
 خرید آنالین فرش:

امروزه بدلیل پیشرفت تکنولوژی در ارتباطات و نیاز هر روزه مردم به اینترنت ، حتی خرید های خوراکی و مواد غذایی خود 

 را مردم بصورت اینترنتی انجام می دهند.

 بخصوص با توحه به شیوع بیماری کرونا ، بیش از پیش نیاز مردم به خرید اینترنتی بیشتر شده است.

ین امر بی نصیب نمانده و تقریبا تمامی کارخانجات فرش ماشینی فروشگاه های اینترنتی مخصوص برند خرید فرش نیز از ا

 خود را راه اندازی کرده اند.

 در این مقاله در مورد مزایا و معایب خرید آنالین فرش با شما عزیزان صحبت می کنیم.

 خرید فرش:

همچنین بدلیل بازار فرش داغ ایرانی انواع شرکت های تولیدی فرش  ر منزل ایرانی می باشد.فرش تقریبا جز کاالی ضروری ه

 ماشینی روانه شهر فرش ایران شده اند.

 ا کیفیت یک اصل مهم تلقی می شود.لذا خرید فرش ارزان و ب

 صل مهم خرید فرش:پس دو ا

 خرید فرش با کیفیت 

 خرید فرش ارزان 

 خرید فرش با کیفیت:

 زمانی که صحبت از کیفیت فرش می شود ما هم در مورد کیفیت ظاهری و هم در مورد کیفیت باطنی فرش صحبت می کنیم.

 در کیفیت فرش ماشینی عوامل زیادی دخیل هستند از جمله:

 کیفیت ظاهری و باطنیالیاف فرش ماشینی : 

 کیفیت ظاهری و باطنیکیفیت بافت فرش ماشینی : 

 کیفیت ظاهری و باطنیدستگاه بافنده فرش ماشینی : 

 کیفیت ظاهریینیرنگ بندی فرش ماش : 

 کیفیت ظاهریثبات رنگ فرش ماشینی : 

 الیاف فرش ماشینی:

 ابتدا باید بدانیم چه نوع نخ هایی در فرش ماشینی بکار برده می شود:

 نخ خاب 

 نخ تار 

 نخ پود 

 مهم ترین نخی که در فرش ماشینی بکار برده می شود و عمده ترین نخ فرش ماشینی است ، نخ خاب فرش می باشد.

 نخ خاب فرش نخی است که در ظاهر فرش خودش را نشان می دهد.

 شود منظور ما جنس نخ خاب می شود.زمانی که از الیاف فرش ماشینی می 

در فرش ماشینی از الیاف مصنوعی که در بازار فرش است می توانیم استفاده کنیم که از جمله ی الیاف مصنوعی موجود در 

 بازار فرش ماشینی:

 نخ اکرولیک 



 نخ پلی استر 

 نخ بی سی اف 

 نخ ورژن 

ی کنند و نخ تار و پود فرش در ظاهر فرش مشخص نیستند و وظیفه ای که دارند در جهت افقی و عمودی بین نخ خاب را پر م

 موجب استحکام هرچه بیشتر فرش ماشینی می شوند.

 همچنین جنس الیاف نخ تار و پود موجود در فرش ماشینی: 

 خ جوتن 

 نخ پنبه 

 بهترین الیاف فرش ماشینی کدام است:

بهترین الیاف نخ خاب ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد و بهترین الیاف نخ تار و پود نخ پنبه می باشد و مسلما با 

 افزایش کیفیت فرش ، قیمت فرش ماشینی نیز زیاد تر خواهد بود.

 کیفیت بافت فرش ماشینی:

 به شانه و تراکم حین بافت فرش می باشد. کیفیت بافت فرش مربوط

 که با افزایش شانه فرش کیفیت ظاهری فرش بهتر می شود در عرض یک متر فرش استشانه فرش تعداد گره های 

 در واقع نقشه فرش بهتر پیاده سازی می شود.

 در واقع با افزایش شانه فرش یک فرش دستباف گونه را خواهیم داشت.

استحکام و فشردگی فرش کیفیت باطنی و تراکم فرش ، تعداد گره های در طول یک متر فرش است که با افزایش تراکم فرش ، 

 باالتر می رود.

 فرش ، از وزن فرش کاسته می شود چرا که با فشردگی ارتفاع نخ خاب فرش کم می شود. با افزایش تراکم و فشردگی

 شانه خواهد بود. 011فرش  شانه نازک تر از 0011در واقع فرش 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:

اگر فرش ماشینی روی دستگاه بسیار عالی مانند شونهر و وندویل بافت زده شود اوال دقیقا شانه و تراکم مورد نظر را روی 

 فرش می تواند پیاده سازی کند.

 شود. ثانیا دو واخد پور جهت افزایش استحکام فرش ، به فرش ماشینی تزریق می

 ندی فرش ماشینی:رنگ ب

رنگ بندی فرش ماشینی ، تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در فرش ماشینی است که هرچه تعداد نخ های رنگی فرش 

 ماشینی بیشتر باشد فرش خوش رنگ تری را شاهد خواهیم بود.

 همچنین با افزایش پالت رنگ بندی فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی بیشتر خواهد شد.

 فرش ماشینی: ثبات رنگ

ش کامال بسته به الیاف فرش دارد که اگر از نخ های بی کیفیت موجود در بازار فرش ماشینی استفاده کنید رنگ ثبات رنگ فر

 پذیری نخ فرش و ثبات رنگ نخ فرش بسیار کم خواهد بود.

 خرید فرش ارزان:



 تدا با انواع شیوه های خرید فرش اشنا شوید:اب

 خرید فرش بصورت مستقیم 

 خرید فرش بصورت غیر مستقیم 

 خرید فرش بصورت اینترنتی 

 خرید فرش بصورت مستقیم:

خرید فرش بصورت مستقیم این است که برندهای با کیفیت بافت فرش نظیر: فرش مشهد و فرش نگین مشهد ، فرش کاشان ، 

 دا کرده و با سفر به شهر های مورد نظر اقدام به خرید فرش نمایید.فرش تبریز را پی

مشکل اینجاست اگر این فرش از شما دور باشند شما برای خرید فرش ماشینی باید مسافت ها راه را طی کنید واین زمان بر 

 خواهد بود و متقبل هزینه های زیادی خواهید شد.

 با اطمینان خواهد بود.اما از نظر کیفیت فرش کامال خاطر  جمع و 

 خرید فرش بصورت غیر مستقیم:

اینکه فرش خود را در شهر خود تهیه کنید و از نمایشگاه های فروش فرش که مستقر در شهرتان است اقدام به خرید فرش 

 کنید.

 اهد بود.در این روش متقبل هزینه راه و سفر نخواهید شد اما قیمت فرش بصورت مستقیم و عمده از درب کارخانه نخو

 خرید فرش بصورت اینترنتی:

 در حال حاضر بهترین نوع روش خرید فرش ، خرید اینترنتی فرش می باشد.

امروزه اکثر برندهای معتبر بافت فرش ، فروشگاه های اینترنتی و مجازی خود را راه اندازی کرده اند و بدین صورت شما با 

 د فرش می کنید.مراجعه به آدرس اینترنتی این برندهای معتبر اقدام به خری

 اوال در خرید اینترنتی متقبل هزینه راه و سفر و زمان نخواهید شد.

 دوما از برندهای معتبر خریداری فرش را انجام می دهید و فرش با کیفیت می خرید

 سوما قیمت فرش ماشینی به قیمت عمده و درب کارخانه خواهد بود.


