
 آیا راه های تشخیص فرش اصیل را می دانید ؟ 

 در کاشان بافته شدند.  05فرش های ماشینی , فرش هایی بودند که اولین بار در دهه 

 اولین فرش ها , فرش هایی بودند که به صورت کامال اصیل بافته می شدند . 

 اما امروزه امکان تقلب در فرش های ماشینی بسیار زیاد است . 

 شما میزان تقلب در فرش های ماشینی به چه صورت می باشد ؟به نظر 

 علت تقلب کردن در فرش میتواند چه باشد ؟

 چگونه فرش های اصیل را از فرش های غیر اصیل تشخیص دهیم ؟ 

 در این نوشته می خواهیم تمام خصوصیات فرش های ماشینی را برای شما بر شمریم 

 کیفیت را از هم تشخیص دهیم .  تا بتوانید فرش های ماشینی خوب و با

 سر شما برای خرید کاالی فرش نرود . و در هنگام خرید به قول معروف کاله 

 

 

 فرش ماشینی 

 .انه بوده ش0055و  0555،  055،  055ماشینی از  ست که فرشاصالت یک فرش ماشینی به تعداد گره ها

فرش های اصیل ، گره های موجود در یک سانتی متر  تراکم و شانهمیتوان جهت تشخیص تعداد  برای مثال

 ضرب نمایید . 055عرض و طول فرش را شمرده ، در

 علت 

 مهترین عوامل در این کار میتوان به کم کاری ، فروش فرش های بی سی اف نام برد .

 پایین  تبرخی افراد برای جبران کم کاری در بافتن فرشی با کیفیت ، اقدام به عرضه فرش هایی با کیفی

 و یا بی سی اف می نمایند .



به اصطالح جبران کم کاری خود را کرده اند ولی نمیدانند چه ضرر بزرگی به فروش فرش های با این کار 

 ماشینی میزنند .

 

 

 

 انواع تقلب در فرش ماشینی : 

 است .در فرش های ماشینی به علت باال بودن طرح و نقشه و حتی تنوع درآن امکان تقلب بسیار 

 یکی از راه های ایجاد تقلب در فرش ماشینی این است 

 که فرش های ورژن و پلی استر را به جای فرش اکرولیک به مشتریان غالب می کنند. 

 همچنین راه های تشخیص یک فرش اصیل با فرش ورژن بسیار دشوار و سخت بوده .

های درجه دوم را به جای فرش درجه یک در فرش برخی از افراد متقلب و سود جو برای سود و پول ببیشتر نخ 

 استفاده مینمایند .

 در بازار نیز این فرش ها را به عنوان فرش دستبافت  درجه یک به مصرف کننده و مشتریان عرضه میکنند .

در این جا میخواهیم تا جای ممکن راه های تشخیص یک فرش اصیل را برای شما سروران گرامی توضیح 

 دهیم.

  

 

 های تشخیص فرش اصیل  راه

 , برای تشخیص راه های مختلفی وجود دارد که ما تا جایی که توانسته ایم 

 در این جا ذکر خواهیم کرد . به صورت خیلی ساده و مفید برای شما

 میتوان از راه های تشخیص به استفاده از مواد شیمیایی و یا با دستگاه های مخصوص انجام داد .

 ز مواد شیمیایی و یا صرف وقت و هزینه جهت ارسال برای تست با دستگاه راه های دیگری برای عدم استفاده ا



 نیز هست . 

 

 

 تعداد گره در فرش

 

 

 در باال به صورت مفصل در این مورد توضیح داده شده است که میتوان تشخیص داد 

 شک نمود .چند گره در فرش به کار رفته شده و در صورت کم بودن گره باید در اصالت فرش 

 منظور از گره همان شانه  و تراکم فرش های ماشینی است .

 شانه همان گره های عرضی و تراکم همان گره های طولی فرش ماشینی می باشد 

 بسیاری از فرش ها در تراکمی که توسط تولیدی و یا فروشنده گفته می شود به فروش نمی رسند 

شمارش و تشخیص تعداد گره های فرش ماشینی اشنایی داشته باشیم به همین دلیل بهتر است در مورد شیوه های 

. 

 

 

 فرش ماشینی : نخ خاب 

 جنس نخ به کار برده شده شده و تعداد مشخص گره ها یکی دیگر از راه های تشخیص است .

 پلی استر و آکرولیک هردو نخ های به کار برده شده در فرش است .

 نرمی و لطافت باالیی بر خوردار میباشد . در صورت استفاده از نخ آکرولیک فرش 

عدم استفاده از آکرولیک و یا استفاده نمودن از نخ پلی استر میتوان به ضخیم بودن فرش نسبت به فرش 

 آکرولیک پی برد .



