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 تحلیل کمّی الگوهای راحتی مصرف فرش دستباف
 

 1سميه فتح اهلل تبار ملکشاه

 2دكتر سيد محمود طباطبایي

  
 چكیده

ها ارتباط مستقيمي با انتظارات و سليقه مصرف كنندگان آن در بازار هدف مربوطه امروزه رونق بازار فروش فرش

مين یا اطمينان از دوام ظاهر اوليه فرش و راحتي مصرف دارد.دو عامل اساسي در نگاه، انتخاب و خرید مشتریان، تض

باشد. بطوركلي راحتي مصرف منسوجات را از سه جنبه راحتي المسه ای یا تماسي، راحتي حرارتي و راحتي آنها مي

ها همراه با پوشش پا كنندگان بر روی فرشزدن مصرفكنند. در فرهنگ امروزی قدمرواني در مصرف بررسي مي

تي شود. راحتأثير و فقط جنبه راحتي رواني در مصرف مدنظر ميیا كفش(، راحتي تماسي و حرارتي بي)جوراب 

رواني وابسته به كاهش شوک ناشي از ضربه تماس اوليه پاشنه پا توسط الیه پرزها و آسودگي و اطمينان از عدم لغزش 

 باشد.زدن ميیا سُر خوردن در قدم

ها از جنبه راحتي رواني كه گيری كيفي و كمّي شاخص راحتي مصرف فرشاندازه های متفاوتدر این تحقيق  روش

اند را ازنظر دقت و بيان واقعي این شاخص بررسي و تحليل خواهند شد. بدین منظور در منابع علمي معتبر مطرح شده

نمونه  شاخص راحتيهشت نمونه فرش دستباف تحت سه عامل ساختاری رجشمار، نوع گره و ارتفاع پرز بافته شدند.

ها با استفاده از دوروش كمي مطالعات قبلي و یک روش ابداعي این تحقيق تحت عنوان شاخص چقرمگي اندازه فرش

 گيری شدند.

ورد گيری مدارعامل رجشمار و ارتفاع پرز در تعيين شاخص راحتي در هر سه روش اندازهنتایج حاكي از تأثير معني

ر تگيری با روش ذهني یا كيفيتشان از دقت و بيان واقعيیي نتایج حاصل از سه روش اندازهآزماباشد. راستيمطالعه مي

 باشد.مقدار كمّي راحتي بدست آمده از روش ابداعي این تحقيق مي

 یک سطر فاصله

 ارتفاع پرز -رجشمار–راحتي رواني -مصرف راحتي  -فرش دستباف:كلید واژه

 

 مقدمه

سال پيشينه در  2500بومي این سرزمين است كه طي ساليان متمادی و با بيش از  فرش ایران از هنر های اصيل و

زندگي انسانها حضور داشته و خانه های ساده و بي آالیش آنان را به گلستاني از نقشها و گلها آراسته است. این 

كه  باشنديت و ویژگي خاص ميفرآورده را ميتوان از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار دادكه هر یک از ابعاد دارای اهم

در جایگاه خویش تاثير مستقيم در تولد این بافته دارد. از ساليان دور فرش دستباف ایران كاالیي هنری و صنعتي 

                                                 
 دانشگاه علم و هنر یزد، آموخته كارشناسي ارشد فرش )مواد اوليه و رنگرزی(دانش–1
 m.tabatabaie@sau.ac.irدانشگاه علم و هنر یزد، ، استادیار-2
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ایران وجود داشته است و سنت در آن حرف نخست بوده،كه دانش توليد و تکنولوژی آن در سطح وسيع و گسترده در

شاگردی در راس آن بوده است ليکن، بتدریج دانش های پيچيده، جایگزین دانش های  زده سنتي كه روش استادرا مي

عرفي شده است و دانش در فرش اینک به جایگاهي رسيده كه نمي توان از آن با نگاهي سنتي گذركرد زیرا در گذر 

 ل روبرو ساخته اند كهایام، رقيباني در گوشه و كنار دنيا پدید آمده كه حضور در صحنه جهاني ما را سخت با مشک

این هشداری است برای ما كه بر روی مسایل فني و استاندارد ساختن بافت فرش، با توجه به خواسته مشتری تاكيد 

 بيشتری گردد و همگام با مسایل زیبایي شناختي به بعد صنعتي نيز توجه بيشتری شود.

