
:شانه 0777شانه با  077فرق فرش   

فرش ماشینی را شاهدیم. نساجی ، انواع کیفیت های بافت در تامروزه بدلیل پیشرفت های شایان ذکر در بحث صنع  

 بطوری که کیفیت های متنوعی در نخ فرش را خواهیم داشت.

 کیفیت های متنوعی از شانه و تراکم فرش را خواهیم داشت.

ش را خواهیم داشت.کیفیت های متنوعی از پالت رنگ بندی فر  

تگاه تولیدی فرش را خواهیم داشت.کیفیت های متنوعی از دس  

 در بین این تفاوت ها مهم ترین فرش فرش فرش در شانه و تراکم می باشد.

شانه می خواهیم صحبت کنیم. 0777شانه با  077در این مقاله در مورد فرش فرش   

یت های فرش ماشینی:کیف  

 کیفیت های فرش ماشینی هم شامل کیفیت ظاهری فرش و هم شامل کیفیت باطنی فرش می شود.

 و نیز این کیفیت ها هم تاثیر گزار بر عمر و دوام فرش خواهد بود و هم تاثیر گزار بر قیمت فرش ماشینی خواهد بود.

یمت فرش نیز تاثیر می گذارند:مهم ترین کیفیت های فرش که بر ق  

 .کیفیت نخ فرش می باشد 

 .کیفیت شانه ی فرش می باشد 

 .کیفیت تراکم فرش می باشد 

 .کیفیت پالت رنگ بندی فرش می باشد 

 کیفیت نخ فرش:

 اف ثابت است؟چرا در بافت فرش ماشینی کیفیت های نخ متفاوت است و  این در حالی است که کیفیت نخ فرش دستب

  به این دلیل که در بافت فرش ماشینی دیگر ما نمی توانیم از الیاف طبیعی استفاده کنیم.

 و لذا می بابست از الیاف مصنوعی در بافت فرش ماشینی استفاده شود.

 لذا تنوع های بسیاری در الیاف مصنوعی داریم که کاربردی ترین الیاف هاس استفاده شده در فرش ماشینی:

 یاف پلی استرال 

 الیاف اکرولیک هیت ست شده 

 الیاف پلی پروپلین 

 الیاف بی سی اف 

 الیاف ورژن 

 در بین الیاف نام برده شده بهترین کیفیت الیاف ، الیاف اکرولیک هیت ست شده است به چندین دلیل مهم:

 الیاف اکرولیک کامال شبیه به پشم و پنبه نرم است.

فتی بکار نرفته است.الیاف اکرولیک اصال در تولیدش پالستیک و مواد ن  

 الیاف اکرولیک در پاخور باال ساییدگی و کوبیدگی ندارد.

 الیاف اکرولیک مقاومت باالیی در برابر سوختگی و اجسام داغ دارد.

 الیاف اکرولیک توانایی باالیی در جذب رطوبت دارد و بیدخوردگی و پوسیدگی ناشی از نم را نخواهد داشت.



تباف گونه را برای شما تداعی می کند.الیاف اکرولیک ظاهر فرش دس  

 کیفیت شانه ی فرش:

ماشینی نیز خواهد بود ، شانه ی فرش می باشد. فرش عامل مهم بعدی در کیفیت فرش که تاثیر گزار بر قیمت  

 شانه فرش ماشینی همان گره هایی است که در عرض فرش زده می شود.

سازی شود. کیفیت شانه فرش یعنی شانه ی فرش دقیقا همان شانه ای باشد که ما سفارش دادیم و بدون کاستی پیاده  

 کیفیت مرغوب شانه ی فرش تا حد بسیار زیادی بسته به کیفیت دستگاه تولیدی فرش می باشد.

را دارد که بسته به نیاز و سلیقه و بودجه شما تهیه می شود. 0077تا  077شانه ی فرش ماشینی رنج گسترده ای از   

 شانه ی فرش هر چه که باالتر می رود ، کیفیت ظاهری فرش باالتر می رود به طوری که نقشه ی فرش ریز بافت تر می شود.

