
:جدیدترین فرش کاشان  

نحوه بافت فرش ماشینی صحبت کنیم. ردبتدا در مودر این مقاله می خواهیم ا  

ماشینی و نیز قیمت فرش ماشینی را بشناسیم. سپس عوامل مهم موثر بر کیفیت فرش  

 برندهای معتبر بافت فرش ماشینی را شناسایی کنیم.

 ضمن اینکه از جدیدترین فرش کاشان رو نمایی کنیم.

 پس تا ادامه مقاله با ما همراه باشید:

 نحوه بافت فرش ماشینی:

 فرش ماشینی گونه ای مصنوعی از فرش دستباف است چون الیاف بکار رفته در بافت فرش ماشینی دیگر طبیعی نیست.

باالی تولید فرش ماشینی نسبت به فرش دستباف و نیز ارزان بودن فرش ماشینی بدلیل مواد اولیه آنو نیز بدلیل سرعت   

بیشتر مورد استقبال قرار گرفته شد. نسبت به خرید فرش دستباف فرش ماشینیخرید لذا   

سال  04و یا  04رش ماشینی در ایران بر میگردد به با بررسی پیشینه ی بافت فرش ماشینی ، نتیجه گرفته شد که سابقه بافت ف

 پیش

 وزن و کوتاه نسبتا   پرز و براق مصنوعی الیاف با و ژاکارد بافی مخمل هایماشین توسط کاشان ابریشم و مخمل کارخانجاتکه 

 .گردید بازار روانه و بافته سبک،

 روش تولید فرش ماشینی:

 ی ماشینی با الیاف مصنوعی و توسط دستگاه های تولیدی که بسیار تنوع دارند تولید می شوند.فرش ها

 لذا شاهد انواع کیفیت های بافت از فرش ماشینی هستیم.

ذا هنگام خرید فرش ماشینی با دقت خودمان باید بتوانیم کیفیت فرش ماشینی را تشخیص دهیم و بفهمیم کدام عوامل بر قیمت فرش ل

 ماشینی نیز تاثیر دارد.

 بررسی کیفیت فرش ماشینی:

 که مهم ترین ان ها به شرح زیر است:ف کیفیت ثابت فرش دستباف تحت تاثیر عوامل زیادی می باشد کیفیت فرش ماشینی بر خال

 کیفیت فرش از لحاظ نخ فرش 

 کیفیت فرش از لحاظ شانه فرش 

 کیفیت فرش از لحاظ تراکم فرش 

 کیفیت فرش از لحاظ پالت رنگ بندی فرش 

 کیفیت فرش از لحاظ نخ فرش:

ه در فرش ماشینی مصنوعی هستند یعنی بصورت شیمیایی و در آزمایشگاه تولید می شوند.نخ های بافت زده شد  

 همچنین الیاف های مصنوعی فرش ماشینی تولید داخلی ندارند و تمام وارداتی هستند.

 تنوع کیفی باالیی در الیاف های فرش ماشینی به چشم می خورد که مهم ترین آنها:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 



 نخ ورژن 

 نخ بی سی اف 

 در یک کالم بهترین کیفیت نخ فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 این نخ در بافتش پالسیک و مواد نفتی ندارد.

 .هم چنین این نخ مقاومت باالیی در برابر سوختگی و جسم داغ دارد

 مچنین که این نخ اصال رطوبت را بخود جذب نمی کند و در نتیجه پوسیدگی ندارد.ه

 نخ اکرولیک بیدخوردگی ندارد.

 نخ اکرولیک در پاخور باال و محیط های پر رفت و آمد اصال ساییدگی و فرسایش و کوبیدگی ندارد.

 نخ اکرولیک بافتی بسیار نرم و پنبه مانند بدون زبری به فرش می دهد.

 فیت شانه فرش ماشینی:کی

 کیفیت شانه فرش بسته به کیفیت دستگاه تولیدی فرش است که بتواند دقیقا شانه ی فرش را پیاده سازی کند.

شانه فرش گره های عرضی فرش است که هرچه این گره ها بیشتر باشد ، ضخامت فرش بیشتر می شود و نقشه ی فرش دستباف 

 گونه تر می شود.

 ماشینی بسیار متنوع می باشد رنج شانه های فرش 

 کیفیت تراکم فرش ماشینی:

 کیفیت تراکم فرش نیز مانند شانه ی فرش بسته به دستگاه تولیدی فرش دارد که دقیقا اجرا شود.

تراکم فرش گره های طولی فرش است که هر چه این گره ها بیشتر باشد ، تراکم و فشردگی نخ خاب فرش بیشتر می شود و فرش 

 خواهید داشت. محکم تری

 رنج تراکم های فرش نیز بسیار گسترده است.

 استاندارد شانه و تراکم فرش:

 شانه و تراکم فرش را به هر مقداری می توان پیاده سازی کرد اما استانداری نیز دارد که:

  0044شانه تراکم  044فرش 

  0044شانه تراکم  044فرش 

  0444شانه تراکم  0444فرش 

  0044شانه تراکم  0044فرش 

  0444شانه تراکم  0044فرش 

 د فرشبرای خریانتخاب شانه و تراکم فرش ماشینی بسته به سلیقه و نیاز شما و کاربرد شما از فرش و نیز بسته به بودجه ای که 

  سته است.دارید واب

 پالت رنگ بندی فرش:

 پالت رنگ بندی فرش منظور تعداد نخ های رنگی است که در بافت فرش ماشینی وجود دارد.

