
 تولید تابلو فرش:

 تابلو فرش ماشینی نیز مانند فرش ماشینی جز نیاز اول منزل هر ایرانی محسوب می شود.

 .خریداران امری مهم محسوب می شود بدین شکل انتخاب و خرید تابلو فرش از سوی

 لذا در انتخاب تابلو فرش خریداران وسواس بیشتری به خرج می دهند.

 ه موضوعات زیر بررسی می شود:در این ممال

  نحوه تولید تابلو فرش 

 یفیت تابلو فرشک 

 خرید تابلو فرش 

 نحوه تولید تابلو فرش:

 لبل از اینکه در مورد نحوه تولید تابلو فرش صحبت کنیم باید با انواع تابلو فرش ها از نظر تولید مختلف صحبت کنیم:

o تابلو فرش دستباف 

o تابلو فرش ماشینی 

o تابلو فرش چاپی 

 ها با همدیگر متفاوتند.تولید هر یک از تابلو فرش 

 روی دارهایی شبیه لالی، ولی کوچکتر بافت زده می شوند.: تابلو فرش دستباف 

 متر است، 21روی دستگاه بافنده فرش ماشینی بافت زده میشود ، بدین شکل که عرض دستگاه فرش ماشینی  :تابلو فرش ماشینی

 .فت تابلو فرش اختصاص داده می شودد و این سه متر به بامتر از دستگاه خالی می مان 3متری ،  9در بافت فرش ماشینی 

بیس و پایه تابلو فرش چاپی ، تابلو فرش ماشینی می باشد یعنی در تابلو فرش چاپی ابتدا فرش سفید بافت زده  تابلو فرش چاپی:

 میشود.

زریك رنگ روی فرش سفید انجام می گیرد. و این گونه تابلو فرش چاپی و سپس توسط دستگاه رنگ پاش یا همان سابلیمیشن ت

 پیاده سازی می شود.

 کیفیت تابلو فرش:

اما آنچه که اینجا مطرح است کیفیت تابلو  در هر سه نوع تابلو فرش یکسری عوامل ثابتی بر کیفیت تابلو فرش تاثیر گزار اند 

 از جمله:فرش ماشینی می باشد ، 

 نخ تابلو فرش 

 شانه و تراکم تابلو فرش 

 دستگاه بافنده تابلو فرش 

 پالت رنگ بندی تابلو فرش 

 نمشه تابلو فرش 

 نخ تابلو فرش:

 در تابلو فرش دستباف جنس نخ تابلو فرش ثابت است و از الیاف طبیعی پشم و پنبه می باشد.

 فرش چاپی از الیاف مصنوعی استفاده می شود. اما در تابلو فرش ماشینی و یا تابلو

 .مسلما کیفیت الیاف مصنوعی به پای الیاف طبیعی نخواهد رسید



اما یک الیاف مصنوعی که هم از نظر کیفیت و هم ظاهر کامال شبیه به الیاف طبیعی عمل می کند می توان به الیاف اکرولیک 

 اشاره کرد.

 و مو دارد و اصال الیاف پالستیکی و نفتی در ان بکار نرفته است. الیاف اکرولیک بافتی شبیه به کراتین

 خود الیاف اکرولیک شبیه به پشم طبیعی است و بافت پوک و پرزمانندی دارد.

با هیت ست کردن الیاف اکرولیک نه تنها بر مماومت نخ اکرولیک افزوده می شود بلکه ظاهری براق گونه و بدون پرز ایجاد 

 د.می شو

 بطوری که الیاف اکرولیک هیت ست شده بسیار شبیه به ابریشم طبیعی می شود.

 تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت تابلو فرش ماشینی:

 ابتدا تابلو فرش را نگاه کنید:

 ظاهر تابلو فرش با نخ اکرولیک هیت ست شده باید براق و دستباف گونه باشد.

 س کنید:تابلو فرش را لم

 باید بافت دانه دانه و بسیار نرمی از زیر دست شما رد شود بدون چسبندگی

 تابلو فرش را بو کنید:

 در بافت تابلو فرش با نخ اکرولیک نباید بوی نفتی و پالستیکی حس کنید.

