
شانه ارزان قیمت: 055فرش  خرید استثنائی  

شانه یکی از از انواع بافت کیفیت فرش ماشینی می باشد. 055فرش   

ت و در نتیجه قیمت پایین تری نیز دارد.شانه به نسبت سایر شانه و تراکم های فرش ماشینی ، پایین تر اس 055فرش   

شانه  055شانه تفاوت آنچنانی ندارد ولی اگر قیمت فرش ماشینی مهم می باشد. بسراغ فرش های  055شانه با فرش  055فرش 

 بروید.

شانه ارزان قیمت و در عین حال با کیفیت با ماا همراه باشید. 055خرید فرش جهت   

اشینی:انواع کیفیت بافت فرش م  

 اولین فرش های ساخت بشر ، فرش دستباف بودند که توسط دارهای قالی بافت زده می شدند.

 فرش های دستباف فدمت چندین ساله در ایران دارند بطوری که بعنوان صادر کننده اول فرش در جهان محسوب می شوند.

 فرش های دستباف این شهرها بسیار معروفند:

 فرش دستباف کاشان 

 باف مشهدفرش دست 

  تبریزفرش دستباف 

 فرش دستباف قم 

بعد ار صنعتی شدن جوامع ، این صنعت و پیشرفت در زمینه بافت فرش ماشینی نیز ادامه پیدا کرد و سپس فرش ماشینی شکل 

 گرفت.

 بطوری که امروزه انواع کیفیت های بافت از فرش ماشینی شاهد خواهیم بود.

 س چندین عامل مهم سنجیده می شود.کیفیت فرش ماشینی بر اسا

 شانه صحبت می کنیم: 055در این مقاله بیشتر در مورد تشخبص کیفیت فرش 

 کیفیت نخ فرش ماشینی 

 کیفیت شانه فرش ماشینی 

 کیفیت تراکم فرش ماشینی 

 وزن فرش ماشینی 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 رنگ بندی فرش ماشینی 

 کیفیت نخ فرش ماشینی:

  در بافت ی  فرش سه نخ داریم : نخ ریشه نخ تار و پودکال

 نخ ریشه و نخ خاب هفتاد درصد بافت فرش ماشینی را تشکیل می دهد و آن چیزی که ما از فرش می بینیم همین نخ ریشه می باشد.

 زمانی که صحبت از نخ فرش می شود منظور نخ ریشه فرش می باشد. 

 انواع کیفیت های مختلف برای فرش ماشینی:

 نخ اکرولی  یا اکریلی  هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ ورژن 

 نخ بی سی اف 



 بهترین کیفیت نخ برای ی  فرش ماشینی مسلما نخ اکرولی  هیت ست شده است.

 اما در شانه و تراکم های پایین از نخ اکرولی  استفاده نمی شود.

 شانه استفاده شود یکی کیفیت عالی و یکی کیفیت متوسط  055ل سعی کنید که از دو کیفیت نخ در فرش ولی خداق

 انواع شانه فرش ماشینی:

 شانه فرش تراکم عرضی فرش می باشد و گره های بافت زده شده در عرض صد سانت از فرش می باشد.

 شانه فرش تاثیر گزار بر ظاهر و نقشه ی فرش است.

شانه فرش باالتر باشد فرش ماشینی شما نزدیکتر به نقشه فرش دستباف خواهد بود و به اصالح فرش دستباف گونه را خواهیم  هرچه

 داشت.

 می باشد. آنچه که از انتخاب شانه فرش مهم است پیاده سازی دقیق شانه فرش

 همچنین بعد از خرید فرش ماشینی باید شانه فرش را تشخیص دهید.

 شانه را تشخیص دهیم: 055مثال می خواهیم فرش  بعنوان

 شانه این گونه عمل می کنیم که: 055برای تشخیص فرش 

 رش بکار می رود.ه در صد سانت بافت عرضی فگر 055شانه یعنی  055اوال فرش 

 گره حتما باشد. 05این ده سانت باید شانه ده سانت از پهنای فرش را جدا کنید که در  055لذا موقع حساب کردن فرش 

 انواع تراکم فرش ماشینی:

 رش ماشینی یعنی تراکم طولی فرش چقدر است و یا بهتر بگویم یعنی چند تا گره در قد صد سانت فرش وجود دارد.تراکم ف

 برای هر شانه ای از فرش تراکمی وجود دارد.

