
 

 

 

 گزارش در مورد فرش دستبافت وماشینی در کشور  تونس

 

 ،در تونس انواع گلیم فرش وفرش بافته می شود وبا طرحهای فرش مرگوم در منطقه جنوب تونس مثل تطاوین

مناطق جنوبی تونس ،فرش بربری ،فرش ظریف قیروان ،فرش قفصه  ودیگر فرشها  تقسیم بندی می  هایفرش 

 گردند.بعضی فرشها مثل فرشهای منطقه قیروان دارای طرحها ونقشه های عثمانی وعربی هستند.

 در اکثر استانها و والیات تونس مثل استانهای سیدی بوزید ،قیروان ،قفصه،تطاوین سیلیانه،صفاقس 

به حرفه بافت فرش دستبافت اشتغال دارند.این فرشها از پشم گوسفند ،پنبه ،یا پشم دیگر حیوانات اهلی مثل  ،کاف

. در امار صادرات تونس صادرات این نوع که در سایزهای مختلف کوچک وبزرگ بافت می شوند بز یا شتر هستند

فرشهای واکثر  های اروپایی احصاء می شودفرشها وگلیم فرشها تحت عنوان صنایع دستی تونس به برخی کشور

.اروپایی  بازدید کننده از تونس خریداری می شود مذکور توسط توریستها ی  

 طبق استعالم از وزارت بازرگانی تونس واردات هر گونه فرش دستبافت  به این کشورممنوع می باشد.



 



 

 

 

 

 

 

 فرش ماشینی



وفرشهای متنوع با طرحهای مختلف سنتی  ماشینی اشتغال دارند در تونس شرکتهای مختلفی به تولید وبافت فرش

از جمله می  ومدرن  ودر سایزهای کوچک وبزرگ تولید می کنند که از گذر تصاویر ذیل بخوبی مشهود است و

  به شرکتهای ذیل اشاره داشت : توان

شرکت )رویال تاپی *(تولید کننده انواع فرشهای ماشینی ،کفپوش ،دیوار کوب ،موکت فرش ،اشاره نمود این  -

 کارخانه د ر شهر مقرین در نزدیکی تونس پایتخت قرار دارد.

فرشهای کوچک ،سجاده های نماز ،روتختی ،رو بالشتی ،رومیزی می باشد. کننده شرکت) ستیفال *(نیز تولید-  

)اس ت اف *( به تولید انواع فرش ماشینی  وموکت فرش در ابعاد  1982سی پوست مصنوعی از سال شرکت تون-

 مختلف در شهر منستیر اشتغال دارد.

 

 

شرکت )النجاح دکور*( یکی دیگر از شرکتهای تولید کننده گلیم فرش وفرش ماشینی ،پارچه پرده ای ،چمن -

است.مصنوعی ،پارکت ،کفپوش ،پارکت،کاغذ دیواری ،  

با مدیریت  1990است که از سال  شرکت )آرتکس*(نیز تولید کننده انواع گلیم فرش وفرشهای ماشینی ،ظریف-

 اقای فیصل حبشی کار می کند.
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TUNISIENNE DE 

FOURRURE   
 

Tapis  

 
 

Tapis berbère  

 
 

Tapis moderne  

 
 

Tapis "modèle 1 "  

 
 

Tapis "ZÈBRE"  

 
 

Tapis "modèle 2"  

 
 

Tapis "BERBÈRE 

"  

  

 

 

 
STE ARTEX  

 
 

Klim  

 
 

Klim  

 
 

Klim  

 
 

Klim  

 
 

Klim  

 
 

Margoums  

 
 

Margoums  

 
 

Margoums  

voir plus  

 
 

Tapis fins  

 
 

Tapis fins  

 
 

Tapis fins  

 
 

Tapis fins  
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STE DE 

TISSAGE 

VELOURS   
 

Tapis Bagdad  

 
 

Tapis Basra  

 
 

Tapis Tahran  

 
 

Tapis Boukhara  

 
 

Tapis Istambul 

 
 

Tapis Dogga 

 
 

Tapis Sfax 

 
 

Tapis de prière 

Haramain 

 

 
 

Tapis de prière: 

Mehrab 2  

    

 
 

 

 
 

 
 

طبق استعالم از وزارت بازرگانی تونس واردات هر گونه فرش ماشینی به این کشور ممنوع می باشد وفقط مجوز 

خاص برای واردات فرشهای بسیار کوچک در حد سجاده نماز  داده می شود.بسیار  

قیروان که از جمله در شهر مالحظات :همانطور که می دانید صنعت فرش بافی سنتی از قرنها قبل در این کشور 

میالدی در تونس بنا نهادند ،رواج داشته است وقیروان در میراث جهانی  670اعراب مسلمان ان را در سال 

یونسکو به ثبت رسیده است.مورخان گفته اند :قیروان چهارمین شهر مقدس بعد از مکه ،مدینه ،وقدس است 

 ودالیل زیادی برای ان نقل که در این مقال نمی گنجد.

خی فرشهای دستبافت این منطقه ضخیم وپرداخت نشده بوده وبخاطر همین امر مورد استقبال زیادی قرار البته بر

نگرفته اند .وزارت توریسم وصنایع دستی تونس نیز از همتای ایرانی خود یعنی سازمان میراث فرهنگی 
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بخاطر رقابتهای حرفه  وگردشگری در خواست اموزشهای نوین فرش بافی وگلیم بافی را نموده که طرف ایرانی

 ای از انتقال این اموزشها  طفره رفته است.

 البته اکثر مردم تونس از طرحهای فرش ایرانی وکیفیت فرش دستبافت ایران بخوبی اطالعات واگاهی دارند.

در رابطه با فرش ماشینی نیز واردات این نوع فرش نیز مانند فرش دستبافت در تونس ممنوع می باشد .با این 

وجود برخی برندهای فرش ماشینی که بطور غیر رسمی وارد این کشور شده است مانند فرش ماشینی پایتخت 

 ،فرش ماشینی کویر یزد در بازار داخلی فروش فرش ماشینی کشور تونس مشاهده شده است.

 

/Royal tapis/www.sen-decors.com/ www.stivel.com-stivel-info@stivel.net* 

www.tunisartex.com/Stf  



 

وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تونس–تهیه وتنظیم گزارش :مجید قربانی فراز   




