
 شانه: 0077و  0777شانه با فرش  077مقایسه فرش 

 مقاله می خواهیم تفاوت های فرش های ماشینی در شانه های مختلف را برای شما بازگو کنیم. در این

 ذکر این تفاوت ها باعث می شود شما زمان خرید فرش ، یک انتخاب مطمئن و درستی داشته باشید.

 تراکم های مختلف عبارتند از:تفاوت های عمده  فرش ها در شانه و 

  شانه نسبت به سایر فرش ها 077تفاوت ظاهری فرش 

  با سایر فرش ها 077تفاوت کیفی فرش 

  شانه با سایر شانه ها 077تفاوت در قیمت فرش 

 فرش ماشینی:

در ابتدای بافت فرش ماشینی در دهه پنجاه در شهر فرش کاشان توسط کارخانه حریر مخمل ، تنها 

 و تراکم از فرش ماشینی شروع به بافت زده شد.یک شانه 

 بودند. 077و در تراکم  077شانه اولیه فرش های ماشینی 

 فرش های ماشینی به نسبت قیمت بسیار کمتر و به صرفه تر از فرش دستباف می باشند.

 لذا استقبال ار خرید فرش ماشینی بشدت رایج شد.

 ماشینی به چشم می خورد. بطوری که در هر منزل ایرانی ، قطعا یک فرش

 با استقبال از خرید فرش ماشینی ، پیشرفت های صنعتی در این حوزه بسیار زیاد شد.

 بطوری که انواع شانه و تراکم های فرش ماشینی به همراه صدها نوع طرح و نقشه بوجود آمد.

 یکی از تفاوت های فرش ماشینی در شانه و تراکم آن می باشد.

 شانه فرش ماشینی:

 بر خالف اینکه در چندین دهه پیش ، فقط یک شانه روی فرش ماشینی قابل پیاده سازی بود.

 امروزه انواع گسترده ای از شانه و تراکم روانه بازار شدند. 

 شانه فرش ماشینی چیست؟

 در واقع شانه به تعداد گره های عرضی فرش گفته می شود.

اید ببینیم چند گره داریم که این عدد تراکم عرضی بدین صورت که در هر متر افقی از فرش ماشینی ب

 یا همان شانه فرش را مشخص می کند.

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

 با افزایش شانه فرش ماشینی ، نقشه فرش ماشینی ریزبافت تر و دستباف گونه تر می شود.

 شینی به افزایش کیفیت ظاهری فرش ماشینی بسیار کمک می کند.در واقع شانه فرش ما

 نحوه محاسبه شانه فرش ماشینی:

 برای اینکه زمان خرید فرش ماشینی از شانه فرش اطمینان حاصل کنید کافیست که:



  ابتدا فرش را بر گردانید 

 .ده سانتی متر از عرض فرش را جدا کنید 

  سانتیمتر عرضی کنید.شروع به شمردن گره ها در این ده 

  ضرب کنید. 07هرچقدر گره داشتید در 

 .عدد حاصله شانه فرش ماشینی شما خواهد بود 

 شانه های متداولی که امروزه روز فرش ماشینی پیاده سازی می شوند. عبارتند از:

 447 

 077 

 077 

 0777 

 0077 

 0077 

 شانه: 077ویژگی فرش 

خواهد داشت و  077معنا که این فرش شانه  مشخص است بدین 077همان طور که از نام فرش 

می  0007گره خواهد بود، که تراکم متداوالین فرش ،  0777تا  0077چیزی بین  077تراکم فرش 

 باشد.

 جز شانه های جدید در فرش ماشینی محسوب می شود.

 رنگ و یا ده رنگ خواهد بود. 0شانه  077پالت رنگ بندی روی فرش 

 انه نسبت به شانه های باالتر از خود ، بافت درشت تری خواهد داشت.ش 077از نظر ظاهری فرش 

 ارتفاع نخ خاب باالتری نسبت به شانه های باالتر خواهد داشت و درنتیجه ضخیم تر خواهد بود.

 وزن بیشتری خواهد داشت. 0077و فرش   0777شانه نسبت به فرش  077همچنین فرش 

 باالتر نیز طبیعتا کمتر و به صرفه تر خواهد بود.شانه نسبت به شانه های  077قیمت فرش 

 شانه: 0777ویژگی فرش 

خواهد  0777همان طور که از نام این فرش مشخص است تعداد گره های عرضی در یک متر فرش 

 بود.

