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 چکیده

 از هدف. گردید انجام سیرجان پیچ شیریكی گلیم نمادهای و نقش و طرح تحلیل و شناخت بررسی منظور پژوهش، به این

 از ها داده آوری جمع برای. است نقوش این بصری ارزشهای بررسی و موجود های طرح و ها مایه نقش پژوهشی، شناخت چنین

 های سیرجان، آرم گلیم های مایه نقش دقیق مطالعه و بررسی با حاضر تحقیق در. است شده استفاده میدانی و ای کتابخانه روش

 کاربرد افشار، و گلیم های مایه نقش بصری های ارزش شناسایی روی بر و کردیم استخراج را ها مایه نقش این از شده گرفته الهام

 نوع که عمودی، افقی، مورب خطوط نگارش و هندسی های فرم قالب در ها نگاری چكیده اکثر نتیجه در. داریم تمرکز آن

 ویژگی چشمگیرترین دارند؛ که نمادین و انتزاعی ای ارائه ها مایه نقش این. شود می دیده است آن ساز بافت، سبب تكنیک

 گرافیكی قابلیت بر ها ویژگی این است گیقرین عدم نقوش از برخی در و منفی و مثبت فضای تقارن، ریتم، تلفیق آنها بصری

درآمد،  پر صنعت یک عنوان به گلیم که دهد می نشان ها یافته همچنین. کند می تآکید نشانه طراحی در استفاده برای نقوش

 تهم و دنیا سرتاسر به آن معرفی به نیاز این که باشد سیرجان شهرستان برای هم و کشور برای هم درآمدی پر روش توان می

 الهام سیرجان گلیم در استفاده پر نقوش از چگونه تصویری های آرم تحقیق اصلی مسأله. طلبد می را فرهنگی میراث سازمان

 گیرند.   می
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