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  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " سركار خانم الهه معتمدپور"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 تقدیم به و تشکر  
که  ،اي خامنه علی سید... ا آیت حضرت، جهان مسلمین امر ولی و فقیه والیت محضر بهرا  کتاب این

   کنم. می تقدیم ،است پرتالطم دوران این در یاسالم نظام دار سکان
 و عزیزم خانواده خصوص به کردند یاري مرا اثر این نوشتن حین در که کسانی از دارد جا اینجا در

 در ایشان هاي آموزه از که نژاد، وفایی زینب خانم و جامی سعید آقاي جناب گرانقدرم، استادان همچنین
 .کنم تشکر ام کرده استفاده کتاب این مربی در تربیت بازآموزي هاي دوره

  
 
 
 
 
 

  مؤلف شگفتارپی
 تصمیم کشور آبادانی براي خود توانیم می که آفرید عصري در را ما که را خدایی بیکران حمد و سپاس

 صنعت علم زمینه در خود ناچیز سهم به نیز حقیر راستا این در .بپوشانیم عمل هجام آن به و بگیریم

 استقالل راه در کوچک  قدمی شاید تا ام نوشته را مذکور کتاب و دهبر قلم به دست اتومکانیک شاخه در

انداز، سرویس و نگهداري و رفع عیوب ماشین دوخت  راه کتاب .باشم آن برداشته پیشرفت و کشور این
 جامعه در زایی اشتغال راستاي در تهران دیباگران هنري فرهنگی مؤسسه پیشنهاد به دوز صنعتی راسته

 براي کتاب این. دوختن براي است اي دوخت) وسیله ماشین( خیاطی  چرخ کهچرا شده نوشته

 .است استفاده قابلو خیاطان خیاطی  مربیان رشته و دانشجویان کارآموزان، تعمیرکاران،

 
 
 

    نگارنده تشکربا

  
  
  

   



  ماشین هاي دوخت صنعتی راسته دوز  / موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران                8
 
 

 یدهکچ
تمام مردم دنیا به آن فکر  آنچهزیادي داشته و  و تحوالتپیشرفت  دنیاصنایع  مانند دیگرصنعت پوشاك 

با کیفیت  یک پوشاك براي داشتن موارد است. در تمامکار  و بهداشت یمنیا ،تیفیک سرعت عمل،کنند  می
و  ها کارگاهدر  خیاطی  چرخ ترین مناسب داریم. بهترین ونیاز اولیه مناسب  و موادکیفیت باال به ابزار با

 يها چرخ د.شو میاستفاده   پارچهدوخت انواع  براي که ،است(صنعتی)  دوز راستهخیاطی، چرخ  هاي تولیدي
  است. تر اي حرفهو  تر راحتبسیار ها  آن باو کار  دارندقدیمی  يها چرخصنعتی امکانات بیشتري نسبت به 

، کردند میکه از نیروي مکانیکی دست براي کار کردن استفاده  ،قدیمی يها چرخ برخالف ها چرخاین  
 و تولیدي براي کارهاي ها باالي آننیز سرعت  و دارند باالتري قیمت و کنند میاز نیروي برق استفاده 

 ،ها برنامه و انواعلیت انواع دوخت صنعتی عالوه بر قاب يها چرخ .است تر مناسب انبوه پوشاك تولید
  .ددارن و خانگی قدیمی يها چرخنسبت به بسیاري متفاوت و  هاي کارایی
دوخت  ،جادکمهدوخت  ،دوخت اعداد ترکیبی،دوخت معمولی، زیگزاگ، دوخت  مانند ها دوختانواع 
 تکنولوژي از استفاده با ها دوخت این از کدام هر... . انگلیسی، دوخت نازك و ضخیم، گلدوزي وف حرو

  هستند. استفاده قابل جدید
روان  صورت بهچرخ تا مشخص شده بریزید  هاي محل درخانگی تنها کافی است روغن را  يها چرخدر  

