
خوب است ؟ بیشتر افراد برای خرید فرش ماشینی این سوال برایشان پیش میاید که یک فرش چند شانه   

 کدام فرش از نظر طرح و رنگ و دوام و ماندگاری و جنس بهتر است 

 تا آن ها با اطمینان خاطر فرش خود را خریداری نماییند 

 اگر قصد خرید یک فرش ماشینی زیبا و با دوام را دارید تا آخر این مقاله همراه ما باشید 

 تا با خواندن آن اطالعات مفیدی برای شما به وجود بیایید 

 در این مقاله شما عزیزان با مفهوم شانه و تراکم آشنا میشویم 

اب نمایید و میتوانید بهترین شانه و تراکم برای فرش های ماشینی را انتخ  

 و بهترین شانه و تراکم برای فرش ماشینی خود انتخاب نمایید

 

 

 

 شانه و تراکم در فرش ماشینی:

 هرچه شانه و تراکم در فرش های ماشینی بیشتر باشد فرش نیز دوام و ماندگاری باالتری پیدا میکند 

قرار دارد. این دسته از فرش های ماشینی رد 0011شانه .و تراکم 0011فرش های ماشینی   

شانه هستند 0011زیرا باالترین شانه در فرش های ماشینی امروزه میتوان گفت که فرش های   

میباشد.0011و باالترین تراکم برای فرش های ماشینی   

  شانه خاب بسیار کمتری دارند  011شانه و  011فرش هایی که تراکم باالیی دارند نسبت به فرش های 

های ماشینی نیز کم میشود و در عوض به زیبایی فرش های ماشینی اضافه میگرددو از لطافت و نرمی فرش   

  شانه خاب کمی داشته باشند011و البته این به این معنا نیست که فرش های 



بسیار نرم و راحت نیز هستند.شانه نیز به دلیل خاب بلند  011بلکه فرش های   

 

 

 شانه: 0011شانه بهتر است یا فرش 011فرش 

 تولید میشوند 0001شانه ی مرغوب با تراکم 011های فرش 

 تولید طراحی میگرند .0011شانه با تراکم 0011و فرش های 

 شانه دارای استاندارد ترین شانه و تراکم میباشند  011قالی های 

 تراکم و شانه آن ها ن بسیار پایین است و نه بسیار باالاست 

 دارند و خابی که دارند طول عمر بسیار باالیی دارندشانه بخاطر جنس نخ هایی که  011فرش های

 شانه میباشد. 0011شانه بسیار باالتر از فرش های  011عمر و ماندگاری فرش های 

 شانه میباشد011شانه بسیار بیشتر از قالی های  011زیبایی قالی 

 

 چرا زیبایی فرش هایی با شانه باالتر بهتر است ؟ 

 زیبایی فرش های ماشینی معموال به چند دلیل ایجاد می شود 

 رنگبندی خاص و زیبای فرش :  (0

هر چه فرش ماشینی که تولید می شود از رنگ های جیغ تر و شادتری در رنگبندی خود استفاده کرده باشد 

 بیشتر باشد 

 د. رند بسیار مورد توجه اناین فرش زیباتر و خاص تر می شود امروزه فرش هایی که گل صورتی یا بنفش دا

 هر چه شانه فرش بیشتر باشد فرش ماشینی ریزتر شده و زیبایی خود را بیشتر نشان می دهد . (0

 هر چه تعداد رنگ فرش های ماشینی بیشتر باشد فرش ماشینی زیباتر می گردد .  (0



 رنگ دارند  01و گاها  00و  01و  8امروزه فرش های ماشینی 

 ها در فرش ها طرح و تنوع و زیبایی در فرش ها نیز ببیشتر میگردد   با باال رفتن رنگهمین 

 شانه وجود دارد 011تعداد رنگ زیاد بیشتر در فرش های 

 شانه بخاطر نخ های نازکی دارند  0011اما فرش های 

 و گره هایی فراوانی که دارند نمیتوان تعداد رنگ های بیشتر در آن ها پیاده نمود.

 

 ش چند شانه خوب است ؟ آیا می دانید فر

شانه را مورد بررسی قرار میدهند ارتفاع خاب فرش  0011و   011یکی از مواردی که در آن فرش های ماشینی 

 است. 

 شانه میباشد 0011شانه بسیار بیشتر از فرش 011ارتفاع خاب فرش 

 میباشد.شانه 0011شانه بسیار لذت بخش تر از فرش های  011و راه رافتن بر روی فرش های 

 شانه بسیار زیاد میباشد. 0011و معایب فرش های 

 شانه به این خاطر که کیفیت باال و ارتفاع خاب باالیی دارند  011قالی های  

 .ددر مکان های مختلفی و در ابعاد خاصی استفاده می شون

 ر میگیرد.. مورد استفاده قراشانه بصورت ابعاد بسیار بزرگ نیز بافته میشود و در مساجد،حسنیه ها،و ..011فرش های 

 شانه ؟  0011شانه بهتر است یا فرش  011به نظر شما فرش 

  برای بررسی این دو فرش با ما همراه باشید 

 



 

شانه:011فرش   

شانه امروزه دارای طرفتاران بسیار زیادی است  011فرش های   

و خاب زیادی که دارند و از طرح و رنگ های زیبایی که بافته میشوند و به دلیل ضخامت   

 و هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور این فرش های ماشینی دارای طرفتاران بسیار زیادی هستند .

