
 شانه مشهد: 077فرش 

 در سراسر دنیا چه بحث فرش ماشینی باشد و چه بحث فرش مشهد ، تمام تمرکزها به سمت ایران معطوف می شود.

و همچنان و کمامان صادرات فرش ماشینی متعلك به فرش ایرانی و شهرهایی چون فرش مشهد ، فرش کاشان ، فرش تبریز می 

 باشد.

 های گسترده در صنعت فرش ماشینی ، در کنار فرش سایر محصوالت دیگری نیز به وجود آمده است:پیشرفت بدلیل 

 فرش ماشینی طرح کالسیک 

 فرش مدرن طرح فانتزی 

 گلیم فرش ماشینی 

 تابلو فرش ماشینی 

 تابلو فرش سفارشی یا تابلو فرش چهره 

شانه مشهد می باشد که در این مماله نحوه تشخیص فرش ماشینی مشهد را شرح می  077فرش  پرفروش ترین فرش ماشینی

 دهیم.

 فرش دستباف مشهد:

 فرش دستباف مشهد ، بدلیل نمشه های بسیار زیبای آن بسیار مرغوب است.

 فرش دستباف مشهد دارای گل های شاه عباسی بزرگ می باشد.

 مشهد نیست.ولی این طرح تنها طرح در فرش دستباف 

 از جمله سایر نمشه فرش دستباف مشهد طرح لچک و ترنج با حشیه های نوشته می باشد.

تنها عیب فرش دستباف مشهد این است که برای اینکه نخ فرش دستباف مشهد برای اینکه بخوبی رنگ بگیرد و براق باشد بسیار 

 صیمل داده می شود.

پذیری خوبی پیدا می کند تا براحتی نمشه ی بسیار تمیزی روی فرش پیاده سازی و در نتیجه این الیاف سست می شود اما رنگ 

 شود.

 فرش ماشینی مشهد:

با پیشرفت در امر صنعت فرش ، دستگاه های فرش ماشینی روانه بازار فرش شدند و فرش ماشینی مشهد در کنار فرش دستباف 

 مشهد پیشرفت های گسترده ای کرد.

 برندهای فرش ماشینی در شهر فرش مشهد وجود دارند از جمله فرش نگین مشهد و فرش زمرد مشهد بطوری که برترین

تنها ویژگی محبوبیت و مرغوبیت فرش ماشینی مشهد ، کیفیت بسیار باالی فرش مشهد و نمشه های خاص و به روز این شهر 

 می باشد.

 را تشخیص دهیم؟چطور فرش مشهد 

 امروزه بدلیل زیاد شدن کارخانجات تولیدی جانبی در بازار فرش ، بسیاری از تولید کنندگان از برند فرش مشهد استفاده کرده

 و محصوالت خود را به کیفیت پایین تر از فرش مشهد به فروش می رسانند. 

 .مشهد هالل استفاده می کنند بعنوان مثال از نام هایی چون فرش نگین

 . به بازار فرش عرضه می کنندفرش نگین برند خود را با پسوند و پیشوند و  

 برای تشخیص کیفیت فرش مشهد باید بتوانید موارد زیر را در فرش بررسی کنید:

 شانه مشهد: 077تشخیص فرش 



 تشخیص الیاف فرش 

 تشخیص شانه و تراکم فرش 

 بررسی شناسنامه فرش 

 تشخیص الیاف فرش:

 د از الیاف اکرولیک هیت ست شده استفاده کرد.شانه والعی باشد ، حتما بای 077شانه مشهد ، اگر فرش  077در فرش 

 الیاف اکرولیک هیت ست شده بدلیل اینکه بافت نازک و مستحکمی مانند ابریشم دارد در شانه و تراکم های باال کاربرد دارد.

