
 :از تولیدی  خرید اینترنتی فرش

 خرید اینترنتی اجناس و محصوالت امروزه بسیار مورد استقبال است.

 چرا که در منزل هر ایرانی مسلما یک گوشی هوشمند وجود دارد که براحتی به همه ی فروشگاه های اینترنتی دسترسی دارد.

 خرید اینترنتی اجناس از پوشاک و لوازم منزل گرفته تا حتی مواد خوراکی 

 خرید اینترنتی اگر مورد اطمینان باشد چند مزیت عمده دارد از جمله:

 .براحتی دسترسی به کارخانه تولید کننده دارید و از کیفیت محصول اطمینان دارید 

 .قیمت خریداری شده محصول به قیمت بدون واسطه است 

 ون صرف زمان و هزینه راه درب منزل خرید خود را دریافت می کنید.بد 

 نیز از غاقله جا نمانده و بسیار پیشتاز عمل می کند.ماشینی  خرید اینترنتی فرش

در خرید اینترنتی فرش اگر خرید اینترنتی فرش از تولیدی باشد که همه جانبه چه از نظر کیفیت فرش وچه از نظر قیمت فرش 

 خاطر جمع خواهید بود.

 خرید فرش:

اگر در زمان خرید فرش چند نکته اصلی و اصولی را رعایت کنید حتما خواهید توانست یک فرش ماشینی ارزان قیمت و با 

 درجه یک را خریداری کنید. کیفیت

 اصول خرید فرش بر پایه چند مرحله زیر است:

 بررسی کیفیت فرش ماشینی 

 بررسی قیمت فرش ماشینی 

 بررسی نوع خرید فرش ماشینی 

 بررسی کیفیت فرش ماشینی:

 این نکته را حتما و حتما در نظر داشته باشید که:

 در یک محصول کاربردی مانند فرش که همیشه مورد استفاده است هیچگاه کیفیت را فدای قیمت فرش نکنید.

 رهای وسوسه انگیز فرش ارزان قیمت ، فرش ارزان را نخورید.و گول تیت

 کیفیت ظاهری فرش است و هم کیفیت باطنی فرش می باشد.زمانی که صحبت از کیفیت فرش ماشینی می شود ، منظور هم 

 از جمله عوامل مهم و موثر بر کیفیت فرش ماشینی به شرح زیر است:

  کیفیت باطنی و ظاهریفرش ماشینی خابنخ : 

 کیفیت باطنینخ پود فرش ماشینی : 

 کیفیت ظاهریشانه فرش : 

 کیفیت باطنیتراکم فرش : 

 کیفیت ظاهری رنگ بندی فرش : 

 کیفیت باطنیثبات رنگ فرش : 

 که در زیر تک تک عوامل گفته شده را به تفصیل بیان می داریم.

 نخ تار فرش ماشینی:

 یک فرش کال بر پایه سه نوع نخ اس:



 نخ خاب یا نخ ریشه 

 نخ تار 

 نخ پود 

 ه نخ اصلی فرش می باشد نخ خاب یا نخ ریش

 نخ خاب نخی است که شما در ظاهر فرش مشاهده می کنید.

 نخ خاب در واقع همان نخ های رنگی فرش محسوب می شود.

 نخ خاب یا نخ ریشه هشتاد درصد بافت فرش را تشکیل می دهد.

 ز نخ فرش می شود ، منظور همین نخ خاب فرش می باشد.زمانی که صحبت ا

 الیاف فرش :

 الیاف بکار رفته در فرش بر حسب نوع بافت: فرش دستباف یا فرش ماشینی بر سه نوع است:

 پشم ، پرز :الیاف طبیعی یا حیوانی

 پنبه ، ابریشم :الیاف گیاهی

 BCFاکریلیک ، پلی استر ، جوت ، ورژن یا ورجین ،  :الیاف مصنوعی

 در فرش ماشینی چون با دستگاه فرش را بافت می زنند ، حتما باید از الیاف مصنوعی استفاده کرد.

 درست است که کیفیت الیاف مصنوعی به پای الیاف طبیعی نمی رسد

 فرش ماشینی نخ اکرولیک هیت ست شده است.اما بهترین الیاف مصنوعی در بازار  

 باید یاد بگیرید که نخ اکرولیک را در بافت فرش ماشینی تشخیص دهید.لذا 

 تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی:

 سه روش بسیار راحت برای تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی وجود دارد که در یک مقاله مفصال ذکر کردیم

 برای یادگیری و تشخیص نخ اکرولیک به مقاله زیر رجوع کنید:

 تشخیص نخ اکرولیک خالص در فرش ماشینی

 نخ تار و پود فرش ماشینی:

 نخ تار و پود در بافت فرش بکار می روند.

