
 :کاشان شانه 077 ماشینی فرش قیمت

 شانه در میان خریداران فرش معروف تر و پر فروش تر می باشد. 077چرا فرش 

 شانه چه اطالعاتی دارید؟ 077در مورد فرش 

 شانه اصل را دارید؟ 077آیا توانایی تشخیص فرش 

 شانه کاشان چه اطاعاتی دارید؟ 077در مورد قیمت فرش ماشینی 

 شانه یکی از پرفروش ترین فرش های ماشینی می باشد بیشتر صحبت می کنیم. 077در این مقاله بدلیل اینکه فرش 

 فرش ماشینی:

 فرش ماشینی نوعی کف پوش محسوب می شود و نوع مصنوعی فرش دستباف است.

 بدلیل قیمت گران فرش دستباف و اینکه بسیار از اقشار جامعه توانایی خرید فرش دستباف را ندارند.

 ت به فرش دستباف پر فروش تر شدند.فرش های ماشینی نسب

 فرش ماشینی نوع مصنوعی فرش دستباف است چون اوال در فرش ماشینی از الیاف طبیعی استفاده نمی شود.

 ثانیا اینکه بصورت ماشینی و با دستگاه بافت زده می شود.

 دند که درشت بافت بودند.شانه بافت زده می ش 447شانه فرش  027در اوایل بافت فرش ماشینی فرش 

 شانه نیز روی کار امدند که بسیار ریز نقش و دستباف گونه هستند. 0077امروزه فرش های تا 

 شانه: 077فرش ماشینی 

 بسیار تغییر می دهد یکی از فاکتور های بسیار مهمی که بر کیفیت فرش تاثیر دارد و ضمن اینکه قیمت فرش ماشینی را

 شانه ی فرش ماشینی می باشد ، شانه ی فرش یا تراکم عرضی فرش گره های عرضی بافت زده شده در فرش می باشد.

 هر چه که باالتر باشد هم ضخامت فرش بیشتر می شود و هم نقشه ی فرش بهتر و ریز بافت تر می شود.شانه ی فرش ماشینی 

ینی به شرح زیر هستند:فرش ماش و استاندارد شانه های متداول  

  شانه  077فرش 

  شانه 077فرش 

  شانه 0777فرش 

  شانه 0277فرش 

  شانه 0077فرش 

 اما کدامیک از شانه های فرش پر فروش تر هستند؟

شانه بدلیل کیفیت مطلوبی که دارد و ضمن اینکه نسبت به شانه های باالتر هم ریز بافتی خود را دارد و هم قیمت  077فرش 

 مناسب تری را دارد پر فروش تر می باشد.

 .رخ داده شده است 077رش شانه ، یکسری تغییر در کیفیت های ف 077اما بدلیل فروش باالی فرش 

 شانه به مشتری غالب می کنند. 077را بجای  077که در واقع بسیاری از سودجویان فرش های طرح  

 شانه اصل را خریداری کرده ایم. 077شانه چطور اطمینان کنیم که فرش  077لذا هنگام خرید فرش 

 به تشخیص هر یک می پردازیم:را توضیح می دهیم و  077در ادامه انواع روش های بافت از فرش 



 شانه: 077انواع بافت های فرش 

 شانه درست شده است به به ترتیب به توضیح و تشخیص هر یک می پردازیم: 077سه نوع بافت از فرش 

  شانه 077فرش طرح 

  شانه تبدیلی 077فرش 

  شانه واقعی 077فرش 

 شانه: 077فرش طرح 

 باشد با تراکم باال شانه می 077دقیقا همان فرش  077فرش طرح 

می باشد با تراکم  077شانه روی دستگاه های تکسیما بافت زده می شود و شانه ی فرش همان شانه ی  077در واقع فرش طرح 

 شانه 077و در نقشه ی فرش  0777باالی 

 وجود در بازار فرش استفاده نکنیم.شانه می توانید از اعالترین نخ م 077لذا در فرش طرح 

 با نخ های پالستیکی پلی استر و ورژن بافت زده می شوند. 077ر فرش های طرح و لذا اکث

 شانه تبدیلی: 077فرش 

 شانه تبدیلی نیز روی دستگاه های تکسیمای قدیمی فرش بافت زده می شود. 077در فرش 

 می رسانند. 077نیز باال می برند و به منتهای مراتب عالوه بر باال بردن تراکم ، شانه ی فرش را 

 شانه تبدیلی نیز همان نخ های پالستیکی و پلی استری بکار می رود. 077اما در فرش 

 شانه واقعی: 077فرش 

لیدی فرش شانه واقعی دستگاه های شونهر و وندویل می باشد که جز مرغوب ترین دستگاه های تو 077اما دستگاه تولیدی فرش 

 هستند.

