
مقدمه 
بررسي  در  گوناگون  شدت هاي  با  کمیتي  و  کیفیتي  ویژگي هاي  گرفتن  نظر  در 
مبانی باعث به وجود آمدن هارموني مثبتي در یک طراحي مي باشد . به عالوه اگر 
به  امکاناتي که در ارائه خطوط استفاده مي شوند توجه نشود باعث متفاوت بودن 
شکل ها و فرم هاي به دست آمده در یک نقشمایه مي شود که باعث به هم ریختن 
عنصر اصلي یعني قرینگي مي شود که استفاده از این اصول از لحاظ تئوري در یک 
ترکیب بندي به عنوان یک تجربه براي هنرمند مطرح مي شود با تکرار آن در بافت 
یک گلیم و از آن نقشمایه در مکان هاي متفاوت استفاده کند. مبانی در نقشمایه ها 
اساس اصلي است پس اگر به آن توجه نشود باعث پراکندگي در طرح ها و به هم 
ریختن اساس و آرایش متقارن در گلیم بافي مي شود. از فوائد این تحقیق مي توان به 
این موضوع اشاره کرد که با تجزیه و تحلیل و تفکیک نقشمایه ها با استفاده از مباني، 

طرح هایي را به دست آوریم که در طراحي و چاپ تي شرت و لباس مناسب باشد.

تاریخچه گلیم فارس
گلیم بافی پا به پای قالیبافی در فارس پس از اسالم رواج داشته گو اینکه استنباط 
پیوسته  خاورمیانه  و  ایران  مناطق  دیگر  گلیم های  مانند  فارس  گلیم  که  می شود 
دستبافی بوده عشایری-روستایی که برخالف قالیبافی هرگز به کارگاه های بافندگی 
شهری دست نیافته است. به تبع آن، حوزه های گلیم بافی به محیط زیست عشایر 
کوچرو یا یکجانشین و روستاهای قلمرو یا همجوار آنان محدود گشته و به ناچار 
دامنه گسترش آن تنگ تر از قالی بافی بوده است. متداول نبودن گلیم در بسیاری از 
ایالت فارس که سنت فرش بافی کهن و پرمایه دارند ) ایالت عرب، بهارلو، اینالو( 

و رواج کم دامنه آن در ایالت باصری و نفر موجب شده که بخش اعظم گلیم های 
فارس از ایالت قشقایی و لر و حوزه های روستایی قلمرو آنان فراهم آید. )پرهام 

.)38 : 1371

تعریف گلیم
گلیم دستبافی است دو رو که از هر دو روی آن می توان استفاده کرد، چون پودهای 
رنگین از دوطرف تارها خونمایی می کنند. در گلیم بافی پود نقش عمده ای دارد. در 
طول سال ها تجربه، هنرمندان ایرانی در تکمیل آن نقش چشمگیری داشته اند و 
همچنین دقت عمل و ظرافت کار هنرمندان بود که آن را به عنوان محصولی دارای 
ارزش هنری و مصرفی چه در داخل و چه در خارج به بازار عرضه دادند. گلیم اگرچه 
بافتی ساده تر از قالی دارد، اما به همان نسبت نیز ارزان تر است. شاید بتوان گفت 
گلیم بافتی هنری است در انحصار عشایر ایران و عالی ترین نمونه های آن در ایل 
قشقایی بافته شده است. اگرچه شیوه بافت و نقش ها در اکثر نقاط تقریباً یکسان 
است اما گلیم های قشقایی ) فارس ( به دلیل روش ریسیدن و مرغوبیت پشم و رنگ 
طبیعی و طرح های ویژه و استثنایی که از نمونه های بسیار قدیمی گرفته شده و 

اصالت و ظرافت بافت، با دیگر مناطق تفاوت خاصی دارند. 
از  از چیدن پشم،  تنها پس  و  یکه  زمانی است که  از هنرمندی  گلیم شاهکاری 
ریسندگی گرفته تا رنگرزی و چلّه کشی بافت را به عهده دارند. گلیم های اصیل 
قشقایی از پشم صددرصد خالص و شسته بافته شده که قطر الیاف آنها بسیار نازک 
و خامه مصرفی شان بسیار ظریف است. شاید بتوان گفت عاملی که موجب شهرت 
گلیم قشقایی شده، ثبات رنگ است که در مقابل نور و شستشو تغییر نکرده و با عمر 

