
 شانه دستباف گونه: 077فرش 

شانه بر خالف سایر شانه و تراکم های فرش ماشینی ، شامل انواع مختلفی کیفیت  077فرش های 

 هستند.

 شانه باید دقت داشته باشیم. 077لذا هنگام خرید فرش 

 شانه دستباف گونه می باشد. 077شانه ، فرش  077بهترین و مرغوب ترین فرش ماشینی 

و نحوه تشخیص هر یک  077همراه تراکم های فرش  به 077در این مقاله انواع کیفیت های فرش 

 هنگام خرید فرش را به شما آموزش می دهیم.

 شانه: 077فرش 

 شانه جز شانه و تراکم های باالی فرش محسوب می شود. 077می توان گفت که فرش 

توان  شانه می 0077شانه و فرش  0077شانه ، فرش  0777شانه به فرش  077باالتر از فرش 

 اشاره کرد.

 077با سیر صعودی قیمت کاال و نیز قیمت فرش ماشینی ، به صرفه ترین خرید فرش ، خرید فرش 

 شانه می باشد که هم نقش  نگار جدید دارد و هم قیمت کمتری نسبت به شانه های باالتر دارد.

 آورده اند.روی  077لذا شرکت های بافنده فرش ماشینی به سمت بافت فرش ماشینی با شانه 

 شانه: 077نحوه تشخیص فرش ماشینی 

 شانه را باید بر اساس شانه و تراکم آن تشخیص داد. 077فرش 

 لذا باید بتوانید شانه و تراکم فرش را بشمارید؟

 و تراکم فرش ماشینی را حساب کرد؟ آیا می توان به سادگی شانه

 باید گفت که بله و حال اینکه به چه شکل شانه و تراکم فرش را حساب کنیم؟

 وه محاسبه شانه فرش ماشینی را می گوییم؟حابتدا ن

 ) صد سانتی متر ( شانه است بدین معنا می باشد که در هر متر 077زمانی که گفته می شود فرش 

 د.گره وجود دار 077از رچ افقی فرش ماشینی 

 گره داشته باشیم. 07فرش را جدا کنیم ما باید  یک ردیف افقی  لذا زمانی که ده سانتی متراز

 ثانیا نحوه محاسبه تراکم فرش ماشینی را می گوییم؟

) صد  است بدین معنا می باشد که در هر متر  0077دارای تراکم زمانی که گفته می شود فرش 

 د.گره وجود دار0077فرش ماشینی  عمودیاز رچ  سانتی متر (

 گره داشته باشیم. 007فرش را جدا کنیم ما باید یم ردیف عمودی لذا زمانی که ده سانتی متراز 



از پشت فرش شروع به شمارش  برای حساب کردن راحت تر شانه و تراکم فرش ، تعداد گره ها را

 کنید.

 شانه: 077انواع فرش ماشینی 

  شانه 077فرش طرح 

  شانه تبدیلی 077فرش 

  شانه واقعی 077فرش 

 شانه: 077فرش طرح 

بافت زده می  077شانه می توان گفت که فرش ماشینی روی دستگاه فرش  077در فرش طرح 

 شود.

 077را دارد اما در طرح و نقشی شبیه فرش  077یعنی فرش ما همان شانه 

رنگ زیاد  07به  8یعنی از پالت رنگ بندی بیشتری استفاده می کنند و پالت رنگ بندی دستگاه از 

 می شود.

 شانه خواهد بود. 077شانه بهتر از فرش  077در نتیجه نقش و نگار فرش طرح 

ه نمی توان تضمینی کرد که حتما از الیاف مرغوب اکرولیک هیت شان 077در مورد نخ فرش طرح 

 ست شده استفاده می شود.

شانه  077شانه هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت مسلما با پایین تر از فرش  077لذا فرش طرح 

 واقعی خواهد بود.

