
 انواع نخ فرش:

 یکی از عناصر مهم در بافت فرش و کف پوش های فرشی جنس نخ بکار رفته در آنها می باشد.

 در بافت فرش دستباف که از الیاف طبیعی استفاده می شود و کیفیت الیاف طبیعی ثابت شده است.

 منتها در بافت فرش ماشینی دیگر نمی توان از الیاف طبیعی استفاده کرد 

ا باید در بافت ماشینی فرش به سراغ الیاف مصنوعی رفت.لذ  

 کیفیت الیاف مصنوعی با توجه به تنوع جنسی که در بازار فرش وجود دارد متغیر است.

نخ فرش مهم ترین عامل کیفیت و مرغوبیت فرش می باشد.هم چنین با توجه به اینکه جنس   

کیفیت نخ های فرش صحبت می کنیم. مفاله در مورد انواع نخ های بکار رفته در فرش و در مورد جنس و در این  

 

ثیر گزار بر کیفیت فرش:عوامل تا  

انجام می گیرد.ی قالی اباشد و روی داره یدر فرش دستباف نوع بافت فرش ثابت م  

 کیفیت الیاف بکار رفته در فرش دستباف ثابت شده است و یکی از نخ های زیر می باشد:

 نخ پشم 

 نخ پنبه 

 نخ پرز 

 نخ ابریشم 

 اهیم بود.رش نخوفپس ما در فش دستباف شاهد تنوع کیفی 

 رش ماشینی تنوع کیفی داریم به چند دلیل اصلی:یک فما در ا

 .اول بدلیل اینکه تنوع الیاف مصنوعی داریم 

 دوم اینکه تنوع دستگاه بافنده داریم 

 .سوم اینکه تنوع کیفیت بافت یعنی تنوع در شانه و تراکم داریم 

 می پردازیم: در زیر ابتدا به بررسی الیاف ها و نخ های بکار رفته در فرش دستباف و فرش ماشینی

 لیافی که وجود دارد به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:انواع ا

 الیاف طبیعی 

 اف گیاهیالی 

 الیاف مصنوعی 

 ستباف بکار می رود.الیاف طبیعی شامل پشم و پوست و پرز حیوانات که فقط در قالی های د

 .ند ابریشم و پنبه این الیاف نیز در فرش های دستباف بکار می رودمانی الیاف گیاه

 اربرد دارند.ش های ماشینی کبافت فر مانند پلی استر و اکرولیک که این الیاف فقط درالیاف مصنوعی 

 رش بکار می روند بر سه وجه اند:انواع نخ هایی که در ف

 ) نخ خاب ) نخ ریشه 

 نخ تار 

 نخ پود 



 نخ خاب یا نخ ریشه:

 نخی که در ظاهر فرش پیداست و هفتاد درصد بافت فرش را تشکیل می دهد ، نخ خاب می باشد.

 نخ خاب یا نخ خواب باید جنس بسیارخوبی داشته باشد و منعطف باشد.

 گی بیشتر قرار دارد.اشد و در معرض رطوبت و آلودچون در ظاهر فرش نمایان است و باید جنس بسیار عالی داشته ب

 زمانی که صحبت از نخ فرش می شود منظور همین نخ خاب یا نخ ریشه می باشد.

 لذا تمام توجهات و انتخاب جنس نخ فرش ، نخ خواب یا نخ ریشه می باشد.

 عمده ترین جنس در نخ خواب فرش ماشینی:

  پلی استر 

 اکرولیک 

 پلی پروپلین 

 ورژن 

 تک نخ 

 بی سی اف 

 خ تار:ن

 نخ تار جز نخ های فرعی در بافت فرش ماشینی می باشد.

 وجودش در بافت فرش الزامی می باشد.رش خودش را نشان نمی دهد اما فبا اینکه نخ اصلی فرش نیست و در ظاهر 

 ی شود.نخ تار به دور نخ خاب بصورت افقی پیچیده می شود و موجب استحکام هرچه بیشتر نخ خاب م

 نخ تار به نخ چله نیز معروف است.

 عمده ترین جنس برای نخ تار:

 نخ پلی استر 

 نخ پنبه 

 خ پود:ن

 این نخ در ظاهر نخ خاب پیدا نیستهمان نخ نگهدارنده فرش می باشد و  این نخ نیز

 این نخ نیز در جهت عمودی به دور نخ خاب پیچیده می شود.

