
 متری چقدر است ؟ 21به نظر شما قیمت فرش ماشینی 

 هتشی تشسسی ٍ اػالم هی ضَد  21ّواى گًَِ کِ هی داًیذ قیوت فشش ّای هاضیٌی هؼوَال تش پایِ فشش ّای 

 اها قیوت تشخی اص هحصَالت فشش ّای هاضیٌی هاًٌذ گلین فشش ّا تش حسة هتش هشتغ اػالم هی گشدد. 

 قیوت فشش ّای هاضیٌی ّوَاسُ دستخَش تغییشاتی قشاس هی گیشد ٍ ضذیذا ٍاتستِ تِ ضشایط تاصاس هی تاضذ 

 اها ػَاهل هختلفی سٍی قیوت فشش ّای هاضیٌی اثش گزاس است کِ دس ایي ًَضتِ قصذ تشسسی ایي ػَاهل سا داسین 

 تِ چِ صَست اقذام کٌین ؟ تِ ًظش ضوا تشای خشیذ فشش ّای هاضیٌی تا قیوتی هٌاسة ٍ تِ صشفِ 

 کذام یک اص تشًذّای فشش ّای هاضیٌی فشش ّای تْتشی داسًذ ؟ 

 اصال تْتشیي فشش هاضیٌی هَجَد دس تاصاس کذام است ؟ 

 دس ایي ًَضتِ گشٍُ تحلیلی فشش هسجذی تِ تشسسی ّش داًستٌی دس هَسد قیوت فشش هی پشداصد . 

 

 فرش های ماشینی : 

 ی جایگاُ خاصی ًِ تٌْا دس هیاى خاًن ّای ایشاًی تلکِ دس تواهی کطَسّا تاص کشدُ اًذاهشٍصُ فشش ّای هاضیٌ

 اهیي ًیاص سقَط کشدُ است  5دسست است کِ قثل تش ّا دٍهیي ًیاص یک خاًِ فشش تَدُ اها اهشٍصُ ایي ًیاص تِ 

 اها ّوَاسُ افشاد تِ دًثال خشیذ فشش ّای هاضیٌی خَب ٍ تا کیفیت ّستٌذ 

 ِ کِ هی داًیذ قیوت فشش ّای هاضیٌی تاثیش تسیاس صیادی دس خشیذ فشش تشای خاًن ّا داسًذ ّواى گًَ

 طَسی کِ ّوِ تِ دًثال خشیذ فشش ّایی تا کیفیت اها تا قیوت هٌاسة ّستٌذ 

 هتشی هحاسثِ هی ضَد  21قیوت فشش ّای هاضیٌی ّوَاسُ تش حسة 



 ی ضَد اٍلیي چیضی کِ تِ رّي ّش ضخص هی سسذ تِ ّویي دلیل صهاًی کِ قیوت ٍاحذ یک فشش اػالم ه

 هتشی تشاتش تا ایي هقذاس است .  21ایي است کِ قیوت فشش هاضیٌی 

 

 عوامل مهم در قیمت فرش باکیفیت  :

ی تَاى تِ ػَاهل صیش اضاسُ ػَاهل هختلفی هی تَاًذ دس قیوت فشش ّای هاضیٌی اثش گزاس تاضذ کِ اص جولِ آى ه

 کشد:

 ضاًِ فشش هاضیٌی  (2

 تشاکن فشش هاضیٌی  (1

 جٌس ًخ ٍ الیاف فشش هاضیٌی  (3

 جٌس پَد فشش ّای هاضیٌی  (4

 هتشی دس ّش کیفیت ٍ ضاًِ ٍ تشاکن  21ٍصى ّش فشش  (5

 اها ّش کذام اص ایي هطخصات تشای ّش ضاًِ اص فشش هاضیٌی داسای استاًذاسدّایی است کِ تایذ تِ آى ّا تَجِ کٌین 

 قثل اص آى کِ تِ تَصیف استاًذاسد هطخص ٍ قیوت ّش فشش هاضیٌی دس ّش هطخصات تپشداصین 

 اتتذا هفَْم ضاًِ دس فشش هاضیٌی سا تَضیح هی دّین . 

