
 خرید فرش بدون واسطه:

 مسئله خرید فرش ارزان یک پیشنهاد وسوسه کننده برای خریداران فرش خواهد بود.

 خرید فرش بدون واسطه به خرید فرش از تولیدی و کارخانجات بافنده گفته می شود.

 ید داشت.در خرید فرش بدون واسطه هم اطمینان از کیفیت فرش خواهید داشت و هم اطمینان از قیمت فرش خواه

 قیمت فرش در خرید فرش مسقتیم به قیمت تولیدی و عمده خواهد بود.

 لذا هنگام خرید فرش باید به دو نکته توجه گردد:

 کیفیت فرش 

 قیمت فرش 

 فرش ماشینی:

 امروزه بیشتر در منازل ایرانی از فرش ماشینی بیشتر استفاده می شود تا فرش دستباف

 از فرش دستباف است.چرا که هم قیمت فرش ماشینی کمتر 

 هم تنوع طرح و نقشه ی فرش ماشینی بیشتر است چون براحتی روی دستگاه فرش ماشینی می توان پیاده سازی کرد.

 با وجود تنوع بسیار زیاد فرش ماشینی در بازار فرش ، تشخیص و خرید فرش ماشینی با کیفیت بسیار دشوار است.

 ت فرش و به کیفیت فرش درجه یک به شما ؼالب می کنند.به قیم 3و یا  2و افراد سودجو فرش درجه 

 

 کیفیت فرش ماشینی:

 هری و هم کیفیت باطنی فرش مهم است.زمانی که حرف از کیفیت فرش می شود منظور هم کیفیت ظا

 عوامل دخیل بر کیفیت فرش ماشینی به شرح زیر است:

 نخ خاب فرش ماشینی .1

 نخ تار و پود فرش ماشینی .2

 یشانه فرش ماشین .3

 تراکم فرش ماشینی .4

 وزن فرش ماشینی .5

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی .6

 درجه بندی فرش ماشینی .7

 دستگاه بافنده فرش ماشینی .8

 نخ خاب فرش ماشینی:

 در بافت فرش ماشینی سه نوع نخ بکار برده می شود:

 نخ خاب 

 نخ تار 

 نخ پود 

 مهم ترین و اصلی ترین و عمده ترین نخ فرش ماشینی ، نخ خاب می باشد که در رو و ظاهر فرش نمایان است.



 در واقع طول عمر فرش ماشینی را نخ خاب معین می کند.

 در الیاف فرش ماشینی باید از الیاف مصنوعی که در بازار فرش است استفاده شود.

 تنوع و کیفیت الیاف مصنوعی فرش ماشینی بسیار زیاد است.

 از جمله الیاف مصنوعی که در فرش ماشینی استفاده می شود:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

  پلی استرنخ 

 نخ ورژن 

  تک نخ 

 پلی پروپلین 

 بهترین نخ خاب برای فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 این نخ در ظاهر شبیه به ابریشم می باشد و کیفیت آن مانند نخ پشم و الیاف طبیعی است.

 لذا تشخیص نخ اکرولیک در فرش ماشینی بسیار مهم است.

 ر بافت فرش ماشینی:راه های تشخیص نخ اکرولیک د

 با سه روش عمده نخ اکرولیک را براحتی تشخیص دهید.

 :فرش لمس کردن

نخ اکرولیک بسیار نرم است و حالت چسبندگی ندارد بطوری که با لمس فرش ، نباید حس زبری کنید و نیز الیاف فرش دانه دانه 

 از زیر دست شما رد شود.

 مقاومت نخ اکرولیک:

دقیقه می تواند روی فرش بماند و  5گرما و اجسام داغ بسیار مقاوم است بطوری که یک ظرف داغ بمدت نخ اکرولیک در برابر 

 به بافت فرش آسیب نمی رساند.

 همچنین در برابر رطوبت و  نفوذ آب نیز بسیار مقاوم است.

 بو کردن فرش:

 بوی مواد نفتی و پالستکی نباید در فرش استشمام شود.نخ اکرولیک بافت پالستیکی و شیمیایی ندارد لذا 

 خ اکرولیک بافتی شبیه به موی طبیعی و کراتین دارد.ن

 اتش زدن نخ فرش:

 از فروشنده اجازه بگیرید و گوشه ای از نخ فرش را اتش بزنید.

صله از آتش زدن نخ نخ اکرولیک در مواجه با اتش باید بویی شبیه به بوی موی سوخته و بوی کله پاچه بدهد و خاکستر حا

 خاکستر شود.اکرولیک باید 

 فرش ماشینی: تراکم

 .می باشدماشینی فرش  طولفرش تعداد گره های بافت زده شده در یک متر از  تراکم

تراکم فرش ماشینی ، تراکم و فشردگی نخ خاب فرش فرش بسیار موثر است بطوری که با افزایش  کیفیت باطنیشانه فرش در 

 زیاد تر می شود.



 به اصطالح با افزایش تراکم فرش ماشینی فرش شما فشرده تر است.

 همچنین با افزایش فشردگی نخ خاب از ارتفاع نخ خاب فرش ماشینی کاسته می شود.