تماس  .این منسوج درزیر انداز تعریف شده استفرش دستباف به عنوان یک منسوجي كه كاربرد اصلي و متعارف آن 

مستقيم با مصرف كننده آن مي باشد.انسان چه با پای برهنه و چه با پای پوشيده از جوراب یا كفش وقتي روی فرش 

نون باشد. تاكاز عوامل موثر در برآورده سازی خواسته مشتری ميفاكتورهای راحتي بنابراین . ایستدراه مي رود یا مي

عات اندكي صورت گرفته است به همين خاطر ازسه جنبه راحتي المسه ایي یا تماسي، راحتي رواني و رفتار مطال

ا ههایي صورت گرفت كه بتوان الگویي برای تضمين حداقل كيفيت راحتي فرشمکانيکي صحيح الیه پرزها آزمایش

 در حين استفاده بدست آید.
 

 روش تحقیق

ی های پژوهش از نوع مطالعهای پژوهش از نوع كاربردی و از جهت استراتژیهگيریاین پروژه از لحاظ جهت

زمایشي است،همچنين این پروژه دو مقطعي آموردی و از نظر رویکرد پژوهش استنتاجي و از لحاظ اهداف پژوهش 

،از سانتيمتر بدون طرح،در رنگرزی نخ های پرز 25×12زمایش روی هشت تکه فرش در ابعاد آاست كه از طریق 

و  ی فارسي وتركيبا گره 30و  45گردو استفاده شد كه همگي در شرایط یکسان شستشو و رنگرزی و در رجشمار 

ميليمتر روكارگيری شد و با استفاده از دستگاه بارگذاری فشاری 10و 5شد و در دو سطح مختلفتار و پود پنبه بافته 

ها اعمال شد و از نمودارهای كيلو گرم( بر روی نمونه 70متوسط وزن انسان )متوسط  ها تحت باراینسترون نمونه

 فشردگي حاصل تحليل نتایج انجام شد. -نيرو
 

 بیان مساله و معرفي نمونه و اطالعات -الف

از اهميت قابل توجهي  برای مشتریان محصوالت مختلف كه بازار فروش منسوجات دو شاخص اصليدر امروزه 

باشد.فرش دستباف به عنوان یک آن و همچنين راحتي مصرف آنمنسوج مي زیبایي ظاهر وحفظبرخوردار است، 

 .اشدبدرتماس مستقيم با مصرف كننده آن مي و منسوجي كه كاربرد اصلي و متعارف آن زیر انداز تعریف شده است

 

 هدف از اجرا

برخي  ها كه درشهای كمي برای ارزیابي مشخصه راحتي كاربرد فربرای اجرا این تحقيق و دستيابي به شاخص

ها قابل استفاده اند،  ارائه سه فاكتور یا مشخصه فيزیکي فرشمقاالت موجود و تجربيات ارائه شده جهت راحتي فرش

 ها به شرح زیردر نظر گرفته شده اند.

 (درصد فشردگي 1
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 (مدول یا سختي پرزهای فرش2

 (شاخص چقرمگي3

نوع گره متفاوت فارسي و تركي و با تغيير مشخصات ساختاری  نمونه فرش دستباف متفاوت تحت دو 8در این تحقيق 

وجود ماستانداردهای  مطابق)تحت شرایط یکسان(پس از آن . دو سطح ارتفاع پرز تهيه شد ،دو سطح رجشمارشامل 

شاخص فوق كه همگي حاصل از عکس العمل مکانيکي الیه پرزهای فرش تحت بار فشاری  3برای دستيابي به نتایج 

د. با استفاده ها اعمال شند. آزمون بارگذاری فشاری با نرخ ثابت فشردگي توسط دستگاه اینسترون بر روی نمونهباشمي

فشردگي شاخص های مذكور از نمودار و سطح زیر منحني حاصل –از نتایج خروجي این دستگاه از جمله نمودار نيرو 

وی پيشنهادی به روش برتر و متناسب راحتي، آزمایش و الگ 3طبق روابط مربوط نيز محاسبه و در نهایت از بين این 

 معرفي شد.

 راحتي

ا، راحتي هفاكتور راحتي در زمينه پوشاک بسيار گسترده است یکي از فاكتورهای ضروری و مهم برای تمامي لباس

 انسان در پوشاک است. راحتي به عکس العمل متقابل بين بدن و منسوج مربوط ميشود.

