
 شانه: 0011خرید فرش 

 شانه می باشد. 0011در بین طرح های پرفروش فرش ماشینی ، یکی از این فرش ها که بسیار مشتری دارد خرید فرش 

شانه در واقع جز جدیدترین فرش های ماشینی می باشد و در واقع می توان گفت جز گران قیمت ترین فرش ماشینی  0011فرش 

 محسوب می شود.

 شانه را در این مقاله به شما آموزش می دهیم. 0011رید فرش شانه و نحوه خ 0011نحوه تشخیص فرش 

 شانه: 0011وه تشخیص فرش نح

 بدلیل انواه دستگاه های بافنده فرش ماشینی و نیز بدلیل انواع کیفیت های نخ فرش ماشینی ،

 تنوع زیادی هم در طرح و نقشه فرش خواهیم داشت. 

 و هم تنوع زیادی در کیفیت فرش ماشینی خواهیم داشت.

 ی مهم به چند دسته تقسیم می شوند:لذا فرش های ماشینی بر اساس یک سری ویژگی ها

 دسته بندی فرش بر اساس نخ 

 دسته بندی فرش بر اساس شانه و تراکم 

  دسته بندی فرش بر اساس پالت رنگ بندی 

 دسته بندی فرش بر اساس دستگاه بافنده 

  نوع بافتدسته بندی فرش بر اساس 

 شانه را به شما آموزش می دهیم: 0011در ادامه نحوه تشخیص بهترین ویژگی فرش 

 دسته بندی فرش بر اساس نخ:

 نخ های بکار رفته در فرش بر سه نوع هستند:

 نخ تار 

 نخ پود 

 نخ خاب 

 تشکیل می دهد. نخ اصلی در بافت فرش ماشینی ، نخ خاب می باشد ، نخ خاب یا نخ ریشه عمده ترین و اصلی ترین نخ فرش را

 این نخ همان نخی است که در ظاهر فرش وجود دارد بنابراین باید بهترین کیفیت را داشته باشد.

 همچنین بدلیل بافت ماشینی فرش حتما باید از الیاف مصنوعی استفاده شود.

 الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش نیز کیفیت های گسترده ای دارد از جمله:

 نخ اکرولیک صد در صد هیت ست شده 

 نخ ورژن 

 نخ پلی پروپلین 

 تک نخ 

 نخ بی سی اف 

 شانه ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد. 0011بهترین نخ ریشه و یا نخ خاب برای بافت فرش  

 را ایجاد می کند.رش تاثیر گزار است و یک فرش دستباف گونه فنخ اکرولیک هیت ست شده عالوه بر اینکه در ظاهر 

 بر کیفیت باطنی فرش نیز تاثیر گزار است به طوری که عایق خوبی هم در برابر سوختگی و هم در برابر رطوبت می باشد.



 

 نخ تار و پود:

 نخ تار و پود جز نخ های جانبی فرش هستند ولی حتما باید در بافت فرش باشند.

 ودی و بورت افقی به دور نخ خاب پیچیده می شوند و موجب استحکام نخ خاب می شوند.نخ تار و پود به صورت عم

 جنس نخ تار وپود در فرش ماشینی:

 نخ پنبه 

 نخ جوت 

 نخ فیالمنت 

  نخ پلی استر 

 نخ پنبه وو نخ فیالمنت می باشد. شانه 0011 بهترین نخ تار و پود برای فرش ماشینی

 م:دسته بندی فرش بر اساس شانه و تراک

 شانه و تراکم فرش بر می گردد مراحل بافت فرش

 شانه فرش گره های عرضی فرش می باشد و تراکم فرش گره های طولی فرش است.

 شانه فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهریی فرش است و تراکم فرش تاثیر گزار بر کیفیت باطنی فرش است.

