
 زارز ؟ ضاًِ تِ چِ ػَاهلی تستگی 0111تِ ًظر ضوا قیوت فرش  

 .ضاًِ ّستٌس  0111یکی زیگر از کیفیت ّای هرغَب ٍ هؼرٍف اًَاع فرش ّای هاضیٌی فرش ّای 

 ضاًِ کوتر است  0011ٍ  011ضاًِ تِ ًسثت فرش ّای  0111فرٍش فرش ّای هاضیٌی 

 0111اها ایي فرش زر هطرصات هتفاٍتی تافتِ هی ضَز کِ از جولِ آى هی تَاى تِ ًَع الیاف ٍ ًورُ ًد فرش ّای 

 ضاًِ اضارُ کرز. 

 ضاًِ هی تَاى هطاّسُ کرز  0111تِ ّویي قیوت تفاٍت قیوت ّای هتفاٍتی زر فرش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ تِ هرزم غالة هی ضَز  0111ضاًِ تراکن تاال تِ جای فرش ّای  011حتی گاّا فرش ّای 

 ضاًِ را زر اذتیار ضوا قرار زّین  0111زر ایي ًَضتِ قصس زارین تواهی اطالػات  الزم زر هَرز فرش ّای هاضیٌی 

 تا تِ راحتی تتَاًیس زر هَرز ذریس ایي گًَِ از فرش ّای هاضیٌی تصوین گیری کٌیس. 

 

 ضاًِ چیست ؟  0111فرش هاضیٌی 

 ضاًِ َّیسا هی تاضس  0111ًام فرش ّای هاضیٌی  ّواى گًَِ کِ از

 ػسز است .  0111ضاًِ ٍ یا ّواى تؼساز گرُ ّای ػرضی فرش هاضیٌی تراتر تا 

 ضاًِ هی تَاًٌس تا زٍ ًَع زستگاُ تِ رٍز تافت فرش هاضیٌی تافتِ ضًَس  0111فرش ّای هاضیٌی 

 رُ کرز. کِ ازجولِ آى هی تَاى تِ زستگاُ ّای ضًَْر ٍ ٍاًسٍیل اضا

 زستگاُ ّای تافت ضًَْر ًسثت تِ ٍاًسٍیل رخ فرش ّای زیثاتری زارًس 

 اها زستگاُ ّای تافت ٍاًسٍیل کِ هحصَل ضرکت ٍاًسٍیل تلژیک هی تاضٌس راًسهاى تافت تاالتری زارًس .

 ضاًِ را هَرز تررسی قرار زّین  0111از ًظر هطرصات فٌی اگر ترَاّین فرش ّای هاضیٌی 



 ضاًِ ٍ جٌس الیاف ٍ ًورُ ًد فرش ّای هاضیٌی ًیس هی رسین  0111هاًٌس تراکن تافت فرش ّای هاضیٌی  تِ هَارزی

 ضاًِ است . 0111ضاًِ یکی از ػَاهل تؼییي کیفیت فرش هاضیٌی  0111حتی ارتفاع ذاب فرش ّای هاضیٌی 

 

 ضاًِ :  0111تراکن فرش ّای هاضیٌی 

 است . 0111تراکن استاًسارز ّستٌس ٍ آى ًیس تراتر تِ ضاًِ زارای یک  0111فرش ّای هاضیٌی 

ضاًِ تافتِ هی  0111زر تافت فرش ّای هاضیٌی  0011اها اهرٍزُ فرش ّای زیگری تا تراکن تافت پاییي تر ًیس هاًٌس 

 ضًَس 

 0111ضاًِ هی تاضٌس قیوت فرش ّای هاضیٌی  0111هطرصا تا کاّص تراکن کِ تؼساز گرُ ّای طَلی فرش ّای 

 ضاًِ ًیس کاّص هی یاتس 

 ضاًِ هؼرٍفٌس  0101ضاًِ تِ فرش ّای  0111تؼضی فرش ّای هاضیٌی 

 است .  0011تِ ّویي زلیل تراکن آى ّا ًیس رٍی 

 ایي فرش ّا زر ٍاقغ تا تثسیالتی رٍی یکی از قطؼات فرش ّای هاضیٌی ایجاز ضسُ اًس. 

