
 فروش فرش ماشینی:

 در کنار فرش های دستباف و با پیشرفت ارتباطات فرش های ماشینی رواج گرفتند.

 خرید فرش ماشینی نسبت به خرید فرش دستباف مورد استقبال بیشتری قرار گرفته شد.

باف می به چند دلیل خرید فرش ماشینی بیشتر است اولین پارامتر این است که قیمت فرش ماشینی بسیار کمتر از قیمت فرش دست

 باشد.

 دوما اینکه تولید فرش ماشینی بسیار سریعتر از فرش دستباف بود.

 لذا در این مقاله در مورد فروش فرش ماشینی و نحوه خرید فرش ماشینی بیشتر صحبت می کنیم:

 انواع بافت رایج فرش:

 فرش ها به دو صورت بافت زده می شوند:

 بصورت دستی و یا دستباف 

 ماشینی بصورت 

رش دستباف:ف  

 اولین فرش های دستباف در ایران بافت زده شدند بطوری که اولین قالی دستباف بنام فرش پازیریک در ایران پیدا شد.

 فرش های دستباف از الیاف کامال طبیعی پشم و پنبه بافت زده می شوند.

دستان زحمت کش بافندگان آن ها بافت زده می شود.همچنین بافت فرش دستباف روی دارهای قالی انجام میگیرد که با   

 مدت زمان بافت فرش دستباف ، سه ماه تا یکسال بسته به اندازه ی فرش به طول می انجامد.

لذا قیمت فرش دستباف و ارزش فرش دستباف با بافت ماشینی قابل مقایسه نخواهد بود و قشر متوسط جامعه توان خرید فرش 

 دستباف را ندارند.

ش ماشینی:فر  

 در کنار فرش دستباف و پیشرفت صنعت نساجی ، بسیاری از کارهای بشر ماشینی شد و لذا فرش نیز به بخش ماشینی اضافه شد.

فرش ماشینی از الیاف مصنوعی اکرولیک و پلی استر بافت زده می شود و الیاف طبیعی دیگر جایگاهی در بافت فرش ماشینی 

 ندارند.

مچنین که قیمت فرش ماشینی بدلیل اینکه بسرعت بافت زده می شود و به تولید انبوه می رسد بسیار کمتر از قیمت فرش دستباف ه

 است.

 لذا خرید فرش ماشینی بخصوص برای فشر متوسط جامعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته شد.

 نحوه تولید فرش ماشینی:

اشینی ما با چهار مرحله اصلی روبرو هستیم:در تولید فرش م  

 مرحله ریسندگی 

 مرحله رنگ رزی 

 مرحله بافت 

 ل و آهاریممرحله تک 

 مرحله ریسندگی:

 نخ های بکار رفته در فرش ماشینی بصورت خام خریداری می شوند و این نخ ها نمی تواند در بافت ماشینی بکار رود.



 چون نمره نخ پایینی دارند و در نتیجه استحکام الزمه در بافت فرش ماشینی را ندارند.

 دگی شده و مدام پیچ و تاپ خورده و در معرض گرما و دما و رطوبت مقاوم تر می شوند.لذا وارد مرحله ریسن

 و در نهایت نمره نخ ها بعد از مرحله ریسندگی زیاد می شود.

 مرحله رزنگ رزی:

 نخ های حاصله از مرحله ریسندگی بدون رنگ هستند و به اصالح سفید هستند و لذا باید رنگ شوند.

 حله نیز بسیار مهم است چرا که اگر نخ های فرش بخوبی رنگ نشوند ، ثبات الزمه را نداشته و بعد ز مدتیاین مر

 رنگ  فرش از بین می رود و یا موقع شست و شوی فرش رنگ ها پخش می شوند.

 لذا تشخیص ثبات نخ های رنگی فرش ماشینی مهم است.

 خ ها را تشخیص دهید.پس با آزمایشی ساده یاد بگیرید که مرغوبیت رنگ ن

 بدین شکل که یک پارچه سفید نمناک را محکم روی سطح فرش ماشینی بکشید

 اگر رنگ ها روی پارچه سفید جا نماند نشان دهنده ثبات رنگی نخ های می باشد.

 مرحله بافت:

 سپس نخ های رنگی اماده هستند وارد بافت فرش ماشینی شوند.

 افت فرش روبرو هستیم:در این مرحله با سه عامل مهم در ب

 دستگاه تولیدی فرش 

 شانه ی فرش 

 تراکم فرش 

 دستگاه تولیدی فرش ماشینی:

دستگاه های تولیدی فرش اکثر وارداتی هستند و جالب اینجاست که ایران مهد فرش جهان توانایی ساخت دستگاه تولیدی فرش را 

 ندارد.

  شورهای آلمان و نیز بلژیک هستند.دویل از کبهترین دستگاه های تولیدی فرش با مارک های شونهر و ون

 دستگاه تولیدی فرشی را خوب می گوییم که ویژگی های زیر را داشته باشد:

 نقشه ی فرش را بخوبی و بدون عیبی بتواند پیاده سازی کند.

