
 در منزل ایرانی ، فرش نمش اساسی را بازی می کند  حال این فرش از نوع فرش دستباف باشد یا از نوع فرش ماشینی

 و یا از نوع فرش مدرن و فرش فانتزی

 عالوه بر کیفیت فرش ماشینی که الویت اول انتخاب فرش می باشد. 

 انتخاب درست طرح و نمش فرش و نیز ابعاد فرش بسیار مهم است.

 را به شما یاد می دهیم.راهنمای سایز فرش و نیز طرح و نمشه ی فرش و کیفیت مطلوب فرش  آموزشی در این مماله

 بتدا در مورد کیفیت فرش ماشینی صحبت می کنیمپس ا 

 .سپس در مورد انتخاب درست نمشه فرش و تناسب آن با دکوراسیون منزل صحبت می کنیم 

 .سپس در انتخاب سایز درست فرش شما را راهنمایی می کنیم 

 ی:کیفیت فرش ماشیننکات انتخاب 

 فرش ماشینی بدلیل زیاد شدن دستگاه های بافنده فرش و نیز بدلیل انواع جنس و الیاف موجود در بازار فرش

 در انواع کیفیت ها بافت زده می شود.

 چهار عامل اصلی در کیفیت فرش ماشینی که باید مولع انتخاب فرش تشخیص بدهید به شرح زیر می باشد:

 نخ فرش ماشینی 

 اکم فرششانه و تر 

 پالت رنگ بندی فرش 

 درجه بندی فرش 

 نخ فرش ماشینی:

 نخ بکار رفته در فرش ماشینی مانند فرش دستباف از الیاف طبیعی و ثابتی نیست.

 لذا انواع کیفیت های الیاف مصنوعی در بازار فرش ماشینی وجود دارد.

 ت ست شده است.در یک کالم بهترین الیاف مصنوعی موجود ، الیاف اکزولیک صد در صد هی

 این الیاف کامال شبیه به الیاف طبیعی است و لذا در بافت فرش ماشینی یک فرش دستباف گونه تحویل شما می دهد.

 برای تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده به شیوه زیر پیش بروید:

 کردید مطمین باشید الیاف شما اکرولیک نیست. ابتدا فرش را بو کنید ، اگر بوی پالستیک و مواد نفتی حس

 زیرا الیاف اکرولیک شبیه به الیاف مو و پشم می باشد.

 ید بسیار نرم و پنبه مانند باشند بدون هیچ زبریسپس فرش را لمس کنید الیاف اکرولیک در بافت فرش با

 را که لمس می کنید نباید بهم بچسبد. همچنین الیاف اکرولیک

 نکته ی مثبت دیگر الیاف اکرولیک عالوه بر زیبایی ، مماومت بسیار باالی این نخ  در برابر سوختگی و اجسام داغ

 و نیز عدم جذب رطوبت و بید خوردگی و پوسیدگی می باشد.

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 رده ای در مورد شانه و تراکم فرش وجود دارد.یک طیف بسیار گست



 وجود دارد. 0555تا  0555وجود دارد و تراکم فرش از   0055تا  055بطوری که شانه فرش از 

 بسته به نوع کاربردی که از فرش انتظار دارید و نیز بسته به لیمت فرش ماشینی شانه و تراکم را انتخاب میکنید.

 فت ریز تر وزیباتری و در عین حال فشرده تری را به فرش می دهد.مسلما شانه و تراکم باال با

 اما آنچه که مهم است هر شانه و تراکمی که انتخاب می کنید دلیما و بدون کاستی روی فرش پیاده شده باشد.

 نحوه تشخیص شانه و تراکم فرش:

 بتوانید خریداری کردید باید  0055شانه با تراکم  055بعنوان مثال اگر فرش ماشینی 

 گره هست. 055یعنی در صد سانت عرض فرش  055را تشخیص دهید ، شانه  055اوال شانه 

 گره باشد. 05پس در عرض فرش ده سانت را جدا کنید و گره ها را بشمرید ، در این ده سانت باید 

 گره است. 0055فرش یعنی در یک متر از لد فرش  0055دوما تراکم 

 گره باید باشد. 005جدا کنید و گره ها را بشمرید ، در این ده سانت پس ده سانت از لد فرش را 

 پالت رنگ بندی فرش:

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

 مسلما با افزایش نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی ، یک کیفیت ظاهری بهتری را از فرش شاهد خواهیم بود.

