
 فرش ماشینی مدرن:

 کذر زمان سبک و سیاق و دکوراسیون منازل را از حالت سنتی به سبک اروپایی و نیز مدرن تغییر داده است.

 همچنین عالوه بر سبک تغییر یافته خانه ها از منازل بزرگ به اپارتمانی دکوراسیون منازل نیز تغییر پیدا کرد.

ه سبک مدرن در آمده است.بطوری که حتی دکوراسیون و وسایل منزل را نیز تغییر داده و ب  

 یکی از وسایل منزل که به سبک مدرن پیش رفته است فرش ماشینی می باشد.

 بطوری که با تغییر در طرح و نقشه ی فرش شروع به تولید فرش ماشینی مدرن به سبک زندگی جدید نموده اند.

ماشینی: معرفی فرش  

 فرش های ماشبنی به دو سبک عمده در طرح و نقشه بافت زده می شوند:

  فرش ماشینی به سبک سنتی 

 فرش ماشینی به سبک مدرن 

 فرش ماشینی به سبک سنتی:

 ش دستباف می باشد.فرش ماشینی به سبک سنتی و کالسیک بر گرفته شده از نقشه های سنتی فر

 و در طرح و نقشه ی فرش بر اساس گل های قالی ترمه و ترنج می باشد.

 نقشه های متداول در فرش که معروف شده اند:

  فرش افشان 

 فرش شکارگاهی 

 فرش هالیدی 

 فرش ناردون 

 فرش ماشینی به سبک مدرن:

 فرش ماشینی مدرن و فرش ماشینی فانتزی که کامال نقشه ی متفاوتی نسبت به نقشه ی سنتی و کالسیک دارد.

 فرش مدرن یا فرش فانتزی در طرح و نقشه های تقریبا ساده با رنگ های خنثی بافت زده می شود.

 اریم که به شرح زیر است:طرح و نقشه ی فرش مدرن به حدی گسترده است که چند دسته مختلف از فرش مدرن را د

 فرش ترک 

 فرش چهل تکه 

 فرش کودک 

 گلیم فرش 

 گبه 

 فرش شنل 

 فرش شگی 

 در زیر کامل تمامی مدل ها را به طور کامل شرح می دهیم:

 فرش ترک:

 همان طور که از نام این فرش بر می آید ، فرش ترک برگرفته از نقشه های فرش ماشینی ترکیه می باشد.



انی تماما از رنگ بندی های بسیار مالیم بافت زده می شود در بستری از گل های ساده و یا گل های فرش ترک بر خالف فرش ایر

 برجسته ساده

 برای افراد ساده پسند با دکوراسیون با رنگ های ملیح و مالیم این فرش بسیار مورد پسند است.

 .اکثر رنگ بندی های فرش ماشینی: کرم ، نسکافه ای ، فیلی و شیری می باشد

 فرش چهل تکه:

 شود.چند تکه از فرش کنار هم مثل پازل دوخته می  همان طور که از نام آن ها بر می آیدفرش چهل تکه 

 فرش های چهل تکه از تکه های فرش های استوک و درجه دو و سه بافته می شوند.

 بیشتر فرش های چهل تکه کار دست هستند و  بر گرفته شده از طرح های دست دوز پارچه و ملحفه های چهل تکه گرفته شده اند.

 فرش کودک:

 شود.فرش کودک در طرح و نقشه ی مخصوص کودکان و نوجوانان گرفته می 

 اکثر نقشه های فرش کودک بر گرفته شده از شخثیت های کارتونی گرفته شده مانند باب اسفنجی 

 دسته جداگانه فرش کودک طرح دختر و فرش کودک طرح پسر گرفته شده است. فرش کودک بر دو

 گلیم فرش:

 گلیم فرش ماشینی نیز بر گرفته شده از گلیم فرش دستباف است.

 اشد.طرح های گلیم فرش دستباف بدون پرز و تهیه شده از پوست حیوانات با کم تری ارتفاع نخ خاب هستند می ب

 گلیم فرش ماشینی نیز باید ویژگی گلیم فرش دستباف را داشته باشد.

گلیم فرش های ماشینی بسیار نازک هستند و فقط برای مصارف جانبی مانند فرش آشپزخانه و فرش راهرویی و فرش را پله ای 

 مناسب می باشند.

 گبه:

 طرح های گبه ماشینی نیز برگرفته شده از گبه های دستباف می باشد.

