
 شانه ارزان قیمت است ؟ 077شانه این است که کدام فرش  077یکی از سواالت مردم در هنگام خرید فرش ماشینی 

 در واقع بسیاری از مردم در هنگام خرید درست است به کیفیت کاال توجه می کنند 

 ارزان هستند.  077اما با توجه به گرانی ها و تورمی که در بازار فرش ماشینی وجود دارد به دنبال خرید فرش ماشینی 

 ؟ اما چگونه برخی از فرش های ماشینی در کیفیت های یکسان ارزان قیمت تر از بقیه هستند 

 اشینی مراجعه کنیم ؟ برای خرید فرش های ماشینی می توانیم به کدامیک از فروشگاه های فرش م

 به نظر شما فرش های ماشینی را از سایت معتبر دیجی کاال خریداری کنیم ؟ 

 کدام کیفیت از فرش های ماشینی در مقایسه با دیگر فرش ها بهتر است ؟ 

 شانه برویم ؟  0777شانه بخریم یا اینکه به دنبال خرید فرش های ماشینی  077بهتر از فرش های ماشینی 

 

 

 ماشینی :  فرش

 صنعت تولید فرش های ماشینی از دهه پنجاه وارد ایران شد و ابتدا کار خود را تنها با یک شرکت اغاز کرد 

 اما رفته رفته تولید فرش های ماشینی شاهد پیشرفت هایی بود 

 ا اشاره کردهاز جمله این پیشرفت ها می توان به پیشرفت در زمینه کیفیت و نمره نخ ها و یا حتی گسترش دستگاه 

 شانه وجود داشتند  027ابتدا در این صنعت تنها فرش های ژاکارتی با کیفیت 

 شانه وارد بازار شدند  077اما رفته رفته دستگاه های 

 بعد از آن همین دستگاه ها گسترش پیدا کرده و به دستگاه های کامپیوتری تبدیل شدند 

ر وارد کیفیت بافت گسترس یافته و دستگاه هایی با شانه و تراکم باالتبعد از ان همین دستگاه های کامپیوتری از نظر 

 بازار شدند 

 شانه است  0077امروزه باالترین بافت برای فرش های ماشینی همان 



 اما آیا همین باالترین بافتی که وجود دارد باالترین کیفیت را نیز برای فرش به همراه دارد ؟ 

 

 

 : کیفیت بافتی فرش های ماشینی 

اگر بخواهیم کیفیت بافتی فرش های ماشینی را از نظر شانه و تراکم بررسی کنیم به موارد زیر دسترسی پیدا می کنیم 

 ؟ 

 شانه  027فرش های ماشینی  (0

 شانه  447فرش های ماشینی  (2

 شانه  077فرش های ماشینی  (0

 شانه  077فرش های ماشینی  (4

 شانه  0777فرش های ماشینی  (0

 شانه  0277فرش های ماشینی  (6

 شانه  0077فرش های ماشینی  (0

 شانه به تولید دیگر محصوالت فرش ماشینی می پردازند  027امروزه بیشتر دستگاه های 

 شانه , گلیم فرش و گبه تولید می شوند 027به طور مثال با دستگاه های 

 شانه است ,  077ای ماشینی در این میان اولین نسل از فرش های ماشینی دستبافت گونه , فرش ه

 شانه چه ویژگی هایی دارند ؟  077اما فرش های ماشینی 

 شانه دستبافت گون شمرده می شوند ؟  077آیا تمامی فرش های ماشینی 

 

 شانه :  077فرش ماشینی 

 شانه خود دنیایی دارند  077فرش های ماشینی 



شانه  077نامیده می شوند ولی در اصل  077ینی به این صورت که حتی می توان گفت برخی از فرش های ماش

 نیستند 

 شانه در کیفیت آن ها فقط منحصر به دستگاه بافتی آن ها نمی شود  077دنیای فرش های ماشینی 

 بلکه از نظر نمره نخ , تراکم , نوع نخ بافتی و حتی از نظر جنس پود فرش های ماشینی نیز با هم تفاوت دارند 

شانه وجود دارد آن ها را ازهم  077های زیبایی که روی پالت های رنگی فرش های ماشینی گاهی حتی رنگبندی 

 متمایز می کند. 

 ؟شانه ارزان قیمت می شوند  077اما کدام یک از این عوامل باعث بوجود آمدن فرش ماشینی 

 

 

 : 077انواع دستگاه های تولیدی فرش های ماشینی 

 شانه می پردازند  : 077های ماشینی دستگاه های مختلفی به تولید فرش 

 

 شانه :  077دستگاه های تبدیلی  (0

 شانه می باشند.  077در اصل دستگاه های شانه ,  077برخی از دستگاه های تولید فرش ماشینی 

 شانه تبدیل می شوند.  077این دستگاه ها با تغییراتی در شانه به دستگاه های 

 گفته می شود .  077به این نوع از دستگاه ها دستگاه های تبدیلی فرش ماشینی 

 است  627شانه واقعی این دستگاه های چیزی حدود 

 شانه ارزان قیمت می باشند.  077نوع بافت این دستگاه ها دستبافت گون نیست به همین دلیل این نوع از فرش ها 

 

