
 خرید فرش ماشینی:راهنمای 

 تنوع شرکت های بافنده و کارخانجات فرش ماشینی بیش از پیش شده است.امروزه 

 بطوریکه تشخیص فرش اصل از فرش تقلبی بیش از پیش شده است.

 در زمینه فرش دستباف بوده است.بخصوص در شهر فرش کاشان که از گذشته پیشتاز 

ی عظیم در صنعت نساجی با دارا بودن چهار شهرک صنعتی متمرکز پیشتاز در بافت فرش ماشینی با پیشرفت هاامروزه نیز 

 عمل می کند.

 نی می باشد.بطوری که صادر کننده نخست کشوری در زمینه بافت فرش ماشی

 امروز در این مقاله برندهای معتبر فرش کاشان به همراه راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان را شرح می دهیم:

 نکات قبل از خرید فرش:

 نکات زیر را در نظر داشته باشید: ابتدا اینکه شما قبل از خرید فرش ماشینی باید

 مکانی که میخواهید مفروش کنید دقیت کنید و متناسب با: نوع کاربرد ، سلیقه و دکوراسیون فرش را انتخاب  ابتدا به

 کنید.

 نوع خرید را باید انتخاب کنید: خرید از فروشگاه ها اینترنتی فروش فرش و یا فروشگاه های مجازی و تولیدی فرش 

 ن مثال فرش تک رنگ بسرعت کثیف می شود.نکات خرید رنگ و نقشه فرش را حتما جدی بگیرید بعنوا 

 

 قیمت مناسب فرش کاشان و عوامل موثر بر آن:

 عوامل مهم در خرید فرش ، قیمت مناسب فرش می باشد.یکی از 

فرش کاشان نیز بعنوان یک تولیدی عظیم در زمینه بافت فرش ماشینی و سایر محصوالت فرش های خود را به قیمت عمده و 

 تولیدی به فروش می رساند.

 برای خرید فرش قیمت مناسب ابتدا باید عوامل موثر بر قیمت فرش را شناسایی کنیم.

 ه دلیل قیمت مناسب فرش پایین آوردن کیفیت فرش ماشینی نباشد.ک

 راهنمای خرید فرش ماشینی:

 در زمینه خرید فرش ماشینی بعد از اینکه فهمیدید دقیقا چه فرشی برای چه کاربردی میخواهید

 عوامل موثر بر قیمت فرش ماشینی را باید مورد بررسی قرار دهید.

 از جمله عوامل موثر بر قیمت فرش ماشینی به شرح زیر است:

 نخ خاب فرش ماشینی (1

 نخ تار و پود فرش ماشینی (2

 نمره نخ فرش ماشینی (3

 دستگاه بافنده فرش ماشینی (4

 کم فرش ماشینیاشانه و تر (5

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی (6

 خ خاب فرش ماشینی:ن



 اول باید بدانید که در بافت هر فرشی چه فرش دستباف چه فرش ماشینی سه نوع نخ بکار می رود:

 نخ خاب یا نخ ریشه 

  نخ تار 

 نخ پود 

 درصد بافت فرش را بخود اختصاص داده است. 66اصلی ترین نخ فرش ماشینی ، نخ خاب فرش می باشد که 

 .است که ما در ظاهر فرش می بینیم رنگینخ خاب فرش همان نخ های 

 لذا هر موقع صحبت از نخ فرش شد، منظور نخ خاب فرش می باشد.

 االیف بکار رفته در نخ خاب فرش ماشینی می بایست از الیاف مصنوعی باشد.

 الیاف مصنوعی در بازار فرش ماشینی به شرح زیر است:تنوع جنس و کیفیت الیاف مصنوعی بسیار زیاد است که مهمترین 

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر هیت ست شده 

 نخ ورژن 

  نخBCF 

 تک نخ 

با کیفیت ترین الیاف مصنوعی نخ اکرولیک هیت ست شده است که مسلما انتخاب این نخ برای فرش ماشینی ، قیمت فرش 

 ماشینی را نیز افزایش خواهد داد.

 نخ تار و پود فرش ماشینی:

 نخ تار و پود فرش جز نخ های فرعی فرش هستند که ما در ظاهر فرش نمی توانیم این نخ ها را رویت کنیم.

 ین نخ ها فضاهای خالی نخ هاب را از سمت افقی و عمودی پر می کنند و موجب استحکام هرچه بیشتر فرش می شوند.ا

 جنس الیاف تار و پود فرش ماشینی به شرح زیر است:

 نخ پنبه 

 نخ پلی استر 

 نخ جوت 

باشد و نیز متعاقبا قیمت فرش ماشینی نیز افزایش خواهد  مسلما که در یک فرش با کیفیت ، نخ تار و پود آن از جنس پنبه می

 داشت.