 بطوری که فرش با شانه های باال به فرش دستباف گونه معروف شده اند.

 کیفیت تراکم فرش:

یت دارد و نیز تاثیر گزار هم بر کیفیت فرش خواهد بود و هم تاثیر عامل سوم بعدی در کیفیت فرش که متناسب با شانه ی فرش اهم

 گزار بر قیمت فرش خواهد بود.

تراکم فرش همان گره های طولی است که در فرش زده می شود و بسیار مهم است که عدد دقیق تراکم بدون کم و کاستی اجرا 

 شود.

ی و داخلی فرش است چون با افزایش تراکم فشردگی نخ های خاب فرش ازز جهت طول تراکم فرش یک عامل مهم در کیفیت باطن

 بیشتر می شود.

 و لذا در تراکم های باال یک فرش توپر و سفت و محکم را شاهد خواهیم بود.

ثال:تراکم فرش متناسب با شانه ی فرش تغییر پیدا می کند بطوری که هر شانه ی فرشی تراکم مخصوص به خود را دارد م  

را دارد. 0777و یا  077شانه تراکم  077فرش   

را دارد. 0077و یا  0007و  0077و  0077شانه تراکم  077فرش   

را خواهد داشت. 0777شانه تراکم  0777فرش   

را خواهد داشت. 0077شانه تراکم  0077فرش   

را خواهد داشت. 0077و یا  0777شانه تراکم  0077فرش   

 پالت رنگ بندی فرش:

 پالت رنگ بندی فرش یعنی تعداد نخ های رنگی در فرش چند تاست؟

 نخ های رنگی فرش یک عامل مهم در زیبایی و ظاهر فرش هستند.

، فرش رخ زیباتری را خواهد داشت. بیشتر باشند و مسلما هر چه این نخ های رنگی فرش  

 همچنین که کیفیت مرحله رنگ رزی نخ های فرش نیز مهم است.

فرش از بین خواهد رفت.بطوری که اگر ثبات رنگ های نخ رنگی فرش پایین باشد با یک بار شست و شو و به مرور زمان   

 پس سوال این است که چطور متوجه کیفیت نخ های رنگی فرش شویم؟

 با یک آزمایش ساده بدین شکل که یک پارچه سفید را خیس کنید و در چندین جهت و محکم روی سطح فرش بکشید.



گی فرش ثبات بسیار باالیی را خواهند داشت.اگر که آثار رنگ نخ ها روی پارچه جا نماند ، نتیجه حاصل می شود که نخ های رن  

 پرفروش ترین کیفیت های فرش ماشینی:

شانه و  077در بین انواع و اقسام از کیفیت های فرش ماشینی بعضی کیفیت ها پر فروش تر از سایر کیفیت ها هستند مانند فرش 

شانه 0777یا فرش   

شانه و تفاوت این دو صحبت کنیم. 0777ورد فرش شانه و در م 077لذا در ادامه می خواهیم در مورد فرش   

شانه: 077فرش   

شانه تقریبا یک فرش شانه باال محسوب می شود. 077فرش   

ادامه دارد. 00777تا  0077شانه در تراکم های بسیار متنوعی بافت زده می شوند این تراکم ها از  077فرش های   

و یا ده رنگ است. 0شانه  077پالت رنگ بندی فرش   

شانه پیاده سازی کرد. 077همچنین خاصیت فرش گل برجسته را نیز می توان روی فرش ماشینی   

تقسیم می شود: قیمت و شانه خودش به سه نوع کیفیت بافت 077فرش   

o  شانه 077فرش طرح 

o  شانه تبدیلی 077فرش 

o  شانه واقعی 077فرش 

 شانه: 077فرش طرح 

شانه را بافت زده  077شانه ای می باش که تنها تراکم دستگاه را باال برده اند و نقشه های فرش  077این فرش دقیقا همان فرش 

 اند.

