
 قیمت فرش های ماشینی با توجه به عوامل مختلفی مشخص می شود 

 در ٍاقغ ػَاهل هتفاٍتی هی تَاًذ رٍی قیوت ّز تختِ فزش هاضیٌی کِ خزیذاری هی کٌین اثز گذار تاضذ 

 اس آى جا کِ اهزٍسُ تسیاری تِ دًثال خزیذ فزش هاضیٌی تا کیفیت اها تا قیوت هٌاسة ّستٌذ 

ٍ تاسار فزش هاضیٌی تِ گًَِ ای ضذُ است کِ تطخیص فزش کیفیت هٌاسة ٍ خَب اس فزش کیفیت پاییي دضَار 

 است 

 در ایي ًَضتِ اگاّی ّای کاهلی در هَرد کیفیت اًَاع فزش ّای هاضیٌی ٍ قیوت آى در اختیار ضوا قزار هی دّین 

 تْیِ کٌیذ . تِ تْتزیي ضیَُ کاالی هَرد ًیاس خَد را  تا تتَاًیذ اطالػات کاهلی در هَرد ایي کاال داضتِ تاضیذ ٍ

 

 فرش ماشینی : 

 ٍارد تاسار داضتٌذ  55اٍلیي فزش ّای هاضیٌی اس دِّ 

 ضاًِ کزد 325آى سهاى ضزکت حزیز هخول کاضاى ضزٍع تِ تافت فزش ّای هاضیٌی تا کیفیت 

 کاضاى هْذ ٍ ضزٍع توذى فزش هاضیٌی ایزاى هی تاضذ 

 ؼت فزش ّای هاضیٌی تِ ضْزّای هختلفی اس جولِ هطْذ ٍ فَهي ٍ یشد ٍ دلیجاى ٍارد ضذ تؼذ اس اى صٌ

 اها اهزٍسُ تاس ّن کاضاى خَد توذى پیطزفتِ ای اس فزش هاضیٌی را در خَد دارد 

 طَری کِ تواهی پیطزفت ّایی کِ در سهیٌِ فزش هاضیٌی ایجاد هی ضَد در ّویي هٌطقِ خَد را ًطاى هی دّذ 

 ضْزک صٌؼتی ٍجَد دارد  5در کاضاى ٍ آراى ٍ تیذگل حذٍد اهزٍسُ 

کِ اس جولِ تشرگتزیي ٍ پز رقاتت تزیي ضْزک ّای تَلیذی فزش ّای هاضیٌی ضْزک اهیز کثیز ٍ سلیواى صثاحی 

 هی تاضذ تزًذّای تزتز فزش هاضیٌی اس لحاظ کیفیت اهزٍسُ در ایي ضْزّا ٍاقغ اًذ. 



 

 برنذهای برتر فرش ماشینی کذامنذ ؟ 

 تَلیذ کٌٌذُ ّای سیادی تِ تَلیذ اًَاع فزش ّای هاضیٌی هی پزداسًذ 

 اها در ایي هیاى تزخی اس تَلیذ کٌٌذُ ّای فزش هاضیٌی تیطتز هؼزٍف ضذُ اًذ 

ای تزتز فزش هاضیٌی اس جولِ ایي تَلیذ کٌٌذُ ّا هی تَاى تِ فزش ستارُ کَیز یشد , سهزد هطْذ , قیطزاى جش تزًذّ

 ّستٌذ . 

 اهزٍسُ تزًذّای دیگزی ّوچَى سَرًا ٍ تشرگوْز ٍ حزیزگل هطْذ تِ تزًذّای تزتز فزش هاضیٌی اضافِ ضذُ اًذ

 تزخی ّایپزهارکت ّای تشرگ فزش هاضیٌی هاًٌذ سزای ایزاًی خَد تَلیذ کٌٌذُ ًیستٌذ 

 ٍ فقط هحصَالت دیگز تَلیذ کٌٌذُ ّای تشرگ فزش هاضیٌی را تِ فزٍش هی رساًٌذ . 

 

 عوامل موثر در قیمت فرش ماشینی : 

 ػَاهلی کِ رٍی قیوت فزش ّا اثز گذارًذ در ٍاقغ تؼییي کٌٌذُ کیفیت فزش ّای هاضیٌی ّستٌذ 

 پس ّز چِ در هَرد آى ّا تیطتز تذاًین در هَرد کیفیت فزش ّا آگاّی تیطتزی پیذا کزدُ این . 

