
 مرکز خرید تابلو فرش ماشینی:

 فرش از دیرباز تا کنون جز کاالی اول منزل هر ایرانی محسوب می شده است.

 حال بعنوان کاربردی و زیر انداز استفاده می شده است و یا جنبه ی تزیینی داشته است.

 فرش دستباف ایران در سراسر جهان محبوبیت خاص خود را دارد.

 شناسنامه ی ایران محسوب می شود.بعبارتی فرش دستباف 

 نوع دیگری از جنبه تزیینی فرش می توان به محصول تابلو فرش اشاره کرد.

 تابلو فرش در اندازه کوچکتر از فرش بافت زده میشود لذا قیمت مناسب تری نسبت به فرش دارد.

 در نتیجه  خرید تابلو فرش مورد استقبال زیادی قرار گرفته است.

 ست؟تابلو فرش چی

 در یک کالم فرش کوچکی که دور قاب زده می شود و جنبه تزیینی و آویختنی دارد.

اصل پیدایش و بافت تابلو فرش بدلیل قیمت گران فرش دستباف بود که قشر معمولی جامعه توان خرید فرش دستباف 

 را نداشتند.

 لذا فرش دستباف در ابعاد کوچکتر و بعنوان یک تابلو بافت زده شد.

 بافت تابلو فرش دستباف در شهر سر درود تبریز می باشد.ریشه 

بطوری که مشهور ترین و زیباترین تابلو فرش های ایران اختصاص به تابلو فرش تبریز و تابلو فرش ابریشمی تبریز 

 دارد.

 

 تابلو فرش ماشینی چیست؟

نه بافت ماشینی فرش صورت و صنعت ، تحولی شایان در زمی تبا وردو تکنولوژی و وارد شدن به قرن ارتباطا

 گرفت.

 از جمله:مهم دلیل  ال و خرید زیادی قرار گرفت به دوبافت ماشینی فرش مورد استقب

 .تولید فرش ماشینی بسیار سریع تر صورت می گرفت و براحتی در دسترس بود 

 .قیمت فرش ماشینی بسیار مناسب تر از فرش دستباف بود 

 ی نبود و تابلو فرش ماشینی به سرعت شروع به بافت زده شد.این پیشرفت در بافت فرش ماشینی کاف

متری عمال سه متر از دستکاه بافنده بال  9متری است ، لذا در بافت فرش  21عرض دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 استفاده می ماند.

 ابلو فرش ماشینیلذا نقشه دستگاه بافنده را به نحوی تنظیم کردند که این سه متر اختصاص پیدا کند به بافت ت

 به چند دلیل تابلو فرش ماشینی نیز بسیار پرطرفدار است از جمله:

 قیمت ارزان و به صرفه تابلو فرش ماشینی 

 طرح و نقشه بسیار متنوع تر و گسترده تر تابلو فرش نسبت به فرش ماشینی 

 سایز کوچک تابلو فرش ماشینی 

 بافت سریع تابلو فرش ماشینی 

 بافت تابلو فرش ماشینی تاثیر گزار است؟چه عواملی در کیفیت 



 این عوامل هم تاثیر گزار بر کیفیت باطنی و هم تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری تابلو فرش است.

 ی و نیز کیفیت ظاهرینخ تابلو فرش: کیفیت باطن 

 شانه و تراکم تابلو فرش: کیفیت باطنی و نیز کیفیت ظاهری 

 یت ظاهریپالت رنگ بندی تابلو فرش ماشینی: کیف 

 نخ تابلو فرش ماشینی:

 نخ تابلو فرش ماشینی دقیقا همان نرخ استفاده شده در فرش ماشینی می باشد.

 بهترین الیاف مصنوعی که میتوان برای یک تابلو فرش ماشینی استفاده نمود ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 کامال به کیفیت الیاف طبیعی پشم می رسد. این نخ در ظاهر کامال شبیه به ابریشم طبیعی است و در باطن

 لذا در بافت تابلو فرش ماشینی تابلو فرش شما را تبدیل به یک تابلو فرش دستباف گونه می کند.

 نحوه تشخیص تابلو فرش با نخ اکرولیک هیت ست شده:

 تابلو فرش را بو کنید:

 و مواد پالستیکی استشمام شود. در تابلو فرش با نخ اکرولیک هیت ست شده ، نباید بوی مواد نفتی

 تابلو فرش را لمس کنید:

 با لمس تابلو فرش ابتدا باید بافتی بدون زبری و نرمی حس شود.