سمیه امیری*استفاده از نقشمایه های گلی فارس

در چاپ تی شرت
منظور از بررسي مبانی در نقشمایه هاي گلیم فارس، جستجو در نوع استفاده از مبانی فرم از نظر ارزش خطي و نوع تکرار ، ساختار ، ترکیب بندی است این تحقیق 
به روش کتابخانه اي می باشد، مباني متفاوت باعث به وجود آمدن تفاوت درگلیم هاي مناطق مختلف شده است زیرا از ترکیب بندی متنوع در هر منطقه نقشي به 
وجود آمده که با موقعیت، شخصیت و فرهنگ آن منطقه همخواني دارد. شیوه طراحي و نقش پردازي گلیم فارس بر خالف دیگر مناطق مبتني بر طراحي هندسي 
و نقشمایه هاي هندسي است. به همین دلیل اثري از نگاره ها و طرح هاي گیاهي نمي یایم. با انجام این تحقیق مي توان به محتواي نقشمایه ها پي برد و نحوه ي 

استفاده ي مبانی را با مشخصه ي معین را در یک نقشمایه ارائه داد و آن را براي استفاده در طرح هاي مدرن آماده کرد.

پوشاك
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طوالنی از زیبایی بیشتر برخوردار می شود )کیانی 1377 :71(.

نقشمایه
ساده  وصف  تزئینی.  طرح   های  در  تکرارشونده  اصلی  عنصر  موتیف ،  نقش   مایه ، 
»نقشمایه« )motif( دشواراست. چکیده و بی پیرایه زدن، موجز و مجرد جوهر وجود 
را شکل دادن، همانا رسیدن به بیان ساده ی نقشمایه است و البته نقش مایه نه به 
معنی جز شی از کل بلکه به معنی از کل به جزء رسیدن، جزئی که تمام صفات و 
خصوصیات را داراست. در حیطه ی هنرهای تجسمی، هنگامی که می کوشیم نقش 
مایه را تعریف کنیم، مطلوب چنان است که »پر معنی« از پر گویی پاالیش یابد تا به 
مرز نقش مجرد کامل و روشن برسد و طبیعی است که هنرمند برای صیقل دادن 
چهره ی سنگ تا به حال آینه در آید به بسیاری از جمله استعداد، آگاهی و تحصیل، 
صبر و تحمل و رنج فراوان نیاز دارد و سر لوحه ی همه این عوامل عشق و عالقه 
و ایمان به زیبایی نهفته در دل سنگ است. بی گمان نقش مایه های اصیل چنین 

پدیدآمده اند. )همان، 43(
تاریخچه تي شرت

بیشتر تاریخ نویساني که در باره البسه  ـ زیرتحقیق داشته اند اولین ظهور تي شرت را 
به هنگام جنگ جهاني اول ذکر نموده اند. این داستان که معمواًل تکرار شده منطقي 

بوده و قابل باور مي باشد.
آنها با رسیدن به قاره داراي لباس هاي زیر بلندي بودند و بر روي آن را نیز اقدام به 
پوشیدن لباس هاي سنگین پشمي بعالوه شلوار کرده بودند. لباس رسمي دولتي به 
هنگامي که هوا متغییر و سرد مي گردید ارزشي نداشت ولي به هنگام کار و یا در 

فصول گرم پوشیدن یونیفرم تقریباً غیرقابل تحمل مي نمود.
 آمریکائیان بزودي مشاهده نمودند که سربازان فرانسوي داراي یک جامه زیرین 
آستین کوتاه بوده که از پارچه نخي سبک بافته شده بود. الیافي که براي کار و 
فعالیت ایده آل نمي نمود. این تي شرت پیشرو بسرعت بعنوان یک کاالي تجاري 
داغ مطرح شده و تعداد هزاران نمونه از انواع پیراهن راحت آن به داخل خانه ها راه 
یافت. به ناگهان نیروي دریایي و ارتش عالقه مند بدین نوع البسه گردید و قبل از 
گذشت مدت مدیدي تي شرت بعنوان یک لباس استاندارد باعث تغییر بهتر زندگي 

میلیون ها مرد جوان گردید.

