
 بهترین فرش های ماشینی:

 در کنار فرش دستباف ، فرش ماشینی وارد عرصه بازار فرش ایرانی شدند.

و نقشه ی فرش ز شانه و تراکم و نیز طرح رفتند و سپس انواع گسترده ای اشانه شکل گ 044شانه و فرش  444ابتدا فرش های 

 ماشینی بوجود آمدند.

وال این است که بهترین فرش های ماشینی کدام فرش ها بازار فرش می شود اولین سزمانی که برای خرید فرش ماشینی روانه 

تند.هس  

سه ویژگی مهم باید داشته باشد:بهترین فرش ماشینی   

 رد فرش ماشینیرببهترین کا 

 ماشینی بهترین کیفیت فرش 

  قیمت فرش ماشینیبهترین 

 ر مورد هر یک از موارد ذکر شده مفصل توضیح می دهیم.د

 بهترین کاربرد فرش ماشینی:

 :رش ماشینیربرد فدر کا

 مفروش کنید انتخاب می کنید.واهید شما اوال فرش را بر اساس مکانی که می خ 

 رش را تهیه می کنید.و سپس بر اساس سبک زندگی خود ف 

 کاربرد شما از فرش:

رد اربرد و انتظاری که از فرش دارید نخورش بدین معناست که اگر گران ترین فرش ماشینی را نیز تهیه می کنید ولی به کاربرد فک

 ، عمال این فرش هیچ نفعی نخواهد داشت.

 لذا قبل از خرید فرش ماشینی هدف از خرید فرش را مشخص کنید.

 چه کاربردی نیاز دارید زیرا هر کف پوشی و هر محصولی از فرش کاربرد مخصوص به خود را دارد. را برای مشخص کنید فرش

 شانه بروید. 0044شانه و فرش  0044برای فرش جهیزیه بسراغ فرش 

 برای فرش آشپزخانه بسراغ گلیم فرش بروید.

 بروید. برای فرش مسجد بسراغ سجاده فرش

 برای اتاق خواب و یا اتاق کودک بسراغ فرش فانتزی و یا فرش مدرن بروید.

 شانه نمی توان رفت. 0044پس هیچ وقت برای فرش آشپزخانه بسراغ فرش 

 سبک زندگی شما:

شانه و  0044گی دارید بسراغ فرش های ت و آمد دارید و یا اگر در منزل کودک دارید و یا حیوان خاناگر یک منزل شلوغ و پر رف

 شانه نروید. 0044

این فرش ها در عین حالی که شانه و تراکم باالیی دارند ، اما بدلیل افزایش تراکم و فشردگی نازک هستند و برای استفاده در مکان 

 های شلوغ مناسب نیستند.

های رنگ روشن نروید ف چرا که این فرش ها بسرعت لکه می  اگر کارمند هستید و دیر به دیر منزل ر نظافت می کنید بدنبال فرش

 گیرند و کثیف می شوند.

 بهترین کیفیت فرش ماشینی:



 بهترین کیفیت فرش ماشینی بدین معناست بهترین کیفیت فرش هم از نظر ظاهری و هم از نظر باطنی

 عوامل زیادی در کیفیت فرش تاثیر گزارند اما مهمترین عوامل تاثیر گزار بر کیفیت فرش ماشینی به شرح زیر است:

 نخ فرش ماشینی 

  ماشینیشانه فرش 

 تراکم فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 

 نخ فرش ماشینی:

 در بافت ماشینی فرش انواع کیفیت ها و الیاف مصنوعی وجود دارد.

 الیاف مصنوعی نیز مسلما کیفیت الیاف طبیعی را نخواهد داشت.

 شوند از جمله:همچنین طیف بسیار متنوعی از الیاف مصنوعی برای فرش ماشینی معرفی می 

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 تک نخ 

 در بین الیاف نام برده شده بهترین الیاف ، الیاف اکرولیک صد در صد هیت ست شده است.

 خود الیاف اکرولیک کامال شبیه به پشم است با پرزدهی باال و حالت پفکی

 لذا طی عملیات هیت ست که نخ تحت تاثیر گرما و فشار قرار می گیرد نخ در هم تنیده و پیچیده می شود.

 لذا مقاومت نخ زیاد می شود و پرز دهی نخ اکرولیک از بین می رود.

