
 انواع فرش ماشینی:

 بدلیل بافت ماشینی فرش های ماشینی تولید انبوهی از این محصول روانه بازار فرش شده اند.

 های ماشینی بسیار زیاد شده است که در زیر توضیحاتی در مورد انواع فرش ماشینی تنوع فرشبطوری که 

 و تفاوت های فرش ماشینی با هر یک شرح می دهیم.

 :اظ تفاوت هاواع فرش ماشینی از محان

  جنسانواع فرش ماشینی از نظر 

 انواع فرش ماشینی از نظر شانه و تراکم 

  انواع فرش ماشینی از نظر نقشه فرش 

 انواع فرش ماشینی از نظر برند 

 

 انواع فرش ماشینی از نظر جنس:

 ن نخ های فرش ماشینی تماما الیاف مصنوعی می باشد.نس ایجنس منظور جنس نخ فرش ماشینی می باشد ، ج

 کیفیت و تنوع الیاف مصنوعی بسیار متنوع می باشد .

 متداول ترین الیاف مصنوعی که در فرش ماشینی بکار می رود:

 اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده 

 پلی استر 

 بی سی اف 

  تک نخ 

 ورژن 

 ته را نیز به شما آموزش دهم که: فرش ماشینی با نخ اکرولیک بهترین نوع فرش ماشینی می باشد.این نک

 نخ اکرولیک بافتی شبیه به پشم و پنبه و نرم دارد بدون هیچ زبری و مواد پالستیکی

 بطوری که فرش با نخ اکرولیک یک فرش کامال دستباف گونه محسوب می شود.

 فرش با نخ اکرولیک انتخاب کنید. انتخاب نخ فرش ماشینی اصال تردید نکنید ولذا در 

 همچنین یاد بگیرید توانایی تشخیص نخ اکرولیک را داشته باشید:

 فرش با نخ اکرولیک اصال نباید بوی مواد نفتی و یا پالستیکی بدهد

 م باید باشد بدون چسبندگی و زبریفرش با نخ اکرولیک را که لمس میکنید مانند پنبه نر

 اکم:فرش ماشینی از نظر شانه و تر عانوا

 طیف شانه و تراکم هایی که روی فرش ماشینی پیاده سازی می شوند بسیار متنوع می باشد.

 متداول ترین شانه و تراکم ها:

  5227و  5527شانه با تراکم  077فرش 

  0777و  5227 شانه با تراکم 0777فرش 

  0277و  0777شانه با تراکم   0577فرش 

  0777و  0277شانه با تراکم  0277فرش 

 دشان از فرش ماشینی انتخاب شانه و تراکم کامال بسته به سلیقه مشتریان ، نوع کاربر



 ه به بودجه ای که می خواهند برای فرش هزینه کنند.و نیز بست

 شانه فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری فرش و تراکم فرش تاثیر گزار بر کیفیت باطنی فرش است.

 اکم فرش:چند نکته کلیدی در مورد شانه و تر

شانه و تراکم فرش که افزایش می یابد ، فرش نازک تر می شود چون فرش فشرده تر و متراکم تر می شود لذا در منازل با فرزند زیاد 

 شانه مناسب نیست. 0277شانه و فرش  0577فرش 

 انند فرش جهیزیه عروس مناسب است.فرش با شانه و تراکم های باال فقط برای منازلی م

 برای یک محیط کاربردی مانند مسجد و تکیه ها حتما به سراغ سجاده فرش با شانه و تراکم پایین بروید.

 انواع فرش ماشینی از نظر نقشه:

 نقشه های فرش ماشینی چون بافت ماشینی دارند و سریع بافت زده می شوند.

 لذا بسیار نقشه های فرش ماشینی متنوع و گسترده هستند.

 شینی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند از جمله:کال نقشه های فرش ما

 نقشه فرش ماشینی طرح کالسیک 

 نقشه فرش ماشینی طرح مدرن 

 نقشه فرش ماشینی کالسیک:

 همان طرح های سنتی فرش ماشینی ، طرح ترمه و ترنج همه در شاخه فرش ماشینی کالسیک قرار میگیرد.

