
 جدیدترین فرش عروس:

.ماشینی برای یک مکانی کاربرد داردهر کیفیتی از فرش و  تنوع طرح و نقشه ی فراوانی دارد فرش ماشینی تنوع کیفیتی و نیز  

ت فرش ماشینی را بشناسیم و کابرد هر یک را بدانیم.لذا ابتدا باید انواع کیفی  

 بعنوان مثال فرش جهیزیه با فرش کودک متفاوت می باشد.

 لذا در نهایت در این مقاله جدیدترین فرش عروس را به شما معرفی می کنیم.

 

 توضیحی در مورد فرش ماشینی:

ی باشد ، چون از االیف مصنوعی در بافت فرش ماشینی استفاده می شود و نه فرش ماشینی گونه ای مصنوعی از فرش دستباف م

 الیاف طبیعی

 همچنین فرش ماشینی همان طور که از نام آن مشخص است بوسیله دستگاه بافت زده می شود.

می رسد.لذا بافت فرش ماشینی بسیار سریعتر از بافت فرش دستباف می باشد و فرش ماشینی به سرعت به تولید انبوه   

 همچنین به دلیل تولید انبوه فرش ماشینی و نیز بدلیل الیاف مصنوعی به کار رفته در بافت فرش ماشینی

قیمت فرش ماشینی بسیار مناسبت تر از قیمت فرش دستباف است.   

انند فرش را تهیه کنند.لذا خرید فرش ماشینی بیشتر مورد استقبال عموم قرار گرفته می شود ، چون هر قشری براحتی می تو  

یتی را می توان پیاده سازی کرد که باید هنگام خرید فرش ماشینی افت ماشینی فرش هر طرح و نقشه ای و هر کیفهمچنین بدلیل ب

 این عوامل را تشخیص داد.

 انواع کیفیت فرش ماشینی:

ع دستگاه تولیدی دارند و هم چنین تنوع کیفیت نخ و کیفیت بافت دارند.فرش های ماشیی تنو  

 لذا می بایست موقع خرید فرش این عوامل را تشخیص داد.

 تنوع کیفی فرش ماشینی:

 ماشینی بر حسب تنوع نخ فرش 

 بر حسب تنوع شانه و تراکم فرش 

 ی فرشبر حسب تنوع پالت رنگ بند 

 در ادامه تمامی این سه عامل را بخوبی شرح می دهیم:

 تنوع نخ فرش ماشینی:

 نخ های بکار رفته در بافت فرش ماشینی تماما الیاف مصنوعی هستند.

 الیاف مصنوعی که در بازار فرش وجود دارند هم از نظر ظاهری و هم از نظر کیفیت کامال متفاوت هستند.

 تنوع کیفیت های متداول نخ های فرش به شرح زیر است:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 نخ ورژن 



  ن نخ فرش ماشینی نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.در بین نخ های نام برده شده بهتری

 نخ اکرولیک بهترین نخ فرش است چون کیفیتی دقیقا مشابه با الیاف طبیعی را دارد.

 هم چنین که از مقاومت باالی این نخ در پاخور های باال و سوختگی و رطوبت نباید غافل شد.

 نخ اکرولیک وجود ندارد. لذا اینکه هیچ گونه االیف پالستیکی و نفتی در بافت

 تنوع شانه و تراکم فرش ماشینی:

 شانه و تراکم فرش ماشینی جز کیفیت های بافت فرش می باشند.

 شانه و تراکم فرش بر می گردد به دستگاه تولید فرش ماشینی 

 همچنین که شانه ی فرش گره های عرضی فرش است و تراکم فرش گره های طولی فرش

 عرضی فرش ، ضخامت فرش و نقشه ی فرش بهتر پیاده سازی می شود. با زیاد شدن گره های

 با زیاد شدن گره های طولی فرش ، تراکم نخ خاب فرش ماشینی بیشتر و تو پر تر می شود.

 شانه و تراکم استاندارد فرش ماشینی:

 هر شانه و هر تراکمی را براحتی می توان روی فرش ماشینی پیاده سازی کرد.

 استانداردی تعریف شده است مانند:ی فرش ماشینی یکسری شانه و تراکم اما برا

 0055شانه تراکم  055 فرش 

  0055شانه تراکم  055فرش 

  0055شانه تراکم  0555فرش 

  0555شانه تراکم  0055فرش 

  0055شانه تراکم  0055فرش 

انتظار می  که از فرش ماشینیپایین بودن شانه و تراکم فرش دلیل بر بی کیفیتی فرش نیست و بر حسب سلیقه و بر حسب کاربردی 

 رود.

 و بر حسب قیمتی که برای فرش ماشینی در نظر گرفته اید انتخاب می کنید.

 شانه: 055فرش 

 شانه کمترین شانه ی فرش ماشینی هستند. 055فرش های 

نقشه ی فرش زیاد ریز بافت نیست و بدلیل تراکم پایینی که دارد وزن سنگین تری نیز دارد و  0055شانه با تراکم  055فرش 

 درشت تر می باشد.

 را بیشتر برای سجاده فرش و فرش مسجد که پاخور باالیی دارد و ضخیم است انتخاب می کنیم. 055لذا شانه 

 همچنین بدلیل سایز باالی سجاده فرش و بمنظور اینکه قیمت فرش سجاده ای زیاد باال نرود و نقشه ی سجاده فرش ساده می باشد.

