
 رتبه بندی برند فرش ماشینی کاشان:

 تمریبا همه ی مردم در هنگام خرید فرش ، بدنبال بهترین فرش و در والع فرش اصل هستند.

 همچنین در چند سال اخیر تعداد شرکت های بافنده و تولید کننده فرش بسیار افزایش یافته است.

 در مناطك مختلفی واحدهای تولیدی تولید و فروش فرش مستمر هستند.

 فرش ، شهر فرش کاشان و فرش مشهد می باشد.که معروف ترین مناطك تولیدی 

 اینکه بتوانیم رتبه بندی برند فرش ماشینی را تشخیص دهیم به چه عواملی بستگی دارد.

 در ادامه مماله با ما همراه باشید تا به شما آموزش دهیم بهترین برند فرش ماشینی را شناسایی کنید.

 :ماشینی تشخیص بهترین برند فرش

 برند معتبر شناسایی شود از جمله:مل زیادی وجود دارد که یک شرکت بعنواع یک عوا

 .اولین و اصلی ترین عامل کیفیت باالی فرش می باشد 

  عامل بافت بمولع فرش و تحویل به مولع به مشتریان می باشد.دومین 

 .سومین عامل لیمت به صرفه و مناسب می باشد 

 .چهارمین عامل اخالق کاری و مشتری مداری می باشد 

 نظر سنجی بهترین فرش ماشینی:

 ی زیر را دارا باشد:طبك نظر سنجی های انجام شده فرش مورد عالله ی مردم از نظر کیفیت باید ویژگی ها

 الیاف اکرولیک هیت ست شده:

 مردم سعی می کنند هنگام خرید فرش ، فرش با نخ اکرولیک یا اکریلیک را خریداری کنند و این کامال درست است.

 چرا که نخ اکرولیک هیت ست شده بهترین الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش می باشد.

 می باشد و حالت پفکی دارد و دلیما مانند پشم می باشد. خود الیاف اکرولیک پرز پذیر

 :طی عملیات هیت ست ، این نخ وارد دستگاه می شود و تحت فشار و گرما لرار می گیرد در نتیجه 

 هم از پرزپذیری آن کاسته می شود. 

 .هم حالت پفکی و سستی آن رفع می شود 

 وده می شود.از لطر آن کاسته و بر کشسانی و مماومت آن افز 

 .براق تر می شود و شبیه به نخ ابریشم می شود 

 شانه و تراکم باال:

 همانطور که در مماالت لبل ذکر کردیم یک فرش هرچه شانه باالتری داشته باشد دستباف گونه تر و ریز بافت تر می شود

 و مسلما چنین فرشی مورد عالله مشتریان می باشد

 می باشد. 077منظور از شانه باالی فرش ، شانه های باالی 

 استحکام نخ خاب می شود. تراکم باال نیز موجب فشردگی بیشتر نخ خاب و در نتیجه

 بطوری که در تراکم های باال اصال لسمت خالی در فرش وجود ندارد و دست وارد فرش نمی شود.

 می باشد. 0077منظور از تراکم های باال منظور تراکم های باالی 



 نمشه منحصر به فرد:

 ا از دست می دهند.مردم دیگر سراغ نمشه های لدیمی فرش نمی روند و زود نمشه ها جذابیت خود ر

 لذا شرکت های فرش ، هر ساله مجور هستند نمشه فرش خود را تغییر بدهند و نمشه های جدید را روانه بازار فرش کنند.

از این رو نمشه های لدیمی فرش حتی اگر فرش ماشینی نو و درجه یک باشند به زیر لیمت فرش و در لالب فرش استوک 

 بفروش می رسند.

 رنگ بندی فرش:

 رنگ بندی فرش منظور نخ های رنگی بافت شده در فرش ماشینی می باشد.

 رنگ است. 07تا  0طیف نخ های رنگی فرش بین 

 مسلما با افزایش نخ های رنگی ، فرش زیباتری را خواهیم داشت.

 تغییر می دهند.ر فرش جهت جذابیت هرچه بیشتهمچنین شرکت های تولیدی فرش بطور مدام پالت رنگ بندی فرش را 

 وزن فرش:

 مردم هنگام خرید فرش از فروشندگان سوال می کنند وزن فرش چمدر است.

 و اعتماد بر این دارند که هرچه وزن فرش بیشتر باشد فرش مرغوب تر می باشد.

 د.این نکته تا حدودی درست است که افزایش وزن فرش نشان دهنده ممدار نخ های بیشتری است که در بافت فرش بکار می رو

 روش تشخیص فرش اصل از فرش تملبی:

 با بکارگیری روش های زیر حتما می توانید کیفیت فرش را تشخیص دهید.