 به فرش داده می شود. 2077و تراکم  2207شانه واقعی تراکم  077در فرش 

شانه مجبور هستیم از بهترین نخ های موجود در بازار فرش مانند نخ  077لذا بدلیل شانه و تراکم باال و ریز بافتی نقشه ی فرش 

 شانه استفاده کنیم. 077اکرولیک در فرش 

 شانه واقعی: 077نحوه تشخیص فرش 

 پارامتر اصلی توجه شود: چهارشانه واقعی باید به  077در تشخییص فرش 

 شانه فرش ماشینی 

 تراکم فرش ماشینی 

 نخ فرش ماشینی 

 ارتفاع خاب فرش ماشینی 

 

 شانه فرش ماشینی:

 روی فرش پیاده سازی شده است. 077شانه واقعی یعنی دقیقا شانه ی  077فرش 

 فرش به چه معناست؟ 077اما شانه ی 

 گره در یک متر از  بافت عرضی فرش وجود دارد. 077یعنی  077شانه ی 

 گره داشته باشیم. 07ا کنیم و گره های فرش را بشمریم می بایست حتما لذا اگر ما ده سانت عرضی فرش را جد



 جهت راحت شمردن گره ها فرش را به پشت کنید و شروع به شمردن گره ها کنید.

 تراکم فرش ماشینی:

 می باشد. 2077و تراکم  2207شانه اصل تراکم  077تراکم ها برای فرش 

 گره داشته باشیم.. 2077می بایست یعنی ما در یک متر از طول فرش 

 گره حتما داشته باشیم. 207لذا اگر ده سانت طولی فرش را جدا کنیم می بایست 

 نخ فرش ماشینی:

 شانه نخ نازک و در عین حال محکمی باید در بافت فرش بکار رود. 077بدلیل ریز بافتی فرش 

 ده است.بهترین نخ موجود در بازار فرش ماشین نخ اکرولیک هیت ست ش

 شانه تشخیص دهیم. 077در بافت فرش و لذا می بایست این نخ را 

 نخ اکرولیک هیت ست شده را به روش زیر در بافت فرش تشخیص می دهیم:

 پالستیک و نفت بدهد. اول از همه فرش را بو کنید ، نخ اکرولیک در بافتش مواد پالستیکی و نفتی ندارد و لذا نباید فرش بوی

 دوم اینکه فرش را لمس کنید ، نخ اکرولیک کامال مشابه الیاف پنبه بسیار نرم است و نباید زبری در بافت فرش باشد.

 همچنین موقع لمس فرش نباید الیاف فرش بهم بچسبد و حالت ضخیمی داشته باشد.

 دقیقه می تاند جسم داغ را تحمل کند. 07نخ اکرولیک در مواجه به اتش و جسم داغ بسیار مقاوم است و حدود 

 ارتفاع خاب فرش ماشینی:

هر چه شانه و تراکم فرش باال تر می رود فرش فشرده تر و تو پر تر می شود و در نتیجه از ارتفاع نخ خاب فرش کاسته می شود 

 ر است.و فرش سبک تر و نازک ت

 لذا فرش هر چه ارتفاع خاب بیشتری داشته باشد یعنی شانه و تراکم کمتری دارد.

 شانه واقعی ما ارتفاع خاب کمتر و در عین حال فشردگی بیشتری از فرش را خواهیم داشت. 077لذا در فرش 

 رسد و توپر است. شانه واقعی با فرو کردن دست داخل فرش براحتی دست به عمق فرش نمی 077بطوری که در فرش 

 

 :کاشان شانه 077 ماشینی فرش قیمت

شانه اصل با توجه به شانه و تراکم باال و نیز بکار رفتن نخ اکرولیک در بافت آن بیشتر از قیمت  077و اما که مسلما قیمت فرش 

 خواهد بود. 077شانه تبدیلی و فرش طرح  077فرش 

 077و اطمینان از کیفیت واقعی فرش  شانه 077شانه و جهت اطمینان از قیمت فرش ماشینی  077لذا برای خرید فرش ماشینی 

 شانه به شهر فرش کاشان حتما سفری داشته باشد.
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