 شانه تکسیما :  077فرش های  (2



 شانه تکسیما می باشند  077, دستگاه های  077از دستگاه های فرش ماشینی  نوع دیگری

 است  2477شانه تکسیما ,  077شانه هستند اما تراکم فرش های  077این دستگاه ها در اصل 

 شانه کمی کمتر است  077به همین دلیل قیمت این گونه فرش های ماشینی نیز نسبت به بقیه فرش های 

 می باشد  2007شانه ,  077که تراکم واقعی و استاندارد فرش های ماشینی  الزم به ذکر است

 

 فرش های ماشینی شونهر :  (0

 شانه همان هایی هستند که با دستگاه شونهر بافته می شوند  077سومین نوع از فرش های ماشینی 

 می باشند 2207شانه هستند اما تراکم آن ها چیزی حدود  077این فرش ها در اصل خود 

 

 فرش های ماشینی واندویل :  (4

 شان همان هایی هستند که با دستگاه های واندویل بافته می شوند  077بهترین نوع از فرش های ماشینی 

 نیز می باشد  0777و گاها  2007نیز گفته می شوند وتراکم واقعی آن ها همان   hcp به این نوع از دستگاه ها 

 شانه همین فرش های واندویل هستند  077بهترین و مناسب ترین کیفیت از فرش های ماشینی اما 

 که در واقع به آن ها دستبافت گون نیز گفته می شود. 

 

 شانه :  077نوع الیاف فرش ماشینی 

 شانه ارزان قیمت باشند ,  077به نظر شما کدام الیاف موجب می شود فرش های ماشینی 

 شانه با الیاف , اکرولیک و ورژن و پلی استر بافته می شود.  077ی ماشینی امروزه فرش ها

 شانه اکرولیک کیفیت بسیار پایین تری دارند  077شانه ورژن نسبت به فرش های  077فرش های 



 به همین دلیل قیمت این گونه فرش ها نیز بسیار پایین است . 

 الیاف ورژن در واقع از ضایعات الیاف اکرولیک تهیه می شوند 

 نسبت به فرش های اکرولیک براق ترند اما شفافیت کمتری دارند

 سال است .  0تا  0عمر این گونه فرش ها چیزی حدود 

 

 

 :  077تعداد  رنگ فرش های 

 رنگ دارند  07فرش های ماشینی  رنگ اند به همین دلیل قیمت کمتری نسبت به 8شانه  077برخی از فرش های 

 شانه برخی پالت رنگی زیباتری دارند  077از طرف دیگر فرش های ماشینی 

 به همین دلیل قیمت آن ها بیشتر است 

 شانه می شود نمره نخ فرش ماشینی است  077عامل دیگری که موجب تعیین قیمت فرش های ماشینی 

 ها هم بیشتر می شود . هر چه نمره نخ فرش ها بیشتر باشد قیمت آن 

 شانه موجب نرمی و ریز بافتی بیشتر فرش های ماشینی می شود 077نمره نخ باالتر در فرش های ماشینی 

 

 شانه ارزان قیمت استوک :  077فرش های ماشینی 

 تولید آن ها متوقف شده است شانه فرش هایی هستند که  077برخی دیگر از فرش های ماشینی 

 یا دستگاه های تولیدی آن ها رنگ عوض کرده است برخی از فرش های تولیدی آن ها باقی مانده است 

 این فرش ها دیگر نمی توانند با همین رنگبندی تولید شوند 

 شانه قیمت پایین تری دارند.  077به همین دلیل نسبت به بقیه فرش های ماشینی 



 

 شانه درجه دار :  077فرش های ماشینی 

 شانه , فرش هایی هستند که مشکالت بافتی دارند  077خی دیگر از فرش های ماشینی بر

جفتی دار بودن نخ , پارگی در سطح فرش , و یا سوختگی فرش در اثر اهار از جمله این مشکالت بافتی می توان به 

 اشاره کرد 

 . شانه ارزان قیمت تر می باشند  077این نوع از فرش های ماشینی نسبت به بقیه فرش های ماشینی 

 

 شانه ؟  0277شانه بخریم یا  077به نظر شما فرش 

 شانه ارتفاع خاب بیشتری دارند  0277شانه نسبت به فرش های ماشینی  077فرش های ماشینی 

 نه کمتر است شا 077اما تراکم آن ها نسبت به فرش های 

 شانه دارند  077در مقابل ظرافت بیشتری نسبت به فرش های ماشینی 

کسانی که به دنبال خرید فرش های ماشینی با کیفیت هستند و می خواهند چندین فرش در خانه و کاشانه داشته 

 باشند 

 شانه را خریداری کنند  077بهتر است که فرش های ماشینی 

 ه خود تنها یک فرش ماشینی داشته باشید و زیبایی فرش برای شما بسیار مهم است اما اگر می خواهید در خان

 شانه بروید .  0277بهتر است سراغ فرش های ماشینی 

 

 

 فرش ماشینی از کجا بخریم ؟ 

 فرش ماشینی بخریم . یکی از راه های خرید فرش ماشینی این است که به صورت اینترنتی 



 بهتر است که فرش های ماشینی را از فروشگاه های معتبر خرید فرش ماشینی خریداری کنیم 

 در این میان یکی از فروشگاه های فروش فرش ماشینی دیجی کاال می باشد 

 به شما پیشنهاد می کنیم که فرش های خود را از فروشگاه های اینترنتی تولید کننده خریداری کنید 

 رش ماشینی نخرید .و از هر فروشگاهی ف

 