 بزرگ و به سبک و سیاق سنتی و کالسیک مناسب است. فرش های کالسیک و سنتی برای منازل

 نقشه فرش ماشینی مدرن:

 طرح های فرش ماشینی مدرن بر اساس طرح های مدرن مانند طرح پروانه و فانتزی و طرح های فرش ترک است.

 انواع فرش هایی که در شاخه فرش مدرن قرار میگیرند به شرح زیر است:

 یا فرش های پرز بلند فرش شگی 

 یا فرش های برجسته فرش شنل 

 یا فرش های ترکیه ای فرش ترک 

 یا فرش پرز کوتاهفرش فریز : 

 گلیم فرش: یا فرش بدون پرز 

 یا فرش چاپی :یس:فرش کال 

 فرش عروسکی : یافرش کودک 

 طرح های فرش مدرن برای اتاق خواب ، برای فرش آشپزخانه ، برای فرش راه پله ای و راه رویی بسیار مناسب اند.

 راغ نقشه های فرش کالسیک که سنگین و قیمت باالیی دارند نروید.برای اتاق ها اصال به س

 برای محیط شلوغ و در حال رفت و آمدی مانند آشپزخانه که همیشه در معرض آشپزی است به سراغ گلیم فرش بروید که 

 هم سبک است و هم ارزان و براحتی میتوان مفروش کرد و شست و شو داد.

 انواع فرش ماشینی از نظر برند:

نی به چندین هزار سال قبل می رود و فرش دستباف ایرانی بسیار معروف است و در سراسر جهان شناخته شده بدلیل اینکه قدمت فرش ایرا

 است.

 ف نیز فرش ماشینی ایرانی شکل گرفت در کنار فرش دستبا



 بطوری که کارخانجات تولیدی متنوعی در زمینه بافت فرش ماشینی شکل گرفته است.

 نه بازار فرش کردند مانند:ی را نیز روادر ایران چندین شهر وجود دارند که بطور حرفه ای عالوه بر فرش دستباف ، فرش ماشین

 فرش مشهد 

 فرش تبریز 

 فرش کاشان 

 فرش کرمان 

 فرش قم 

 برندهای معتبر فرش مشهد مانند: فرش نگین مشهد ، فرش زمرد مشهد 

 خاطره کویر کاشان ، فرش سلیمان صباحیبرندهای معتبر فرش کاشان: فرش فرهی ، فرش یلدای کویر ، فرش 

 

 روش تشخیص اصلی فرش ماشینی: 5

 چک کردن شناسنامه فرش ماشینی 

 چک کردن لوگوی فرش ماشینی 

 ترین روش تشخیص فرش ماشینی بررسی برچسب فرش ماشینی می باشد. اولین و مهم

 شد.برچسب فرش در پشت فرش ماشینی باید با

 شناسنامه فرش ماشینی را دارد.در واقع برچسب فرش ماشینی ، حکم 

 شناسنامه فرش ماشینی حاوی اطالعات زیر در مورد فرش می باشد:

 نام طرح و نقشه فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 جنس نخ فرش ماشینی 

 تعداد رنگ فرش 

 ابعاد فرش 

 باید شناسنامه فرش را با خود فرش انطباق دهید.نگاه کردن شناسنامه فرش ماشینی کافی نیست و شما 

 شما باید شانه و تراکم فرش را تشخیص دهید.

 باید جنس نخ فرش را تشخیص دهید.

 پالت رنگ بندی فرش را بشمرید.

 دومین عامل در تشخیص فرش ماشینی چک کردن لوگوی فرش است.

 بدین صورت که ببینید لوگوی فرش ماشینی دقیقا همان برند مورد نظر شما می باشد.

بر با پسوند و پیشوند قرار م خود را بر اساس برندهای معتبسیاری از برندهای بی کیفیت در زمینه بافت فرش ماشینی وارد شدند که نا

 دادند.

بعنوان مثال فرش نگین مشهد یک برند معتبری می باشد که سایر برندها از نام و لوگوی این فرش استفاده کرده و فرش های تقلبی به جای 

 فرش اصل به شما قالب می کنند.

 از آن خریداری می کنید چک کنید.فرش را پس شما باید برند کارخانه ای که شما 

 


