
 به نظر شما زمان خرید فرش خریداران محترم به چه عواملی بیشتر دقت می کنند؟

 ه نقشه ی فرش دقت می کنند.ابتدا ب 

 دوم به کیفیت فرش دقت می کنند. 

 .سوم به اندازه فرش دقت می کنند 

 چهارم به برند تولیدی فرش دقت می کنند. 

 متری نگین مشهد می باشد. 21یت دارد ، فرش ای پرفروش که بسیار محبوببطوری که یکی از فرش ه

 رش را ذکر می کنیم.در این مقاله دلیل محبوبیت این ف

 فرش ماشینی:

 خرید فرش ماشینی نسبت به فرش دستباف بسیار بیشتر است.

 .یکی بخاطر قیمت بسیار کمتر فرش ماشینی نسبت به فرش دستباف 

 شینی فرش که هر نقشه ای براحتی روی فرش پیاده سازی می شود.دوم بخاطر بافت ما 

 .سوم اینکه بافت فرش ماشینی بسیار سریعتر از بافت فرش دستباف انجام میگیرد 

کیفیت  ، ما با توجه به تنوع دستگاه های بافنده فرش و نیز تنوع کیفیت بافت و مواد اولیه فرش ماشینی باید بتوانید در بازار فرشا

 فرش اصل را تشخیص دهیم.

 ابتدا به نقشه ی فرش دقت کنیم:

 ماشینی هر نقشه ای را می توان پیاده سازی کرد. بدلیل بافت ماشینی و راحت فرش

 بطوری که امروزه حتی مشتریان نقشه های درخواستی خود را می دهند تا بافت بزنند.

 دو دسته عمده جای می گیرند: کال نقشه های فرش ماشینی در

 رشسنتی ف نقشه 

 مدرن فرش نقشه 

 نقشه ی سنتی فرش:

 نقشه ی سنتی فرش بر گرفته از نقشه های فرش دستباف است.

دار و شاخ و برگ دار می این نقشه ها شامل حاشیه های پر گل در دو تا دور فرش همچنین یک ترنج در وسط قالی و زمینه ای ترج 

 شانمانند طرح فرش افباشد، 

 این فرش ها برای منازل بزرگ و دکوراسیون به سبک کالسیک و سنتی مناسب اند.

 نقشه ی مدرن فرش:

نقشه های مدرن فرش ، دیگر اثری از ترنج و ترمه در فرش دیده نمی شود و گل های مدرنی چون گل رز و طرح های هندسی در 

 بافت فرش بکار می رود.

 درن بسیار مناسب است.برای دکوراسیون مدرن و آپارتمانی فرش م

 فرش مدرن به نام فرش فانتزی نیز شناخته می شود.

 انواع فرش های مدرن در بازار فرش:

 گلیم فرش 

 گبه 



 فرش کودک 

 فرش فریز 

 فرش شنل 

 فرش شگی 

 فرش وینتیج یا فرش کهنه نما 

 فرش چهل تکه 

 دوم به کیفیت فرش دقت کنید.

 فرش را انتخاب مکنید اوال اینکه باید بتوانید کیفیت 

 و دوم اینکه همین کیفیتی که مد نظرتان می باشد را بتوانید در فرش تشخیص دهید.

 نگام خرید فرش باید انتخاب کنید و یاد بگیرید تشخیص دهیدعواملی که در ه

  نخ فرش 

 رشم فشانه و تراک 

 رنگ بندی فرش 

 

 نخ فرش :

 مهمترین عامل تعیین کننده کیفیت فرش نخ فرش می باشد.

 سعی کنید در انتخاب نخ فرش اصال کوتاهی نکنید و قیمت را در این مورد در نظر نگیرد.

 نخ فرش ماشینی از الیاف مصنوعی تهیه می شود و  تنوع جنس الیاف مصنوعی بسیار گسترده است.

 هیت ست شده اشاره کرد. کبهترین الیاف مصنوعی می توان به نخ اکرولیک یا اکریلی

 نخ اکرولیک هیت ست شده به شیوه زیر عمل شود: جهت تشخیص

 ابتدا فرش با نخ اکرولیک را بو کنید ، نباید بوی پالستیکی و مواد نفتی به خود بگیرد.

 کشیدن روی فرش باید نرمی و لطافت بدون زبری استشمام شود.ک مانند پنبه نرم است و با دست نخ اکرولی

 نخ اکرولیک نباید حالت چسبندگی به خود بگیرد و موکت مانند و کوبیده شود.

