
اشینی:متضمین بهترین قیمت فرش   

 از آنجایی که فرش در دکوراسیون منزل نقش اساسی دارد، لذای تقاضا نسبت به این کاال بسیار باالست.

اول منزل هر ایرانی ذکر می کنند.بطوری که فرش را جز نیاز   

های فرش و طرح های فرش را شاهد خواهیم بود. ش ماشینی طیف گسترده ای از کیفیتفر خریدبا افزایش تقاضا نسبت به   

ش ماشینی را برای ما لحاظ کند.ررش باید وجود داشته باشد که تضمین بهترین قیمت فلذا مکانی برای خرید ف  

 در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته می شود:

 فرش خرید از قبل نکات  

 فرش کیفیت  

 فرش مناسب قیمت  

 نکات هنگام خرید فرش 

 نکات قبل از خرید فرش:

 شما قبل از اقدام به خرید فرش ماشینی باید دو نکته را حتما در نظر داشته باشید:

 .اولین نکته : مکانی که فرش قرار است مفروش شود 

 دومین نکته : طرح و رنگ فرش مورد نظر 

ابتدا به مکانی که می خواهید فرش را مفروش نمایید حتما توجه داشته باشید. بعنوان مثال فرشی که برای اتاق پذیرایی و یا فرش 

 ناسب فرش اتاق خواب و فرش آشپزخانه نیست.جهیزیه عروش انتخاب می شود اصال م

 مثال فرش پذیرایی باید در باالترین کیفیت فرش قرار گیرد چه از نظر کیفیت ظاهری و چه از نظر کیفیت باطنی

 چون هم در معرض دید بیشتری قرار دارد و هم اینکه در مقابل با پاخور باالیی می باشد.

 شود بای دارای لطافت و نرمی باالیی باشد. فرشی که برای اتاق خواب انتخاب می

 طرح و رنگ فرش را نیز سپس باید مد نظر داشته باشید.

 بعنوان مثال فرش پذیرایی را نمی توانید از فرش مدرن و فرش با طرح های فانتزی انتخاب کنید.

 ضمن اینکه برای فرش کودک حتما باید بسراغ فرش فانتزی و فرش کودک بروید.

اگر فرزند کوچک دارید و اگر حیوان خانگی دارید  مانند فرش اتاق کار و همچنین اگر در معرض پاخور باالیی فرش قرار دارد

 بسراغ رنگ های روشن از فرش نروید.

 کیفیت فرش:

 طی چند مرحله اساسی بافت زده می شود و در هر مرحله باید کیفیت فرش بررسی کرد. فرش ماشینی

 مراحل بافت فرش شامل:

  مرحله ریسندگی 

 مرحله رنگ رزی 

 مرحله بافت 

 مرحله پرداخت 

 مرحله ریسندگی:

 و پایین بودن نمره نخ بدرد بافت نمی خورند. نخ های خامی که برای فرش ماشینی تهیه می شوند بدلیل عدم استحکام



نخ یعنی مقاومت نخ باال می  و در معرض حرارت و رطوبت قرار دادن نخ ها ، هم نمرهلذا با هیت ست کردن نخ ها ، یعنی تابیدن 

 هم ظاهر بهتری نخ بخود می گیرد. ورود 

یزان نخ پیچ و تاب می خورد و بهم ریسده می شود از قطر نخ نیز کاسته می یعنی بطوری که نمره نخ که باال می رود و به همان م

 شود.

 مرحله رنگ رزی:

 در این مرحله نخ های آماده شده در مرحله ریسندگی رنگ می شوند.

 ی ثبات بیشتری خواهند داشت.ی رنگکیفیت مرحله رنگ رزی که باال باشد ، نخ ها

 هند.بطوری که اگر به خوبی رنگ نشوند از کیفیت ظاهری فرش به شدت می کا

 مرحله بافت:

 به نوع عامل مواجیم هدر مرحله بافت س

 یکی کیفیت دستگاه بافنده:

 هر چه کیفت دستگاه بافنده فرش بیشتر باشد هم نقشه ی فرش بخوبی اجرا می شود.

 هم شانه و تراکم فرش دقیقا اجرا می شود.

 و هم اینکه نخ پود بیشتری به دستگاه تزریق می شود و فرش محکم تری بافت زده می شود.

 شانه فرش:

 فرش زده می شود.شامل گره های عرضی می باشد که در  شانه ی فرش که توسط دستگاه بافنده تامین می گردد و

کیفیت ظاهری فرش بهتر می شود و نقشه ی فرش ریز بافت تر می شود و در نهایت  بطوری که هر چه شانه ی فرش باالتر برود

 فرش دستباف گونه تر می شود.

 تراکم فرش:

 افنده تامین می شود و شامل گره های طولی است که در بافت فرش ماشینی زده می شود.تراکم فرش نیز توسط دستگاه ب

 بطوری که هر چه این گره های طولی فرش بیشتر باشد ، فرش توپر تر می شود و محکم تر می شود.

 همچنین که تراکم فرش متناسب با شانه ی فرش به پیش می رود.

