
 یا و معایب فرش گل برجسته:مزا

 اد در سراسر جهان معروف می باشد.ایرانی با قدمتی بسیار زیسرای ش فر

 با شکل گیری جوامع صنعتی فرش ماشینی نیز در کنار فرش دستباف در ایران رونق گرفت

 بطوری که ایران قطب صعنت بافت فرش ماشینی در جهان نیز لقب گرفت.

 بافت فرش ماشینی انواع و اقسام مدل ها و بافت ها از فرش ماشینی بوجود آمد از جمله: تدر کنار صنع

  فرش گل برجسته 

 فرش مدرن یا فرش فانتزی 

 سجاده فرش 

 تابلو فرش ماشینی 

 تابلو فرش چهره یا تابلو فرش سفارشی 

 :را ارائه می دهیم در موردمردم از فرش گل برجسته  توضیحاتی  بدلیل استقبال

 نحوه بافت فرش گل برجسته 

 مزایا و معایب فرش گل برجسته 

 تاریخچه فرش گل برجسته:

 روف بودند.تاریخ بافت فرش گل برجسته به شهر فرش اصفهان بر می گردد و اولین فرش های گل برجسته به فرش بوستان مع

در واقع نحوه بافت فرش گل برجسته بدین شکل است که قسمت هایی از فرش که مد نظر طراح فرش است می خواهد برجسته 

 تر باشد و ضخامت بیشتری را داشته باشد.

قرار گرفتن طرح های برجسته و مسطح در یک فرش ماشینی یک طرح سایه روشن مانند نقاشی و یک طرح سه بعدی به فرش 

 می دهد.

 بطوری که فرش گل برجسته به فرش سه بعدی نیز معروف است.

 نحوه بافت فرش گل برجسته:

 ی کنید فرش گل برجسته ماشین آالت بافنده مخصوص به خود را دارد اما باید بگویم که این گونه نیست.شاید فکر م

 ینی معمولی در نوع نخی است که در این فرش ها بکار می رود.تنها تفاوت فرش گل برجسته با فرش ماش

 پیاده سازی می شوند. 0111اوال اینکه فرش های گل برجسته روی شانه و تراکم های باالی 

 نخ هایبالک و نخ اکرولیک می باشد.برده می شود در بافت فرش گل برجسته دو نوع جنس نخ بکار 

 که بافت های مسطح و ساده فرش با نخ اکرولیک بافته می شود.

با گرمای زیاد فشرده و جمع می نخ های هایبالک همان نخ اکرولیک می باشد با این تفاوت که به دما و گرما حساس بوده و 

 شوند.

 ابتدا فرش ماشینی گل برجسته به شیوه ی همیشگی بافت زده می شود. 

 قسمت هایی از فرش که میخواهیم برجسته باشد را با نخ های هایبالک بافته می شود.

 سپس فرش ها که وارد مرحله آهار می شوند تحت فشار و گرما قرار میگیرند و نخ های هایبالک جمع و برجسته می شوند.



 گونه قسمت هایی از فرش که مد نظر ما هستند برجسته می شوند.ین ا

 مزایای فرش گل برجسته:

 زیبایی بی نظیر فرش: مسلما با برجسته شدن فرش و حالت سه بعدی این فرش ها زیبایی بی نظیری به فرش داده می شود.

 این فرش ها تبدیل به فرش دستباف گونه شده اند. و ریز فرش، فرش : با شانه باال در فرش های گل برجستهظرافت بی نظیر 

حکم تر و در نتیجه ا فرش فشرده تر و مستتراکم باال: مسلما با افزایش شانه ، تراکم فرش نیز یاال می رود و در تراکم های باال م

 نرم تری نیز داریم.

از نخ اکرولیک در بافت این فرش ها هستند نخ مرغوب: بدلیل شانه و تراکم باال در فرش گل برجسته بافندگان مجبور به استفاده 

 و فرش نخ اکرولیک بهترین نخ در بافت فرش ماشینی محسوب می شود.

 معایب فرش گل برجسته:

ش ن فرش ماشینی محسوب می شود. عالوه بر افزایش قیمتی که فرقیمت باال: می توان گفت فرش گل برجسته ، جز گران تری

 گل برجسته بدلیل شانه و تراکم باال دارد

 قیمت فرش گل برجسته بدلیل برجسته بودن و بکار رفتن نخ هایبالک نیز زیادتر از فرش ساده بافت می باشد. 

