
. هر ایل و طایفه ای در ایران طرح فرش اندبودهقوم ها و ایل های ایرانی از دیرباز به هنر فرش بافی مشغول 

را معرفی  هاآناز بقیه هستند که در ادامه  ترشناخته هافرشمخصوص به خودش را دارد اما بعضی از این 

.کنیممی  

 

 فرش بختیاری

زیرا بختیاری ها روش مخصوصی برای نخ گیری از  گیردمیقرار  بادوامی هافرشدر دسته  بختیاریفرش ایل 

. در این طرح فرش به چهار قسمت شوندمیاستفاده  بختیاریخشتی و باغ زیاد در فرش  هایطرحپشم دارند. 

. یکی دیگر از کشدمیو هر قسمت گیاهان و حیوانات مختلف را به تصویر  شودمیچهارتایی تقسیم 

لی بختیاری سخت و محکم بودنش است.قا هایخصوصیت  

 

 فرش افشار

فرش  هایطرح ترینمتداولرفته است.  باالترفرش افشار بسیار کمیاب شده است و به همین دلیل ارزشش هم 

. ترکیب رنگ شوندمیهستند که با طراحی هندسی بافته  قطعه وسط و گوشه واگیره ای، مورب، هایردیفافشار 

باال است  انقدر رودمیقرمز تند و آبی سلطنتی است. جنس پشمی که در فرش افشار به کار  قالی افشار بیشتر از

.کنندمیاستفاده  دیوارکوب عنوانبهبه همین دلیل بسیاری از مردم از فرش افشار  زندمیبرق  تقریباًکه قالی   

 

 فرش قشقایی

ی هافرشبارزه است. طراحی مدالین در مردم قشقایی تاریخ و فرهنگی غنی دارند که ترکیبی از الهام و م

هم در طرح فرش قشقایی استفاده  ضلعیشش. نقوش الماس و لوزی با چهار قالب یا شودمیقشقایی بسیار دیده 

تبدیل به یک اثر هنری زیبا شدند. برخالف  هافرشقشقایی این  باتجربهصبور و  هایبافرشف. به لطف شودمی

طبیعی و  هایرنگو فقط از  زارندمیمردم قشقایی به مراحل تولید فرش احترام فرش  هایتولیدکنندهبقیه 

. به همین علت قالی قشقایی بسیار زیبا و پر از کنندمینیاز دارد استفاده  تریطوالنیکه زمان  هاییتکنیک

ش فرش دیگری بومی و محلی دارد و فرش ایل ایرانی را بهتر از هر نق تصویرسازیجزئیات است. قالی قشقایی 

.دهدمینشان   

 



 فرش گبه

مختلف  هایرنگدر  و طراحی خاص و جالب دارد که از اشکال هندسی ودشمیبافته  هازنتوسط  معموالًگبه 

با نخ پشم  شدهبافتهگبه طبیعی، ضخیم و  قالی ی ایرانی است.هافرش ترینسنتیگبه یکی از .شودمیتشکیل 

بیشتر برای  طورهمینبرای همین ضخیم است.  شدهمیبیدن عشایر استفاده است. گبه بیشتر برای خوا سازدست

نوع فرش ایرانی است. طراحی و نقوش گبه ها یا  ترینارزانو برای همین یکی از  شدهمیاستفاده شخصی بافته 

بومی است. طبیعتذهنی یا برگرفته از حیوانات بو   

 

 فرش بلوچ

زیرانداز نماز و دعا، پوشاندن حیوانات یا پوشاندن زمین برای نشستن هنگام غذا  عنوانبهسنتی  طوربهفرش بلوچ 

تیره، بنفش، قرمز، آبی و عاجی است. طرح اشکال  ایقهوه. ترکیب رنگ فرش بلوچی از شدمیخوردن استفاده 

 ترتیرهرش ف هایرنگ شودمیکه باعث  شودمیدارند در فرش بلوچ زیاد دیده  رنگسیاههندسی که دور گیری 

و پیدا کردن فرش بلوچی سایز بزرگ کار  شدمیکوچک بافته  سایزهایدر  معموالًبه نظر بیایند. فرش بلوچ 

 سختی است.

 

 

 

 


