
درصد منازل ایرانی با فرش و زیر انداز مفروش شده اند. 99فرش از لوازم ضروری منازل ایرانی محسوب می شود. و تقربیا   

 فرش ها به دو صورت کلی دستباف و ماشینی بافت زده می شوند و تفاوت این دو بافت در نوع بافتت و الیاف می باشد.

 شهر های کاشان ، مشهد ، تبریز و اصفهان تقریبا از پیشتازان بافت فرش ماشینی محسوب می شود.

ع خرید فرش کاشان صحبت می کنیم.امروز در مورد فرش کاشان ، قیمت فرش کاشان و نو  

 انواع بافت فرش کاشان:

 کاشان بعنوان یک شهر هنرپرور از قدیم االیام مهد هنرهای اصیل ایرانی بوده است.

 بطوری که پارچه های گرانبهای اطلس و ابریشمی در این شهر تولید شده اند.

شهر بسیار معروف بوده است.همچنین که صنعت کاشی کاری این   

 یکی از هنرهای اصیل دیگر در شهر کاشان ، فرش کاشان می باشد.

بزرگترین شهر فرش کاشان محسوب می شود که ابتدای امر فرش دستباف کاشان معروف است و سپس فرش  فرش کاشان بعنوان

اشینی کاشان رتبه ی جهانی را به خود کسب کرد.م  

 فرش دستباف کاشان:

رش کاشان نیز از قدیم االیام مهد بافت فرش دستباف بوده است بطوری که فرش دستباف کاشان نیز توانسته در جهان جایگاه ف

 خود را پیدا کند.

 فرش دستباف کاشان در سه طرح کلی بافت زده می شود:

 طرح ترنج 

 طرح خشتی 

 نطرح افشا 

 مشخصه اصلی فرش کاشان فرش کرم یا فرش زمینه الکی می باشد.

 در فرش دستباف کاشان از الیاف طبیعی پشم و پنبه استفاده می شود و ابریشم بافت نیست.

 فرش ماشینی کاشان:

 بعد از پیشرفت های بسیار زیاد در بخش صنعت ، دستگاه های بافت فرش ماشینی نیز روی کار آمدند.

 بطوری که اولین شهر ایران که شروع به بافت فرش ماشینی نمود ، شهر کاشان بود.

 نه حریر مخمل کاشان شروع به بافت زده شد.اولین فرش ماشینی ایران در کارخا

 و با نخ ورژن شروع به بافت شدند. 333اولین فرش های ماشینی با کیفیت بافت 

 کم کم انواع کیفیت های بافت و هزاران نوع نقشه ی فرش ماشینی به وجود آمدند.

 ی و نقشه ی فرش سردرگم هستند که کدام را انتخاب کنند.بطوری که زمان خرید فرش ماشینی ، اکثر خریداران ازین همه تنوع کیف

 

 دانستنی های فرش ماشینی کاشان:

واحد تولیدی فرش یک طیف گسترده ای از انواع کیفیت های بافت فرش و انواع رنگ  033شهر فرش کاشان با داشتن تقریبا 

 بندی فرش را تولید می کند.

نی یکسری اطالعات را الزم است بدانیم تا انتخاب خوبی در زمینه خرید فرش داشته باشیم.بطوری که زمان خرید فرش ماشی  



 از جمله ای این اطالعات:

 اطالعاتی در زمینه نخ فرش 

  کیفیت بافت فرش ماشینیاطالعاتی در زمینه 

 اطالعاتی در مورد شهرک های بافت فرش کاشان 

  فرش کاشانمحصوالت اطالعاتی در مورد 

 اطالعاتی در مورد نحوه خرید فرش کاشان 

 اطالعاتی در زمینه نخ فرش ماشینی:

 فرش های ماشینی تماما با الیاف مصنوعی بافت زده می شوند و از جمله الیاف مصنوعی در بافت فرش ماشینی:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 نخ ورژن 

 در بافت فرش ماشینی مانند فرش دستباف نمی توان از الیاف تماما طبیعی استفاده کرد.

 کیفیت الیاف طبیعی که یکنواخت و ثابت شده می باشد. اما کیفیت الیاف مصنوعی با هم تفاوت دارد.

 در بافت فرش را تشخیص دهید.صنوعی سعی کنید بهترین کیفیت الیاف م

 انید دقیقا بهترین الیاف در بافت فرش ماشینیی، الیاف اکرولیک هیت ست شده می باشد کافی نیست.اینکه بد

 شما باید بتوانید همین الیاف را در بافت فرش ماشینی تشخیص دهید.

 تشخیص الیاف اکرولیک هیت ست شده به شرح زیر است:

 پالستیک یا بوی نفت بدهد.الیاف اکرولیک که در بافت فرش ماشینی بکار می رود نباید بوی 

 همچنین که زمانی که فرش را لمس می کنید نباید حس زبری فرش به خود بگیرد.

 همچنین که فرش را که لمس می کنید نباید الیاف اکرولیک فرش بهم بچسبند و حالت تخته شوند.

 اطالعاتی در زمینه کیفیت بافت فرش ماشینی:

 ماشینی شامل شانه و تراکم می باشد. کیفیت بافت فرش

 شانه و تراکم فرش دو عامل مهم در تعیین کیفیت ظاهری و نیز کیفیت باطنی فرش است.

بطوری که با افزایش گره های عرضی فرش ماشینی و در نهایت افزایش شانه فرش ، ریز بافتی فرش بیشتر شده و کیفیت ظاهری 

 فرش نیز بیشتر می شود.

