
 فرش ماشینی جدید کاشان:

اینکه می گوییم فرش ماشینی جدید کاشان منظور طرح و نقش های جدید از فرش ماشینی که هر ساله وارد بازار فرش می 

 شوند.

 و یکسری طرح های قدیمی از روند تولید خارج می شوند و جز فرش استوک به حساب می آیند.

 اخیر که مورد استقبال مشتریان در زمان خرید فرش قرار گرفته است.طرح و نقش فرش ماشینی جدید در یکی دو سال 

 در این مقاله توضیح داده می شود.

 فرش کاشان:

 از دیرباز شهر کاشان به عنوان مهد فرش ایرانی لقب گرفته است.

 فرش کاشان از ابتدای امر در زمینه فرش دستباف شهرت ویژه ای داشته است. 

 له: فرش کاشان ، فرش مشهد ف فرش تبریز.قطب های فرش ایران از جم

 هریک از این فرش ها در زمینه ای شهرت خاص خود را دارند.

 بعنوان مثال فرش کاشان در فرش کرم و فرش الکی شهرت دارد.

 فرش تبریز به بافت ابریشمی شهرت دارد.

 معروف است.فرش مشهد بدلیل طرح و نقش لچک و ترنج که جز طرح ها اصیل ایانی هستند بسیار 

 لذا هر یک از این مراکز معتبر فروش فرش جای همدیگر را نمیگیرند بلکه کنار هم و مکمل هم هستند.

 فرش ماشینی کاشان:

 با پیشرفت جوامع و ماشینی شدن وسایل، روند بافت فرش ها نیز از حالت سنتی و دستباف به ماشینی روی آورده شد.

 ری مزیت هایی داشت که باعث فروش هر چه بیشتر فرش می شد:فرش ماشینی نسبت به فرش دستباف یکس

 روند باف فرش ماشینی ببسیار بیشتر از فرش دستباف است.

 طرح و نقش بیشتری نسبت به فرش ماشینی می شود پیاده سازی کرد.

 قیمت فرش ماشینی بسیار کمتر و به صرفه تر از فرش دستباف خواهد بود.

 ، در شهر کاشان شکل گرفت. اولین مرکز بافت فرش ماشینی

 شروع به بافت شد. 333طوری که ابتدای امر فرش ماشینی کاشان با شانه 

 کیفیت فرش ماشینی کاشان:

 از نظر نخ و الیاف 

 از نظر شانه و تراکم 

 از نظر نوع دستگاه بافنده 

 از نظر طرح و نقشه 

 کیفیت نخ فرش کاشان:

 فرش کاشان ، نخ اکرولیک و یا نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.جدیدترین و بهترین کیفیت در حال حاضر نخ 



 تفاوت نخ اکرولیک و نخ اکرولیک هیت ست شده در چیست؟

 نخ اکرولیک هم در ظاهر و هم در کیفیت بسیار شبیه الیاف طبیعی پشم می باشد.

 می کند.بطوری که نخ اکرولیک ظاهری پفکی دارد و ویزگی پرز دهی دارد که فرش را پرز دار 

 اما نخ اکرولیک زمانی که در معرض فشا و گرما قرار می گیرد و بعبارتی عملیات هیت ست روی آن انجام میگیرد.

در واقع با عملیات هیت ستی که روی نخ اکرولیک انجام می شود از خاصیت پفکی نخ کاسته می شود و از قطر ان کاسته می 

 شود.

 براین دیگر فرش با نخ اکرولیک هیت ست شده پرز دهی نخواهد داشت.لذا بر مقاومت نخ افزوده می شود بنا

 ظاهر نخ اکرولیک هیت ست شده بسیار شبیه الیاف ابریشم طبیعی می باشد.

 شانه و تراکم فرش کاشان:

 شانه فرش به تعداد گره ها درعرض یک متر از فرش گفته می شود .

