
 فرش ماشینی کاشان:

 به جرئت می توان گفت بهترین فرش ماشینی ، متعلق به فرش ماشینی کاشان می باشد.

 فرش دستباف کاشان ، از دیرباز مهد فرش ایرانی بود بطوری که فرش دستباف کاشان نیز در سراسر جهان معروف است.

حریر مخمل کاشان شروع به بافت زده شدند. بعد از پیشرفت های صنعت نساجی ، اولین فرش های ماشینی در کارخانه  

.به عنوان پایتخت فرش ایران لقب گرفت  واحد تولیدی 066با بیش از  کاشان فرش بطوری که شهر  

 نحوه بافت فرش ماشینی 

 انواع کیفیت بافت فرش کاشان 

 انواع نقشه ی فرش کاشان 

  های تجاری فرش کاشانانواع واحد 

 افت فرش ماشینی:نحوه ب

ت فرش ماشینی گونه ای مصنوعی از فرش دستباف می باشد و همان طور که از نام آن مشخص می باشد با استفاده از ماشین آال

 بافت زده می شود.

همچنین بدلیل اینکه در بافت فرش ماشینی از الیاف مصنوعی استفاده می شود ، فرش ماشینی را گونه ای مصنوعی از فرش 

 ف نامیده اند.دستبا

 لذا در فرش ماشینی ثبات کیفی نداریم و انواع کیفیت های بافت و انواع نخ های فرش ماشینی را شاهد هستیم.

 انواع کیفیت بافت فرش کاشان:

 منظور از کیفیت بافت که در فرش ماشینی بسیار مهم است و تعیین کننده هم کیفیت و هم قیمت فرش ماشینی می باشد.

 م فرش ماشینی است که به چند دسته استاندارد تقسیم بندی می شود:شانه و تراک

  0666شانه با تراکم  066فرش 

  0066شانه با تراکم  066فرش 

  0666شانه با تراکم  0666فرش 

  0066شانه با تراکم  0066فرش 

  0666شانه با تراکم  0066فرش 

 

 شانه: 066فرش ماشینی 

 شانه پایین ترین شانه و تراکم در فرش ماشینی را دارند. 066فرش های 

 این نشان از بی کیفیتی فرش نیست بلکه یکی از کیفیت های بافت فرش محسوب می شود.

 ند.بافت زده می شو 0066تا  0666شانه به فرش ارزان قیمت نیز معروف است که عمدتا با تراکم بین  066فرش 

 هستند. ASRشانه  066دستگاه های تولیدی فرش 

بدلیل کیفیت پایین شانه و تراکم عمدتا از نخ های ورژن ، پلی استر و یا پلی پروپلین استفاده می شود که این نخ ها کامال پالستیکی 

 هستند.

 ند.شانه می توان گفت بسیار ارزان تر از سایر بافت ها هست 066پس از نظر قیمت فرش 

 



 شانه : 066فرش 

 شانه هستند. 066پرفروش ترین فرش های ماشینی در بازار فرش می توان گفت فرش 

 بافت زده می شوند. 0066و یا  0006یا  0066شانه با تراکم های  066فرش های ماشینی 

شانه دارد و هم نسبت به شانه و تراکم های باالتر قیمت بهتری  066شانه هم بافت ریز تر و بهترین نسبت به فرش  066فرش 

 دارد.

 شانه نسبت به کیفیت بافت کامال به صرفه می باشد. 066لذا قیمت فرش 

 شانه واقعی خریداری کنیم نخ بکار رفته در آن صد در صد اکرولیک هیت ست شده باید باشد. 066اگر فرش 

 

 شانه: 066نکته ای در مورد فرش 

 شانه روانه بازار فرش شده است مانند: 066شانه انواع کیفیت های بافت از فرش  066دلیل پرفروش بودن فرش ماشینی ب

  شانه تبدیلی 066فرش 

  شانه 066فرش طرح 

  شانه واقعی 066فرش 

 شانه تبدیلی: 066فرش 

 شانه را بافت می زنند بافت زده می شود. 066که فرش   Asrقا روی دستگاه های تکسیما و این فرش دقی

را پیاده سازی  066می رسانند و نقشه ی فرش  0066با تراکم  066منتها شانه و تراکم دستگاه را کمی باال می برند به شانه 

 می کنند.

 شانه واقعی دارد. 066ا قیمت پایین تری نسبت به فرش شانه تبدیلی از نخ مرغوب اکرولیک نیست و لذ 066فرش 

 شانه: 066فرش طرح 

را پیاده سازی  066شانه می باشد که کمی تراکم را باال برده اند و نقشه ی فرش  066شانه دقیقا همان فرش  066فرش طرح 

 کرده اند.

 شانه تبدلیلی با نخ های پالستیکی موجود در بازار بافت زده شده اند. 066شانه نیز مانند فرش  066ش طرح فر

 شانه واقعی: 066فرش 

را پیاده سازی کرده  0066با تراکم  066این فرش روی دستگاه های پیشرفته شونهر و وندویل بافت زده می شود و دقیقا شانه 

 اند.

 شانه واقعی از بهترین نخ های موجود در بازار فرش بنام نخ اکرولیک هیت ست شده استفاده شده است. 066همچنین در فرش 

 

 انه:ش 0666فرش 

به فرش دستباف گونه  0666شانه بافت ریز تری دارد و لذا فرش های با شانه باالی  066شانه نسبت به فرش  0666فرش 

 معروف هستند.

