
 تابلو فرش در کاشان: هتبدیل عکس ب

امروزه با پیشرفت تکنولوژی بخصوص در صنعت تولید فرش ماشینی به گونه ای شد که سایر 

 محصوالت نیز از کنار فرش ماشینی شروع به تولید شدند از جمله:

 سجاده فرش مخصوص مساجد 

  تابلو فرش 

 ماشینی گلیم فرش 

 فرش مدرن یا فرش فانتزی 

 فرش کودک 

 پشتی و پادری 

 امروز می خواهیم در مورد تولید جدیدی از تابلو فرش ماشینی صحبت کنیم:

 تبدیل عکس به تابلو فرش در کاشان

 بدین شکل که هر تصویر دلخواه شما عزیزان در قالب تابلو فرش پیاده سازی می شود.

 

 تابلو فرش:

افراد عادی و متوسط جامعه توانایی  در گذشته استفاده از فرش دستباف برای قشر مرفه جامعه بود و

 تهیه فرش دستباف را نداشتند.

 لذا با توجه به عالقه ی تمامی قشر مردم به فرش دستباف ، تولید کنندگان دستباف بر این فکر شدند

محصولی را شروع به بافت بزنند در سایز کوچکتری از فرش دستباف که کاربرد تزیینی و آویحتنی 

 دارد.

 رش دستباف را شروع به بافت کردند که ریشه این فکر بر می گردد به شهر سردرود تبریزلذا تابلو ف

امروزه نیز تابلو فرش تبریز جز بهترین و خاص ترین و گران ترین تابلو فرش نه تنها در ایران بلکه 

 در دنیا محسوب می شود.

رش ایران ر و جز بهترین تابلو فتابلو فرش دستباف تبریز با توجه به بافندگان ماهر آن بسیار بی نظی

 محسوب می شود.

 تابلو فرش ماشینی:

 با پیشرفت جوامع و صنعتی شدن جوامع در کنار فرش دستباف ، فرش ماشینی نیز روی کار آمدند.

 و اندک مدتی شروع به بافت تابلو فرش ماشینی نمودند.

 تابلو فرش ماشینی بدین شکل بافت زده می شود که:

 متری 9متر می باشد ازین جهت هنگام بافت فرش  21نده فرش ماشینی دارای عرض یک دستگاه باف

 متر از دستگاه خالی می ماند و در این سه متر شروع به بافت تابلو فرش ماشینی می شود. 3



 انواع روش های بافت تابلو فرش ماشینی:

 امروزه دو نوع شیوه بافت در تابلو فرش ماشینی وجود دارد :

 ماشینی تابلو فرش 

 تابلو فرش چاپی 

 تابلو فرش ماشینی:

متری شروع به بافت تابلو فرش ماشینی نیز  9همان طور که ذکر کردیم در کنار بافت فرش ماشینی 

 می شود.

 تابلو فرش چاپی:

 گونه جدیدی از بافت تابلو فرش ماشینی می باشد و شیوه بافت تابلو  فرش چاپی بدین شکل است که:

 افت ماشینی فرش سفید می شود.ابتدا شروع به ب

 سابلیمشن قرار می دهند.سپس نقشه تابلو فرش را روی دستگاه 

سپس فرش سفید را وارد دستگاه می کنند و پرس می کنند؛ و تزریق عمقی رنگ روی فرش سفید را 

 از رو و از زیر انجام می دهند.

 تفاوت تابلو فرش چاپی و تابلو فرش ماشینی:

تابلو فرش ماشینی محدود است و با توجه به فرش ماشینی که کنارش بافت زده تعداد نخ رنگی در 

 میشود تعیین می گردد.

اما تعداد نخ رنگی در تابلو فرش چاپی بسیار متنوع می باشد و تابلو فرش چاپی بسیار خوش آب و 

 رنگ تر است.

مر بدین معنا نیست که ع عمر تابلو فرش ماشینی می تواند بیشتر از تابلو فرش چاپی باشد اما این

 تابلو فرش چاپی محدود است.

 در واقع می توان گفت نگه داری و شست و شوی تابلو فرش چاپی نیاز به دقت بیشتری دارد.

 تابلو فرش چاپی قیمت بسیار مناسب تری نسبت به تابلو فرش ماشینی دارد.

 انتخاب تابلو فرش چاپی یا تابلو فرش ماشینی؟

تابلو فرش نوع چاپی انتخاب شود و یا نوع ماشینی کامال به کاربرد شما از تابلو اینکه برای خرید 

 فرش بستگی دارد.

اگر بدنبال تابلو فرش منظره و تابلو فرش های نقشه های معمولی و کالسیک هستید تابلو فرش 

 ماشینی بهترین گزینه است.

