
 پخش عمده تابلو فرش ماشینی:

 به جرئت می توان گفت که در منزل هر ایرانی حتما یک فرش و یا یک تابلو فرش وجود خواهد داشت.

 بافت فرش دستباف از چندین صده پیش در ایران رایج بود.

 بطوری که شناسنامه ایران  را فرش دستباف مشخص می کن.

 دستی به بافت ماشینی تبدیل شد. با صنعتی شدن جوامع ، فرش از حالت بافت

 فرش ماشینی در ایران نیز مانند فرش دستباف پا گرفت و رونق پیدا کرد.

 در کنار فرش ماشینی سایر محصوالت از فرش ماشینی ایجاد شد مانند: 

 تابلو فرش ماشینی 

 گلیم فرش 

 سجاده فرش 

 فرش مدرن یا فرش فانتزی 

 پشتی و پادری و کناره 

فرش و تابلو فرش و سایر محصوالت فرشی مهم می باشد ، پخش عمده تابلو فرش ماشینی و فرش ماشینی می آنچه که در خرید 

 باشد.

اینکه شما بتوانید خرید تابلو فرش و فرش ماشینی را بصورت عمده داشته باشید هم به کیفیت تابلو فرش و فرش اطمینان خواهید 

 داشت.

 ینی مطمئن خواهید بود.هم به قیمت تابلو فرش ماشینی و فرش ماش

 خرید تابلو فرش:

 در خرید تابلو فرش باید گام های زیر را به دقت طی کنید تا از خرید تابلو فرش خود خوشحال باشید ، از جمله ی این عوامل:

 انتخاب بافت تابلو فرش 

 انتخاب طرح و نقشه تابلو فرش 

 تشخیص کیفیت تابلو فرش 

  شناخت مراکز عمده بافت تابلو فرش 

 قدم اول: انتخاب بافت تابلو فرش

امروزه چندین شیوه بافت تابلو فرش مرسوم شده است ، اینکه بگوییم کدام نوع بافت بهترین است صحیح نیست ، زیرا نوع بافت 

 تابلو فرش بسته به سلیقه و کاربرد شما دارد از جمله بافت های متداول تابلو فرش:

 تابلو فرش دستباف 

 تابلو فرش ماشینی 

  فرش چاپیتابلو 

 تابلو فرش دستباف: شیوه بافت تابلو فرش دستباف ، دقیقا مانند شیوه بافت فرش دستباف است.

 بطوری که تابلو فرش دستباف روی دارهای قالی بافت زده می شود.

 اما با توجه به اندازه کوچک تابلو فرش ، اندازه دار تابلو فرش کوچکتر از دار فرش خواهد بود.

 فرش های دستباف الیاف استفاده شده کامال طبیعی و از پشم و پنبه و ابریشم می باشد.در بافت تابلو 

 تابلو فرش ماشینی: شیوه بافت تابلو فرش ماشینی نیز دقیقا مانند فرش ماشینی است.

 بطوری که تابلو فرش ماشینی دقیقا روی دستگاه بافنده فرش ماشینی بافت زده می شود.

 متری سه متر از دستگاه بافنده فرش ماشینی بال استفاده خواهد بود. 9متر است ، لذا در فرش  21عرض دستگاه بافنده فرش 



 لذا این سه متر را اختصاص به بافت تابلو فرش می دهند.

 الیاف مورد استفاده در تابلو فرش ماشینی دقیقا الیاف فرش ماشینی و الیاف مصنوعی می باشد.

و فرش چاپی، تابلو فرش کالریس می باشد، بیس و پایه تابلو فرش کالریس فرش ماشینی سفید و یا تابلو فرش چاپی: نام دیگر تابل

 فرش ماشینی بی رنگ است.

 سپس نقشه تابلو فرش توسط دستگاه سابلیمیشن یا رنگ پاش به فرش سفید تزریق می شود.

 تزریق رنگ از دو جهت زیر و رو وارد تابلو فرش می شود.

 دن رنگ روی تابلو فرش چاپی بسیار کم است.لذا احتمال پاک ش

 الیاف استفاده شده در تابلو فرش چاپی مانند الیاف فرش ماشینی می باشد و از الیاف مصنوعی است.

 قدم دوم: انتخاب نقشه تابلو فرش

ما دارد. اگر به سبک سنتی عالقه دارد به سرغ نقشه های نقشه تابلو فرش هم بسته به سلیقه شما دارد و هم بسته به دکوراسیون ش

 کلیشه ای و مرسوم بروید.

 اما اگر دنبال سبک فانتزی و مدرن هستید به سراغ تابلو فرش سفارشی بروید.

