
 اطالعات کلیدی در مورد فرش ماشینی ایرانی:

 در این مقاله در مورد فرش اصیل ایرانی صحبت می کنیم 

همان طور که می دانید قدمت فرش ایرانی بسیار زیاد است بطوری که ایران یکی از صادر کننده های اول فرش دستباف و نیز 

 فرش ماشینی می باشد.

ست بطوری که هر قشری توان خرید فرش دستباف را ندارند.قیمت فرش دستباف به لحاظ ارزش هنری آن بسیار باال  

 لذا با گسترش صنعت در زمینه نساجی ماشین آالت بافنده فرش ماشینی روی کار آمدند.

 و انواع طرح و نقشه ی فرش ماشینی را در کمترین زمان و مقدار انبوه تولید کردند.

ستباف شد و میزان تقاضا از فرش ماشنیی افزایش یاقت.لذا قیمت فرش ماشینی بسیار به صرفه تر از قیمت فرش د  

 در این مقاله توضیحات بیشتری در مورد انتخاب اصولی فرش ماشینی ایرانی بیان می کنیم.

:نحوه بافت فرش ماشینی   

ه بافت شدند.اولین فرش های ماشینی در شهر فرش کاشان و در کارخانه ریسندگی حریر مخمل شروع ب  

ستند و در داخل کشور تولید نمی شوند.فنده فرش ماشینی تماما وارداتی هه ها ی باگانکته جالب این است که دست  

د بطوری که طرح و نقشه ی فرش ماشینی بسیار سیار پیشرفته ای شروع به بافت کرفرش ماشینی با استفاده از ماشینی آالت ب

 متنوع تر از فرش دستباف شد 

ضمن اینکه قیمت فرش ماشینی بسیار به صرفه تر از قیمت فرش دستباف شد و هر قشری براحتی توان خرید فرش ماشینی را 

 داشت.

نی:مقایسه فرش دستباف و فرش ماشی  

 یت بافتاز نظر کیف 

 از نظر زمان بافت 

 از نظر قیمت 

 ابتدا از نظر کیفیت:

رش دستباف از الیاف تماما طبیعی تهیه شده است مانند : پشم و پنبه و پرز حیوانات و نیز ابریشمف  

 این در حالی است که فرش ماشینی از الیاف مصنوعی تهیه می شود مانند نخ اکرولیک ، پلی استر

ود.لذا کیفیت بافت فرش دستباف مسلما بسیار بهتر از کیفیت بافت فرش ماشینی خواهد ب  

وم از نظر زمان بافت:د  

زمان بافت فرش دستباف بدلیل اینکه با دستان زحمتکش قالی بافان انجام میگیرد بسیار طوالنی می باشد و حتی ممکن است یک 

 سال طول بکشد.

نبوه می رسد.این در حالی است که زمان بافت فرش ماشینی حداکثر یک هفته به طول می انجامد و لذا سریع به تولید ا  

 سوم از نظر قیمت:

با کیفیت الیاف طبیعی و زحمتی که بافت فرش دستباف دارد و نیز بدلیل گران بودن الیاف طبیعی بخصوص الیاف ابریشم  مسلما

 قیمت فرش دستباف بسیار گران تر از قیمت فرش ماشینی می باشد.

 کیفیت بافت فرش ماشینی ایرانی:



، تنوع بسیار زیادی در کیفیت فرش ماشینی در بازار فرش  بدلیل الیاف مصنوعی و انواع کیفیت دستگاه های بافنده فرش ماشینی

 را شاهد هستیم.

 لذا زمان خرید فرش ماشینی می بایست کیفیت فرش را بشناسیم و سپس تشخیص دهیم.

 عوامل مهمی که در کیفیت فرش ماشینی دخیل هستند به شرح زیر اند:

 کیفیت الیاف 

 کیفیت دستگاه بافنده 

 ه فرشکیفیت شان 

 کیفیت تراکم فرش 

 پالت رنگ بندی فرش 

 که به توضیح هر یک از این عوامل می پردازیم:

 کیفیت الیاف:

همان طور که اشاره کردیم کیفیت الیاف فرش ماشینی مصنوعی است و نه طبیعی و لذا تنوع کیفی الیاف مصنوعی برای فرش 

 ماشینی بسیار متنوع است.

 لیاف جز بهترین الیاف ها در بافت فرش ماشینی هستند.حال باید بدانیم که کدام این ا

 انواع کیفیت های نخ مصنوعی که در فرش ماشینی بافت زده می شوند:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن 

 نخ بی سی اف 

 لیل:در یک جمله می توان گفت بهترین الیاف در بافت فرش ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد به چند د

 ابتدا اینکه مانند پتبه بسیار نرم است و حس زبری ندارد.

 دوم اینکه در بافت آن اصال پالستیک و مواد نفتی به کار نرفته است.

 سوم اینکه مقاومت باالیی در برابر سوختگی و اجسام داغ دارد.

