
 حراج فرش ماشینی برای چه فرش هایی صورت میگیرد ؟ 

شش ّای هاضیٌی اصلی تفاٍت تخفیف ّایی کِ سٍی فشش ّای هاضیٌی ٍجَد داسد هؼوَال چِ هقذاس تا قیوت ف

 داسد؟

 فشش ّای هاضیٌی اهشٍصُ دس کیفیت ّای هختلفی تافتِ هی ضًَذ 

 اها ّش چِ کیفیت فشش ّای هاضیٌی اص ًظش جٌس هَاد اٍلیِ ٍ ضاًِ ٍ تشاکن فشش ّا افضایص پیذا هی کٌذ 

 قیوت فشش ّای هاضیٌی خشیذاسی ضذُ ًیض افضایص خَاّذ داضت 

 گاّا هشدم تِ دًثال خشیذ فشش ّای تا کیفیت ّستٌذ اها ًوی تَاًٌذ فشش ّایی تخشًذ کِ قیوت آى ّا تاال تاضٌذ 

 ّویي دلیل تِ دًثال خشیذ فشش ّای تخفیفی اص فشش ّای هاضیٌی تا کیفیت ّستٌذ تِ 

 تِ ًظش ضوا چگًَِ هی تَاًین ایي فشش ّای تا کیفیت سا پیذا کٌین ؟ 

 ایي فشش ّا تیطتش تا چِ هطخصاتی تَلیذ هی ضًَذ ؟ 

 ایي هقالِ تشای خشیذ فشش اسصاى تا ها ّوشاُ تاضیذ . دس 

 

 : قیمت فرش ماشینی 

ّواى گًَِ کِ قثل تش ّا ًیض دس هقالِ ّای هختلف ػٌَاى کشدین ػَاهل هختلفی هی تَاًذ سٍی قیوت فشش ّای 

 هاضیٌی اثش گزاس تاضذ 

هتشی اص فشش هاضیٌی  21کِ اص جولِ آى ّا هی تَاًین تِ ضاًِ ٍ تشاکن ٍ جٌس ًخ ٍ پَد فشش هاضیٌی ٍ ٍصى ّش 

 اضاسُ کٌین 

 کَتاُ ّش کذام اص ایي ػَاهل سا تشای اضٌایی ّش چِ تیطتش تَضیح هی دّین .دس ایي قسوت تِ صَست 



 

 

 شانه فرش ماشینی : 

ضاًِ فشش هاضیٌی تِ تؼذاد گشُ ّایی گفتِ هی ضَد کِ دس ّش هتش اص ػشض هحصَالت فشش هاضیٌی هاًٌذ فشش ٍ 

 گلین هطاّذُ هی ضَد 

 ضَد تیطتش تاضذ فشش سیضتافت تش ٍ صیثاتش خَاّذ تَد  ّش چِ تؼذاد گشُ ّایی کِ دس ػشض فشش هاضیٌی صدُ هی

 ضاًِ است  077اهشٍصُ پشفشٍش تشیي فشضی کِ دس تاصاس فشش ّای هاضیٌی ٍجَد داسد , فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ ًیض دس تاصاس فشش هاضیٌی ٍجَد داسًذ  2077ٍ  2177ٍ  2777اها فشش ّای هاضیٌی کیفیت تاالتشی ّوچَى 

 ضاًِ هی گزسد  2077ص صهاى تَلیذ اٍلیي فشش ّای هاضیٌی سال ا 1اگش چِ 

 تاص کٌٌذ  شضی تا کیفیت دس تاصاس فشش هاضیٌیاها ٌَّص ایي فشش ّای هاضیٌی ًتَاًستِ اًذ جایگاُ خَد سا تِ ػٌَاى ف

 ذُ تا ایي فشش ّا هات هی تاضٌذ.صیشا کِ استفاع خاب آى ّا تسیاسکن است ٍ تیطتش طشح ّای تافتِ ض

 

 تراکم فرش های ماشینی : 

 تشاکن ّا ػوَد تش ضاًِ ّای فشش هاضیٌی قشاس داسًذ 

 تشاکن فشش هاضیٌی تِ تؼذاد گشُ ّایی گفتِ هی ضَد کِ دس ّش هتش اص طَل فشش هاضیٌی ٍجَد داسد 