 ش های با تراکم پایین تر هستند.لذا فرش های با تراکم باال نازک تر از فر

 فرش ماشینی بسیار مهم است.تراکم تشخیص 

 را میتوانید تشخیص دهید؟  3333با تراکم مثال شما چطور یک فرش ماشینی 

 یک متر از فرش است. طولگره در  3333است یعنی  3333تراکم زمانی که می گوییم فرش ماشینی 

گره حتما وجود داشته  333فرش را جدا کنید ، در این ده سانت باید از طول شما کافیست فرش را به پشت کنید سپس ده سانت

 باشد.

 شانه فرش ماشینی:

 .می باشدماشینی شانه فرش تعداد گره های بافت زده شده در یک متر از عرض فرش 

شانه فرش در ظاهر فرش بسیار موثر است بطوری که با افزایش شانه فرش ماشینی نقشه ریز بافت تر و واضح تری از فرش 

 هیم بود.را شاهد خوا

 همچنین که با افزایش شانه فرش ماشینی ، یک فرش دستباف گونه را خواهیم داشت.

 تشخیص شانه فرش ماشینی بسیار مهم است.

 شانه را میتوانید تشخیص دهید؟ 733مثال شما چطور یک فرش ماشینی 

 یک متر از فرش است. گره در عرض 733شانه است یعنی  733زمانی که می گوییم فرش ماشینی 

گره حتما وجود داشته  73فرش را جدا کنید ، در این ده سانت باید  از عرض شما کافیست فرش را به پشت کنید سپس ده سانت

 باشد.

 وزن فرش ماشینی:

ابعاد یک در یک کیلو است بدین معناست که وزن یک متر فرش یعنی یک فرش مربع با  13زمانی که میگوییم مثال وزن فرش 

 کیلوگرم است. 13

 در نخ بکار برده شده است در نتیجه فرش با کیفیت تری دارید. شتریهرچه وزن فرش بیشتر باشد یعنی وزن بی

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی فرش یعنی تعداد نخ های رنگی که در فرش ماشینی استفاده می شود.

 پالت رنگ بندی فرش یا تعداد نخ های رنگی فرش :

 5 

 6 

 7 

 8 

 13 

 یم داشت.مسلما که هرچه تعداد نخ های رنگی فرش بیشتر باشد کیفیت ظاهری فرش بیشتر خواهد بود و فرش زیباتری را خواه

 درجه بندی فرش ماشینی:



تشخیص فرش درجه یک بسیار مهم میباشد چرا که سودجویان فرش براحتی فرش درجه دو یا سه را بعنوان فرش درجه یک به 

 شما ؼالب می کنند.

 لذا باید بدانید فرش درجه یک دقیقا چه ویژگی هایی دارد:

 .نقشه فرش ماشینی اصیل باشد 

 ر نقشه و کجی در نقشه پیاده سازی شده باشد.نقشه فرش بدون دوستی د 

 .ارتفاع نخ خاب در تمام سطح فرش یکدست و یکسان باشد 

 .دور تا دور ابعاد فرش ضصاف و یکدست باشد 

 .سوختگی در فرش مشاهده نشود 

 .تیػ خوردگی در فرش مشاهده نشود 

 .روزدگی اهار نداشته باشد 

 

 

 ماشینی: دستگاه بافنده فرش

با کیفیت چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن را  بهتر باشد شما یک فرش ماشینی ه بافنده فرش ماشینیمسلما هرچه دستگا

 خواهید داشت.

 و وندویل از کشور آلمان و بلژیک هستند. بهترین دستگاه بافنده فرش ماشینی دستگاه شونهر

 همچنین بدانید که هرچه دستگاه فرش ماشینی بهتر باشد هم عدد شانه و تراکم دقیق تر روی فرش ماشینی اجرا می شود.

 هم اینکه بجای یک واحد و یک رچ پود ، دو رچ پود به فرش ماشینی تزریق می شود.

 

 قیمت فرش ماشینی:

 .قیمت فرش ماشینی کامال بسته به نوع خرید فرش ماشینی دارد

مسلما اگر از درب کارخانه بافنده فرش ماشینی خریداری کنید و خرید فرش بدون واسطه انجام دهید یک فرش ماشیینی به قیمت 

 عمده را خواهید داشت.

 ان و شهر فرش مشهد هستند.بهترین پایگاه های فروش فرش و کارخانجات فرش ماشینی در شهر فرش کاش

اما اینکه برای خرید یک فرش ماشینی به کاشان یا مشهد سفر کنید و متقبل هزینه زمان زیاد و هزینه های سفر شوید اصال به 

 صرفه نخواهد بود.

 پس راهکار برای خرید فرش بدون واسطه چه خواهد بود؟

 شهد را در فضای مجازی پیدا کنید.پیشنهاد می شود کارخانجات بافنده فرش ماشینی کاشان و م

 یعنی اقدام به خرید اینترنتی فرش نمایید. 

 اینگونه در منزل خود و با صبر و حوصله تمامی طرح های فرش ماشینی را رویت میکنید و اقدام به خرید فرش می کنید.

 اهید کرد.هم هزینه سفر و هزینه زمان نخواهید داشت و هم فرش بدون واسطه درب منزل دریافت خو

 



 

 

 