 ا ثبات نخ های رنگی فرش بسیار مهم تر از تعداد نخ های رنگی می باشد.ام

 جهت تشخیص ثبات نخ های رنگی فرش به شیوه زیر عمل کنید:

 .زیدابتدا یک پارچه سفید را خیس کرده و محکم و چندین بار روی فرش بکشید ، سپس نگاه به پارچه بیندا

  نگ نخ ها روی پارچه بجا نماند نتیجه میشود که رنگ رزی فرش به شیوه ی خوبی انجام شده است.اگر اثرات ر 

 درجه بندی فرش ماشینی:

 است و مسلما فرش با کیفیت یک فرش درجه یک است. 0فرش نیز یک درجه کیفی دارد که از عدد یک تا 

 این فرش درجه یک را تشخیص دهید. باید بتوانیدمسلما هر شرکت فرشی می بایست فرش درجه یک تولید کند اما شما 

 تا فرش های درجه کیفی پایین تر را بجای فرش درجه یک به شما غالب نکنند.

 نحوه تشخیص فرش ماشینی درجه یک به شیوه زیر انجام می گیرد:

 رود. ولیک حتما در بافت فرش بکاربهترین نخ یعنی اکر 

 وی فرش پیاده سازی شود.شانه و تراکم دلیما ر 

 .نمشه فرش ماشینی دلیما و بدون عیب پیاده سازی شود 

  ) اندازه گره های فرش یکدست و یک اندازه باشد ) این ویژگی را از پشت فرش چک کنید 

 اندازه یکدست نخ خاب فرش 

 آهار استاندارد فرش 

 عدم سوختگی و عدم پارگی در فرش 

 پیاده سازی دلیك سایز فرش 

 نکات انتخاب نمشه ی مناسب فرش:



و پالت رنگ بندی ده رنگ را تهیه کنید ولی به  0555شانه با ترکم  0055اگر شما گران ترین فرش ماشینی که فرش 

 دکوراسیون شما نخورد

 رد مسلما یک انتخاب خوبی نداشتید.ضمن اینکه به کاربرد شما هم نخو

 اوال باید نوع نیاز خود از فرش را مشخص کنید.

 برای هر نیاز و کاربردی یک نوع فرش مناسب است.

 ه برای پذیرایی یک منزل نو عروس و فرش جهیزیه مناسب است نه منزلی با فرزند بسیارشان 0055بعنوان مثال فرش 

 گلیم فرش بعنوان فرش اشپزخانه و فرش راه پله ای و فرش راه رویی مناسب است.

 فرش فانتزی بعنوان فرش کودک و فرش اتاق ها مناسب اند.

 نکات انتخاب سایز فرش ماشینی:

 د.اوال اینکه برای یک محیط که فرش تهیه می کنید فرش را کیپ تا کیپ و دلیما که همه نماط را مفروش کند تهیه نکی

 متری نروید  00متری بسراغ فرش ماشینی  00مثال در یک پذیرایی 

 اوال که طبك اصول دکوراسیون این کار زیبایی نیست.

 ثانیا پایه های مبل که روی فرش لرار میگیرند فرش را براحتی بعد از مدتی کوبیده می کنند و از بین می برند.

 ش شما حتما از کناره های اتاق و یا پذیرایی فاصله دار باشد.فر

برای اتاق های بزرگ از یک فرش یکدست بزرگ استفاده کنید و بسراغ دو فرش در ابعاد کوچک نروید که کنار هم مفروش 

 کنید.

 انتخاب سایز فرش برای اتاق ها:

 ها ما دو نوع اتاق داریم یا اتاق خواب و یا اتاق کودک و نوجوانبرای اتاق 

خواب سایز فرشی که انتخاب میکنید نباید تا زیر تخت ادامه پیدا کند ، در والع یک فرش کوچک که جلوی تخت را پر برای اتاق 

 کند کفایت می کند.

ق را مفروش کند که کودک هنگام برای اتاق کودک چون بازیگوش هستند و مدام در حال حرکت و دویدن هستند باید فرش کل اتا

 افتادن آسیب نبیند.

یا اینکه می توانید کل اتاق کودک را با موکت مفروش کنید و محوطه وسط اتاق کودک را با یک فرش فانتزی گرد و  کوچک 

 مفروش کنید


