
 ویژگی فرش ماشینی خوب:

 در این مقاله چند ویژگی مهم و کلیدی که تعیین کننده کیفیت فرش ماشینی می باشد را شرح می دهیم.

 نکاتی که هنگام خرید فرش ماشینی باید حتما در نظر داششته باشید.

گر شما از معتبرترین مکان های خرید فرش ماشینی مانند فرش کاشان ، فرش مشهد نیز خرید انجام می دهید باز باید بتوانید ا

 ویژگی یک فرش خوب را تشخیص دهید.

 فرش خوب:

 شکل وشمایل می بینید.زمانی که به فروشگاه های خرید فرش مراجعه می کنید در نگاه اول تمامی فرش ها را به یک 

 و تنها تفاوت فرش های ماشینی را در طرح و رنگ و نقشه فرش می بینید.

 اما شما باید بتوانید ویژگی های باطنی و کیفی فرش را تشخیص دهید.

 چند نکته کلیدی در انتخاب فرش خوب را که نمیدانید در زیر به آن اشاره می کنیم.

 باشد؟از چه جنسی می الیاف فرش ماشینی 

 در بافت فرش ماشینی الیاف مصنوعی بکار می رود نه طبیعی

 کال الیاف ها بر سه وجه هستند:

 الیاف طبیعی 

 الیاف گیاهی 

 الیاف مصنوعی 

 و پرز حیوانات و پوست حیواناتالیاف طبیعی شامل پشم 

 الیاف گیاهی مانند پنبه و ابریشم و برگ درخت گردو و یا انار

 وعی مانند اکرولیک یا اکریلیک ، پلی استر ، ورژن ، بی سی افالیاف مصن

وعی به کیفیت الیاف طبیعی نیستند ، اما در بین انواع جنس و کیفیت الیاف مصنوعی کیفیتی هم وجود دارد که مسلما الیاف مصن

 یعی برابری کند.یبا با الیاف طبتقر

 در میان الیاف مصنوعی بهترین الیاف ، الیاف اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده می باشد.

 ارت و رطوبت می باشد.و عایق خوبی در برابر حراین الیاف اصال مواد پالستیکی و نفتی در آن بکار نرفته است 

 لذا هنگام خرید فرش ماشینی با نخ اکرولیک هیت ست شده باید بتوانید نخ اکرولیک را به شیوه های زیرر تشخیص دهید:

 .نخ اکرولیک چون مواد نفتی و پالستیکی ندارد نباید فرش شما بوی پالستیک و مواد نفتی بدهد 

 بسیار نرم است لذا هنگام لمس فرش نباید حس زبری و بخصوص چسبندگی حس شود. نخ اکرولیک مانند نخ پنبه 

  الیاف اکرولیک عایق خوبی در برابر حرارات است لذا در مواجه با اجسام داغ نباید به فرش بچسبد و یا نخ مانند

 پالستیک زود بسوزد.

 کیفیت بافت فرش ماشینی به چه معناست؟

 می باشد. کیفیت بافت فرش ، شامل شانه و تراکم فرش ماشینی

 شانه فرش ماشینی شامل گره های افقی فرش و تراکم فرش ماشینی شامل گره های عمودی فرش است.



 بطوری که با افزایش شانه در فرش بافت ظاهری فرش زیباتر و دستباف گونه تر می شود و 

 .یجه فرش محکم تری را خواهیم داشتتر می شود و در نت با افزایش تراکم فرش ، نخ خاب فرش فشرده

 انواع فرش ماشینی بر اساس شانه و تراکم:

  0555تا  0055شانه با تراکم  055فرش 

  0055تا  0005شانه با تراکم  055فرش 

  0555تا  0055شانه با تراکم  0555فرش 

  0055تا  0555ا تراکم شانه ب 0055فرش 

  0555تا  0055شانه با تراکم  0055فرش 

 همچنین توانایی تشخیص شانه و تراکم فرش خود را به شیوه زیر باید یاد بگیرید.

گره و در صد سانت از طول فرش  055باید گفت که در صد سانت از عرض فرش  0555شانه با تراکم  055برای یک فرش 

 گره وجود دارد. 0555

 گره باشد. 05تنها کافیست فقط ده سانت از عرض فرش را جدا کنید و گره ها بشمرید که باید لذا 

 گره باشد. 055ها را بشمرید که باید دا کنید و گره و برای تراکم ده سانت از طول فرش را ج

 بهتر است گره ها را از پشت فرش شروع به شمردن کنید که اندازه گره ها و تعداد گره ها دقیق پیداست.

