
 بهترین مکان برای خرید فرش ماشینی:

 فرش ایرانی یک فرش تمام و کمال با اصالت با کیفیتی اعال و درجه یک در تمام جهان مطرح است.

 ان فرش دستباف بسیار زیاد هستند.و بافندگمام نقاط ایران یافت می شود ر تبافت فرش ایرانی تقریبا د

 امروزه بدلیل گسترش صنعت ، بافت فرش ماشینی نیز در کنار فرش دستباف وجود دارد.

و نیز قیمت فرش ماشینی که ارزان تر از قیمت فرش دستباف ماشینی و حتی میتوان گفت بدلیل تولید انبوده و دسترسی به فرش 

 است. 

 استقبال از فرش ماشینی بیشتر از فرش دستباف شده است.

 نی پیدا کردن بهترین مکان خرید فرش ماشینی کمی دشوار است.و تنوع فرش ماشیلذا با انواع تولید کننده ها و کارخانجات 

 ای شما ذکر می کنیم.در ادامه مقاله انواع روش های خرید فرش ماشینی به همراه مکان های خرید معتبر فرش را بر

 فرش ماشینی:

ماشینی و نیز انواع کیفیت ها هم در الیاف فرش و هم در دستگاه بافنده فرش و هم در شانه و تراکم  اشینی فرشبافت مبدلیل 

 فرش ماشینی تنوع بسیار زیادی در فرش ماشینی ایجاد شده است.

 امرغوب تشخیص دهند.و بسیاری از خریداران فرش نیز نمی توانند فرش مرغوب را از فرش ن

 لذا شناخت فرش ماشینی مرغوب بسیار مهم می باشد.

جهت تشخیص و شناخت فرش ماشینی درجه یک چند راه حل ساده وجود دارد که در زیر برای شما کامال شرح و آموزش می 

 دهیم.

 شناخت الیاف مرغوب فرش:

 فرش ماشینی بدلیل بافت ماشینی که دارد از الیاف طبیعی در بافت آن نمی توان استفاده کرد.

 یاف مصنوعی استفاده شود.باید در بافت فرش ماشینی از اللذا حتما 

 الیاف مصنوعی بکار رفته در فرش ماشینی بسیار متنوع می باشد.

 اما در یک کالم بهترین کیفیت الیاف مصنوعی که با الیاف طبیعی برابری می کند ، الیاف اکرولیک هیت ست شده است.

 نحوه تشخیص الیاف اکرولیک هیت ست شده در بافت فرش:

ف اکرولیک و تشخیص آن در بافت فرش بسیار مهم است و روش های ساده ای برای تشخیص این الیاف وجود دارد شناخت الیا

 از جمله:

 بو کردن فرش:

ت حس نوان نباید بوی پالستیک و نفالیاف اکرولیک اصال از جنس مواد نفت و پالستیک نیست ، لذا با بو کردن فرش به هیچ ع

 شود.

 لمس کردن فرش :

اگر صد در صد الیاف فرش از اکرولیک باشد هنگام لمس فرش نباید حس زبری داشته باشید چرا که الیاف اکرولیک مانند پنبه 

 نرم است.

 همچنین موقع لمس کردن فرش ، گره های فرش باید از هم باز شوند و بهم نچسبند.



 آتش زدن نخ:

 از فروشنده فرش ماشینی اجازه گرفته و گوشه ای از نخ فرش را جدا کرده و آتش بزنید.

 الیاف اکرولیک زمان آتش گرفتن باید بویی شبیه به بوی موی سوخته داشته باشد.

از آن خاکستر و پودر شود و گلوله سفت نشود مانند آتش گرفتن همچنین الیاف اکرولیک هنگام آتش گرفتن باید خاکستر حاصله 

 پالستیک

 :شانه و تراکم مرغوب فرششناخت 

 نقشه و ظاهر فرش است.شانه فرش گره های عرضی فرش است که تاثیر گزار بر کیفیت هرچه بهتر 

 لی می باشد که تاثیر گزار بر کیفیت و استحکام نخ خاب و داخل فرش می شود.گره های طوو تراکم 

 می باشد. 0077تا  077شانه های قابل قبول برای فرش از 

 می باشد. 0077تا  0777و تراکم هایی قابل قبول برای فرش از 

نتخاب کنید دقیقا بتوان روی فرش پیاده سازی آنچه که در شانه و تراکم فرش مهم است این است که شما هر شانه و تراکمی را ا

 کرد.

