
 :دانستنی های فرش ماشینی

 فرش ماشینی حدودا چندین دهه است که بطور جدی در ایرات بافت زده می شود.

 و با قطعیت می توان گفت که فرش ماشینی ایران بهترین نوع فرش ماشینی در جهان می باشد.

 در واقع یکی از صادرات مهم ایران به خارج از کشور فرش ماشینی می باشد.

فرش ماشینی آنچه که برای خریداران فرش مهم می باشد ، خرید فرش ماشینی مرغوب   در کنار بافت

 و خرید محصوالت فرش می باشد.

لذا در این مقاله دانشنامه ای از فرش ماشینی را به شما ارائه میدهیم که هنگام خرید فرش ماشینی به 

 آسانی بتوانید فرش با بهترین کیفیت را خریداری کنید.

 دانستنی های فرش ماشینی:

 از جمله عوامل مهمی که هنگان خرید فرش باید بدانیم عبارتند ازک

 الیاف فرش .1

 شانه و تراکم فرش .2

 دستگاه فرش ماشینی .3

 طرح و نقشه فرش ماشینی .4

 سایر محصوالت جانبی از فرش ماشینی .5

 کار برده شده در فرش ماشینی:الیاف ب

 منظور از الیاف همان نخ و جنس نخ فرش ماشینی می باشد.

 جنس نخ های بکار برده شده در فرش ماشینی از باالترین کیفیت تا پایین ترین کیفیت را داراست.

 از جمله ی این نخ ها:

 نخ اکرولیک 

 نخ پلی استر 

 نخ بی سی اف 

 ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.در یک کالم بهترین نوع نخ در فرش 

 

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

منظور از شانه فرش ماشینی تعداد گره های بکار برده شده در یک متر افقی از فرش ماشینی می 

 باشد.

 با افزایش شانه در فرش ماشینی کیفیت ظاهری فرش بیشتر شده و ریز بافت تر می شود.

 در فرش ماشینی ، فرش دستباف گونه خواهید داشت. بعبارتی با افزایش شانه



منظور از تراکم فرش ماشینی تعداد گره های بکار برده شده در یک متر عمودی از فرش ماشینی 

 می باشد.

 با افزایش تراکم فرش ماشینی کیفیت باطنی و استحکام فرش ماشینی بیشتر می شود.

نیز خواهد شد و مفروش شدن فرش راحت تر با افزایش تراکم فرش در واقع فرش شما سبک تر 

 خواهد شد.

 

 نوع دستگاه بافنده در فرش ماشینی:

هرچه دستگاه بافنده فرش ماشینی به روز تر و پیشرفته تر باشد هم کیفیت ظاهری فرش بهتر خواهد 

 شد و هم کیفیت باطنی فرش بهتر خواهد شد.

تری از پود در فرش ماشینی تولید می کنند در واقع دستگاه های پیشرفته فرش ماشینی، رچ اضافه 

 که موجب استحکام بیشتر نخ می شود.

درمیان دستگاه های بافنده فرش ماشینی ، بهترین نوع دستگاه ها را می توان به دستگاه شونهر آلمان 

 و وندویل بلژیک اشاره کرد.

 

 طرح و نقشه فرش ماشینی:

ماشینی شدن بافت فرش ها ، تنوع طرح و نقش فرش در مورد نقشه فرش ماشینی باید گفت که بدلیل 

 ماشینی بسیار گسترده می باشد.

 بطوری که کال فرش ماشینی را به دو دسته کلی تقسیم بندی می کنند:

 فرش ماشینی طرح سنتی و کالسیک .1

 فرش ماشینی طرح مدرن و فانتزی .2

 فرش ماشینی کالسیک:

 ای فرش ادستباف می باشد.نقشه این نوع ازفرش ماشینی بر گرفته از نقشه ه

و طرح های سنتی و اصیل ایرانی مانند ترنج و ترمه و گل های معروف قالی در این گروه قرار 

 دارد.

 از جمله طرح های پر فروش فرش ماشینی سنتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 فرش طرح افشان ، فرش طرح شکارگاه ، فرش طرح ناردون ، فرش طرح باغ معلق

 

 فرش ماشینی مدرن:

 این نوع فرش ماشینی در طرح و نقشه کامال متفاوت از فرش سنتی می باشد.



در واقع از نقشه های مدرن و ساده با رنگ بندی خنثی مانند سفید و طوسی و صورتی و آبی استفاده 

 می شود.

