
 :واقعی شانه 077 فرش تشخیص

 یک فرش یا مشتقاتی از فرش مانند: گلیم فرش , فرش مدرن , فرش فانتزی , تابلو فرش یافت می شود.در منزل هر ایرانی حتما 

 لذا انواع تولیدی های فرش در سراسر بازار فرش ایران دایر شده اند.

 راین هنگام خرید فرش با انواع کیفیت ها و برند ها و قیمت های فرش ماشینی مواجه هستیم.بناب

 در این میان تشخیص یک فرش اصل بسیار به ما کمک شایانی می کند.

شانه واقعی می  077خیص فرش یکی از کیفیت های فرشی که در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم و به شما آموزش دهیم تش

 باشد.

 شانه: 077مراحل بافت فرش 

 شانه یک فرش جدید و با شانه و تراکم باال محسوب می شود. 077فرش 

 0077فرش شانه و  0777شانه نسبت به فرش  077شانه و در عین حال قیمت مناسب فرش  077با توجه به جدید بودن فرش 

 شانه 

 شانه می باشد. 077لذا در بین فرش های ماشینی پرفروش ترین فرش ، فرش 

 مراحل بافت این شرح در سه مرحله کلی خالصه می شود:

  شانه 077انتخاب نخ فرش 

  شانه 077بافت فرش 

  شانه 077مرحله آهار زنی فرش 

 شانه را به شما آموزش می دهیم. 077در ادامه تشخیص نخ فرش و تشخیص شانه و تراکم فرش ماشینی 

 شانه: 077انتخاب نخ فرش فرش 

 .می شوداوال که در فرش های ماشینی ، از الیاف مصنوعی بجای الیاف طبیعی استفاده 

 یت ها ی الیاف مصنوعی وجود دارد.در بازار فرش ماشینی موجود انواع کیف

 لیست الیاف مصنوعی موجود:

 پلی استر 

 اکرولیک هیت ست شده 

 پلی پروپلین 

 ورژن 

 تک نخ 

 بی سی اف 

 در بین این الیاف با کیفیت ترین نخ ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 ه و تراکم های باال بکار می رودشاناین الیاف فقط در بافت 

 الیاف اکرولیک به فرش ماشینی شما را کامال دستباف گونه می کند.

 کرولیک مقاومت باالیی در برابر رطوبت و نیز سوختگی دارد.الیاف ا

 شانه حتما باید نخ اکرولیک بکار برود. 077در بافت فرش 



 شانه: 077نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش 

 .نخ اکرولیک اگر در بافت فرش بکار رود نباید بوی پالستیک و مواد نفتی بدهد 

  بسیار نرم و پنبه مانند باید باشد بدون زبری نخ اکرولیک دربافت فرش 

 .نخ اکرولیک در بافت فرش را که لمس می کنید نباید چسبندگی داشته باشد 

 شانه: 077مرحله بافت فرش 

 رش پیاده سازی کرد.را باید دقیقا روی ف 0077با تراکم  077در مرحله بافت شانه 

 همچنین نقشه تابلو فرش باید بخوبی پیاده سازی شود و بدون هیچ عیب و نقصی

 یک دستگاه بافنده خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

 .اوال دقیقا شانه و تراکم را پیاده سازی کند 

 .دوما نقشه را بدون نقص پیاده سازی کند 

 رتب پیاده سازی کند.سوما گره ها را به یک اندازه و م 

 بیشتری به فرش تزریق می کنند که موجب استحکام هرچه بیشتر فرش می شود. ی جدید پودچهارما دستگاه بافنده ها 

 نحوه تشخیص شانه و تراکم:

 گره در عرض صد سانت یا یک متر فرش وجود دارد. 077در فرش ماشینی یعنی  077برای شانه 

 گره داشته باشیم. 07اگر ده سانت از عرض فرش را جدا کنیم باید  با این احتساب لذا

 صد سانت یا یک متر فرش وجود دارد. طولگره در  0077در فرش ماشینی یعنی  0077و برای تراکم 

 گره داشته باشیم. 007فرش را جدا کنیم باید  اگر ده سانت از قد با این احتساب لذا

 مرحله تکمیل و آهار:

 تکمیل فرش را بطور کامل بررسی می کنند اگر موقع بافت عیبی پیدا کند.در مرحله 

 مثال پارگی ریزی داشته باشد یا سوختگی در سطح فرش باشد بطور کامل رفو می کنند.