 

 ضاًِ چیست ؟ 0111زلیل ًرهی فرش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ هقایسِ کٌیس  011ضاًِ را زیسُ تاضیس ٍ آى ّا را تا فرش ّای  0111ش ّای هاضیٌی اگر فر

 هتَجِ ًرهی ٍ لطافت ذاظ ایي فرش ّا زر هقایسِ تا فرش ّای کیفیت پاییي تر هی ضَیس 

 هی تاضس  ایي هَرز تیطتر تِ زلیل ًورُ ًد فرش ّای هاضیٌی 

 تافتِ هی ضًَس 00د ضاًِ تیطتر تا ًورُ ً 0111فرش ّای هاضیٌی 



 ّر چِ ًورُ ًری کِ فرش هاضیٌی تا آى تافتِ هی ضَز تیطتر تاضس , ًرهی ٍ لطافت فرش هاضیٌی تیطتر ذَاّس تَز 

 زیرا کِ الیاف فرش هاضیٌی ریس تر ضسُ ٍ ذَز فرش ًیس ریستافت تر است 

 ضاًِ ًیس تیطتر ذَاّس تَز . 0111زر ایي صَرت قیوت فرش ّای هاضیٌی 

 ًیس تافتِ هی ضًَس کِ چٌاى ریستافت تِ ًظر ًوی رسٌس.  00ضاًِ تا الیاف ًورُ  0111فرش ّای هاضیٌی گاّا 

 

 الیاف اکرٍلیک تایرى یا ترک ؟ 

 ضاًِ تا ایي سري رٍترٍ هی ضَین  0111گاّی زر زهاى ذریس فرش ّای هاضیٌی 

 کِ فرش ّایی کِ اًتراب کرزُ ایس الیاف ترک زارًس ٍیا ایٌکِ الیاف آى ّا تایرى الواى است 

 تِ ًظر ضوا کساهیک تْتر است ؟ اصال کساهیک از ایي هَارز ٍجَز زارز ؟ 

 الیاف ترک اهرٍزُ تِ ذاطر هحسٍزیت ّا ٍ تحرین ّایی کِ ترای ایراى ٍجَز زارز اصال ٍارز ایراى ًوی ضًَس 

ضاًِ تا الیاف تایرى الواى تافتِ هی ضَز کِ تَسط زهرز هطْس ریسیسُ  0111زرهقاتل اى تیطتر فرش ّای هاضیٌی  ٍ 

 ضسُ اًس

 تِ ّویي زلیل تِ آى ّا الیاف زهرز ًیس گفتِ هی ضَز 

 اصال الیاف اکرٍلیکی تِ ًام الیاف اکرٍلیک ایراًی ًسارین 

 ر تازار فرش ّای هاضیٌی ٍجَز ًسارًس. ٍ زر هقاتل الیاف ترک ًیس ّن اکٌَى زیگر ز

 ضاًِ تقریثا ٍاتستِ تِ ًورُ ًد است تا الیاف تایرى ٍ ترک .  0111پس قیوت فرش ّای هاضیٌی 

 

 ضاًِ پلی استر ًیس ٍجَز زارز ؟  0111آیا فرش هاضیٌی 



 زارًس گاّا زر هغازُ ّای ذریس فرش ّای هاضیٌی فرش ّایی کِ طرح ّای گثِ ٍ قطقایی ٍ ترتیاری 

 ضاًِ اًس  0111هطاّسُ هی کٌین ٍقتی از کیفیت آى ّا از فرٍضٌسُ سَال هی ضَز پاسد ایي است کِ ایي فرش ّا 

 ستّواى گًَِ کِ قثال ًیس اضارُ کرزُ این قیوت الیاف پلی استرا

 زیرا کِ قیوت الیاف اکرٍلیک تسیار کوتر از الیاف پلی استر است کِ زر ایراى تَلیس هی ضًَس 

 ضاًِ پلی استر تا تراکن کوتری ًیس تَلیس ٍ تافت هی ضًَس .  0111وَال فرش ّای هؼ

 تِ صَرت طرح ّای فاًتسی ٍ هسرى هی تاضٌس. ضاًِ پلی استر ًیس  0111تیطتر طرح ّای فرش ّای هاضیٌی 

