
 شانه اصل: 077شناخت فرش 

 با توجه به اینکه ایران قطب تولید فرش و صادر کننده فرش جهان می باشد.

 لذا شرکت های فرش و نیز صنعت فرش دستباف در ایران بسیار زیاد می باشد.

 شانه اصل از فرش غیر اصل بسیار مهم می باشد. 077در ایین میان تشخیص و شناخت فرش 

شانه نیز تاثیر  077شانه بلکه بر کیفیت فرش  077اصل نه تنها بر قیمت فرش چرا که شناخت فرش 

 گزار می باشد.

 همچنین شناخت تولید کنندگان معتبر فرش ماشینی نیز بسیار مهم می باشد.

 نحوه شناخت فرش اصل :

و متاسفانه بعضی سودجویان و دالالن فرش ، از اطالعات کم خریداران فرش سو استفاده می کنند 

فرش های بی کیفیت با نخ های با کیفیت پایین بجای فرش با نخ اکرولیک به خریداران فرش قالب 

 می کنند.

 همچنین قیمت تمام شده فرش های بی کیفیت با قیمت فرش اصل برابری می کند.

 در نتیجه شما هم از نظر کیفیت هم از نظر قیمت ضرر زیادی به شما تحمیل شده است.

 اصل دو نکته وجود دارد:برای خرید فرش 

 خرید از مراکز مورد اطمینان 

 شناخت و تشخیص فرش اصل از فرش غیر اصل 

 شانه اصل: 077تشخیص فرش 

شانه اصل چندین بعد و وجه وجود دارد که تک تک عوامل را باید پیش  077در تشخیص فرش 

 ببرید از جمله:

  شانه 077تشخیص نخ اعالی فرش 

  شانه 077تشخیص شانه و تراکم فرش 

 تشخیص نخ اعالی فرش:

بهترین نوع نخی در بازار فرش ماشینی وجود دارد و کیفیت آن با الیاف طبیعی برابری میکند نخ 

 اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 این نخ هم کیفیتی مشابه الیاف طبیعی دارد و هم ظاهری شبیه به الیاف طبیعی دارد.

 گونه می دهد. لذا به فرش ماشینی شما کیفیتی دستباف

 هم لذا شناخت و تشخیص نخ اکرولیک از سایر نخ ها بسیار مهم می باشد.

 اول اینکه باید بدانید چرا نخ اکرولیک کیفیت باالیی دارد؟

 مواد استفاده شده در نخ اکرولیک از پالستیک نیستند لذا بوی پالستیک و مواد نفتی ندارند.



 ماشینی می دهند. همچنین بسیار بافت نرم و لطیفی به فرش

 ظاهر این نخ بسیار شفاف می باشد و حالت کدری به فرش ماشینی نمی دهد.

 مقاومت این نخ در برابر حرارت و گرما و سوختگی بسیار باال می باشد.

 همچنین مقاومت این نخ در برابر سایش باالست بطوری که با پاخور زیاد حالت کوبیدگی نمی کیرد.

 نخ اکرولیک در برابر رطوبت و عدم جذب آب باالست.همچنین مقاومت باالی 

 نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی:

 ابتدای امر فرش ماشینی را لمس کنید :

 فرش شما هم باید بسیار لطیف باشد  و زبری نداشته باشد.

ت کوبیدگی هم نخ فرش ماشینی شما هنگام لمس کردن باید دانه دانه از زیر دست شما رد شود و حال

 و چسبندگی نداشته باشد.

 فرش را نگاه کنید:

خود الیاف اکرولیک هیت ست شده شفاف است و کدری ندارد ، لذا با مقایسه فرش با نخ اکرولیک و 

 فرش با نخ پلی استر براحتی متوجه خواهید شد که فرش با نخ اکرولیک شفاف تر است.

 فرش را بو کنید:

یاف اکرولیک هیت ست شده می باشد اصال بوی پالستیک و مواد اگر فرش شما صد در صد ار ال

 نفتی نباید بدهد.