 دش حتما در فرش الزامی می باشد.نخ پود نیز وجو

 :عمده ترین جنس برای نخ پود 

 هنخ پنب 

 ترنخ پلی اس 

 نخ جوت 

 نخ کنف 

 انواع فرش ماشینی از نظر نخ:

 فرش ماشینی اکرولیک 

 رش ماشینی پلی استرف 

 فرش ماشینی ورژن 



 فرش ماشینی تک نخ 

 فرش ماشینی پلی پروپلین 

 در ادامه در مورد هریک و مزایا و معایب هر کدام توضیح می دهیم.

 فرش ماشینی اکرولیک:

 شما تحویل میدهد.اکرولیک یا اکریلیک در بافت فرش ماشینی یک فرش دستباف گونه به 

 بیه به الیاف طبیعی می باشد. الیاف اکرولیک بسیار ش

 این الیاف مقاومت بسیار باالیی نیز در برابر اجسام داغ و سوختگی دارد.

 همچنین توانایی باالیی در جذب رطوبت و پوسیدگی دارد.

 یکسری معایبی نیز دارد از جمله: شینی اکرولیک ،ر مزایای فرش مادر کنا

 پرزدهی باالیی دارد.

 ست.همچنین بدلیل اینکه یک الیاف وارداتی می باشد بسیار گران قیمت ا

 فرش ماشینی پلی استر:

یک الیاف تمام پالستیکی می باشد که این الیاف پلی استر رنگ پذیری باالیی دارد ، ضمن اینکه در بافت فرش ماشینی  پلی استر

 یک ظاهر خوش رنگ و درخشنده ای را ایجاد می کند.

 الیاف پلی استر نیز مقاومت باالیی در جذب رطوبت دارد.

 عیب بزرگ الیاف پلی استر این است که:

 تیکی که دارد کمی زبر است.بخاطر بافت پالس

 نی کوبیده می شود.همچنین برای محیط های پر رفت و آمد و کاربردی زیاد مناسب نیست چون بعد از مدت زما

 فرش ماشینی ورژن:

 می باشد. افت لیاف اکرولیکا پالستیک مانند دارد اما ظاهر ان بسیار شبیه بهو الیافی ورژن نیز بافت 

 ش های ورژن نیز بافتی تقریبا دستباف گونه دارند.در نتیجه فر

 رش اکرولیک در لمس کردن فرش است.ش ورژن با ففره شناخت تنها را

 فرش با نخ اکرولیک بسیار نرم است در حالی فرش با نخ ورژن زبر است.

 فرش ماشینی پلی پروپلین:

 نخ های پلی پروپلین دارای دو نخ فیالمنت و بی سی اف هستند.

 ن فیالمنت بسیار نرم است.این نخ ها بر خالف الیاف پالستیکی نرم هستند چو

 اما نکته ی منفی که وجود دارد این است که مقاومت بسیار باالیی بخصوص در برابر نور خورشید ندارند.

 فرش ماشینی تک نخ:

 تک نخ یک جنس الیاف نمی باشد بلکه ترکیبی از دو الیاف خوب و متوسط در بافت فرش ماشینی است.

 ن در بافت فرش استفاده می شود.ژل از ترکیبی از نخ اکرولیک با نخ وربعنوان مثا

 این گونه هم قیمت فرش ماشینی به صرفه تر می شود و هم کیفیت فرش ماشینی ثبات خود را حفظ می کند.



 در بافت فرش زیاد از الیاف تک نخ استفاده نمی شود.

 ده فرش از الیاف تک نخ استفاده می شود.بیشتر در فرش های متراژ باال مانند فرش مسجد و سجا

 

 نتیجه گیری پایانی انواع نخ فرش ماشینی:

 نمی توان گفت که گران ترین الیاف دقیقا بهترین الیاف است.

 ی چه مصارف و کاربردی می خواهید.ابتدا شما باید بررسی کنید که فرش را برا

 شد و برای فرش جهیزیه مناسب است.ال فرش با نخ اکرولیک دستباف گونه می بابعنوان مث

 اما برای فرش کودک و یا فرش آشپزخانه مناسب نیستند.

 .ی مناسب نیستندیا فرش پلی استر با الیاف پالستیکی اصال مناسب مکان های پر رفت و آمدی چون مسجد و بافت فرش سجاده ا

 برای آشپزخانه که محیط پر رفت و آمدی است اصال فرش با نخ های گران قیمت مناسب نیستند.
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