
:بهترین فرش ماشینی مشهد  

 از جمله برند های معتبر در زمینه بافت فرش ماشینی ببه برند فرش مشهد می توان اشاره کرد.

شهر فرش مشهد از قدیم االیام بافت فرش دستباف را داشته است و در کنار فرش دستباف ، شروع به بافت با کیفیت ترین فرش 

 ماشینی نیز نموده است.

رش نموده است.ای ماشینی با برند فرش نگین مشهد و فرش زمرد مشهد را روانه بازار فبطوری که بهترین فرش ه  

 در این مقاله در مورد بهترین فرش ماشینی مشهد و نیز تخشیص بهترین فرش ماشینی صحبت کنیم.

 چرا فرش ماشینی مشهد؟

 فرش ماشینی مشهد از هر ویژگی درجه یکی که فرض کنیم را دارد.

بهترین کیفت بافت فرش مشهد.ه ی منحصر به فرش گرفته تا از طراحی نقش  

 لذا ابتدا به بررسی کیفیت فرش مشهد می پردازیم و سپس در مورد فرش ماشینی اصل مشهد را از نمونه تقلبی تشخیص می دهیم.

 ویژگی های فرش ماشینی مشهد:

از نظر ظاهری و از نظر باطنی چه ویژگی های می کنیم منظور این است که  مشهد صحبت بوقتی در مورد ویژگی های فرش ماشین

 مرغوبی دارد.

 لذا به بررسی کیفیت و یژگی های فرش مشهد مورد به مورد می پردازیم:

 ویژگی نخ فرش مشهد 

 ویژگی شانه فرش مشهد 

 ویژگی تراکم فرش مشهد 

 پالت رنگ بندی فرش مشهد 

 دستگاه بافنده فرش مشهد 

 ویژگی های نخ فرش مشهد:

 نخ های بکار رفته در فرش ماشینی مشهد ، نخ های مسلما مانند هر فرش ماشینی دیگری تماما از الیاف مصنوعی هستند.

 ود نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.لذا در بین الیاف مصنوعی بهترین کیفیت موج

 این نخ از چندین لحاظ بهترین نخ در بافت فرش ماشینی است:

 یک اینکه بافت فرش را دستباف گونه و نرم می کند. چون چنسی مانند الیاف طبیعی دارد.

 دو اینکه مقاومت و استحکام باالی فرش با نخ اکرولیک در برابر سوختگی

 نخ این فرش اصال آب به داخلش فرو نمی رود و پوسیدگی ندارد.سه اینکه 

 ویژگی شانه فرش مشهد:

 شانه ی فرش ماشینی همان تراکم عرضی فرش و در واقع بهتر بگوییم گره های بافت زده شده در عرض هستند.

 شانه ی فرش تاثیر گزار بر ضخامت بافت دستباف گونه فرش می باشد.

 و نیاز مشتری متفاوت است.ضمن اینکه برای شانه ی فرش ماشینی رنج های متنوعی وجود دارد که بر حسب سلیقه و کاربرد 

 ادامه دارد. 0055تا  055رنچ شانه فرش ماشینی از 



در شانه ی فرش ماشینی باال رفتن عدد شانه مهم نیست ، مهم این است که هر شانه ای برای فرش خود انتخاب کردید دقیقا همان 

 شانه روی فرش ماشینی شما اجرا شود.

 شانه را برای شما پیاده سازی می کند. فرش ماشینی مشهد دقیقا همین

 ویژگی تراکم فرش مشهد:

 تراکم فرش ماشینی مشهد ، همان تراکم طولی فرش می باشد و در واقع بهتر بگویم گره های بافت زده شده در طول فرش است.

 تراکم فرش تاثیر گذار بر استحکام نخ خاب فرش می باشد.

 ضمن اینکه تراکم فرش نیز بسیار متنوع است و مطابق با شانه ی فرش تغییر پیدا می کند.

 تراکم فرش نیز باید دقیقا روی فرش بدون کاستی اجرا شود.

 ویژگی دستگاه بافنده فرش:

 دستگاه بافنده فرش ماشینی مهم است چون :

 ابتدا نقشه ی فرش را دقیقا اجرا می کند.

 دوم شانه و تراکم فرش را دقیقا اجرا می کند.

 سوم پود بیشتری به دستگاه تزریق می کند.

 بهترین دستگاه بافنده های فرش ماشینی ، شونهر و وندویل هستند.

 ِویژگی پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 ته است منظور از پالت رنگ بندی فرش یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش ماشینی بکار رف

 همچنین یعنی پالت رنگ بندی فرش یا نخ های رنگی فرش چقدر ثبات دارند.