 می باشد. 0066تا  0666شانه عمدتا ،  0666تراکم فرش 

 شانه نیز روی دستگاه های واندویل و شونهر بافت زده شده اند. 0666فرش 



 شانه ، نخ های اکرولیک هیت ست شده می باشد. 0666نخ های بکار رفته در فرش 

 شانه خواهد بود. 066شانه بیشتر از قیمت فرش  0666همچنین مسلما قیمت فرش 

 

 شانه: 0066فرش 

 شانه ریز بافت تر هستند. 0666شانه باز نسبت به فرش  0066فرش های 

 بافت زده می شوند. 0666و  0066همجنین که در تراکم باالی 

 شانه هم چنین به دو صورت بافت زده می شوند ساده و برجسته 0066فرش های 

شانه نخ های بکار رفته در این فرش ، نخ های اکرولیک هایبالک می باشند که خاصیت برجسته  0066در نوع فرش برجسته 

 بودن را به فرش می دهند.

 یالمنت می باشد.شانه بیشتر از پنبه و ف 0066پود فرش های 

 شانه جز گران ترین فرش های ماشینی محسوب می شوند. 0066لذا فرش 

 

 شانه: 0066فرش 

 است. 0066شانه با تراکم  0066و در نهایت باالترین فرش ماشینی اختصاص به فرش 

 شانه بسیار ریز بافت هستند و بدلیل باالترین تراکمی که دارند دارای حداقل ارتفاع نخ خاب می باشند. 0066فرش های 

 نند.شانه را تولید می ک 0066شانه ، فرش  0066برخی از دستگاه های تولید فرش 

 شانه نیز بصورت ساده و بصورت برجسته نیز تولید می شوند. 0066همچنین فرش 

 

 نکته ای در مورد شانه و تراکم فرش ماشینی:

 رد که از فرش می خواهیم.ربردی دااینکه چه شانه و و چه تراکمی برای فرش انتخاب و خریداری شود بسته به کا

 چون با افزایش شانه و تراکم فرش ، بافت فرش ریز بافت تر و در عین حال فشرده تر و نازک تر می شود.

 شانه دارند. 066شانه و فرش  066ش شانه نازک هستند و وزن کمتری نسبت به فر 0066شانه و  0066بنابراین فرش های 

شانه و  066به سراغ فرش  لذا اگر از فرش استفاده کاربردی نیاز دارید و برای مناطق پر رفت و آمد فرش را می خواهید پس

 شانه بروید. 066

 بروید. 0666اما برای فرش جهیزیه عروس و یک محیط کم رفت و آمد بسراغ فرش های با شانه ی باالی 

 

 انواع طرح و نقشه ی فرش ماشینی کاشان:

 ها از فرش را نیز بافت ما در شهر فرش کاشان عالوه بر تولید فرش ماشینی به سبک های متداول و سنتی و کالسیک سایر نقشه

 می زنیم.

 بطوری که نقشه های فرش ماشینی به دو گروه تقسیم شده اند:

 نقشه ی کالسیک 



 نقشه ی مدرن 

 ضیحات بیشتری می دهیم.که در ادامه هر دو طرح را تو

 رش:نقشه ی کالسیک ف

 یشگی بافت زده شده اند.نقشه ی کالسیک فرش ماشینی همان نقشه های سنتی و کالسیک هستند که به شیوه ی هم

 نقشه های کالسیک فرش دارای نقشه هایی پر از گل های قالی و ترمه و ترنج می باشند.

 که طرح هایی چون افشان و گل ترنج در این شاخه از نقشه ی فرش گنجانده شده است.

 نقشه ی مدرن فرش:

 نقشه های مدرن فرش با رنگ های خنثی و مالیم بافت زده می شوند.

 همچنین طرح های فرش فانتزی کامال جدای از طرح های فرش سنتی می باشد.

 در این طرح ها دیگر خبری از ترمه و ترنج نمی باشد.

 انواع نقشه های فرش مدرن:

 گلیم فرش 

  گبه 

 فرش چل تکه 

 فرش وینتیج یا کهنه نما 

 فرش شگی 

 فرش شنل 

 فرش کودک 

 انواع واحدهای تجاری فرش کاشان:

شهر فرش کاشان عالوه بر اینکه توانسته تولیدات داخلی فرش را به دست بگیرد ، در زمینه صادرات فرش نیز بسیار قوی عمل 

 می کند.

واحد تولیدی فرش و محصوالت فرشی را  066یش از همچنین که در شهر فرش کاشان چهار شهرک صنعتی بزرگ را داریم که ب

 دارد.

 مانند شهرک صنعتی سلیمان صباحی 

 شهرک صنعتی راوند 

 شهرک صنعتی جعفرآباد 

 شهرک صنعتی هالل 

 بطوری که بهترین برند های بافت فرش ماشینی در شهر فرش کاشان وجود دارند مانند:

ویر ، فرش خاطره کویر کشان ، فرش سلیمان ، فرش نگین مشهد هالل ، فرش فرش فرهی ، فرش بزرگمهر ، فرش یلدای ک

 فرش خورشید اردهالشاهرخ ، فرش جردن ، 

 کلمات کلیدی:

فرش نگین مشهد ، فرش فرش ، فرش ماشینی ، شهر فرش ، قیمت فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی کاشان ، فرش مشهد ، 

 متری  00رش ماشینی متری ، ف 9متری ، فرش ماشینی  0ماشینی 


