
 باالترین شانه فرش ماشینی:

 در انتخاب و خرید فرش ماشینی توسط خریداران عوامل زیادی دخیل اند

 خریداران فرش ماشینی ابتدا بر حسب سلیمه و کاربرد خود از فرش ، الدام به خرید فرش ماشینی می نمایند.

 در نتیجه ظاهر فرش ماشینی ابتدا بیشتر برایشان اهمیت دارند.

 عواملی هستند که در ظاهر و کیفیت ظاهری فرش ماشینی دخیل اند.یکسری 

 می خواهیم در این مماله کیفیت ظاهری فرس ماشینی را مورد نمد و بررسی لرار دهیم.

 فرش ماشینی:

امروزه بدلیل پیشرفت بدون ولفه و روز افزون در زمینه بافت فرش ماشینی ، عوامل زیادی در کیفیت فرش ماشینی تاثیر 

 ذارند.گ

 بطوری که عوامل موثر بر کیفیت فرش ماشینی را به دو گروه عمده دسته بندی کرده اند:

 کیفیت ظاهری فرش ماشینی 

 کیفیت باطنی فرش ماشینی 

 در این مماله سعی داریم در مورد ظاهر فرش ماشینی صحبت کنیم.

 کیفیت ظاهری فرش ماشینی:

 بسیار برای خریداران فرش مهم تر و چشم گیر تر از باطن فرش می باشد.از این نکته نباید گذشت که ظاهر فرش ماشینی 

 چرا که در خرید فرش ماشینی ابتدا ظاهر فرش ماشینی را نگاه می کنند و انتخاب میکنند.

 حتی بطوری که اگر دو فرش با دو کیفیت خوب و بد کنار هم باشد. اما ظاهر فرش ماشینی با کیفیت خوب را نپسند آن فرش را

 انتخاب نمی کنند.

 عوامل موثر بر کیفیت ظاهری فرش ماشینی عبارتند از :

 شانه فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 

 طرح و نمشه فرش ماشینی 

 شانه فرش ماشینی:

 شانه فرش ماشینی یک لسمتی از دستگاه بافنده فرش می باشد.

 شانه فرش ماشینی ارتباط مستمیم با نخ خاب فرش دارد

 از عرض فرش ماشینی را شانه فرش می گویند.الع تعداد گره های نخ خاب در بافت یک متر در و

 و در والع نخ خاب نخی است که در رویه ی فرش ماشینی است و شما آنر می بینید.

 شانه فرش باعث می شود نمشه فرش بطور ریزتر و دلیمتری خودش را نشان دهد.

 بیشتر باشد وضوح بیشتری از نمشه فرش ماشینی خواهیم داشت. بنابراین هرچه تعداد گره های نخ خاب

 بنابراین شانه های باال در فرش ، فرش ماشینی شما ره تبدیل به فرش دستباف گونه می کنند.

 نحوه تشخیص شانه فرش ماشینی:

 اشد.همانطور که ذکر کردیم شانه فرش تعداد نخ ها و گره های نخ خاب فرش در عرض یک متر از فرش می ب

 گره داشته باشیم. 05سانت فرش باید  055شانه ما در  055لذا بعنوان مثال در فرش 

 فرش ماشینی مطمین شویم کافیست طبیك مراحل زیر پیش رویم: 055حال اگر بخواهیم از شانه 



 ابتدا فرش را به پشت کنید چرا که گره ها در پشت فرش واضح تر شمرده می شوند. و لابل تفکیک اند.

 سانت از عرض فرش ماشینی را جدا کرده و عالمت بزیند ده

 شروع به شمردن گره ها در این ده سانت کنید.

 گره داشته باشید. 05در ده سانت از عرض فرش باید 

 05گره داریم پس در ده سانت از فرش ماشینی باید  055در والع گفتیم در صد سانت فرش ماشینی  0555در فرش  ماشینی  

 گره باشد.

 انواع شانه های متداول در فرش ماشینی:

 امروز طیف گسترده ای از شانه و تراکم روی فرش ماشینی لابل پیاده سازی می باشد.

 اما مهم اینجاست که دلیما شانه مورد نظر روی فرش پیاده سازی شود بدون کمی و کاستی

 اهر فرش ماشنیی است.در والع دستگاه بافنده فرش ماشینی بطور غیر مستمیم تاثیر گزار بر ظ

 چرا که هرچه دستگاه بافنده فرش ماشینی پیشرفته تر باشد پیاده سازی دلیك شانه فرش ماشینی بهتر انجام خواهد گرفت.