 انواع نقشه های متداول فرش ماشیی کدام اند؟

 بدلیل بافت ماشینی فرش ، امکان پیاده سازی هر نوع نقشه ای روی فرش وجود دارد.

 هزاران نوع طرح و نقشه در فرش ماشینی ، فرش های ماشینی را در دوسته کلی جای داده اند:  بدلیل

 فرش ماشینی کالسیک 

 فرش مدرن یا فرش فانتزی 

 فرش کالسیک یا فرش سنتی برگرفته از نقشه های سنتی فرش دستباف می باشد.

که در اکثر نقشه های کالسیک ما یک حاشیه پر گل از فرش خواهیم داشت به همراه یک نقشه ترنج در وسط فرش و زمینه ای 

 پر از شاخ و برگ و ترمه

 در بین فرش های ماشینی طرح کالسیک نقشه فرش افشان بسیار پرفروش است.

ه از نام آن مشخص است دیگرن نقشه ی ترمه و ترنج نخواهد داشت و نقشه های فرش فرش مدرن یا فرش فانتزی همانطور ک

 برگرفته از طرح های مدرن و فانتزی می باشد.

امروزه بدلیل زندگی آپارتمانی و مدرن بیشتر مردم به فرش هی مدرن روی آورده اند لذا نقشه های فرش مدرن بسیار متنوع شده 

 است.

 شاخه فرش مدرن جای میگیرند به شرح زیر است: از جمله فرش هایی که در

 فرش فریز 

 فرش شگی 

 فرش شنل 

 گبه 

 گلیم فرش 

 فرش چهل تکه 



 فرش کودک 

 تفاوت وزن و ضخامت فرش در چیست؟

 وزن فرش زمانی بیشتر می شود که ما مقدار نخ بیشتری در بافت فرش ماشینی بکار ببریم.

 ر مرؼوب تر است و فرش خوبی محسوب می شود.در نتیجه فرش با وزن بیشت

 اما ضخامت نازک فرش دلیل بر نامرؼوبی فرش نمیباشد.

چرا که زمانی که شانه و به خصوص تراکم فرش بیشتر می شود بافت نخ خاب متراکم تر و فشرده تر می شود و در نتیجه 

 ارتفاع نخ خاب کاهش می یابد و فرش نازک تری را خواهیم داشت.

 شانه صد در صد فرش نازک تر از سایر تراکم های پایین تر خواهد بود. 0055رش در ف

 در مورد رنگ بندی  فرش چه میدانید؟

 رنگ بندی فرش بر اساس نخ های رنگی فرش رقم می خورد.

 رنگ بندی فرش مسلما هرچه بیشتر باشد ، فرش خوش نقش تری را خواهیم داشت.

 های رنگی فرش مهم می باشد.بیشتر از رنگ های فرش ، ثبات نخ 

 ثبات نخ های رنگی فرش را باید بتوانید به شیوه زیر تشخیص دهید:

یک پارچه سفید نخی و نم دار را روی فرش بکشید ، اگر رنگ نخ ها روی پارچه پس نداد نشان دهنده ثبات باالی نخ های 

 رنگی فرش است.

مرحله رنگ رزی فرش می باشد چون الیاف مصنوعی ابتدا بی رنگ هستند و وارد مرحله  ثبات نخ های رنگی فرش مربوط به

 رنگ رزی می شوند.

 در مورد درجه کیفی فرش چه می دانید؟

 یک تا پنج است. هر فرشی مانند هر کاالی دیگر یک درجه کیفی و رده بندی کیفی دارد که بین عدد

 رده کیفی یک بدین معناست که ما فرش ماشینی درجه یک را داریم که بهترین کیفیت فرش ماشینی را داراست.

 ویژگی فرش ماشینی با درجه کیفی یک به شرح زیر باید باشد:

 بکار بردن بهترین نخ در بافت فرش ماشینی 

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم روی فرش 

 کدستی در نقشه فرش ماشینیی 

 پیاده سازی دقیق نقشه ی فرش 

 یکدستی در ارتفاع نخ خاب 

 یکدستی در آهار فرش بدون روزدگی و پایین زدگی 

 عدم سوختگی و تیػ خوردگی در سطح فرش 

  پیاده سازی دقیق اندازه فرش بدون کجی 

 ی فرش ماشینی خوب:کلمات کلید
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