
 فرش ریز بافت:

اصوال به فرش دستباف ، فرش ریز بافت گفته می شود.اگر بتوانیم این ریز بافت بودن و ریز نقش بودن را روی فرش ماشینی 

 داشته باشیم.

 فرش ماشینی دستباف گونه خواهیم داشت یغنی فرش ماشینی که شبیه به فرش دستباف است.

 طور روی فرش ماشینی پیاده سازی کنیم؟حال این سوال مطرح است که ریز بافت بودن را چ

 همچنین قیمت فرش ماشینی با ریز بافت شدن فرش افزایش خواهد داشت.

 :فرش ریز بافت

 کیفیت فرش ماشینی و نیز کیفیت فرش دستباف به تعداد گره های فرش در یک واحد از متر فرش مشخص می شود.

 ره های نخ اصلی فرش گفته می شود.در واقع رج یا رچ به گره های نخ خاب یا گ

 فرش ریز بافت: گیرینحوه شکل 

 شکل گیری فرش ریز بافت یا فرش دستباف گونه تاثیر گزارند به شرح زیر است:عواملی که در 

 شانه فرش ماشینی یا تراکم عرضی 

 ینی یا تراکم طولیتراکم فرش ماش 

  نخ فرش ماشینیقطر 

 نقشه فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 

 تراکم طولی:

 کم طولی فرش یا همان تراکم فرش ، تعداد گره ها  یا تعداد رج ها در یک متر از فرش گفته می شود.ترا

 تراکم طولی فرش هرچه بیشتر باشد فشردگی نخ خاب افزایش می یابد و در مقال از ارتفاع نخ خاب کاسته می شود.

 دگی فرش نازک تر و سبک تری را خواهیم داشت.لذا در فرش های تراکم باال در عین فشر

 پس تراکم فرش تاثیر گزار بر کیفیت باطنی فرش خواهد بود.

 تراکم بعنوان یک عامل مهم در تعیین کیفیت فرش و نیز قیمت فرش می باشد.

 لذا هر فرد عادی باید بتوانید تراکم فرش را تشخیص دهد.

 نحوه محاسبه تراکم طولی :

 می باشد. 0333موقع خرید فرش ماشینی به شما گفته می شود که تراکم فرش شما 

 فرش مورد نظر خود را به پشت کنید تا بتوانید راحت تر گره ها را ببینید و بشمرید.کافیست که 

 سپس ده سانتیمتر از طول فرش را جدا کنید و شروع به شمردن گره ها نمایید.

 گره باشد. 033گره باشد ، پس در ده سانت طولی فرش باید  0333اگر در یک متر از طول فرش 

 تراکم عرضی:

 فرش می باشد. عرضتراکم عرضی فرش یا همان شانه فرش ، تعاد گره ها در یک متر از 



 رضی فرش هرچه بیشتر باشد ، نقشه فرش ریز بافت تر و واضح تر می شود.تراکم ع

 شانه یا تراکم عرضی فرش تاثیرگزار بر ظاهر و کیفیت ظاهری فرش است.

 بطوری که هرچه شانه فرش ماشینی باالتر باشد فرش دستباف گونه ای خواهید داشت.

 تباف خواهد بود.با افزایش شانه فرش ، فرش ماشینی شما شبیه تر به فرش دس

 نحوه محاسبه تراکم عرضی:

 می باشد. 0033زمان خرید فرش گفته می شود شانه فرش ماشینی 

 فرش مورد نظر ابتدا فرش ماشینی را به پشت کنید تا گره ها را واضح تر ببینید. 0033برای محاسبه شانه 

 جدا کرده و شروع به شمردن گره ها کنید.ده سانت از عرض فرش را  سپس

 گره وجود دارد. 003گره است پس در ده سانت از عرض ماشینی  0033فرش ماشینی ور که در یک متر از همانط

 نخ فرش ماشینی:قطر 

 مل مهم در تعیین کفیت فرش ماشینی ماشینی می باشد.قطر نخ فرش ماشینی یا به اصطالح نمره نخ فرش ماشینی یک عا

 به عبارتی هرچ قطر نخ فرش کمتر باشد ، فرش شما ریز بافت تر خواهد بود.

 بود.با نخ های نازک بهتر خواهد و پیاده سازی نقشه های شلوغ فرش ماشینی 

 بهترین نخ فرش ماشینی که در عین نازکی کشسانی دارد و مقاومت باالیی دارد نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

از قطر نخ اکریلیک کاسته می شود و تاب خوردن فکی دارد مانند نخ پشم اما طی عملیات هیت ست خود نخ اکرولیک خاصیت پ

 کشسانی نخ افزوده می شود.و 

 براقی دارد.در واقع نخ اکرولیک هیت ست شده بسیار شبیه به نخ ابریشم می ماند در عین نازکی مقاومت باال و 

 نقشه فرش ماشینی:

 نقشه فرش ماشینی ابتدا بصورت مدادی طراحی میکنند و سپس این طرح ها را روی کامپیوتر پیاده سازی میکنند.

 طراحان فرش ماشینی که ابتدا بیس و پایه نقشه فرش را بصورت دستی پیاده سازی می کنند ، طراحان معروف هستند.

 شین حتما از طراحان خبره کمک بگیرید.در طرح اولیه و نقشه فرش ما

 چرا که اگر نقشه فرش بصورت افراد ناوارد باشد پیاده سازی آن ریز بافت و دستباف گونه نخواهد بود.

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی به تعداد نخ های رنگی فرش گفته می شود.

 .پالت رنگ بندی نخ های رنگی ریشه می باشد

 هرچه نخ های رنگی فرش ماشینی بیشتر باشد نقشه خوش آب و رنگ تر و ریز بافت تری را خواهیم داشت.

 مت فرش ماشینی دستباف گونه:قی

 مسلما قیمت بیشتری نسبت به سایر فرش ها با شانه و تراکم پایین تر خواهد داشت.قیمت فرش ماشینی ریز بافت و دستباف گونه 



مایید و هم از قیمت فرش اطمینان حاصل کنید اما برای خرید فرش دستباف گونه اصل که هم از کیفیت فرش اطمینان حاصل ن

 خرید فرش از شهر فرش کاشان می باشد.

 خرید فرش دستباف گونه کاشان:

 یکی از راه های مورد اطمینان فرش ریز بافت خرید از برند های معتبر فرش می باشد.

 از جمله برندهای معتبر فرش دستباف گونه به شرح زیر است:

 شهدفرش دستباف گونه م 

 فرش دستباف گونه کاشان 

 فرش دستباف گونه تبریز 

 فرش مسجدی در شهر فرش کاشان مستقر می باشد.شرکت 

این شرکت بعنوان یک واحد تولیدی قوی در زمینه بافت فرش ماشینی و بافت گلیم فرش ماشینی و بافت سجاده فرش فعالیت می 

 کند.

 شرکت فرش مسجدی در طی چند سال اخیر فروش خود را به کشور های عراق و خاورمیانه نیز کشانده است.

 اگر به شهر فرش کاشان سفر کنید می توانید براحتی یک فرش مرغوب و با کیفیت ریز بافت را به قیمت عمده خریداری کنید.

ت بود کافیست کارخانجات تولیدی فرش در شهر فرش کاشان را در فضای مجازی اگر سفر به شهر فرش کاشان برای شما سخ

 پیگیری کنید.

 و اقدام به خرید اینترنتی فرش کاشان از کارخانجات تولیدی فرش کاشان نمایید.

 اینگون یک فرش دستباف گونه و ریز بافت درب منزل بدون هزینه سفر و زمان و راه به قیمت عمده خواهید داشت.

 


