
 :مشهد طرح افشان نیشانه نگ 077فرش  متیق

 آبا هنگام خرید فرش دقیت کرده اید که قیمت فرش ماشینی بر چه پایه ای محاسبه می شود؟

 شانه خود ، کیفیت فرش ماشینی را نیز در عین حال در نظر داشته اید؟ 077آیا عالوه بر مهم بودن قیمت فرش 

 شانه سایر برندها متفاوت است؟ 077افشان با قیمت فرش شانه نگین مشهد طرح  077آیا قیمت فرش 

 در این مقاله سعی داریم عوامل موثر بر قیمت فرش ررا برای شما عزیزان بازگو کنیم.

در نظر داشته باشید بعضی از عوامل موثر بر قیمت فرش ، بر کیفیت فرش نی اثر گزار خواهند بود که این عوامل را ذکر 

 خواهیم کرد.

 ش ماشینی:قیمت فر

 شانه و یا به طور کل قیمت فرش ماشینی تحت تثیر چندین عامل می باشد. 077قیمت فرش 

لذا هنگام خرید باید به این عوامل با نگاهی ریز بین و نکته بین دقت کنیم چرا که بعضی از این عوامل اثر گذار بر کیفیت فرش 

 شما خواهند بود. 

 ماشینی عبارتند از: از جمله عوامل اثر گزار بر قیمت فرش

 نخ فرش ماشینی : موثر بر قیمت فرش و نیز کیفیت فرش .1

 شانه و تراکم فرش ماشینی: موثر بر قیمت فرش و نیز کیفیت فرش .2

 دستگاه بافنده فرش ماشینی: موثر بر قیمت فرش و نیز کیفیت فرش .3

 متراژ فرش ماشینی : تنها موثر بر قیمت فرش .4

 ثر بر قیمت فرش و نیز کیفیت فرشپالت رنگ بندی فرش ماشینی : مو .5

 برند بافت فرش ماشینی : موثر بر قیمت فرش و نیز کیفیت فرش .6

 طرح فرش ماشینی : تنها موثر بر قیمت فرش .0

 نخ فرش ماشینی:

نخ فرش ماشینی ، الیاف اولیه و پایه و بیس یک فرش را تشکیل می دهد ، لذا در عین حال که تاثیر گزار بر قیمت فرش ماشینی 

 ی باشد ، یک عامل مهم بر کیفیت فرش نیز محسوب می شود.م

 در فرش ماشینی مسلما از الیاف مصنوعی استفاده می شود و کیفیت الیاف مصنوعی به پای الیاف طبیعی نخواهد رسید.

فرش ماشینی و  اما الیاف های مصنوعی در بازار فرش وجود دارند که تقریبا با کیفیت نخ طبیعی برابری می کنند و هم بر ظاهر

 هم بر کیفیت فرش ماشینی تاثیر مثبتی دارند.

بهترین الیاف مصنوعی برای یک فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد که در ظاهر بسیار شبیه به ابریشم طبیعی 

 است و در باطن عملکرد و کیفیتی مانند نخ پشم و پنبه را دارد.

 ش ماشینی به نحوی عمل می کند که یک فرش دستباف گونه را به شما تحویل می دهد.نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت فر

با سایر الیاف موجود در بازار فرش ماشینی متفاوت و گران تر خواهد مسلما قیمت فرش ماشینی با نخ اکرولیک هیت ست شده ، 

 بود..

 اما هیچ گاه کیفیت فرش را فدای قیمت فرش نکنید.

 اشینی:شانه و تراکم فرش م

شانه و تراکم هم تاثیر گزار بر قیمت فرش ماشینی هستند و هم تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری و کیفیت باطنی فرش ماشینی می 

 باشند.

با افزایش شانه در فرش ماشینی کیفیت ظاهری فرش ماشینی باالتر می رود و ما فرش با نقشه واضح تر و نیز ریز بافت تر و 

 خواهیم داشت.دستباف گونه تری 

 همچنین با افزایش تراکم فرش ، تراکم و استحکام نخ خاب فرش ماشینی افزایش می یابد.



 لذا با افزایش شانه و تراکم در فرش ماشینی قیمت فرش ماشینی نیز رو به افزایش خواهد بود.

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:

 شانه خیلی خودش را نشان می دهد. 077دستگاه بافنده فرش ماشینی بخصوص در کیفیت و قیمت فرش 

شانه بافت زد اما هیچکاه این دو  077شانه تبدیلی و یا فرش طرح  077، می توان فرش  577چرا که با دستگاه بافنده فرش 

 اصل را نخواهند داشت. 077نوع بافت فرش ، کیفیت فرش 

 شانه واقعی را خواهد داشت. 077تر از فرش قیمتی پایین  077شانه ولی در طرح  577مسلما هم دستگاه بافنده فرش 

 همچنین مارک و جنس دستگاه فرش ماشینی نیز تاثیر گزار بر کیفیت فرش می باشد..