 یک فرش ریز بافت تر و دستباف گونه به شما می دهد. 00111بطوری که شانه 

 شانه حتما تراکم نیز باید به تناسب شانه فرش باال برود. 0011برای فرش 

 نباید داشته باشد. 0111شانه ، تراکم زیر  0011بطوری که فرش 

 وجود دارد این است که: 0111شانه با تراکم  0011نکته ای که در مورد فرش 

 با افزایش شانه و تراکم درست است که بافت ریز تر و فشرده تری را خواهیم داشت.

تر می شود و در نتیجه در شانه و تراکم های باال فرش نازک ضمن اینکه هرچه فرش فشرده تر شود ، ارتفاع نخ خاب فرش کم

 تر و به اصطالح توپر تری را خواهیم داشت.

 فرش بر اساس پالت رنگ بندی فرش: دسته بندی

 پالت رنگ بندی همان نخ های رنگی فرش ماشینی می باشد.

 اینکه چند تا نخ رنگی در بافت فرش ماشینی بکار می رود.

 رنگ است. 01تا  5ینی بین طیف نخ های رنگی در بافت فرش ماش

 مسلما هرچه نخ های رنگی فرش ماشینی بیشتر باشد ، فرش زیباتری از نظر ظاهریی را خواهیم داشت.

 دسته بندی فرش بر اساس دستگاه بافنده:

 :هم می باشد از چند جهتدستگاه بافنده فرش ماشینی بسیار م

 .یکی اینکه یک دستگاه خوب شانه و تراکم را دقیقا اجرا می کند 

 .دوم اینکه پود بیشتری به دستگاه تزریق می شود 

 .سوم اینکه نقشه فرش ماشینی بهتر پیاده سازی می شود و نقصی نخواهد داشت 



 یل می باشد.وندواهر و وبهترین دستگاه بافنده فرش ماشینی متعلق به دستگاه بافنده شون

 دسته بندی فرش بر اساس نوع بافت:

 دو نوع بافت را از فرش ماشینی داریم:

  بافت ساده 

 بافت برجسته 

 بافت ساده فرش:

 بافت ساده فرش ماشینی یعنی نخ های خاب فرش ساده و یکدست بافت زده می شوند.

 بدون رو زدگی و باال زدگی

 فرش:بافت برجسته 

 بافت برجسته فرش بدین شکل است که قسمت هایی از فرش برجسته پیداست.

م برجسته می کنیم مانند گل های قالی یا ترنج یا حاشیه فرش های برجسته بطوری هستند که قسمت هایی از فرش را که بخواهی

 ها

 شانه ساده بافت زده می شود 0011شانه گل برجسته ، دقیقا مانند فرش  0011فرش 

 شانه گل برجسته و ساده در نوع نخ بکار رفته در فرش است. 001تفاوت فرش 

 برجسته کنیم با نخ هایبالک بافت می زنیم.قسمت هایی از فرش را بخواهیم 

 نخ هایبالک نخی است که به گرما و رطوبت واکنش نشان می دهد.

 بطوری که بافت فرش برجسته دقیقا مانند بافت فرش ساده می باشد.

فت فرش فشرده و فرش وارد مرحله آهار می شود و تحت رطوبت و گرما قرار می گیرد نخ های هایبالک در با مانی کهاما ز

 برجسته  می شوند.

 شانه: 0011نحوه خرید فرش 

 شانه را تهیه می کنید چه می خواهد برندهای معتبر فرش ماشینی مانند: 0011 شما از هر برندی که فرش

 شانه را تشخیص دهید. 0011شانه کاشان باید بتوانید کیفیت فرش  0011شانه مشهد باشد و یا فرش فرش  0011فرش 

 طبق نکات گفته شده سه اصل در تشخیص فرش:

 .یکی نخ فرش می باشد 

 اشد.یکی شانه و تراکم فرش می ب 

 .یکی پالت رنگ بندی فرش می باشد 

 .یکی کیفیت دستگاه بافنده فرش می باشد 
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