 شانه و تراکم فرش را دقیقا بدون کاستی پیاده سازی کند.

 پود و نخ بیشتری به فرش بتواند تزریق کند و موجب استحکام هرچه بیشتر فرش شود.

 شانه ی فرش:

 ز فرش می باشد.شانه ی فرش تراکم عرضی فرش است که تعداد گره ها در عرض یک متر ا

 هر چه که تعداد گره های فرش بیشتر باشد ، ضخامت فرش بیشتر می شود و نقشه ی فرش بهتر پیاده سازی می شود.

 هر شانه ای را می توان روی فرش ماشینی پیاده سازی کرد اما یکسری شانه های متداولی برای فرش تعریف شده اند:

  شانه 055فرش 

  شانه 055فرش 



 شانه 0555ش فر 

  شانه 0055فرش 

  شانه 0055فرش 

 تراکم فرش:

 تراکم فرش همان تراکم طولی فرش است و در واقع به گره های طولی فرش ، تراکم گفته می شود.

 تراکم فرش هر چه که بیشتر باشد ایتحکام فشردگی نخ خاب فرش بیشتر می شود.

 ه در شانه های باال حتما افزایش تراکم را نیز داریموتراکم فرش متناسب با شانه فرش تغییر می کند بطوری ک

 هر نوع تراکمی روی فرش قابل پیاده سازی می باشد ولی تراکم های روتین در بافت فرش ماشینی:

  0055تراکم 

  0055تراکم 

  0005تراکم 

  0005تراکم 

  0555تراکم 

  0055تراکم 

  0555تراکم 

  0055تراکم 

 مرحله تکمیل و آهار:

 .در این مرحله فرش بافته شده مجدد بازدید نهایی می شود و در صورت عیب اگر قابل برطرف باشد رفو می شود

 ن نباشد فرش بعنوان فرش درجه دو و سه و یا فرش استوک وارد انبار می شود.ولی اگر قابل برطرف شد 

 همچنین دور تا دور فرش برش های منظم خورده زیگزاگ و دور دوزی می شود و در نهایت ریشه زنی می شود.

 است. سپس فرش آهار زنی می شود و آهار استاندارد به فرش تزریق می شود که مجب استحکام هرچه بیشتر فرش

 مراکز فروش فرش ماشینی:

 بدلل گستردگی بافت فرش در این سرای ایرانی مراکز فروش مختلفی در سراسر ایران دایر هستند.

 اما سوال اینجاست که فرش را از کجا بخرم که هم از نظر قیمت فرش و هم از نظر کیفیت فرش خاطر جمع باشم.

 ابتدا باید مراکز فروش فرش را بشناسید:

 ی توانید از تولیدی فرش را تهیه کنید.شما م 

 .می توانید فرش را از فروشگاه های معتبر تهیه کنید 

 .فرش را از مغازه دار بخرید 

 .فرش را  بصورت اینترنتی بخرید 

 خرید فرش از تولیدی:

 کنید هم از نظر کیفیت قابل اطمینان است و هم به قیمت مستقیم فرش را خریداری کرده اید. فرش ماشینی را که از تولیدی تهیه می

 اما در بیشتر مواقع شما دسترسی به تولیدی فرش ندارید و باید مسافت زیاد و زمان زیادی صرف رفتن به تولیدی فرش کنید

 که این روش را برای شما به صرفه نخواهد کرد.

 ه ها:خرید فرش از نمایشگا



 نمایشگاه های فروش فرش ماشینی در اکثر فرش ها دایر هستند و این نمایشگاه ها اکثر با چند تولیدی کار می کنند.

و لذا فرش ماشینی مورد نظر خود را با درصد کمی زیاد تر از قیمت تولیدی می خرید و در این روش دیگر هزینه جابجایی و 

 مسافت ندارید.

 از جمله فروشگاه های معتبر فرش: شهر فرش ، بازار فرش ، آقای فرش ، سرای ایرانی

 خرید فرش از مغازه دار:

ه نخواهد بود چون فرش که چند دست شده و به قیمت گزاف و عدم اطمینان از کیفیت فرش خرید فرش از مغازه دار اصال به صرف

 تهیه می کنید.

 خرید فرش اینترنتی:

 به صرفه ترین خرید فرش محسوب می شود به شرطی که سایت های فروشگاهی زیر نظر مستقیم تولیدی باشند.

یا یک گوشی هوشمند بازدید می کنید و فرش را سفارش داده و درب  این گونه در سایت انواع مدل های فرش را از طریق لپ تاپ

 منزل به قمیت تولیدی تحویل می گیرید.

 کلمات کلیدی:

فرش ، خرید فرش ، قیمت فرش ، قیمت فرش ماشینی ، خرید فرش ماشینی ، فروش اینترنتی فرش ، شهر فرش ، فرش کاشان ، 

 فرش مشهد ، فرش نگین مشهد ، فرش فرهی


