
 فرش چند شانه خوب است؟

 چه نکاتی را باید در نظر بگیریم که فرش با کیفیتی داشته باشیم؟ شدر هنگام خرید فر

 عامل دخیل اند از جمله: ندیندر انتخاب فرش خوب چ

 کاربرد شما از فرش چیست؟ 

 فرش با چه نخی خوب است؟ 

 فرش چند شانه خوب است؟ 

 فرش با چه تراکمی خوب است؟ 

 فرش با چه دستگاه بافنده ای خوب است؟ 

 با در نظر گرفتن عوامل فوق، می توانیم فرش خوب با بهترین کیفیت را خریداری کنیم.

 عوامل موثر در انتخاب فرش خوب:

با دلت این عوامل را یکسری عواملی وجود دارند که هنگام مولع انتخاب فرش نسبت به سایر عوامل مهم تر می باشند و باید 

 بررسی کنیم و یاد بگیریم:

o کاربرد شما از فرش چیست؟ 

o کدام نخ برای فرش ماشینی خوب است؟ 

o فرش چند شانه خوب است؟ 

o فرش با چه تراکمی خوب است؟ 

o فرش با چه دستگاه بافنده ای خوب است؟ 

o فرش با چه وزنی خوب است؟ 

 کاربرد شما از فرش چیست؟

 نی می خواهید و چه کاربردی از فرش را در نظر دارید.ابتدای خرید فرش باید بدانید فرش را برای چه مکا

 فرش با توجه به مکانی که مفروش می شود از نظر طرح و نمشه و کیفیت کامال متفاوت است.

 بعنوان مثال:

، فرش  شانه 0111لذا فرش با شانه های باال مثال فرش  در فرش جهیزیه عروس، زیبایی مهم تر از کاربرد آن میباشد

 شانه انتخاب مناسبی است. 0011شانه ، فرش 0011

 ، فرش فانتزی و فرش مدرن بهترین انتخاب است. و نوجوان در فرش اتاق کودک

 بهترین انتخاب است. ، گبه در فرش اتاق خواب نیز فرش مدرن

 در فرش آشپزخانه ، گلیم فرش بهترین انتخاب است.

 شانه که ضخامت بیشتری دارند مناسب تر است. 011شانه و فرش  011ن مانند فرش در سجاده فرش ، فرش با شانه های پایی

 کدام نخ برای فرش ماشینی خوب است؟

 امروزه در بازار فرش ماشینی الیاف های مختلفی وجود دارند.

 اما بین این الیاف ها تنها الیاف مصنوعی که به الیاف طبیعی شبیه است چه از نظر کیفیت و چه از نظر ظاهر 

 میتوان به نخ اکرولیک هیت ست شده اشاره کرد.

 به الیاف پشم و و ابریشم میباشد. حاظ شبیهنخ اکرولیک هیت ست شده از هر ل



 مزیت نخ اکرولیک نسبت به سایر نخ ها:

ظاهر نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی بگونه است که فرش ماشینی را تبدیل به فرش دستباف گونه می کند و فرش ماشینی 

 کامال شبیه به فرش دستباف خواهد شد. شما

ستیکی و نفتی استفاده کیفیت نخ اکرولیک شبیه به الیاف مو می باشد بطوری که در بافت نخ اکرولیک به هیچ عنوان از مواد پال

 نشده است.

و به فرش لطافت بدون چسبدگی دانه دانه و تفکیک شده از زیر دست رد می شود  نخ اکرولیک ، بافت فرش افرش ماشینی بدر 

 و نرمی می دهد بدون زبری 

 ممامت نخ اکرولیک در برابر گرما و سوختگی

 مماومت نخ اکرولیک در برابر سرما و رطوبت  بیدخوردگی

 نخ اکرولیک در برابر پاخور باال، بطوری که با پاخور باال حالت کوبیدگی و موکت مانند نمی گیرد. مماومت

 تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی:

 با لمس فرش ماشینی اوال باید نرمی نخ فرش را بدون زبری حس کنید.

 دست رد شود و بهم نچسبد. همچنین باید نخ خاب فرش دانه دانه هنگام لمس شدن فرش از زیر

 با بو کردن فرش نباید بوی پالستیک و مواد نفتی حس کنید.

تن نخ اکرولیک با آتش زدن گوشه ای از نخ فرش باید بویی شبیه بوی موی سوخته استشمام شود و خاکستر بجا مانده از آتش گرف

 باید پودر شود و گلوله سفت سیاه برجا نماند.

 فرش چند شانه خوب است؟

 شانه فرش ماشینی اثر متمابلی بر کیفیت ظاهری فرش دارد.

 می کند. بطوریکه با افزایش شانه در فرش نمشه فرش واضح تر و ریز بافت تر جلوه

 اینکه کدام شانه برای فرش ماشینی خوب است بستگی به نیاز شما از فرش دارد.

 بعنوان مثال برای فرش جهیزیه عروس ، شانه های باال که حالتی دستباف گونه به فرش می دهند بهترین انتخاب است.

شانه  011شانه و فرش  011فرش با شانه های به نسبت پایین مانند فرش مانند مسجد سجاده برای مکان های با رفت و آمد باال 

 کفایت می کند.

 فرش با  چه تراکمی خوب است؟

 استخکام فرش خواهد بود.در فرش ماشینی تاثیر گزار بر تراکم های باال

ستحکام نخ خاب فرش ماشینی همان طور که از نام تراکم فرش مشخص است با افزایش تراکم فرش ماشینی ، تراکم فرش و ا

 بیشتر خواهد شد.

 با افزایش تراکم و فشردگی در تراکم فرش از ارتفاه نخ خاب کاسته می شود در نتیجه وزن فرش سبک تر خواهد شد.

 لذا به لطع نمی توان گفت سبکی فرش دلیل بر بی کیفیت بودن فرش می باشد.

 فرش با چه دستگاه بافنده ای خوب است؟

 بهترین دستگاه بافنده در بافت فرش ماشینی ، متعلك به دستگاه شونهر آلمان و وندویل بلژیک می باشد.



 پیشرفته بودن دستگاه بافنده فرش ماشینی باعث می شود بهترین کیفیت شانه و تراکم دلیما روی فرش اجرا می شود.

 همچنین دستگاه های پیشرفته دو الیه پود وارد فرش ماشینی می کنند که فرش را مستحکم تر می کند.

 فرش با چه وزنی خوب است؟

 عوامل مختلفی در وزن فرش تاثیر گزارند از جمله:

o نخ فرش 

o تراکم فرش 

o دستگاه بافنده فرش 

 ای وزن فرش در هر متر تعیین می کنند.لذا با توجه به این سه عامل مهم استانداری بر

 شانه خواهد داشت. 011شانه مسلما وزنی متفاوت تر از فرش  011بعنوان مثال فرش 

 بسته به کاربردی که از فرش در نظر دارید وزن فرش را تعیین کنید.

 بعنوان مثال برای سجاده فرش وزن فرش و ضخامت فرش بدلیل پاخور باال مهم می باشد . 

 ت امنای مسجد بر این عمیده اند که سجاده فرش باید ضخیم باشد.و هیئ

 فرش چند شانه خوب است؟نکته پایانی مماله 

 یم شانه و تراکم باال در فرش صرفا خوب است و بهترین است نه نمی توان گفت.یاینکه بگو

 مسلما با افزایش شانه و تراکم فرش ماشینی ، لیمت فرش نیز بیشتر خواهد شد.

 دتان نیاز نیست هزینه زیادی را برای فرش ماشینی پیاده سازی کنید.بنابراین با توجه به کاربر

 

 

 