 بهترین نوع دستگاه های بافنده فرش ماشینی از کشور آلمان و بلژیک وارد می شوند. 

 اشاره کرد. و نام دو دستگاه مهم از این کشورها می توان به دستگاه شونهر و وندیل

 متراژ فرش ماشینی:

 قیمت فرش ماشینی بر حسب یک متر یا ابعاد یک در یک از فرش محاسبه می شود.

 مسلما با افزایش متراژ فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی نیز بیشتر خواهد شد.

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 فته می شود.پالت رنگ بندی به تعداد نخ رنگی مورد بافت در یک فرش ماشینی گ

 تعداد نخ های رنگی یک فرش ماشینی شش رنگ هشت رنگ و ده رنگ هستند.

مسلما با افزایش تعداد نخ های رنگی هم کیفیت ظاهری فرش ماشینی بهتر خواهد بود و هم تاثیر گزار بر افزایش قیمت فرش 

 شانه خواهد بود. 077

 برند بافت فرش ماشینی:

 ف و فرش ماشینی رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است.کشور ایران در زمینه فرش دستبا

 لذا فرش ایرانی در سراسر جهان معروف می باشد.

 لذا در طی سالیان اخیر نیز ، برندهای متفاوت و شرکت های فرش ماشینی بسیار متنوعی روانه بازار فرش شدند.

 ود.لذا تشخیص برند با کیفیت فرش ماشینی کاری بس دشوار خواهد ب

 اما یکسری برندها در زمینه بافت فرش ماشینی بسیار قوی عمل کرده و فرشی با کیفیت بافت می زنند.

معروف ندها ، قیمت فرش ماشینی برندهای و مسلما بدلیل نام و آوازه این برندها و در کنارش کیفیت باالی فرش ماشینی این بر

 از سایر برندهای متفرقه باالتر خواهد بود.

 ه ی برندهاب معتبر فرش ماشینی می توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمل

 فرش ماشینی کاشان 

 فرش ماشینی مشهد 

 فرش ماشینی تبریز 

 فرش نگین مشهد 

 فرش زمرد مشهد 

 فرش مشهد اردهال کاشان 

 فرش خاطره کویر کاشان 

 فرش فرهی 

 طرح فرش ماشینی:

 طرح های فرش ماشینی به سه دسته تقسیم می شوند:



  ماشینی طرح جدیدفرش 

 فرش ماشینی طرح معروف 

 فرش ماشینی طرح قدیمی یا استوک 

فرش ماشینی طرح جدید : شرکت های بافنده فرش ماشینی هر سال یک یا دو نقشه جدید را به طرح و نقشه فرش های خود 

 اضافه می کنند.

 شد. لذا این نقشه ها اگر پرفروش باشند مسلما با افزایش قیمت طرح روبرو خواهیم

 و اما اگر این نقشه های جدید پرفروش نباشند و مورد استقبال قرار نگیرند ، توقف تولید خواهند خورد.

 فرش ماشینی طرح معروف:

 یکسری طرح های فرش ماشینی از سالیان قدیم همچنان بافت زده می شوند و پرفروش هستند از جمله فرش ماشینی طرح افشان

 شان بدلیل پرطرفدار بودن ان کمی افزایش قیمت با سایر طرح ها دارد.لذا قیمت فرش ماشینی طرح اف

 البته باید خاطر نشان کرد که:

افزایش قیمت طرح فرش ماشینی کامال بسته به برند و شرکت فرش ماشینی می باشد و حتی بعضی برندها ، افزایش قیمت روی 

 طرح و نقشه فرش ماشینی را اعمال نمی کنند.

 قدیمی: فرش ماشینی طرح

 یکسری از طرح های فرش ماشینی هم هستند کعه توقف تولید خورده اند و در انبار شرکت های فرش قرار دارند.

لذا شرکت های فرش برای صفر کردن موجودی انبار خود از این طرح های قدیمی ، تخفیفات ویژه روی این طرح ها اعمال می 

 کند.

می شود که طرح آن دیگر بافته نمی شود و جهت فروش آن شامل تخفیفات ویژه پس فرش استوک به فرش ماشینی نویی گفته 

 می شود.

 ::مشهد طرح افشان نیشانه نگ 077فرش  متیق نکته پایانی 

شانه نگین مشهد طرح افشان را دارید این فرش در عین مرغوبیت و  077پس می توان نتیجه گرفت که اگر قصد خرید فرش 

 شانه را خواهد داشت. 077کمی بیشتر از سایر برندهای فرش کیفیت باالی آن قیمتی 


