
متری 6 ماشینی فرش قیمت  

رش ماشینی جدا از بحق قیمت فرش دستباف است.در مورد قیمت فرش ماشینی باید بگوییم که مبحث قیمت گذاری در ف  

لذا در در قیمت فرش ماشینی با انواع عامل ها و نکته ها روبرو می شویم که با بررسی هر یک هم به قیمتی از فرش می رسیم و 

 هم به کیفیتی از فرش دست پیدا می کنیم.

 خب شناخت این عوامل و تشخیص هر یک به شما کمک می کند که به قیمت و کیفیت مطممئنه ای از فرش ماشینی برسید.

 بافت فرش ماشینی:

باف می باشد.از صفر تا صد بافت فرش ماشینی یعنی از الیاف فرش گرفته تا پرداخت فرش کامال متفاوت از فرش دست  

 یعنی حتی الیافی که در فرش ماشینی است متفاوت از الیاف فرش دستباف است.

 لذا در بحث فرش ماشینی با انواع کیفیت های بافت و کیفیت الیاف و کیفیت دستگاه تولیدی روبرو هستیم.

شناسیم.که باید زمان خرید فرش مهم ترین عوامل موثر هم بر قیمت فرش و هم بر کیفیت فرش را ب  

 مراحل بافت فرش ماشینی:

مرحله اصلی را پشت سر می گذاریم که هر مرحله ای تاثیر گزار بر کیفیت فرش است. در بافت فرش ماشینی ما سه  

  مرحله ریسندگی 

 مرحله رنگرزی 

 مرحله بافت 

 مرحله پرداخت 

 تمام مراحل را با توضیح بیشتری ذکر می کنیم.در ادامه 

 مرحله ریسندگی:

 مصنوعی هستند.نخ هایی که در فرش ماشینی هستند ، نخ ها و الیاف 

 الیاف مصنوعی یعنی از مواد طبیعی گیاهی یا حیوانی مانند پنبه و پشم تهیه نشده اند.

 و کامال شیمیایی و آزمایشگاهی تهیه شده اند.

 چنین تمام الیاف های مصنوعی فرش وارداتی هستند و متاسفانه تولید داخلی در این زمینه نداریم.هم

 باز این نخ های مصنوعی که بصورت خام تهیه می شوند ، کیفیت الزمه در بافت فرش را ندارند.

 و در نتیجه وارد مرحله ریسندگی باید بشوند.

زیاد می شود و در نهایت استحکام نخ  و هیت ست شدن یدن و پیچ و تاپ خوردندر این مرحله نمره نخ فرش توسط عملیات ریس

 زیاد می شود.

 دوب تر می شوهر چه نمره نخ باالتر باشد نخ فرش ماشینی مرغ

 مرحله رنگ رزی:

 نوعی خام نیز باز مانند الیاف طبیعی رنگ نشده و بی رنگ یا به اصالح سفید هستند.الیاف مص

 هم است که رنگ بکار رفته در نخ ثبات الزمه را داشته باشدفرش رنگ می شوند این مرحله نیز ملذا طبق رنگ های 

 و به مرور زمان و یا با شست و شوی فرش کمرنگ نشود.

 مرحله بافت فرش:



دستگاه تولیدی  بستگی بهتا حد زیادی ده است و باید وارد مرحله بافت شود کیفیت این قسمت در این مرحله دیگر نخ فرش آما

 رد.فرش دا

 اینکه شانه و تراکم فرش دقیق اجرا شود.

 اینکه نقشه ی فرش ماشینی بدون عیبی پیاده سازی شود.

 وری در نقشه ی فرش نداشته باشیم.اینکه دوج

 بافت فرش عیب و ایرادی مانند سوختگی و پارگی نداشته باشد.

 این مرحله جای داده شده است. همه ی این نکات در

 مرحله پرداخت:

 در نهایت و پس از بافت فرش ماشینی بمنظور استحکام هر چه بیشتر فرش آهار به بافت فرش تزریق می گردد.

 ب فرش یکدست می شود و نیز ارتفاع نخ خا

 گزارگ و دور دوزی فرش انجام میگیرد.زی

 د رفو و رفع می گردد.اگر فرش عیب کوچکی داشته باش

 قیمت فرش ماشینی:

 رش می رسید به قیمت فرشو بررسی کیفیت های فدر نهایت بعد از بافت فرش ماشینی 

 بر اساس چه عواملی تعیین میگردد؟قیمت فرش 

 نخ فرش 

 شانه و تراکم فرش 

 پالت رنگ بندی فرش 

 ابعاد فرش 

 نوع خرید فرش 

 نواسانات بازار فرش 

 که در نهایت هر کدام را توضیح می دهیم.

