
اًَاع فزش هاضیٌی بِ چٌذ دستِ تقسین بٌذی هی ضًَذ ٍ اصال چگًَِ هی تَاى فزش ّای هاضیٌی را دستِ بٌذی کزد 

 ؟ 

 اس رٍی ّز دستِ اس فزش ّای هاضیٌی کذاهیک بْتز ّستٌذ ٍ با اطویٌاى کاهل هی تَاى بِ خزیذ اى پزداخت ؟

 فزش ّا در ّز خاًِ ایزاًی ًقص بسیار هْوی را ایفا هی کٌٌذ 

 طَری کِ قبل تز ّا تٌْا کاالیی کِ بزای دکَراسیَى خاًِ ّا ٍجَد داضت فزش بَد 

 اهزٍسُ ضایذ در بزخی اس خاًِ ّا هبلواى حزف اٍل را بزای دکَراسیَى داضتِ باضذ 

 یي ًوی بزد اها ایي هَضَع ارسش فزش ّا را بزای هحیط خاًِ اس ب

 فزش ّایی کِ بزای دکَراسیَى خاًِ ّا استفادُ هی ضًَذ بِ دٍ دستِ ػوذُ تقسین بٌذی هی ضًَذ 

 کِ در ایي ًَضتِ بِ صَرت کاهل بِ ضزح ّز کذام اس آى ّا هی پزداسین 

 

 اًَاع فزش : 

 

ن ٍ تبزیش ٍ کزهاى بافتِ هی اٍال فزش ّای دستبافت کِ اس دیزباس ٍجَد داضتِ اًذ ٍ در ضْزّایی ّوچَى کاضاى ٍ ق

 ضذًذ 

 فزش ّای دستبافت اٍال سهاى سیادی بزای بافت ًیاس دارًذ 

 اس طزف دیگز طزح ّایی کِ بزای فزش ّای دستبافت ٍجَد دارد هحذٍدًذ 

 هثال ضْزّایی هثل کزهاى بیطتز طزح ّای کزهاى رًٍاسی را بافت هی کٌٌذ 

خَد را دارًذ بِ ّویي دلیل پیطزفت چٌذاًی در طزح فزش ّای دستبافت ٍ یا اصفْاى ٍ ًاییي ًقطِ ّای هزبَط بِ 

 ًوی بیٌین 



ًکتِ ی هْن در هَرد فزش ّای دستبافت تٌَع رًگ طزح ّای اى است کِ سیبایی طزح ّا را چٌذیي بزابز کزدُ 

 است .

 بِ خزیذ آى بپزداسًذ  قیوت فزش ّای دستبافت هؼوَال باالست بِ ّویي دلیل ػاهِ هزدم ًوی تَاًٌذاس طزف دیگز 

 در هقابل فزش ّای دستبافت فزش ّای هاضیٌی قزار دارًذ. 

 

 

 فزش هاضیٌی : 

 با پیطزفت ػلن ٍ دستگاُ ّای بافت , فزش ّای هاضیٌی رفتِ رفتِ جایگشیي فزش ّای دستبافت ضذًذ 

 سهیٌِ بسیار سیادی دارًذ اٍال تٌَع طزح ٍ رًگ هْن تزیي هشیت فزش ّای هاضیٌی ًسبت بِ دستبافت ایي است کِ 

فزش ّای هاضیٌی سزیؼا بافتِ هی ضًَذ ٍ بزای ّز تختِ فزش ًْایتا سِ تا چْار رٍس هزاحل کاری ًیاس اس طزف دیگز 

 است 

ػالٍُ بز ایي قیوت فزش ّای هاضیٌی ًیش ًسبت بِ فزش ّای دستبافت کوتز بَدُ ٍ ػاهِ هزدم هی تَاًٌذ اس آى خزیذ 

 کٌٌذ .

 اها تٌَع فزش ّای هاضیٌی با تَجِ بِ چِ چیشی هطخص هی ضَد . 

