
 بهترین فرش ماشینی ایران:

 سرای ایرانی بعنوان پاییتخت فرش جهان شناخته شده می باشد.

فرش دستباف ایرانی از لدمت بسیار باالیی بر خوردار است بطوری که حتی با صنعتی شدن جهان ، کشور ایران پیشمدم در 

 تولید فرش ماشینی نیز پیشتاز شد.

 تولید فرش ماشینی وجود دارد.همچنین که تمریبا در تمام شهرهای ایران ، کارخانجات 

 و انواع و السام کیفیت و طرح های فرش ماشینی وجود دارد.

 در این بین بهترین فرش ماشینی چه ویژگی باید داشته باشد؟

 تهیه بهترین فرش ماشینی ایران از کجا میسر است؟

 در ادامه مماله در مورد تهیه بهترین فرش ماشینی صحبت می کنیم.

 ینی:کیفیت فرش ماش

 آن و انواع و السام دستگاه ها و نخ فرش ماشینی شاهد کیفیت های مختلفی از فرش خواهیم بود.فرش ماشینی بدلیل بافت ماشینی 

 بطوری که برای فرش ماشینی چندین دسته بندی وجود دارد:

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس نخ 

 اشینی براساس شانه و تراکمدسته بندی فرش م 

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس ساده و برجسته بودن 

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس پالت رنگ بندی 

 برای هر یک از دسته های گفته شده بهترین ویژگی یک فرش خوب را ذکر می کنیم:

 بندی فرش ماشینی بر اساس نخ: تهدس

 اوال اینکه در بافت یک فرش سه نوع نخ بکار می رود:

 نخ تار 

 نخ پود 

 ) نخ خاب ) نخ ریشه 

 مهمترین نخ فرش که بر اساس آن شروع به بافت بخش عمده نخ می کنند نخ خاب یا نخ ریشه می باشد.

 را تشکیل می دهد.درصد از بافت فرش  08نخ ریشه 

 در والع نخ ریشه نخی می باشد که در رویه فرش لابل مالحظه می باشد.

 نخ ریشه همان نخ های رنگی هستند که در ظاهر فرش بافت زده می شوند.

نخ پود و نخ تار در ظاهر فرش لابل مالحظه  نیست ولی در باطن فرش به دور نخ ریشه می پیچند و موجب استحکام نخ خاب 

 می شوند.

 جنس نخ ریشه:

 اف مصنوعی باشد و نه الیاف طبیعیهای مختلفی می باشد چون باید صد در صد از الینخ ریشه در بافت فرش ماشینی از جنس 

 انواع جنس و کیفیت برای نخ ریشه:



 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 تک نخ 

 ین نخ برای فرش ماشینی ، نخ اکرولیک صد در صد هیت ست شده می باشد.در بین الیاف نام برده بهتر

 این نخ در ظاهر فرش ماشینی ، یک فرش دستباف گونه را ایجاد خواهد کرد.

 دلیل :کیفیت نخ اکرولیک به چند و 

  کار نرفتن مواد نفتی و نیز پالستیکی در بافت آنبه 

 و همچنین مماومت باالی این نخ در برابر گرما و سوختگی 

 و همچنین عایك خوبی در برابر رطوبت و عدم پوسیدگی 

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس شانه و تراکم:

 شانه و تراکم یا کیفیت بافت فرش ماشینی بسیار متنوع می باشد.

 گره های افمی فرش و تراکم فرش گره های عمودی فرش هستند. شانه فرش

 می باشد. 0888تا  0888فرش بین:  و طیف تراکم های 0088تا  088طیف شانه های فرش بین: 

 خواهیم داشت. با زیاد شدن شانه فرش ، گره های فرش از پهنا زیاد می شود و فرش ریز بافتی

 شانه فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری و وضوح نمشه فرش ماشینی می باشد.

 با زیاد شدن تراکم فرش ، گره های لدی فرش زیاد می شود و فشردگی فرش بیشتر می شود.

شردگی نخ خاب بیشتر می شود و بافت مستحکم تری از فرش را شاهد خواهیم با زیاد شدن گره های عمودی فرش ، تراکم  و ف

 بود.