ا افزایش گره های طولی فرش ماشینی  و در نهایت افزایش تراکم فرش ، استحکام و فشردگی بافت فرش بیشتر می هم چنین که ب

 شود.

 و در نهایت انتخاب شانه و تراکم کامال به سلیقه و به بودجه شما بستگی دارد.

 اکم فرش را نیز تشخیص دهید.لذا زمان خرید فرش ماشینی عالوه بر انتخاب شانه و تراکم فرش می بایست که شانه و تر

 نجوه تشخیص شانه و تراکم فرش ماشینی:

 شانه فرش گره های عرضی فرش و تراکم فرش گره های طولی فرش می شود.



 گره در صد سانت طولی فرش داریم. 0333گره در صد سانت عرضی و  033 ییعن 0333شانه تراکم  033فرش 

 گره داشته باشیم. 03مریم باید که د و گره ها را بشاگر ده سانت از عرض فرش جدا شولذا اینکه 

 گره داشته باشیم. 033و اگر که ده سانت از طول فرش را جدا کنیم و گره ها را بشمریم باید که 

 

 اطالعاتی در مورد محصوالت فرش کاشان:

 ش ماشینی سایر محصوالت جانبی نیز در کنار فرش بافت می زند.واحد تولیدی عالوه بر فر 033شهر فرش کاشان با داشتن 

 اوال اینکه خود فرش ماشینی کاشان به دو دسته کلی از نظر طرح و نقشه تقسیم بندی می شود.

 نقشه فرش سنتی و کالسیک 

 نقشه فرش مدرن و فانتزی 

 بطوری که خود فرش های فانتزی در چندین دسته متنوع بافت زده می شوند مانند :

 گلیم فرش و گبه 

 فرش ترک 

 نل و شگیفرش ش 

 فرش کودک 

 فرش چهل تکه 

 فرش کهنه نما یا وینتیج 

 .بافت زده می شوند ینیعالوه بر دسته ی فرش فانتزی سایر محصوالتی که در کنار فرش ماش

 بافت فرش های مخصوص مسجد با نام سجاده فرش و یا فرش سجاده ای می باشد.

 سجدی در شهر فرش کاشان ایجاد گردید.ستارت بافت سجاده فرش مبطوری که ابداع و ا

 همچنین در کنار فرش های ماشینی تابلو فرش ها وارد بازار فرش شدند.

 تنوع در طرح و نقشه پیدا کردند. ینی نیز حتی بیشتر از فرش ماشینیتابلو فرش ماش

 

 :اطالعاتی در مورد شهرک های بافت فرش کاشان

 شهرک متمرکز بافت فرش ایران محسوب می شود. 4واحد تولیدی و  033فرش کاشان با لقب گرفتن شهر فرش ایران و با داشتن 

 بطوری که شهرک های اصلی و حرفه ای بافت فرش در کاشان و حومه به شرح زیر است:

 شهرک صنعتی هالل 

 شهرک صنعتی سلیمان صباحی 

 شهرک صنعتی راوند 

 شهرک صنعتی جعفرآباد 

 و بسیاری از برندهای نام آشنا در شهر فرش کاشان جای گرفتند برندهایی چون:

 ، فرش فرهی زرگمهر ، فرش یلدای کویر ، فرش خاطره کویر کاشان ، فرش نیاوران ، فرش محتشمفرش قیطران ، فرش ب

 

 اطالعاتی در مورد نحوه خرید فرش کاشان:



 یکی از راه های سنتی و مطمئن جهت خرید فرش اصل کاشان ، سفر به شهر فرش کاشان است.

 م شهرک های بافت فرش را رویت کرده و اقدام به خرید فرش درب کارخانه نمایید.این گونه براحتی می توانید تما

 این گونه از کیفیت فرش خود خاطر جمع خواهید بود.

 اما فرض کنید ساکن در شهری چون مشهد ویا تبریز هستید و می خواهید فرش کاشان را خریداری کنید:

 می بایست به شهر کاشان سفر کنید. اگر قصد خرید عمده و انبود فرش را دارید که حتما

 اما اگر قصد خرید یک فرش بصورت تکی را دارید سفر به شهر فرش کاشان اصال به صرفه نخواهد بود.

 لذا این سوال مطرح است که چگونه به فرش های کاشان دسترسی داشته باشیم؟

شمند می توانید با برندهای نام آشنای شهر کاشان امروزه عصر ارتباطات و تکنولوژی می باشد و شماا براحتی با یک گوشی هو

 دسترسی پیدا کنید.

 یا می توانید از طریق فروشگاه های آنالین دسترسی به برندهای فرش کاشان پیدا کنید.

 یا می توانید از طریق شبکه های مجازی چون اینستاگرام و تلگرام دسترسی به فرش های کاشان پیدا کنید.

 را بطور مستقیم و از تولیدی تهیه می کنید بدون صرف هزینه راه و زمان زیاد این گونه فرش

 همچنین قیمت فرش تولیدی برای شما محاسبه می شود که درب منزل تحویل می گیرید.

 کلمات کلیدی:

 033رش شانه کاشان ، خرید ف 033فرش کاشان ، خرید فرش کاشان ، قیمت فرش کاشان ، قیمت فرش ماشینی کاشان ، فرش 

 گین مشهد ، خرید فرش نگین مشهد شانه کاشان ، فرش مشهد ، فرش ن