 رنگ است. 05ندی فرش که زیاد تر باشد رخ فرش ماشینی بهتر خواهد بود و حداکثر پالت رنگ بندی فرش ماشینی ، پالت رنگ ب

 هم می باشد چون به مرور زمان و با شست و شو از بین نرود.ی نخ فرش ماشینی مهمچنین که رنگ رز

 ی رنگی فرش ماشینی به این شیوه پیش می رویم که:هاثبات نخ  جهت تشخیص جهت

 ین جهت محکم می کشید.ابتدا یک پارچه سفید نمناک و خیس را بر میداریم و روی سطح فرش چند

 سپس اگر پارچه سفید رنگ به خود نگرفت نشان بر این است که نخ های رنگی ثبات الزمه را دارند.

 نحوه تشخیص فرش ماشینی مشهد اصل:

بدلیل کیفیت باالی فرش ماشینی مشهد بسیاری از برندهای جانبی در کنار فرش مشهد شکل گرفتند و از نام فرش مشهد سو 

 نمودند استفاده 

 و با برندهای تجاری مشابه فرش مشهد محصوالت خود را با کیفیت پایین و به قیمت های باال به فروش رساندند.

 لذا تشخیص فرش مشهد بسیار مهم می باشد.

 جهت تشخیص فرش مشهد نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 ردن شناسنامه فرشچک ک 

 چک کردن لوگوی فرش مشهد 

 چک کردن برچسب هولوگرام فرش مشهد 

 چک کردن پشت فرش 



 در ادامه تک تک را توضیح میدهیم:

 چک کردن شناسنامه فرش:

 :ک شناسنامه دارد که حاوی اطالعات زیر می باشدهر فرش از برند معتبری ی

 نام طرح فرش  

 شانه و تراکم فرش 

  فرشجنس نخ 

  پالت رنگ بندی فرش 

 سایز و ابعاد فرش 

 شما باید بتوانید شناسنامه فرش را با خود فرش مطابقت دهید بدین شکل که:

 نام طرح فرش

 نام طرح فرش مشهد که نباید اسم باشد یعنی فرش سناتور یا فرش افشان 

 برندهای فرش مشهد با کد فرش های خود را نام گذاری میکنند.

 سایت اصلی فرش مشهد تطابق دهید. مچنین جهت واقعی بودن فرش مشهد کد طرح را باه

 شانه و تراکم فرش:

 کم فرش باشد.همچنین باید متوجه شوید که دقیقا شانه و تراکم قید شده در شناسنامه فرش مشهد ، دقیقا مطابق با شانه و ترا

 لذا باید بتوانید شانه و تراکم فرش را تشخیص دهید.

 خریداری کرده اید. 0055شانه تراکم  055بدین شکل که مثال شما فرش 

 گره دارید. 0055گره دارید و در طول فرش  055یعنی شما در عرض فرش 

 گره داشته باشید. 05کنید و گره ها را بشمرید می بایست  لذا اگر فرش را ابتدا به پشت کنید و ده سانت عرضی فرش را جدا

 گره داشته باشید. 005ضمن اینکه اگر ده سانت طولی فرش را جدا کنید و گره ها را بمشرید می بایست 

 جنس نخ فرش:

نخ را همان طور که گفتیم بهترین جنس نخ فرش ماشینی مشهد ف نخ اکرولیک هیت ست شده است بنابراین می بایست این 

 تشخیص دهید.

 فرش را لمس کنید اصال نباید فرش زبر باشد 

 فرش را بود کنید اصال نباید فرش بوی پالستیک و یا مواد نفتی بگیرد.

 فرش را محکم دست بکشید ، گره های فرش باید دانه دانه از زیرد ست شما رد شوند و بهم نچسبند.

 چک کردن لوگوی فرش مشهد:

 د یکی خود فرش مشهد ، دومی فرش نگین مشهد و سومی فرش زمرد مشهد می باشد.یه برند نام اوا در فرش مشه

 شما با مراجعه به سایت اصلی این برند ها ابتدا لوگوی فرش را نگاه کنید و با لوگوی فرش خریداری شده مطابقت دهید.

 توجه داشته باشید برندهای ذکر شده بدون هیچ پیشوند و یا پسنودی هستند.

 ها از این برند استاده می کنند. مانند فرش نگین مشهد هاللسایر شرکت 

 چک کردن برچسب هولوگرام فرش مشهد:



عالوه بر لوگوی شفاف فرش مشهد ، برچسب هولوگرام نیز باید داشته باشد که این برچسب برجسته می باشد و حاوی نماد فرش 

 د.مشهد می باش

 چک کردن پشت فرش مشهد:

 هر فرشی که خریداری می کنید حتما نگاهی به پشت فرش بیندازید.

 شه ی فرش شفاف پیداست.ی فرش و نقپشت فرش چون ارتفاع نخ خاب ندارد ، و لذا براحتی گره های فرش اندازه ی گره ها

 همچنین که برندهای معتبر فرش مشهد در سراسر پشت فرش یک الیه چرم اصل مشهد دوخت می زنند.

 به منظور اینکه فرش روی پارکت و سرامیک سر نخورد.
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