 کارتان را اینکه چرخ شما مشکلی داشته باشد و بدونباشید داشته  سریعو  راحت و دوختی کار کند
 ردمحلی که در زیر چرخ قرار دادر باید را  صنعتی چنین نیست و روغن يها چرخدر  اما ؛دهید انجام

 و چرخ کار افتادنه با ب بریزید.مسیرهاي نخ قرار دارند  که درکوچک پالستیکی  هاي و مخزن) (کارتل
عالوه  ،شود میچرخ شما  روانکاري باعث و شود میچرخ پخش  هاي قسمتبه تمام  روغن ،پمپاژ روغن

  کنید. کاري روغنباید به روش دستی  بعضی نقاط را نیز آن بر
طوري  ها چرخکه با پیشرفت تکنولوژي دینام این  هاست آندر میزان مصرف برق  ها چرخدیگر این  تفاوت

   دارند.قدیمی  يها چرخنسبت به  که حجم و وزن کمتر و میزان مصرف برق کمتري اند  شده مونتاژ وساخته 
کامپیوتري ارائه  خیاطی هاي  چرخ ،راحتی و سرعت بخشیدن به دوختبراي  باید توجه داشته باشیم که

  .کنیم میاشاره ها  آن دارند که به خاص خود را هاي قابلیتکه  اند شده
 يها چرخبرنامه به  صورت و بهکنید دوخته شده توسط چرخ را مشخص  و بخیهباید میزان دوخت 

 ابتدا وچرخ تعریف کنید که در  را برايبرچسب یا  مارك براي دوخت جیب مثالً .کامپیوتري بدهید
 .در انتها سوزن داخل صفحه باشد یا نباشداینکه یا  ام شودانتهاي کار براي سرقائمی چند دوخت انج

را  ها آنمعمولی  راسته يها چرخکه هستند کامپیوتري راسته  يها چرخ هاي قابلیتبرخی از  ها ینا
   .دنندار

 ازهاینشناخت 

از  توانند یم ،، با توجه به نوع نیاز و میزان کاربردي بودن چرخخیاطی  چرخکاربران و مصرف کنندگان 
ند. اگر شما از آن دسته افراد هستید که خیاطی را کنصنعتی یکی را انتخاب یا  بین انواع چرخ خانگی

صنعتی براي  خیاطی  چرخ قطعاً ،شود میو منبع درآمدتان محسوب  کنید میدنبال  اي حرفه صورت به
، خرید میساده چرخ  هاي خیاطیخواهد بود؛ اما اگر تنها به خاطر عالقه خود و انجام  تر مناسبشما 
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 راتر است. با ذکر چند دلیل شما  صرفه به مقرون چراکه ،خانگی را انتخاب کنید خیاطی  چرخترجیحاً 
است، براي  تر مناسبمبتدي  هاي خیاطکه خرید چرخ خانگی براي کاربران خانگی و  کنیم می قانع

دوختی متنوع و بیشتري هستند اما سرعت  هاي قابلیتخانگی داراي امکانات و  يها چرخنمونه 
سرعت بسیار  یول ،برند میي بهره دوز راستهصنعتی تنها از قابلیت  يها چرخدارند. در عوض  يتر نییپا

که حجم تولید در  دوز يسرو افراد  ها يدیتولصنعتی را براي  يها چرخزیادي دارند. همین ویژگی، 
 اغلبهاي صنعتی چون  . البته ناگفته نماند که چرخاست کرده تر مناسبایشان مهم است بر  زمانواحد 

هم تهیه کنید. اما  یک چرخها  آن باید به همراه ،شوند میاستفاده  اي حرفه هاي خیاطیو  ها يدیتولدر 
داشته باشند ها  آنروي  توانند میو کاربران کنترل بیشتري  خانگی احتیاجی به سردوز ندارند يها چرخ

صنعتی بیشتر  يها چرخاست. قیمت  تر مناسب ها مبتديدارند که براي نوآموزان و  تري پایینو سرعت 
 از انواع خانگی است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




