
 حراج فرش ماشینی:

 فرش یکی از کاالهای ضروری هر خانه ایرانی می باشد.

 لذا در خرید فرش و نیز در انتخاب فرش ماشینی بسیار دلت می کنند.

 موضوعاتی چون حراج فرش ماشینی ، تخفیف فرش ماشینی ، فرش ماشینی تخفیفی بسیار مجذوب کننده است.

 حراجی کیفیت خوبی را داشته باشند.اما باید دلت داشت فرش های تخفیفی و 

 لذا اول کیفیت فرش ماشینی خود را بررسی نمایید و سپس به لیمت فرش ماشینی دلت نمایید.

 پس در حراج فرش ماشینی اگر لصد خرید دارید تا ادامه مماله ما با همراه باشید.

 

 فرش ماشینی:

 نسبت باالیی دارد. فرش ماشینی جز کاالی اول ایرانی محسوب می شود و ارزش به

 لذا هنگام خرید فرش ماشینی مردم دلت باالیی دارند.

 عوامل زیادی بر لیمت و نیز کیفیت فرش ماشینی تاثیرگزار است.

 فرش ماشینی اولین بار در شهر فرش کاشلن شروع به بافت زده شد.

 ینی می باشد.شهر فرش کاشان از دیرباز مهد فرش دستباف بوده و همچنین امروزه مهد فرش ماش

 کیفیت فرش ماشینی:

 یکسری عواملی بر کیفیت فرش ماشینی تاثیر گزار است که مولع خرید فرش ماشینی باید بدان دلت کنید. از جمله ی این عوامل:

 نخ فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 

 نخ فرش ماشینی:

 باطنی فرش ماشینی محسوب می شود. نخ فرش ماشینی جز مواد مهم در کیفیت

 بهترین نوع نخ فرش ماشینی می توان به الیاف مصنوعی نخ اکرولیک هیت ست شده اشاره کرد.

 نخ اکرولیک هیت ست شده در باطن کیفیتی مانند الیاف طبیعی پشم را دارد.

 همچنین در کیفیت ظاهری مانند ابریشم طبیعی براق و کشسان است.

 اکرولیک هیت ست شده در بافت فرش ماشینی لیمت فرش ماشینی را نیز باال می برد.همچنین الیاف 

 شناسایی نخ اکرولیک نسبت به سایر نخ ها در بافت فرش ماشینی:

 نخ اکرولیک ظاهر بسیار شفاف و برالی به فرش ماشینی می دهد و فرش ماشینی را تبدیل به فرش دستباف گونه می کند.

 ی و پالستیکی در بافت فرش ماشینی با نخ اکرولیک نباید باشد.همچنین بوی مواد نفت

 با لمس فرش ماشینی با نخ اکرولیک حس نرمی بدون زبری باید حس شود.

 همچنین با لمس فرش ماشینی با نخ اکرولیک باید بافت دانه دانه نخ خاب از زیر دست شما حس شود بدون زبری

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

ینی تاثیر گزار بر ظاهر فرش می باشد و ظاهری ریز بافت به فرش می دهد و نمشه فرش را واضح تر نشان می شانه فرش ماش

 دهد.



 تراکم فرش ماشینی باعث فشردگی نخ خاب فرش می شود و فرش را مستحکم تر می کند.

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 .پالت رنگ بندی فرش ماشینی تاثیر گزار بر ظاهر فرش می باشد

 پالت رنگ بندی تعداد نخ های رنگ شده در بافت فرش ماشینی می باشد.

 تا ده رنگ می باشد. 6طیف نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی بین 

 نحوه تشخیص فرش ماشینی مرغوب:

 با طی کردن عوامل زیر فرش مرغوب را تشخیص دهید:

 گام اول : فرش را بخوبی نگاه کنید

بدین معنا که هم روی فرش و هم پشت فرش را بخوبی نگاه بیندازید.، بدین شکل که روی فرش نباید اثری از پارگی تیغ  

 خوردگی و سوختگی داشته باشد.

 همچنین پشت فرش را بخوبی نگاه کنید که رگه های بد بافتی در پشت فرش ماشینی نباشد.

ای صاف و یکدست را روی فرش شاهد باشید بدون کجی و ترنجی در گل های  نمشه فرش ماشینی را بخوبی نگاه کنید که نمشه

 فرش ماشینی

 .را حساب کنیدماشینی گام دوم: شانه و تراکم فرش 

 بدین شکل که شانه و تراکم فرش دلیما همان عددی باشد که شما خریداری کرده اید.

 برای حساب کردن شانه و تراکم به شیوه زیر عمل کنید:

گره  05گره باشد، پس در ده سانت افمی فرش  055است بدین شکل است که در هر متر از رچ افمی فرش  055فرش  اگر شانه

 باید باشد.

گره باید باشد ، پس در ده سانت از  0555است بدین شکل است که در هر متر از رچ عمودی فرش  0555اگر تراکم فرش 

 گره وجود دارد. 055عمودی فرش 

 فرش را حساب کنید که کمی در اندازه فرش نباشد.گام سوم: ابعاد 

چرا که ابعاد فرش یک عامل مهم در لیمت فرش ماشینی می باشد و لیمت فرش بر حسب یک متر از فرش ماشینی محاسبه می 

 شود.

 حراج فرش ماشینی:

و حراجی روی فرش  شرکت های بافنده فرش ماشینی با توجه به یکسری مانسبت ها و یکسری تولیدات طرح های تخفیفی

 ماشینی می گذارند.

 بعنوان مثال طی در ایام محرم و ماه رمضان طرح های تخفیفی فروش سجاده فرش را خواهند داشت.

 و یا در دهه فجر تخفیف روی فرش های ماشینی خود را خواهند داشت.

 فرش استوک:

 شد.فرش استوک به معنای فرش دسته دو و کار کرده یا استفاده شده نمی با

 فرش استوک بدین معناست که شرکت های فرش ماشینی یکسری طرح هایخود را تولف تولید می زننذ.

 سال تولف تولید می خورد و نمشه جدید را وارد فرش ماشینی می کنند. 0بعنوان مثال فرش ماشینی افشان بعد از 

 درصد بفروش می رسانند. 05با تخفیف باالی  لذا برای صفر کردن موجودی انبار خود از فرش طرح افشان ، فرش افشان را

 اما باید دلت کرد که هر حراجی مناسب نیست و گول زننده است.



 و شما طبك روال باال باید یاد بگیرید کیفیت خوب فرش ماشینی را تشخیص دهید.

 چگونه متوجه حراج فرش ماشینی شویم؟

مراکز معتبر فروش فرش ماشینی را در فضای مجازی یا امروزه بدلیل گستردگی عصر ارتباطات با یک گوشی هوشمند 

 فروشگاه های مجازی دنبال کنید.

اینگونه براحتی شاهد حراج فرش ماشینی خواهید بود و بدون هزینه حمل و زمان خرید بصورت اینترنتی فرش ماشینی زیر 

 لیمت بازار را خریداری خواهید کرد.

 

 

 

 