تعریف خط 
خط از حرکت نقطه ساخته شده و با استفاده از حرکت بخصوص، از میان نقاطی 
کـه به طور فشـرده بـه دنبال هم ردیف شده اند ، بوجود می آید. در این حالت از حالت 
ایستا به صورت متحرک در می آید. پس خط متناقض ترین حالت در میان عناصر 

بصری می باشد. ) کاندینسکی 1384 :44(

سطح
اصطالح سطح اصلي به معناي ماده اي است که در محتواي یک اثر هنري پنهان 
است. سطح اصلي طراحي شده با دو خط افقي و دو خط عمودي محدود شده است 

و به عنوان شکل شخصي در دنیاي اطرافش قرار دارد. )کاندینسکی 1385 :90(

ساختار
ساختار محل قرار گرفتن فرم ها را در طرح مشخص مي کند. چرا گروهي از فرم هاي 
واحد در یک ردیف و با فاصله یکسان نشان داده مي شود یا گروهي دیگر، نقشي 
مدور را تداعي مي کنند. شاید بدون توجه آگاهانه به ساختار بتوان طراحي کرده اما 
هر جا نظم و ترتیب باشد، ساختار هم وجود دارد. ساختار مي تواند مقید، نیمه مقید، 

فعال یا غیر فعال، مرئي یا نامرئي باشد. )ونگ 1383 :61(

ریتم ) ضرب - آهنگ(
 واژه ای است که معموأل در موسیقی به کار می رود، اما در هنرهای تجسمی نیز 
مرسوم است. ریتم معنایی تصویری دارد و عبارت است از تکرار، تغییر و حرکت 
عناصر بصری در فضای تجسمی. به عبارت دیگر تکرارمنظم و متوالی یک عنصر 
تصویری ضرب- آهنگ بصری را بوجود می آورد. انتقال احساس حرکت نیز توسط 

ریتم بصری صورت می گیرد )همان،:77(.
 مهمترین نگاره هایی که در زمینه گلیم بافته می شوند عبار تند از:

تصویر 1 - سرمه دان ساده

تصویر 2 - سرمه دان مرکب

تصویر 3 - چهارخال
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تصویر4 - دوتابگه هشت بازویی

تصویر 5 - نقشمایة گلیمی شبه معقلی

تصویر 6 - دوتابگة چهاربازویی

تصویر ۷ - نقشمایه خراسانی با قاب سفید

تصویر۸ - نقشمایه آلماگل

تصویر9 - نقشمایه قیچی              

 می توان  از بررسی مبانی در نقشمایه ها این طور نتیجه گرفت:
این  در  است. خطوط منحنی  استفاده شده  و مورب  افقی، عمودی  از خطوط   .1

نقشمایه ها جایی ندارد.
2. حرکت در طرح به وسیله تنوع در ضخامت خطوط و اندازه و ریتم خطوط به 

وجود آمده است.
در  ایستایی  باعث  قائم  زاویه  این  که  است  درجه  زاویه خط های شکسته 90   .3

نقشمایه ها شده است.
4. ریتم خطوط به خصوص در تک گل ها اغلب یکنواخت است، اما در حاشیه ها 

می توان ریتم متناوب را در عرض طرح مشاهده کرد.
5. خطوط دارای ترکیب بندی، تعادل و تناسب قرینه هستند که این از مشخصه های 

خاص نقشمایه ها است.
6. تنوع در خطوط توپر و تو خالی به چشم می خورد که باعث فضاسازی مثبت و 

منفی شده است.
7. خطوط به صورت ممتد هستند و در جهت حرکت خود دارای شکستگی می باشند.

8. خطوط اغلب ماهیت خود را حفظ کرده و کمتر تبدیل به سطح شده اند.
9. در کل، نقشمایه ها کامأل هندسی هستند. )نگارنده(

مراحل کارعملی
این پروژه از مطالعه کتابخانه ای آغاز شد . در مراحل اولیه به مطالعه دستبافت های 
فارس پرداختم که در نتیجه آن گلیم فارس بسیار خودنمایی می کرد در این مسیر 
با بیرون کشیدن نقش های گلیم از کتب موجود شروع به شناسایی نقشمایه ها در 
نقوش آنها شد. که تصاویر نشان دهنده زیبایی این نقش ها می باشد. در مرحله دوم 
شروع به اجرای طرح ها به صورت خطی شد. حدود 24 طرح از بین نقوش انتخاب 
شد که قابلیت اجرا در طراحی تی شرت را دارا بودند. در این روند از کار ، طرح های 
دستی زیادی زده شد که بین آنها حدود 25 طرح انتخاب شد و دوباره روی طرح ها 
شروع به کار کردم تا نقص های آنها با نظر اساتید برطرف شود و در آخر این چند 