 نمره نخ فرش ماشینی:

 نمره نخ فرش هرچه بیشتر شود ، بافت فرش زیباتر و ریز بافت تر و دستباف گونه تر می شود.

 و همچنین با افزایش نمره نخ فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی نیز افزایش خواهد داشت.

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:

ه فرش ماشینی بسیار مهم می باشد و امروزه نیز بورس متنوعی از دستگاه های بافنده فرش در بازار فرش وجود دستگاه بافند

 دارند.

 د ویژگی های زیر را به فرش بدهد:دستگاه بافنده پیشرفته و خوب فرش ماشینی بای

 .ابتدا اینکه شانه و تراکم واقعی فرش را پیاده سازی کند 



 .دوم اینکه پود بیشتری به دستگاه تزریق کند و موجب استحکام فرش شود 

 .سوم اینکه نقشه فرش را حتی بدون یک رچ خطا بخوبی پیاده سازی کند 

 ستگاه شونهر و وندویل از کشور آلمان و بلژیک می باشد.دستگاه بافنده هایی که این ویژگی را دارند د

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 و  ه فرش همان گره های عرضی فرش استشان

 تراکم فرش گره های طولی فرش می باشد.

 مسلما با افزایش گره های فرش یک فرش ریز بافت ترو مستحکم تری را خواهیم داشت.

شانه به فرش ریز بافت یا فرش دستباف گونه  1566شانه فرش موجب تغییرات ظاهری در فرش می شود بطوری که فرش 

 معروف است.

باطنی فرش می شود بطوری که با افزایش تراکم گره های طولی فرش فشرده تر و محکم تر کنار و تراکم فرش موجب تغییرات 

 هم قرار میگیرند.

 بطوری که شانه و تراکم یک عامل مهم در تعیین قیمت گذاری و نیز کیفیت فرش شده است.

 و تغییر شانه و تراکم تعییر چشم گیر قیمت فرش را میدهد.

 ی فرش ماشینی:پالت رنگ بند

 پالت رنگ بندی فرش یعنی تعداد نخ های رنگی بافت زده شده در فرش که متغیر است.

 رنگ کیفیت ظاهری بهتری را شاهد خواهیم بود. 16است که مسلما در فرش ماشینی  16تا  5پالت رنگ بندی فرش بین 

 گ خواهد بود.رن 5رنگ مسلما بیشتر از قیمت فرش ماشینی  16همچنین قیمت فرش ماشینی 

 وزن فرش ماشینی:

 وزن زیاد فرش نشان دهنده مقدار نخ بیشتری است که در بافت فرش ماشینی بکار می رود.

 حتی اگر در شناسنامه فرش وزن فرش قید نشده بود حتما وزن فرش را از فروشنده بپرسید.

 البته با تغییرات شانه و تراکم وزن فرش نیز متغیر می شود.

 بطوری که در شانه و تراکم های باال که فرش فشرده تر است وزن کمتری نیز فرش میگیرد.

 کیلوگرم باشد. 46ولی وزن فرش حدودا باید 

 دالیل خرید فرش ماشینی کاشان:

 .اول اینکه شهر فرش کاشان با رزومه پر بار فرش دستباف خود توانسته توجه مشتریان را بخود جلب کند 

 ایران تبدیل کرده است. دوم اینکه پیشرفت های صنتعی چشم گیر در شهر کاشان ، این شهر را به قطب فرش 

 فرش ماشینی کاشان مسلما بسیار بیشتر یک فروشگاه فرش می باشد. و کیفیت و نقش حتنوع طر 

 فرش ماشینی کاشان بعنوان یک تولیدی عظیم فرش مسلما بسیار کمتر از سایر مکان های فروش فرش خواهد  قیمت

 بود.

 جمع بندی پایانی:

 پس مراحل خرید فرش به شرح زیر شد:



بعنوان مثال فرش برای جهیزیه عروس می خواهید و یا قصد خرید فرش کودک را  هدف از خرید فرش: کاربردی ، زیبایی

 دارید.

تولیدی خرید کنید یا فرش ماشینی دیجی کاال را تهیه نوع خرید فرش: خرید از کجا و چگونه بعنوان مثال میخواهید فرش از 

 کنید.

د باید عوامل قیمت فرش و عوامل موثر بر قیمت فرش: اگر قصد خرید فرش ارزان و در عین حال با کیفیت مطلوب را داری

 موثر بر کیفیت بر کیفیت فرش و توام  عوامل موثر بر قیمت فرش را یاد بگیرید.

 کلمات کلیدی:

، فرش کاشان ، فرش مشهد ، فرش ماشینی کاشان ، فرش ارزان قیمت ، خرید فرش ماشینی ارزان ، خرید فرش ماشینی  فرش

 ارزان کاشان ، خرید فرش ماشینی ارزان مشهد ، خرید فرش ماشینی ، راهنمای خرید فرش ماشینی کاشان 