 می باشد. 0555تا  055شانه تراکم فرش بین  055برای فرش 

 تراکم فرش هر چه که بیشتر باشد ، بافت فرش تو پر تر و فشرده تر است.

فشرده تر شود از ازتفاع  فرش نازک تری داریم. چون هر چه تراکم فرش بیشتر و 0555نکته ای که وجود دارد در تراکم های باال 

 نخ خاب کاسته می شود و فرش نازک تر می شود.

 همچنین که مانند شانه فرش باید بتوانید تراکم فرش را نیز حساب کنید.

 جهت تشخیص تراکم فرش به شیوه زیر عمل شود:

 را دارد. 0555بعنوان مثال فرش خریداری شده شما تراکم 

 گره داریم. 0555فرش یعنی در طول صد سانت  0555تراکم 

 می بایست صد گره داشته باشیم.  پس اگر ده سانت قدی فرش را جدا کنیم

 وزن فرش ماشینی:

 متری سنجیده می شود. 00وزن فرش ماشینی بر حسب ی  فرش 

 نگین تر است و نخ بیشتری در بافت فرش بکار می رود.هرچه وزن فرش بیشتر باشد فرش فشرده تر و س

 پس حتما موقع خرید فرش وزن فرش را نیز از فروشنده سوال کنید.

  کیلو گرم 00تا  05شانه:  055وزن استاندارد فرش 



  کیلو گرم 05شانه:  055وزن استاندارد فرش 

  کیلو گرم 93 :شانه 0555وزن استاندارد فرش 

  کیلو گرم 93 :شانه 0055فرش استاندارد فرش 

  کیلو گرم 93 شانه: 0055فرش استاندارد فرش 

 رنگ بندی فرش ملشینی:

 رنگ بندی فرش که گفته می شود دو منظور برداشت می شود:

 د.یکی رنگ زمینه ای فرش می باشد که تاثیری بر کیفیت و نیز قیمت فرش ماشینی ندار

 ش می باشد.تا ده رنگ برای فر 0دوم پالت رنگ بندی فرش ماشینی می باشد که بین 

 مسلما با افزایش نخ های رنگی فرش ماشینی ، فرش زیباتری نیز خواهیم داشت  و رخ فرش زیباتر خواهد شد.

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:

 برای هر شانه و تراکمی از فرش ی  دستگاه وجود دارد.

 بافت می زنند. 055شانه و فرش طرح  055بعنوان مثال دستگاه تکسیما فرش 

 شانه بافت می زنند. 0555شانه واقعی و فرش  055دستگاه شونهر و وندویل فرش 

 ه:فنده فرش مهم می باشد این است کآن چه که در دستگاه با

 اوال دقیقا شانه و تراکم فرش پیاده سازی شود.

 دوما نقشه ی فرش ماشینی بخوبی پیاده سازی شود.

 سوما دستگاه های با کیفیت توان این را دارند ی  واحد پود بیشتر به دستگاه تزریق کنند و فرش را مقاوم کنند.

 شانه ارزان قیمت: 055خرید فرش 

 شانه تاثیر دارد. 055ر خاطر جمعی کیفیت فرش تاثیر دارد و هم در قیمت فرش ی  عامل بسیار مهمی که هم د

 نوع خرید فرش می باشد.

 شاه خرید از تولیدی های بافت فرش و شرکت فرش می باشد. 055بهترین خرید فرش 

 نتزل می کنید.یت فرش را بررسی و کاجعه می کنید از نزدی  کیفرش ماشینی مربدین صورت که به درب کارخانه ف

 همچنین که قیمت فرش شما به قیمت مستقیم و درب کارخانه ای خواهد بود.

 سوال این است که اگر دسترسی به کارخانه تولید فرش نداشته باشید چطور فرش را خریداری کنیم؟

 ی  راه کامال به صرفه خرید اینترنتی فرش ماشینی از تولیدی می باشد.

 فش و تولیدی های فرش را در فضای مجازی پیدا کنیم.بدین صورت که مراکز فروش 

  تولیدی فرش ماشینییا از طریق آدرس فروشگاهی 

 یا از طریق کانال تلگرام تولیدی فرش ماشینی 

 یا از طریق اینستاگرام تولید فرش ماشینی 

رش را در خانه سفارش می دهید و درب منزل ارتباط بگیرید. این گونه ففقط اینکه در نظر داشته باشید که حتما با تولیدی فرش 

 تحویل میگیرد.
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