
 بهترین تابلو فرش:

وجود آمدند. بطوری که اولین تابلو فرش متغلق به تابلو فرش تبریز و شهر اف که بعد از فرش دستباف به تابلو فرش دستب

 سردورد بود.

 در بازار فرش و تابلو فرش ، بهترین تابلو فرش متعلق به تابلو فرش دستباف تبریز است.بطوری که هنوز ه ی توان گفت 

 با روی کار آمدن فرش ماشینی ، تابلو فرش ماشینی بوجود آمدند.

 سرفصل های مقاله ی امروز:

 انواع بافت تابلو فرش 

 رین کیفیت تابل فرش ماشینیبهت 

 تابلو فرش ماشینی نقشه بهترین 

 انواع بافت تابلو فرش:

 ابلو با کاربرد تزیینی و آویختنی ولی از جنس فرش می باشد.ابلو فرش یک تت

 ابعاد تابلو فرش بسیار کمتر و کوچکتر از ابعاد فرش می باشد.

 برای بافت یک تابلو فرش سه روش متداول وجود دارد :

 بافت دستباف 

 بافت ماشینی 

 بافت کالریس یا چاپی 

 بافت دستباف:

 قیقا مانند فرش دستباف بافت زده می شوند.تابلو فرش دستباف د

 یعنی برای بافت تابلو فرش دستباف ، دارهایی مانند دار قالی وجود دارد اما در ابعاد کوچکتر

 مواد اولیه تابلو فرش دستباف: پشم و پنبه و ابریش

 زمان آماده سازی تابلو فرش دستباف: چندین ماه به طول می انجامد

ف: مسلما قیمت تابلو فرش با بافت دستباف بسیار گران تر از سایر بافت ها خواهد بود بخصوص اینکه قیمت تابلو فرش دستبا

 الیاف ابریشم در بافت آن بکار برود.

 بافت ماشینی:

 تابلو فرش ماشینی نیز مانند فرش ماشینی بافت زده می شود.

 . ه می باشد عرض دستگاه های بافنده فرش ماشینی حداکثر س

 ) 3.2و طول  1.2متری عرض  9فرش  ) متر برای بافت 4متر و طول  3متری عرض  21بدین شکل که برای بافت فرش 

 متری تابلو فرش بافت زده می شود. 9متری نیم متر از عرض دستگاه خالی می ماند لذا در کنار فرش  9برای بافت فرش پس 

 مانند پلی استر و اکرولیک و پنبهمواد اولیه تابلو فرش ماشینی: الیاف مصنوعی 

 زمان آماده سازی تابلو فرش ماشینی: حداکثر یک هفته



قیمت تابلو فرش ماشینی: قیمت تابلو فرش ماشینی بر اساس عوامل موثر بر کیفیت آن متفاوت است اما مسلما قیت تابلو فرش 

 ماشینی کمتر از تابلو فرش دستباف خواهد بود.

 بافت کالریس:

 پایه کار بافت کالریس باز یک فرش سفید است که در ابعاد تابلو فرش برش می خورد.

 لو فرشروی کاغذی که در ابعاد تابلو فرش است چاپ می شود.سپس نقشه تاب

در مرحله بعد فرش سفید برش خورده وارد دستگاه رنگ پاش یا سابلیمیشن می شود روی فرش سفید نقشه تابلو فرش قرار 

 میگیرد.

 و محکم روی هم پرس می شود و تزریق رنگ عمقی انجا می شود.

 و فرش کالریس: همان جنس تابلو فرش ماشینی می باشد.جنس تابل

 زمان آماده سازی تابلو فرش کالریس: سه روز

 قیمت تابلو فرش کالریس: قیمت تابلو فرش کالریس بسیار ارزان تر از سایر بافت ها می باشد.

 بهترین کیفیت تابلو فرش ماشینی:

 ، متداول ترین نوع بافت ، بافت ماشینی تابلو فرش می باشد.بین بافت های نام برده شده  در

 در بافت ماشینی هم قیمت تابلو فرش ارزان تر از تابلو فرش دستباف می باشد.

 از کیفیت تابلو فرش کالریس است.و هم کیفیت تابلو فرش ماشینی بهتر 

ی دخیل اند از عدی بر کیفیت تابلو فرش ماشیننی و انواع کیفیت بافت عوامل متبدلیل انواع جنس الیاف در بافت تابلو فرش ماشی

 جمله:

 الیاف تابلو فرش ماشینی 

 شانه و تراکم تابلو فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی تابلو فرش ماشینی 

 الیاف تابلو فرش ماشینی:

 در بافت تابلو فرش ماشینی دقیقا مانند بافت فرش ماشینی ، الیاف مصنوعی بکار می رود.