 :و تراکم فرش شانه فرش

 شانه فرش یعنی تراکم عرضی فرش یعنی چند تا گره در عرض صد سانت فرش گنجانده شده است.

 د تا گره در طول صد سانت از فرش گنجانده می شود.رش یعنی تراکم طولی فرش یعنی چنتراکم ف

 هستند. 2055تا  055شانه های فرش بسیار متنوع اند از 

 تغییر دارند. 0555تا  2555تراکم فرش نیز از 

 نیاز شما از فرش و بسته به بودجه ی شما انتخاب می شود.تراکم بسته به  شانه و

 اما چیزی که مهم است این است که شانه و تراکم دقیقا روی فرش اجرا شود.

 لذا بعد از خرید فرش شما یک بار دیگر شانه و تراکم فرش را حساب کنید.

 جهت حساب کردن شانه و تراکم فرش به شیوه زیر عمل شود:



 انتخاب می کنیم 1055ه با تراکم شان 055مثال فرش 

گره در صد سانت از طول فرش  1055یعنی  1055درعرض صد سانت از فرش وجود دارد و تراکم گره  055یعنی  055شانه 

 وجود دارد.

 م.گره داری 105و اگر ده سانت از طول فرش را جدا کنیم  گره داریم. 05ز عرض فرش جدا شود پس اگر ده سانت ا

 رنگ بندی فرش:

 در رنگ بندی فرش یکی باید رنگ زمینه را انتخاب کنید و یکی اینکه تعداد نخ های رنگی فرش را انتخاب کنید.

 با رنگ زمینه ای روشن نروید.پیشنهاد می شود برای مکان های شلوغ اگر فرش را می خواهید اصال به سراغ فرش های 

 در رنگ بندی فرش آنچه که مهم می باشد ثبات نخ های رنگی فرش است.

 ند.های رنگی فرش به خودی خود رنگ طبیعی نداشتند و در رنگ رزی نخ ها را رنگی کرده انخ 

 جهت تشخیص ثبات نخ های رنگی فرش یک پارچه سفید را نمناک کرده و روی فرش بکشید.

 اگر پارچه سفید رنگ نخ های فرش را به خود نگرفت نشان دهنده ثبات نخ های رنگی فرش است.

 سایز فرش دقت کنید:مرحله سوم به 

 متر می باشد. 21متر تا  0فرش ها بصورت مستطیلی و یا دایره بافت زده می شوند و اندازه ی فرش از 

 ی خواهید مفروش کنید.ست که مبه مکانی استه اندازه ی فرش ها ب

 نکات انتخاب سایز فرش:

کیپ تا کیپ مفروش کنید ، فرش را تا لبه مبل مفروش کنید تا اجسام سنگین روی فرش  جوری فرش را انتخاب نکنید که کل فضا را

 .قرار نگیرد و پاره نشود

 همچنین اگر قصد سفارش سایز خاصی را دارید باید بدانید طبق سایز مورد نظر شما نقشه ی فرش طراحی می شود.

 ت می شود.لذا یک هزینه طراحی مجدد از شما دریاف

خواهید رش یکی با خاب رو و یکی با خاب زیر ده می شوند و لذا از سایز مورد نظر دو فرش های ماشینی جفت بافت زهمچنین ف

 داشت

 ربردی و مناسب نیست.و شما مجبور هستید هر دو فرش را خریداری کنید ، چون سایز های خاص برای مشتری های دیگر کا

 مرحله چهارم به برند فرش دقت کنید:

دیل به ببعضی از تولیدی های فرش ، بدلیل کیفیت درجه یک فرش خود و بدلیل پیاده سازی نقشه های خاص بسیار مطرح هستند و ت

 یک برند بزرگ فرش شده اند.

 از جمله بهترین برندهای تولیدی فرش در دو شهر کاشان و شهر مشهد وجود دارند.

 برندهایی چون:

 فرش نگین مشهد 

 فرش زمرد مشهد 

 فرش کاشان 

 فرش محتشم 

 ی فرش فره 

 فرش یلدای کویر 



 فرش قیطران 

 فرش شاهرخ 

 کاشان فرش خاطره کویر 

 فرش ستاره کویر یزد 

 رش مسجدیف 

 فرش بزرگمهر 

 کلمات کلیدی مقاله:

فرش کاشان , فرش ماشینی کاشان , فرش متری نگین مشهد ,  21فرش نگین مشهد , فرش مشهد , فرش ماشینی مشهد , فرش 

 متری , فرش ماشینی نگین مشهد  21ماشینی 


