
 فرش ماشینی قیمت مناسب:

شهر فرش کاشان بدلیل قدمت طوالنی در زمینه بافت فرش دستباف و سپس فرش ماشینی ، بعنوان پایتخت فرش ایران و نیز 

 فرش جهان معرفی شده است.

 همچنین از نظر کیفیت بافت فرش ماشینی کمتر تولید کننده ای به پای فرش کاشان می رسد.

 باالی تولید فرش در کاشان هر نوع طرح جدید فرش ماشینی ابتدا از کاشان شروع می شود.همجنین بدلیل سابقه 

همچنین به دلیل تولیدات باال و انبوه فرش کاشان ، شما براحتی در شهر فرش کاشان می توانید فرش ماشینی قیمت مناسب را 

 تهیه کنید.

 انواع  بافت فرش:

 ی اصیل بود.فرش از دیرباز در ایران بعنوان یک کاال

 همچنین فرش دستباف بعنوان شناسنامه ایران محسوب می شود.

 فرش دستباف ایرانی روی دار های قالی بافت زده می شود.

 ابتدا یک چارچوب فلزی یا چوبی به متراژ فرش ایجاد می گردد این چارچوب بصورت عمودی می باشد.

 را روی دارهای افقی بافت می زنند. البته در بعضی مناطق ایران مانند ترکمن های عزیز فرش

سپس نخ های چله روی دار قالی قرار می گیرند و با توجه به نقشه فرش توسط نخ های رنگی و پود شروع به بافت فرش می 

 شود.

 مواد اولیه در بافت فرش دستباف تماما الیاف طبیعی گیاهی و حیوانی هستند مانند:

 پشم ، پنبه ، پرز ، ابریشم

 ت فرش دستباف تا یک سال نیز به طول می انجامد.زمان باف

 همچنین بدلیل زحمت بسیار زیاد بافت فرش دستباف  و همچنین الیاف مرغوب تماما طبیعی در بافت فرش دستباف

 قیمت فرش دستباف بسیار گران می باشد. هرچند این قیمت به پای ارزش هنری فرش دستباف نمی رسد.

 فرش ماشینی:

 نه مصنوعی از قالی می باشد که توسط ماشین آالت صنعتی بافت زده می شود.فرش ماشینی گو

 اولین دستگاه بافت فرش ماشینی در شهر فرش کاشان شرکت حریر مخمل شروع به بافت زده شد.

 امروزه گسترش صنعت فرش ماشینی به حدی شده است که انواع دستگاه های بافنده فرش ماشینی به بازار فرش آمدند.

  VTR  ،ACR   ،CRX   ،ALPHA مله دستگاه های بافنده فرش ماشینی: تکسیما ، واندویل ، شونهر ، از ج

 الیاف بکار برده  شده در بافت فرش ماشینی ، تماما الیاف مصنوعی می باشد مانند:

 BCFاکرولیک یا اکرولیک هیت ست شده ، پلی استر ، تک نخ ، ورژن ، 

و نیز زمان آماده سازی سریع فرش ماشینی و الیاف مصنوعی مسلما قیمت فرش ماشینی بسیار بدلیل تولید انبوع فرش ماشینی 

 کمتر از قیمت فرش دستباف خواهد بود.

 شهرهای تولید کننده فرش ماشینی:



 مسلما فرش کاشان بعنوان تولیدی فرش ماشینی نه تنها برای ایران بلکه برای جهان جا افتاده و معروف است.

می توان به فرش مشهد ، فرش تبریز ، فرش قم اشاره  شهرهای معتبر تولیدی فرش ماشینی در کنار فرش کاشان همچنین سایر

 کرد.

