
 :ماشینی فرش تابلو خرید

 از گذشته تا کنون هنر لالی بافی در ایران رواج داشته است.

 بطوری که لالی دستباف ایرانی در سراسر جهان معروف است.

 در کنار فرش دستباف ، تابلو فرش دستباف نیز شکل گرفتند.

 طیف بافت فرش در ایران بدین صورت است که:

 پس تابلو فرش دستباف ، فرش ماشینی و سپس تابلو فرش ماشینیفرش دستباف س

امروزه تابلو فرش ها نیز جز لوازم لوکس در هر خانه ای نیاز هستند و نیز به دلیل سایز و ابعاد کوچک تابلو فرش ، براحتی 

 هر نمشه تابلو فرش را می توان پیاده سازی کرد.

 تابلو فرش ماشینی چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟؟ در ادامه مماله توضیح می دهیم.اما اینکه زمان خرید 

 نوع بافت تابلو فرش:

 همانطور که اشاره کردیم دو نوع بافت متداول از تابلو فرش وجود دارد:

 نوع دستباف .1

 نوع ماشینی .2

 ف:تابلو فرش دستبا

تابلو فرش دستباف بصورت دارهای لالی کوچک و به دست هنرمندان سرای ایرانی بصورت خانگی و یا بصورت کارگاهی 

 بافت زده می شوند.

بطوری که شهر سردرود تبریز مرکز بافت تابلو فرش دستباف ایران می باشد که زیباترین و گران ترین تابلو فرش دستباف 

 الحظه می کنیم.ایران را در این شهر م

 تابلو فرش ماشینی:

 دو نوع شیوه بافت ماشینی داریم:

 بافت ماشینی 

 چاپ ماشینی 

 ، تابلو فرش نیز بافت زده میشود.باشد که در کنار فرش ماشینی ی می شیوه بافت ماشینی: همان شیوه بافت فرش ماشین

 چاپی: در این روش یک تابلو فرش سفید در والع یک تابلو فرش ماشینی با نخ سفید و بی رنگ بافت زده میشود. شیوه بافت

 تابلو فرش سفید تزریك می شود. اش به عمكو سپس نمشه ی تابلو فرش توسط دستگاه سابلیمیشن یا رنگ پ

 چاپ روی تابلو فرش بیشتر برای تابلو فرش چهره و تابلو فرش شخصی و تابلو فرش سفارشی مناسب است.

 دسته بندی نمشه تابلو فرش:

 لو فرش لابل پیاده سازی می باشد.بدلیل سایز کوچک تابلو فرش هر طرح و نمشه ای روی تاب

 طرح منظره:( 1

 تابلو فرش منظره ، بافت مناظر طبیعی و بکر می باشد و بیشتر نشات گرفته از منازل روستایی می باشد.



 در این نمشه به چشم می خورد. طرح برکه و لایك و یا طرح پل های چوبی

 ( طرح گل:2

 گل همانطور که مشخص است در بردارنده گل های تزیینی و طرح گل با گلدان می باشد.تابلو فرش 

 طرح فرانسوی:( 3

طرح این طرح شامل مهمانی و بزم جمع های اروپایی است که بیشتر برگرفته از نماشی های معروف فرانسوی می باشد مانند 

 پاسور باز و طرح شاعر جوان

 ( طرح مینیاتوری:4

 مینیاتوری می باشد. مانند نماشی استاد فرشچیان و ضامن آهوهنرمندان نماشی این تابلو فرش برگرفته از طرح 

 ( طرح آیه و لرآنی:5

 برگرفته از آیات معروف لرآنی مانند و ان یکاد و آیه الکرسی و چهارلل می باشد.آیه تابلو فرش 

 ( طرح ایران باستان:6

 این تابلو فرش برگرفته از تصویر تخت جمشید و پرسپولیس و نمشه ی فروهر می باشد. و یا تابلو فرش از تصویر شاهان ایرانی

 تابلو فرش ماندانا و کورورش

 ( طرح حیوانات:7

 برگرفته از نمشه ی حیوانات می باشد مانند نمشه ی لو ، ببر و اسب

 ش حیوانات بیشتر مورد پسند کشورهایی نظیر عراق می باشد.این تابلو فر

 ( طرح ترکیبی:8

 این تابلو فرش برگرفته از تندیس ها و تصاویر سنتی ایرانی می باشد.

 تندیس هایی مانند لیدی گودی وا و نیز تصویر زنان و لباس های دوران هخامنشی

 ( طرح چهره:9

 این تابلو فرش که بنام های تابلو فرش سفارشی , تابلو فرش تبلیغاتی , تابلو فرش چهره معروف است.

 نمشه این تابلو فرش کامال شخصی می باشد و طبك عکسی است که شما ارسال می کنید.

