
:فرش ماشینی خوب و ارزان  

 برچسب واژه ارزان برای هر محصولی همان طور که می تواند یک حسن باشد می تواند یک عیب نیز باشد.

 چون می توانند از کیفیت فرش بکاهند و از قیمت فرش نیز کم کنند.

 لذا بهتر است بگوییم بهترین خرید فرش ماشینی ، فرش ماشینی خوب و ارزان است.

قیمت تولیدی این یک انتخاب خوب از فرش خواهود بود.یعنی یک فرش ماشینی با کیفیت به   

حد می دانید؟ ای یک فرش خوب تا چهگی هدر مورد ویژ  

 پس تا ادامه مقاله با ما هم پا شوید.

 فرش ماشینی:

اف است به چند دلیل:فرش ماشینی گونه مصنعی از فرش دستب  

 اوال بافت ماشینی فرش 

  مصنوعی هستیم به جای الیاف طبیعیدوما اینکه در بافت ماشینی ما مجبور به استفاده از الیاف 

د.ما اینکه باید گفت به دلیل قیت باالی فرش دستباف هر قشری توانایی تهیه این فرش را ندارا  

 ضمن اینکه بافت فرش دستباف شش ماه زمان می برد که همیشه در دسترس همگان نیست.

 لذا استقبال از خرید فرش ماشینی بسیار بیشتر از خرید فرش دستباف است.

 تنوع فرش ماشینی:

ویم:فرش ماشینی به چندین دلیل تنوع های بسیار باالیی دارد که در ادامه با این تنوع ها بیشتر آشنا می ش  

 تنوع نقشه ی فرش ماشینی .1

 تنوع نخ فرش ماشینی .2

 تنوع شانه و تراکم فرش ماشینی .3

 ینتنوع بافت فرش ماشی .4

 تنوع پالت رنگ بندی فرش ماشینی .5

 تنوع دستگاه های تولیدی فرش ماشینی .6

 با ما همراه باشیم تا فرش ماشینی را بهتر بشناسیم:

 

 تنوع نقشه ی فرش ماشینی:

 فرش ماشینی بدلیل بافت ماشینی که دارد می توان هر طرح و نقشه ی را براحتی روی فرش پیاده سازی کرد.

 لذا تا به اکنون شاید هزاران نقشه روی فرش پیاده سازی شده است.

 ماشینی را از لحاظ نقشه به دو گروه عمده تقسیم بندی کرده اند:بطوری که فرش های 

 :فرش ماشینی طرح سنتی

 فرش ماشینی طرح سنتی یا کالسیک طرح های رویتن فرش می  باشد با نقشه ی ترمه و ترنج و گل های شلوغ قالی

 فرش ماشینی طرح مدرن:

 فرش ماشینی مدرن شامل نقشه های مدرن و فانتزی می باشد که امروزه بدلیل سبک مدرن زندگی بسیار پرفروش شده است.



 ر چندین گروه تقسیم بندی شده مانند:بطوری که خود فرش فانتزی د

 گلیم فرش , فرش وینتیج یا کهنه نما , فرش شگی , فرش شنل , فرش چهل تکه , فرش کالریس , فرش کودک , گبه

 تنوع نخ فرش ماشینی:

 در فرش ماشینی دیگر از الیاف طبیعی خبری نیست و از الیاف مصنوعی در بافت فرش استفاده شده است.

 صنوعی برای یک فرش ماشینی بسیار گسترده شده است.تنوع الیاف م

 ضمن اینکه تماما الیاف مصنوعی وارداتی هستند و ما در کشور تولید الیاف مصنوعی را نداریم.

 از جمله الیاف مصنوعی متداول در بافت فرش ماشینی به شرح زیر است:

 سی اف , تک نخنخ اکرولیک , نخ پلی استر , نخ ورژن , نخ پلی پروپلین , نخ بی 

 تنوع کیفیت بافت فرش ماشینی:

 کیفیت بافت فرش ماشینی شامل شانه و نیز تراکم فرش می باشد.

 شانه ی فرش گره های عرضی فرش است و تراکم فرش گره های طولی فرش می باشد.

 با هم تغییر پیدا می کنند. که هر دو متناسب

 شانه ی فرش که زیاد شود ضخامت فرش بیشتر شده و نقشه ی فرش بهتر و ریز بافت تر می شود.

