ده یگروسر نخ آزاد را از سمت د یدساز

 رسند ینقطه در وسط بافته بهم م یک دو نخ در نهایت. در یدمر حله قبل،کار را تکرار کن

 

 

 ینبه نام دفت یا یلهتاروپود از وس یافال یریبه درگ یدناستحکام بخش یبرا :دفتین

 - یتکلک - یتکرک -دارد مانند : دفه  یزن یگرید ینام ها یلهوس ینشود ا یاستفاده م

و...........کلوزار  -شانه   

بر  یضربات ینبا کمک دفت یعمود یتارها یاز البال یبعد از گذراندن هر پود افق بافنده

یردتاروپود و در واقع عمل بافت صورت گ یریکند تا درگ یبافته شده وارد م یقسمت ها . 

به هم نمی اگر برای بافت خود در شروع کار محاسبات درستی از میزان نخ مورد نیاز نداشته باشید یا به اشتباه نخ را کمتر محاسبه کنیدتارهای شما 

به بعد دوباره شروع کنیمرسند وباید سر نخ را با سوزن ونخ در الی بافتهای قبلی بدوزیم طوری که دیده نشود واز آنجا   



بود  هیافت یاناپر آن د یگرکار که قبالً نخ سر د یانیم یسوزن به نونخ  یبافته،وقت ینپنهان کردن سر نخ هادر ب یبرا

در  یاگر ن ینن. همچیدنبا نخ و سوزن از سر نخ خارج که بار همرا  ینا یزرا ن ی.و نیدعبور ده ینآن را از همان  یدرس

 اکنون بافته .یدهان کنر داده و پنبافته عبو یاننخ را با استفاده از سوزن از م توانیدینمانده باشد شما م یکار باق یانم

 تخت کا مل شده است.  ی

 شیرازهبافت 

 

 

 

 

 

 

 

 بافت بند

میز یا دستگیره در رش زده ودر یک پایه مثل بدو رنگ نخ کاموا واز هر کدام بیش از دوبرابر طول بند کیف 

یک رنگ باشندطرح راه راه  سمت راست نخو هر داگر )–بیندازید دو نخ سمت راست و دو نخ سمت چپ 

سپس انگشت را وسط کار .(.خواهد شد واگر سمت راست وجپ از هر دو رنگ باشد طرح مارپیچ خواهد شد

 امی واز زیر مجدد به سمت چپ سمت چپ را از بین دو نخ مقابل عبور داده مثالگداشته یکی از نخها را 

وریم بعد نخ سمت راست را از بین دو نخ مقابل عبور میدهیم واز زیر به سمت راست برمیگردانیم واین کار 

 می دهیمرا تا انتها ادامه 

 یرازهبافته را ش یشود اطراف طول یشترتارها از محل خود خارج نشوند و استحکام بافت ب ینکها یپس از بافت برا

 .شده است یچیپ یرازهآن ش یو فرش که در امتداد طول یکنند. مانند قال یم یچیپ

 . : شود عبارتند از یو فرش استفاده م گلیم – یمهم که در بافت قال یها یرازهش انواع

 . متصل یا یعیطب شیرازه

 . منفصل یا یمصنوع شیرازه

 . یچشیپ شیرازه

 .یا یرهزنج شیرازه



  

 اتصال وتزیین

ایجاد شده است را از بیرون وبند را از دستگیره خارج کنید قسمتی که حلقه انتهای بافت بند را گره بزنید 

ر گوسپس سر دی داخل کیف برده وبند را از داخل آن عبور میدهیم ومیکشیم تا محکم شودکیف به سمت 

 را با نخ های آزاد از سمت دیگر لبه کیف عبور میدهیم وبه صورت منگوله یا گل تزیین میکنیم

 نمونه کیف جهت ایده چند

 

 پیشنهادی دیگر جهت بافت تخت

 بافت با کارتن



سپس با کاموا  ا را برش زده برشهایی با فاصله یک سانت ازلبه باال وپایین ایجاد مینماییموباتوجه به اندازه طرح مق

به صورت یکی در میان از بین تارها زیاد ویا کم کشیده نشود بعد با سوزن ونخ نخها  تارکشی انجام میدهیم توجه کنید

نقشه راروی کاغذ شطرنجی میکشیم .هر یک خانه در طرح به منزله جهت ایجاد طرحهای متنوع  عبور میدهیمنخ را

وبه تار گره زده .هرکجا رنگ طرح عوض شد رنگ کاموا هم تغییر میکند استعبور یک بار نخ وسوزن از زیر وروی تار 

 میشود.