 قیمت فرش ماشینی:

عوامل متعددی بر قیمت فرش ماشینی تاثیر گزار هستند اما چند عامل مهمی که هنگام خرید فرش باید بدانید به شرح زیر است 

 مانند:

  نخ فرش ماشینی 

  شانه و تراکم فرش ماشینی 

  اندازه و متراژ فرش 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 

 نخ فرش ماشینی:

 در بافت فرش ماشینی سه نوع نخ کاربرد دارد:

 نخ خاب یا نخ ریشه 

 نخ تار 

 نخ پود 

 می شود. بیشترین و اصلی ترین نخ فرش ، نخ ریشه می باشد ، این نخ همان نخی است که در رویه و ظاهر فرش بافت زده

 در واقع به نخ های رنگی که کنار هم قرار می گیرند و نقشه فرش را تشکیل می دهند نخ ریشه گفته می شود.

 لذا زمانی که می گوییم جنس نخ فرش ماشینی چیست؟ منظور همین نخ ریشه یا نخ خاب می باشد.

 همانطور که ذکر کردیم نخ فرش ماشینی تماما الیاف مصنوعی می باشد.

 کیفیت الیاف های مصنوعی موجود در بازار فرش با هم متفاوت است. اما

 در بین الیاف های مصنوعی موجود در بازار فرش بهترین و با کیفیت ترین نخ ، اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 همچنین ، مسلما یک الیاف با کیفیت ، قیمت بیشتری نیز به سایر الیاف خواهد داشت.

 فرش ماشینی:مفهوم شانه و تراکم 

 هر فرش دو نوع تراکم دارد:

 تراکم طولی یا تراکم .1

 تراکم عرضی یا شانه .2

 شانه به تعداد ریشه یا گره در عرض یک متر از فرش ماشینی گفته می شود.

 شانه فرش دربرگیرنده کیفیت ظاهری و ریز بافت شدن نقشه فرش خستند.

 دستباف گونه تری را خواهیم داشت.همچنین هرچه شانه فرش ماشینی بیشتر باشد ، فرش 

 مسلما با افزایش شانه فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی نیز افزایش خواهد یافت.

 تراکم فرش ماشینی در برگیرنده تراکم و فشردگی نخ خاب می شود.



 و نیز با افزایش تراکم فرش ماشینی ما افزایش قیمت را در فرش ماشینی شاهد خواهیم بود.

 تراژ فرش ماشینی:اندازه و م

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

 مسلما با افزایش اندازه و متراژ قیمت فرش ماشینی نیز بیشتر خواهد بود.

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 ی شود.به تعداد نخ های رنگی مورد بافت در فرش ماشینی پالت رنگ بندی فرش گفته م

 هرچه تعداد نخ های رنگی فرش بیشتر باشد ، نقشه خوش آب و رنگ تری را از فرش ماشینی شاهد خواهیم بود.

 همچنین با افزایش پالت رنگ بندی فرش ما افزایش قیمت فرش ماشینی را داریم.

 خرید فرش ماشینی قیمت مناسب:

فیت بودن فرش و مرغوبیت فرش ماشینی، فرش را به قیمت منظور از فرش ماشینی قیمت مناسب این است که در عین با کی

 عمده و تولیدی تهیه کنیم.

 یک راه خرید فرش قیمت مناسب خرید از تولید کنندگان و کارخانجات می باشد. 

در واقع ما به درب کارخانه بافنده فرش ماشینی رجوع می کنیم از نزدیک فرش و کیفیت فرش را بررسی میکنیم و سپس اقدام 

 به خرید فرش می کنیم.

 مسلما قیمت فرش ماشینی بدین شیوه خرید فرش ، خرید به صورت عمده و مستقیم خواهد بود.

زمان زیاد و هزینه مسافت اما اگر که کارخانه بافنده فرش نزدیک شما نباشد آیا به صرفه است که برای خرید یک عدد فرش 

 متقبل شوید؟

 چیست؟پس راهکار خرید فرش قیمت مناسب 

 مسلما هرکارخانه بافنده و تولیدی فرش ماشینی ، شبکه های مجازی و فروشگاه های اینترنتی مربوط به خودشان می باشد.

 پس کافیست در منزل خود و تنها با یک گوشی هوشمند کارخانجات تولیدی فرش را دنبال کنید.

افت درب منزل و به قمیت عمده و کارخانه ای تهیه می اینگونه براحتی فرش ماشینی خود را بدون صرف هزینه ی زمان و مس

 کنید/.

 

 