طرح انتخاب شد که برای چاپ آماده شد. 
آنها استفاده شود،  قابلیت نقوش در محل جایگیری  از  این طرح ها سعی شد  در 
نقوشی که مناسب دور یقه بود برای آن قسمت انتخاب شد و نقوشی که مناسب 
حاشیه بود برای حاشیه تی شرت استفاده شده است.)نگارنده( برای نمونه نقشمایه 

شبه معقلی را بررسی می کنیم.
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مبانی در این نقشمایه
در این نقشمایه خطوط پهن اصلی دارای زاویه های قائم هستند. آنچنان که گویی 
هر خط، مستطیل مستقلی است متصل به مستطیل های دیگر، به همان حالت که 
آجرها و کاشی های مستطیلی را کنار هم می چینند. خطوط شکسته ای که به خط 
معقلی به شیوه خاص معماری اسالمی ایرانیان بی شباهت نیست. تنوع اندازه خطوط 
عمودی و افقی زیاد است اما هر کدام در جایگاه خود قرار دارد و تناسب و تعادل  را 
در طرح به طور مثبتی حفظ کرده و همین تنوع خطوط باعث تنوع در طرح شده 
است. دارا ی نیروی خطی است و خط افقی و عمودی که در انتهای آنها شکستگی 
متضادی دیده می شود و همین موضوع باعث حرکت بصری میانه طرح شده است. 
دارای ساختاری لغزشی است که دلیل اصلی حرکت پلکانی مستطیل شکلی شده 
است. فضای مثبت و منفی به وضوح در طرح مشاهده می شود که ناشی از موزون 

بودن طرح است. 

                                                                                

تصویر 10نقشمایه شبه معقلی

پس از بررسی مبانی طرح های زده شده در قالب این نقشمایه ارائه شد.

تصویر11 طرح اتودی شماره 1

تصویر12 طرح اتودی شماره 2

تصویر13 طرح اتودی شماره 2

طرح شماره 1 به دلیل یکنواخت بودن و ساده بودن از نظر مبانی و روش اجرایی 
رد شد. 

طرح شماره 2 به دلیل اینکه فقط از میانه طرح استفاده شده بود و ماهیت اصلی 
طرح را زیر سوال می برد مورد تایید قرار نگرفت. در طرح سوم سعی شد در عین 
حال که به ساختار اصلی طرح خدشه ای وارد نشود از مبانی مناسب تری برای اجرا 
آن استفاده شد، ترک هایی که اطراف آن را احاطه کرده با حس قدمت و شباهت به 
کاشیکاری های ایرانی مناسبت دارد، آنجایی که در این نقشمایه ارزش خطی وجود 
ندارد با کمک گرفتن از خطوط ترک ها این دید بصری را به وجود آورده شد ، این 

ویژگی ها باعث تایید طرح شماره 3 شد.

جایگری بر روی تی شرت
برای طراحی یک تی شرت مناسب ، جایگیری طرح بر روی تی شرت مهم بود پس 
جایگیری طرح در فضاهای مختلف یک الگو  تی شرت امتحان بررسی شد.                          

            

تصویر14 الگوی شماره 1
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تصویر15 الگوی شماره 2

تصویر 16الگوی شماره 3      

الگوی شماره1به دلیل اینکه تی شرت بر روی بدن حالتی سه بعدی دارد و حجم دار 
است این طرح در وسط قرار می گیرد و باعث حجم دارتر شدن اندام می شود که جلوه 

زیبایی شناسانه طرح را از بین می برد. این طرح مورد تایید قرار نگرفت.
الگوی شماره2 تایید شد زیرا طرح در راستای خط عمودی بدن قرار می گیرد که 
در عین حال که باعث می شود اندام کشیده تر نشان داده شود خود طرح نیز در این 
جایگیری نمود واضح تری دارد و از نظر بصری با مبانی که در آن به کار رفته ارتباط 
مستقیمی دارد. الگوی شماره 3 این طرح در راستای یک خط مورب به صورت مایل 
بر روی تی شرت نمایان می شود که باعث شده حرکت آزاد در طرح به وجود آید که 

با اصالت آن منافات دارد.

