
شانه کاشان: 0011بهترین فرش   

به باال دارد. 0111شانه با تراکم  0011در حال حاضر باالترین فرش از نظر شانه و تراکم و کیفیت اختصاص به فرش   

شانه اصل را خریداری کنیم بسیار مهم است. 0011اینکه بتوانیم حتما فرش   

 همچنین این فرش گرات ترین فرش ماشینی ایران نیز محسوب می شود.

o  این مقاله در: 

o  شانه توضیح می دهیم. 0011در مورد تشخیص کیفیت فرش 

o  شانه 0011مزایا و معایب فرش 
o  شانه 0011کاربرد و نگه داری فرش 

o  شانه توضیح می دهیم. 0011نحوه تهیه بهترین فرش 

شانه: 0011فرش   

شانه باالترین شانه در فرش ماشینی می باشد . 0011فرش   

نو ظهورترین بافت فرش ماشینی محسوب می شود. شانه  0011فرش   

 بطوری که این فرش در بعضی شهر های خاص مانند شهر فرش کاشان و شهر فرش مشهد بافت زده می شود.

 این فرش ظرافت بسیار بسیار باالیی دارد بطوری که به فرش دستباف گونه معروف است.

ی می کند.شانه تقریبا قیمت فرش دستباف برابر 0011قیمت فرش   

 به جرئت می توان گفت که یکی از زیباترین فرش های ماشینی محسوب می شود.

شانه: 0011تشخیص کیفیت فرش   

شانه متقبل می شوید باید بتوانید کیفیت این فرش را نیز تشخیص دهید. 0011بدلیل هزینه ی زیادی که برای فرش   

 شانه باید بررسی شود: 0011ین کیفیت فرش دو عامل مهمی که در تعی

o  شانه می باشد. 0011یکی نخ فرش 

o  است. 0011دوم شانه و تراکم فرش 

 شانه: 0011نخ فرش 

 بکار رود. 0011شانه دارد حتما باید نخ اکرولیک خالص در بافت فرش  0011بدلیل بافت بسیار ریزی که فرش 

 .ین فرش تشخیص دهید و خاطر جمع شوید کل فرش از نخ اکرولیک استلذا باید بتوانید نخ اکرولیک را در بافت ا

 و با سایر نخ های کیفیت پایین قاطی نشده باشد.

 جهت تشخیص نخ اکرولیک :

 ابتدا اینکه فرش را لمس کنید و نباید اصال حس زبری داشته باشید چو نخ اکرولیک نرم و پنبه مانند است.

 نکه فرش را بو کنید و اصال نباید بوی پالستیک و مواد نفتی در فرش را حس کنید.دوم ای

 سوم اینکه از فروشنده اجازه گرفته و گوشه ای از نخ فرش را برش داده و بسوزانید ،

 و بویی شبیه به بوی موی سوخته دارد.اکرولیک ، در مواجه با آتش خاکستر می شود ،  نخ

 فرش: شانه و تراکم

 گره داریم. 0111فرش یعنی در طول صد از فرش  0111گره داریم و تراکم  0011یعنی ما در عرض صد از فرش  0011شانه 



 شانه فرش تاثیر گزار بر ریز بافتی و ریز نقشی فرش است و تراکم فرش باعث تراکم و فشردگی نخ خاب فرش است.

 رش را شاهد خواهیم بود.از فبطوری که با افزایش تراکم بافت فشرده تری 

 تر می شود تر باشد بافت فرش فشرده تر و سفتنکته ای که وجود دارد این است که هرچه تراکم فرش بیش

تری  تراکم باال فرش فشرده تری داریم و فرش نازک و در عین حال از ضخامت فرش کاسته می شود و در فرش های با شانه و

 داریم.

 را تشخیص دهید. 0011همچنین شما باید بتوانید شانه و تراکم فرش 

 001 کنیم را جدا ده سانت از عرض فرشاگر گره در عرض صد سانت فرش وجود دارد بطوری که  0011فرش یعنی  0011شانه 

 شته باشیم.گره دا

گره داشته  011داریم و اگر ده سانت از قد فرش جدا شود ما باید  گره 0111فرش یعنی در طول صد سانت از فرش  0111 و تراکم

 باشیم.