 برای سجاده فرش کفایت می کند. 055شانه 

 می رویم. 055در گلیم فرش با بافت ساده و نقشه ی ساده نیز بسراغ همین شانه همچنین 

 شانه: 055فرش 

شانه می باشد و هم اینکه ارتفاع خاب کمتری دارد و فشرده تر می باشد چون  055شانه هم ریز بافت تر از فرش  055فرش 

 تراکم باالتری نیز دارد.



 باشد با ضخامت کمتر شانه می  055از نظر وزنی سبک تر از فرش 

شانه هم ریز بافت است و هم قیمت زیاد باالیی نسبت به شانه های باالتر ندارد و در یک محیط پر رفت و آمد با فرزند  055فرش 

 زیاد مناسب می باشد.

 شانه می باشد. 055شانه مسلما بیشتر از قیمت فرش  055قیمت فرش 

 شانه: 0555فرش 

 شانه می باشد. 0055ت تر از فرش شانه باز ریز باف 0555فرش 

 شانه بیشتر می باشد. 055شانه نیز مسلما از قیمت فرش  0555قیمت فرش همچنین اینکه 

 شانه دارد. 055لذا بافت ریز تری نسبت به فرش 

 به باال می رود. 0055شانه تقریبا منسوخ شده می باشد و کسی که بخواهد فرش باال بخرد بسراغ شانه و تراکم  0555فرش 

 شانه : 0055فرش 

 شانه کامال به فرش دستباف گونه معروف است. 0055فرش 

 شانه کامال ریز نقش و ریز بافت می باشد. 0055فرش 

 شانه در عین ریز بافتی وریز نقشی بافت متراکم تری دارد و در نتیجه کمترین ارتفاع نخ خاب و نازکی دارد. 0055فرش 

 شانه نازک می باشد و برای محیط های شلوغ و پر رفت و آمد مناسب نیست. 0055لذا فرش 

 در عین حال که زیبایی بسیار چشم نوازی دارد ، بعنوان فرش عروس و فرش جهیزیه عروس بسیار مناسب می باشد.

 شانه: 0055فرش 

 نقش می باشد.شانه با رنگ های الیت بیشتر بافت زده میشود و کامال ریز  0055فرش 

 به باال می باشد و بسیار نازک است. 0555شانه تراکم های  0055تراکم فرش 

 شانه جز باالترین فرش محسوب می شود. 0055لذا فرش 

 شانه می باشد. 0055در حال حاضر باالترین فرش و به روز ترین فرش ماشینی همین فرش 

 انواع فرش ماشینی از نظر طرح و نقشه:

 ه ای را براحتی می توان روی فرش ماشینی پیاده سازی کرد.هر طرح و نقش

 بطوری که هزاران طرح و نقشه ی فرش ماشینی را داریم و در کل نقشه های فرش ماشینی به دو گره تقسیم می شوند:

  فرش طرح کالسیک 

 فرش طرح مدرن 

 فرش طرح کالسیک:

شان در این شاخه تند و گل های قالی دارند و نیز فرش طرح افنقشه ی ترمه و ترج هس نقشه هی متداولی از فرش ماشینی ، که

 جای گرفته شده اند.

 مدرن: فرش طرح

 فرش فانتزی و یا فرش مدرن گونه ای جدید از نقشه های فرش هستند که بسیار مورد استقبال قرار گرفته شده اند.

 ند.بطوری که فرش اصلی و اتاق پذیرایی را فرش طرح کالسیک انتخاب می کن



 و فرش فرعی اتاق خواب ها و اتاق کودک و نوجوان را فرش طرح مدرن و فانتزی انتخاب می کنند.

 .زل مدرن و آپارتمانی مناسب هستندفرش های مدرن بیشتر به سبک منا

 د آمدند از جمله:تنوع طرح و نقشه ی فرش مدرن به قدری زیاد است که انواع فرش های مدرن به وجو

 فرش شگی 

 فرش شنل 

 فرش فریز 

 فرش چل تکه 

 گلیم فرش 

 گبه 

 فرش کودک 

 در طرح های فرش مدرن دیگر خبری از نقشه ی ترنج و ترمه به چشم نمی خورد و اکثرا رنگ های خنثی را دارد.

 انواع بافت فرش ماشینی:

 بافت فرش ماشینی به دو صورت انجام می شود.

  ساده بافت 

 برجسته بافت 

 ین صورت است که ارتفاع خاب در تمام سطح فرش یکدست می باشد و برجستگی وجود ندارد.بافت ساده ی فرش بد

 بیشتر در شانه و تراکم های پایین بافت ساده فرش وجود دارد.

 بافت برجسته را در شانه و تراکم های باالی فرش پیاده سازی می کنند.

ش مانند ترنج فرش یا حاشیه فرش برجسته تر از سایر بافت برجسته فرش ماشینی بدین صورت است که بعضی قسمت های فر

 نقاط فرش است.

 بافت فرش برجسته به چه صورت است؟

 بافت فرش برجسته دقیقا مانند بافت فرش ساده است منتها نخ های فرش برجسته متفاوت از نخ های فرش ساده بافت است.

 .در فرش برجسته از نخ هایبالک استفاده می شود که این نخ حساس به دما و رطوبت است

 لذا در مواجه با حرارت مرحله آهار جمع می شوند و برجسته می شوند.

 شانه گل برجسته را می توان بعنوان جدیدترین فرش عروس ذکر کرد. 0055ینی لذا یک فرش ماش
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