 

 شانه فرش ماشینی : 

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

 هَجَد دس فشش ّای هاضیٌی تیطتش تاضذ کیفیت فشش ّای هاضیٌی تْتش هی ضَد  ّش چِ تؼذاد ایي گشُ ّای



دس ایي صَست قیوت فشش ّای هاضیٌی ًیض دس صَست ثاتت ٍ استاًذاسد تَدى دیگش هطخصات اص فشش ّای هاضیٌی 

 تاالتش خَاّذ سفت 

 داسای ضاًِ ّای صیش اًذ : اها فشش ّای هاضیٌی کِ دس تاصاس هَجَدًذ ٍ هؼوَال تا کیفیت ضٌاختِ هی ضًَذ 

 ضاًِ  555فشش ّای هاضیٌی  (2

 ضاًِ  755فشش ّای هاضیٌی  (1

 ضاًِ  2555فشش ّای هاضیٌی  (3

 ضاًِ  2155فشش ّای هاضیٌی  (4

 ضاًِ  2555فشش ّای هاضیٌی  (5

 

 شانه :  055استاندارد کیفیتی فرش های ماشینی 

 ضاًِ هَجَد دس تاصاس ػوَها تِ دٍ دستِ تقسین تٌذی هی ضًَذ  555فشش ّای هاضیٌی 

ٍ  2555ٍ  855تافتِ هی ضًَذ هؼوَال داسای تشاکن ّای  ASRضاًِ ای کِ تا دستگاُ ّای  555فشش ّای هاضیٌی

 ّستٌذ  2155

 تیطتش تافتِ ضذُ ٍ تِ فشٍش هی سسٌذ  2555ضاًِ تشاکن  555کِ دس ایي هیاى فشش ّای 

 تْتشیي کیفیت الیاف فشش ّای هاضیٌی ّوَاسُ اکشٍلیک ّیت ست ضذُ هی تاضذ 

خشیذاسی هی کٌین صذ دس صذ اکشٍلیک تاضٌذ دس ایي صَست ػوش ٍ دٍام ٍ هاًذگاسی تْتش است فشش ّایی کِ 

 تیطتشی داسًذ 

هیلیَى تَهاى هی  1هؼوَال تاال تَدُ ٍ تِ حذٍد ّش تختِ حذاقل  2555ضاًِ تشاکن  555ها قیوت فشش ّای هاضیٌی ا

 سسذ 

 هیلیَى اغاص هی ضَد . 1هتشی دس کیفیت خَب اهشٍصُ اص حذاقل  21ضاًِ  555پس قیوت فشش ّای هاضیٌی 



 ی ضًَذ ؟ ضاًِ فقط دس ایي هطخصات تَلیذ ه 555اها ایا فشش ّای هاضیٌی 

 

 

 شانه تکسیما  055فرش های ماشینی 

 هؼشٍفٌذ  755ضاًِ تکسیوا تِ فشش ّای هاضیٌی طشح  555فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ ًضدیک است  755صیشا کِ هطخصات تافتی آى ّا , اص جولِ تشاکوطاى تِ فشش ّای هاضیٌی 

 ّیت ست ضذُ هی تاضذ اها الیاف آى ّا اکشٍلیک ایي فشش ّا هؼوَال پَد تافتی جَت داسًذ 

 هی تاضذ  1255هؼوَال  755تشاکن فشش ّای هاضیٌی طشح 

 کیلَ گشم است  38هتشی چیضی حذٍد  21ضاًِ ًیض دس  755ٍصى ّش فشش طشح 

 155ضاًِ اص پایِ دٍ هیلیَى ٍ  755هتشی طشح  21تا تَجِ تِ هطخصات ٍ استاًذاسدّای رکش ضذُ قیوت فشش هاضیٌی 

 گشدد.  ّضاس تَهاى اغاص هی

 

 شانه :  055فرش ماشینی 

ضاًِ یکی اص تْتشیي ٍ پشفشٍش تشیي فشش ّای هاضیٌی است کِ تٌَع کیفیت تَلیذی تسیاس صیادی  755فشش هاضیٌی 

 داسد

 هی سسین  1555ضاًِ سا دس ًظش تگیشین تِ تشاکن  755اگش تخَاّین استاًذاسد تَلیذ فشش ّای هاضیٌیی 