 است. 03به  33نسبت به کار رفتن نخ تار و پود به نسبت نخ خاب فرش 

 ود.یعنی در بافت فرش ماشینی زیاد از نخ تار و پود استفاده نمی ش

 اما وجود نخ تار و پود در بافت فرش ماشینی الزامی می باشد.

 نخ تار و پود بصورت افقی و عمودی به دور نخ ریشه پیچیده می شوند و موجب استحکام فرش می شوند.

 بهترین کیفیت برای نخ تار و پود فرش ماشینی نخ پنبه می باشد.

 درصد جوت استفاده می شود و از مقدار نخ خاب فرش کاسته می شود. 03یفیت در واقع برای فرش های ارزان قیمت بی ک



 فرش با جوت باال حالت سفتی و زبری زیادی دارد.

 شانه فرش :

 از فرش می گویند.شانه فرش به تعداد گره های بافت زده شده در عرض یک متر 

 با افزایش شانه  فرش ما شاهد کیفیت ظاهری بهتری در نقشه فرش خواهیم بود.

 یعنی با افزایش شانه فرش ماشینی یک فرش دستباف گونه و ریز بافتی را شاهد خواهیم بود.

 تشخیص شانه واقعی فرش:

 تشخیص شانه فرش مستلزم شمردن گره های فرش می باشد.

 ش را براحتی شروع به شمردن کنیم؟ونه گره های فرحال چگ

 باز در یک مقاله به طور گسترده در مورد تشخیص شانه فرش 

 و حساب کردن شانه واقعی فرش توسط هر فرد عادی و مبتدی آموزشات الزمه را ارائه کریدم.

 ی حساب کردن شانه فرش به مقاله زیر رجوع کنید:برای یادآور

 تشحیص شانه واقعی فرش ماشینی

 تراکم فرش ماشینی:

 طول یک متر از فرش گفته می شود.تراکم فرش به تعداد گره های فرش در 

 گزار بر تراکم و فشردگی فرش می باشد.تراکم فرش تاثیر 

 بطوری که هرچه تراکم فرش بیشتر باشد ، فشردگی نخ خاب در طول فرش کنار هم بیشتر می شود.

 با فشردگی نخ خاب از طول نخ خاب کاسته  می شود.

 بدین معنی که ما در تراکم های باال شاهد فرش نازک تری خواهیم بود.

 :فرش تشخیص تراکم واقعی

 ردن تراکم فرش هم بسیار مهم است.پس تخشیص و حساب ک

 فرش ماشینی برای شما ذکر کردیم رد نحوه حساب کردن تراکم ویک اموزش ساده در م

 کافیست به مقاله زیر رجوع کنیم:

 نحوه محاسبه تراکم واقعی فرش

 رنگ بندی فرش:

 رنگ بندی فرش در واقع نخ های رنگی فرش می باشد.

 ر کیفیت ظاهری خواهیم داشت.مسلما هرچه تعدا این نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی بیشتر باشد ما فرش زیباتری از نظ

 به رنگ بندی فرش ماشینی پالت رنگ بندی فرش گفته می شود.

 ثبات رنگ فرش:



 ثبات رنگ فرش یا در جزییات ثبات نخ رنگی فرش مشینی بستگی به مرحله رنگ رزی فرش دارد.

 باید وارد مرحله رنگ رزی شوند.فرش خود بخود رنگی نیستند و خام نخ های 

 گر رنگ ها بخوبی روی نخ فرش پیاده سازی نشوند رنگ های فرش با یک شست و شو رنگ پس می دهد.ا

 لذا یک روش ساده برای تشخیص ثبات نخ های رنگی فرش بدین شکل است که:

 ابتدا یک پارچه نخی سفید نمناک را برداشته

 سپس این پارچه نمناک را محکم روی سطح فرش بکشید.

 د نشان دهنده این موضوض است که نخ فرش از ثبات رنگ خوبی برخوردار است.پارچه رنگی نش اگر

 قیمت فرش ماشینی:

 اشینی بر اساس چند عامل مهم است که برخی این عوامل شبیه به عوامل موثر بر کیفیت فرش می باشد.فیمت فرش م

 همچنین قیمت فرش ماشینی با توجه به کارخانه بافنده فرش متفاوت است.