 ف اکرولیک می توان استفاده کرد.در شانه و تراکم های پایین بدلیل گره های کم در فرش از الیاف ضخیم تری غیر از الیا

 اما می دانید که مرغوب ترین الیاف موجود در بازار فرش ، الیاف اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 برای تشخیص نخ اکرولیک :

 % اکرولیک بوی پالستیک و بوی نفت بدهد.077 نباید فرش با نخ ابتدا فرش را بو کنید و اصال

فرش به هم گره نخورد و رم باشد و زبر نباشد و نیز نخ خاب % اکرولیک حتما ن077فرش را لمس کنید و باید فرش با نخ 

 .نچسبد

 نخ اکرولیک مماومت بسیار باالیی در برابر اجسام داغ و نیز جذب رطوبت دارد و براحتی نباید بید بخورد و پوسیده شود.

 تشخیص شانه و تراکم فرش:

 باید به شیوه ی زیر عمل کنیم: 0077با تراکم  077برای تشخیص شانه فرش 

 .گره وجود دارد 077عرض فرش از یا یک متر شانه یعنی در صد سانت 077فرش 

 گره در صد سانت یا یک متر از طول فرش وجود دارد. 0077یعنی  0077و در تراکم  

گره داشته  07در این ده سانت باید  ماریما می کنیم و گره ها را می شلذا برای حساب کردن شانه ده سانت از عرض فرش را جد

 .باشیم

گره  007در این ده سانت باید ماریم ا می کنیم و گره ها را می شفرش را جد تراکم ده سانت از طوللذا برای حساب کردن 

 .داشته باشیم

 برای شمردن گره ها فرش را به پشت کنید که اندازه گره ها بسیار واضح پیداست.

 بررسی شناسنامه فرش:

 یک شناسنامه ای دارد که در پشت فرش درج می شود. هر فرش ماشینی بخصوص اینکه اگر از برند معتبر فرش تهیه شود

 کلیدی در مورد فرش است مانند: شناسنامه فرش حاوی اطالعات

 جنس نخ فرش 

 شانه و تراکم فرش 

 پالت رنگ بندی فرش 

 متراژ فرش 

 نام طرح فرش یا کد فرش مورد نظر 

 لوگوی برند تولیدی فرش 

 شما باید بتوانید با اطالعاتی که به شما آموزش دادیم کیفیت فرش ماشینی را با شناسنامه فرش تطابك دهید.

 تولیدی فرش را حتما چک کنید.گوی برند لو

 گوی فرش خود تطابك دهید.ا لود را در گوگل جستجو کرده و ببعنوان مثال لوگوی فرش مشه



 شانه مهم می باشد؟ 077چرا تشخیص فرش 

 کدام کیفیت های متفاوتی دارند شانه داریم که هر 077ما سه نوع تولید در مورد فرش 

  شانه تبدیل شده 077فرش ماشینی 

  شانه 077فرش ماشینی طرح 

  شانه والعی 077فرش ماشینی 

 در ادامه هر سه نوع تولید را توضیحات مفصلی می دهیم.

 شانه تبدیلی: 077فرش ماشینی 

 شانه بافت زده می شود. 077فرش  شانه تبدیلی روی دستگاه 077فرش 

 می کنند. 077کمی باال می برند و تبدیل به فرش با شانه  شانه را 077فمط شانه دستگاه فرش 

 شانه را پیاده سازی می کنند. 077همچنین نمشه های فرش 

 شانه تبدیلی لطعا که الیاف مرغوب و صد در صد اکرولیک نخواهد بود. 077اما جنس نخ فرش 

 شانه: 077شینی طرح افرش م

 ه می باشد و فمط کمی متراکم تر و تراکم فرش ماشینی را باال می برند.شان 077شانه ، دلیما همان فرش  077در فرش طرح 

 شانه را پیاده سازی می کنند. 077همچنین نمشه ی فرش 

 نوع فرش نیز لطعا اللیاف صد در صد اکرولیک به کار نمی رود.در این 

 شانه والعی: 077فرش ماشینی 

را روی دستگاه پیاده سازی می  0777با تراکم باالی  077و دلیما شانه ، مخصوص به خود است  0777دستگاه بافنده فرش 

 کنند.

 ، حتما باید نخ نازک و مستحکم اکرولیک در فرش ماشینی پیاده سازی شود. 077 بدلیل شانه و تراکم باال در فرش

 

 

 

 

 