 ود.تراکم فرش که زیاد شود ، فشردگی نخ خاب و توپری فرش بیشتر می ش

 تراکمی می توان پیاده سازی کرد.برای یک فرش ماشینی هر گونه شانه و 

 اما یکسری شانه و تراکم هایی متداول و استاندارد هستند مانند:

  1555شانه تراکم  555فرش 

  2555اکم شانه تر 055فرش 

  2555شانه تراکم  1555فرش 

  3555شانه تراکم  1255فرش 

  3555شانه تراکم  1555فرش 

 تنوع بافت فرش ماشینی:

 منظور از بافت فرش ماشینی به دو صورت می توان اشاره کرد.

 ساده بافت و برجسته باف

 فاع خاب یکدست بدون پستی و بلندی و یا برجستگی می باشدساده باف یعنی کل سطح فرش ارت

اما برجسته باف یعنی بعضی قسمت های فرش برجسته تر هستند بعنوان مثال بر اساس سلیقه ی طراح فرش ، گل های فرش 

 برجسته تر از سایر نقاط هستند.

 اما اینکه فرش برجسته چطور بافته می شود؟

 ده بافت زده می شود با این تفاوت که نخ فرش برجسته متفاوت از نخ فرش ساده باف است.فرش برجسته دقیقا مانند فرش سا

 در فرش برجسته از نخ هایبالک استفاده می شود ، این نخ در برابر حرارت و دما جمع می شود و برجسته میشود.

ما قرار می گیرد قسمت هایی از فرش که با لذا بعد از بافت فرش زمانی که فرش وارد مرحله آهار می شود و تحت تاثیر گرما و د

 نخ هایبالک بافت زده شدند برجسته تر از سایر نقاط می شوند.



 تنوع پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی فرش ماشین یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش بکار می رود.

 رنگ می باشد. 15رنگ و حداکثر  6پالت رنگ بندی فرش حداقل 

 مسلما پالت رنگ بندی فرش هر چه زیاد تر باشد ظاهر و رخ فرش زیباتر خواهد بود.که 

 تنوع دستگاه تولیدی فرش ماشینی:

 دستگاه های تولیدی فرش کامال متفاوت هستند.

 بطوری که برای هر شانه و تراکمی یک دستگاه تولیدی وجود دارد.

وجود ندارد که ساخت ایران  نکته جالب این است که دستگاه های تولیدی فرش نیز وارداتی هستند و دستگاه بافنده ای از فرش

 باشد.

 دستگاه های تولیدی فرش تکسیما ، شونهر ، وندویل هستند.

 در این بین دستگاه شونهر و وندویل بهترین دستگاه تولیدی فرش هستند که از دو کشور آلمان و بلژیک وارد می شوند.

 تنوع فرش ماشینی از لحاظ سایز:

 فرش ماشینی قبر اساس دو سایز کلی می باشد یکی سایز اصلی و یکی سایز فرعی

 می شوند و به اندازه های متداول زیر هستند:همچنین که فرش های ماشینی با سایز اصلی بصورت مستطیل بافت زده 

  متری 12فرش 

  متری 9فرش 

  متری 6فرش 

  متری 4فرش 

 و اندازه های فرعی فرش ماشینی در اندازه های:

 فرش گرد 

 فرش راهرویی 

 فرش پادری 

  فرش راه پله ای 

 در مورد فرش ماشین سایز سفارشی نیز بافت زده می شود.

 شخیص فرش خوب:ت

 داشته باشد: فرش ماشینی خوب و درجه یک است که ویژگی های زیر را

 پیاده سازی دقیق نقشه ی فرش ماشینی

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم فرش ماشینی

 ارتفاع خاب یکدست فرش ماشینی

 عدم سوختگی در سطح فرش

 عدم تیغ خوردگی در سطح فرش

 پیاده سازی فرش با بهترین نخ یعنی نخ اکرولیک هیت ست شده



 آهار یکدست در سطح فرش ماشینی

 ت فرش:تشخیص قیم

 قیمت فرش نیز بر اساس پارامتر های مختلفی می باشد که این پارامتر ها همان عوامل تاثیر گزار بر کیفیت فرش هستند.

 لذا اگر بتوانید کیفیت فرش را تشخیص دهید قیمت فرش ماشینی را نیز می توانید تا حدودی تشخیص دهید.

 ینی مسلما قیمت فرش را باال خواهد برد.بعنوان مثال بکار بردن بهترین نخ در بافت فرش ماش

 شانه و تراکم های باال مسلما قیمت فرش را نیز باال می برند.
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