
 فرش ماشینی تبریز:

 یکی از برند های معتبر در زمیه فرش دستباف و نیز فرش ماشینی، فرش ماشینی تبریز می باشد.

فرش دستباف تبریز از حیث و نظر بکار رفتن الیاف طبیعی ابریشم در بافت فرش بسیار ارزش هنری و ارزش مالی باالیی 

 دارد.

 بازار فرش ایران، بلکه در دنیا معروف می باشد.فرش ابریشمی تبریز نه تنها در ایران و 

 فرش تبریز از لحاظ ریز بافت بودن نیز بسیار معروف می باشد.

 هر شهری از ایران که در راستای فرش دستباف مشهور هستند، در راستای فرش ماشینی نیز زبانزد هستند.

 فرش دستباف تبریز:

 نه تنها در ایران بلکه در جهان می باشد. در واقع شهر تبریز یکی از مراکز مهم قالیبافی

 فرش ابریشمی تبریز مشهوریت بسیار زیادی را دارد.

 می توان گفت یکی از قدیمی ترین مراکز قالیبافی در ایران ، اختصاص به شهر تبریز دارد.

 دارد که این فرش را بسیار معروف کرده است از جمله: ویژگی های مهمیفرش دستباف تبریز 

  ابریشم بکار برده شده در فرش تبریزالیاف 

 ریز بافت بودن طرح و نقشه فرش تبریز 

  پرزهای کوتاه فرش تبریز 

 پرداخت فرش دستباف تبریز بدست افراد خبره 

 طراحا ن زبردست و اصیل نقشه فرش تبریز 

 فرش ماشینی تبریز:

 زار آمدند.بدنبال صنعتی شدن و روی کار آمدن کارخانجات ، فرش های ماشینی نیز به با

 در این راستا ، شهرهای مهم فرش در ایران که فرش دستباف ، بافت می زدند شروع به بافت فرش ماشینی نمودند.

 از جمله ی این شهر ها: تبریز ، کاشان ، مشهد می باشد.

 به شهرت رسیدند. بنابراین این شهر ها نه تنها در زمینه فرش دستباف به شهرت رسیدند ، بلکه در زمینه فرش ماشینی نیز

 ویژگی فرش ماشینی تبریز:

به این دلیل که صنایع قالیبافی از ابتدای امر در شهر تبریز وجود داشت، لذا در زمینه فرش ماشینی براحتی توانستند به 

 مهارت برسند.

فرش ماشینی برسد از از جمله ویژگی های مهمی که فرش ماشینی تبریز توانست داشته باشد تا به مرغوبیت باالیی در زمینه 

 جمله:

 الیاف فرش تبریز .1

 کیفیت بافت فرش تبریز .2

 طرح و نقشه فرش ماشینی تبریز .3

 



 الیاف فرش تبریز:

 از ابتدای امر فرش تبریز چه فرش دستباف آن و چه فرش ماشینی آن به کیفیت مواد اولیه در فرش اهمیت می دادند.

 ماشینی نیز این نکته را رعایت کردند.لذا در زمینه الیاف بکار برده شده در فرش 

 و صرفا بخاطر فروش فرش ماشینی ارزان کیفیت را فدای قیمت فرش نمی کنند.

 لذا از بهترین کیفیت الیاف در فرش ماشینی تبریز استفاده شد.

 در واقع بهترین کیفیت الیافی که در فرش تبریز استفاده شد الیاف اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 اکرولیک هیت ست شده چه ویژگی دارد؟ الیاف

  گرما ، دما و ضربه و فشار دارد.الیاف اکرولیک مقاومت بسیار باالیی در زمینه 

  الیاف اکرولیک هیت ست شده در ظاهر بسیار شبیه فرش الیاف طبیعی ابریشم می باشد هم از نظر ظاهر و هم از

 نظر کیفیت

 ف گونه به فرش می دهد.الیاف اکرولیک در بافت فرش ، حالتی دستبا 

  با بکار برده شدن الیاف اکرولیک هیت ست شده براحتی می توانید نقشه های ریز بافت را روی فرش ماشینی پیاده

 سازی کنید.