 

 برند فرش 

 

 روبرو شوید  برای اطمینان بیشتر برای یک فرش با اصالت میتوان با خرید مستقیم از کارخانه

 بخریدنمایشگاه های معتبر خرید فرش این است که  فرش ماشینی را از راه دیگر 

 تا در این صورت مطمئن باشید که فرشی با اصالت خریداری کرده اید .

 

 

 شانه  055فرش 

 

 

 رنگ می باشند . 00،  8بوده به صورت  0555تا  0555این فرش تراکم های  

انتخاب  0005شانه با تراکم  055یک فرش مناسب از فرش که برای انتخاب گره است  0005تراکم این فرش ها 

 نمود .

 شانه همان هایی هستند که دستبافت گون اند  055بهترین فرش های

 گفته می شوند .  hcpاین فرش ها عموما با دستگاه های واندویل بافته می شوند و به آن ها 

 

 

 شانه  0555فرش 

 

 رنگ می باشند . 05و  8دارای بوده و  0555این فرش دارای تراکم طولی 



 این نوع فرش ها با نخ های هیت ست شده تولید میشوند . 

 فرش هایی با غیر از این مشخصات فرش هایی تقلبی هستند .

 شانه با تراکم های کمتر نیز بافته می شوند  0555امروزه فرش های ماشینی 

 دارند.  0055مثال برخی تراکم 

 

 

 شانه  0055فرش 

 رنگ طبیعی بوده با  باالترین درجه کیفیت است . 8و تعداد رنگ   0055این فرش تراکم 

 این فرش ها و فرش هایی با تراکم باال خاصیت عدم پرز دهی و حساسیت را دارا میباشند .

 همچنین با نخ آکرولیک هیت ست شده بافته شده اند که از الیاف درجه یک محسوب میشوند .

 

 

 شانه  0055فرش 

 

 میباشند . 0055کم طولی این فرش ها نیز ترا

 ، طراحی و بافته میشوند .  0به وسیله دستگاه های اچ سی آی 

 بوده در صد آکرولیک میباشند که یکی از فرش های زیبا  055رنگ بوده و  8این فرش ها نیز 

 طراحی بسیار عالی بر خوردار می باشند .واز 

 توانسته مخاطب های مخصوص خود را جذب نماید .طراحی و تنوع بسیار باالی این فرش ها 

 

 



 ویژگی های فرش 

 این فرش ها از نخ های درجه یک آکرولیک استفاده شده 

 و در فرش های  بی کیفیت از نخ هایی با جنس نایلون ، پشم و پلی استر استفاده میشوند .

 ند .بسیار نرم و لطیف تر هستفرش هایی با جنس آکرولیک نسبت به سایر فرش ها با جنس های متفاوت ، 

 با دست کشیدن روی فرش میتوان کیفیت آن را تشحیص داد ، 

 به این صورت که درصورت عدم چسبندگی از اصالت آن اطمینان حاصل کرد .

 از دیگر نشانه های آکرولیک بودن فرش سرنخ های آن ها دانه اناری یا به صورت سوزن ته گرد میباشند

 آن به صورت تک تک رد شده و پیچیده نمیشوند . و با دست کشیدن روی

 فرش را یکی دیگر از این نشانه ها دانست .قابلیت برگشت پذیری و یا به اصطالح پاخوردگی باالی 

 درصورت گذاشتن اتوی داغ روی فرش هر گز منجر به سوختن نخواهد شد.

 

 : راه های تشخیص فرش اصیلنکات کلیدی و مهم 

 دهی و یا ایجاد هرگونه حساسیت و آلرژی نماید .فرش نباید دای پرز 

 نخ های آکرولیک به صورت یکنواخت در فرش ها بافته میشوند .

 مقاومت باالی این فرش ها در برابر نور خورشید .

 عدم بوی نفت و گازییل در فرش های بافته شده توسط مواد در جه یک را میتوان 

 ره نمود .مهم ترین نکته در این فرش ها به آن اشا

 با نگاهی مختصر به پشت فرش میتوان فهمید ، فرش مشابه فلرش زهای دستبافت بافته شده است 

 و تفاوت زیادی با آن ندارد .

 هنگام خرید به وزن ، نوع نخ به کار رفته شده ،نام کارخانه و تعداد رنگ های به کار رفته شده نمایید 

 تا مغایرتی با برگه خرید نداشته باشد .



 م شرکت که افراد سود جو برای خدشه دار نمودن شرکت اقدام به طراحی تقلبی آر و توجه به لوگو

 چک کردن فرش هنگام تحویل.

 

 

 

 


