
. هر منطقه در ایران طرح فرش مخصوص به خودش را دارد و شودمی بندیدستهفرش ایرانی بر اساس منطقه 

اول فرش ایرانی بر اساس اسم شهر است. فرش های شهری  بندیدستهاسم فرش برگرفته از اسم منطقه است. 

. در ادامه فرش شوندمیفرش بافته بهترین کیفیت را دارند زیرا برای خرید و بازاریابی توسط استادان بافندگی 

.کنیممیایرانی شهر های مختلف را معرفی   

 

 فرش نایین

قرن دهم را دارد. برخالف بیشتر فرش های ایرانی، فرش هایی که  مسجدهاینایین شهری است که در خودش 

رنگ خاص باعث . این ترکیب شوندمیآبی، عاجی و صورتی  یهارنگبیشتر شامل  شوندمیدر این شهر بافته 

از ترکیب پشم و  معموالًو  کندمیمعروفیت فرش نایین شده است. فرش نایین از نقوش گل در طراحی استفاده 

فرش . شوندمیسنتی بافته  الگوهای. این فرش ها هم در داخل و هم خارج از شهر نایین با شودمیابریشم بافته 

به همین  رسدمیهم  مترمربعگره در  میلیونیکضی مواقع به بسیار باالیی دارد حتی در بع یگرهنایین تعداد 

 علت کیفیت بافت مثال نزدنی دارد و گران قیمت هستند.

 

 فرش اصفهان

، مسجدهاتوریستی معروف ایران است و فرهنگ و تاریخ بسیار غنی دارد.  قصدهایمشهر اصفهان یکی از 

. فرش اصفهان با کنندمیکه نقش مهمی در طراحی فرش ایفا زیادی در اصفهان وجود دارند  هایکاخو  هاامارت

.اندشدهگرفتهالهام  مسجدها کاریکاشیو  هاکاخکه از باغ  شودمیبافته  هاییطرحنقوش گل و   

متقارن است و به همین علت  کامالً. نقوش و طراحی فرش اصفهان شودمیفرش اصفهان با پشم و ابریشم بافته 

دارد. ترکیب رنگی فرش اصفهان آرام و مطلوب است و برای استفاده در معماری و طراحی زیبایی بصری خاصی 

مناسب است. کامالًداخلی الکتریسم، مدرن و امروزی   

 

 فرش قم

. راحی و نقوش این فرش از شودمیشهر قم منبع فرش ابریشم است. فرش ابریشم قم در هیچ جای دنیا پیدا ن

و ترکیب رنگ جواهر مانند  شوندمی هاگل، حیوانات و هاباغ، ایدایره نقوششامل و  شوندمیسراسر ایران گرفته 



باال و استفاده از نخ ابریشم  یگرهدارند. یکی از دالیل معروف بودن فرش قم جزئیات بسیار باالی آن است. تعداد 

فرش های ایرانی کرده است. ترینلوکسدر بافت، فرش قم را تبدیل به یکی از   

 

زتبری  

بزرگ در وسط که با  ایدایرهشهر های ایران است. فرش تبریز شامل یک طراحی  ترینبزرگتبریز یکی از 

و بید مجنون الهام  هاباغگل،  هایشکوفه. طراحی نقوش فرش تبریز از شودمیاست  شدهاحاطهجزئیات فراوان 

ر تمام دنیا است، فرش تبریز عالی بافته شهر تبریز یکی از مراکز بافندگی فرش د کهازآنجایی. شودمیگرفته 

و ترکیب رنگی  شودمیو کیفیت بسیار باالیی دارد. فرش تبریز از ترکیب پشم، پنبه و ابریشم بافته  شودمی

 یادآور کامالً. فرش تبریز شودمیقرمز، خرمایی، ارغوانی و طالیی ی هارنگبسیار جیغ و شلوغی دارد که شامل 

است. شدهثبتیل ایرانی است که در ذهن هر انسانی با رنگ قرمز طراحی سنتی و فرش اص  

 

 

 


