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 مریم حیدری     : و تألیفتدوین



 امروزه صنعت نساجی و طراحی و چاپ پارچه ، جایگاه

اری اما به دلیل فقدان اطالعات الزم ، بسی. مهمی یافته است 

.از فعالیت ها و نوآوری ها در این زمینه ناقص مانده است 

بر آن شده ایم تا دست به جمع آوری چنین مجموعه ای 

ی کوشش بر آن بوده است که تا با مطالعه و بررس. بزنیم 

بر روری طرح پارچه ها ، طرح هایی ابداعی در این زمینه 

چه تا شاید با این روش ها بتوان با تقییر پار.ایجاد گردد 

.موجود در بازار طرحی نوجدید به بازار عرضه کرد 



آثار طراحی پارچه گزیده 
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مقدمه

آنازپیش:فتگبتوانتانگرفتهپیشیدیگرشصفتبرصفتیکهسزاستراخداوندیستایش

اندکاوجزتنهاییوواحدهر.استظاهرباشدباطنکهآنازقبلواستاولباشدآخرکه

.استناتوانوضعیفاوجزنیرومندیهرو،ذلیلاوجزعزیزیهر،است

تاسچیزهمهجامع،عالم.استشدهپرداختهوساختهبندنظامطوربهکهاستکلیتیعالم.

.افتدمیاتفاقآندرونرخدادیهرونیستخارجآنازچیزهیچ

یامقولهاندیشهومعرفتواصحابنزدهافرهنگتعالیورشددرهنرجایگاهونقشامروزه

.داردایویژهجایگاهنیزپارچهطراحیزمینهایندرکه.شودمیتلقیاجتماعیوضروری

ها،ژاکارددابیبخشسهدرکهاستهاییپارچهطراحی،داریماختیاردرکهایمجموعه

،(خودروییواداری)صندلیای،روکشپرده:شاملکه،هابافتوهاچاپی،(هارومبلی)

تابکایندرموجودهایطرحکاراساس.استشدهتهیهدیواریکاغذوایملحفهزنانه،لباسی

حوزهایندرمربوطههایپارچهانواعمطالعه،

(شناسانهزیباوفنیبعدنظرازچه)ابکهابداعیوهمینطورآنرویصدیدرتغیراتو

ایجادنووابداعیهایطرحشدهسعیکتابایندر.استشدهگرفتهنجاممختلفهایتکنیک

کردخلقجدیدنو،طرحیبازاردرموجودهایپارچهرویبرمطالعهوتقییربابتوانتاکرد

ویطراحزمینهدرنساجانوطراحانشدنترپیشرفتههرچهباعثتاکرد،عرضهبازاربهو

شدپارچهبافت



1
دابی ها



پارچه                       تغییرات درصدینمونه اصلی 



نمونه اصلی پارچه                    تغییرات درصدی



تصویر الهام گرفته شده                              تصویر الهام گرفته شده



طرح پارچه چهارخانه الهام گرفته شده             طرح پارچه راه راه الهام گرفته شده         



طرح پارچه های چهارخانه ابداعی





تصویر پارچه های چهارخانه های ابداعی





طرح پارچه های چهارخانه ابداعی



   طرح پارچه های چهارخانه ابداعی



(رو مبلی )ژاکارد2



طرح رومبلی استیل درهم                                تغییرات درصدی



طرح رومبلی استیل ضربدری



طرح رومبلی راحتی                            تغییرات درصدی



طرح رومبلی اسپرت 

تغیرات درصدی



طرح رومبلی استیل دو گل

طرح رومبلی استیل تک گل



طرح رومبلی استیل هفت گل هشت گل

طرح رومبلی استیل سه گل چهارگل



طرح رومبلی استیل نه گل ده گل



طرح رومبلی استیل راه راه پهن 

طرح رومبلی استیل راه راه باریک



3
چاپی ها و   

بافت ها 



طرح پرده ای تزئینی

طرح پرده ای دکوری



طرح پارچه پرده ای تک گل



طرح پارچه لباسی زنانه چاپی

طرح کاغذ دیواری چاپی



(چاپی ) طرح پارچه های ملحفه ای 



طرح روکش ها صندلی اداری چاپی

روکش ها صندلی خودریی چاپیطرح 