رنگ تولید میگردند 01رنگ و 00رنگ ، 8هستند و با تفلیق  0001شانه در تراکم 011فرش های   

های ماشینی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد این دسته از فرش   

شانه تبدیلی011شانه واقعی ،و فرش های  011شانه ،فرش های  011فرش های طرح   

 

  

: شانه 011طرح فرش های   

شانه میباشند  011در واقع فرش هایی هستند که  011شانه طرح 011فرش ای   

شانه میباشند  011و دارای طرح   

ه فرش هایی هستند شان 011فرش های طرح   

شانه دارای طرح بسیار به روز تر و جدیدتری میباشند و با دستگاه های مدرن تری بافته  011که نسبت به فرش 

 میشوند.

شانه دارای محبوبیت بسیار بیشتری هستند 011شانه نسبت به فرش های 011و فرش های   

شانه دارند011پایین تری نسبت به فرش های شانه قیمت بسیار 011شانه میتوان گفت همان طرح 011فرش های   

 



 فرش های 011شانه واقعی 

 

 

 یکی از دسته فرش هایی هستند که بین مردم محبوبیت دارند 

 و بین مردم طرفتاران خاص خود را دارند فرش هایی 011شانه ی واقعی تراکمی بین 0011تا 0111هستند

 و معروف ترین تراکمی که بین فرش های 011شانه وجود دارد 0001است 

 

 

 فرش های 011شانه تبدیلی 

 فرش های 011شانه تبدیلی به فرش هایی گفته میشود 

 که برای بافت آن از دستگاه های فرش های 011 شانه استفاده میشود 

برای بافت فرش های 011 شانه دردستگاه هایی 011 شانه باید تغییراتی را به آن ها بدهیم تا بتوانیم آن فرش هارا 

 ببافیم 

 این نوع فرش ها دارای تراکم عرضی 011 و تراکم طولی 0111میباشد 

 در فرس های 011سانه تبدیلی هفت رنگ به کار رفته است 

 و قیمت این نوع فرش ها بسیار پایین تر از فرش های 011شانه واقعی میباشد 

 و در بعضی از فروشگاه های نامعتبر به عنوان فرش های 011شانه واقعی به فروش میرسانند

 

 

 فرش 011شانه :



 فرش های0111شانه از دسته فرش های جدید میباشند که از تراکم و کیفیت بسیار باالیی برخوردار اند 

 این فرش ها در عرض هزار گره و ریشه بافته شده است 

 و میتوان گفت خاب کمتر و ضخامت کمتری نسبت به فرش های 011شانه دارند 

 فرش های 0111شانه با تفلیق 01رنگ و 8رنگ متفاوت تولید میشوند.

 

 

 فرش0011شانه:

به جرعت میتوان گفت که فرش های  0011 شانه جزوه یکی از ریز بافت ترین و ریز نقش ترین فرش های کاشان  

 میباشند 

 که دلیل آن بافت0011گره در یک متر عرض فرش میباشد 

 و این نوع قالی ها دارای فشردگی زیادی میباشند این فرش ها عالوه بر شانه ی باال دارای تراکم 0011میباشند 

 که باعث نرمی و لطافت و دوام و ماندگاری فرش نیز میگردد

 

 

 فرش 011شانه :

 به دلیل پایین تر بودن شانه ی آن ها یعنی میتوان گفت 011ریشه در یک متر از عرض فرش وجود دارد 

 این فرش ها نسبت به فرش های 0011شانه و 011شانه دارای قیمت بسیار پایینی هستند 

 ولی میتوان گفت که این نوع فرش ها از کیفیت بسیار باالیی برخوردار هستند 

و به دلیل ضخامت و خاب بسیار باالیی که دارند در جاهایی پر رفت و آمد مثل مسجد حسینیه و .... از این نوع فرش 

 ها استفاده میگردد



 با تعایفی که درباره ی فرش هایی باال کردیم شما میتوانید 

 تصمیم نهایی خود را درباره ی خرید فرش مورد نظر خود بگیرید و یک فرش خوب و درجه یک را انتخاب نمایید

 با این همه توصیف در مورد خرید فرش های ماشینی به نظر شما فرش چند شانه خوب است ؟ 

 نظر خود را برای ما کامنت کنید . 

 

 

 

 

 