 وامل موثر بر قیمت فرش خود را ارائه می دهد.و هر شرکتی ع

 در کل عوامل موثر بر قیمت فرش به شرح زیر است:

 نخ فرش .1

 فرششانه  .2

 تراکم فرش  .3

 پالت رنگ بندی .4

 شمتراژ فر .0

 درجه بندی فرش .6

 نقشه فرش ) فرش استوک ( .0

 یم.عامل نخ فرش و شانه و تراکم و پالت رنگ بندی را در قسمت کیفیت فرش توضیحات مفصلی رائه داد چهار

 :لذا به بررسی سایر عوامل می پردازیم

 متراژ فرش ماشینی:

 مسلما با افزایش متراژ نخ بیشتری در بافت فرش بکار خواهد رفت و در نتیجه قیمت فرش نیز افزایش خواهد داشت.

 قیمت فرش بر اساس یک متر از فرش محاسبه می شود.

 درجه بندی فرش:

 هر محصولی درجه بندی کیفی دارد.

 و بر اساس درجه بندی کیفی قیمت گذاری می شود.

 درجه بندی کیفیی فرش از عدد یک تا پنج است.

 مسلما بهترین درجه بندی برای فرش ، فرش درجه یک می باشد.

 ویژگی های فرش درجه یک به شرح زیر است:

 رشبکار بردن بهترین نخ در بافت ف 



  بکار رفتن بهترین شانه و تراکم 

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم 

 بافت یکدست نقشه فرش 

 عدم دوستی در نقشه فرش 

 ارتفاع یکسان نخ خاب فرش 

 آهار یکدست فرش ماشینی 

 اندازه صاف و عدم کجی در برش فرش 

 عدم سوختگی در بافت فرش 

 عدم تیغ خوردگی در فرش 

 نقشه فرش :

 رش یک عاملی می باشد که در قیمت فرش ماشینی دخیل نمی باشد.نقشه ف

 اما بعضی نقشه های فرش ماشینی توقف تولید می خورند و ا به اصطالح این نقشه ها قدیمی می شوند.

 به نقشه های قدیمی فرش که دیگر تولید نمی شوند فرش استوک گفته می شود.

 شه جدیدی ندارد.در واقع فرش استوک یک فرش نو می باشد که نق

 یک کارخانه بافنده فرش ماشینی ممکن است که در انبار خود مقداری فرش استوک داشته باشد.

 را به زیر قیمت به فروش برساند. ی استوکلذا مجبور است برای صفر کردن موجودی انبار خود ، فرش ها

 نوع خرید فرش ماشینی:

 ست:نوع خرید فرش و یا هر کاالی دیگری بر سه وجه ا

 خرید فرش از تولیدی  

 و واسطه خرید فرش از نمایندگی 

 خرید اینترنتی فرش 

خرید اینترنی فرش از تولیدی می  و جه از لحاظ قیمت ارزان ،کیفیت بهترین شیوه و به صرفه ترین خرید فرش چه از لحاظ  

 باشد.

 همان طور که گفتم خرید اینترنتی فرش از تولیدی ، حال این خرید به چه صورت است؟

 ابتدا شما در فضای مجازی مانند: تلگرام ، اینستاگرام ، فروشگاه های اینترنتی تولیدی های معتبر فرش را پیدا میکنید.

 در منزل و با یک گوشی هوشمند اقدام به دیدن طر ح ونقشه های فرش می کنید.

 سپس خرید فرش را بصورت اینترنتی انجام می دهید.

 ی فرش از تولیدی:مزایای خرید اینترنت

 .اول اینکه بدون طی کردن مسافت و هزینه زمان به تولیدی فرش با یک گوشی هوشمند اتصال پیدا می کنید 

 .ثانیا مسلما خرید فرش از تولیدی هم از نظر کیفیت فرش خاطر جمع هستید 

 هم قیمت فرش تولیدی یک قیمت بدون واسطه و عمده خواهد بود.الثا ث 

 جمع بندی پایانی:

 پس بهتریین نوع خرید فرش ، خرید اینترنتی فرش از تولیدی می باشد.



 همچنین باز هنگام تحویل فرش یک بار دیگر کیفیت فرش را با نکاتی که گفتیم بررسی کنید.

ساعت فرش را  44کارخخانه تداخل داشت طی همچنین با کارخانه بافنده شرط کنید که اگر کیفیت فرش با موارد ذکر شده توسط 

 مرجوع می کنید.