 بافت زده می شود از جمله: همچنین شانه های متداولی که در فرش ماشینی کاشان
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 تراکم فرش به تعداد گره های متداول در طول یک مترا ز فرش گویند از جمله:
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 کارخانه بافنده فرش کاشان:

 هستند.اکثر دستگاه هایی که برای بافت فرش ماشینی بکار برده می شوند، وارداتی 

 بهترین دستگاه بافنده فرش ، از کشور آلمان می باشد.

 در واقع دستگاه شونهر آلمان و دستگاه وندویل آلمان باالترین شانه و تراکم را در فرش ماشینی تولید می کند.

 طرح و نقش فرش کاشان:

 ستباف داشته باشد.در بافت فرش ماشینی اینطور نیست که هر منطقه طرح و نقشه خاص خود را مانند فرش د

 لذا تقریبا طرح های فرش ماشینی در همه جا یکسان می باشند.

 بعنوان مثال نقشه شهیاد و نقشه افشان در فرش ماشینی شناخته شده است.



 و تنها تفاوت شرکت های فرش در فرش طرح افشان در رنگب بندی آن می باشد.

 ، تقریبا از رده خارج می شود.بعضی از ظرح های فرش ماشینی که خرید آن کم تر شود 

 لذا تبدیل به فرش استوک می شود.

 فرش استوک چیست؟

 فرش استوک به فرشی گفته می شود که طرح و نقشه ی آن منقضی شده است.

 در واقع نقشه های قدیمی فرش ماشینی ، که توقف در تولید داده شده اند. و در انبار مانده اند.

 طرح و نقشه های قدیمی روی آن ها تخفیف خورده می شود.برای صفر شدن این فرش ها با 

 و با نام فرش استوک در بازار فرش به قیمت مناسب تر به فروش می رسند.

 در واقع فرش استوک فرش درجه دو یا سه نیست.

 همچنین فرش استوک فرش کارکرده نیست.

 فرش استوک، فرش نویی می باشد که توقف در تولید داده شده است.

 های پرفروش فرش کاشان که همیشه تولید شده اند: طرح

o فرش طرح افشان 

o فرش طرح شهیاد 

o فرش طرح باغ معلق 

o فرش طرح تیػ ماهی 

o فرش ماشینی طرح ناردون 

 نقشه های فرش ماشینی جدید کاشان:

 رفتند.امروزه مردم یشتر به سبک سنتی روی اوردند. لذا گلیم فرش های سنتی و گبه در معرض فروش بیشتر قرار گ

 لذا شرکت های فرش ماشینی ، شروع به بافت طرح و نقشه های قدیمی و سنتی نمودند.

 بعنوان مثال طرح و نقشه های گلیم دستباف روی فرش ماشینی باف زده شدند.

 یا طرح فرش دستباف چهل تکه ، روی فرش ماشینی پیاده سازی شدند.

 از جمله طرح های جدید فرش ماشینی کاشان:

 دیبا فرش طرح 

 فرش ماشینی طرح هالیدی 

 فرش ماشینی طرح خشتی 

 فرش ماشینی طرح باغ ارم 

 فرش ماشینی طرح هیوا 

 خرید طرح های جدید فرش ماشینی کاشان:

 جهت خرید فرش ماشینی کاشان در طرح های جدید، به چند روش می توانید عمل کنید:

 خرید حضوری درب کارخانه تولیدی فرش

 های فرش  خرید از طریق نمایشگاه



 :خرید آنالین فرش ماشینی کاشان

 در واقع اکثر شرکت های فرش ماشینی کاشان، فرش های استوک که بافت آن ها متوقف شده در معرض تخفیف قرار می دهند.

 و هرچه سریعتر فرش ها در طرح و نقشه جدید را روانه بازار می کنند.

 جز طرح های جدید فرش می باشند.ر طرح و نقشه های فرشی که شما می بینید ثلذا اک

 

 