 .ظاهر الیاف اکرولیک در بافت فرش ، حالت شفاف بدون کدری به فرش می دهد 

 

 کیفیت بافت فرش تبریز:

 ریز بافت در بافت فرش خود. شهر تبریز معروف می باشد به نقوش

 ازین جهت فرش ماشینی در شانه و تراکم باال تولید می کنند تا نقشه ی ریز بافت فرش را بسیار زیبا جلوه دهند.

 تولید می شود. 2551و تراکم های باالی  1111بنابراین اکثرا فرش های ماشینی تبریز در شانه های باالی 

 واند براحتی شانه و تراکم باال تولید کند دستگاه شونهر و وندویل آلمان می باشد.تنها دستگاه بافنده فرش که می ت

 طرح و نقشه فرش تبریز:

 طراحان فرش تبریز ، جز زبردست ترین و ماهرترین طراحان فرش نه تنها در ایران بلکه در دنیا هستند.

 نقشه فرش تبریز دلیل ریز بافت بودن آن بسیار معروف می باشد.

 نقشه های فرش دستباف تبریز بدلیل استقبال جهانی از آنها، بر روی فرش ماشینی نیز پیاده سازی شدند.لذا 

و بدلیل کیفیت بافت فرش ماشینی تبریز، براحتی نقشه های ریز بافت فرش دستباف براحتی روی فرش ماشینی پیاده سازی می 

 شوند.

 تباف گونه می شود.بنابراین فرش ماشینی شهر تبریز بسیار شبیه فرش دس

 طرح های معروف فرش تبریز:

 

 

 



 

 ماهی طرح تبریز فرش 

 خطیبی تبریز فرش 

 هریس طرح تبریز فرش 

 افشان طرح تبریز خطیبی فرش 

 علیا طرح تبریز ماشینی فرش 

 ساالری طرح تبریز دستباف فرش 

 نحوه خرید فرش ماشینی شهر تبریز:

 سایر شهر ها چندین نوع خرید وجود دارد:جهت خرید فرش ماشینی چه از تبریز و چه از 

 سفر به شهر تبریز و خرید حضوری 

 ارتباط گرفتن با نمایندگی های فروش فرش تبریز 

 خرید آنالین فرش تبریز 

 سفر به شهر تبریز و خرید از تولیدکنندگان فرش ماشینی تبریز:

 ارزش سفر و طی کیلومترها راه را دارد.فرش تبریز بدلیل ارزش باالی آن چه در طرح و نقشه و چه در کیفیت 

 همچنین زمانی که بصورت حضوری و مستقیم از درب کارخانه فرش تبریز خرید انجام می دهید

 طبیعتا قیمت تمام شده فرش برای شما ، به قیمت عمده خواهد بود.

کنند این روش کمی سخت و طاقت فرسا اما برای کسانی که از شهر تبریز بسیار دور هستند و نمیتوانند به شهر تبریز سفر 

 می باشد.

 ارتباط  گرفتن با نمایندگی های فروش فرش تبریز:

بدلیل استقبال مردم از فرش تبریز ، تولید کنندگان فرش در شهر تبریز بر آن شدند نمایندگی های خود را در شهرهای مختلف 

 مان و طی مسافت طوالنی تهیه نمایید.مستقر نمایند تا شما براحتی فرش تبریز را بدون صرف هزینه ز

 خرید انالین فرش تبریز:

بسیاری از تولید کنندگان فرش تبریز شبکه های اجتماعی و سایت فروش فرش خود را دارند و شما براحتی می توانید از 

ینه و زمان ، درب طریق یک گوشی تولید کنندگان فرش تبریز در فضای اینترنت را پیدا کرده و فرش تبریز را بدون صرف هز

 منزل دریافت نمایید.

 از جمله مراکز اینترنتی معتبر فروش فرش تبریز:

 خرید فرش تبریز از دیجی کاال 

 خرید فرش تبریز از آقای فرش 

 خرید فرش تبریز از شهر فرش 

 

  