 قابل ذکر است گره های فرش را از پشت بشمرید چون پشت فرش صاف و یکدست و بهتر می توانید گره ها را بشمرید.

 اضح پیداست.در ثانی اندازه متناسب یا نا متناسب گره ها در پشت فرش و

 شانه: 0011مزایا ی فرش 

o  شانه 0011بکار رفتن بهترین نخ در فرش 

o بکار رفتن باالترین شانه و تراکم در فرش 

o  شانه 0011استحکام باالی فرش 

o  هشان 0011ریز بافتی و دستباف گونه بودن فرش 

 شانه: 0011معایب فرش 

 شانه 0011قیمت بسیار باالی فرش 

 رش می شود و لذا برای مکان های پر رفت و امد مناسب نیست.تراکم باال باعث نازک شدن ف

 

 شانه: 0011کاربرد و نگه داری فرش 

 شانه بدلیل شانه و تراکم باالیی که دارد و نیز بدلیل قیمت باالیی که دارد بسیار به مراقبت نیاز دارد. 0011فرش 

 شانه را مفروش کنیم: 0011لذا مکان هایی که اصال مناسب نیست که فرش  

 خواب ها و اتاق کودک به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود. در اتاق

 بعنوان فرش های کاربردی مانند فرش آشپزخانه و فرش مسجد اصال پیشنهاد نمی شود.

 درم منازلی که شلوغ است و فرزند کودک نیاز دارند پیشنهاد نمی شود.

 اگر عادت دارید منزل را دیر به دیر تمیز کنید این فرش مناسب نیست.

 ر حیوان خانگی در منزل دارید این فرش باز اصال مناسب نیست.و اگ

 :شانه 0011کاربرد فرش 

 در منازل کم رفت و آمد 

 و بعنوان فرش جهیزیه عروس پیشنهاد می شود.



کسال عمر مفید ی باید گفت حتی اگر گران ترین فرش ماشینی را تهیه کنید و نتوانید که بخوبی از ان مراقبت کنید فرش شما کمتر از

 خواهد داشت.

 جاروکشی دارد. فرش چه ارزان باشد و چه گران نیاز به مراقبت های هفتگی و

شانه کاشان را تهیه کنید و لک شود و سریعا از فرش پاک نکنید ، لک برای همیشه روی  0011همچنین حتی اگر بهترین فرش 

 فرش می ماند.

 شانه: 0011نحوه تهیه بهترین فرش 

 .رش نیز بسیار گران می باشند شانه دستگاه های بافنده ی این ف 0011شانه و تراکم باالی فرش  بدلیل

 شانه را بافت می زنند. 0011و تعداد محدودی از شهر های ایران فرش 

 شهرهایی چون شهر فرش کاشان و شهر مشهد که برندهای معتبر فرش را در خود جای داده اند ،

 شانه چه از نظر کیفیت باطنی و چه از نظر کیفیت ظاهری هستند. 0011ترین فرش قادر به بافت به 

 شانه به شهر کاشان یا مشهد سفر کنید. 0011همچنین که اصال نیاز نیست برای خرید فرش 

 شانه را بافت می زنند در فضای مجازی پیدا کنید. 0011تنها کافیست برندهایی که فرش 

 شانه نمایید. 0011رنتی فرش سپس اقدام به خرید اینت

 با باالترین کیفیت و خاطر جمع ترین کیفیت و بدون صرف هزینه زمان و راه درب منزل دریافت می کنید.این گونه فرش خود را 

 سخن نهایی با خریداران فرش:

 فکر نکنید که صرفا اگر گران ترین فرش را خریداری میکنید ، حتما کیفیت باالیی خواهد داشت.

 اوال باید کاربرد خود را از فرش معلوم کنید شاید گران ترین فرش به کاربرد شما از فرش نخورد.

 کیفت فرش را تشخیص دهید.و اینکه باید بتوانید بعد از خرید فرش یک بار دیگر 
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