
 تشخیص فرش ماشینی مرغوب:

 خرید فرش از قدیم االیام بسیار رواج داشته است.

 بطوری که فرش یک کاای کاربردی در متزل ایرانی محسوب می شود و جز کاالی اول و نیاز اول هر منزل ایرانی می باشد.

از فرش دستباف است بسیار مورد خرید فرش ماشینی بدلیل در دسترس بودن بیشتر و نیز قیمت فرش ماشینی که بسیار کمتر 

 استقبال است.

اما در تشخیص فرش ماشینی مرغوب زمان خرید فرش می بایست دقت زیادی داشت که در ادامه بیشتر در این باب توضیحاتی را 

 ارائه می دهیم.

 انواع بافت فرش:

هم می پردازیم: بافت فرش به دو صورت کلی انجام می گیرد که دو بافت را توضیح داده و به مقایسه  

 فرش دستباف 

 فرش ماشینی 

 فرش دستباف:

 فرش دستباف اولین بار در سرزمین ایران و فالت ایران بافت زده شد.

 قدیمی ترین فرش جهان فرش پازیریک می باشد.

 فرش دستباف از الیاف تماما طبیعی تهیه می شود الیافی چون پشم ، پرز و پنبه و ابریشم

های قالی که عمودی نصب می گردند بافت زده می شود.فرش دستباف بر روی دار  

ماه تا یکسال زمان می برد. 3مدت زمان بافت فرش دستباف بین   

 گران ترین فرش را فرش دستباف تمام ابریشم دارد.

 فرش ماشینی:

 فرش ماشینی گونه ی مصنوعی از بافت فرش می باشد به چند دلیل:

و بدون دخالت انسان اول اینکه با دستگاه بافت زده می شود  

 دوم اینکه در بافت فرش ماشینی دیگر از الیاف طبیعی خبری نیست و تماما با الیاف مصنوعی بافت زده می شود.

 یک تخته فرش ماشینی حدودا بین دو تا سه روز طول می کشد که بافت زده شود.

 برتری فرش ماشینی نسبت به فرش دستباف:

رید فرش ماشینی بیشتر و رایج تر از فرش دستباف می باشد؟این سوال مطرح می شود که چرا خ  

 به چند دلیل اساسی به سوال باال می توان پاسخ داد.

 قیمت فرش 

 زمان بافت 

 نقشه فرش 

 که بیشتر تک تک عوامل را توضیح می دهیم:

 قیمت فرش:

توان غافل شد.اولین دلیل قیمت فرش دستباف می باشد ، از ارزش هنری و کیفیت فرش دستباف نمی   



 و اگر تمام مردم توانایی مالی خوبی می داشتند قطعا فرش دستباف را انتخاب می کردند.

 اما قیمت فرش دستباف با قیمت فرش ماشینی تفاوت بسیار باالیی دارد.

متری حدودا ده میلیون می باشد. 01شانه  0011بطوری که قیمت فرش ماشینی   

میلیون هزینه دارد. 31متری باالی  01تباف این در حالی است که قیمت فرش دس  

 زمان بافت:

دومین دلیل برتری خرید فرش ماشینی ، در دسترس بودن آن می باشد ، یعنی بدلیل تولید انبوه و بافت سریع براحتی قابل تهیه 

 است.

 و زمان بافت بسیار کمتری نسبت به فرش دستباف دارد.

 نقشه فرش:

ماشینی این است که بدلیل بافت ماشینی که دارد هر نقشه ای براحتی روی فرش ماشینی قابل پیاده سومین دلیل برتری خرید فرش 

 سازی است.

کرد.بطوری که امروزه هر طرح دلخواه مشتری را میتوان روی فرش ماشینی پیاده سازی   
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اوتی مواجه هستیم که هنگام خرید فرش ماشینی می بایست این کیفیت ها را و اما در مورد فرش ماشینی ما با کیفیت های کامال متف

 بخوبی تشخیص دهیم.

الیاف فرش ماشینی:-0  

 در بحث الیاف فرش ماشینی گفتیم که تماما از الیاف مصنوعی استفاده می کنیم.