 پر فروش ترین طرح های تابلو فرش:

 در بین نمشه های تابلو فرش بعضی از نمشه ها بسیار پرفروش تر هستند از جمله:

 تابلو فرش آیه و تابلو فرش و ان یکاد 

 تابلو فرش منظره 

 تابلو فرش مینیاتوری 

 تابلو فرش چهره و شخصی 

 تابلو فرش شاعر جوان 

 تابلو فرش گل 

 تابلو فرش لیدی گودی وا 



 

 مراحل بافت تابلو فرش:

 کال مراحل بافت تابلو فرش در سه مرحله کلی خالصه می شوند:

 مرحله طراحی نمشه 

  مرحله بافت 

 مرحله تکمیل و آهار 

 در ادامه تمام مراحل را توضیح می دهیم

 ابلو فرش:مرحله طراحی نمشه ت

نحوه پیاه سازی و طراحی نمشه تابلو فرش بدین صورت است که ابتدا نمشه تابلو فرش روی کاغذ کشیده می شود و یا توسط 

 دوربین گرفته میشود.

 سپس این نمشه با توجه به پالت رنگ بندی دستگاه و کیفیت بافت تابلو فرش طراحی می شود.

 ه بافت و رنگ بندی دستگاه ، نمشه های مخصوص به خود را دارند.معموال هر شرکت فرشی با توجه به دستگا

 مرحله بافت:

 ماتیک پیاده سازی می شود.نمشه ی مورد نظر به دستگاه بافنده داده می شود و سپس روی دستگاه بصورت اتو

 پیاده سازی نمشه ی تابلو فرش بسیار مهم می باشد.

 بدون نمص از چند لحاظ داشته باشیم: ک تابلو فرشپس از بافت ما باید ی

 پیاده سازی دلیك شانه و تراکم 

 استفاده از بهترین نخ برای تابلو فرش 

 پیاده سازی دلیك نمشه تابلو فرش بدون عیب و نمصی 

 پیاده سازی دلیك سایز تابلو فرش 

 یکدستی در ارتفاع خاب تابلو فرش 

 یکدستی در نمشه ی تابلو فرش 

  عدم سوختگی و عدم تیغ خوردگی حین بافت تابلو فرش 

 توجه داشته باشید:

اشینی، ماشین صنعتی بطور اتوماتیک دو عدد فرش و یا تابلو فرش بصورت لرینه تولید نی تابلو فرش و یا فرش مدر بافت ماشی

 میکند 

 که یکی با خاب رو می باشد و یک با خاب زیر

 مرحله تکمیل و آهار:

 در این مرحله اگر اشکاالتی حین بافت تابلو فرش رخ داده شود توسط رفو گری کامال رفع می شود.

و فشار سطح تابلو فرش و ارتفاع تابلو فرش را دهی  رطوبت برس زدن و تراش و نیز که شد توسط عملیاتهمچنین وارد آهار 

 یکدست می کنند.

 و در نهایت ریشه و زیگزاگ تابلو فرش انجام میگیرد.

 نحوه سفارش تابلو فرش:



 که از تابلو فرش انتظار دارید ، نمشه ی تابلو فرش را انتخاب کنید. ابتدا با توجه به سلیمه و نوع کاربردی

سپس کیفیت بافت تابلو فرش را انتخاب کنید، کیفیت بافت شامل: نخ تابلو فرش ، شانه و تراکم و پالت رنگ بندی تابلو فرش 

 است.

 فرش:  همچنین سایز تابلو فرش را انتخاب کنید: سایز های متداول تابلو

 55 35 

 55 75 

 55 155 

 75 155 

 155 155 

 رش را ارائه می دهند(ب تابلو فلاب و چارچوب تابلو فرش را انتخاب کنید. ) اکثر مراکز فروش تابلو فرش معموال چند طرح لا

 پخش عمده تابلو فرش ماشینی:

 اولین و معتبرترین مرکز فروش تابلو فرش می توان به شهر فرش کاشان اشاره کرد.

کننده فرش دستباف و سپس فرش ماشینی و تابلو لدیم بعنوان مرکز تولید کیلومتری شهر لم لرار دارد و از  155این شهر در 

 فرش بوده است.

واحد تولیدی فرش و سجاده فرش و تابلو فرش و گلیم  1555بطوری که در این شهر چهار شهرک صنعتی بافت فرش با بیش از 

 لیت می کند.فرش فعا

م محبوبیت بسیار زیادی داشته است و نیز در بعد از شهر فرش کاشان می توان به شهر مشهد اشاره کرد ، فرش مشهد نیز از لدی

 اشینی مشهد نیز بسیار معروف است کنار آن تابلو فرش م

 که یکی از مراکز معتبر فروش تابلو فرش در مشهد  تابلو فرش دارکوب می باشد.

همچنین شهر تبریز که منشا و ریشه بافت تابلو فرش دستباف در شهر تبریز بوده است و تابلو فرش دستباف تبریز نه تنها در 

 ت.ایران بلکه در جهان معروف اس

 کلمات کلیدی:

تابلو فرش ماشینی , لیمت تابلو فرش ماشینی , تابلو فرش چهره , تابلو فرش منظره , تابلو فرش گل , پخش عمده تابلو فرش 

 لیمت تابلو فرش ماشینی دیجی کاال , لیمت تابلو فرش ماشینی ارزان, تابلو فرش ماشینی مشهد ,  ماشینی


