
شانه: 0011سیر تا پیاز فرش   

:0011شانه تراکم  0011فرش   

شانه داده می شود.  0011در این مقاله توضیحاتی در مورد فرش   

شانه برای شما خریداران عزیز 0011و نیز اطالع رسانی در مورد خرید با کیفیت فرش   

ست.شانه جز باالترین فرش محسوب می شود و به فرش دستباف گونه معروف ا 0011همچنین که باید گفت که فرش   

شانه حرف اول را می زند و بهترین انتخاب بعنوان فرش جهیزیه عروس است. 0011ظرافت و زیبایی فرش   

:0011شانه تراکم  0011 فرش عناوین مقاله  

o  شانه 0011تشخیص کیفیت فرش 

o  شانه با سایر بافت ها 0011مقایسه فرش 

o  شانه 0011بهترین روش خرید فرش 

 

 شانه: 0011تشخیص کیفیت فرش 

شانه در عین حال که جز باالترین فرش ها از نظر کیفیت می باشد ، جز گران ترین فرش ماشینی نیز محسوب می  0011فرش 

 شود.

 د.لذا خریداران موقع خرید فرش حتما دقت می کنند که متوجه کیفیت مرغوب این فرش ماشینی بشون

 شانه تنها با رعایت چهار نکته می توانید از کیفیت این فرش اطمینان حاصل کنید. 0011لذا موقع خرید فرش 

o  شانه 0011اولین عامل: نخ فرش 

o  شانه 0011دومین عامل: شانه فرش 

o  شانه 0011سومین عامل: تراکم فرش 

o  شانه 0011چهارمین: پالت رنگ بندی فرش 

 شانه براحتی ممطمئن از خرید فرش خواهید شد. 0011این عوامل در بستره فرش با شناخت و تشخیص هر یک از 

 شانه: 0011اولین عامل: نخ فرش 

 شانه باید از بهترین و مرغوب ترین الیاف باشد. 0011نخ فرش 

 شانه باید در عین نازکی و ریز بافتی بسیار نیز مستحکم باشد. 0011بدلیل شانه و تراکم باالی این فرش نخ فرش 

 لذا از بهترین کیفیت نخ فرش های ماشینی باید استفاده شود.

 ر و در بازار فرش ماشینی بهترین کیفیت نخ ، نخ اکرولیک هیت ست شده است.در حال حاض

 این نخ اصال مانند الیاف پالستیک و پلی استر نیست و کیفیت آن با الیاف طبیعی برابری می کند.

 شانه می بایست نخ اکرولیک را در بافت فرش تشخیص دهید. 0011لذا برای یک فرش گران قیمت مانند فرش 

 ش تشخیص نخ اکرولیک:سه رو

o .نخ اکرولیک اصال نباید بوی پالستیک و بوی نفت به خود بگیرد 

o .نخ اکرولیک به بافت فرش کیفیتی دستباف گونه می دهد 

o موقع لمس فرش با نخ اکرولیک نباید زبری احساس شود. 

o .همچنین موقع لمس فرش با نخ اکرولیک نباید الیاف بهم بچسبد 

o م در برابر سوختگی و نیز جذب رطوبت را دارد.نخ اکرولیک بسیار مقاو 



 0011عامل دوم: شانه فرش 

 گره را داریم. 0011فرش یعنی در یک عرض صد سانتی از فرش  0011شاانه 

 گره های عرضی فرش هر چه زیاد تر باشند کیفیت ظاهری فرش بهتر خواهد شد.

 فرش زیاد تر باشد فرش دستباف گونه تر می شود.کیفیت ظاهری فرش یعنی هرچه شانه 

 روی فرش اجرا شود. 0011لذا باید دقیقا شانه 

 فرش به شیوه زیر پیش می رویم: 0011جهت تشخیص شانه 

 گره در عرض صد سانت فرش بدون کاستی باشد. 0011اوال باید متوجه شوید دقیقا 

 گره داشته باشیم. 001ن را بشمریم می بایست لذا اگر ده سانت عرضی فرش را جدا کنیم و گره های ا

 0011عامل سوم: تراکم فرش 

 شانه ی فرش که باال می رود ، تراکم فرش نیز متناسب با شانه فش افزایش خواهد داشت.

 .را خواهد داشت 0111کم های باالی ترا 0011شانه فرش 

 فرش در صد سانت از فرشتراکم فرش یعنی گره های طولی 

لذا با افزایش گره های طولی کیفیت باطنی فرش زیاد تر می شود و گره ها فشرده تر کنار هم قرار می گیرند و فرش تو پر تر و 

 سفت تر می شود.

 همچنین که تراکم فرش نیز مانند شانه ی فرش دقیقا باید اجرا شود.

