
 نکات مهم در خرید فرش ماشینی:

د در منزل هر فرش ماشینی با توجه به اینکه در هر منزل ایرانی وجود دارد و می توان گفت جز کاالهایی است که صد در ص

 ایرانی وجود دارد.

 تیجه زیبا و به صرفه را خریداری کنند.لذا مردم برای خرید فرش کامال ولت می گذارند تا فرشی با کیفیت و در ن

 بنابراین با توجه به خرید همیشگی فرش باید یکسری نکات مهم هنگام خرید فرش ماشینی را در نظر داشته باشیم.

 این نکات مهم در خرید فرش ماشینی به شرح زیر اند:

 نمشه فرش ماشینی 

 کیفیت فرش ماشینی 

 ینینوع خرید فرش ماش 

 نمشه فرش ماشینی:

 نمشه فرش ماشینی با توجه به سلیمه و نیاز شما از فرش تعیین می گردد.

 بعنوان مثال برای منازل بزرگ به سبک سنتی و کالسیک بسراغ طرح های کالسیک فرش بروید.

 برای منازل کوچک و مدرن بسراغ فرش مدرن و فانتزی بروید.

 د.برای آشپزخانه بدنبال گلیم فرش بروی

 برای اتاق کودک بدنبال فرش کودک و نوزاد باشید.

 برای مساجد بسراغ سجاده فرش بروید.

همچنین بعضی نمشه های فرش ماشینی هستند که همیشه تولید شده اند و همیشه پرفروش بوده اند و این طرح ها هیچ مولع 

 لدیمی نشدند از جمله ی این طرح ها:

 فرش ماشینی طرح افشان 

  طرح هالیدیفرش ماشینی 

 فرش ماشینی طرح هانا 

 فرش ماشینی طرح ناردون 

 کیفیت فرش ماشینی:

 کیفیت فرش ماشینی بسته به عوامل مختلفی می باشد.

 زمانی که حرف از کیفیت فرش ماشینی می شود منظور ما هم کیفیت باطنی و هم کیفیت ظاهری فرش می باشد.

 عبارتند از:از جمله عوامل مهم و تاثیر گزار بر کیفیت فرش 

 نخ خاب فرش ماشینی 

  پود فرش ماشینیتار و نخ 

 نمره نخ فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 رنگ بندی فرش ماشینی 

 نخ خاب فرش ماشینی:



 درصد بافت فرش را تشکیل می دهد. 08نخ خاب فرش ، تمریبا 

 ما در ظاهر فرش رویت می کنیم.که نخ خاب فرش نخی است 

 لذا اهمیت نخ خاب فرش بیشتر از سایر نخ های فرش ماشینی می باشد.

 پس به کیفیت نخ و جنس نخ خاب فرش ماشینی بیشتر باید اهمیت داد.

استفاده می شود و از الیاف طبیعی نمی توان در بافت فرش ماشینی  در فرش با بافت ماشینی از نخ هایی با الیاف مصنوعی

 استفاده کرد.

لذا باید بسراغ الیاف مصنوعی برویم که هم در ظاهر و هم در باطن کامال شبیه به الیاف طبیعی باشد و کیفیتی مطابك با الیاف 

 طبیعی را داشته باشد.

 تنها یک نخ این ویژگی را دارد و ان نخ اکرولیک هیت ست شده است.در بین الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش 

 این نخ از نظر کیفیت باطنی مماوم است مانند پشم 

 و از نظر کیفیت ظاهری کامال شبیه به ابریشم طبیعی است.

 نخ تار و پود فرش ماشینی:

 د. سایر نخ های بکار برده شده در فرش ماشینی ، نخ تار و نخ پود می باش

 و در ظاهر فرش پیدا نیستند. می شوندلی فرش ماشینی بکار برده نخ تار و پود در بافت داخ

 نخ تار پود موجب استحکام بخشیدن به فرش ماشینی می شود.

