ﺗﺸ ﻓﻨﺮی
ﺗﺸ ﻫﺎی ﻓﻨﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﺮ ارزان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺸ
ﻫﺎ از ﻓﻨﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮﻣ ﺗﺸ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﺗﺸ ﻫﺎی ﻓﻨﺮی در دو ﻧﻮع ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ و ﺑﺪون ﻓﺮﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ دو
ﻣﺪل از ﺗﺸ ﻫﺎی ﻓﻨﺮی ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ وزن زﯾﺮ  ۶۰ﮐﻠﯿﻮﮔﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺸ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋ ﺑﺎﻻﯾ ﮐﻪ دارﻧﺪ
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻓﻨﺮ ﻫﺎ در ﻫﻨﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﻨﺮ ﻣﺘﺼﻞ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻨﺮ را ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻓﻨﺮ ﻣﯿﺮاﮐﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .در ﺑﺎزار اﻏﻠﺐ در ﻣﻮرد ﻓﻨﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺸ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﻓﻨﺮﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻨﺮ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دارد .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺸ ﺳﻔﺖ ﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﻨﺮ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺸ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﯿﻨﺶ ﺧﺎص ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻣﺰاﯾﺎ :اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭼﯿﻨﺶ ﻓﻨﺮ ﻫﺎ از ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸ ﻫﺎ در اﺗﺎق ﻫﺎی ارﺗﻮﭘﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ
ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻢ ﺳﺒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﻣ ﺗﻮان ﭘﺸﺖ و رو ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ در ﺗﺸ ﻫﺎ ﻣﻤﻮری ﻓﻮم داﺧﻠ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﯾﺐ :اﯾﻦ ﺗﺸ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺘﺸﺎن ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﭼﺎر ﮔﻮدﺷﺪﮔ در وﺳﻂ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﺮ ﻣﻀﺮ
اﺳﺖ .دﯾﺮ ﻋﯿﺒ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آزار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع دو ﻧﻔﺮه اﯾﻦ ﺗﺸ ﻫﺎ ،اﺧﺘﻼف وزن ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻠﺘﯿﺪن ﻧﻔﺮات ﺑﻪ
ﯾ ﺳﻤﺖ ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺮزش ﻧﺎﺷ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ اﻓﺮاد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب ﺷﻮد.
ﻓﻨﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻨﺮی ﻣﺘﺼﻞ ،ﺑﺮای ﮐﻤﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻓﻨﺮ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺸ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا در ﭘﺎﮐﺖ
ﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ آن ﻫﺎ از ﻫﻢ دﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻓﻨﺮ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر
رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺸ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺸ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﻨﺮ ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺸ اﻏﺮاق ﻧﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺗﺸ دارای ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐ از ﻓﻨﺮ ﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺘ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺸ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫ از ﻓﻨﺮ ﻫﺎی
ﺑﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺸ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤ ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺰاﯾﺎ :اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺸ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻗﺒﻞ دارد .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف وزن اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﯾﺐ :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺸ از ﻣﻮاد ﻓﺸﺮده ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دارای وزن ﺑﺎﻻﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ و ﭘﺸﺖ و رو ﮐﺮدن آن را
دﺷﻮار ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