 :شناسنامه فرش

 شناسنامه فرش در لالب برچسب حتما باید پشت فرش حک شده باشد.

 می باشد. و درجه بندی فرش شناسنامه فرش شامل مواردی چون : شانه و تراکم ، جنس نخ فرش ، پالت رنگ بندی فرش

 لذا شناسنامه فرش را به دلت چک کنید و توانایی تشخیص نخ فرش و شانه و تراکم فرش را یاد بگیرید.

 و حتما شناسنامه فرش را با خود فرش مطابمت دهید چرا که بسیاری از سودجویان شناسنامه و مارک تملبی را پشت فرش درج

 می کنند.

 تشخیص الیاف فرش:

 مسلما بهترین الیافی که در فرش وجود دارد نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد. 

 برای تشخی نخ اکرولیک هیت ست شده چندین روش وجود دارد که تک تک را بیان می کنیم.

 نگاه دلیك به فرش:

 فرش را بطور دلیك نگاه کنید ، نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت فرش باید براق باشد بدون کدری

 لمس کردن فرش:

 فرش با نخ اکرولیک هیت ست شده نباید حالت زبری داشته باشد و همچنین نباید حالت چسبندگی داشته باشد. 



 در والع زمانی که فرش را لمس می کنید نخ های خاب باید دانه دانه از زیر دست شما رد شود.

 آتش زدن نخ:

به بوی موی  زه بگیرید و گوشه ای از نخ اکرولیک را آتش بزنید ، نخ اکرولیک در مواجه با آتش بویی شبیهاز فروشنده اجا

 دهد.سوخته می 

 گرفتن نخ اکرولیک باید پودر شود و سفت نباشد.و نیز خاکستر حاصله از اتش 

 فرش را بو کنید:

ز پالستیک و نفت استفاده فرش با نخ اکرولیک اصال نباید بوی پالستیک و مواد نفتی دهد چرا که در الیاف اکرولیک اصال ا

 نشده و الیافی شبیه به کراتین دارد.

 تشخیص شانه و تراکم فرش:

 شانه یک فرش گره های عرضی در یک متر از فرش است.

 شانه کافیست گره ها را بشمرید. 077جهت تشخیص فرش 

 .گره داریم 077شانه یعنی در صد سانت از عرض فرش  077فرش 

 .گره باشد 07ده سانت باید فرش را جدا کنید ، که در این  از عرض ابتدا فرش را به پشت کنید و ده سانت

 ی در یک متر از فرش است.طولیک فرش گره های  تراکم

 کافیست گره ها را بشمرید.  0777با تراکم جهت تشخیص فرش 

 .گره داریم 0777فرش  طولیعنی در صد سانت از  0777با تراکم فرش 

 .گره باشد 0777ده سانت باید فرش را جدا کنید ، که در این  طولاز  ابتدا فرش را به پشت کنید و ده سانت

 لوگوی برند فرش ماشینی:

 در بحث خرید و فروش فرش و بازار فرش سودجویان و دالالن بسیاری وجود دارند با انواع و السام برندهای تملبی

 رش اصل بفروش می رسانند.بطوری که از برندهای معتبر استفاده کرده و در لالب پسوند و پیشوند فرش تملبی را در لالب ف

 مانند فرش نگین مشهد  و فرش زمرد مشهد که پسوند و پیشوند ندارد. بخصوص در برندهای معتبر فرش مشهد

 نتیجه گیری پایانی رتبه بندی برند فرش ماشینی:

 اگر باز نتوانستید فرش اصل را تشخیص دهید بسراغ کارخانجات تولیدی و برندهای معتبر بروید.

 .از نزدیک شاهد بافت فرش باشیدبه درب کارخانه تولیدی فرش بروید و 

 زی کارخانه تولیدی فرش را پیدا کردهاما اگر دسترسی به کارخانه تولیدی نداشتید ، کافیست در فضای مجا

 و بصورت اینترنتی از کارخانه تولیدی فرش را درب منزل خود تحویل بگیرید.

 :به همراه نام برندهای معتبر تولیدی فرش کلمات کلیدی

رش ، آلای فرش ماشینی ، شهر فبهترین فرش ماشینی ، رتبه بندی فرش ماشینی ، فرش ماشینی ، لیمت فرش ماشینی ، حراج 

ساوین ، فرش خاطره  ، فرش ماشینی کاشان ، فرش ماشینی مشهد ، فرش نگین مشهد ، فرش فرهی ، فرش لیطران ، فرش فرش

 کاشان ، فرش محتشم ، فرش شاهرخ



 

 

 


