
 
 

 کذاهیک از فرش ّای هاضیٌی تِ فرش هسجذ هؼرٍف اًذ ؟ 

 کذام فرش ّای سجادُ ای ترای هساجذ ٍ حسیٌیِ ّا تیطتر از دیگر فرش ّا استفادُ هی ضًَذ ؟ 

 تافت سجادُ ّای هسجذی هؼوَال در کذاهیک از ضرکت ّای تَلیذی فرش ٍ سجادُ فرش غَرت هی گیرد ؟

ٍاشُ ّایی هاًٌذ سجادُ فرش , فرش سجادُ ای , فرش ًوازخاًِ , فرش فرش هسجذی یا ّواى فرش هسجذ تِ 

 حسیٌیِ ًیس گفتِ هی ضَد

 گاّا تِ فرش ّای هػلی ًیس فرش هسجذی گفتِ هی ضَد 

 از اتتذا سجادُ ّا رٍی پَست حیَاًات ضکل هی گرفتٌذ ٍ ًمص آى ّا از اضکال ٌّذسی ٍ حیَاًات تَدًذ 

یا َّ ًیس ًَضتِ هی ضذ  در ترخی هَارد رٍی آى ّا ٍاشُ ی  

 رفتِ رفتِ سجادُ ّا تِ غٌؼت فرش هاضیٌی ٍارد ضذًذ ٍ کیفیت ّای هختلفی را تِ خَد گرفتٌذ 

 کِ در ایي ًَضتِ تِ ضرح کاهل اًَاع فرش هسجذی هی پردازین 

 

 

 فرش هسجذی : 

تمسین هی ضًَذ فرش ّای هسجذی کِ تَسط ضرکت ّای سجادُ تاف تافتِ هی ضًَذ تِ چٌذیي ًوًَِ هختلف   

 کِ از جولِ آى ّا هی تَاى تِ هَارد زیر اضارُ کرد : 

 سجادُ فرش هحراتی  (1

 سجادُ فرش تطریفات  (2

 فرش ّای هاضیٌی در ػرؼ سِ هتر  (3

 سجادُ ّای یکپارچِ هاضیٌی  (4

 اًَاع فرش ّای هاضیٌی هخػَظ هسجذ (5

 ازین در ایي ًَضتِ تِ طَر کاهل تِ ضرح اًَاع سجادُ فرش ّای هاضیٌی هی پرد



 
 

 

 

 سجادُ فرش هحراتی : 

 سجادُ فرش ّای هحراتی تِ سجادُ ّایی گفتِ هی ضًَذ کِ ًوای اغلی آى ّا از هحراب هساجذ الْام گرفتِ است 

 اهرٍزُ ضکل ٍ تٌَع طرح در سجادُ ّای هحراتی تسیار هتٌَع ضذُ است 

 طَری کِ لثل تر ّا در سجادُ ّای هحراتی تٌْا ًوادی از هحراب هطاّذُ هی ضذ 

 اها اهرٍزُ گل ٍ تَتِ ّای هتٌَع ّوراُ ضکل ّای ٌّذسی ًیس درٍى آى لرار گرفتِ است 

 حتی حالت هحراب ّا لثل تر ّا تِ ضکل هٌحٌی ّای دایرُ ای تَد 

 تِ ایجاد ضذُ اًذ اها اهرٍزُ حتی ترخی از اى ّا از خطَط غاف ٍ ضکس

 ترخی دیگر از سجادُ ّایی کِ تِ سجادُ ّای هحراتی هؼرٍف اًذ حتی ًواد هحراتی کَچکی در سجادُ فرش دارًذ 

 ساًتی هتر است  63طَل ّر هحراب سجادُ فرش ّای هسجذ ترای فرش هحراتی تراتر تا 

 ساًتی هتر ًیس هتغیر تاضذ . 65تا  66کِ ایي اًذازُ هی تَاًذ از 

 

 

 سجادُ فرش تطریفاتی : 

 یکی دیگر از اًَاع سجادُ فرش ّای هسجذی ّواى سجادُ فرش ّای تطریفاتی است . 