 تشاکن فشش ّای هاضیٌی تا تَجِ تِ استاًذاسدی دس ضاًِ فشش ّای هاضیٌی هطخص هی ضَد 

 ٍجَد داسد  1077ٍ  0777ٍ   1007,  1107,  1277ضاًِ تشاکن ّای هختلف  077هثال تشای فشش ّای هاضیٌی 

 ٍجَد داسد  1077ضاًِ سٍی تشاکن  077اها استاًذاسد تشاکن فشش ّای هاضیٌی 



هَاد اٍلیِ  ّش چِ ضاًِ ٍ تشاکن فشش ّای هاضیٌی تاالتش تاضذ قیوت فشش ّای هاضیٌی ًیض دس صَست داضتي الیاف ٍ

 یکساى , تیطتش است. 

 

 جنس نخ و الیاف فرش های ماشینی : 

اص جولِ هْن تشیي ػَاهلی کِ دس تؼییي کیفیت ٍ تشتشی فشش ّای هاضیٌی اثش گزاس است جٌس ًخ ٍ هَاد اٍلیِ 

 فشش است 

 سد صیش اضاسُ کشد : فشش ّای هاضیٌی هی تَاًٌذ تا الیاف هتفاٍتی تافتِ ضًَذ کِ اصجولِ آى ّا هی تَاى تِ هَا

 الیاف اکشٍلیک  (2

 الیاف پلی استش  (1

 الیاف پلی استش ٍسطى  (0

 bcfالیاف پلی پشٍپیلي  (0

 دس ایي هیاى ایي الیاف تْتشیي ٍ هاًذگاستشیي الیاف تشای فشش ّای هاضیٌی , الیاف اکشٍلیک است .

 ّیت ست ضذُ تاضذ .صهاًی کیفیت یک فشش هاضیٌی تاال هی سٍد کِ جٌس ًخ آى ّا صذ دس صذ اکشٍلیک 

اها فشش ّای اکشٍلیک دس هقاتل هاًذگاسی ٍ کیفیت تاال , یک ػیة تضسگ ًیض داسًذ ٍ اى پشصدّی فشش ّا هی 

 تاضذ 

 اهشٍصُ تا ّیت ست کشدى الیاف فشش ّای هاضیٌی هاًغ اص پشصدّی فشش ّای هاضیٌی هی ضًَذ 

 

 رخ کذام فرش ها بهتر است ؟ 

 الصم تِ رکش است کِ فشش ّای هاضیٌی پلی استش دس هقایسِ تا فشش ّای اکشٍلیک تشاقیت تیطتشی داسًذ 



 تِ ّویي دلیل صیثایی خَد سا تیطتش ًطاى هی دٌّذ 

 اها فشش ّای اکشٍلیک ًسثت تِ فشش ّای پلی استش ضفافیت تیطتشی داسًذ 

 ای پلی استش هی سًٍذ تسیاسی دس ٌّگام خشیذ فشش ّای هاضیٌی تِ دًثال فشش ّ

 ایي دس حالی است کِ تِ خاطش کیفیت پاییي ایي الیاف ػوش , دٍام ٍ هاًذگاسی ایي فشش ّای هاضیٌی کن است . 

 

 جنس پود فرش های ماشینی : 

 فشش ّای هاضیٌی هی تَاًٌذ تا پَد ّای هختلفی ّوچَى جَت ٍ پٌثِ ٍ فیالهٌت تافتِ ضًَذ 

 دیگش پَد ّا صیثایی تْتشی تِ پطت فشش ّای هاضیٌی هی دّذ اها پَد پٌثِ دس هقایسِ تا 

 ػالٍُ تش ایي ًشهی ٍ اًؼطاف پزیشی فشش ّای هاضیٌی سا ًیض تیطتش هی کٌذ 

 تِ ّویي دلیل سؼی کٌیذ فشش ّای تاکیفیتی کِ خشیذاسی هی کٌیذ حتوا پَد ّای پٌثِ داضتِ تاضٌذ 

 ساُ تطخیص پَد پٌثِ ًیض اص دیگش پَدّا ًیض ایي است کِ پَد پٌثِ هَجة سفیذی پطت فشش هاضیٌی هی ضَد 

 ی است کِ پَد جَت هَجة قَُْ ای ضذى پطت فشش ّای هاضیٌی ضذُ ٍ پطت فشش ّا صاف ًیستٌذ .ایي دس حال

 ضیٌی هی گشدًذ. پَد ّای فیالهٌت ًیض هَجة سشهِ ای ٍ هطکی ًطاى دادُ ضذى پطت فشش ّای ها

 ّش چِ پَد فشش هاضیٌی پٌثِ تیطتشی داضتِ تاضذ قیوت فشش ّای هاضیٌی تیطتش خَاّذ تَد . 