 

 ضاًِ ؟  0011ضاًِ تررین یا  0111آیا فرش هاضیٌی 

 ضاًِ را تررین  0111اگر ازها سَال کٌٌس کِ تْتر است فرش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ ذریساری ضًَس  0011ضاًِ زر پاسد هی گَیین کِ تْتر است فرش ّای هاضیٌی  0011یا فرش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ ًسارًس  0111ضاًِ از ًظر قیوت چٌاى تفاٍتی تا فرش ّای هاضیٌی  0011زیرا کِ فرش ّای هاضیٌی 

 ّسار تَهاى است  011ر ٍاقغ تفاٍت قیوت آى ّا چیسی حسٍز ز

 ضاًِ زیثایی تیطتری زارًس  0011اها از ًظر کیفیت ٍ زیثایی ٍ رًگ رخ فرش ّای هاضیٌی 

 

 ضاًِ ؟  011ضاًِ هٌاسة تر است یا فرش ّای هاضیٌی  0111فرش ّای هاضیٌی 

کِ ّسیٌِ ی زیازی ترای فرش ّای هاضیٌی ذَز  اگر هٌسل ضوا پاذَر زیازی زاضتِ تاضٌس ٍ حتی هی ذَاّیس

 پرزاذت ًکٌیس 

 ضاًِ را ذریساری کٌیس  011تْتر است کِ فرش ّای هاضیٌی 



 ضاًِ زارًس  0111ارتفاع ذاب تیطتری زارًس ٍ قیوت کوتری ًیس ًسثت تِ فرش ّای زیرا کِ ایي فرش ّا 

 از ایي رٍ تیطتر هَرز تَجِ افراز ذاًِ زار قرار هی گیرًس.  

 

 ضاًِ :  0111رًگ فرش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ تا رًگثٌسی ّای هتفاٍتی تافتِ هی ضًَس  0111فرش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ رًگ ّای جیغ ٍ ضاز قرار هی زٌّس  0111اها اهرٍزُ هؼوَال رٍی فرش ّای هاضیٌی 

ای هاضیٌی تا رًگ ّای صَرتی ٍ تٌفص ٍ یاسی را زر ایي کیفیت از فرش ّای هاضیٌی طَری کِ هی تَاًین فرش ّ

 هطاّسُ کٌین 

 ضاًِ حتی تِ صَرت رًگ ّای هات ًیس تافتِ هی ضًَس  0111فرش ّای هاضیٌی 

 اها فرش ّای تافتِ ضسُ تا رًگ ّای ضاز فرٍش تیطتری زارًس 

 

 ضاًِ :  0111ًَع تافت فرش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ تِ زٍ صَرت سازُ ٍ ّایثالک تافتِ هی ضًَس  0111ی هاضیٌی فرش ّا

 فرش ّای هاضیٌی ّایثالک زارای یک یا زٍ ًد ترجستِ ّستٌس کِ هَجة ترجستِ ضسى فرش ّا هی ضَز 

 اهرٍزُ فرٍش فرش ّای هاضیٌی ترجستِ از فرش ّای هاضیٌی سازُ تیطتر ضسُ است 

 طَری کِ ایي گًَِ از فرش ّای هاضیٌی تیطتر زر تَرس ّستٌس 

 ضاًِ سازُ است .  0111ضاًِ ترجستِ تیطتر از قیوت فرش ّای هاضیٌی  0111قیوت فرش ّای هاضیٌی 

 



 ضاًِ :  0111طرح فرش هاضیٌی 

ضاًِ  011ِ ٍ ضاً 0011ضاًِ هؼوَال طرح ّایی هجسا ترای ذَز زارًس کِ زر فرش ّای  0111فرش ّای هاضیٌی 

 یافت ًوی ضًَس 

 ضاًِ رٍی طرح ّای هٌحصر تِ فرز آى است  0111زر ٍاقغ هی تَاى گفت ترتری ذاظ فرش ّای هاضیٌی 

 

 

 

 

 

 