باید  رزشي. مثال در لباس وكه با پوشيدنش بيشترین احساس راحتي را به دست بياورید كرد تخابان باید لباسي را

لباس ورزشي تقریبا باید گشاد، كم وزن و راحت . انواع و اقسام حركت های ورزشي را در آن لباس انجام بدهيد بتوان

 .باشد و متناسب با شرایط آب و هوایي منطقه انتخاب شود

در پوشاک را كه وجه مشتركي از نظر تماس بدن انسان بين فرش و پوشاک است را ميتوان از جنبه های انواع راحتي  

مختلف ) فيزیولوژیکي، رواني و گرمایي ( بررسي كرد. به طور كلي، راحتي پوشاک عبارت است از : یک وضعيت 

 ." 193،ص1386علمدار، " مطلوب فيزیولوژیکي، رواني و تعادل فيزیکي بين بدن، لباس و محيط بيرون.

های ایستدفاكتوررود یا ميانسان چه با پای برهنه و چه با پای پوشيده از جوراب یا كفش وقتي روی فرش راه مي

 گيرد.راحتي زیر مد نظر قرار مي

رش های پرز سطحي فای یا تماسي كه مربوط به تماس مستقيم پوست پای انسان با الياف ونخالف(راحتي المسه

 .شد،كه از نظر مشخصه هایي مثل زبری،سوزن سوزني و قلقلک بایستي راحتي مناسبي به مصرف كننده انتقال دهدبامي

و دویدن ،ب(راحتي رواني از نظر احساس آرامش به واسطه كاهش احتمال سقوط یا سر خوردن افراد در حين راه رفتن

در نظر  و افزایش این فاكتور است رش به همين سببباشد كه قاعدتا ساختار پرز داری فیا ایستادن بر روی فرش مي

 گرفته شده است.

ج(فاكتور رفتار مکانيکي صحيح الیه پرزها كه منجر به احساس نرمي وكاهش شدت ضربه پا به فرش مي گردد.قاعدتا 

ف رهای بدون پرز از نظر این مشخصه،خواص عدم راحتي برای مصهاباپرز كوتاهتریا حلقوی وحتي رو فرشيموكت

 كننده دارد.

جدا از این عملکرد صحيح الیه پرزها از نظر عکس العمل مکانيکي در برابر بارگذاری فشاری به واسطه راه رفتن یا 

ایستادن تاثير بسزایي در بازگشت نخهای پرز به حالت اوليه و حفظ ظاهر اوليه فرش از نظر ارائه زیبایي طرح و نقش 

 باشد.و ساختار پرزی مي
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 رف فرشراحتي مص

ه كها در برابر فعاليتهای بشر مانند ایستادن و قدم زدن بر روی آن، مخصوصاً هنگاميواكنشهای مکانيکي فرش

كاهش راحتي راه رفتن بر روی فرش از .باشدكند در ارتباط با خواص فشاری آنها مينيروی فشاری با زمان تغيير مي

بعد از بار فشاری مي باشد. واكنش مکانيکي پرزهای فرش مشکالت بواسطه خوابيدگي یا پهن شدن پرزهای فرش 

پس از بار فشاری در انطباق و كاهش نيروی فشاری در طول فعاليت بشر بر روی فرش مانند ایستادن و راه رفتن بسيار 

هميت ازدن بر روی فرش دارای  های روزانه بشر مانند ایستادن و قدمها در فعاليتموثر مي باشد. درک اثرات كفپوش

های نامناسب از جمله تقویت زیادی است زیرا كه گزارشاتي از مشکالت ناشي از ایستادن طوالني بر روی كفپوش

 پتانسيل مشکالت فيزیکي مخصوصاً برای افراد مسن ارائه شده است. 

