
 طرح تابلو فرش:

شود. یران محسوب میمنحصر به فرد ا یاز خنرها یکیتابلو فرش در کنار فرش   

را دارد. یژه ایگاه ویز در جهان جایبخصوص تابلو فرش دستباف تبر یرانین تابلو فرش دستباف ایهمچن  

نسبت به فرش دستباف از آن خود کرده  یانریرا در منازل ا یشتریسهم ب ینیشرفت در صنعت ، فرش ماشیهمانطور که با گذشت زمان و پ

 اند.

ز در کنار تابلو فرش دستباف شروع به بافت شده است.ین ینیتابلو فرش ماش  

ماشینی می باشد.بلو فرش دستباف ، بسیار بیشتر از بافت تابلو فرش زحمت بافت تااما   

 لذا قیمت تابلو فرش دستباف نیز بسیار بیشتر از تابلو فرش ماشینی می باشد.

 شباهت و تفاوت تابلو فرش و فرش:

ندارند.با هم  اوتیهیم مقایسه کنیم  در نحوه بافت چنان تففرش با  ا با ر اگر تابلو فرش  

 تنها تفاوت فرش و تابلو فرش ، در اندازه و نقشه تابلو فرش و فرش می باشد.

 بدلیل اندازه کوچک تابلو فرش ، انواع طیف گسترده ای از نقشه های تابلو فرش وجود دارند.

رش بسیار کمتر از قیمت فرش ماشینی می باشد.همچنین قیمت تابلو ف  

 

 زمان خرید تابلو فرش به چه نکاتی باید توجه شود؟

یت باطنی را انتخاب رعایت نکات اصولی هنگام خرید تابلو فرش ، یک تابلو فرش درجه یک هم از نظر کیفیت ظاهری و هم از نظر کیفبا 

 کنید.

تابلو فرش خود را انتخاب کنید: طرح ابتدا  

تابلو فرش بر اساس سلیقه و بر اساس سبک زندگی شما می باشد.انتخاب طرح   

 ابتدا ببینید که تابلو فرش را برای چه دکوراسیونی می خواهید.

استفاده کنید. 05در  05ا باید از تابلو فرش با ابعاد کوچک مانند کوچک باشد شم ماش اگر ابعاد دکوراسیون  

نیز استفاده کنید. 055در  05در منزل های بزگ به سبک کالسیک می توانید از تابلو فرش های   

.همچنین با توجه به نوع دکوراسیونتان که به سبک سنتی نزدیک تر است و یا به سبک مدرن طرح تابلو فرش را انتخاب کنید  

 در کل طرح های متداول تابلو فرش به شرح زیر هستند:

 تابلو فرش آیه 

  فرش منظره و طبیعتتابلو 

 تابلو فرش فرانسوی 

 تابلو فرش حیوانات 

 تابلو فرش مینیاتوری 



 تابلو فرش ایران باستان 

 تابلو فرش گل و گلدان 

 تابلو فرش چهره 

 جنس تابلو فرش را انتخاب کنید:

 تخاب تابلو فرش عالوه بر طرح تابلو فرش و ابعاد تابلو فرش سایر نکات را نیز باید در نظر بگیرید و انتخاب کنید.در مورقع ان

 .بعنوان مثال کیفیت بافت تابلو فرش که شامل شانه و تراکم است باید خود انتخاب کنید 

 ید خودتان انتخاب کنید.کیفیت نخ تابلو فرش را با 

 .پالت رنگ بندی تابلو فرش را بایید انتخاب کنید 

 .درجه بندی تابلو فرش را در نظر بگیرید 

 نحوه انتخاب کیفیت بافت تابلو فرش:

 کیفیت بافت تابلو فرش شامل شانه و نیز تراکم است.

 شانه و تراکم تابلو فرش ماشینی مانند انتخاب شانه و تراکم فرش ماشینی می باشد.

می باشد. 0055و بیشترین شانه  055کمترین شانه برای تابلو فرش   

شانه یک تابلو فرش دستباف گونه تمام عیار و ریز نقش و نگار خواهد بود. 0055مسلما تابلو فرش   

می باشد. 0555و بیشترین تراکم  0055کمترین تراکم نیز برای تابلو فرش   

اهیم داشت.با افزایش تراکم یک تابلو فرش فشرده و مستحمی را خو  

 نکته مهم در کیفیت بافت:

سازی دقیق شانه و تراکم می باشد.می باشد ، پیاده  آنچه که در کیفیت بافت تابلو فرش مهم  

را تشخیص دهید: 0555شانه با تراکم  0055خب به شما یاد می دهیم که تابلو فرش   

م.گره داری 0055یعنی در یک متر یا صد سانت از عرض تابلو فرش  00555ابتدا اینکه بدانید شانه   