 نخ فرش:

 رش ماشینی:نخ های متداول بکار رفته در ف

 نخ اکرولیک 

 نخ پلی استر 

 نخ بی سی اف 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ ورژن 

 تک نخ 

 ش ماشینی که با کیفیت ترین نخ نیز می باشد ، نخ اکرولیک هیت ست شده است.گران ترین نخ در بافت فر

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 یا گره های عرضی فرش تاثیر بر ظاهر فرش دارد. بطوری که هرچه شانه فرش باالتر باشد شانه فرش یا تراکم عرضی فرش و



 بافت فرش ریز تر و فرش دستباف گونه تر است.

 تراکم فرش یا تراکم طولی فرش و یا گره های طولی فرش تاثیر بر استحکام و هر چه فشرده تر شدن نخ خاب می شود.

 افت فرش:شانه و تراکم های استاندارد در ب

  0055شانه تراکم  055فرش 

  5505شانه تراکم  055فرش 

  5055شانه تراکم  0555فرش  

  3055شانه تراکم  0555فرش 

  0555شانه تراکم  0055فرش 

 قیمت فرش ماشینی زیاد تر می شود.، و در نهایت با زیاد شدن شانه و تراکم  

 پالت رنگ بندی فرش:

 پالت رنگ بندی یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش ماشینی بکار برده شده است.

 هستند. 05تا  6ی رنگی از این نخ ها

 ین نخ های رنگی بیشتر باشند ، فرش خوش رنگ تر و خوش رخ تر است.هر چه ا

 مسلما با نخ رنگی بیشتر در بافت فرش ، قیمت فرش ماشینی نیز بیشتر است.

 ابعاد فرش ماشینی:

 ابعاد استانداری برای بافت فرش ماشینی تعریف شده است.

 اما در کنار این ابعاد سفارشی ، اگر سایز خاصی مد نظر شما باشد می توانید از تولیدی فرش سفارش بدهید.

 ابعاد فرش ماشینی به دو گروه تقسیم می شوند.

 ابعاد اصلی فرش 

 ابعاد فرعی فرش 

 ابعاد اصلی فرش:

  متری 0فرش 

  متری 6فرش 

  متری 9فرش 

  متری 05فرش 

 ابعاد فرعی فرش:

 ابعاد پادری 

 ابعاد رو پله ای 

 ابعاد پاگردی 

 ابعاد گرد 

 زایش ابعاد ، قیمت فرش ماشینی نیز افزایش را دارد.مسلما با اف

 متری است. 0متری بیشتر از قیمت فرش  6بطوری که مسلما قیمت فرش 

 چنین ابعاد سفارشی یکسری هزینه های جابنی دیگری نیز دارد مثال:هم



نقشه ی فرش بر طبق ابعاد استاندارد تعریف شده است لذا با سفارش یک سایز خاص نقشه ی فرش را باید تغییر داد که هزینه 

 طراحی مازاد هزینه فرش حساب می شود.

خاص دارید چون فرش ها بصورت جفت هستند و شما باید یک هزینه ضمن اینکه بجای یک فرش با سایز خاص دو فرش با سایز 

 دیگر فرش را مازاد بپردازید و هر دو فرش با سایز خاص را خریداری کنید.

 وع خرید فرش ماشینی:ن

 نوع خرید فرش ماشینی یک عامل مهمی هم بر کیفیت فرش و هم بر قیمت فرش است.

 امروز روش های بسیار متفاوتی از خرید فرش وجود دارد مانند:

 خرید فرش از تولیدی 

 خرید فرش از مغازه دار 

  خرید فرش از نمایندگی 

 خرید فرش از شهر فرش 

 خرید فرش از آقای فرش 

 خرید فرش دیجی کاال 

 خرید آنالین فرش 

 انتخاب هر یک از روش ها به سلیقه خریداران فرش بستگی دارد.

 بهترین خرید و قابل اطمینان ترین خرید فرش ، خرید از تولیدی فرش و یا خرید آنالین فرش از تولیدی فرش می باشد.

 ع هستیم هم قیمت فرش ماشینی به قیمت مستقیم محاسبه می شود.ت فرش خاطر جمیاین گونه هم از کیف

 نوسانات بازار فرش:

 فرش ماشینی تماما وارداتی هستند و به قیمت دالر محاسبه می شوند. الیاف بکار رفته در بافت

 مت دالر حساب می شوند.یقهای تولیدی فرش نیز وارداتی هستند و به همچنین دستگاه 

 تغییر پیدا می کند.است  لذا با تغییر قیمت مقدار دالر و ارز قیمت الیاف فرش که عامل اصلی در بافت فرش

 در نتیجه شما باید قیمت دالر را بررسی کنید و سپس اقدام به خرید فرش ماشینی نمایید.
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