
 چطور بهترین خرید فرش ماشینی را داشته باشیم؟

بهترین خرید فرش ماشینی زمانی برای ما میسر خواهد بود که نکات زیر را در شناسایی و تشخیص کیفیت و نیز قیمت فرش 

 ماشینی یاد بگیریم.

 در خرید فرش ماشینی چند عامل مهم وجود دارد که در زیر به بررسی آن ها می پردازیم:

  اطالعاتی در مورد کیفیت فرش ماشینیاول 

 دوم اطالعاتی در مورد قیمت فرش ماشینی 

 

 عامل باال حتما خواهیم توانست بهترین خرید فرش ماشینی را داشته باشیم:دوبا شناخت 

 

 یم:اول اطالعاتی که در مورد کیفیت فرش ماشینی باید بدانیم را تشریح می کن

در بافت فرش های ماشینی انواع و اقسام الیاف مصنوعی و انواع دستگاه های تولیدی فرش دخیل هستند که هر یک تاثیر گزار بر 

 کیفیت فرش می باشند.

فرش ماشینی بر خالف فرش دستباف دیگر از الیاف طبیعی استفاده نمی شود و االیف بکار رفته د آن از الیاف مصنوعی با کیفیت 

 متنوعی می باشد.های 

 لذا می بایست 

 کیفیت نخ فرش ماشینی را بشناسیم 

 کیفیت شانه و تراکم فرش را بشناسیم 

 پالت رنگ بندی فرش را بشناسیم 

 دستگاه تولیدی فرش را بشناسیم 

 کیفیت نخ فرش ماشینی:

 در بافت فرش ماشینی تماما از الیاف مصنوعی استفاده می شود.

 وده و ما در داخل کشور تولید نخ مصنوعی نداریم.این الیاف تماما وارداتی ب

 کیفیت و تنوع این الیا مصنوعی بسیار متنوع می باشد.

 که متداول ترین کیفیت های الیاف مصنوعی در بافت فرش :

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ ورژن 

 نخ بی سی اف 

 نخ پلی استر 

 تک نخ 

 نخ در بافت فرش ماشینی را به نخ اکرولیک هیت ست شده اشاره کرد.در این بین می توان بهترین کیفیت 

 این نخ کامال شبیه به الیاف طبیعی می ماند و در ساخت این الیاف اصال پالستیک و نفت بکار نرفته است.

 کیفیت شانه و تراکم فرش ماشینی:

 شانه و تراکم فرش ماشینی دو عامل تاثیر گزار در ظاهر و باطن فرش هستند.



 بطوری که شانه ی فرش گره های عرضی و تراکم فرش گره های طولی در بافت فرش می باشند.

 شانه ی فرش تاثیر گزار بر ضخامت فرش و پیاده سازی هر چه بیشتر نقشه ی فرش است.

 تراکم فرش تاثیر گزار بر تراکم و فشردگی هر چه بیشتر نخ خاب و تو پری فرش می شود.

 عاملی هستند که توام با هم کم و زیاد می شوند و بهم وابسته هستند.شانه و تراکم فرش دو 

 هر نوع شانه و تراکمی روی فرش قابل پیاده سازی می باشد. 

 اما شانه و تراکم های متداول و استاندارد در بافت فرش:

  0055شانه تراکم  055فرش 

  5505شانه تراکم  055فرش 

  0555شانه تراکم  0555فرش 

  0055نه تراکم شا 0555فرش 

  0555شانه تراکم  0055فرش 

 آنچه که در شانه و تراکم مهم است این است که هر شانه و تراکمی که از فرش خریدیم دقیقا روی فرش پیاده سازی شود.

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش ماشینی به کار می رود؟

 های رنگی در بافت فرش ماشینی بیشتر باشند فرش زیباتر است و رخ قشنگ تری به خود می گیرد.هر چه که نخ 

 دستگاه تولیدی فرش ماشینی:

 تنوع دستگاه های تولیدی فرش ماشینی بسیار است بطوری که برای هر شانه و تراکمی یک دستگاه مخصوص به خودش را دارد.

 شانه دستگاه شونهر استفاده می شود. 055یما و برای فرش شانه دستگاه تکس 055مثال برای فرش های 

 آنچه که در کیفیت دستگاه تولیدی فرش مهم است این است که:

 کیفیت بافت فرش یعنی شانه و تراکم فرش را دقیقا پیاده سازی کند.

 این است که نقشه ی فرش را بدون عیبی پیاده سازی کند.

 چ بیشتر ( به فرش بدهد که در نهایت استحکام فرش را باال می برد.و نیز بتواند تار و پود بیشتری) یک ر

 دوم اطالعاتی در مورد قیمت فرش ماشینی را شرح می دهیم:

یکسری عوامل مهم تری وجود دارند که تاثیر گزار بر قیمت فرش ماشینی هستند  لذا هنگام خرید فرش ماشینی باید این عوامل را 

 در نظر داشته باشیم.