 شانه تبدیلی: 077فرش 

 تلفی دارند.شانه نیز انواع مخ 077دستگاه های بافنده فرش ماشینی 

 077می شود که کمی شانه فرش را باال برد و تا شانه  077در جدید ترین دستگاه های فرش ماشینی 

 ارتقا داد.

 خواهد بود. 077شانه تبدیلی شانه فرش حددودا  077لذا در فرش 

 شانه تبدیلی نیز تضمینی بر مرغوب بودن نخ فرش وجود ندارد. 077در فرش 

 شانه خواهد بود. 077شانه تبدیلی بهتر از فرش طرح  077کیفیت فرش  اما از نظر

 شانه واقعی: 077فرش 

شانه  077خواهد بود و شما  077شانه واقعی ماشینی بافنده فرش دقیقا ماشین فرش  077در فرش 

 واقعی را می توانید روی فرش پیاده سازی کنید.



برای پیاده سازی چنین نقشه ای حتما باید از الیاف  در نتیجه نقشه ریز بافت تری خواهید داشت ، لذا

 اکرولیک هیت ست شده که مرغوب ترین الیاف مصنوعی در فرش ماشینی می باشد استفاده کنید.

شانه دستباف گونه خواهید داشت که از نظر  077شانه واقعی یک فرش  077پس شما در فرش 

 ظاهری شبیه فرش دستباف خواهد داشت. کیفیت براحتی با فرش دستباف برابری می کند و نیز

 

 شانه واقعی از سایر موارد: 077نحوه تشخیص فرش 

  واقعی نقشه فرش براحتی نشان دهنده  077بدلیل بکار بردن الیاف مرغوب در فرش ماشینی

 کیفیت فرش خواهد بود.

  شانه واقعی بدلیل بکار بردن الیاف اکرولیک هیت ست شده , خاب فرش  077در فرش

 ندتری خواهید داشت.بل

  شانه دستباف گونه خواهید شد. 077با حساب کردن شانه و تراکم فرش براحتی متوجه فرش 

  شانه واقعی لذا وزن کمتری نسبت به سایر فرش  077بدلیل تراکم باالتر در فرش مشینی

 خواهند داشت. 077های 

 شانه : 077نحوه تشخیص الیاف اکرولیک در بافت فرش 

o .حالت کدری در فرش با نخ اکرولیک وجود ندارد 

o .حالت چسبندگی نخ خاب فرش اکرولیک وجود ندارد 

o .فرش با نخ اکرولیک بسیار لطیف می باشد 

o دست دانه دانه جدا می شود. نخ خاب فرش اکرولیک براحتی از زیر 

o .در فرش با نخ اکرولیک بوی پالستیک و مواد نفتی به هیچ عنوان نباید استشمام شود 

 :دستباف گونه شانه 077فرش  در خرید شناسایی برند های معتبر

 شانه کاشان 077ش فر 

  شانه مشهد 077فرش 

  شانه خاطره کاشان 077فرش 

  شانه نگین مشهد 077فرش 

 شانه دستباف گونه: 077خرید فرش 

شانه واقعی را نداشتید. سعی کنید به برندهای معتبر  077اگر به هر دلیلی توانایی تشخیص فرش 

 خرید و فروش فرش مراجعه نمایید.

 یکی از مکان های امن و مورد اعتماد فروش فرش می توان به فرش کاشان اشاره کرد.

 ا در هر شانه و تراکمی دارد.شهر فرش کاشان تولید گسترده فرش ر

 شانه واقعی به شما غالب کند. 077لذا اصال نیازی ندارد که شانه های پایین فرش را بجای فرش 



حتی اگر توانایی سفر به شهر فرش کاشان را نداشتید، برندهای فروش فرش کاشان را در شبکه های 

 مجازی پیدا کنید.

 اف گونه کاشان را با اطمینان درب منزل تحویل بگیرید.شانه دستب 077و تنها با یک کلیک ، فرش 

 