 نتخاب مناسب تری می باشد.اما اگر بدنبال تبدیل عکس به تابلو هستید تابلو فرش چاپی ا

 عوامل موثر بر کیفیت تابلو فرش:

 این عوامل تاثیر گزار هم بر تابلو فرش ماشینی و هم بر تابلو فرش چاپی می باشد.



 نخ تابلو فرش 

 شانه و تراکم تابلو فرش 

 پالت رنگ بندی تابلو فرش 

 نقشه تابلو فرش 

 نخ تابلو فرش:

 فرش ماشینی درست مانند فرش ماشینی می باشد.بهترین نوع نخ مورد بافت در تابلو 

یعنی نخ اکرولیک هیت ست شده درست مانند الیاف طبیعی عمل می کند و تابلو فرش ماشینی شما را 

 تبدیل به یک تابلو فرش دستباف گونه می کند.

 این نخ چه از نظر کیفیت ظاهری و چه از نظر کیفیت باطنی بسیار قوی عمل می کند.

سایز کوچک تابلو فرش ماشینی مسلما خیلی تابلو فرش ماشینی بسیار کمتر از فرش  با توجه به

 ماشینی است.

 لذا در انتخاب کیفیت تابلو فرش ماشینی ، سعی کنید مرغوب ترین کیفیت را انتخاب کنید.

 حتی اگر فرش سفید تابلو فرش چاپی با نخ اکرولیک هیت ست شده بافت زده شود.

 روی ر روی تابلو فرش انجام می شود بدون پس زدگی رنگ و ثبات رنگتزریق رنگ خیلی بهت

 .خیلی بهتر خواهد شد تابلو فرش چاپی

 شانه و تراکم تابلو فرش:

 مانند فرش ماشینی ، مسلما هرچه شانه و تراکم تابلو فرش ماسینی بیشتر باشد.

 هیم داشت.هم نقشه ریز بافت تر و دستباف گونه تر و واضح تری از تابلو فرش خوا

 هم تراکم و استحکام بهتری از تابلو فرش ماشینی را شاهد خواهیم بود.

 پالت رنگ بندی تابلو فرش:

همان طور که ذکر کردیم در تابلو فرش بافت معمولی ماشینی پالت رنگ بندی کامال بستگی به فرش 

 ماشینی دارد که کنار آن بافت زده میشود.

 می باشد. 21تا  6افت ماشینی معمولی محدود و بین تعداد رنگ و پالت رنگ بندی تابلو فرش با ب

اما پالت رنگ بندی تابلو فرش چاپی بسیار زیاد می باشد و وضوح نقشه تابلو فرش را بسیار بهتر 

 خواهد کرد.

 نقشه تابلو فرش:

سیار باینکه برای تابو فرش نقشه ای پیاده سازی شود که در سایز کم وضوح باالیی داشته باشد 

 مهارت نیاز دارد.

لذا شرکت های تولیدی فرش و تابلو فرش حتما باید برای نقشه تابلو فرش هزینه کنند و نقشه تابلو 

 فرش ماشینی خود را از افراد خبره خریداری نمایند.



 تبدیل عکس به تابلو فرش در کاشان:

 منظور از تبدیل عکس به تابلو فرش چیست؟

و طرحی که مد نظرتان باشد براحتی می توانید روی تابلو فرش پیاده بدین شکل که شما هر نقشه 

 سازی کنید حال به چه شکل؟

 مراحل تبدیل عکس به تابلو فرش در کاشان:

 ابتدا طرح و نقشه خود را با میفیت باال و در قالب فایل ارسال می کنید.

 سایز تابلو فرش خود را تعیین می کنید.

 تعیین می کنید ماشینی یا چاپی؟نوع بافت تابلو فرش را 

 کیفیت بافت تابلو فرش خود را تعیین می کنید؟ شانه و تراکم و جنس نخ پالت رنگ بندی 

 نحوه عملکرد شرکت برای تبدیل عکس به تابلو فرش:

 شرکت ابتدا نقشه پیشنهادی شما را بررسی و اصالح می کند.

ا شما بافت تابلو فرش راولیه  کند و پس ازتایید طرح اولیه نقشه اصالح شده را برای شما ارساب می 

 شروع میکند.

ی ل می گردد و پس از تایید نهایبعد از بافت تابلو فرش سریعا عکس تابلو فرش مجدد برای شما ارسا

 شما تابلو فرش وارد مرحله پرداخت و آهار می شود.

 سپس تابلو فرش مورد نظر برای شما ارسال می گردد.

 ید که:توجه داشته باش

تا ده روز  7پروسه بافت تبدیل عکس به تابلو فرش در کاشان و یا بافت تابلو فرش سفارشی بین 

 کاری زمان می برد.