دریافتي و  نشتاب منفي یا كاهش سرعت بدن )قدم پا( در برخورد با فرش بطور مستقيم در ارتباط با راحتي قدم زد

 ." "Onions, 1967نشان داده شده است 1ایمني و اطمينان حاصل مي باشد كه در شکل 

 

 

 ." "Onions ,1967 (B( و یک فرش محكم و سفت )A.نسبت شتاب منفي برای یک فرش فشارپذیر آسان)1تصویر 

 

ا در هأثيرات الیه زیرین فرشابستگي زیادی به تو های مختلف قدم مي زندكه شخص بر روی فرشراحتي هنگامي

كند و حداقل كردن پتانسيل زمين خوردن دارد. درجه كه پا با فرش برخورد ميكاهش شوک ناگهاني به بدن هنگامي

راحتي قدم زدن ارائه شده توسط یک فرش به عوامل متعددی مانند تأثيرات الیه زیرین، ضریب به اندازه كافي باالی 

تگي های اوليه برای تعيين همبسری از سرخوردن و پایداری جانبي بستگي دارد. تالشاصطکاک لغزشي برای جلوگي

در ارتباط با خواص فيزیکي آن از جمله اندازه گيری مدول، االستيسيته و جذب انرژی  راحتي قدم زدن بر روی فرش

 تحت ضربات یک دستگاه سقوط آزاد گلوله بر روی فرش بوده است.

 بحث و نتایج

 90با توجه به ماهيت پيچيده و تاثير عومل كمي و كيفي متعدد در تعيين این شاخص، ابتدا در دهه  بطور كلي

ميالدی از روشهای ذهني و استفاده از ميانگين نظرات خبرگان یا كارشناسان متخصص از طریق تکميل پرسشنامه  و 

رای یک الگوی دقيق و مستند استاندارد بسپس از  روشهای كمي پيشنهادی برخي محققان استفاده شد كه البته هنوز 

 ن مشخص نشده است. آ

 الف( ارزیابي ذهني تعیین ابعاد راحتي فشاری و تماسي فرشها
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 روش راه رفتن و ایستادن افراد بر روی فرش بصورت چشم باز و چشم بسته و پاسخگویي به سواالت

دن بر روی فرش بدست آمده از فرمول تجربي فوق و مقادیر در مطالعه خود درجه همبستگي بين مقادیر راحتي قدم ز 1زفيرووا

پذیری را بررسي نموده و نشان داد كه همبستگي خوبي بين فاكتور راحتي افت ضخامت، كار الزم فشردگي و كار الزم بازگشت

CF ت آزمون در حال .كندو افت ضخامت فرش وجود دارد. از آنجاكه الیه زیرین فرش جذب انرژی كفپوش را تعدیل مي

 ,Groverپذیری وجود دارد و كار فشردگي و كار بازگشتCFها با یک الیه زیرین مشابه، همبستگي بسيار باالیي بين بين نمونه

etc.al,1993"" 
دهد )اطالعات بر زدن معمولي را نشان مينموداری از نيروهای كل و دیناميکي عکس العمل در طول یک سيکل قدم 2شکل  

را  2گيری شده از یک سکوی تخت نيروزدن در ارتباط با نيروهای واكنشي اندازهعنصر سيکل قدم 6ومکانيکي(. پایه منشاء بي

دهد كه از بين عناصر ذكر شده، برخورد پاشنه پا مهمترین عنصر نيز در شکل تفکيک و ترتيب داده شده است. نتایج نشان مي

 .""Norton, Fiest,1995 باشد زدن ميدر درک راحتي قدم

 

 
 ""Norton, Fiest, 1995. نمودار كل نيروهای واكنشي فرش در یک سيکل قدم زدن2

 

ستد. تواند قاطعانه بایوضعیت نوساني شخص در ایستادن بر روی فرش بواسطه نوسان ارادی ناشي از اینرسي بدن نمي

آوری اطالعات ت نیرو با جمع( دستگاه سكوی تخ3COPفشار)وضعیت نوساني شخص در ایستادن كامل به كمک مركز

 گردد.نیروهای واكنشي زمین و گشتاورها در آزمون ایستادن كامل، ثبت مي

 روش ارزیابي خبرگان با امتیازدهي

ای از خط سير معرف مركز فشار در معرض ایستادن شخص بر روی فرش در مسيرهای عرضي و باال و پایين نمونه 3شکل 

از داوطلبان مذكور خواسته شد كه بالفاصله ارزیابي فيزیک رواني از نظر سطوح  4زیک روانيدهد. در آزمایش فيرا نشان مي

را انجام  اندهایي كه بر روی آن ایستادههای مختلف بدن )شامل ران، زانو، پاشنه پا، پنجه پا و ...( از نمونه فرشراحتي در قسمت

,𝑋i)كمک هر ثبت مختصاتتعيين كنند. به  10ای بين صفر تا و برای هركدام نمره Yi) های مركز توان مشخصهمركز فشار، مي