 ساًتی هتر تافتِ هی ضَد 125سجادُ فرش ّای تطریفاتی سجادُ ّایی ّستٌذ کِ در ػرؼ 

 از ًظر طرح سجادُ فرش ّای تطریفاتی تِ هاًٌذ فرش ّای هاضیٌی ّستٌذ 

ّای فرش هاضیٌی هاًٌذ طرح افطاى  ٍضوسِ ٍ ترخی طرح ّای رٍز ٍ هذرى فرش هاضیٌی در  در ٍالغ ترخی از طرح

 آى تافتِ هی ضًَذ 



 
 

 طرح ّای سجادُ فرش ّای تطریفاتی ّر رٍزُ تٌَع تیطتری پیذا هی کٌذ 

 تفاٍت سجادُ فرش ّای تطریفاتی تا فرش ّای تطریفاتی در کٌارُ ّای آى است 

 ارُ دارًذ ایي در حالی است کِ سجادُ ّای تطریفاتی تٌْا یک کٌارُ دارًذ. کِ فرش ّای تطریفاتی دٍ کٌ

 سجادُ فرش ّای تطریفاتی تیطتر در هٌاطك سٌی ًطیي استفادُ هی ضَد 

 زیرا کِ هردم اّل سٌت اػتمادی تِ هحراب ترای هساجذ ًذارًذ 

 

 سایس سجادُ فرش ّای هحراتی ٍ تطریفاتی : 

 ساًتی هتر تِ غَرت کلی تافتِ هی ضًَذ  125ریفاتی ّوِ در ػرؼ سجادُ فرش ّای هحراتی ٍ تط

 ایي ػرؼ در ٍالغ ػرؼ استاًذارد ترای تواهی سجادُ ّای هاضیٌی هی تاضذ 

 ػرؼ سجادُ فرش ّا هطخع کٌٌذُ ػرؼ هسجذ ٍ تؼذاد ّر غف هی تاضذ اها 

 ساًتی هتر ًیس هی رسذ  116کِ ترای ّر گًَِ هػرفی هتفاٍت است هثال در هذارس اتتذایی تا 

 ساًتی هتر است  146اها ترای هساجذ در ًوازخاًِ ّای ًیرٍّای هػلح تراتر تا 

 اها طَل ّر سجادُ هطخع کٌٌذُ طَل ّر غف هی تاضذ 

 رت اًذازُ ی هطخع ّر رٍل تافتِ هی ضَد هتر تاضذ ّر رٍل تِ غَ 26کِ اگر هساجذ طَل آى ّا حذالل 

 اها اگر طَل آى ّا کوتر تاضذ ّر رٍل هوکي است ترای دٍ غف استفادُ ضَد. 

 

 سجادُ فرش یکپارچِ : 

 یکی دیگر از اًَاع سجادُ فرش ّای هسجذ ّواى سجادُ ّای یکپارچِ هی تاضذ 

 ف اًذ .کِ تِ فرش ّای سجادُ ای تسرگ پارچِ ٍ یا تسرگ لَارُ ًیس هؼرٍ



 
 

 سجادُ ّای ترزگ پارچِ ضکل  ٍ طرح هطخػی ًذارًذ 

 طَری کِ ترای ّر هسجذ ٍ حسیٌیِ هتٌاسة تا طرح ّای کاضی کاری ّا ٍ یا حتی ًوای هساجذ هطخع هی گردد

 سجادُ فرش ّای یکپارچِ تِ غَرت پازلی تافتِ هی ضًَذ 

 کلی ایجاد هی ضَد .طَری کِ تؼذ از اى تا لرار دادى پازل ّا در کٌار ّن یک ضکل 

 سجادُ فرش ّای تسرگ پارچِ حتی طَل هطخػی ًیس ًذارًذ 

 ٍ ترای ّر هسجذ هتٌاسة تا خَد هسجذ طراحی ٍ تافتِ هی ضًَذ 

 ٍ ضکل آى در یک هسجذ تا هسجذ دیگر تا ّن هتفاٍت است ٍ کاهال فرق هی کٌذ. 

