
 شانه: 077خرید فرش 

 در زمان خرید فرش ماشینی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

 شانه در چیست؟ 0077شانه و فرش  0777شانه و فرش  077شانه و فرش  0077تفاوت فرش 

 از کجا فرش ارزان قیمت ولی در عین حال مرغوب تهیه کنم؟

 از کدام برند ، فرش ماشینی را تهیه کنیم؟

 شانه: 077 فهرست مطالب خرید فرش

 در فرش ماشینی چه تاثیری دارد؟ و تراکم تفاوت شانه 

 فرش با شانه و تراکم باال بهتر است یا خیر؟ 

 شانه کدام است؟ 077هترین الیاف برای بافت فرش ب 

  شانه به چه صورت است؟ 077انواع بافت فرش 

 از چه برندی فرش تهیه کنیم؟رش کاشان یا فرش مشهد؟ ف 

 نحوه نگهداری فرش به چه صورت است؟ 

 در ادامه مقاله به سواالت باال پاسخ می دهیم:

 تفاوت شانه و تراکم در فرش چه تاثیری دارد؟

 اولین موضوع قابل توجه در خرید فرش ، تفاوت تراکم فرش می باشد.

 فرش دارای دو تراکم است: تراکم طولی و تراکم عرضی

 شانه تعداد گره های بافت زده شده در عرض یک متر از فرش می باشد.رش را شانه می گویند ، تراکم های عرضی ف

 تراکم های طولی فرش را تراکم می گویند ، تراکم تعداد گره های بافت زده شده در طول یک متر از فرش می باشد.

 شانه فرش تاثیر گزار بر ریز بافت شدن فرش و دستباف گونه شدن فرش می شود.

 تراکم فرش تاثیر گزار بر فشردگی و استحکام نخ خاب فرش می باشد.

 شانه و تراکم:یک راه ساده برای تشخیص 

 .گره وجود داشته باشد 007فرش باید عرض سانتی متر از  07شانه معرفی می شود در  0077برای مثال اگر فرش 

 می باشد. 0777و باالترین تراکم  0077امروزه باالترین شانه فرش 

 بحث تبلیغاتی دارد. 0777یا تراکم  0077شانه و تراکم های ذکر شده مانند 

 فرش با شانه و تراکم باال بهتر است یا خیر؟

 می شود و ثانیان اینکه نازک تر می شود.هرچه شانه و تراکم فرش باالتر رود اول اینکه ریز بافت تر 

 چرا که با افزایش تراکم نخ خاب فشرده تر می شود و از ارتفاع نخ خاب کاسته می شود.

شانه  0777شانه و یا فرش  077اگر در منزل کودک دارید و روی فرش خیلی نشست و برخاست می کنید بسراغ فرش ماشینی 

 بروید.

 دارند.شانه  0077شانه و  0077چرا که این فرش ها ضخامت بیشتری نسبت به فرش 

 شانه کدام است؟ 077بهترین الیاف برای بافت فرش 



 الیاف بکار رفته در فرش ماشینی باید الیاف تماما مصنوعی باشد یعنی از الیاف  طبیعی مانند پشم و پنبه نمی شود استفاده کرد.

 الیاف طبیعی فقط در فرش دستباف گونه استفاده می شود.

 ترین الیاف مصنوعی در بازار فرش ماشینی ، الیاف اکرولیک هیت ست شده می باشد.در یک کالم به

الیاف اکرولیک هیت ست شده بر خالف سایر الیاف های مصنوعی ، اصال مواد نفتی و مواد پالستیکی در بافت آن بکار نرفته 

 است.

 در یک کالم الیاف اکرولیک هیت ست شده بافتی شبیه به کراتین مو دارد.

 در برابر فشار و گرما دارند و رطوبت را بخود جذب نمی کنند.لیاف اکرولیک هیت ست شده استحکام باالیی ا

 همچنین بوی پالستیک و مواد نفتی ندارند و لذا ایجاد حساسیت و آلرژی نمی کنند.

