
 جلمع ترین راهنمای خرید فرش ماشینی:

 خرید فرش ماشینی مهم می باشد  به چند دلیل :

 امروزه کیفیت های بافت مختلفی در مورد فرش ماشینی داریم و لذا تشخیص و شناخت فرش ماشینی خوب بسیار مهم می باشد.

فرش ماشینی خوب و با کیفیت را بشناسید. نکات مهم در خرید لذا باید بتوانید  

.همچنین قیمت فرش ماشینی خوب را بشناسید  

 کال با راعایت نکات زیر خواهید توانست به شناخت خوبی در زمینه خرید فرش ماشینی برسید.

 ویژگی فرش ماشینی خوب:

اشینی بعنوان نیاز اول مردم و نیاز زیاد مردم بسیار مهم می باشد.انتخاب یک فرش م  

بر سه وجه مهم استوار است. انتخاب فرش ماشینی  

 انتخاب فرش ماشینی بر اساس رنگ و طرح و نقشه ی فرش ماشینی .1

 انتخاب فرش ماشینی بر اساس کیفیت فرش ماشینی .2

 ش ماشینی بر اساس قیمت فرش ماشینانتخاب فر .3

 جه را پله به پله بررسی می کنیم.ا سه وم

 نقشه فرش ماشینی: طرح و انتخاب فرش ماشینی بر اساس

 اشینی باید ابتدا این سوال را از خود بپرسید که فرش را برای چه مکانی می خواهید؟زمان خرید فرش م

 یی نیاز دارید یا برای اتاق خواب و یا بعنوان فرش آشپزخانهفرش ماشینی را برای اتاق پذیرا

 اینطور نیست که یک طرح و نقشه فرش برای همه ی مکان ها و همه ی دکوراسیون ها یکسان باشد.

خوشبختانه بدلیل طرح و نقشه ی بسیار متنوع فرش ماشینی ، براحتی می توانید برای هر دکوراسیونی فرش مناسب خودش را 

 کنید. انتخاب

 خب برای نقشه ی فرش به شیوه زیر پیش می رویم:

 فرش جهیزیه عروس باید فرش های با شانه و تراکم باال باشند.

 فرش های با منازل پر رفت و آمد باید با شانه و تراکم متوسط تهیه شوند چون در معرض پاخور و آلودگی هستند.

 ی گلیم فرش ها مناسب هستند.فرش های آشپزخانه و راه پله ای و فرش راه روی

 فرش های مسجد ، سجاده فرش ها و فرش سجاده ای مناسب هستند.

 برای اتاق خواب ها و اتاق کودک فرش مدرن و فرش فانتزی و فرش کودک را انتخاب می کنیم.

 و برای رنگ فرش به شیوه زیر پیش می رویم:

با رنگ برای محیط های پر رفت و آمد و شلوغ با فرزند زیاد و یا با حیوان خانگی و یا بعنوان فرش محل کار بسراغ فرش های 

 بندی و یا رنگ زمینه ای تیره می رویم.

 در عین حال برای فرش جهیزیه عروس می توان بسراغ رنگ های رنگ روشن رفت.

 انتخاب فرش ماشینی بر اساس کیفیت فرش ماشینی:

ش ماشینی که زمان خرید فرش باید در عوامل موثر زیادی بر کیفیت فرش تاثیر گزارند ، که مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت فر

 نظر داشت به شرح زیر است.



 کیفیت فرش از نظر نخ 

 کیفیت فرش از نظر شانه و تراکم 

 کیفیت فرش از نظر پالت رنگ بندی 

 که بهترین های هر عاملی را ذکر می کنیم.

 کیفیت فرش از نظر نخ:

 بر کیفیت فرش می باشد.  شینی یک عامل مهمنخ فرش ما

 نخ فرش ماشینی تماما از الیاف مصنوعی خواهد بود و هیچگاه کیفیت نخ های مصنوعی به پای کیفیت های طبیعی فرش نمی رسد.

 همچنین که در بازار فرش ماشینی ما شاهد کیفیت های متنوعی از نخ ها و الیاف های مصنوعی خواهیم بود.

 که از جمله کیفیت های متفاوت در بافت فرش ماشینی:

 نخ پلی استر 

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ ورژن 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 تک نخ 

 برده ، بهترین جسن الیاف ، الیاف اکرولیک هیت ست شده می باشد.در بین الیاف نام 

 نخ اکرولیک هیت ست شده بهترین نخ فرش ماشینی می باشد به چند لحاظ عمده:

 دستباف گونه به فرش می دهد.ترم و پنبه مانند دارد ضمن اینکه بافت  نخ اکرولیک کامال بافت

 نخ اکرولیک مقاومت باالیی در پاخور باال و ساییدگی و کوبیدگی دارد.