 نخ فرش را آتش بزنید:

 از فروشنده اجازده بکیرید و گوشه ای از نخ فرش را آتش بزنید

اگر نخ شما هنگام سوختن بوی پالستیک بدهد و مانند سوختن پالستیک یگ گلوله سیاه رنگ سفت 

 شانه شما دیگر اکرولیک هیت ست شده نخواهد بود. 077بجا بگذارد ، نخ فرش 

اما اگر نخ فرش شما هنگام سوختن بویی شبیه بوی موی سوخته بدهد و خاکستری پودر مانند بجا 

 شانه شما اکرولیک خواهد بود. 077بگذارد در این صورت نخ فرش 

 شانه: 077تشخیص شانه و تراکم فرش 

را روی فرش  0077شانه و تراکم های باالیی جون  077انه اینکه در بافت فرش ماشینی دقیقا ش

 اجرا کنند بسیار مهم می باشد.

چرا که با افزایش شانه و تراکم فرش ، هم کیفیت ظاهری فرش باال خواهد رفت  و شما نقشه ریز 

 بافت تر و واضح تری از فرش خواهید داشت.

 شینی شما باالتر خواهد بود.هم کیفیت باطنی فرش باالتر خواهد رفت و تراکم فرش ما

 شانه را تشخیص دهید. 077لذا باید بتوانید شانه و تراکم واقعی فرش 

 شانه: 077آموزش تشخیص شانه و تراکم در فرش 



می باشد بدین معناست که در هر متر از ردیف افقی فرش  077زمانی که گفته می شود شانه فرش 

 گره خواهید داشت. 077شما 

 گره داشته باشید. 07از ردیف افقی فرش ماشینی را جدا کنید شما باید حتما  پس اگر ده سانت

می باشد بدین معناست که در هر متر از دریف عمودی  0077و زمانی که گفته می شود تراکم فرش 

 گره وجود دارد. 0077فرش شما 

 .گره داشته باشید 007پس اگر ده سان از ردیف عمودی فرش را جدا کنید شما باید 

 برای بهتر شمردن گره ها از پشت فرش شروع به شمردن گره کنید.

 :شانه اصل در یک کالم 077در یک کالم مهمترین مشخصات فرش 

 فرش با نخ اکرولیک بسیار نرم تر و لطیف تر و روشن تر خواهد بود.

 حین لمس کردن فرش با نخ اکرولیک ، نخ براحتی از زیر دست شما دانه دانه سر می خورد.

 شانه بسیار روشن و زنده تر هستند. 077رنگ های فرش اصل 

 شانه اصل استشمام نمی شود. 077بوی نفتی و مواد پالستیکی از فرش 

 شانه اصل ریزبافت تر و دستباف گونه تر می باشد. 077نقشه فرش 

 شانه اصل وزن فرش بدلیل تراکم باال کمتر خواهد بود. 077بدلیل تراکم باالی فرش 

شانه اصل از نوع غیر اصل آن بدلیل تراکم باال ارتفاع نخ  077ن ارتفاع خاب فرش ماشینی همچنی

 خاب کمتر خواهد بود.

 :خرید از مراکز مورد اطمینان

شانه  077اگر بتوانید فروشندگان برتر و معتبر و تولید کنندگات برتر کشوری در زمینه بافت فرش 

 شانه اصل نمایید. 077اقدام به خرید فرش اصل را پیدا کنید براحتی می توانید 

 ما در این مقاله دو مرکز معتبر خرید فرش را به شما معرفی می کنیم از جمله:

 فرش کاشان

 فرش مشهد

 

 شانه اصل کاشان: 077خرید فرش 

 شهر فرش کاشان از دیرباز مهد فرش دستباف و سپس فرش ماشینی بود.

 شینی در کشور را بخود اختصاص داده است.بطوری که قطب اول تولید کننده فرش ما

بطوری که چندین شهرک معتبر در زمینه بافت فرش ماشینی در شهر کاشان و حومه مشغول فعالیت 

 هستند.



 077بطوری که شما با مراجعه به هریک از این شهرک ها براحتی می توانید اقدام به خرید فرش 

 شانه اصل آن هم به قیمت تولیدی و عمده کنید.

 از جمله شهرک هایم عتبر بافت فرش در شهر فرش کاشان:

 شهرک سلیمان صباحی واقع در جاده قدیم کاشان و آران و بیدگل 

  قطب راوندی واقع در جاده کاشان و راوندصنعتی شهرک 

 شهرک صنعتی هالل در شهرستان آران و بیدگل 

 شهرک صنعتی امیرکبیر واقع در جعفرآباد 

 

 

 


