
:مدرن ینیفرش ماش دیخر

در زمان انتخاب و خرید فرش ماشینی چه خرید معمولی فرش ماشینی چه خرید اینترنتی فرش مدرن عالوه بر توجه به قیمت و 

اختالف بسیار زیاد قیمت دو برند فرش باید به موارد زیر دقت کرد:

  شانه و تراکم 

 جنس نخ خاب فرش 

 جنس نخ تار و پود فرش 

  فرشتعداد رنگ 

 نوع خرید فرش ماشینی 

 

موارد نام برده شده نه تنها قیمت فرش ماشینی سنتی بلکه خرید فرش مدرن ، خرید سجاده فرش و تابلو فرش و گلیم فرش را نیز 

 تحت تاثیر قرار می دهد.

 پس ابتدا کیفیت فرش مدرن را بررسی کنید سپس به سراغ قیمت فرش مدرن بروید.

 کیفیت فرش ماشینی مدرن:

همانطور که اشاره کردیم، زمان خرید فرش ماشینی مدرن قبل از قیمت فرش مدرن باید به کیفیت فرش مدرن پبردازیم و موارد 

 زیر را بخوبی بررسی نماییم:

 شانه و تراکم فرش مدرن:

 رن و یا معمولی یکسان خواهد بودبحث شانه و تراکم برای فرش ماشینی مد

 ه شده در یک متر از عرض فرش مدرن می گویند.شانه به تعداد گره های بافت زد

 تراکم به تعداد گره های بافت زده شده در یک متر از طول فرش مدرن می گویند.

 به شیوه زیر عمل می کنیم. 0555یک فرش مدرن با تراکم  055لذا برای حساب کردن شانه 

 ها کمی سخت است.در فرش مدرن بدلیل بافت پرز دار و برجسته بودن فرش حساب کردن گره 

 پس فرش مدرن را به پشت کنید و از پشت شروع به شمردن گره ها کنید.

 گره داریم. 055سانتی متر می شود  055در هر یک متر از عرض فرش که 

 گره باشد. 05کافیست ده سانت از عرض فرش مدرن را جدا کنید که در این ده سانت باید 

 کنیم ، ده سانت از طول فرش مدرن را جدا میکنیم و شروع به شمردن گره ها می کنیمبرای تراکم نیز به همین شیوه عمل می 

 گره باشد. 055در این ده سانت باید 

 نخ خاب فرش مدرن:

 نخ خاب فرش جز نخ اصلی فرش است و در واقع نخی است که در ظاهر فرش خودش را نشان می دهد.

 منطور ما نخ خاب فرش است.زمانی که از نخ فرش مدرن حرف میزنیم دقیقا 

 در فرش مدرن بیشتر از نخ پلی استر استفاده می شود.

 نخ پلی استر پرزدهی ندارد ، ظاهر شفافی به فرش می دهد و همچنین بسیار سبک است.

 سایر جنس نخ های فرش مدرن:

 نخ اکرولیک 

 نخ ورژن 

 تک نخ 



 است ، سعی کنید بهترین کیفیت نخ را تشخیص دهید.بسته به نوع نخی که در فرش ماشینی مدرن شما بافت زده شده 

 نخ تار و پود فرش مدرن:

 نخ تار و پود در بافت فرش مدرن بکار می روند و در ظاهر فرش خودشان را نشان نمی دهند.

 نخ تار در طول بین نخ خاب را پر می کند و باعث استحکام فرش می شود.

 باعث استحکام فرش می شود.نخ پود در عرض بین نخ خاب را پر می کند و 

 بهترین جنسی که برای نخ تار و پود وجود دارد نخ پنبه می باشد.

 سایر جنس نخ تار و پود برای فرش مدرن عبارتند از:

 نخ پلی استر 

 نخ جوت 

 تعداد رنگ فرش:

 تا ده رنگ خواهد بود. 0تعداد رنگ فرش مدرن یا پالت رنگ بندی فرش مدرن بین 

 ای رنگی فرش ماشینی بیشتر باشد و تعداد نخ رنگی بیشتری در فرش بکار رودو هرچه کیفیت نخ ه

 فرش ماشینی  مدرن شما مسلما قیمت بیشتری پیدا خواهد کرد.

 نوع خرید فرش مدرن:

یک عامل مهم که هم تاثیر گزار بر کیفیت فرش ماشینی مدرن خواهد بود  و هم تاثیر گزار بر قیمت فرش ماشینی مدرن خواهد 

 د ، نوع  خرید فرش ماشینی مدرن است.بو

 برای خرید فرش ماشینی مدرن ما سه روش داریم:

 خرید مستقیم فرش فانتزی 

 خرید غیر مستقیم فرش مدرن 

 خرید اینترنتی فرش ماشینی مدرن 

 خرید مستقیم فرش فانتزی:

 خرید مسقتیم فرش مدرن بدین شکل است که شما به درب کارخانه مراجعه می کنید 

نزدیک در جریان بافت و کیفیت فرش مدرن قرار می گیرد و ضمن اطمینان به کیفیت فرش مدرن ، فرش مدرن ارزان به از 

 قیمت درب کارخانه و بدون واسطه خواهید داشت.

 عیب خرید مستقیم فرش مدرن:

 اگر قصد خرید تنها یک فرش مدرن را دارید این روش مقرون به صرفه نخواهد بود.

 است شما قیمت فرش مدرن درب کارخانه می خرید اما در کنارش متقبل هزینه هایی چون:چرا که درست 

 هزینه راه و سفر و صرف زمان می شوید بخصوص اگر مسیر کارخانه بافنده فرش فانتزی دور باشد.

 خرید غیر مستقیم فرش مدرن: برای خرید تنها یک فرش مدرن روش غیر مستفیم خرید روش خوبی خواهد بود.

 چرا که شماغ به نمایشگاه های فرش مستقر در شهر خود مراجعه کرده و خرید فرش مدرن با واسطه را خواهید داشت.

 در این روش شما متقبل هزینه های سفر و راه و زمان نخواهید شد.

 عیب روش غیر مستقیم فرش مدرن:

نید و در ضمن اینکه قیمت فرش مدرن شما درب در این روش شما نمی توانید به طور کامل به کیفیت فرش مدرن اطمینان ک

 کارخانه ای و مستقیم نخواهد بود.



 خرید اینترنتی فرش ماشینی مدرن:

 این روش اگر طبق اصولی که ذکر می کنیم باشد بهترین روش و ارزان ترین روش خرید فرش ماشینی مدرن خواهد بود.

 جازی پیدا کنید.ابتدا اینکه کارخانجات بافنده فرش مدرن را در فضای م

 مسلما بافندگان فرش مدرن در فضای مجازی نیز فروشگاه اینترنتی خواهنند داشت.

 این گونه بدون اتالف وقت و در کمترین زمان ممکن خرید فرش مدرن را انجام داده اید.

 خود را خریداری کرده اید.ضمن اینکه از خود کارخانه بافنده و به قیمت درب کارخانه ای و کیفیت مطمئنه فرش ماشینی مدرن 

 