 نخ اکرولیک به چند دلیل بهترین نخ است:

 اول اینکه نخ اکرولیک اصال از جنس پالستیک و نفت نیست.

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

 سوم اینکه مقاومت باالیی نیز در برابر رطوبت و پوسیدگی دارد.

 چهارم اینکه در برابر پاخور باال کوبیده نمی شود.

 پنجم اینکه این الیاف به نرمی پنبه می باشد و اصال زبری و چسبندگی ندارد.

 باف گونه می کند.ششم اینکه بدلیل شبیه بودن به الیاف طبیعی فرش ماشینی شما را یک فرش دست

 شانه فرش ماشینی:

 شانه ی فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری فرش است.

 می باشد. 0044تا  044تنوع شانه برای فرش ماشینی  بین 

 بطوری که با افزایش شانه کیفیت ریز بافت و ریز نقش و دستباف گونه ای از فرش را شاهد خواهیم بود.

 ، قیمت فرش ماشینی را افزایش می دهد.هر چند که باال رفتن شانه فرش 

 ی دقیق شانه فرش ماشینی بدون کمی و کاستی می باشد.اما آنچه که مهم ت از شانه های باالی فرش است ، پیاده ساز



 تراکم فرش ماشینی:

 تراکم فرش تاثیر گزار بر کیفیت باطنی فرش است.

 متغیر است. 4444تا  0444تنوع تراکم نیز به گستردگی تنوع شانه فرش است و بین 

 تراکم که افزایش می یابد گره های طولی فرش بهم نزدیک تر می شوند و در نتیجه فشرده تر می شوند.

 افزایش تراکم فرش هماهنگ با افزایش شانه فرش است.

 و کاستیاما در تراکم نیز این نکته صدق می کند که عدد تراکم باید دقیق روی فرش پیاده سازی شود بدون کمی 

 :پالت رنگ بندی فرش

 پالت رنگ بندی فرش یعنی تعداد نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی

 رنگ هستند. 04تا  0این نخ های رنگی بین 

 هرچه نخ های رنگی فرش زیاد تر شوند ، نقشه ی فرش زیباتری را خواهیم داشت.

 نگی فرش ماشینی می باشد.فرش مهم تر است ، ثبات نخ های راما انچه که در پالت رنگ بندی 

 یستند و از یک مرجله رنگ رزی رد می شوند..نخ های فرش ماشین به خودی خود رنگی ن

 در نتیجه باید ببینیم تا چه حد بخوبی رنگ شده اند.

 رش این است که: یک آزمایش ساده جهت ثبات نخ های رنگی ف

 یک پارچه سفید را خیس کنید و محکم روی سطح فرش بکشید.

 اگر پارچه رنگی نشد نشان دهنده ثبات باالی نخ های رنگی فرش می باشد.

 بهترین قیمت فرش ماشینی:

 ی ، یعنی  شما یک فرش با کیفیت تهیه کنید ولی به قیمت عمده و تولیدیبهترین قیمت فرش ماشینی

 این نوع خرید از چند راه ممکن است:

 .ه درب کارخانه تولیدی فرش ماشینی رجوع کنید و از نزدیک کیفیت فرش خود را انتخاب کنیدب :کهناول ای

 و در نتیجه قیمت فرش ماشینی شما به قیمت درب کارخانه ای خواهد شد. 

 .لیدی می کنیده در منزل اقدام به خرید فرش ماشینی از تواین گون لیدی های فرش را در فضای مجازی دنبال کنید ،تو دوم اینکه:

 ر و جابجایی و زمان نخواهید داشت و فرش را درب منزل تحویل خواهید گرفت.این گونه هزینه سف

 م انتخاب بهترین فرش ماشینی:در یک کال

 برای خرید بهترین فرش های ماشینی چند مرحله را پشت سر باید گذاشت:

 اول اینکه با توجه به کاربردتان از فرش و با توجه به سبک زندگیتان فرش را انتخاب کنید.

 دوم اینکه در بین عوامل موثر بر کیفیت فرش در انتخاب نخ فرش نسبت به سایر عوامل دقت داشته باشید.

 ما فرش را از تولیدی و برندهای مطرحی چون فرش ماشینی کاشان و فرش ماشینی مشهد تهیه کنید.و سوم اینکه حت
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