 همچنین اگر ارتفاع خاب فرش یکدست نباشد برش میزنند.

 د.و در نهایت به منظور استحکام فرش ماشینی ، آهار به فرش تزریق می شو

 در آخر اطراف فرش زیگزاگ می شود و دو طرف فرش ریشه دوزی می شود.

 شانه: 077انواع کیفیت های بافت فرش 

 شانه بطوری است که می توانند از پایین ترین کیفیت و تا باالترین کیفیت را تولید کنند. 077فرش 

 شانه آشنا شوید. 077با انواع کیفیت های فرش  077لذا هنگام خرید فرش 

 شانه: 077انواع بافت برای فرش 

  شانه تبدیلی  077فرش 

  شانه 077فرش طرح 

  شانه اصل 077فرش 

 در زیر برای هر کدام توضیحات کاملی ارائه می دهیم.



 شانه تبدیلی: 077فرش 

 شانه بافت زده می شود. 077این فرش دقیقا روی دستگاه بافنده فرش 

 می باشد و کمی شانه دستگاه باال برده می شود. 077انه حدودی شانه تبدیلی یک فرش با ش 077در واقع فرش 

 شانه را روی این فرش پیاده سازی می کنند. 077و نیز نقشه فرش 

 ، اصال از نخ مرغوب اکرولیک در بافت آن استفاده نمی شود.تبدیلی شانه  077فرش توجه داشته باشید بدلیل شانه پایین 

 شانه: 077فرش طرح 

 شانه بافت می شود. 077این فرش نیز دقیقا روی دستگاه فرش 

 است ولی تراکم دستگاه را باال می برند. 077در این نوع فرش شانه همان شانه 

 شانه روی این فرش پیاده سازی می شود. 077همچنین همان نقشه های فرش 

باز در این فرش از نخ اکرولیک در بافت فرش استفاده نمی شود و از سایر نخ های با کیفیت پایین تر در بافت فرش استفاده می 

 کنند

 شانه اصل: 077فرش 

 بافت زده می شود. 077فرش این فرش دقیقا با دستگاه بافنده 

 را دارا می باشد. 0077و تراکم  077این فرش دقیقا شانه 

 شانه برجسته پیاده سازی می شود. 077شانه ساده و فرش  077نقشه ی این فرش به دو صورت فرش 

 شانه حتما باید نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت آن استفاده کرد. 077بدلیل شانه و تراکم باالی فرش 

 شانه اصل: 077راه خرید فرش 

 شانه اصل را خربداری کنید ،  077ر با مطالب گفته شده باز یاد نگرفتید که چطور فرش اگ

 شانه بروید. 077پس به مراکز معتبر فروش فرش بروید و یا به درب کارخانه بافنده فرش 

 شانه: 077مراکز معتبر فروش فرش 

 فرش دیجی کاال 

 شهر فرش 

 آقای فرش 

 رای ایرانیس 

 شانه: 077کارخانجات معتبر فروش فرش 

 فرش نگین مشهد 

 فرش خاطره کویر کاشان 

 فرش فرهی 

 فرش بزرگمهر 

 فرش شاهرخ 

  فرش سلیمان 

 فرش محتشم 

 فرش قیطران 



 الزم به ذکر است بدانید که:

 رش در شهر فرش کاشان دایر هستند.اکثر کارخانجات معتبر فروش فرش و گلیم ف

مینان و به اگر برایتان مقدور بود می توانید به شهر کاشان سفر کنید و با رفتن به درب کارخانه فرش خود را با کیفیت قابل اط

 قیمت مستقیم درب کارخانه ای خریداری کنید.

 کلمات کلیدی:

فرش کاشان , فرش مشهد , فرش ماشینی کاشان , فرش ماشینی مشهد , قیمت فرش ماشینی دیجی کاال , قیمت فرش در شهر 

 فرش

 متری , فرش ماشینی مدرن 00متری , فرش ماشینی  9متری , فرش ماشینی  0فرش ماشینی 