 اس جولِ ایي ػَاهل هی تَاى تِ هَارد سیز اضارُ کزد : 

 ضاًِ فزش ّای هاضیٌی  (1

 تزاکن فزش ّای هاضیٌی  (2

 جٌس ًخ فزش هاضیٌی  (3

 جٌس پَد فزش ّای هاضیٌی  (4

 ٌی هتزی اس فزش هاضی 12ٍسى ّز تختِ  (5



 ًَع دستگاُ تافت فزش هاضیٌی (6

 در هَرد ّز کذام اس ایي ػَاهل تک تک تِ تَضیح هی پزداسین .

 

 شانه فرش : 

 ضاًِ تِ تؼذاد گزُ ّایی گفتِ هی ضَد کِ در ّز هتز اس ػزض فزش هاضیٌی هطاّذُ هی ضَد 

 ّز چِ تؼذاد گزُ ّای هَجَد درػزض فزش هاضیٌی ٍجَد دارد تیطتز ضَد کیفیت فزش هاضیٌی تیطتز هی ضَد. 

 تافتِ هی ضذًذ  325قثل ّا کیفیت فزش ّای هاضیٌی تسیار پاییي تَدًذ طَری کِ فزش ّای هاضیٌی تا ضاًِ 

 اها اهزٍسُ کیفیت فزش ّای هاضیٌی اس ًظز ضاًِ تیطتز ضذُ است 

 ِ فزش ّای هاضیٌی تا ضاًِ ّای سیز تافتِ هی ضَد : طَری ک

 ضاًِ  325فزش ّای هاضیٌی  (1

 ضاًِ  445فزش ّای هاضیٌی  (2

 ضاًِ  555فزش ّای هاضیٌی  (3

 ضاًِ  755فزش ّای هاضیٌی  (4

 ضاًِ  1555فزش ّای هاضیٌی  (5

 ضاًِ  1255فزش ّای هاضیٌی  (6

 ضاًِ  1555فزش ّای هاضیٌی  (7

 ضاًِ ّستٌذ.  1555ضاًِ در تاسار ٍجَد ًذارًذ ٍ در اصل تثذیلی دستگاُ ّای  1655فزش ّای هاضیٌی 

 

 تراکم فرش ماشینی : 



تزاکن تِ تؼذاد گزُ ّای ػوَد تز گزُ ّای ضاًِ گفتِ هی ضَد در ٍاقغ تِ گزُ ّای طَلی فزش هاضیٌی تزاکن 

 گفتِ هی ضَد. 

 اًِ فزش هاضیٌی هطخص هی ضَد . تزاکن تِ صَرت استاًذارد تزای ّز ض

 طَری کِ حذاقل تزاکن ّز فزش در ّز هتزتزاتز تا تؼذاد ضاًِ فزش است

 ّز چِ ایي تزاکن هقذارش تیطتز ضَد کیفیت فزش هاضیٌی تیطتز ضذُ ٍ قیوت آى تاالتز هی رٍد 

 هی تاضذ.  2555ٍ  2455ٍ  2255ٍ  2155ضاًِ تزاکن ّای هختلفی هاًٌذ  755تِ طَر هثال فزش ّای هاضیٌی 

 است.  3555ضاًِ ,  1555تزاکن هطخص فزش ّای 

 

 جنس نخ فرش ماشینی : 

 یکی اس ػَاهل هْن در تؼییي کیفیت فزش ّای هاضیٌی , جٌس ًخ ٍ الیاف فزش ّای هاضیٌی هی تاضذ 

الیافی کِ در ایزاى تَلیذ هی ضًَذ , الیاف پلی استز هی تاضٌذ , کِ تَسط ضزکت ّای ریسٌذگی ایزاًی تَلیذ 

 هی ضَد , 

 پزسدّی ًذارًذ , اها پایذاری ٍ هقاٍهت السم را ًذارًذ ٍ تِ سٍدی اس تیي هی رًٍذ 

 هی تاضذ . ػوز فزش ّای هاضیٌی تافتِ ضذُ تا الیاف پلی استز , چیشی حذٍد دٍ سِ سال 

تْتزیي الیاف تَلیذی فزش ّای هاضیٌی الیاف اکزٍلیک ّیت ست ضذُ هی تاضٌذ کِ ػوز ٍ دٍام ٍ هاًذگاری 

 تاالیی دارًذ 

 در هقاتل پزسدّی دارًذ کِ تا ّیت ست ضذى هیشاى پزسدّی الیاف فزش هاضیٌی تِ حذاقل هی رسذ . 