 نقشه ی کاشی شده و گبه است.گبه های ماشینی اکثرا برجسته هستند و نیز طرح و 

 گبه ها بر خالف گلیم فرش پرز های بلند تری نسبت به فرش ماشینی را دارند.

 فرش شنل:

 فرش های شنل در طرح و نقشه ی بلژیکی هستند و به فرش های بلژیکی و فرش التکس معروف هستند.

 راحی کامال اروپایی و مدرن هستند که روی سرامیک  پارکت اصال سر نمی خورند.فرش های شنل فرش های بسیار سبک با ط

 فرش شگی:

 فرش های شگی به فرش های پرز بلند معروف اند و بسیار پرزهای بلندی دارند.

 این فرش ها مناسب اتاق خواب هستند و فضای گرمی را ایجاد می کنند.

 که دارد نیاز به مراقبت زیادی دارد.فرش شگی در عین زیبایی بخاطر پرز های بلندی 

اصال مناسب نیست چون پرز های آن برای کودکان  فرش های شگی برای منازل با رفت و آمد زیاد و برای منازل با بچه کوچک 

 ایجاد حساسیت می کند 



 می باشد.که تمیز کردن این فرش ها بسیار سخت  حیوانات خانگی اصال مناسب نمی باشد.نیز برای منازلی با و 

 کیفیت فرش ماشینی مدرن:

فرش های ماشینی مدرن تقریبا روی دستگاه های بافنده فرش ماشینی بافت زده می شوند و لذا کیفیت های فرش ماشینی دقیقا 

 همان کیفیت فرش مدرن می باشد.

 لذا در تعییت کیفیت فرش ماشینی چهار عامل ویژه دخیل اند از جمله:

 نخ فرش ماشینی 

 ماشینی شانه فرش 

 تراکم فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 

 نخ فرش ماشینی:

 نخ فرش ماشینی جه فرش مدرن باشد و یا چه فرش ماشینی سنتی تماما از الیاف مصنوعی است.

در یک کالم بهترین کیفیت از نخ برای فرش ماشینی نخ اکرولیک صد در صد هیت ست شده است که این نخ کامال شبیه به الیاف 

 طبیعی می باشد.

 مرغوب است. ابر گرما و رطوبت بسیارمقاومت باالی نخ در بر نیزنخ اکرولیک بدلیل کیفیت دستباف گونه ای که دارد و 

 شانه فرش ماشینی:

 شانه فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری گلیم فرش می باشد.

 لذا جز عوامل مهم در کیفیت بافت فرش ماشینی می باشد.

 کیفیت بافت فرش ماشینی بسته به کیفیت دستگاه تولیدی فرش مدرن نیز می باشد.

 فرش می باشد.لذا یک عامل مهم در کیفیت ظاهری فرش شانه ی 

 تراکم فرش ماشینی:

 تراکم فرش تاثیر گزار بر کیفیت باطنی گلیم فرش می باشد.

 تراکم گلیم متناسب با تراکم شانه فرش می باشد.

 تراکم گلیم فرش تاثیر گزار بر کیفیت باطنی گلیم فرش می باشد.

 تراکم گلیم فرش متناسب با شانه گلیم فرش به پیش می رود.

 ش نیز بسیار در کیفیت گلیم فرش تاثیر گزار است.تراکم گلیم فر

 پالت رنگ بندی فرش مدرن:

 پالت رنگ بندی فرش یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش ماشینی به کار می رود.

پالت رنگ بندی فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری فرش مدرن است بطوری که با افزایش تعداد نخ های رنگی فرش ، ما فرش 

 یباتری با رخ قشنگ تری را خواهیم داشت.ز

 عالوه بر پالت رنگ بندی فرش ثبات نخ های رنگی فرش مهم می باشد.

ات نخ های رنگی فرش مهم است چون اصال نخ های رنگی فرش بخودی خود رنگی نیستند و ووارد مرحله رنگ رزی می ثب

 شوند.



 مرحله رنگ رزی بخوبی رنگ نشوند بعد از یک بار شست و شو رنگ های فرش کم رنگ می شود.لذا اگر در 

 لذا جهت چک کردن ثبات نخ های رنگی فرش باید این گونه به پیش برویم:

 ابتدا بک پارچه سفید و نخی برداشته و نم ناک کنید و روی فرش مدرن مورد نظر خود در چندین جهت بکشید.

 رنگی می باشد.پس نداد ، نشان دهنده کیفیت باالی نخ های روی پارچه س اگر رنگ نخ ها سپ
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