( كه دارای اطمينان باال در مطالعات نوسان و ضعيت 6RMSو ریشه ميانگين مربعات ) (5VELفشار شامل سرعت متوسط)

 .باشند را محاسبه و در آناليز و مقایسه نتایج بکار گرفتایستادن بر روی فرش مي

 

                                                 
1.Zafirova 
2.Force Platform 
3.Center of Pressure 
4.Psychophysical 
5.Mean Velocity 
6.Root-Mean-Square 
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 " COP" Wu,J.,ect.al,2007ثبت وضعيت نوساني شخص ایستاده بر روی فرش از. 3شکل  

 

،تحت 1SDAسنج از آناليز خروجي یک پایداری  (COP)برای آزمون مشخصات دیناميکي نمودار حاصل از دستگاه مركز فشار 

ج پارامترهای تصادفي جهت استخرا SDAاستفاده گردید. در این حالت هدف از بکارگيری  2چارچوب حركت كسر براووني

 باشدهای مختلف ميو امکان مقایسه فرش (COP)نمودار حاصل از دستگاه مركز فشار
" Wu,J.,etc.all, 2007"," Wu,J., etc.all, 2008 ". 
 

 روش فرمول تجربي مركز تحقیقات المان

ت امتياز دهي مقدار راحتي روابطي تجربي را جه 1984موسسه تحقيقات فرش آلمان در سال در زمينه راحتي در فرش، 

 های پرز بریده ارائه شده است:گيری مقدار راحتي در فرشكه در زیر رابطه مربوط به اندازهفرش ها ارائه نمود. 

 

(1                                                                                                      )CF =
ap

5

mp

100
√
NZ+20000

10000
 

 

تعداد پرز در هر  NZجرم پرز برحسب گرم بر مترمربع و mp، مترضخامت پرز برحسب ميلي  apفاكتور راحتي، CFكه در آن 

گر رابطه خطي بين دو مشخصه ضخامت یا ارتفاع پرز و جرم پرز با فاكتور راحتي باشد. كسر اول و دوم فرمول بيانمترمربع مي

دارد یعني با  CFرا كاهش خواهد داد. مشخصه تراكم پرز، رابطه غيرخطي با  CFمتر ميلي 5د و ضخامت پرز كمتر از باشمي

 مقدار ناچيزی افزایش دارد. CFافزایش تراكم، 

 ب( روش های كمي

 روشهای مختلفي جهت تعيين خواص راحتي فرش مورد بررسي صورت گرفت .

 (فشردگي 1

                                                 
1.Stabilograph 
2..Fractional Brownian Motion 
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شده در كيلوگرمي آویزان10( استفاده شد. وزنه4کي ساخت شركت مهندسي ریزسنج كاشان )شکل دستگاه بارگذاری استاتي

 1در انتهای بازوی فشارنده ميليمتر 28پاسکال را توسط صفحه مدور به قطر كيلو 700انتهای بازوی افقي دستگاه، بار فشاری معادل

و  54 گاه محور دستگاه به ترتيب برابربازوی فشارنده تا نقطه تکيهكند )طول مؤثر بازوی افقي حامل وزنه و به نمونه اعمال مي

 باشند(.متر ميسانتي 13

 شود. از این دستگاه معموالً برای بارگذاری ثابت استفاده مي

 
 . دستگاه بارگذاری استاتیكي فرش4شكل 

 

 است.  ساعت( 24داشتن بار)پس از دقيقه  پس از بر 2ارتفاع پرز  ارقام بدست آمده از آزمایش بارگزاری استاتيکي

دقيقه برداشتن بار توسط فرمول زیر صورت 2محاسبه درصد ارتفاع پرز را پس بارگزاری استاتيکي درصد ارتفاع پرز پس از 

 ست.گرفته ا

(2) 

 

 . انجام شدها محاسبه ردگي نمونه فرشدرصد فش matlabبا بدست آمدن امار و ارقام با برنامه نویسي توسط نرم افزار  

 (شاخص چقرمگي 2

 (مدول 3

 

 پرزها2شاخص چقرمگي و مدول

-تغييرشکل تعریف مي –صورت محاسبه سطح زیر منحني نيرو در برخي از منابع شاخص چقرمگي مواد را به

-مي گي فشاری نيزفشردگي را شاخص چقرم –عبارتي در بارگذاری فشاری مساحت كل زیر منحني نيرونمایند. به