 در طول موجب استحکام فرش می شود. است و ماشینی نخ تار در ال به الی عمودی فرش

 موجب استحکام فرش می شود. عرض در  است و ماشینی فرش افمینخ تار در ال به الی 

 می باشد. و پنبه برای نخ تار و پود فرش ذکر است نخ پشمبهترین نوع جنسی که می توان 

 نمره نخ فرش ماشینی:

 ما به استحکام و کشسانی فرش ماشینی نمره می دهیم و مسلما هرچه نمره فرش باالتر باشد

 کیفیت باطنی و مماومت بیشتری از فرش ماشینی را شاهد خواهیم بود. 

 ، نمره نخ باالتری از فرش را باید استفاده کنیم. شانه 0088رش و ف شانه  0088برای فرش ها با شانه های باال مثل فرش 

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 شانه فرش ماشینی موجب باالبردن کیفیت ظاهری فرش می شود

 تراکم فرش ماشینی موجب باالبردن استحکام فرش می شود.

 و مسلما با افزایش شانه و تراکم کیفیت بهتری از فرش را خواهیم داشت.

 را به شما می دهند.به باال برای فرش ماشینی یک کیفیت مطلوب  0008به باال با تراکم  088می توان گفت شانه های 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:

 در بین دستگاه های بافنده می توان گفت که دستگاه شونهر و وندویل از کشور های آلمان و بلژیک بهترین دستگاه ها هستند.



 کم خوب را به فرش ماشینی می دهند.این دستگاه های عالوه بر اینکه یک شانه و ترا

 موجب استحکام هرچه بیشتر فرش ماشینی می شوند. ،با تزریك دو واحد پود به فرش ماشینی

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 تا ده رنگ می باشند. 6رنگ بندی فرش ماشینی یا پالت رنگ فرش ، تعداد نخ های رنگی باف شده در فرش هستند که بین 

 ه نخ های رنگی موجود در فرش ماشینی بیشتر باشد ، یک فرش زیباتری را خواهیم داشت.و مسلما هرچ

 نوع خرید فرش ماشینی:

 .کیفیت فرش و هم لیمت فرش می باشدخرید فرش ماشینی یک عامل مهم در هم 

 کنید بسیار مهم می باشد. اینکه بتوانید به فروشندگان فرش اطمینان حاصل

 چهار روش خرید فرش ماشینی:

 نندگان : مانند مراجعه به کارخانه بافنده فرش ماشینی و خرید از درب کارخانهخرید از تولید ک

 خرید از مغازه داران : اینکه در شهر خود فروشندگان و مغازه داران فرش را پیدا کنید.

 خرید از نمایشگاه های فرش ماشینی: مانند خرید فرش آلای فرش ، خرید فرش شهر فرش

اینترنتی فرش ماشینی: در فضای مجازی تولید کنندگان و مراکز معتبر فروش فرش را پیدا کرده و بصورت اینترنتی الدام خرید 

 به خرید فرش نمایید.

 از بین روش های گفته شده کدام روش مطمئن تر هستند؟

مناسب و به صرفه نظر لیمت  در این جا چندی از فروشندگان مطرح فرش ماشینی هم از نظر کیفیت درجه یک فرش و هم از

 را ذکر می کنیم.

حتی اگر نتوانستید به این مراکز معتبر مراجعه کنید ، سعی کنید در فضای مجازی این مراکز را پیدا کرده و الدام به خرید 

 اینترنتی فرش نمایید.

 از جمله مراکز معتبر خرید فرش عبارتند از:

 ش کاشانفر 

 فرش فرهی 

 فرش مسجدی 

 آلای فرش فرش 

 فرش دیجی کاال 

  شهر فرشفرش 

 فرش نگین مشهد 

 فرش خاطره کاشان 

 رش ساوینف 

 فرش تبریز 

 فرش محتشم 

 فرش زمرد مشهد 

 یر یزدفرش ستاره کو 

که از دیرباز مهد فرش دستباف و فرش  است ، شهر فرش کاشان بسیاری از برندهای نام برده شده در شهر فرش کاشان

 ماشینی و سجاده فرش است.



 