 

 

 بافتهای تخت زیبا اما فراموش شده:

                       یرانهنر فراموش شده ا یموج باف

 
                                          

 شود. یم یدهمناطق د ینا ینانو کوچ نش یرعشا یانم یشتراست که ب ینمناطق کردنش یدست یعاز صنا یکی ی،باف موج

                                          یباف ینخورج

 
                



 یکاریرفع مشکل ب یبرا یتواند به عنوان راه حل یاست که م ییاشتغالزا یراهکارها یناز راحتتر یکی یباف ینخورج

 .یردمورد توجه قرار گ یرجوانان عشا

   فراموش شده ی؛ هنر یچادر شب باف

 
 

مناطق نامش  یشده است . در برخ یدهشن یراندر اکثر نقاط ا یچادر شب باف یکارگاه ها ی، سر و صدا یخطول تاردر

 یدآ یخانوارها به شمار م یبعض یاز ارکان اقتصاد یکیشده است اما  هنوز هم  ییراتدستخوش تغ

 مشاغل ونقش وکاربرد پودمان بافت در انها

 

 نام شغل

 

 نقش وکاربرد                   

هم  یم،هم بافت جاج یم،شود هم از بافت گل یجنته بافته م یبافت چنته متفاوت است هم از نوع بافت قال چنته بافی

، شانه ،  ینهآ ینگهدار یگردد. از چنته برا یبافت چنته استفاده م یبافت ها برا یرو سا ینبافت خورج

 گردد. یم فادهاست یگرحمل غذا در کوچ و موارد د یاطی،قرآن، قاشق، نخ و سوزن و لوازم خ

 رنگرزی

 

 رنگ کردن انواع نخ برای فرشها

 

انداز، رختخواب  یرمانند ز یگوناگون یشود و کاربردها یم یدتول یجاندر استان آذربا یشتردست بافته ب ینا جاجیم بافی

گل آفتاب گردان و ...  ی،پنجه ا ی،و ... دارد. نقش ها چهار گل، خشت یپشت ی،کرس یهسجاده، رو یچ،پ

شود یدندانه دار پر م یآن با مثلث ها یها یهحاش . 

 

 

 خراب ، مندرس و کهنه یکننده فرش ها یمترم رفوگر

 

 

 طراح نقشه

قرآن و  یه، آ یواناتقلم ، ح یاهمثل گل بوته ، س یباکه از آثار ز یددار یازنقشه ن یابافت فرش به طرح  یبرا

به اثر قابل بافت کرده اند . و  یلشده اند . وتبد یدهکش یعیتوسط هنرمندان و طراحان به صورت طب یرهغ

 . یگزارندم یادگاربه  جاودانیکنند و اثر  یم یادهپ یقال یاثر ها رو ینبافنده ها با بافتن ا

 

 

 



 

 

 

 

 پرسش

شی سپرده شده آنها به دست فراموخود را نام ببرید؟کدامیک از ( روستاییاشهر ) استان  صنایع دستی-1

 است؟

 علت تولید نشدن برخی ازصنایع دستی زیبا در دنیای امروز چیست؟-2

 ؟چگونه میتوان صنایع دستی قدیمی وجدید را با همدیگر تلفیق کرد -3

ازی برای شما مهیا شده است جفضای مفضای کاناتی که در مابا توجه به  وبه عنوان یک دانش آموز-4

وحتی برای خود کار آفرینی  چگونه می توانید صنایع دستی شهر یا روستای خود را به دیگران بشناسانید

 کنید؟

 

صنایع دستی یازمند ذهن خالق وزیبای شما دانش آموزان عزیز میباشد امیدوارم با تغییر نصنایع دستی کشور عزیزمان 

 .نقش موثری در زنده کردن صنایع فراموش شده داشته باشید قدیمی واصیل وزیبای شهر خود

یکننده انواع دار قالبرپا  نصاب دار قالی  

 

 

 خرید وفروش ورونق دادن به بازار صنایع دستی بافت فروشنده