 در کل نقشه های مورد بافت تابلو فرش ماشینی که متداولند به شرح زیر هستند:

 یکاد ان و فرش تابلو و الکرسی آیه فرش تابول: قرآنی و آیه فرش تابلو• 

 روستایی فرش تابلو و طبیعت فرش تابلو: منظره فرش تابلو •

 وا گودی لیدی فرش تابلو: تندیس فرش تابلو •

 فروهر فرش تابلو و ماندانا فرش تابلو و کبیر کوروش مانند معروف پادشاهان از نقشی: باستان ایران فرش تابلو •

 تبلیغاتی فرش تابلو یا و سفارشی فرش تابلو و دختر چهره فرش تابلو: چهره فرش تابلو •

 اسب فرش تابلو: حیوانات فرش تابلو •

 رز گل فرش تابلو: گلدان و گل فرش تابلو •

 فرشچیان استاد اثر آهو ضامن فرش تابلو: مینیاتوری فرش تابلو •

 جوان شاعر فرش تابلو: معروف نقاشان فرش تابلو •

 باز پاستور فرش تابلو: فرانسوی فرش تابلو •

 

 :فرش تابلو نقشه ترین پرفروش

 ابلو فرش که بسیار مرسوم اند و تاریخ انقضا ندارند:طرح و نقشه پر فروش ت

 یکاد ان و فرش تابلو •

 کوچک گل فرش تابلو •

 منظره فرش تابلو •

 مییناتوری فرش تابلو •

 دختر چهره فرش تابلو •

 جوان شاعر فرش تابلو •

 



 قدم سوم: تشخیص کیفیت تابلو فرش:

 را بخوبی بررسی کنید: زیر  دمواربرای تشخیص کیفیت خوب تابلو فرش باید بتوانید 

 :نخ تابلو فرش را بررسی کنید

 اشینی بهترین نخی که میتوان نام برد ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.برای تابلو فرش م

این نخ در کیفیت باطنی کامال با الیاف طبیعی پشم و ابریشم برابری می کند و در کیفیت ظاهری کامال شبیه به ابریشم طبیعی 

 است.

 تشخیص نخ اکرولیک در بافت تابلو فرش:

 اکرولیک در بافت تابلو فرش به مقاله زیر رجوع کنید:جهت تشخیص نخ 

 تشخیص نخ اکرولیک در بافت تابلو فرش ماشینی و فرش ماشینی

 :شانه و تراکم تابلو فرش را بررسی کنید

 شانه تابلو فرش در ریز بافت بودن و ظاهر و نقشه تابلو فرش اثر گزار است.

واهیم بطوری که هرچه شانه تابلو فرش بیشتر باشد ، نقشه ی ریز بافت تر دستباف گونه تر و واضح تری از تابلو فرش راخ

 داشت.

درصد  08تراکم تابلو فرش اثر مستقیم بر تراکم و استحکام نخ خاب دارد و همان طور که می دانید نخ اصلی و عمده نخی که 

 تابلو فرش را تشکیل می دهد نخ خاب می باشد.

 اینکه بتوانید براحتی شانه و تراکم تابلو فرش را تشخیص دهید بسیار کار راحتی می باشد.

 ش ، تابلو فرش و گلیم فرش حساب کنید.در مقاله بطور کامل به شما آموزش دادیم که چطور شانه و تراکم را در فر

 راحتی شانه و تراکم را حساب کنید:با مقاله زیر ب

 نحوه تشخیص عدد شانه و تراکم در تابلو فرش و فرش

 :پشت تابلو فرش را بررسی کنید

فرش و یا فرش ، شناسنامه ان را تشخیص می دهد ، افراد خبره در زمینه تابلو فرش و فرش بجای ظاهر و روی پشت تابلو 

 تابلو فرش پشت آن را بررسی می کنند.

 چرا که در ظاهر تابلو فرش بدلیل بلندی  ارتفاع نخ خاب ریشه ها واضح نیستند.

کدام گره درشت است؟ آیا گره ها به یک اندازه و یا تر بافت زده شده از پشت تابلو فرش براحتی متوجه می شوید کدام گره ریز 

  و یکدست هستند؟ آیا گره ها محکم بافت زده شده اند یا شل بافت زده شده اند؟

 ابلو فرش را بررسی کنید که بافت کج نداشته باشد.تابلو فرش را بصورت خام خریداری کرده و دور تا دور تنکته اینکه : 

 نقشه تابلو فرش را بررسی کنید که درست و بجا پیاده سازی شده باشد.

 قدم چهارم: نوع خرید تابلو فرش:

وشندگان تابلو فرش خرید از مرکز عمده تابلو فرش می بهترین خریدی که برای تابلو فرش میتوان ذکر کرد بخصوص برای فر

 باشد.

اگر کسب و کار فروش تابلو فرش دارید بهترین کار این است که به شرکت بافت و مرکز عمده تابلو فرش مراجعه کنید و از 

 نزدیک از کیفیت نخ تابلو فرش ، دستگاه بافنده تابلو فرش اطمینان حاصل نمایید.