 نخ فرش ماشینی عامل اول مهم بر قیمت فرش .0

 شانه و تراکم فرش ماشینی عامل دوم مهم بر قیمت فرش  .5

 پالت رنگ بندی فرش عامل سوم مهم بر قیمت فرش .0
 سایز فرش عامل چهارم بر قیمت فرش .0

 د در بافت فرش ماشینی تشخیص دهید.لذا این عوامل را بای

 فرش و نخ فرش ماشینی:قیمت در مورد 

 نخ های گران در بافت فرش ماشینی نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 این نخ بدلیل کیفیت باالیی که دارد مسلما قیمت بیشتری نیز در فرش ماشینی خواهد داشت.



 تر است.لذا هنگام خرید فرش ماشینی به شما گفته می شود که فرش شما از نخ اکرولیک است و لذا قیمت فرش باال

 اما شما باید بتوانید نخ اکرولیک را در بافت فرش ماشینی تشخیص دهید.

 تشخیص نخ اکرولیک به شیوه زیر است:

 ابتدا فرش را بو کنید و فرش نباید بوی پالستیک و مواد نفتی بدهد.

 سپس فرش را لمس کنید ، بافت فرش بسیار نرم و مانند پنبه باید باشد و زبری نداشته باشد.

 اهمچنین موقع لمس فرش ، نباید نخ خاب فرش بهم بچسبد و گره بخورد و باید زیر دست رد شوند و از هم براحتی تفکیک و جد

 شوند.

 فرش و شانه و تراکم فرش:در مورد قیمت 

 شانه و تراکم فرش نیز عامل مهم دیگری بر قیمت فرش ماشینی است.

 بطوری که با افزایش شانه و تراکم مسلما قیمت فرش ماشینی افزایش را خواهد داشت.

 و تراکم را در فرش حساب کنید.را دارید و لذا باید بتوانید این شانه  5505شانه با تراکم  055لذا شما قصد خرید فرش 

 بدین شکل شانه و تراکم فرش را تشخیص می دهید که:

 گره در یک متر عرضی فرش وجود دارد. 055شانه یعنی  055فرش 

 گره داشته باشید. 05کافیست ده سانت عرضی فرش را جدا کنید و گره ها بشمرید و باید 

 گره دارید. 5505ر از طول فرش است یعنی در یک مت 5505و تراکم فرش شما  

 گره باید داشته باشید. 550لذا با جدا کردن ده سانت طولی فرش ، 

 :فرش و پالت رنگ بندی فرشدر مورد قیمت 

 هر چه تعداد نخ های رنگی فرش بیشتر باشد مسلما قیمت فرش افزایش خواهد داشت.

 اد خواهد شد.لذا با زیاد شدن نخ های رنگی فرش ، مسلما قیمت فرش ماشینی زی

 که نخ های رنگی را بشمرید. می توانید به راحتیرنگ خریداری کرده اید با نگاه کردن به فرش  05شانه  055بعنوان مثال فرش 

 یز فرش:در مورد قیمت فرش و سا

 اوال باید بدانید فرش ها بصورت متداول مستطیلی بافت زده می شوند و فرش مربعی نداریم.

 یک فرش در سه سایز بافت زده می شود:

 سایز اصلی 

 سایز فرعی 

 سایز سفارشی 

 سایز اصلی فرش:

 مترسانتی 0.0در  5.0متری: سایز  0ش فر

 سانتیمتر 0در  5متری: سایز  6فرش 

 سانتیمتر 0.0در  5.0 متری: سایز 9فرش 

 سانتیمتر 0در  0متری: سایز  05فرش 



 سایز فرعی فرش:

 فرش گرد 

 فرش در ابعاد راه پله ای 

 فرش در ابعاد پادری 

 ابعاد راهرویی فرش در 

 سایز سفارشی فرش:

ش اگر سایز مورد نظر خود را در هر یک از دسته های سایز اصلی و فرعی فرش پیدا نکردید ، می بایست از شرکت بافت فر

 واست سایز سفارشی فرش بدهید.درخ

 سایز سفارشی فرش به صرفه نیست به دو دلیل:

 چون نقشه های فرش بر طبق سایز های استاندارد طراحی شده اند.اوال شما باید هزینه طراحی مجدد پرداخت کنید 

 برای سایز سفارشی شما مجدد باید طراحی شوند.و لذا 

 اگر قصد خرید دو فرش با سایز سفارشی یکسان را دارید به صرفه است.دوم اینکه 

 اما برای یک فرش با سایز سفارشی خرید فرش به صرفه نیست.

چون فرش ماشینی بصورت خاب زیر و رو و جفت بافت زده می شود و لذا شما بجای یک فرش می بایست دو فرش خریداری 

 کنید.

 کلمات کلیدی:

قیمت فرش ماشینی ، خرید فرش کاشان ، خرید فرش مشهد ، خرید فرش نگین مشهد ، قیمت فرش ماشینی خرید فرش ماشینی ، 

 شانه 055شانه ، قیمت فرش ماشینی  055شانه ، خرید فرش ماشینی  055کاشان ، فروش فرش ماشینی ، خرید فرش 