شابلون سازی از طرح 
در این مرحله طرح بر روی کاغذ کالک اجرا شد تا آماده عکاسی بر روی شابلون 
شود. در این قسمت کارگا ه مجهز به توری کش اتو ماتیک بود توری ها توسط 
گیره های مخصوص گرفته شده و به صورت باد کشنده توری کشیده می شود و بر 
روی چهارچوب فلزی یا چوبی نصب می شود در این کارگاه از دستگاه توری کش 
اتوماتیک برای اندازه های 70*100 استفاده می شود و توری های کوچک تر از این 

سایز با چسب منگنه کوب فشنگی با دست توری کشیده شده و منگنه می شود.

تصویر1۷ طرح بر روی شابلون

برای چاپ کردن این طرح بر روی تی شرت از روش چاپ سیلک استفاده شد.به 
دلیل ارزش خطی و تضاد شدید بین خطوط نازک و ضخیم از این زمان دهی برای 

عکاسی استفاده شد.
مش توری=140 -120-110/ طرح های با خطوط زیر 2میلی متر=  6 الی3 دقیقه/

طرح های با خطوط درشت=  7 الی3.30 دقیقه

چاپ تی شرت 
روی میز از چسب مخصوص زده شد تا زمانی که پارچه زیر چاپ است به میز 
بچسبد و حرکت نکند و به آن زمان داده شد تا خشک شود. پارچه بریده شده 
بر اساس الگوی تی شرت روی میز پهن شد . شابلون را روی آن قرار دادیم و با 
اسکوئیچی رنگ را از یک طرف به طرف دیگر شابلون کشیدیم. چهار بار این کار 
انجام شد . شابلون را به آرامی از روی پارچه بلند کردیم و به رنگ اجازه داده شد که 
خشک شود. بعد از آن در خشک کن قرار گرفت تا هم کاماًل خشک و هم تثبیت 

نهایی بر روی آن انجام شود. 
 

تصویر 1۸چاپ نهایی
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نقشمایه خراسانی با قاب سفید
 ویژگی آن جدا شدن مرغ های دو سر از یکدیگر و از میان رفتن لوزی میانی است. 
غالباً در قابی قرار می گیرد که خطوط آن به موازات نقشمایه اصلی است و چلیپایی 
کوچک در میان دارد. پهنای خطوط مورب و افقی آن چنان متغیر است که در نگاه 
اول  به چشم می خورد. هم می توان فضای سفید را یک خط پهن دانست و هم 
خط مشکی اطراف را یک خط باریک باحالت پلکانی. خطوط مورب باعث تشکیل 
هفت و هشت هایی شده اند که در هم قفل شده اند. تعادل متقارن  به کارگرفتن 
تعادل قرینه ساده ترین روش برای ایجاد تعادل بصری است.زیرا همه چیز نسبت 
به محورهای افقی، عمودی و مورب که از وسط اثر عبور می کند سنجیده می شود. 
ساختار تکرار این ساختار همچنان ساختاري مقید است و از چند نوع زیر قسمت 
مبانی  بررسی  از  تنیده شده اند. پس  درهم  منظم  به طور  است که  تشکیل شده 

طرح های زده شده در قالب این نقشمایه ارائه شد.