 چهارم اینکه مقاومت باالیی در عدم جذب رطوبت و پوسیدگی دارد.

 پنجم اینکه در پاخور باال  به مرور زمان اصال ساییدگی و کوبیدگی ندارد.

 نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی:

 فرش بو کنید ، فرش نباید بوی پالستیک و مواد نفتی بدهد.

 فرش را لمس کنید ، فرش نباید زبر باشد و نیز الیاف فرش بهم بچسبد و گره بخورد.

 از نخ فرش را اتش بزنید ، نخ اکرولیک در مواجه با آتش بویی شبیه به بوی موی سوخته می دهد و گوشه ای 

 یک باید پودر شود و مانند پالسیتک سفت نشود.خاکستر حاصله از سوختن نخ اکرول

 کیفیت دستگاه بافنده:

 کیفیت دستگاه بافنده مهم است چون:

 ستی اجرا کند.که دستگاه بافنده مرغوب باید دقیقا شانه و تراکم را بدون کا ت بطورینده شانه و تراکم فرش استعیین کن



 همچنین دستگاه بافنده مرغوب نقشه ی فرش ماشینی را براحتی و بدون هیچ عیبی باید پیاده سازی کند.

 تحکام هر چه بیشتر فرش می شوند.ضمنا دستگاه بافنده های جدید پود بیشتری می توانند به دستگاه تزریق کنند و موجب اس

 بهترین دستگاه بافنده فرش شونهر و وندویل یا واندویل از کشورهای آلمان و بلژیک می باشد.

 شانه فرش ماشینی:

گره های بافت زده شده در عرض فرش هستند بطوری که هر چه گره های عرضی فرش بیشتر باشد اوال ضخامت  شانه ی فرش

 ا ریز بافتی نقشه ی فرش بیشتر می شود.فرش بیشتر است و ثانی

 شانه به فرش دستباف گونه معروف اند. 0011شانه و فرش  0011این در حالیست که فرش های با شانه باال مانند فرش 

 یص شانه ی فرش:شخنحوه ت

 گره داریم. 011شانه خریداری کردیم یعنی در صد سانت عرضی فرش  011بعنوان مثال فرش 

 گره داشته باشیم. 01سانت عرضی فرش را جدا کرده و گره ها را بشمریم باید لذا اگر ده 

 تراکم فرش:

پری بیشتری خواهد شردگی و تو ین گره ها بیشتر باشد فرش تراکم و فاشد که هر چه اتراکم فرش گره های طولی در بافت می ب

 داشت.

 زیاد شدن تراکم فرش نخ خاب فرش فشرده تر می شود و در نتیجه ضخامت فرش کم می شود.همچنین با 

 تراکم فرش متناسب با شانه فرش تغییر می یابد.

 نحوه تشخیص تراکم فرش:

 را دارد. 0011نیز باید بتوانید تشخیص دهید بعنوان مثال فرش شما تراکم تراکم فرش را 

 گره داریم. 0011یعنی در طول صد سانت فرش  0011تراکم 

 گره را داشته باشیم. 001لذا با جدا کردن ده سانت طولی فرش و شمردن گره ها باید 

 :شینید در فرش ماشانه و تراکم های استاندار

  0111شانه تراکم  011فرش 

 0001شانه تراکم  011رش ف 

  0111شانه تراکم  0111فرش 

  0011شانه تراکم  0011فرش 

  0111شانه تراکم  0011فرش 

 پالت رنگ بندی:

 رنگ و یا ده رنگ هستند. 8رنگ ،  6تعداد نخ های رنگی به کار برده شده در فرش ماشینی که 

 ده رنگ است که ظاهر و رخ فرش را بسیار زیبا می کند.نگ بندی بهترین پالت ر

 مهم تر از پالت رنگ بندی فرش ، ثبات نخ های رنگی فرش ماشینی می باشد.

 حال چطور تشخیص دهیم رنگ های فرش کیفیت مرغوبی دارند؟

 ابتدا اینکه یک پارچه سفید را خیس کنید و محکم از چند جهت روی فرش بکشید.

 رنگ نخ ها روی پارچه جا نماند ، نشان دهنده ثبات باالی رنگ نخ های فرش می باشد. اگر آثار



 و لذا نخ های رنگی فرش بخوبی در مرحله رنگ رزی رنگ شده اند.

 بهترین کیفیت فرش ماشینی ایرانی در یک کالم:

 بکار بردن بهترین الیاف در بافت فرش 

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم 

  خاب یکدست فرشارتفاع 

 عدم سوختگی و تیغ خوردگی در بافت فرش 

 پیاده سازی دقیق نقشه ی فرش بدون هیچ عیبی 

 عدم دو دستی در نقشه فرش 

 پیاده سازی دقیق اندازه ی فرش 

 اهار یکدست و استاندارد فرش 

  زیگزاگ و ریشه زنی تمیز فرش 
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