 

 اًَاع فزش هاضیٌی اس ًظز سایش :  (1

 فزش ّای هاضیٌی اس ًظز سایش بِ چٌذیي دستِ تقسین بٌذی هی ضًَذ کِ هْن تزیي آى ّا ػبارت است اس : 

 بافتِ هی ضًَذ  6ٍ  9ٍ  11فزش ّای هاضیٌی هؼوَلی کِ در سایش ّای 

 ّستٌذ . 1.5*1ٍ  1*1ٍ  1.15*1.5هاضیٌی در سایش ّای قالیچِ ای کِ بیطتز بِ صَرت فزش ّای 

 بزخی دیگز اس فزش ّای هاضیٌی در سایش کٌارُ ای بافتِ هی ضَد 



 است .  4*1ٍ  3*1سایش گلین فزش ّای کٌارُ ای بیطتز در سایش 

 بزخی دیگز اس فزش ّای هاضیٌی بِ صَرت پادری ّا هی باضٌذ. 

 

 فزش ّای هاضیٌی اس ًظز کیفیت :  اًَاع (1

 کیفیت فزش ّای هاضیٌی با تَجِ بِ ػَاهل هختلفی هطخص هی ضَد کِ هْن تزیي آى ّا ػبارتٌذ اس : 

 ضاًِ فزش هاضیٌی  (1

 تزاکن فزش هاضیٌی  (1

 جٌس پَد فزش هاضیٌی  (3

 ؟  کیفیت فزش ّای هاضیٌی اثز گذار باضذ اها ّز کذام اس ایي هطخصات چگًَِ هی تَاًٌذ رٍی

 

 ضاًِ : 

 فزش ّای هاضیٌی اهزٍسُ با ضاًِ ّای هتفاٍتی بافتِ هی ضًَذ 

 در ٍاقغ هی تَاى گفت کِ پیطزفت فزش ّای هاضیٌی با ضاًِ آى ّا هطخص هی ضَد 

 ّز چِ ضاًِ باالتز بزٍد کیفیت فزش ّا ًیش بیطتز هی ضًَذ 

 اًَاع ضاًِ ّای فزش ّای هاضیٌی ػبارتٌذ اس : 

 ضاًِ  313فزش هاضیٌی  (1

 ضاًِ  443فزش هاضیٌی  (1

 ضاًِ  533فزش هاضیٌی  (3

 ضاًِ  733فزش هاضیٌی  (4

 ضاًِ  1333فزش هاضیٌی  (5

 ضاًِ  1133فزش هاضیٌی  (6



 ضاًِ  1533فزش هاضیٌی  (7

 است اها لشٍها ایي بذاى هؼٌا ًیست  1533ّواى طَر کِ دیذیذ باالتزیي ضاًِ فزش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ کیفیت باالتزی دارًذ ٍ بْتز است کِ ّویي فزش ّا را خزیذاری کٌین  1533کِ فزش ّای هاضیٌی 

 لشٍها ػَاهل دیگزی ًیش در کیفیت فزش ّای هاضیٌی اثز گذار است 

 

 تزاکن فزش هاضیٌی : 

 تزاکن ػاهل دیگزی در تؼییي کیفیت اًَاع فزش ّای هاضیٌی هی باضذ 

 دارد  تزاکن ّز فزش هاضیٌی بِ هیشاى ضاًِ آى بستگی

 اها ّز چِ در ضاًِ هطخص تزاکن فزش هاضیٌی بیطتز باضذ فزش هاضیٌی بْتز است 

 ّز چِ تزاکن فزش بیطتز باضذ فزش ریشبافت تز ٍ دستبافت گًَِ تز ضذُ ٍ کیفیت بیطتزی خَاّذ داضت 

 

 

 جٌس ًخ فزش ّای هاضیٌی : 

  اًَاع ًخ ّای فزش ّای هاضیٌی هتٌَع اًذ بزخی ًخ اکزٍلیک دارًذ

 کِ بْتزیي ًَع ًخ بزای فزش ّای هاضیٌی است 

 بزخی دیگز ًخ ّای پلی استز ٍ یا پلی استز ٍرصى دارًذ 

 ّستٌذ  BCFبزخی دیگز 

پیطٌْاد ها بِ ضوا ایي است کِ در سهاى خزیذ فزش ّای هاضیٌی حتوا فزش ّای صذ در صذ اکزٍلیک خزیذاری 

 کٌیذ 

 سیزا کِ ػوز ٍ دٍام ٍ هاًذگاری اى ّا بیطتز است ػالٍُ بز ایي ضفاف تز ٍ سیباتز ّستٌذ 



 گَل فزش ّای بزاق پلی استز ٍ پلی استز ٍرصى را ًخَریذ . 

