
گونه دستباف شانه 077 فرش قیمت    

ز ها بسیار متشنج می باشد.این روبدلیل بازار فرش که   

شانه بسیار باال و گزاف است. 0077های  شانه و فرش 0777یمت فرش های ق  

شانه آورده اند. 077رش لذا مردم رو به خرید ف  

 0077و  0777الیی نسبت به شانه های شانه هم شانه و تراکم باالیی دارد و ریز بافت است و در عین حال قیمت بسیار با 077فرش 

ندارد. 0077و   

شانه را خواهیم داشت. 077انواع کیفیت ها از فرش لذا   

شانه دستباف گونه است. 077شانه واقعی و یا فرش  077شانه ، فرش  077بهترین کیفیت برای فرش   

نه می پردازیم:شانه دستباف گو 077در این مقاله به بررسی قیمت فرش   

 

شانه: 077شناخت فرش   

متغیر هستند. 0077تا  0077ین شانه با تراکم های متفاوتی بافت زده می شود این تراکم ها ب 077فرش   

گره در یک طول فرش قرار دارد. 0077گره در یک عرض فرش قرار دارد و نیز  077ه یعنی شان 077فرش   

می شوند.محسوب  یشانه به نسبت فرش های جدید 077فرش های   

شانه باید در نظر داشته باشیم: 077سه عامل مهمی که در فرش   

  077شانه فرش  

  شانه 077تراکم فرش 

  077پالت رنگ بندی فرش 

  077نوع بافت فرش  

  نهشا 077نخ فرش 

شانه: 077شانه فرش   

توانیم شانه شانه باز مجدد باید ب 077گره داریم و لذا بعد از خرید فرش  077فرش یعنی در یک متر از عرض فرش ما  077شانه 

 ی فرش را حساب کنیم.

ا پیدا گره ر 07این ده سانت می بایست  برای این منظور ، ده سانت عرض فرش را جدا کنید و شروع به شمردن گره ها کنید در

 کنید.

شانه: 077تراکم فرش   

 تراکم فرش متناسب با شانه فرش تغییر می کند.

می باشد. 0077تا  0077شانه تراکم بین  077ذا برای فرش های   

است. 0077شانه همان تراکم  077بهترین تراکم برای فرش   

گره داریمو 7700یعنی در طول صد سانت از فرش  0077تراکم   

گره داشته باشید. 007و لذا در ده سانت طولی فرش شما باید   

 برای شمردن گره های شانه و تراکم از پشت فرش این کار را انجام دهید.



 پالت رنگ بندی:

.شانه بکار رفته است 077فرش  دی یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافتپالت رنگ بن  

شانه بیشتر باشد رخ فرش زیباتری نیز خواهید داشت. 077هر چه تعداد نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی   

رنگ می باشد. 07تا  8شانه بین  707پالت رنگ بندی فرش   

شانه: 707رش نوع بافت ف  

شانه به نسبت یک فرش جدید می باشد و در دسته باالترین فرش ها جای میگیرد. 077فرش   

بافت ساده دارد و یا بافت برجسته دارد. لذا اینکه دو نوع باف دارد یا  

شانه قسمت هایی از فرش  077طراحی فرش به  هتوجشانه بدین صورت است که با  077ی بافت برجسته فرش ماشین  

رش و یا گل های فرش برجسته تر از سایر نقاط فرش می باشند.یا حاشیه ف  

شانه: 077نخ فرش   

یین کیفیت تا باالترین کیفیت وجود دارد از جمله:شانه بدلیل بافت ماشینی بسیار متنوع است و از پا 077نخ های بکار رفته در فرش   

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 نخ ورژن 

 شانه همه نوع نخی می توان در آن بکار برد. 077با توجه به نوع بافت فرش 

 شانه واقعی بخواهیم بافت بزنیم حتما باید از بهترین نخ یعنی نخ اکرولیک هیت ست شده استفاده کنیم. 077اما اگر فرش 

 شانه تشخیص دهید: 077ا در بافت فرش ماشینی همچنین شما باید کیفیت نخ خوب ر

 اوال اینکه نخ اکرولیک بسیار نرم است و اصال زبری ندارد.

 نخ اکرولیک در بافت فرش باید از هم تفکیک شود و چسبندگی نداشته باشد.

 نخ اکرولیک نباید بوی نفتی و مواد پالستیکی بدهد.

 یز در برابر گرما می باشد.همچنین این نخ بسیار مقاوم در برابر رطوبت و ن

شانه: 077نواع بافت فرش ا  

وجود دارد. 077اع متفاوتی از بافت برای فرش انوشانه  077بدلیل پرفروش بودن فرش   

شانه دستباف گونه و واقعی را از نوع های دیگر تشخیص دهید. 077توانید در این بین فرش لذا شما باید ب  

شانه: 077انواع بافت های گزارش شده برای فرش   

شانه: 077فرش طرح   

شانه تحویل می گیرد. 077یک فرش  شانه شما دقیقا 077در فرش طرح   

می برند و نقشه های شانه تکسیما بافت زده می شود ولی کمی تراکم دستگاه را باال  077فرش شما دقیقا روی دستگاه بافت فرش 

را پیاده سازی می کنند. 077  

واقعی نمی رسد. 077ین فرش اصال به پای کیفیت فرش لذا کیفیت ا  



 حتی نخ های بکار رفته در این فرش نخ های مرغوب و اکرولیک نیستند.

شانه دستباف گونه می باشد. 077بسیار ارزان تر از قیمت فرش  077لذا قیمت فرش طرح   

شانه تبدیلی: 770فرش   

بافت می شوند. 077این نوع فرش نیز روی دستگاه های بافت فرش   

می رسانند. 077در این مدل فرش عالوه بر باال بردن تراکم فرش ، شانه فرش را نیز باال می برند و شانه فرش را به   

 این فرش نیز خالص از نخ اکرولیک نخواهد بود.

شانه دستباف گونه کمتر خواهد بود 077رش لذا قیمت این فرش نیز به نسبت ف  

شانه دستباف گونه: 077فرش   

شونهر و وندویل بافت زده می شود. 077شانه دستباف گونه دقیقا روی دستگاه بافنده فرش  077فرش   

شانه بافت زده می شوند. 077و دقیقا روی دستگاه های فرش   

ه پیاده سازی می شوند.روی دستگا 077لذا باالترین شانه و دقیقا شانه فرش   

پیاده سازی می شوند. 0007همچنین دقیقا تراکم   

مقاوم و در عین حال نازک اکرولیک هیت ست شده استفاده کرد. نخ های لذا بدلیل ریز بافتی ، حتما باید از  

است.شانه دستباف گونه بدلیل ریز بافتی و باالترین کیفیت مسلما از سایر بافت ها بیشتر  077قیمت فرش   

شانه دستباف گونه: 077خرید فرش   

شانه معروف را پیدا  077فرش  شانه دستباف گونه را نداشتید تولیدی های بافت 077اگر با توجه به نکات باال توانایی تشخیص فرش 

 کنید.

 چند نمونه از این تولیدی ها:

  شانه نگین مشهد 077فرش 

  شانه قیطران 077فرش 

  شانه فرهی 077فرش 

  شانه ستاره کویر یزد 077فرش 

  شانه یلدای کویر 077فرش 

  شانه خاطره کویر 077فرش 

  شانه 077فرش پامچال 

 سپس با توجه به توان خود یا بصورت حضوری به درب کارخانه این برندها بروید.

شانه اصل  077خانه های بافنده نداشتید این برند ها را در فضای مجازی پیدا کرده و اقدام به خرید فرش و اگر دسترسی به کار

 نمایید.
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