 شانه خواهد بود. 077همان کیفیت فرش شانه  077لذا کیفیت فرش طرح 

 شانه تبدیلی: 077فرش 

 شانه ارتقاعی تولید می شود. 077یعنی فرش ما روی دستگاه بافنده  شانه تبدیلی 077فرش 

 بدین شکل که کیفیت شانه و تراکم دستگاه های تکسیما را کمی باالی می برند 

 .شانه را بافت می زنند 077را روی دستگگاه تنظیم می کنند و نقشه ی فرش  0077با تراکم  077و شانه ای حدود 

 عی نخواهد رسید.قوا 077شانه به کیفیت فرش  077مسلما که کیفیت فرش طرح 

 شانه واقعی: 077فرش 

 شانه بافت زده می شود. 077شانه واقعی یعنی دقیقا فرش روی دستگاه های بافنده فرش  077فرش 

 0077و  0007خواهد بود و هم تراکم فرش در باالترین شکل خودش خواهد بود یعنی تراکم های  077لذا هم شانه فرش دقیقا 

 شانه: 0777فرش 

 شانه قرار می گیرد. 077شانه یک لول باال تر از فرش  0777فرش 

 شانه خواهد بود. 077شانه بیشتر از فرش  0777مسلما کیفیت بافت فرش 

 شانه است. 077شانه نیز بیشتر از فرش  0777تراکم فرش 

 هشت رنگ و یا ده رنگ گزارش می شود.شانه نیز   0777پالت رنگ بندی فرش 



 شانه می باشد. 077شانه نیز بیشتر از قیمت فرش  0777همچنین قیمت فرش 

:شانه 0777شانه با  077فرق فرش   

o و تراکم تفاوت در شانه فرش 

o تفاوت در زیبایی 

o تفاوت در کارایی 

o تفاوت در قیمت 

 تفاوت در شانه و تراکم:

 شانه یکی در کیفیت بافت آنها می باشد. 0777شانه با  077فاوت فرش ت

 کیفیت بافت منظور هم شانه ی فرش و هم تراکم فرش می باشد.

 شانه می باشد. 077شانه ریز بافت تر و تو پر تر از فرش  0777مسلم است که فرش 

 تفاوت در زیبایی:

 شانه است. 077شانه یک فرش ریز بافت تری نسبت به فرش  0777مسلما فرش 

 ز لحاظ ظاهری و زیبایی یک سطح هستند.اما تفاوت چشمگیری از لحاظ ظاهری بین این دو فرش زیاد قابل شهود نیست و تقریبا ا

 تفاوت در کارایی:

شانه بروید که هم قیمت به صرفه تری  077اگر کارایی فرش بسیار مهم تر از زیبایی فرش برای شما می باشد پس به سراغ فرش 

 شانه دارد. 0777دارد و هم ضخامت بیشتری نسبت به فرش 

باال فرش که فشرده تر می شود از ضخامت فرش کاسته می شود و لذا فرش نازک تر نکته ای که وجود دارد در تراکم های بسیار 

 می شود.

 تفاوت در قیمت فرش:

شانه نسبت  0777اما قیمت فرش شانه را ندارد  0777شانه تفاوت چشم گیری با فرش  077درست است که کیفیت بافت فرش 

 شانه بسیار باالتر است. 077فرش  به

 شانه است. 0777شانه بسیار به صرفه تر از فرش  077لذا برای خرید فرش ماشینی خرید فر 

 شانه بروید. 0077شانه و فرش  0077لذا اگر بدنبال یک فرش دستباف گونه هستید و قیمت برایتان مهم نیست به سراغ فرش 

 می باشد و هم کیفیت بافت بسیار باالتری را نیز دارد. 0777و نیز  077که هم تفاوت ظاهری این فرش متفاوت از فرش های 
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