 نخ اکرولیک مقاوممت باالیی در عدم جذب رطوبت و عدم پوسیدگی و بیدخوردگی فرش را دارد.

 یت فرش از لحاظ شانه و تراکم:کیف

 شانه و تراکم کیفیت های بافت فرش ماشینی می باشد که بسته به دستگاه بافنده می باشد.

 رد.طیف بسیار متنوعی از شانه و تراکم در بافت فرش ماشینی وجود دا

 اما آنچه که در شانه و تراکم مهم است ، پیاده سازی دقیق شانه و تراکم است.

 شانه ی فرش تراکم عرضی فرش یا بعبارتی گره های عرضی فرش است.

 تراکم فرش ، تراکم طولی فرش است که گره های طولی فرش است.

رش ریزبافت تر و بیشتر باشد ، نقشه ی ف ی فرششانه ی فرش تاثیر گزار بر ظاهر و نقشه ی فرش می باشد که هر چه شانه 

 زیباتر پیاده سازی می شود.

 تراکم فرش تاثیر گزار بر تراکم و فشردگی فرش است که تاثیر گزار بر استحکام نخ خاب فرش می باشد.

 شانه و تراکم های متداول در بافت فرش ماشینی:

  شانه 1555شانه تراکم  055فرش 

  شانه 2055شانه تراکم  055فرش 

  3555شانه تراکم  1555فرش 



  3055شانه تراکم  1255فرش 

  0555شانه تراکم  1055فرش 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ نبدی فرش یعنی تعداد نخ های رنگی که در بافت فرش ماشینی به کار می رود.

 رنگ ، هشت رنگ و ده رنگ هستند. 6نخ های رنگی فرش 

 رنگی بیشتری در بافت فرش ماشینی باشند ، رخ فرش زیباتر می شود. مسلما هرچه نخ های

 یت:در یک کالم بهترین فرش ماشینی از لحاظ کیف

 پیده سازی دقیق شانه و تراکم فرش 

 پیاده سازی دقیف نقشه ی فرش ماشینی 

 بکار رفتن بهترین نخ در بافت فرش ماشینی 

 ارتفاع خاب یکدست در بافت فرش ماشینی 

 آهار استاندارد فرش ماشینی 

  و تیغ خوردگی در بافت فرش ماشینیعدم سوختگی 

 اندازه صاف و دقیق فرش ماشینی 

 زیگزاگ و دوردوزی تمیز فرش ماشینی 

 نتخاب فرش ماشینی بر اساس قیمت فرش ماشینی:ا

 یک عامل مهم تعییین کننده قیمت فرش ماشینی همان کیفیت فرش ماشینی می باشد.

 اینکه کیفیت فرش ماشینی درجه یک باشد و فرش را گران بخریم مشکلی ندارد.

 ی شود بدون کم و بدون کاستیمهم این است که کیفیت خوب فرش دقیقا روی ان پیاده ساز

 دو عامل مهمی که در خرید فرش باید تشخیص دهیم.

 تشخیص نخ فرش 

 تشخیص شانه و تراکم فرش 

 تشخیص نخ فرش:

 نخ را در بافت فرش ماشینی تشخیص دهیم: بهترین نخ فرش ماشینی موجود گفتیم نخ اکرولیک هیت ست شده است اما چطور این

 نخ اکرولیک بوی پالستیک و مواد نفتی نباید بگیرد.

 نخ اکرولیک باید نرم باشد بدون هیچ زبری 

 .نخ اکرولیک در بافت نخ خاب فرش نباید چسبندگی داشته باشد 

 .نخ اکرولیک رخ دستباف گونه به فرش باید بدهد 

 تشخیص شانه و تراکم فرش:

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم مهم است به شیوه زیر:

 خریداری کرده ایم. 3555با تراکم شانه  1255مثال فرش 

گره  125و لذا با جدا کردن تنها ده سانت از عرض فرش ،  .گره در عرض یک فرش وجود دارد 1255شانه ، یعنی  1255فرش 

 اشته باشد.باید وجود د



 355گره در طول یک فرش وجود دارد و لذا با جدا کردن تنها ده سانت طولی فرش می بایست  3555یعنی  3555فرش با تراکم 

 گره وجود داشته باشد.

 ر چه کیفیت فرش باالتر باشد ، مسلما قیمت فرش ماشینی نیز بیشتر می باشد.ه

 همچنین که متراژ فرش نیز طبیعتا تاثیر گزار بر قیمت فرش ماشینی می باشد.

 همی بر قیمت فرش ماشینی می باشد.نیز انتخاب نوع خرید فرش ماشینی یک عامل م و

چه روش خرید حضوری فرش انتخاب شود و چه روش خرید اینترنتی فرش باشد ، خرید باید زیر نظر مستقیم تولیدی و از تولیدی 

 فرش تهیه شود..
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