
 تابلو فرش مینیاتوری:

 امروزه وجود یک هنر اصیل ایرانی در هر خانه ایرانی واجب و مستلزم می باشد.

 این هنر می تواند از فرش و تابلو گرفته تا صنایع دستی و اصیل ایرانی باشد.

 البته که فرش و تابلو فرش به نحوی است که جز نیاز اول هر منزل ایرانی محسوب می شود.

 منزل ایرانی حتما یک تابلو فرش با طرح های مختلف به چشم می خورد.و در هر 

 یکی از ظرح های پرطرفدار تابلو فرش ماشینی، تابلو فرش میناتوری می باشد.

 در این مقاله توضیحاتی در مورد نحوه خرید تابلو فرش میناتوری با یاالترین کیفیت و به قیمت عمده شرح می دهیم.

 تابلو فرش :

 فرش همان طور که از نام آن مشخص است یک تابلو با کاربرد تزیینی می باشد که از جنس فرش است.تابلو 

 مقایسه تابلو فرش و فرش :

 تابلو فرش ها بدلیل سایز کوچکتر از فرش ماشینی قیمت مناسب تری نسبت به فرش دارند.

 و هم طرح  و نقش بسیار گسترده تری نسبت به فرش ماشینی دارند.

 ن زمان بافت تابلو فرش بسیار کمتر از فرش ماشینی می باشد.همچنی

 اما تابلو فرش کامال جنبه تزیینی دارد و مانند فرش ماشینی کاربردی عمل نمی کند.

 انواع بافت تابلو فرش:

 تابلو فرش ها در سه دسته از نظر بافت خالصه می شوند.

 تابلو فرش دستباف 

 تابلو فرش ماشینی 

 تابلو فرش چاپی 

 ابلو فرش دستباف:ت

 تابلو فرش دستباف مانند فرش دستباف بافت زده می شود.

 ریشه بافت تابلو فرش دستباف، در شهر سردرود تبریز می باشد.

 بطوری که می توان گفت مشهورترین و گران ترین تابلو فرش ها در تابلو فرش تبریز خالصه می شود.

 تابلو فرش ماشینی:

 ند فرش ماشینی بافت زده می شود.تابلو فرش ماشینی نیز مان

متری سه متر از عرض دستگاه خالی می  9متر می باشد اما در بافت فرش  23بطوری که عرض دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 افتد.

 این سه متر را با بافت تابلو فرش ماشینی پر کرد.

 تابلو فرش چاپی:

 دارد. تابلو فرش چاپی شیوه ای کامال متفاوت از سایر بافت ها

 بدین شکل که ابتدا فرش سفید بافت زده میشود.

 سپس با استفاده از دستگاه سابلیمیشن تعداد رنگ بسیار متنوعی به فرش سفید تزریق می شود.

 تزریق رنگ در تابلو فرش چاپی از باال و پایین میباشد و بصورت عمقی می باشد.



 عوامل موثر بر کیفیت تابلو فرش:

 حوی است که در سه نوع بافت تابلو فرش موثر است ار جمله ی این عوامل:عوامل ذکر شده به ن

 نخ تابلو فرش 

 شانه و تراکم تابلو فرش 

 رنگ بندی تابلو فرش 

  و نقش تابلو فرشطرح 

 نخ تابلو فرش:

 نخ تابلو فرش بعنوان مواد اولیه در بافت تابلو فرش بسیار مهم می باشد.

رش دستباف که باید پشم و پنبه خالص باشد که بخوبی خاصیت رنگ پذیری و ثبات رنگ را عمده نخ بکار برده شده در تابلو ف

 داشته باشد.

 در تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش چاپی بهترین نخی که میتوان برای تابلو فرش نام برد، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 لیاف ابریشم طبیعی عمل می کند.این نخ از نظر کیفیت و نیز از نظر ظاهر کامال شبیه به ا

 بطوری که هم بافت مستحکمی به تابلو فرش می دهد و هم اینکه ظاهر تابلو فرش ماشینی را دستباف گونه می کند.

 بطوری که نخ اکرولیک هیت ست شده تابلو فرش ماشینی شما را تبدیل به تابلو فرش دستباف گونه می کند.

 شانه و تراکم تابلو فرش:

 مهم دیگر در تعییین کیفیت تابلو فرش ، کیفیت بافت تابلو فرش است.عامل 

 این عامل بیشتر در تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش چاپی خودش را نشان می دهد.

 بدلیل سایز کوچک تابلو فرش بهترین کیفیت بافت برای تابلو فرش را انتخاب کنید.

 بهترین کیفیت بافت تابلو فرش:

 اف گونه و ریز بافتی را خواهید داشت.تبمی باشد که کامال تابلو فرش دس 4011کم با ترا 2011شانه 

 در سایز کوچک تابلو فرش حتما بهترین کیفیت را انتخاب کنید.

 شانه تابلو فرش ماشینی تاثیرگزار بر نقشه تابلو فرش خواهد بود و نقشه تابلو فرش را ریز بافت خواهد کرد.

 نخ خاب تابلو فرش موثر خواهد بود.تراکم تابلو فرشش در ساتحکام 

 رنگ بندی تابلو فرش ماشینی:

 های رنگ شده در بافت تابلو فرش می باشد. منظور از رنگ بندی تابلو فرش تعداد نخ

 مسلما هرچه پالت رنگ بندی تابلو فرش بیشتر باشد ، یعنی تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در بافت تابلو فرش بیشتر باشد 

 ظاهر خوش آب و رنگ تری را از تابلو فرش شاهد خواهیم بود.

 طرح و نقشه ی تابلو فرش:

 ینکه در سایز کوچک بافت زده می شوند امکان پیاده سازی هر نقشه ای روی تابلو فرش آسان می باشد.تابلو فرش بدلیل ا

 لذا طیف گسترده تری از از نقشه و طرح تابلو فرش ماشینی را شاهد خواهیم بود.

 از جمله نقشه های تابلو فرش :

 هار قل طرح و نقشه مذهبی: شامل آیات قران مانند: آیه الکرسی ، چ 

 طرح و نقش منظره و طبیعت 

 طرح و نقشه گل و گلدان 



 طرح و نقشه مینیاتوری 

 طرح و نقشه نقاشی های معروف 

 طرح و نقشه فرانسوی 

 طرح و نقشه ایران باستان 

 طرح و نقشه سفارشی 

 طرح و نقشه حیوانات 

 

 بعشی از نقشه های تابلو فرش بسیار پر فروشند از جمله:

 گل و گلدان تابلو فرش 

 ان یکاد تابلو فرش و 

 تابلو فرش مینیاتوری 

  که در دسته تابلو فرش سفارشی قرار دارد. چهرهتابلو فرش 

 .تابلو فرش شاعر جوان که در دسته تابلو فرش فرانسوی قرار دارد 

 خرید تابلو فرش مینیاتوری:

 برای خرید و سفارش تابلو فرش ، بهترین گزینه خرید تابلو فرش از تولید کنندگان می باشد.

 یکی از بهترین تولیدی ها و بافت تابلو فرش در شهرفرش کاشان می باشد.

کنید و هم تابلو فرش با خرید از تولیدی ها و نمایندگی های بافت تابلو فرش ، هم از کیفیت بافت تابلو فرش اطمینان حاصل می 

 را به قیمت عمده تهیه می کنید.

 در خرید از تولیدی  و بافت تابلو فرش ، بهترین نوع خرید ، خرید اینترنتی و ارتباط مجازی با تولید کنندگان می باشد.

 این گونه شما تابلو فرش را بدون صرف هزینه و زمان درب منزل تحویل می گیرید.

 