 مرحله پرداخت:

 رحله پرداخت و آهار می شود.فرش وارد مپس از پایان بافت فرش ، 

 و می شود.در مرحله پرداخت اگر فرش عیبی داشت رفع و رف

 هم چنین ارتفاع خاب فرش بررسی می شود و اگر هم سطح نبود یکدست می شود.

 کناره های فرش زیگزاگ زده می شود و ریشه دوزی می شود.

 در مرحله آهار به منظور استحکام هر چه بیشتر نخ های فرش کنار هم آهار به بافت فرش تزریق می گردد.و سپس 

 قیمت مناسب فرش:

 مهم ترین عاملی که هنگام خرید فرش ابتدا خریداران را بخود جذب می کند ، قیمت فرش است.

 یت فرش پرس و جو می کنند.بطوری که ابتدا افراد قیمت فرش را سوال می کنند و سپس در مورد کیف



 این روش درستی نیست و ابتدا می بایست از کیفیت فرش اطمینان حاصل کنید و سس به سراغ قیمت فرش ماشینی بروید.

 لذا برای داشتن یک کیفیت خود و یک قیمت مناسب بهترین روش خرید فرش ، خرید از تولیدی فرش می باشد.

 بهترین تولیدی های فرش در شهر فرش کاشان و شهر فرش مشهد مستقر هستند.

ن فرش ها را به قیمت مسقتیم و درب کارخانه ای واحد تولیدی وجود دارد که با کیفیت تری 077بطوری که در خود شهر کاشان 

 داده می شود.

 در قیمت گذاری فرش چهار عامل مهم دخیل است:

  الیاف فرش 

 شانه و تراکم فرش 

 پالت رنگ بندی فرش 

 متراژ فرش 

 نوع خرید فرش 

در یک کالم هر چه کیفیت نخ فرش افزایش پیدا کند و هر چه شانه و تراکم فرش بیشتر شود و پالت رنگ بندی گسترده تری فرش 

 اشد. قیمت فرش ماشینی نیز افزایش خواهد داشت.داشته ب

 بطوری که الیاف های بکار رفته در بافت فرش:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف نخ ورژن 

ت فرش در بافبا کیفیت ترین نخ بکار رفته در بافت فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد و به طبع گران ترین نخ 

 نیز خواهد بود.

 نی:شانه و تراکم فرش ماشی

 نه و تراکم های فرش:شانه و تراکم همان کیفیت های بافت فرش می باشد که متناسب با هم تغییر می کند و متداول ترین شا

  0777و  077شانه تراکم  077فرش 

  0007و  0007و  0077شانه تراکم  077فرش 

  0777شانه تراکم  0777فرش 

  0077شانه تراکم  0077فرش 

 0777شانه تراکم  0077رش ف 

 نیز بیشتر می شود.رش بیشتر باشد قیمت فرش ماشینی تراکم ف مسلما شانه و

 پالت رنگ بندی فرش:

 ه شده است.پالت رنگ بندی فرش یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش ماشینی بکار رفت

هرچه که تعداد نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی بیشتر باشد نقشه خوش آب و رنگ تر و با رخ بیشتر و زیباتری به خود می 

 گیرد.

 فرش ماشینی نیز زیادتر خواهد شد اما هر چه نخ های رنگی فرش تعداد بیشتری باشد مسلما قیمت

 رش:متراژ ف

 همچنین هر چه که متراژ فرش ماشینی بیشتر باشد قیمت فرش ماشینی نیز افزایش خواهد داشت.



 نوع خرید فرش:

 خرید فرش ماشینی بعنوان یک عامل مهم در قیمت گذاری فرش محسوب می شود.

 خرید فرش بر دو وجه مهم می باشد :

 .یا شما خرید حضوری فرش را خواهیم داشت 

 .یا خرید اینترنتی فرش را خواهیم داشت 

 ود که به قیمت تولیدی و مستقیم باشد.خرید حضوری فرش زمانی بهترین وجه خرید خواهد ب

به درب کارخانه بافنده فرش ماشینی مراجعه می کنید هم کیفیت فرش را از نزدیک می بینید و هم قیمت فرش به  دین شکل که شماب

 قیمت عمده و تولیدی خواهد بود.

گرام اخرید اینترنتی فرش نیز از خرید حضوری فرش بهتر است به شرطی که سایت فروشگاهی مورد نظر و یا کانال تلگرام و اینست

 مورد نظر زیر نظر مستقیم تولیدی باشد.

 شت.این گونه دیگر حتی شما متقبل هزینه سفر و هزینه جابجایی نخواهید شد و بهترین خرید فرش را خواهید دا

 در واقع فرش از تولیدی درب منزل شما تحویل داده می شود و به همان قیمت تولیدی و درب کارخانه ای

ش ارتباط اینترنتی با شرکت تولید کننده فر رش ماشینی زمانی ممکن است که یا ارتباط حضوری و یاپس تضمین بهترین قیمت ف

 داشته باشید.
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