 خواهد بود. 0077تا  0777شانه بین  0777و نیز تراکم های متداول فرش 

 0777دارد این است که بدلیل بافت بسیار ریز فرششانه وجود  0777نکته ای که در بافت فرش 

 شانه باید قطر کمی داشته باشد. 0777شانه نوع نخ و الیاف بکار برده شده در فرش 

 بهترین نوع نخ موجود رد بازار فرش ماشینی می توان به نخ اکرولیک هیت ست شده اشاره .کرد.

 با شانه های باال هستند. این نوع نخ ها قطر کمی دارند و مناسب فرش های ماشینی



شانه بدلیل بکار برده شدن الیاف اکرولیک در آن صد در صد تضمین  0777بنابراین کیفیت فرش 

 شده می باشد.

 شانه می شود. 0777و همین عامل نخ فرش ماشینی ، یک عامل مهم در افزایش قیمت فرش 

 شانه: 0077فرش 

گره  0077در هر متر از عرض فرش ما باید  شانه در واقع بدین معنا می باشد که 0077فرش 

 داشته باشیم.

شانه  0077شانه حتما در بافت فرش  0777لذا نقشه فرش ما بسیار ریز بافت می شود و مانند فرش 

 می بایست از الیاف اکرولیک هیت ست شده استفاده کرد.

شانه به  0077کم فرش همچنین با افزایش شانه تراکم فرش نیز طبیعتا افزایش پیدا می کند و ترا

 گره نیز می رسد. 4777

 با افزایش تراکم فرش ماشینی ، مسلما تراکم و فشردگی فرش افزایش می یابد.

 اما از ارتفاع نخ خاب خاب با افزایش شانه و تراکم در فرش کاسته می شود.

 همچنین وزن فرش ماشینی با افزایش شانه کمتر می شود و فرش نازک تری خواهیم داشت.

 شانه: 0077و  0777شانه با فرش  077تفاوت فرش 

 این تفاوت ها از نظر های مختلفی می باشد از جمله:

 در ضخامت .0

 در لطافت .0

 در زیبایی .0

 در قیمت .4

 تفاوت در ضخامت:

همان طور که اشاره شد با افزایش شانه و تراکم فرش ، از ارتفاع نخ خاب کاسته شده و در نتیجه 

 کمتری خواهیم داشت.فرش نازک تر با وزن 

 0777اگر بدنبال فرش سبکی هستید که براحتی مفروش کنید و شست و شو دهید فرش با شانه های 

 انتخاب خوبی است. 0077و 

 شانه انتخاب خوبی است. 077اما اگر بدنبال ضخامت فرش هستید فرش 

باالیی دارد و مورد  در سجاده فرش ها بسیار استفاده می شود چرا که ضخامت 077معموال از شانه 

 پسند هیئت امنای مسجد میباشد.

 تفاوت در لطافت:

باید گفت که لطافت و نرمی این  0077و  0777بدلیل بکار بردن الیاف اکرولیک در شانه های 

 شانه خواهند بود. 077فرش بسیار بیشتر از فرش 



ید همین لطافت و زیبایی را شانه خود نیز از الیاف اکرولیک استفاده کن 077اما اگر در بافت فرش 

 دارا خواهد بود.

 تفاوت در زیبایی:

 خود عامل شانه فرش یک عامل مهم در ظاهر فرش می باشد.

 چرا که با افزایش شانه فرش شما بافت ریزتری خواهید داشت و فرش شما دستباف گونه خواهد شد.

 تفاوت در قیمت:

 قیمت فرش ماشینی افزایش خواهد داشت.مسلما با افزایش شانه و تراکم در فرش ماشینی ، 

 در واقع نمی توان گفت که حتی این افزایش قیمت حاصله از شانه فرش ، یک قیمت کمی خواهد بود.

شانه خواهد  0077و یا فرش  0777شانه بسیار کمتر و به صرفه تر از فرش  077یعتی قیمت فرش 

 بود.

 جمع بندی پایانی :

 رش با کدام شانه و تراکم کیفیت بهتری دارد.نمی توان صرفا گفت که کدام ف

 انتخاب شانه و تراکم فرش کامال بسته به کاربرد شما دارد.

 مسلما در مکان های شلوغ مانند محل کار و یا مسجاد فرش های با شانه ی باال مناسب نخواهند بود.

 لذا قبل از خرید فرش ماشینی ، کاربرد خود از فرش را کامال معین کنید.