سختی تمیز می شود و در  تمیز کردن سخت: فرش های گل برجسته بخاطر پستی و بلندی هایی که در سطح آن وجود دارد ، به

 تمیز کردن فرش می بایست دقت زیادی داشت.

 لذا فرش گل برجسته برا منازلی با فرزند زیاد و داشتن حیوان خانگی اصال مناسب نمی باشد.

 بهترین فرش گل برجسته متعلق به کدام شهر است؟

 د.همانطور که گفتیم شهر اصفهان اولین فرش دستباف گل برجسته را تولید کر

 را ارئه می دهد. و نیز شهر فرش کاشان که پایتخت فرش ایران محسوب می شود تولیدات با کیفیتی از فرش گل برجسته

فرش یلدای بطوری که شهر کاشان با داشتن بهترین کارخانه های تولیدی فرش ماشینی  مانند فرش فرهی ، فرش بزرگمهر ، 

 دم در تولید این فرش ها هستند.کویر پیشق

 چگونه متوجه کیفیت باالی فرش گل برجسته شویم؟

و عوامل مهم موثری که بر کیفیت این فرش ها برجسته نیز مانند فرش ماشینی ساده باف است ،  نحوه بررسی کیفیت فرش گل

 تثیر دارد :

  کیفیت نخ فرش 

 کیفیت شانه و تراکم 

 پالت رنگ بندی فرش 

 کیفیت نخ فرش:

بهترین کیفیت نخ برای فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد این نخ اصال مواد پالستیکی و نفتی در آن بکار 

 نرفته است.

 دارد و فرش ماشینی را به فرش دستباف گونه تبدیل می کند.همچنین نخ اکرولیک هیت ست شده یک بافت نرم و پنبه ای 

 کیفیت شانه و تراکم:



کم فرش مهم است پیاده سازی دقیق برای فرش ماشینی طیف گسترده ای از شانه و تراکم وجو دارد ، اما آنجه که در شانه و ترا

 تراکم است بدون کمی و کاستی شانه و

 شانه های متداول در فرش ماشینی: 

  شانه 011فرش 

  شانه 011فرش 

  شانه 0111فرش 

  شانه 0011فرش 

  0011فرش 

 و تراکم های متداول در فرش ماشینی:

 0011 

 0011 

 0001 

 0011 

 0111 

 0011 

 شانه و تراکم واقعی فرش ماشینیتشخیص 

 داریم. 0111شانه با تراکم  0011مثال فرش 

 گره داریم. 0111گره و در طول صد سانت فرش  0011یعنی در عرض صد سانت فرش 

گره داشته  011گره داشته باشیم و طول ده سانت از فرش را جدا کنیم و  001کافیست ده سانت از عرض فرش را جدا کنیم و 

 باشیم.

 گره های فرش در پشت فرش بدلیل نداشتن ارتفاع خاب راحت تر قابل شمردن هستند

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 تعداد نخ های رنگی که در بافت فرش ماشینی بکار می رود را پالت رنگ بندی فرش می گوییم

رنگ تا ده رنگ وجود دارد و مسلما با افزایش پالت رنگ بندی در فرش ماشینی ، نقشه ی خوش  4پالت رنگ بندی فرش از 

 آب و رنگ تری خواهیم داشت.

 اما آنچه که در پالت رنگ بندی فرش ماشینی مهم است: ثبات نخ های رنگی فرش ماشینی است.

 ی زیر باید عمل کرد:جهت تشخیص ثبات رنگ های فرش ماشینی به شیوه 

ری محکم روی سطح فرش می کشیم اگر رنگ های فرش روی پارچه جا نماند نشان یک پارچه سفید نخی و نمناک بر میدا

 دهنده ثبات رنگی باالی فرش می باشد.

 کلمات کلیدی مقاله مزایا و معایب فرش گل برجسته:

سته نگین مشهد , فرش گل برجسته قیطران , فرش ماشینی کاشان , معایب فرش گل برجسته , فرش ماشینی مشهد فرش گل برج

 , قیمت فرش ماشینی دیجی کاال, شهر فرش 