 کیفیت بافت تابلو فرش:

 بر می گردد به شانه و تراکم تابلو فرش کیفیت بافت تابلو فرش

رش اثر مستمیم بر ظاهر تابلو فرش دارد بطوری که هرچه شانه تابلو فرش بیشتر باشد نمشه ریز بافت تر و واضح شانه تابلو ف

 تری را از تابلو فرش ماشینی شاهد خواهیم بود.

 تراکم تابلو فرش باعث می شود تراکم نخ خاب تابلو فرش افزایش یابد و بطور فشرده تری کنار هم لرار بگیرند.

 لذا استحکام تابلو فرش با افزایش تراکم تابلو فرش بیشتر می شود.

 تشخیص شانه و تراکم تابلو فرش:

 شده بسیاره مهم است.اینکه تشخیص دهید شانه و تراکم دلیما روی تابلو فرش پیاده سازی 

 لذا در زیر به شما آموزش می دهیم که چطور شانه و تراکم را در تابلو فرش حساب کنید.

 در تابلو فرش اینگونه عمل می کنیم: 077برای شانه 

 گره باشد. 077یعنی در عرض یک متر از تابلو فرش باید  077شانه 

 گره را باید داشته باشیم. 07رض تابلو فرش لذا با جدا کردن ده سانت از ع

 تابلو فرش اینگونه عمل می کنیم: 3777برای حساب کردن تراکم 

 گره باشد. 3777یک متر از تابلو فرش باید  طول یعنی در   3777تراکم 

 گره را باید داشته باشیم. 377تابلو فرش  طول لذا با جدا کردن ده سانت از 

 دستگاه بافنده تابلو فرش:



 دستگاه بافنده تابلو فرش دلیما همان دستگاه بافنده فرش ماشینی می باشد.

 ده هر چه پیشرفته تر باشد هم تراکم و شانه فرش را دلیما بدون کمبود و کاستی اجرا می کند.دستگاه بافن

وندویل دو واحد های بافنده شونهر و  و هم اینکه تراکم و فشردگی نخ تابلو فرش را افزایش می دهد بدین شکل که در دستگاه 

 پود به تابلو فرش تزریك می گردد.

 گ بندی تابلو فرش:پالت رن

 مستمیمی بر ظاهر تابلو فرش دارد.پالت رنگ بندی تابلو فرش اثر 

 ش ، پالت رنگ بندی می گویند.به تعداد نخ خای رنگی بکار برده شده در بافت تابلو فر

 رنگ می باشد. 27تا  6تعداد این نخ های رنگ شده بین 

 رنگ خواهد بود. 6رنگ بسیار زیباتر از تابلو فرش  27و مسلما تابلو فرش 

 نمشه تابلو فرش:

 در طرح و نمشه تابلو فرش دو نکته وجود دارد ، یک اینکه یک طراح زبردست و ماهر نمشه تابلو فرش را کشیده باشد.

 دو اینکه این نمشه عینا و با کیفیت باال پیاده سازی شود.

 نمشه های تابلو فرش بسیارگسترده تر از فرش ماشینی می باشد.

 یر است:در کل دسته بندی نمشه تابلو فرش به شرح ز

 تابلو فرش لرآنی .2

 تابلو فرش گل و گلدان .1

 تابلو فرش منظره .3

 تابلو فرش مییناتوری .4

 تابلو فرش ایران باستان .5

 تابلو فرش فرانسوی  .6

 حیوان تابلو فرش .0

 تندیس تابلو فرش .8

 خرید تابلو فرش:

 تابلو فرش دو نکته مهم وجود دارد:در خرید 

 .ه اول باالترین کیفیت از تابلو فرش را خریداری کنیدکاین

 دوم اینکه تابلو فرش را به لیمت عمده و تولیدی تهیه کنید.

 لذا خرید تابلو فرش از تولیدی بهترین گزینه می باشد.

 تابلو فرش میتوان به خرید اینترنتی تابلو فرش از تولیدی اشاره کرد. در گزینه عالی تری از خرید

لذا کافیست تولیدی های تابلو فرش در فضای مجازی را پیدا کرده و از منزل الدام به خرید تابلو فرش با کیفیت نمایید و با 

 ید.اطمینان تابلو فرش را درب منزل دریافت نمای

 

 



 

 

 

 