 

 

 ًوزُ ًخ فزش هاضیٌی 

 ّز چِ ًوزُ ًخ فزش هاضیٌی ًیش در یک ضاًِ هطخص بیطتز باضذ 

 کیفیت فزش ّای هاضیٌی بیطتز هی ضَد 

 دارًذ 18ضاًِ ًوزُ ًخ استاًذارد  733فزش ّای هاضیٌی  هثال

 تَلیذ هی کٌٌذ  11ضاًِ خَد را با ًوزُ ًخ  733اها بزخی ضزکت ّای تَلیذی فزش هاضیٌی فزش ّای  

 ریشبافت تز ٍ ضفاف تز ٍ سیباتز خَاّذ بَد  11ضاًِ بافتِ ضذُ با ًخ ًوزُ  733هطخصا فزش ّای 

 

 

 جٌس پَد فزش هاضیٌی : 

 چِ ضاًِ ٍ تزاکن فزش ّای هاضیٌی پاییي تز باضذ جٌس پَد فزش ّای هاضیٌی بیطتز اس جَت است  ّز

 ایي در حالی است کِ اگز بِ دًبال فزش هاضیٌی با کیفیت ّستیذ سؼی کٌیذ فزش ّایی بخزیذ کِ 

 جٌس ًخ آى ّا اس فیالهٌت ٍ یا پٌبِ باضذ 

 ف پذیزی فزش هاضیٌی بیطتز بَدُ ّز چِ پَد فزش ّای هاضیٌی اس پٌبِ باضذ اًؼطا

 ٍ ػالٍُ بز ایي گسیختگی آى ّا در بزابز ضست ٍ ضَ کوتز است ٍ ػوز فزش ًیش بیطتز خَاّذ بَد 

 

 اًَاع فزش هاضیٌی اس ًظز طزح : 



 فزش ّای هاضیٌی اس ًظز طزح ًیش بِ دستِ ّای هتفاٍتی تقسین هی ضًَذ 

 بزخی طزح ّای تزًج دار دارًذ ٍ بزخی دیگز طزح ّای بذٍى تزًج 

طزح ّای بذٍى تزًج طزح ّای افطاى ًاهیذُ هی ضًَذ کِ ّیچ گاُ در باسار فزش ّای هاضیٌی ٍ دستبافت اس بیي 

 ًوی رًٍذ 

 اها طزح ّای تزًج دار ّوَارُ ضاهل تغییزاتی هیطًَذ ٍ بِ رٍس تز هی گزدًذ 

 طزح ّای فزش هاضیٌی اس فزش ّای دستبافت ایذُ گزفتِ بَدًذدر گذضتِ بیطتز 

 اها اهزٍسُ طزح ّا اس حالت کالسیک بِ حالت هذرى  ٍ اهزٍسی تغییز ضکل دادُ اًذ.  

 

 

 اًَاع فزش هاضیٌی اس ًظز هکاى تَلیذ : 

 فزش ّای هاضیٌی هؼوَال در ضْزّای هختلفی تَلیذ هی ضًَذ 

 یشد ٍ دلیجاى ٍ اصفْاى اس جولِ ضْزّای تَلیذی فزش ّای هاضیٌی ّستٌذ  کاضاى , آراى ٍ بیذگل , هطْذ ,

 قبل تز ّا بزًذّای هؼتبزی ّوچَى ستارُ کَیز در یشد ٍ یا حتی قالی سلیواى در کاضاى هطَْر ضذُ بَدًذ 

 در هطْذ بزًذّایی هاًٌذ سهزد ٍ یا ًگیي هطْذ ًیش هؼزٍفٌذ 

 زاى , بشرگوْز ٍ یلذای کَیز ٍجَد دارًذ در کاضاى ًیش بزًذّای هؼتبزی ّوچَى قیط

 اها اهزٍسُ هؼوَال کیفیت تَلیذی تواهی ضزکت ّا بِ صَرت یکساى ضذُ است 

 طَری کِ رقابت بزای تؼییي کیفیت ٍبزتزی فزش ّای هاضیٌی بسیار سیاد است.  

 پس ًوی تَاى گفت کذام بزًذّای هؼتبز تز ٍ بْتزی دارد . 

 

 



 

 

 