 کیفیت های کامال متفاوتی از الیاف مصنوعی را در بازار فرش شاهد هستیم

ون: پلی استر ، پلی پروپلین ، ورژن ، بی سی اف ، تک نخ ، اکرولیکالیاف هایی چ  

 بهترین کیفیت الیاف مصنوعی در حال حاضر می توان به نخ اکرولیک اشاره کرد.

 ویژگی برتر اکرولیک نسبت به سایر الیاف:

 مقاومت باالی این نخ در برابر حرارت و نیز سوختگی

 نرمی و بدون زبر بودن این الیاف

 توانایی برگشت پذیری باالی این نخ که موجب می شود در پاخور باال ساییدگی و نیز کوبیدگی نداشته باشد.

 مقاومت باالی این نخ در برابر بیدخوردگی و پوسیدگی

کیفیت بافت فرش ماشینی:-1  

 کیفیت بافت فرش ماشینی منظور شانه و تراکم فرش می باشد..

ت زده شده در عرض فرش می باشد.شانه ی فرش ماشینی گره های باف  

 تراکم فرش ماشینی گره های طولی در بافت فرش می باشد.

 شانه ی فرش اندازه های استانداردی دارد که به شرح زیر است:

 011  شانه 



 011 شانه 

 0111 شانه 

 0111 شانه 

 0011 شانه 

 و تراکم های متداول در بافت فرش ماشینی به شرح زیر است:

 0111 

 0011 

 1011 

 1101  

 1001 

 3111 

 3011 

 0111 

 شانه ی فرش تاثیر گزار بر ضخامت فرش و نیز نقشه ی فرش ماشینی می باشد.

 تراکم فرش ماشینی تاثیر گزار بر سفتی و توپری فرش ماشینی می باشد.

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم بسته به دستگاه تولیدی فرش ماشینی دارد.

 وندویل می باشد. بهترین دستگاه تولیدی برای فرش ماشینی دستگاه شونهر و

 لذا تشخیص دقیق شانه و تراکم به شیوه زیر مهم است:

 خریداری کرده اید. 3111شانه تراکم  0111فرش شود فرش 

 گره وجود دارد. 0111یعنی در عرض یک متر از فرش 

 گره وجود دارد. 3111و در طول یک متر از فرش 

 گره داشته باشیم 011لذا ده سانت عرضی فرش که جدا شود باید 

 گره داشته باشیم. 311همچنین ده سانت از طول فرش که جدا شود می بایست 

 ریشه های فرش:-3

 اندازه ریشه های فرش بسیار مهم می باشد.

 ریشه های فرش باید یکدست و یک اندازه پیاده سازی شوند.

 و لذا تشخیص اندازه ی ریشه ها از رویه ی فرش که ارتفاع نخ خاب دارد، مشخص نیست.

 ا کامال مشخص می باشد.در پشت فرش ماشینی حتما نگاهی بیندازید که اندازه ریشه ه

 نقشه ی فرش:-0

 پیاده سازی دقیق نقشه ی فرش بسته به دستگاه فرش و نیز بسته به طراح نقشه ی فرش دارد.

 همچنین اپراتور دستگاه تاثیر زیادی بر پیاده سازی نقشه ی فرش دارد.

 شه ی فرش بوجود بیاید.زیرا ممکن است زمان بافت یک فرش اپراتور دستگاه عوض شود و دو دستی در نق

 پرداخت فرش:-0



ای بافت فرش اگر عیبی رخ داده باشد سعی در برطرف کردن و رفوی فرش انجام هپرداخت فرش شامل مواردی است که در انت

 شود.

 یم.بررسی شود که اگر یکدست نبود ، ارتفاع خاب فرش را یکدست کن ضمن اینکه ارتفاع خاب فرش

 ضمن اینکه ریشه زنی منظم و زیگزاگ منظم در دو تا دور فرش ماشینی صورت گیرد.

 آهار فرش:-6

 آهار فرش یک مرحله مهم در استحکام نهایی فرش ماشینی میباشد.

 الزمه را نخواهد داشت. د و یا کم انجام شود ، فرش استحکامیعنی اگر آهار فرش انجام نگیر

 ش از حد استاندارد هم باشد ، فرش سفت با ظاهری نا معقول را خواهیم داشت.همچنین که اگر آهار فرش بی
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