 رنگ و نیز ده رنگ 8رنگ می توانند باشند هم چنین  6نند باشند ، رنگ می توا 0این نخ های رنگی 

 مسلما نخ رنگی فرش که بیشتر باشد ، رخ فرش زیباتر خواهد بود.

 جدیدترین فرش ماشینی:



 وقتی صحبت از جدید ترین فرش ماشینی می شود چند سوال مطرح می شود که

 جدیدترین فرش ماشینی از لحاظ نقشه ی فرش کدام است؟ 

 کدام است؟ د ترین فرش ماشینی از نظر کیفیت جدی 

 جدیدترین فرش ماشینی از لحاظ نقشه ی فرش کدام است؟

 کرد. نقشه ای روی فرش پیاده سازی وسط دستگاه های تولیدی میتوان هرینکه بسرعت تبدلیل ا

 و همچنین بدلیل گستردگی هر چه بیشتر دکوراسیون مدرن ، نقشه های مدرن نیز به فرش اضافه شدند.

 شه باالیی در فرش مدرن و یا فرش فانتزی خواهیم داشت.بطوری که ما تنوع نق

 هستند: نقشه های فرش مدرن به شرح زیر

 فرش شگی 

 فرش شنل 

  گبه 

 گلیم فرش 

 فرش ترک 

 ش پتینه یا کهنه نمافر 

 فرش چهل تکه 

 فرش فریز 

 فرش کودک 

 هم چنین اضافه شدن نقشه گل برجسته به فرش ماشینی را شاهد هستیم.

 فرش گل برجسته چگونه تولید می شود؟

 فرش گل برجسته یعنی بعضی از قسمت های فرش با توجه به نوع طراحی نقشه ی فرش برجسته تر از سایر نقاط هستند.

 نکه یا ترنج فرش برجسته تر از سایر قسمت های فرش است.یعنی ای

 یا گل های فرش برجسته تر هستند.

 و یا حاشیه فرش برجسته می شود

 فرش گل برجسته بدلیل حالت سه بعدی که ایجاد می کند به فرش سه بعدی نیز معروف است.

 اما چطور فرش گل برجسته بافت زده می شود؟

 مانند نقشه های معمولی فرش بافت زده می شود. فرش گل برجسته دقیقا

 منتها نخ بکار رفته در فرش گل برجسته بخصوص آن قسمت هایی که برجسته تر می خواهیم باشد با نخ هایبال بافت زده می شود.

 .نخ هایبالک نخ اکرولیکی می باشد که حساس است به حرارت و رطوبت و سریع در مقابل حرارت واکنش نشان می دهد

لذا بعد از بافت فرش با نخ هایبال زمانی که وارد مرحله آهار می شود تحت رطوبت قرار می گیرد جمع می شود فشرده می شود و 

 برجسته می شود.

 جدیدترین فرش ماشینی از نظر کیفیت کدام است؟

 منظور از کیفیت فرش ، کیفیت شانه و تراکم فرش می باشد.

 است. 0044شانه با تراکم  0044باالترین فرش از لحاظ کیفیت فرش  ر فرش ماشینی ،امروزه در بازا



 شانه یک فرش دستباف گونه تمام عیار می باشد که صد در صد اکرولیک هیت ست شده می باشد. 0044فرش

 همچنین با باالترین پالت رنگ بندی ، یعنی پالت رنگ بندی ده رنگ بافت زده شده است.

 معتبر فرش ماشینی کدام هستند؟ برند های

 بهترین برندهای فرش ماشینی در شهر فرش کاشان و شهر فرش مشهد و شهر فرش تبریز مستقر هستند.

 بطوری که اولین مرکز بافت فرش ماشیی اختصاص به شهر کاشان دارد.

 ت جانبی فرش است.شهر فرش کاشان دارای چهار شهرک صنعتی گسترده و پیشرفته در زمینه بافت فرش و محصوال

 این شهرک ها بنام های:

 شهرک صنعتی سلیمان صباحی 

 شهر صنعتی راوند 

 شهرک صنعتی هالل 

 شهرک صنعتی جعفرآباد 

 بعد از فرش کاشان می رسیم به شهر فرش مشهد که مشهورترین برندهای بافت فرش را در خود جای داده است بنام های:

 فرش مشهد 

  فرش نگین مشهد 

 فرش زمرد مشهد 

 ریز که تمرکز شهر تبریز بیشتر بر می گردد به تابلو فرش بخصوص تابلو فرش های دستبافو در نهایت شهر فرش تب

بطوری که گران ترین تابلو فرش های دستباف در شهر تبریز یافت می شود و تابلو فرش دستباف ابریشمی تبریز بسیار در سراسر 

 جهان معروف است.

 یز شکل گرفت.و ابتدا بافت تابلو فرش دستباف در شهر سردرود تبر
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