 شانه به چه صورت است؟ 077انواع بافت فرش 

 شانه است که در انواع و اقسام طرح ها تولید می شود. 077در بین شانه های فرش ماشینی ، تنها فرش ماشینی 

 شانه سه نوع روش متفاوت در بافت داریم : 077برای یک فرش ماشینی 

  شانه تبدلی 077فرش 

  شانه 077فرش طرح 

  شانه واقعی 077فرش 

 شانه تبدیلی: 077فرش 

 .می کنند 077شانه را تبدیل به دستگاه فرش  077دستگاه های فرش ماشینی 

 شانه افزایش شانه و تراکم را خواهیم داشت. 077لذا در دستگاه های فرش 

 می باشد. 007تا  07برسانند و شانه فرش حدودا  077ولی دقیقا نمی توانند دستگاه را به شانه 

نه تبدیلی استفاده می کنند ، کیفیت پلی استر و ورژن دارد و بخوبی الیاف اکرولیک نخواهد شا 077الیافی که در فرش همچنین 

 بود.

 و قیمت کمتری را خواهد داشت. شانه واقعی نخواهد بود 077شانه تبدیلی مانند قیمت فرش  077لذا قیمت فرش 

 شانه: 077فرش طرح 

 شانه بافت زده می شود. 077فرش ماشینی  را دارد و با دستگاه 077این فرش دقیقا همان شانه 

 شانه می باشد. 077ولی نقشه فرش بر اساس نقشه های فرش 

 شانه واقعی نخواهد بود. 077فرش  شانه به کیفیت الیاف 077و لذا الیاف بکار برده در فرش طرح 

 شانه می باشد. 077شانه نیز تقریبا مانند قیمت فرش  077قیمت فرش طرح 

 شانه واقعی: 077فرش 

 می باشد. 077شانه واقعی دستگاه بافنده ، دقیقا همان دستگاه فرش ماشینی  077در فرش 

 فرش پیاده سازی می شوند.لذا شانه و تراکم دقیقا روی 

 ، حتما الیاف بکار رفته در آن باید از الیاف اکرولیک هیت ست شده باشند. 077بدلیل شانه باالی 



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

 فرش کاشان یا فرش مشهد؟ بهترین برند فرش ماشنیی کدام است؟

 نام تجاری معتبر الزمه ی خرید فرش اصل می باشد.اگر چه برند و 

اما بسیاری از شرکت های تولیدی فرش نیز هستند که شاید نامی پر آوازه نداشته باشند ولی در عین حال فرش های با کیفیتی  

 تولید می کنند.

 ر خود جای داده است.واع واحد های تولیدی فرش و محصوالت فرشی را دنادو شهر فرش کاشان و فرش مشهد که 

درصد واحد های تولیدی فرش مستقر در شهر فرش کاشان و فرش مشهد جز بهترین تولید  07تقریبا می توان به جرئت گفت که 

 کننده های فرش ماشینی هستند.

 هاد می دهیم.ن پیشنالذا برای خرید عمده فرش و یا خرید تکی فرش سفر به این دو شهر را یه شما عزیز

 نحوه نگه داری فرش چگونه است؟

 اگر شما بهترین برند فرش با بهترین و درجه یک ترین فرش را تهیه کنید ولی مراقبت الزمه را از فرش نکنید.

 عمر فرش شما از عمر یک فرش بی کیفیت نیز کمتر خواهد شد.

 لذا فرش نیز مانند هر کاالی دیگری مراقبت های خاص خود را دارد.

 د اول اینکه مطمئن شوید فرش را در مکانی مفروش می کنید که رطوبت وارد آن نمی شو

 چرا که اگر بهترین نخ را در بافت فرش بکار ببرید ولی باز در معرض رطوبت باشد فرش دچار پوسیدگی می شود.

 ش کوبیده و پاره می شود.ثانیا پایه هایم بل و اجسام سنگین را روی فرش قرار ندهید چرا که به مرور زمان فر

 حداقل هفته ای یکبار فرش را بخوبی تمیز کنید و لکه زدایی کنید.

 د فرش  را بلد نیستید دست نگه داریبرای شست و شوی فرش طبق اصول پیش بروید ولی اگر اصول شست و شوی 

 یشویی ها بسپرید.و شست و شوی فرش را به دست افراد کاردان و قال

اگر فرش در محیط مفروش شده مدام در حال حرکت است اصال این امر خوب نیست چرا که فرش هی جمع می شود و حرکت 

 می کند و به سرعت پاره می شود.

 پس برای جلوگیری از حرکت فرش حتما از ترمز فرش استفاده کنید.