 تَلیذ ٍ تافت هی ضًَذ  1255ٍ  1155ضاًِ تیطتش دس تشاکن ّای  755اها اهشٍصُ فشش ّای 

 ضاًِ دس تْتشیي کیفیت صذ دس صذ اکشٍلیک است . 755جٌس ًخ فشش ّای 



 ًوشُ ًخ ایي فشش ّا هی تاضذ .د ضاًِ اّویت داس 755اها چیضی کِ دس هَسد ًخ فشش ّای 

 داسًذ.  12, ًوشُ ًخ  755است اها تْتشیي کیفیت فشش ّای  28ضاًِ هؼوَال  755فشش ّای ًوشُ ًخ 

 ضاًِ پٌثِ است .  755تْتشیي پَد فشش ّای اص ًظش جٌس پَد , 

 کیلَگشم دس حذٍد سِ هیلیَى تَهاى است . 41ضاًِ تا هطخصات تاال ٍ ٍصى  755هتشی  21قیوت فشش هاضیٌی 

 

  شانه : 2555فرش ماشینی 

 تَلیذ هی ضًَذ  3555ضاًِ اص جولِ فشش ّایی ّستٌذ کِ تا تشاکن  2555فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ هؼوَال صهشد ٍ یا ّواى تایشى الواى است .  2555جٌس الیاف فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ تا الیاف تشک تافتِ هی ضذًذ  2555قثل تش ّا فشش ّای هاضیٌی 

 اها تِ دلیل تحشین ّای تاصاس اهشٍصُ دیگش فشش ّای هاضیٌی تشک تافتِ ًوی ضًَذ 

 ضاًِ اکثشا صذ دس صذ اکشٍلیک تا پَد پٌثِ ٍ فیالهٌت هی تاضٌذ  2555فشش ّای 

 ست . ّضاس تَهاى ا 555سِ هیلیَى ٍ ضاًِ هؼوَال تاالتش اص  2555هتشی  21قیوت فشش هاضیٌی 

 ضاًِ اثش داسد ّطت ٍ دُ سًگ تَدى فشش هی تاضذ .  2555ٍی قیوت فشش ّای هاضیٌی سیکی اص ػَاهل دیگشی کِ 

 

 شانه :  2155فرش ماشینی 

 تافتِ هی ضًَذ .  3655ضاًِ تا تشاکن  2155فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ ّطت ٍ یا دُ سًگ است . 2155تؼذاد سًگ صهیٌِ ی فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ ًیض صذ دس صذ اکشٍلیک هی تاضذ  2155جٌس ًخ فشش ّای 



 هیلیَى تَهاى هی تاضذ  4ضاًِ تاالتش اص  2155هتشی  21قیوت ّش تختِ فشش هاضیٌی 

 ضاًِ کوتش است . 755ضاًِ هؼوَال ًسثت تِ فشش ّای  2155اهشٍصُ فشٍش فشش ّای هاضیٌی 

 

 شانه :  2055فرش ماشینی 

 ضاًِ تَدًذ  2555آخشیي ًسلی اص فشش ّای هاضیٌی کِ ٍاسد تاصاس ضذ فشش ّای هاضیٌی 

 است  4555تشاکن ایي فشش ّا چیضی حذٍد 

 ضاًِ ٍجَد داسد ایي است  2555اها هْن تشیي ًکتِ ای کِ دس هَسد فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ تسیاس کن است  2555کِ استفاع خاب فشش ّای هاضیٌی 

 چٌاى هَسد تَجِ خاًن ّا قشاس ًویگیشد ٍ تیطتش تشای هصاسف صادساتی اص اى استفادُ هی ضَد  تِ ّویي دلیل

 تا ضص هیلیَى تَهاى است.   5ضاًِ اهشٍصُ دس حذٍد  2555قیوت فشش ّای هاضیٌی 

 الصم است تذاًیذ کِ قیوت ّایی کِ تشای فشش ّای هاضیٌی تیاى گشدیذ 

 ًذاسدّای تَلیذ اًَاع فشش هاضیٌی است تا تَجِ تِ تْتشیي کیفیت ّا ٍ استا

 اگش کیفیت فشش ّای هاضیٌی کوتش اص هقادیش هطخص ضذُ تاضذ قیوت ّا ًیض هتفاٍت خَاّذ تَد. 

 

 




