
 قیمت فرش ماشینی کاشان:

 قیمت فرش ماشینی نسبت به قیمت فرش دستباف متغیر است.

 .چرا که در روند بافت فرش ماشینی عوامل مختلفی بر کیفیت فرش دخیل می شوند

 قیمت فرش ماشینی نیز تغییراتی را خواهد داشت. و در نتیجه با متغیر شدن کیفیت فرش ماشینی 

 یکی از عواملی که دخیل بر قیمت فرش ماشینی می باشد نوع خرید فرش است.

 بعنوان مثال قیمت فرش ماشینی کاشان با قیمت فرش ماشینی مشهد متفاوت خواهد بود.

 .در این مقاله فاکتورهای الزم بر قیمت فرش را بیان می داریم

 قیمت فرش ماشینی:

 بدلیل بافت ماشینی فرش دیگر نمی توان از الیاف طبیعی استفاده کرد.

از این رو انواع مختلفی از الیاف مصنوعی روانه بازار فرش ماشینی شده اند که هریک کیفیت های مختلفی را به فرش ماشینی 

 می دهند.

 از دستگاه های بافنده فرش با انواع کیفیت ها وجود دارند. همچنین انواع مختلفی

 .و در نهایت ما از یک فرش ماشینی یک طیف گسترده از کیفیت خواهیم داشت

 و در نتیجه انواع قیمت فرش ماشینی را شاهد خواهیم بود. 

 :کاشان عوامل تاثیر گزار بر قیمت فرش ماشینی

 نی موثر هستند بر کیفیت فرش ماشینی نیز تاثیر گزارند.عواملی که بر قیمت فرش ماشی

 لذا هیچگاه قیمت فرش را فدای کیفیت فرش ماشینی نکنید.

 از جمله عوامل و فاکتور های مهم تعیین کننده قیمت فرش ماشینی به شرح زیر اند:

 میزان شانه فرش (1

 شمیزان تراکم فر (2

 جنس نخ فرش (3

 پالت رنگ بندی فرش (4

 دستگاه بافنده فرش (5

 نقشه فرش ماشینی (6

 نوع خرید فرش (7

 امل نام برده شده را ذکر می کنیم.در ادامه مقاله تک تک عو

 میزان شانه فرش:

 شانه فرش به تعداد گره های بافت شده در یک واحد از عرض فرش ماشینی گفته می شود.

 شانه فرش یک عامل مهم هم بر کیفیت فرش و هم بر قیمت فرش می باشد.

 تاثیر می گذارد؟حال این سوال مطرح می شود که شانه فرش چطور بر کیفیت فرش 

 با افزایش شاانه فرش گره های عرضی فرش بیشتر می شود و در نتیجه نقشه فرش ریز بافت تر و دستباف گونه تر می شود.



 شانه به فرش دستباف گونه معروف هستند. 1111بطوری که فرش با شانه های باالی 

 در یک کالم شانه فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری فرش می شود.

 طیف گسترده از شانه برای فرش ماشینی تعریف می شود که به شرح زیر است:

 441 

 511 

 711 

 1111 

 1211 

 1511 

 تقریبا منسوخ شده است و توقف تولید خورده است. 441که شانه 

 میزان تراکم فرش:

 ل فرش ماشینی می باشد.تراکم فر در واقع تعداد گره های بافت شده در یک واحد از طو

 تراکم فرش نیز مانند شانه فرش یک عامل مهم هم بر کیفیت فرش ماشینی و هم بر قیمت فرش ماشینی است.

 تاثیر قرار می دهد؟ ه تراکم فرش چطور کیفیت فرش را تحتو این سوال مطرح می شود ک

با افزایش تراکم فرش و در نتیجه افزایش گره های طولی فرش ، بافت متراکم تر مستحکم تر و فشرده تری از فرش را خواهیم 

 داشت.

و نیز قیمت فرش ماشینی افزایش خواهد  در واقع افزایش تراکم در فرش ماشینی موجب افزایش کیفیت باطنی فرش می شود

 داشت.

 اشینی نیز طیف گسترده ای وجود دارد که به شرح زیر است:برای تراکم فرش م

 1011 

 2111 

 2251 

 2511 

 3111 

 3511 

 4111 

 نکته ای که در تراکم فرش ماشینی وجود دارد این است که:

 با افزایش تراکم در فرش ماشینی ، از ارتفاع نخ خاب فرش کاسته می شود چرا که فرش ماشینی فشرده تر است.

 ش کمتر می شود.در نتیجه با افزایش تراکم فرش ، فرش نازک تری نیز خواهیم داشت و ضخامت فر

 جنس نخ فرش:

 برای فرش دستباف باید از الیاف طبیعی استفاده کرد حال الیاف طبیعی به چه صورت اند:

 الیاف حیوانی: پشم و پرز

 الیاف گیاهی: پنبه و ابریشم



 برای فرش ماشینی نمی شود از الیاف طبیعی استفاده شود چرا که با دستگاه بافت زده می شود.

 ل بافت انبوه و زیاد فرش ماشینی انواع الیاف های مصنوعی روانه بازار فرش شدندو بدلی

 از جمله الیاف عای مصنوعی معروفی که در بافت فرش ماشینی استفاده می شوند به شرح زیر اند:

 نخ اکرولیک یا نخ اکریلیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن یا ورجین 

  نخBCF 

 ) تک نخ ) ترکیب چند نخ 

 خ اکرولیک هیت ست شده اشاره کرد.بهترین الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش ماشینی می توان به ن

 در ظاهر بسیار شبیه به ابریشم طبیعی می باشد و در کیفیت باطنی با الیاف پشم برابری می کند.این نخ 

 متر می باشد سعی کنید از بهترین الیاف مصنوعی استفاده کنید. 12برای یک فرش ماشینی که حداکثر 

 همچنین نخ اکرولیک هیت ست شده بافتی کامال دستباف به فرش ماشینی می دهند.