 همچنین بافت نخ خاب تابلو فرش باید از زیر دست شما رد شود و احساس چسبندگی نکنید.

 تابلو فرش را نگاه کنید:

 ونه مانند نخ ابریشم به بافت تابلو فرش بدهد.تابلو فرش را نخ اکرولیک باید ظاهری شفاف گ

 شانه و تراکم تابلو فرش ماشینی:

 یک طیف گسترده ای از شانه و تراکم تابلو فرش وجود دارد 

شانه تابلو فرش بر ظاهر تابلو فرش تاثیرگزار خواهد بود. بطوری که هرچه شانه تابلو فرش باالتر باشد بافت ریز تر 

 تابلو فرش را خواهیم داشت.و واضح تری از نقشه 

تراکم تابلو فرش دخیل بر تراکم نخ خاب و میفیت باطنی تابلو فرش خواهد بود ، و هرچه تراکم بیشتر باشد تراکم و 

 فشردگی نخ خاب بیشتر خواهد شد.

 پالت رنگ بندی تابلو فرش:

 اشد.رنگ بندی تابلو فرش ، نخ های رنگی بکار رفته در بافت تابلو فرش می بپالت 

 هرچه تعداد نخ های رنگی بکار رفته در بافت تابلو فرش بیشتر باشد یک تابلو فرش زیباتری خواهیم داشت.

 نقشه تابلو فرش:

که یک طیف گسترده ای از نقشه تابلو فرش در هر زمینه را داریم نقشه های تابلو فرش بسیار متنوع هستند، بطوری 

 از جمله:

  و ان یکاد و تابلو فرش آیه الکرسی و تابلو فرش چهارقلتابلو فرش قرآنی: تابلو فرش 

 تابلو فرش منظره: تابلو فرش طبیعت و تابلو فرش روستایی 

 تابلو فرش ایران باستان: تابلو فرش فروهر و تابلو فرش هخامنشی 

 تابلو فرش گل و گلدان: تابلو فرش رز 



 نتابلو فرش مینیاتوری: تابلو فرش ضامن آهو اثر استاد فرشچیا 

 تابلو فرش فرانسوی: تابلو فرش پاسور باز و تابلو فرش شاعر جوان 

 تابلو فرش حیوانات: تابلو فرش اسب 

 تابلو فرش سفارشی: تابلو فرش چهره و تابلو فش تبلیغاتی و تابلو فرش چهره دختر 

 ابعاد تابلو فرش ماشینی:

ی ابعاد متداولی در بافت تابلو فرش وجود دارد از تابلو فرش ها را در هر اندازه ای میتوان سفارش بافت زد اما یکسر

 جمله:

 53 35 

 35 05 

 05 255 

 255 235 

 نحوه دقت در خرید تابلو فرش مرغوب:

  به خوبی تابلو فرش را نگاه کنید مخصوصا پشت تابلو فرش را بخوبی نگاه کنید چرا که پشت تابلو فرش

 بدون رگه در پشت تابلو فرش را داشته باشید.حکم شناسنامه تابلو فرش است. و باید یک بافت یکدست 

 تابلو فرش بصورت خام خریداری کنید که اندازه تابلو فرش یکدست باشد بدون کجی 

 .شانه و تراکم تابلو فرش را حساب کنید 

 .نخ تابلو فرش را شناسایی کنید 

 نحوه خرید تابلو فرش ماشینی:

 نمود از مرکز خرید تابلو فرش ماشینی می باشد.بهترین نوع خریدی که میتوان برای تابلو فرش ذکر 

 از جمله مراکز خرید معتبر تابلو فرش ماشینی :

 تابلو فرش تبریز 

 تابلو فرش کاشان 

 تابلو فرش دارکوب 

 تابلو فرش دیجی کاال 

بصورت همچنین اگر بتوانید مرکز خرید تابلو فرش ماشینی را در فضای مجازی دنبال کنید و اقدام به خرید تابلو فش 

 اینترنتی نمایید بهترین نوع خرید تابلو فرش خواهد بود.

بدین صورت که شما یا از طریق فروشگاه های مجازی یا از طریق شبکه های مجازی با مرکز خرید تابلو فرش 

رف ارتباط میگیرید و به آسانی ا یک گوشی هوشمند تابلو فرش را انتخاب میکنید و اقدام به خرید تابلو فرش بدون ص

 هزینه و زمان میکنید.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