 شانه های متداول در فرش ماشینی از ابتدا تا به امروز:

 335 

 445 

 055 

 055 

 0555 

 0055 

 0055 

 باالترین شانه فرش ماشینی:

 باالترین شانه فرش ماشینی تا به امروز می باشد. 0055توان گفت که شانه فرش  پس ذکر موارد فوق می

 گره داریم. 005ما  0055در والع در یک متر یا بعبارتی در صد سانت از فرش ماشینی 

 پس یک بافت بسیار بسیار ظریفی از فرش ماشینی خواهیم داشت.

 گره را جا داد. 005ک و ظریف باید باشند چرا که در صد سانت بتوان شانه بسیار ناز 0055لذا الیاف بکار برده شده در فرش 

 شان که هم نازک است و هم کیفیت باالیی دارد ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد. 0055بهترین الیاف برای فرش 

 این نخ کامال شبیه به نخ ابریشم می باشد چرا که هم نازک و براق است و هم بسیار مماوم است.

 شانه بسیار شبیه به فرش دستباف ابریشمی می باشد. 0055فرش لذا 

 شانه مسلما با یک تفاوت بسیار باالیی بسیار بیشتر از سایر فرش های ماشینی می باشد. 0055لیمت فرش 

عروس شانه جنبه کاربردی دارد و باید تنها در اتاق مهمان و پذیرایی و فرش جهیزیه  0055لذا اصال نمی توان گفت که فرش 

 استفاده کرد.

 شانه و به وضح لابل پیاده سازی اند. 0055در والع نمشه های شلوغ درهم براحتی روی فرش 

 مزایای باالترین شانه فرش ماشینی:

 مسلما هر محصولی اگر باالترین کیفیت را نیز داشته باشد بر حسب نیاز شما یکسری مزایا و معیبی خواهد داشت.

 نه عبارتند از:شا 0055اما مزایای فرش 

o ..نمشه بسیار زیر و واضح بطوری که فرش دستباف گونه تحویل شما می دهد 



o جنس نخ اعالی اکرولیک هیت ست شده در بافت فرش ماشینی 

 معایب باالترین فرش ماشینی:

شانه با  0055در انتخاب و خرید فرش شما باید بر حسب کاربرد خود فرش را تهیه کنید. لذا برای کاربردهای معمولی فرش 

 توجه به لیمت آن ممرون به صرفه نخواهد بود.

o  شانه 0055لیمت بسیار باالی فرش 

o  شانه که جنبه کاربردی به فرش نمی دهد. 0055همچنین نازکی و ظرافت فرش 

مناسب لذا برای مکان های شلوغ با پاخور باال مانند فرش اتاق کار و یا فرش اتاق کودک و نوجوان و یا سجاده فرش اصال 

 نیست.

 شانه مناسب می باشد. 0055لذا در موارد خاص برای اتاق مهمان و فرش جهیزیه عروس فرش 

 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی فرش ، تعداد نخ های رنگ شده در بافت فرش ماشینی  اند.

ماشینی بیشتر باشد فرش خوش آب و رنگ تری و این نکته مسلما صحیح است که هرپه تعداد نخ های رنگ شده در بافت فرش 

 را خواهید داشت.

 طیف پالت رنگ بندی فرش ماشینی :

 6 

 8 

 05 

رنگ ، کیفیت ظاهری فرش ماشینی را باالتر می برد و هم پیاده سازی نمشه را بهتری می کند و وضوح  05مسلما فرش 

 بیشتری به نمشه فرش می دهد.

 طرح و نمشه فرش ماشینی:

 ش ما با دو مرحله روبرو هستیم:در نمشه فر

  طراح نمشه  فرش 

 پیاد سازی این نمشه 

 اگر نمشه فر ماشینی شما توسط خبره ترین افراد طزاحی شود و شما نتوانید این نمشه را بطور دلیك روی فرش پیاده سازی کنید. 

 فرش شما با یک فرش معمولی با نمشه های متفرله فرلی نخواهد کرد.در والع 

 بتوانید تشخیص دهید که نمشه فرش مناسب با چه شانه ای می باشد.باید 

 این نمشه فرش با چه شانه ای بهتر خواهد شد.

 دستگاه بافنده شما توان پیاده سازی دلیك این نمشه فرش را خواهد داشت.

 پالت رنگ بندی شما دلیك رنگ های موجد در نمشه فرش را روی فرش ماشینی پیاده سازی کنند.

 