 ِ قیوت فزش ّای هاضیٌی آى ّا تسیار پاییي است الیاف دیگز تَلیذی فزش هاضیٌی هی تاضٌذ ک bcfالیاف 



 اها ػوز چٌذاًی ًذارًذ. 

 

 دستگاه بافت فرش ماشینی : 

 پیطزفت ّای تسیار سیادی در طزاحی دستگاُ ّای تافت فزش هاضیٌی تَجَد آهذُ است . 

 قثل تز ّا دستگاُ ّا صاکارتی تَدًذ اها اهزٍسُ کاهال کاهپیَتزی ضذُ اًذ. 

 ُ ّای تافت فزش هاضیٌی تَسط ضزکت ّای ضًَْز ٍ ٍاًذٍیل تَلیذ ضذُ اًذتْتزیي دستگا

 کِ تَلیذ هی کٌٌذ ًیش تْتز است. اهزٍسُ دستگاُ ّای ٍاًذٍیل راًذهاى تَلیذ تیطتزی داضتِ ٍ کیفیت فزش ّایی 

 دستگاُ ّای کیفیت پاییي تز ٌَّس ّن تزای تافت گلین ٍ فزش ّای کیفیت پاییي استفادُ هی ضًَذ 

 ضاًِ تَلیذ ٍاًذٍیل هی تاضٌذ.  1555تْتزیي دستگاُ ّای 

 

 جنس پود فرش های ماشینی : 

 پَد فزش ّای هاضیٌی هی تَاًذ جَت ٍ پٌثِ ٍ فیالهٌت هی تاضذ .

 جَت تیطتز تزای فزش ّای هاضیٌی کیفیت پاییي تز استفادُ هی ضَد . 

 ضاًِ تیطتز پٌثِ ٍ فیالهٌت است .  1255ٍ  1555اها فزش ّای هاضیٌی کیفیت تاال هاًٌذ 

 در اثز ضست ٍ ضَ سٍد اس ّن گسیختِ هی ضًَذ فزش ّای هاضیٌی کِ پَد جَت دارًذ 

 اها فزش ّای پَد پٌثِ دٍام ٍ هاًذگاری تاالتزی دارًذ. 

 

 وزن هر متر از فرش ماشینی : 



 هتزی هطخص هی ضَد  12تز حسة ٍسى فزش ّای هاضیٌی 

 هتزی هطخص است  12ٍسى فزش ّای هاضیٌی تز حسة ضاًِ ّز فزش رٍی کیفیت هطخص در 

 ّز چِ ٍسى فزش ّا در ّواى کیفیت افشایص داضتِ تاضذ قیوت فزش هاضیٌی ًیش تیطتز هی ضَد 

 کیلَگزم است  43هتزی تِ صَرت استاًذارد  12ضاًِ رٍی  755تِ طَر هثال ٍسى فزش ّای هاضیٌی 

 هتزی اس استاًذارد هطخص ضذُ تیطتز ضَد  12ّز چِ ٍسى فزش در ّز 

 کیفیت فزش هاضیٌی تیطتز ضذُ ٍ قیوت فزش ّای هاضیٌی تیطتز هی ضَد .

 

 قیمت فرش ماشینی کاشان : 

 ّز چِ ضاًِ ٍ تزاکن فزش ّای هاضیٌی تاالتز تاضذ ٍ جٌس الیاف ٍ پَد فزش ّای هاضیٌی تْتز تاضذ 

 قیوت فزش ّای هاضیٌی کاضاى ًیش تاالتز خَاّذ رفت 

 ضاًِ اًذ .  1555اهزٍسُ گزاى تزیي فزش ّا کِ کاهال تِ فزش ّای هاضیٌی دستثافت ًیش ضثیِ ّستٌذ فزش ّای 

 ضاًِ دارًذ سیزاکِ کیفیت ایي فزش ّا خَب تَدُ  755هزدم تیطتز توایل تِ خزیذ فزش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ ًیش تزای خزیذاراى خاًگی هٌاسة است.  755ارتفاع خاب هٌاسثی دارًذ ٍ قیوت فزش ّای هاضیٌی 

 