 ."Noonan,K.K., 1971 "نامند  

                                                 
1.Circularpresser foot 
2.Toughness Index 

100_TL2-TL0TL%  =    

 TL0  
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شود كه در ابتدای بارگذاری با مقدار ( مشاهده مي5فشردگي پرزهای فرش مانند )تصویر  –همواره در نمودارهای نيرو

عبارت دیگر مدول فشاری كم در این ناحيه رخ خواهد داد. باشد، بهمالحظه ميكم افزایش نيرو، ميزان فشردگي قابل

رزهای عبارتي مدول فشاری پشود، بهعد از یک نقطه مشخص، جهت افزایش فشردگي نيروی فشاری باالتری الزم ميب

ای خواهد داشت. دليل این تغيير آن است كه در ابتدای بارگذاری فرش از این ناحيه به بعد افزایش قابل مالحظه

دریج تقاومت كمتری در برابر فشردگي دارند. اما بههای مختلف آزادتر بوده، لذا مهای پرز جهت حركت به سمتنخ

ردد، گتنيده و فشرده شده و این سبب كاهش فضای آزاد بين آنها ميهای پرز بيشتر درهم  با افزایش فشردگي، نخ

های پرز و حتي الياف داخل ساختمان آنها در یکدیگر قفل شده، چگالي پرزها زیاد و در نتيجه مقاومت عبارتي نخبه

ل ای مشخصي را كه در آن شيب كم نمودار ناگهان تبدیشود. با این شرایط در منحني ناحيهدر برابر فشردگي بيشتر مي

در این 1شدگينقطه انتقال مشخصي را تحت عنوان نقطه قفل .توان مشاهده نمودگردد، ميبه شيب بسيار تندی مي

( از مدول فشاری ناحيه اوليه نمودار و ناحيه بعد از 5بق )تصویرتوان تعریف نمود. برای تعيين این نقطه، مطاناحيه مي

انتقال استفاده خواهد شد. اگر از محل تقاطع خطوط مماس بر منحني در نواحي با كمترین و بيشترین مدول، خطي 

 شدگي بر روی نمودار مشخص خواهد شد. عمود بر نمودار گردد،  نقطه قفل

( PCL) 2شدگيمود عبوری از این نقطه با محور افقي، ميزان فشردگي در نقطه قفلبراین به محل تقاطع خط ععالوه 

شدگي با محاسبه مساحت زیر منحني از ابتدا تا نقطه قفل 3شدگيگویند. شاخص چقرمگي پرزها در نقطه قفلمي

(OABSتعيين مي ) .گردد 

  

                                                 
1.Locking Point 
2.Crush at Locking Point 
3.Toughness at Locking Point 
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 شاخص چقرمگي در نمودار بارگذاری فشاری. 5تصویر

 "، متلب، نویسندهبرنامه نویسي"

 

راد شده توسط افتری در تعيين ميزان راحتي درکشدگي نقش دقيقاز آنجاكه شاخص چقرمگي پرزها در نقطه قفل

ه تر برفتن بر روی فرش از جمله كاهش شدت ضربه پا در تماس با الیه پرزها دارد. این مشخصه واقعيدر حال راه

ه سختي پرزها با توجه به ماهيّت مشابه، گردید. با بدست آمدن امار و ها جایگزین مشخصعملکرد مورد انتظار فرش

 ,.Patyk,B" درصد سختي و نقطه قفل شدگي محاسبه گردید matlabارقام با برنامه نویسي توسط نرم افزار 

Korlinski,W., 2002" 

 ااری و تماسي آنههای دستباف در تعیین ابعاد راحتي فشارزیابي ذهني تاثیر عوامل ساختماني عمده فرش

 

های ها و نقش عوامل ساختماني رجشمار، ارتفاع پرز و جهت خواب نخبرای مطالعه دقيق تر خواص راحتي فرش

ت ارزیابي های دستباف به صورباشد( در تعيين ميزان راحتي فشاری و تماسي فرشپرز)كه مرتبط با نوع گره فرش مي

تحت دو نوع  های كوچکيمه استفاده گردید. برای این منظور نمونه فرشكيفي و با استفاده از تکنيک تکميل پرسشنا

ارتفاع پرز )رجشمار ثابت( دو نوع رجشمار )ارتفاع پرز ثابت( و دو نوع گره یا خواب پرز فرش )تحت ارتفاع و 

