
 شانه: 077معایب فرش  

 

 هیچ کاال و جنسی حتی اگر درجه یک باشد، بدون عیب و نقص نخواهد بود.

 لذا  هنگام خرید کاال بخصوص هنگام خرید فرش که کاالیی به نسبت گران و هزینه بر محسوب می شود باید دقت کنیم.

 کنیم.دقت در خرید فرش از این جهت می باشد که به کیفیت فرش اطمینان حاصل 

شانه دارد که متاسفانه  077باید با دقت بیشتری وسواس به خرج دهیم زیرا که یکسری ویژگی هایی فرش  077در خرید فرش 

 شانه محسوب شده است. 077جز معایب فرش 

 شانه: 077فرش 

 گره در یک متر از عرض فرش وجود داشته باشد. 077شانه به فرشی گفته می شود که  077فرش ماشینی 

 نظر نقشه جز فرش های زیر بافت و فرش دستباف گونه محسوب می شود. از

شانه و در عین حال بافت  077شانه وجود دارد اما بدلیل قیمت پایین تر فرش  077درست است که شانه های باالتری از فرش 

 شانه مقرون به صرفه تر می باشد. 077جدیدتری از این فرش ماشینی ، برای خرید فرش ، فرش 

 شانه: 077نواع بافت های فرش ا

 در سایر شانه های فرش ماشینی یک نوع وجود دارد.

 شانه داریم. 0077شانه و فرش  0077شانه ، فرش  0777شانه ، فرش  077بعنوان مثال یک نوع بافت از فرش 

 شانه چندین نوع بافت داریم. 077اما در بافت ماشینی فرش 

 شانه: 077از جمله انواع بافت ماشینی در فرش 

  شانه 077فرش طرح 

  شانه تبدیلی 077فرش 

  شانه واقعی 077فرش 

 شانه په از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت کامال با همدیگر متفاوت هستند. 077این سه نوع بافت فرش 

 خواهد بود.شانه واقعی  077شانه داریم ، بهترین نوع بافت ماشینی متعلق به فرش  077بین انواع بافت هایی که در فرش 

 منظور از بهترین بودن از نظر کیفیت می باشد.

 خواهد بود. 077شانه واقعی بیشتر از سایر بافت های فرش های  077لذا قیمت فرش 

 شانه: 077فرش طرح 

 شانه پیاده سازی می کنند. 077شانه می باشد ، و فقط نقشه ریز بافت را روی فرش  077این نوع فرش دقیقا فرش با شانه 

از نخ با قطر کم  و نازک استفاده شانه ، برای اینکه نقشه ریز بافت را بشود پیاده سازی کرد، باید  077ر بافت ریز از فرش د

 کرد.

 بهترین نوع نخ در فرش ماشینی که بافت فرش را ریز بافت می کند ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 د ، بهترین کیفیت را در بین الیاف فرش ماشینی خواهد داشت.این نخ عالوه بر نازکی و مقاومت باالیی که دار



 شانه تبدیلی: 077فرش 

 شانه که نوع جدید هستند ، دستگاه این قابلیت را دارد که بتوان شانه فرش را کمی باالتر رد. 077در دستگاه های بافنده فرش 

بوجود  077شانه تبدیلی کیفیت شانه و تراکم واقعی  077شانه ارتقا می دهند، اما هیچگاه در فرش  077لذا شانه فرش را به 

 نخواهد آمد.

 شانه واقعی: 077فرش 

 خواهد بود. 077شانه اقعی ، حتما ماشین بافنده فرش ، دستگاه فرش  077در بافت فرش 

 ست شده هستیم. را روی فرش پیاده سازی کنیم مجبور به استفاده از نخ اکرولیک هیت 077برای اینکه بتوانیم دقیقا شانه 

شانه واقعی ، نخ های ترکیبی از نخ اکرولیک هیت ست شده با سایر نخ ها با کیفیت پایین تر  077حتی نمیتوانیم در فرش 

 همزمان استفاده کرد.

 شانه واقعی باید صد در صد از نخ اکرولیک هیت ست شده استفاده کنید. 077یعنی شما در فرش 

 اقعی نسبت به سایر بافت ها:شانه و 077مزایا و معایب فرش 

  شانه اقعی بدلیل استفاده صد در صد نخ اکرولیک هیت ست شده در آن کیفیت بهتری از نظر باطنی خواهد  077فرش

 داشت.

  واقعی در بافت فرش کیفیت ظاهری بهتری خواهد داشت. 077شانه واقعی همچنین بدلیل شانه و تراکم  077فرش 

  شانه خواهد داشت. 077اقعی مسلما قیمتی بیشتر از نوع تبدیلی و طرح فرش شانه و 077از نظر قیمت فرش 

شانه تبدیلی و فرش  077شانه یعنی فرش  077شانه شده این است که سایر بافت های فرش  077چیزی که باعث عیب در فرش 

 .واقعی به فروش می رسانند 077شانه واقعی و به قیما فرش  077شانه  را بجای فرش  077طرح 

 شانه از سایر بافت ها حتما ضروری می باشد. 077لذا نحوه تشخیص فرش 

 شانه واقعی از سایر بافت ها: 077نحوه تشخیص فرش 

 شانه واقعی صد در صد الیاف اکرولیک دارد لذا باید توانایی تشخیص الیاف اکرولیک را داشته باشید. 077فرش 

 شانه: 077نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش 

شانه با نخ اکرولیک باید نخ خاب بصورت تفکیک شده و دانه دانه شده از زیر  077فرش را لمس کنید و زمان لمس کردن فرش 

 دست شما رد شود.

 دوما هنگام لمس فرش با نخ اکرولیک باید لطافت فرش مانند لطافت فرش با نخ پشم حس کنید و اصال اثر زبری نداشته باشد.

 تشخیص شانه و تراکم را داشته باشید.همچنین توانایی 

 از فروشنده فرش ماشینی اجازه بگیرید  و گوشه ای از نخ فرش ماشینی را آتش بزنید

بدین صورت که نخ اکرولیک هیت ست شده در مواجه با آتش بویی شبیه بوی موی سوخته خواهد داشت و خاکستر بجا ماننده از 

 د و بدون سفتی خواهد داشت.نخ اکرولیک هیت ست شده حالت پودر مانن

 فرش را بو کنید ، در فرش با نخ اکرولیک هیت ست شده اصال نباید بوی پالستیک و بوی مواد نفتی به مشام برسد.

 

 نحوه تشخیص شانه و تراکم فرش ماشینی:

 برای بهتر تشخیص دادن شانه و تراکم فرش ماشینی را به پشت کنید.



 به صورت زیر:سپس شروع به شمردن گره ها کنید 

شانه واقعی باید  077گره داشته باشی و برای تراکم فرش  07عرض فرش باید  در ده سانت ازبرای حساب کردن شانه فرش 

 گره در ده سانت از طول فرش داشته باشید. 077

 شانه: 077نکته پایانی مقاله معایب فرش 

 شانه محسوب نمیشود. 077د جز عیب فرش شانه تولید شو 077اینکه انواع کیفیت ها  و بافت ها از فرش 

 077را به قیمت فرش  077تبدیلی و طرح  077اما مشکل اینجاست که برخی فروشندگان سودجو فرش ماشینی ، فرش های 

 واقعی به فرشنده غالب می کنند.

 نان حاصل کنیدشانه حتما از لحاظ کیفیت نخ ، هم از لحاظ کیفیت شانه و تراکم فرش اطمی 077پس موقع خرید فرش 


