
 قیمت بهترین فرش ماشینی:

 سوال این است که بهترین فرش ماشینی در کجا تولید می شود؟

 تا چه حد با تولیدی های فرش ماشینی آشنایی دارید؟

 چه عواملی را باید در فرش ماشینی در نظر بگیریم که بعنوان بهترین فرش ماشینی در نظر بگیریم؟

 قیمت بهترین فرش ماشینی بر اساس چه فاکتورهایی تعیین میگردد؟

 پاسخ به تمام سواالت باال در مقاله زیر:

 بهترین فرش ماشینی:

 یقنا بهترین فرش ماشینی می باشد؟نمی توان صرفا گفت که با کیفیت ترین فرش ماشینی یق

 :بهترین فرش ماشینی را بر اساس 

 نوع کاربرد ما از فرش 

  بر اساس کیفیت فرش 

 .و بر اساس نقشه فرش تعیین می کنیم 

 بهترین فرش ماشینی تنها بر اساس کیفیت فرش تعیین می گردد که شرح می دهیم.قیمت 

 انتخاب بهترین فرش بر اساس نوع کاربرد:

 برای چه کاربردی فرش را می خواهید تهیه کنید. ی این سوال را از خود بپرسید که:ابتدای خرید فرش ماشین

 د.زیرا هر مکانی یک فرش مخصوص به خود را دار

 بعنوان مثال:

 برای انتخاب فرش جهیزیه عروس: بسراغ فرش دستباف گونه با شانه  تراکم باال بروید.

 برای فرش محل کار به سراغ فرش مدرن و فرش فانتزی بروید.

 برای فرش کودک بسراغ فرش فانتزی کودک بروید.

 ماشینی بروید.برای فرش آشپزخانه بسراغ گلیم فرش 

 برای فرش مساجد ، بسراغ سجاده فرش یا همان فرش سجاده ای بروید.

 انتخاب بهترین فرش بر اساس نوع کیفیت:

 بهترین الیاف 

 بهترین شانه و تراکم 

 بهترین پالت رنگ بندی 

 بهترین دستگاه بافنده 

 بهترین الیاف فرش ماشینی:

 در بافت یک فرش چه فرش ماشینی و چه فرش دستباف سه نوع نخ وجود دارد:

 نخ ریشه یا نخ خاب 

  نخ تار 



 نخ پود 

فرش می بینیم همین نخ خاب  نخ ریشه یا نخ خاب: اصلی ترین نخ بکار رفته در بافت فرش است ، همان نخی که ما در ظاهر

 است. 

 نخ خاب تقریبا هفتاد درصد نخ فرش را تشکیل میدهد ، همین نخ های رنگی فرش نخ خاب هستند.

 نخ تار: نخ تار در ظاهر فرش پیدا نیست و مقدار زیادی از فرش را بخود اختصاص نمی دهد ، 

افقی به دور نخ خاب می پیچد و موجب استحکام هر چه  اما الزم است که در بافت فرش ماشینی استفاده شود چون بصورت

 بیشتر فرش می شود.

 نخ پود: نخ پود نیز مانند نخ خاب است ولی بصورت عمودی به دور نخ خاب می پیچد.

 پس هر گاه در مورد نخ فرش صحبت می کنیم منظور همین نخ خاب است.

 رولیک هیت ست شده و نه نوع ساده آن می باشد.بهترین جنس برای نخ خاب فرش ماشینی در یک کالم الیاف اک

 نخ اکرولیک بسیار شبیه به الیاف طبیعی می باشد هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهر

 بهترین شانه و تراکم فرش ماشینی:

 انتخاب شانه و تراکم بر اساس سلیقه و بودجه مشتریان تعیین می گردد.

 فرش می شود.و نقشه ریز بافت  رش گره های افقی در بافت فرش است ، شانه تاثیر گزار بر کیفیت ظاهریشانه ف

 گره های عمودی در بافت فرش است ، تراکم تاثیر گزار بر استحکام و فشردگی نخ خاب می باشد. تراکم فرش

 می باشد. 0077و تراکم های باالی  077های باال اما بهترین شانه و تراکم برای فرش شانه 

 تشخیص بهترین شانه و تراکم فرش بسیار مهم است:

 را چطور تشخیص دهیم؟ 0077شانه با تراکم  077 مثال فرش

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

 گره داشته باشیم. 07با حساب کردن تنها ده سانت از عرض فرش باید 

 گره وجود دارد. 0077ل فرش نت زویعنی در صد سا 0077همچنین فرش با تراکم 

 گره داشته باشیم. 007یا حساب کردن تنها ده سانت از طول فرش باید 

 پالت رنگ بندی فرش:

 پالت رنگ بندی یا نخ های رنگی که در بافت فرش ماشینی بکار می روند.

 ب و رنگ تری را شاهد خواهیم بود.خ های رنگی دربافت فرش ماشینی بیشتر باشد ، نقشه خوش آقطعا عرچه ن

 اما مهم تر از تعداد رنگ فرش ثبات نخ های رنگی است.

 خام بی رنگ یا سفید هستند و ابتدا باید رنگ شوند.می دانید که نخ های فرش بصورت 

 از کجا متوجه شویم ثبات نخ های رنگی بندی فرش چطور است؟

 یک آزمایش ساده ای که هرکسی می تواند انجام دهد این است که:



ای نامرغوب ابتدا یه پارچه سفید نمناک برداشته و محکم روی سطح فرش بکشید ، اگر پارچه رنگ گرفت نشان دهنده رنگ ه

 در بافت فرش است.

 دستگاه بافنده فرش:

 دستگاه بافنده فرش از چند لحاط مهم است:

 اوال نقشه فرش را بخوبی و بدون عیب پیاده سازی می کند.

 شانه و تراکم واقعی به فرش می دهد بدون کمی و کاستی

 پود بیشتر می تواند به فرش تزریق کند.

 وارداتی هستند و متعلق به کشور های آلمان و بلژیک هستند با نام دستگاه واندویل و شونهردستگاه های بافنده مرغوب اکثرا 

 انتخاب بهترین فرش بر اساس نقشه فرش:

 نقشه فرش ماشینی باید اوال توسط افراد خبره و کار بلد طراحی شود.

 برای طراحی نقشه فرش بسراغ افراد کارآموز نروید که ارزان تمام شود.

 د خبره که چندین سال در زمینه طراحی فرش وارد هستند ، بسته به نیاز و سلیقه مشتری فرش را طراحی می کنند.چون افرا

 در واقع نقشه کش های خبره فرش ، بسته به نیاز بازار فرش ، فرش را طراحی می کنند.

 ی در نقشه فرش دو دستی می باشد.دوم اینکه نقشه فرش ماشینی باید بخوبی پیاده سازی شود ، یکی از مشکالت پیاده ساز

دوستی در نقشه فرش بدین معناست که اپراتور دستگاه که شیفت عوض می کند و اپراتور بعدی می آید ممکن است نحوه بافتشان 

 متفاوت شود و شلی و سفتی به فرش بدهد ، 

 گره های شل و سفت اولین تاثیر منفی را روی نقشه فرش ماشینی می گذراند.

 ت بهترین فرش ماشینی:پس در یک کالم چند راه تشخیص قیم

 .نوع کاربرد خود از فرش را تعیین کنید 

 الیاف فرش را چک کنید. 

 .شانه و تراکم فرش را چک کنید 

 .دستگاه بافنده فرش را چک کنید 

 .پالت رنگ بندی فرش را چک کنید 

 .نقشه های اصیل فرش را چک کنید 
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