 فرش مدرن با سبک آپارتمان نشین و دکوراسیون مدرن امروزی کامال منتطبق است.

 مدرن دارای انواع شاخه های مختلفی می باشد از جمله: فرش

 فرش شنل 

 فرش ترک 

 فرش شگی 

 گلیم فرش 

 گبه 

 فرش چهل تکه 

 فرش فریز 

 فرش کودک 

 در مورد هر یک از دستبه بندی های فرش فانتزی در یک جمله توضیحی می دهیم:

 فرش شنل:

 فرش شنل به فرش با افت و خیز گفته می شود.

برجستگی ها و فرورفتگی هایی می باشد که با توجه به طرح و نقشه آن این  یعنی این فرش دارای

برجستگی ها را در آن ایجاد می کنند که حالتی سه بعدی می گیرد و به فرش سع بعدی نیز معروف 

 است.

 فرش ترک:

 نقشه فرش ترک، برگرفته از نقشه فرش ماشینی ترکیه می باشد.

 با رنگ بندی ساده و کمرنگ وجود دارد.که طرح های گل و پروانه و فانتزی 

 فرش شگی:

فرش شگی به فرش پرز بلند معروف است. در واقع خاب فرش از خاب فرش های معمولی بسیار 

 بلند تر می باشد.

 گلیم فرش:

 گلیم فرش با دستگاه مخصوص بافت گلیم فرش بافت زده می شود.

است و بهترین انتخاب برای فرش آشپزخانه و مانند گلیم فرش دستباف نخ خاب ندارد و بسیار سبک 

 می باشد.

 گبه:

 گبه فرش ماشینی بر گرفته از نقوش گبه های دستباف و سنتی می باشد.

 فرش چهل تکه:



در واقع فرش چهل تکه برگرفته از فرش چهل تکه دستباف است یعنی نقشه فرش بدین شکل است که 

 قرار داده ایم. انگار چند نوع نقشه فرش را کنار هم بصورت پازل

 فرش فریز:

 فرش فریز نیز نخ خاب کمی دارد و بصورت پرز بریده است و بسیار سبک است.

 سایر محصوالتی که کنار فرش ماشینی تولید می شوند:

 در کنار فرش ماشینی محصوالت جانبی زیادی نیز شکل گرفته از جمله :

 پشتی و پادری 

 سجاده فرش 

 تابلو فرش 

 

 سجاده فرش:

 طور که از نام سجاده فرش مشخص است ، فرشی مخصوص مساجد است.همان 

 سجاده فرش ماشینی دقیقا روی دستگاه فرش ماشینی بافت زده می شوند.

 اما از نظر سایز و اندازه و از نظر طرح و نقشه با فرش ماشینی متفاوت اند.

سانتی  66تقریبا  در واقع سجاده فرش ها بصورت رول های مستطیلی بافت زده می شود با عرض

 متر و طول زیاد 

 این ویژگی و اندازه سجاده فرش باعث شده که هم مفروش نمودن سجاده فرش ها آسان باشد.

 هم اینکه تمام نقاط مسجد با هر اندازه ای را براحتی پر کنند و مفروش کنند.

 باشد. طرح و نقشه ی سجاده فرش ها بطوری است که متناسب با فضای معنوی و عرفانی می

 تابلو فرش ماشینی:

 متر می باشد. 12عرض یک دستگاه بافنده فرش ماشینی

 متر از دستگاه عمال خالی می ماند. 3متری  9لذا هنگام بافت فرش 

 لذا این سه متر خالی را اختصاص به بافت تابلو فرش ماشینی می دهند.

 دستباف می باشد. طرح و نقشه تابلو فرش های ماشینی بسیار متنوع تر از تابلو فرش

 و نیز قیمت تابلو فرش ماشینی نیز بسیار متناسب تر از تابلو فرش دستباف است.

 لذا استقبال از خرید تابلو فرش ماشینی نیز بسیار زیاد می باشد.

بطوری که در چند سال اخیر پیشرفت هایی در زمینه نقشه تابلو فرش ماشینی شکل گرفته که حتی 

نقشه ای که مد نظر داشته باشید از عکس مورد نظر شما و تا لوگوها و شما براحتی هر طرح و 

 برندهای تبلیغاتی براحتی روی تابلو فرش می توانید بافت بزنید.



به این گونه از تابلو فرش های سفارشی ، تابلو فرش چهره ، بافت عکس روی فرش نیز گفته می 

 شود.