 مسلما قیمت فرش ماشینی نیز با نخ اکرولیک گران تر از قیمت فرش با سایر نخ ها خواهد بود.

 پالت رنگ بندی فرش:

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش ماشینی بکار برده شده است.

 خ های رنگی فرش ماشینی بیشتر باشد ، فرش شما رنگ بندی بهتر و زیباتری خواهد داشت.هر چه که تعداد ن

 و هم بر قیمت فرش ماشینی می باشد. ماشینی در واقع پالت رنگ بندی فرش ماشینی یک عامل مهم هم بر کیفیت ظاهری فرش

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی به شرح زیر است:

 6 رنگ 

 0 رنگ 

 11 رنگ 

 نده فرش ماشینی:دستگاه باف

 شاید باور نکنید اما باید گفت که تنوع دستگاه های بافنده فرش ماشینی بیشتر از تنوع تعداد الیاف مصنوعی می باشد.

 هر دستگاهی نیز کیفیت متفاوتی را به فرش می دهد.

اشاره کرد که از کشور آلمان و در بین دستگاه های بافنده فرش ماشینی معتبرترین آن ها می توان به دستگاه شونهر و وندویل 

 بلژیک وارد می شود.

 ه بر کیفیت فرش تاثیر می گذارد؟چرا دستگاه بافند

 اینکه دستگاه بافنده خوب دقیقا همان شانه و تراکم را می تواند بدون کاستی پیاده سازی کند.اوال 

 دوما اینکه دستگاه های بافنده جدید دو واحد پود به فرش تزریق می کنند که دوام فرش را باال می برد.

 سوما اینکه نقشه ی واضح تر و بهتری را روی فرش پیاده سازی می کنند.

 لما قیمت فرش ماشینی با دستگاه شونهر و وندویل متفاوت از قیمت فرش ماشینی با دستگاه تکسیمای قدیمی می باشد.همچنین مس



 نقشه ی فرش ماشینی:

 فرش ماشینی تاثیر گزار نمی باشد. به تنهایی بر قیمت و طرح و رنگ فرش نقشه فرش

 اما شرکت های فرش ماشینی یک نقشه از فرش را بمدت چند سال بافت نمی زند

 و اکثر نقشه ها بجز یکسری نقشه های خاص بعد از یک سال توقف تولید می خورند و قدیمی می شوند. 

 نبار خود را از نقشه های قدیمی فرش خالی کنند.جودی الذا شرکت های فرش ماشینی سعی دارند هر ساله مو

 و لذا به قیمت کمتر نقشه های قدیمی فرش را بفروش می رسانند.

 فرش استوک چیست؟

 پس فرش استوک یک فرش کار کرده  و دست دو نیست.

فرش نو با نقشه قدیمی می باشد که شرک فرش سعی دارد هر چه زوتر آن را به فروش برساند و موجودی  فرش استوک یک

 انبار خود را صفر کند.

 یکسری نقشه های فرش هستند که هیچگاه قدیمی نمی شوند و به اصطالح همیشه رو بورس هستند از جمله:

 افشان ینیفرش ماش 

 فرش ماشینی ناردون 

 ش ماشینی هالیدیفر 

 نوع خرید فرش ماشینی:

 مسلما در روش خرید بدون واسطه و با واسطه قیمت فرش کامال متفاوت خواهد بود.

ای فرش و شهر آقاینکه شما فرش ماشینی از تولیدی و درب کارخانه تهیه کنید قیمت فرش ماشینی بسیار کمتر از خرید فرش از 

 فرش خواهد بود.

آقای فرش ، شهر فرش ، فرش دیجی کاال مراکز معتبری در زمینه فروش فرش هستند اما این مراکز فرش را با واسطه به 

 فروش می رسانند و مسلما قیمت فرش به صورت عمده و تولیدی نخواهد بود.

 هیه کنید.لذا سعی کنید فرش ماشینی را درب کارخانجات تولیدی فرش ت

 جهت خرید راحت تر فرش ماشینی مراکزی که تولیدی های فرش ماشینی را دارند شناسایی کنید.

 از جمله شهر هایی که تولیدی های معتبر فرش ماشینی را در خود جای داده اند شهر کاشان و شهر مشهد هستند.

 م های:در شهر فرش کاشان که چهار شهرک تولیدی فرش مستقر هستند با نا

 شهرک سلیمان صباحی 

 شهرک هالل 

 شهر جعفر آباد 

 شهر راوند 

 جمع بندی پایانی:

ماشینی کاشان مسلما خرید فرش ماشینی از تولیدی بخصوص خرید فرش ماشینی کاشان هم قیمت فرش در یک کالم باید گفت که 

 به صرفه تر خواهد بود و هم از کیفیت فرش ماشینی اطمینان حاصل خواهید کرد.

 کلمات کلیدی:



فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی ، فرش کاشان ، فرش مشهد ، فرش ماشینی کاشان ، فرش ماشینی مشهد ، فرش فرهی ، فرش 

رش نگین مشهد ، فرش مسجدی کاشان ، قیمت فرش ماشینی کاشان ، خرید فرش ، خرید فرش ماشینی ، فرش افشان ، قیمت ف

 فرش ماشینی ارزان خرید ماشینی مشهد ، حراج فرش ماشینی ،