 بهترین تابلو فرش ماشینی با الیاف اکرولیک هیت ست شده بافت زده می شود.

 این الیاف کامال شبیه به الیاف طبیعی عمل می کند.

 لذا نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت تابلو فرش ، یک تابلو فرش دستباف گونه را تحویل ما خواهد داد.

 و می باشد.نخ اکرولیک هیت ست شده بافت آن شبیه به پشم و م

 اصال مانند سایر الیاف مصنوعی پالستیک و مواد نفتی نیست.

 :ماشینی  الیاف متداول در بافت تابلو فرش

 الیاف اکرولیک هیت ست شده 

 الیاف پلی استر 

 الیاف ورژن 



 الیاف بی سی اف 

 الیاف پلی پروپلین 

 :شانه و تراکم تابلو فرش ماشینی

 عرضی تابلو فرش می باشد.شانه یا رچ گره های 

 تراکم کره های طولی تابلو فرش می باشد.

 شانه تاثیر گزار بر پیاده سازی بهتر و ریز بافت تر نقشه تابلو فرش است.

 باشد. تراکم تاثیر گزار بر فشردگی هر چه بیشتر نخ خاب می

 شانه های متداول در بافت تابلو فرش:

 255 

 055 

 2555 

 2155 

 2255 

 تراکم های متداول در بافت تابلو فرش:

 2055 

 1255 

 1125 

 1255 

 3555 

 3255 

 4555 

 بیشتر از عدد شانه و تراکم در تابلو فرش ، پیاده سازی دقیق شانه و تراکم مهم می باشد.

 پالت رنگ بندی تابلو فرش:

 ی رنگی در بافت تابلو فرش ماشینیپالت رنگ بندی یعنی تعداد نخ ها

 تر باشد مسلما تابلو فرش زیباتری را خواهیم داشت.هرچه نخ های رنگی در بافت تابلو فرش بیش

 پالت رنگ بندی تابلو فرش:

 2 رنگ 

 6 رنگ 

 0  رنگ 

 25 رنگ 

 در یک کالم: بهترین تابلو فرش ویژگی 

 بهترین تابلو فرش ماشینی حتما با نخ اکرولیک هیت ست شده باید بافت زده شود.

 به باال 3555شانه با تراکم  2255بلو فرش رای تابلو فرش حداکثر شانه و تراکم را انتخاب کنید یعنی تابعالوه اینکه ب

 رنگ انتخاب شود. 25لت رنگ بندی تابلو فرش و پا



 نقشه ی تابلو فرش:

 فرش ماشینی هستند.نقشه های پیاده شده روی تابلو فرش بسیار مفتاوت از 

 بدلیل سایز کوچک تابلو فرش ، هر نقشه ای روی تابلو فرش قابل پیاده سازی می باشد.

 بدلیل گستردگی نقشه های تابلو فرش در چند گروه دسته بندی می شوند از جمله:

 .تابلو فرش آیه: که شامل تابلو فرش و ان یکاد و آیه الکرسی و چهار قل و سایر آیه های کوچک قرآنی می باشد 

  تابلو فرش روستایی در این شاخه قرار می گیرند.تابلو فرش منظره: تابلو فرش طبیعت و 

  گل رز و تابلو فرش گل و گلدان تابلو فرش تابلو فرش گل: طرحهایی از 

 تابلو فرش باستانی: تابلو فرش فروهر و نقشه پرسپولیس و تخت جمشید و تابو فرش کوروش و ماندانا 

 اشی استاد فرشچیانتابلو فرش مینیاتوری: برگرفته از نقاشی های مینیاتوری و نق 

 تابلو فرش فرانسوی: برگرفته از نقاشی های غربی مانند تابلو فرش شاعر جوان و تابلو فرش پاسور باز 

 تابلو فرش حیوانی: تصویری از حیوانات مانند قو ، ببر ، گربه 

 نقشه ی این تابلو فرش به سفارش مشتری انتخاب میشود و بیشتر تابلو فرش چهره انتخاب می  رش سفارشی:تابلو ف

 شود.

گفت کدام نقشه تابلو فرش بهترین توان کامال به سلیقه مشتری است و نمی  و زیباترین تابلو فرش انتخاب بهترین نقشه تابلو فرش

 می باشد.

 اما مهم تر از نقشه تابلو فرش پیاده سازی دقیق نقشه تابلو فرش و پیاده سازی بی عیب و نقص می باشد.

 کلمات کلیدی:

فرش دستباف , تابلو فرش ماشینی , تابلو فرش کالریس , تابلو فرش چاپی , تابلو فرش , نقشه تابلو فرش , تابلو فرش , تابلو 

 , تابلو فرش ماشینی ارزان زیباترین تابلو فرش , قیمت تابلو فرش ماشینی

  