 در فرش به شیوه زیر پیش می رویم: 0111جهت تشخیص تراکم 

 گره وجود دارد 0111یعنی در صد سانت طولی فرش  0111تراکم 

 گره باشد. 011و لذا در ده سانت طولی فرش باید 

 عامل چهارم: پالت رنگ بندی 

 شانه باید باالترین پالت رنگ بندی باشد. 0011پالت رنگ بندی فرش 

 اوال بگوییم که پالت رنگ بندی چیست؟

 رنگ است. 01تا  0ی تعداد نخ های رنگی بکار رفته در فرش که بین پالت رنگ بندی یعن

و شمردن نخ های رنگی در بافت فرش کار راحتی می باشد و تنها با یک نگاه کردن به فرش می توانید تعداد رنگ های فرش را 

 تشخیص دهید.

 شانه با سایر بافت ها: 0011مقایسه فرش 

 ر این نیست که فرش نیاز های شما را براورده می کند.اوال باید گفت گران بودن فرش دلیل ب

 ابتدا اینکه شما می بایست در مرحله اول نیاز خود را از فرش مشخص کنید.

 شانه در عین ریز بافتی و دستباف گونه ای نازک هستند و این نازکی به این دلیل است که: 0011فرش های 

 می شود و فشرده تر می شود ، فرش نازک تر می شود  شانه که تراکمش زیاد 0011فرش 

 مناسب مکان های شلوغ و پر رفت و آمد نیست.و این نازکی فرش 

 پس ابتدا کاربرد خود از فرش را مشخص کنید.



شانه در عین گران بودن و باالترین فرش بودن برای منازلی با جمعیت زیاد و فرزند کودک و حیوان خانگی داشتن  0011فرش 

 اصال مناسب نیست.

 شانه نمی توان بعنوان فرش آشپزخانه و یا فرش راهرویی استفاده کرد. 0011همچنین اصال از فرش 

 شانه یک فرش مجلل برای اتاق پذیرایی کم رفت و آمد مناسب می باشد. 0011پس فرش 

 شانه: 0011محاسن فرش 

 شانه به دلیل تعداد گره های باالیی که دارد از لطافت و زیبایی منحصر به فردی برخوردار است. 0011فرش 

شانه به دلیل کیفیت بافت باالیی که دارد بسیار شبیه به فرش های دستباف است و به فرش دستباف گونه معروف  0011فرش 

 .است

 شانه بسیار باال می باشد. 0011وضوح نقشه های فرش 

 شانه نسبت به سایر شانه و تراکم ها 0011طرح و نقشه ی گسترده فرش 

 شانه: 0011معایب فرش 

 پایین تری برخور دار است.ز ضخامت شانه بدلیل شانه و تراکم باالیی که دارد بافت فرش فشرده تر شده و در نتیجه ا 0011فرش 

 شانه بسیاری افراد توان خرید این فرش را ندارند. 0011همچنین بدلیل قیمت بسیار باالی فرش 

 

 :شانه 0011بهترین روش خرید فرش 

 باشد. شانه ، شهر فرش کاشان و شهر فرش مشهد می 0011یکی از برترین عرضه کنندگان فرش 

شانه بلکه سایر کیفیت های بافت فرش ماشینی نیز زبان زد هستند و موفق عمل  0011این دو شهر نه تنها در عرضه ی فرش 

 می کنند.

 شانه: 0011از جمله برند های تولیدی فرش 

o  شانه نگین مشهد 0011فرش 

o  شانه فرهی 0011فرش 

o  زرگمهرشانه ب 0011فرش 

o  شانه یلدای کویر 0011فرش 

o  شانه خاطره کویر 0011فرش 

o  شانه ستاره کویر یزد 0011فرش 

شانه یا می توانید سفری به شهر فرش کاشان و یا شهر فرش مشهد داشته باشید. 0011لذا برای خرید فرش   

 و از نزدیک وارد کارخانه تولیدی شده و اقدام به خرید فرش نمایید.

های کاشان و مشهد نداشتید و هزینه سفر و راه زیادی متحمل می شود. اما اگر دسترسی به شهر  

را پیدا کرده و سپس به آدرس فروشگاهی و شبکه های اجتماعی این برندها شانه  0011می توانید برند های معتبر تولیدی فرش 

 رجوع کنید.

یید.شانه از تولیدی نما 0011و در منزل با یک گوشی هوشمند اقدام به خرید فرش   

 کلمات کلیدی:

شانه نگین  0011فرش ماشینی ، انواع فرش ماشینی ، فرش ماشینی کاشان ، فرش ماشینی مشهد ، فرش ماشینی تبریز ، فرش 

شانه قالی سلیمان 0011شانه فرهی ، قیمت فرش ماشینی کاشان ، لیست قیمت فرش کاشان , قیمت فرش  0011د ، فرش مشه  