 پس باید بتوانید شانه و تراکم فرش را خودتان تشخیص دهید که این خیلی سخت نیست.

 نحوه تشخیص شانه و تراکم دقیق:

 به شیوه زیر عمل می شود: 0077شانه با تراکم  077یک فرش  تشخیص برای

 گره در صد سانت فرش وجود دارد. 077شانه یعنی  077فرش 

 گره باشد. 07پس در ده سانت از عرض فرش باید 

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

 گره باشد. 0077یعنی در صد سانت از طول فرش  0077برای تشخیص تراکم 

 گره باشد. 007پس در ده سانت از طول فرش باید 

 ده سانت از طول فرش را جدا کنید و گره ها را بشمرید پس کافیست

 برای شمردن بهتر گره ها از پشت فرش گره ها را شروع به شمردن کنید.

 وب فرش:تشخیص رنگ مرغ

 نخ های رنگی که در بافت فرش ماشینی بکار برده می شوند باید ثبات رنگ باالیی داشته باشند.

 چون ذاتا نخ ها رنگی نیستند و رنگ خام سفید و بی رنگ است.

شست و شو پخش می شود و یا کمرنگ  لذا وارد مرحله رنگ رزی می شودن و اگر بخوبی رنگ نشوند ، رنگ های آنها با یک

 می شود.

 برای تشخیص ثبات نخ های رنگی فرش به شیوه زیر پیش بروید:

یک پارچه سفید نمناک برداشته و روی سطح فرش بکشید ، اگر رنگ روی پارچه سفید به جا نماند ، نشان دهنده این است که 

 فرش ثبات رنگ باالیی دارد.



 انواع روش های خرید فرش ماشینی:

 برای خرید معتبر فرش ماشینی ابتدا روش های خرید فرش را بشناسید:

  فرش تولیدیخرید 

 خرید نمایشگاهی فرش 

 خرید اینترنتی فرش 

 خرید تولیدی فرش:

 در خرید تولیدی فرش ماشینی ، یعنی شما از کارخانه تولیدی فرش ماشینی اقدام به خرید فرش نمایید.

 یعنی شما به روش مستقیم به درب کارخانه بافنده فرش ماشینی می روید و اقدام به خرید فرش ماشینی می کنید.

 اگر کارخانه بافنده فرش از شما دور باشد ، شما باید هزینه راه و هزینه زمان متقبل شوید و این اصال به صرفه نخواهد بود. اما

تنها مزیت این روش این است که کارخانه بافنده فرش ماشینی در شهر شما باشد اینگونه قیمت فرش ماشینی ارزان و به قیمت 

 عمده خواهد بود.

 ی فرش:خرید نمایشگاه

 اکثر شرکت های بافنده فرش ماشینی شعب نمایشگاهی در سطح ایران دایر کردند.

تنها کافیست نمایشگاه ها و نمایندگی های کارخانه بافنده را در سطح ایران پیدا کرده و اگر در شهر شما وجود داشت اقدام به 

 خرید برند معتبر فرش ماشینی نمایید.

 یشگاهی فرش دیگر خرید مستقیم و درب کارخانه ای فرش نخواهد بود.اما باید گقت مسلما خرید نما

 خرید اینترنتی فرش:

 بر فروش فرش را پیدا کنید مانند:در خرید اینترنتی فرش شما می توانید مراکز معت

 آدرس اینترنتی کارخانه بافنده 

 آدرس اینترنتی شهر فرش 

 آدرس اینترنتی فرش ماشینی دیجی کاال 

 اگر فرش ماشینی از برند خاصی برایتان مطرح بود مثال فرش فرهی 

 کافیست وارد فضای گوگل شوید و در نواز ابزار لغت سایت فرش فرهی را ذکر کنید.

 ه در ارتباط می شوید.اینگونه بصورت مجازی و مستقیم با کارخان

 و حتی بدون صرف هزینه و زمان میتوانید فرش ماشینی خود را تهیه کنید.
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