گره داشته باشیم. 005پس اگر از پشت تابلو فرش ده سانت را جدا کنیم باید   

گره داریم. 0555قد از تابلو فرش  متر یا صد سانت یعنی با در یک 0555برای تراکم نیز بدین شکل عمل می شود که در تراکم   

م.گره داشته باشی 055جدا کنیم باید  از پشت پس وقتی که ده سانت از قد تابلو فرش را  

ز پشت تابلو فرش حساب کنید؟چرا گفتیم گره ها را ا  

براحتی پیداست. وزیرا در پشت تابلو فرش چون ارتفاع نخ خاب نداریم و صاف و یکدست است ، اندازه گره ها ثابت می باشد   

 نحوه انتخاب کیفیت نخ تابلو فرش:

 تابلو فرش ماشینی نیز بدلیل بافت ماشینی مانند فرش ماشینی از الیاف مصنوعی در بافت آن استفاده می کنند.

 :الیاف مصنوعی کیفیت های کامال متفاوتی را دارند مانند 

 الیاف اکرولیک هیت ست شده 

 الیاف پلی استر هیت ست شده 

 ف پلی پروپلینالیا 

 الیاف بی سی اف 



 الیاف تک نخ 

 بهترین الیاف مصنوعی در حال حاضر در بازار فرش اختصاص به الیاف اکرولیک هیت ست شده دارد.

 الیاف اکرولیک هیت ست شده عالوه بر اینکه جنس بسیار خوبی دارد و اصال مواد نفتی و پالستیکی ندارد.

 می باشد. رطوبتهمچنین عایق بسیار خوبی در برابر حرارت و نیز در برابر 

 نکته مهم در انتخاب الیاف تابلو فرش:

 شما باید بتوانید تابلو فرش با نخ اکرولیک را تشخیص دهید.

 اد نفتی نباید در بافت تابلو فرش حس شود.بدین شکل که تابلو فرش را بو کنید ، بوی پالستیک و مو

 همجنین تابلو فرش را لمس کنید ، بدین شکل که زبری در  بافت تابلو فرش نباید باشد.

 نباید حس شود.ا الیاف بهم یهمچنین اینکه موقع لمس تابلو فرش ، چسبندگ

 پالت رنگ بندی تابلو فرش:

 ش استفاده می شود.پالت رنگ بندی یعنی تعداد نخ های رنگی که در بافت تابلو فر

 .رنگ هستند 05تا  0های رنگی بین  این نخ

 تر خواهد بود.بلو فرش زیبامسلما که هرچه تعداد نخ های رنگی تابلو فرش بیشتر باشد ، نقشه تا

 نکته مهم در پالت رنگ بندی:

 نخ های رنگی تابلو فرش ، به ثبات نخ های رنگی تابلو فرش توجه کنید.داد بجای توجه به تع

 ثبات نخ های رنگی تابلو فرش بسیار مهم است که هنگام شست و شو و به مرور زمان ، کمرنگ نشود.

 .برای تشخیص ثبات نخ های رنگی تابلو فرش ، کافیست که یک پارچه سفید و نمناک روی تابلو فرش بکشید

 که پارچه سفید و نمناک رنگی نشد نتیجه حاصل می شود که نخ های رنگی ثبات خوبی دارند.اگر  

 درجه بندی تابلو فرش را در نظر بگیرید:

 تابلو فرش نیز درجه کیفی دارد و از درجه یک تا درجه پنج دارد 

  یک ویژگی های زیر را داشته باشد:فرش درجه 

 .کیفیت نخ تابلو فرش را چک کنید که بهترین کیفیت باشد 

 رسی کنید که شانه و تراکم دقیقا اجرا شود.کیفیت شانه و تراکم را بر 

 ابلو فرش را از پشت فرش چک کنید که به یک اندازه باشند.گره های ت 

  را چک کنید که بدون عیبی پیاده سازی شود.نقشه تابلو فرش 

 .ارتفاع خاب تابلو فرش یکدست و یک اندازه باشد 

 ستیآهار تابلو فرش یکدست باشد بدون کمی و کا 

 کلمات کلیدی:

ی کاشان ماشینش رتباف , قیمت تابلو فرش ماشینی , تابلو فرش ماشینی مشهد , تابلو فتابلو فرش , تابلو فرش ماشینی , تابلو فرش دس

 روش عمده تابلو فرش , قیمت تابلو فرش ماشینی ارزان , تابلو فرش ماشینی دیجی کاال , تابلو فرش ماشینی تبریز, ف


