
 فرش دستباف گونه:

 فرش دستباف مسلما نسبت به فرش ماشینی محبوب تر خواهد بود.

 در والع می توان گفت که فرش دستباف عالوه بر ارزش مادی آن ارزش هنری باالیی نیز خواهد داشت.

 شود. بناراین سعی شرکت های فرش ماشینی بر این می باشد که بیش از پیش فرش ماشینی  شبیه تر به فرش دستباف

 رابری می کند.امروزه با پیشرفته تر شدن ماشین آالت بافنده فرش ماشینی ، کیفیت فرش های ماشینی براحتی با فرش دستباف ب

 فرش دستباف مسلما به صرفه تر و کمتر خواهد بود. لیمت در نتیجه خرید فرش ماشینی نسبت به

 چه عواملی باعث می شود که فرش ماشینی شبیه فرش دستباف شود؟

 فرش دستباف گونه:

 فرش دستباف گونه در والع فرش ماشینی می باشد که دارای ظرافت و لطافت بیشتری است.

بسیارشبیه به فرش دستباف خواهد  0077و  0077و  0777باشد مانند شانه  077در والع به شانه فرش ماشینی که باالتر از 

 بود.

 

 فرش دستباف گونه:

 اینکه بتوانیم یک فرش ماشینی شبیه فرش دستباف تولید کنیم و با لیمتی کمتر بسیار مورد پسند خریداران می باشد.

 عوامل موثر برا شکل گیری فرش ماشینی به فرش دستباف گونه:

عوامل می توان به ر شود از جمله ی این یکسری عواملی باعث می شوند که فرش ماشینی ما به اصالح بیشتر دستباف گونه ت

 زیر اشاره کرد.

 نخ فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

  رنگ بندی فرش ماشینیپالت 

 دستگاه بافنده فرش دستباف گونه 

 نخ فرش ماشینی:

 مسلما نخی که در بافت فرش ماشینی بکار برده می شود با نخی که در بافت فرش دستباف است متفوت تر خواهد بود.

 از الیاف مصنوعی می باشد. بهترین الیاف مصنوعی در بازار فرش ، که کامال شبیه به الیاف طبیعی می باشد نخ فرش ماشینی

 یک هیت ست شده است، این نخ هم ازنظر کیفیت هم از نظر ظاهر شبیه به الیاف طبیعی می باشد.نخ اکرول

 نخ اکرولیک شبیه به پشم طبیعی می باشد ، بافت پفکی و بافت پرز گیری دارد.

 براق شبیه به پشم طبیعی بخود می گیرد.طی فرآیند هیت ست شدن بر مماومت آن افزوده می شود و ظاهری 

 لذا در بافت فرش ماشینی حالتی دستباف گونه به فرش می دهد.

 مزیت های نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی:

 دستباف گونه به فرش ماشینی می دهد.بافتی 



 مماومت این نخ در برابر گرما و سوختگی

 مماومت نخ اکرولیک در برابر رطوبت

 ظاهری شفاف با رنگ پذیری باالی این نخ

 عدم حساسیت زایی این نخ بدلیل اینکه مطلما پالستیک و مواد نفتی ندارد.

 عدم چسبندگی و کوبیدگی در پاخور باالی این نخ

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 با افزایش شانه و تراکم بخصوص یا افزایش شانه در فرش ماشینی یک بافت ریز بافت تری در فرش خواهیم داشت.

 گونه خواهیم داشت. لذا با افزایش شانه و تراک یک فرش دستباف

شانه  0077 و فرش  0077، فرشنهشا 0777 فرش شانه 077ور از شانه و تراکم باال در فرش ماشینی به شانه های باالی منظ

 گفته می شود.

 پس سعی کنید شانه و تراکم فرش ماشینی را حساب کنید به شکل زیر:

 کنید.برای حساب کردن شانه فرش ابتدا فرش را به پشت 

 گره داشته باشید. 077فرش باید در این ده سانت  0777از عرض فرش را جدا کرده ، برای حساب کردن شانه  تده سان

 برای حساب کردن تراکم نیز فرش را به پشت کنیدو

 گره داشته باشید. 077فرش باید در این ده سانت  0777ده سانت از طول فرش را جدا کنید ، براس حساب کردن تراکم 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

مسلما تعداد رنگ بکار رفته در فرش ماشینی هرچه بیشتر باشد ، رنگ و لعاب بهتری فرش ما خواهد داشت  فرش دستباف 

 گونه ای خواهیم داشت.

 فرش دستباف گونه: دستگاه بافنده

 مسلما که فرش شما دستباف گونه تر باشد باید ماشین آالت بافنده فرش ماشینی نیز پیشرفته تر باشند.

 تنها دو دستگاه صادراتی وجود دارد که توان تولید شانه و تراکم والعی و باال را برای فرش ماشینی ایجاد می کند.

 مان و وندویل بلژیک می باشد.این دستگاه ها دستگاه شونهر آل

 نحوه خرید فرش دستباف گونه:

می توان گفت بدلیل شانه و تراکم باالی این فرش و بکار رفتن مرغوب ترین الیاف دربافت فرش دستباف گونه تمامی شرکت ها 

 ندارند.توان تولید این فرش را 

 و می توان گفت معدود شرکت هایی وجود دارند که دستگاه بافنده فرش دستباف گونه را دارند.

 یکسری برندهای معتبری هستند که مسلما فرش دستباف گونه تولید خواهند کرد از جمله:

 فرش کاشان 

 فرش فرهی 

 فرش نگین مشهد 

 فرش مشهد 



 فرش تبریز 

 فرش خاطره کاشان 

 فرش مسجدی کاشان 

 دستباف گونه: نحوه خرید فرش

 ابتدای امر سعی کنید شرکت های فرش دستباف گونه را پیدا کنید.

 فنده فرش دستباف گونه مراجعه کنید و فرش خود را از نزدیک ببینید و سفارش دهید.اگر برایتان ممدور باشد به درب کارخانه با

 این گونه فرش دستباف گونه به لیمت مستمیم از کارخانه و با اطمینان به کیفیت فرش خریداری خواهید نمود.

 خرید اینترنتی فرش دستباف گونه:

 در صورتی که توان رفتن به درب کارخانه را نداشتید و برایتان ممدور نبود

 می توانید بصورت مجازی الدام به خرید فرش دستباف گونه نمایید.

 تحمیك کنسد.مجازی فرش ماشینی  فروشگاه هایدر مورد تنها کاری که باید انجام دهید این است که 

 نی باشد.بهترین حالت ممکن است است که فروشگاه مجازی فروش فرش دلیما زیر نظر مستمیم کارخانه فرش ماشی

 این گونه یک فرش دستباف گونه با لیمت عمده  درب کارخانه ای ، به درب منزل دریافت خواهید نمود.

 و هم اینکه متمبل هزینه های راه  مسافت و زمان نخواهید شد.

 