 

 متری :  21وزن هر فرش 

هتشی قیاس  21ٍصى فشش ّای هاضیٌی هؼوَال دس ّش هتش اص فشش ضٌاختِ ًوی ضًَذ تلکِ آى ّا سا تش اساس ٍصى ّش 

 هی کٌٌذ 



 کیلَگشم است  01ضاًِ چیضی حذٍد  077ای هاضیٌی هثال ٍصى استاًذاسد فشش ّ

ّش چِ ٍصى فشش ّای هاضیٌی اص ایي هقذاس تیطتش ضَد کیفیت فشش هاضیٌی تْتش تَدُ ٍ قیوت فشش ّای هاضیٌی 

 افضایص خَاّذ داضت 

 

 حراج فرش های ماشینی مخصوص کذام فرش است ؟ 

ّواى گًَِ کِ دس تاال گفتِ ضذ فشش ّای هاضیٌی دس صَستی کِ کیفیت تاالیی داضتِ تاضٌذ قیوت آى ّا ًیض صیاد هی 

 ضَد 

 اها دس دٍ صَست حشاج فشش ّای هاضیٌی هی تَاًٌذ اتفاق تیفتٌذ : 

 دسجِ تٌذی ضذى فشش ّای هاضیٌی  (2

 استَک ضذى فشش ّای هاضیٌی  (1

ّضاس تَهاى ًسثت تِ فشش ّای  077تا  077هتشی چیضی حذٍد  21ال دس ّش قیوت فشش ّای هاضیٌی حشاجی هؼوَ

 اصلی کوتش است. 

 

 فرش های استوک کذامنذ ؟ 

فشش ّای استَک فشش ّایی ّستٌذ کِ یا تک ٍ تَک ضذُ اًذ ٍ یا ایٌکِ دیگش دس ضشکت ّای فشش هاضیٌی تَلیذ 

 ًوی ضًَذ 

  اها چشا فشش ّای استَک دیگش تَلیذ ًوی ضًَذ ؟

ضاًِ قشاس هی گیشد دس صهاى خَد پاسخگَی  2177ٍ  2777گاّا سًگثٌذی ّایی کِ سٍی پالت فشش ّای هاضیٌی 

 ًیاص تاصاس فشش ًیست . 



 دس ایي صهاى یا کال پالت سًگی یک ضشکت ػَض هی ضَد ٍ فشش ّای قثلی تافتِ ضذُ هی هاًذ ٍ استَک هی ضًَذ 

 صیشا تواهی سایض ّای هَسد ًیاص هطتشی دس اى ّا ٍجَد ًذاسد 

یا ایي کِ تٌْا یک یا دٍ سًگ اص فشش هاضیٌی ػَض هی ضَد کِ تاص ّن تا تَجِ تِ تفاٍت سًگی کِ تیي فشش ّا 

 ّست 

 فشش ّای تاقی هاًذُ اص پالت قثلی تِ ػٌَاى استَک ضٌاختِ هی ضَد. 

 

 فرش های درجه کذامنذ ؟ 

 هاضیٌی دسجِ تِ فشش ّایی گفتِ هی ضَد کِ هطکالتی دس تافت ٍ یا آّاس فشش داضتِ تاضٌذ فشش ّای 

 فشش ّای دسجِ یک فشش ّایی ّستٌذ کِ ّیچ هطکلی ًذاسًذ ٍ قیوت اصلی خَد سا داسًذ 

 هطکل تافت جفتی داسًذ دس هقاتل آى فشش ّایی ٍجَد داسًذ کِ 

 هاضیٌی ٍجَد داسد . ٍ یا ایي کِ سَختگی کَچکی دس اّاس فشش ّای

 ّویي ػَاهل هَجة پاییي تش اهذى قیوت فشش ّای هاضیٌی ًسثت تِ قیوت اصلی آى هی ضَد 

گاّا هوکي است یک سًگ اص فشش ّای هاضیٌی ًیض دٍ سًگی داضتِ تاضٌذ کِ قیوت اى ّا سا دستخَش تغییشاتی 

 قشاس هی دّذ . 

 