تصویر19 طرح اتودی شماره 1

تصویر20  طرح اتودی شماره 2

تصویر 21طرح اتودی شماره 3

طرح شماره 1  تعادل غیرمتقارن  در این طرح ایجاد تعادل بصری بر اساس فاصله 
شکل ها و عناصر نسبت به محورهای افقی، عمودی و مورب در وسط کادر تعیین نمی 
شود، بلکه انرژی بصری شکل ها براساس اندازه، جهت، تیرگی، رنگ، بافت و جای آنها 
نسبت به یکدیگر و نسبت به کادر تصویر مشخص می شود.به دلیل استفاده از تکنیک 
های متفاوت اجرای انواع مبانی و تنوع بیش از حد تایید نشد. طرح اتودی شماره 2 نوع 
خطوط فعال اند اما دیده نمي شوند و نمي توان ضخامت آنها را اندازه گرفت . از نظر هنری 
این نوع تکنیک اجرا با نوع طرح مورد نظر همخوانی ندارد و این موضوع باعث حذف 
دید بصری بیننده در خصوص نقشمایه می شود و از انجایی که جایگیری آن دور یقه 
طراحی شده بود ، مناسب نبود و تایید نشد. طرح اتودی شماره 3 فاکتور مهمی که در این 
نقشمایه به چشم می خورد قابلیت جایگیری در فضای مثبت و منفی بود که از این راه 
تکرار متنوع طرح در کنار هم یا روی هم باعث به وجود آمدن یک ریتم متناوب در طرح 
شد وفضاسازی مثبت و منفی کاماًل در طرح حل شد، که این تنوع جلوه طرح را بیشتر 
می کرد  و این طراحی از این نقشمایه تایید شد. در همین حال اشکال کشیده عمودی و 
افقی و خطوط مداوم و جهت دار و نیز تکرار آنها به دلیل هدایت نگاه از سمتی به سمت 

دیگر می توانند بیانگرحرکت بصری باشند.

جایگری طرح بر روی تی شرت
سه مدل جایگیری برای این طرح اجرا شد که الگو  شماره 1 به عنوان طرح نهایی 
انتخاب شد، از آنجایی که این نقشمایه اغلب به عنوان تک گل در طرح گلیم مورد 
استفاده قرار می گیرد جایگیری آن در حاشیه تی شرت نیز جالب به نظر می رسید و از 
یک تک گل به عنوان کامل کننده استفاده شد. الگو شماره 2 رد شد این طرح مناسب با 
دور یقه نبود . الگو شماره 3 حرکت باال به پایین طرح مخصوصاً با فضای مثبت و منفی 
که درون آن است باعث پهن شدن بیش از حد ناحیه کمر می شود که از نظر زیبایی 

جالب به نظر نمی رسد.

                            

تصویر22 الگوی شماره 1

تصویر23 الگوی شماره2 
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تصویر 24 الگوی شماره3

شابلون سازی از طرح 
در این مرحله طرح بر روی کاغذ کالک اجرا شد تا آماده عکاسی بر روی شابلون 
شود. کاغذ کالک شماره 1 برای خطوط طراحی شد و کاغذکالک شماره 2 برای 

طراحی سطح انتخاب شد.

تصویر25 شابلون شماره 1

تصویر26 شابلون شماره 2    

    
 در این قسمت کارگا ه مجهز به توری کش اتو ماتیک بود توری ها توسط گیره های 
بر روی  و  توری کشیده می شود  باد کشنده  به صورت  و  مخصوص گرفته شده 
توری کش  دستگاه  از  کارگاه  این  در  می شود  نصب  چوبی  یا  فلزی  چهارچوب 
اتوماتیک برای اندازه های 70*100 استفاده می شود و توری های کوچکتر از این 

سایز با چسب منگنه کوب فشنگی با دست توری کشیده شده و منگنه می شود.
به دلیل کنار هم بودن خط و سطح از 2 نوع شابلون استفاده شد، یک شابلون برای 

خط و یک شابلون هم برای سطح تا در موقع چاپ زدن دچار مشکل نشود و بتوان 
غلظت رنگ را  با مش انتخابی شابلون تنظیم کرد.

زمان نوردهی شابلون1:
مش توری=140 -120-110/طرحهای با خطوط درشت=  7الی3.30 دقیقه

زمان نوردهی شابلون2:
مش توری=140 -120-110/طرحهای با خطوط زیر 2میلی متر=  6الی3 دقیقه

چاپ تی شرت 
یکی از مهمترین مشخصه کار در دستگاه چاپ سیلک صاف بودن میز می باشد، 
روی میز از چسب مخصوص زده شد تا زمانی که پارچه زیر چاپ است به میز 
بچسبد و حرکت نکند و به آن زمان داده شد تا خشک شود. پارچه بریده شده 
بر اساس الگوی تی شرت روی میز پهن شد . شابلون را روی آن قرار دادیم و با 
اسکوئیچی رنگ را از یک طرف به طرف دیگر شابلون کشیدیم در چاپ مواردي 
هست که رنگ خوب پخش نمي شود اول باید لبه کاردتک کنترل شود که کاماًل 

صاف باشد و بعد فشار یکنواخت به هنگام چاپ رعایت شود. 

تصویر 2۷چاپ نهایی
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