 هم است باال بودن شانه و تراکم نمی باشد ، بلکه پیاده سازی دلیك شانه و تراکم است.مآنچه که در کیفیت بافت فرش ماشینی 

 بدون حتی یک کاستی اجرا شود. 088انه می خرید دلیما باید شانه ش 088اگر شما فرش 

 لذا شما باید توانایی تشخیص شانه و تراکم فرش را یاد بگیرید:

 فرش اصال کار سختی نیست. 0888با تراکم  088حساب کردن شانه 

 نای فرش داریم.گره در یک متر از په 088شانه یعنی  088زمانی که می گوییم فرش 

 .گره در یک متر از لد فرش داریم 0888یعنی  0888و زمانی که می گوییم فرش با تراکم 

 پس ابتدا فرش را به پشت کنید.

 گره باشد. 08باید  تده سانت از پهنای فرش را جدا کنید در این ده سان

 گره باشد. 088ن ده سانت باید ده سانت از لد فرش را نیز جدا کنید در ای

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس ساده و یا برجسته بودن:



 امروزه فرش های گل برجسته نیز روانه بازار فرش شدند.

 اشد , لسمت هایی از فرش را که مد نظر ما باشد برجسته تر می کنیم.این فرش ها مشخص می بهمانطور که از نام 

 مثال طرح ترنج فرش برجسته باشد یا گل های فرش برجسته تر باشد.

 نحوه بافت فرش گل برجسته دلیما مانند بافت فرش ماشینی ساده می باشد.

 فرش گل برجسته و ساده با هم تفاوت دارند. منتها نخ های

 د از نخ هایبالک استفاده می کنیم.، لسمت هایی که می خواهیم برجسته تر باشدر فرش گل برجسته 

 نخ هایبالک چیست؟

ت زیادی در برابر گرما و رطوبت دارد بطوری که در مواجه با گرما و رطوبت نخ هایبالک نخ اکرولیکی می باشد که حساسی

 جمع می شود للمبه و فشرده می شود.

 لذا زمانی که فرش گل برجسته با نخ هایبالک بافت زده شد در مرحه ی آهار که تحت رطوبت و دما لرار گیرد.

 رجسته می شوند.لسمت هایی که با نخ هایبالک بافت زده شدند جمع و فشرده و ب

 در نتیجه بعضی از لسمت های فرش ماشینی برجسته تر از سایر لسمت ها خودش را نشان می دهد.

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس پالت رنگ بندی:

 پالت رنگ بندی یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش ماشینی بکار می رود؟

 رنگ است. 08تا  0تعداد نخ های رنگی فرش بین 

 لما که هرچه نخ های رنگی فرش بیشتر باشد نمشه ی خوش آب و رنگ تری از فرش را شاهد خواهیم بود.مس

 در یک کالم بهترین فرش ماشینی ایران چه ویژگی باید داشته باشد؟

 اشد.اینکه بگوییم هرچه لیمت فرش ماشینی بیشتر باشد ، و گران تر باشد فرش بهتری را خواهیم داشت نه اصال صحیح نمی ب

 بهترین فرش ماشینی اول بر می گردد به نوع کاربردی که از فرش ماشینی تولع داریم.

 شانه اصال مناسب نمی باشد. 0088بعنوان مثال برای فرش آشپزخانه فرش گران لیمت 

 شانه کفایت می کند. 08شانه اصال مناسب نیست  و فرش  0088و یا برای سجاده فرش مسجدی فرش 

 برای اتاق کودک بسراغ فرش فانتزی باید رفت.

 نحوه تهیه بهترین فرش ماشینی ایران:

 چند شهری که بطور متمرکز و با کیفیت فرش ماشینی تولید می کنند:

 شهر فرش مشهد 

 شهر فرش کاشان 

  شهر فرش تبریز 

 و چند برند معتبر در زمینه خرید بهترین فرش ماشینی:

 فرش فرهی 

 فرش نگین مشهد 



 فرش شاهرخ 

 فرش یلدای کویر کاشان 

 ه کاشانفرش خاطر 

 فرش سلیمان 

 