انشجویان فرش نفر از كارشناسان، خبرگان و د 34رجشمار ثابت( به همراه پرسشنامه ایي در اختيار جامع آماری شامل 

ها به سواالت مربوطه از نقطه نظر دو نوع راحتي فشاری و تماسي به صورت مصاحبه حضوری دستباف داده شد. آن

را  4را به گزینه بسيار خوب ، امتياز  5امتياز محاسبه شد. ) 1 -5پرسش شده و تکميل گردید. امتيازات داده شده بين 

را به گزینه ناچيز( خالصه نتایج 1را به گزینه ضعيف و امتياز  2به متوسط، را  3به گزینه خوب و به ترتيب امتياز 

 ارائه شده است.1حاصل در جدول 
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 . نتایج پرسشنامه1جدول 

 سوال

تعداد 

پاسخ 

 دهنده

ميانگين 

 نتایج

 9/4 30 (نقش مقدار رجشمار در ميزان راحتي فشاری ارائه شده كدام گزینه  مي باشد؟1

 8/4 30 ر در ميزان راحتي تماسي ارائه شده كدام گزینه  مي باشد؟(نقش مقدار رجشما2

(نقش ارتفاع پرز یا ضخامت فرش در ميزان راحتي فشاری ارائه شده كدام گزینه 3

 ميباشد؟
17 7/4 

( نقش ارتفاع پرز یا ضخامت فرش در ميزان راحتي تماسي ارائه شده كدام گزینه 4

 ميباشد؟
32 6/4 

 3/4 30 های پرز در ميزان ارائه راحتي فشاری كدام گزینه مي باشد؟نخ( تاثير جهت خاب 5

 5/4 26 های پرز در ميزان ارائه راحتي تماسي كدام گزینه مي باشد؟(تاثير جهت خاب نخ6

 

شود در بين نتایج محاسبه شده عامل ساختماني رجشمار دارای باالترین تاثير در تعيين دو نوع همانطور كه مشاهده مي

 شاخص راحتي فشاری و تماسي داشته اند.

مل نوع شود. عانتایج ارزیابي عامل ارتفاع پرز نيز در اولویت دوم و با اختالف ناچيزی نسبت به رجشمار مشاهده مي

نتایج  شود ایندهد. مشاهده ميباشد، كمترین تاثير را نشان ميهای دستباف ميگره پرزكه مرتبط با نوع گره فرش

 ني با نتایج ارزیابي كمي بخش قبل همخواني معناداری دارند،ارزیابي ذه

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 توان خالصه نمود:با توجه به تجزیه و تحليل انجام شده، عمده نتایج كلي این تحقيق را بصورت زیر مي

 زدیک ن به طور كلي مشخص شد كه نتایج شاخص چقرمگي به خواص راحتي ادراكي فرش های پرز دار دستباف

 توان آن را برای تعریف بيان كمي راحتي فرش بکار گرفت.  تر بوده و مي

 

 پیشنهادات جهت ادامه كار

ها در این تحقيق موارد زیر جهت ادامه كار با توجه به حجم كار انجام شده برای اولين بار در زمينه راحتي فرش

 گردد. پيشنهاد مي

توان غير از اینها عامل های نمره نخ نوع گره و ارتفاع پرز ا ستفاده كردیم مي عامل رجشمار ، 3( ما در این تحقيق از1

پرز، تعداد ال ی نخ و تاب نخ پرز و همچنين ظرافت الياف پشم مصرفي در نخ پرز نيز به عنوان متغيرهای ساختماني 

 ها در شاخصه راحتي مطالعه نمود.توليد در نظر گرفته و نتایج آن
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توان برای ادامه این مي -باشند.متغير وابسته به یکدیگر مي 2نکه رجشمار و ارتفاع پرز با عنوان ( با توجه به ای2

 پژوهش برای هر رجشمار ارتفاع پرز مطلوب را از نظر راحتي بدست آورد.

ای ههای تکميل مرتبط و مناسب در باالبردن شاخص راحتي درفرش( انجام آزمایش تاثير ذرات نانو و سایر فرایند3

 دستباف  مورد مطالعه  قرار گيرد.

های های ابریشمي و پشمي در فرش( رویه كاری استفاده شده در این تحقيق برای مقایسه شاخص راحتي دربين فرش4

 .دستباف بررسي گردد
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