 اریخی استفادُ هی ضَد. ایي سجادُ ّای هسجذی تیطتر در هساجذ سٌتی ٍ هساجذ خاًِ ّای ت

 

 

 هتر :  3سجادُ ّای تطریفاتی در ػرؼ 

 هتر دارًذ  3ًَع دیگری از سجادُ ّای هسجذی کِ ترای هساجذ تافتِ هی ضًَذ ػرضی تراتر تا 

 ٍ طرح آى ّا دلیما تِ هاًٌذ طرح سجادُ ّای تطریفاتی هی تاضذ 

 هتر استفادُ هی ضَد 1666ّایی تا هتراش زیاد در حذ هتر ترای هساجذ ٍ حسیٌیِ  3سجادُ ّای تطریفاتی در ػرؼ 

 اها ػیة تسرگی کِ خریذ ایي گًَِ سجادُ فرش ّا ترای هساجذ دارًذ 

 ایي است کِ ضست ٍ ضَی آى ّا کاری تس دضَار تَدُ زیرا کِ رٍل ّای آى ّا سٌگیي است 

  ضست ٍ ضَی آى ّا تایذ در خَد هسجذ ٍ حسیٌیِ غَرت گیرد .تِ ّویي دلیل 

 

 



 
 

 فرش هسجذ در طرح فرش ّای هاضیٌی : 

 هتری تافتِ هی ضًَذ  12ٍ  9ٍ  6گاّا فرش ّای هاضیٌی در سایس ّای هختلف 

 ٍ تِ ػٌَاى فرش سجادُ ای ترای هساجذ ٍ حسیٌیِ ّا استفادُ هی ضًَذ 

 تسرگتریي ػیة آى ّا ایي است کِ هسجذ ًوایی یکپارچِ ٍ خاظ ًوی گیرد 

 گساری ًواز جواػت در هساجذ ایجاد ًوی ضَد. ٍ غفَف هٌظوی ترای تر

 الثتِ استفادُ از ایي فرش ّا ترای هساجذ یطتر در حسیٌیِ ّا غَرت هی گیرد. 

 

 کذام کیفیت فرش هسجذ را خریذاری کٌین ؟ 

گاّا در ٌّگام خریذ فرش ّای سجادُ ّیات اهٌای هسجذ از ها هی خَاٌّذ کِ کیفیت ترتر سجادُ را تِ آى ّا 

 کٌین  هؼرفی

 ضاًِ استفادُ هی ضَد  766ٍ  566ترای هساجذ هؼوَال از سجادُ فرش ّای 

 اها اگر هی خَاّیذ سجادُ فرش ّا ػور زیادتری داضتِ تاضٌذ 

 تْتر است کِ حتوا از سجادُ ّای غذ در غذ اکرٍلیک ّیت ست ضذُ استفادُ کٌیذ 

  تْتر است کوتر تِ سراؽ خریذ سجادُ فرش ّای پلی استر ترٍیذ

 

 کذام رًگ از سجادُ فرش : 

 لثل ترّا هردم تیطتر تِ خریذ سجادُ فرش ّای رًگ سثس هی پرداختٌذ 

 اها اهرٍزُ رًگ ّای دیگری ًیس ترای سجادُ فرش ّا استفادُ هی ضًَذ 

 کِ از جولِ آى ّا هی تَاى تِ سجادُ ّای رًگ آتی اسواًی اضارُ کرد 

 استفادُ از سجادُ فرش آتی در هساجذ هحیطی آرام ٍ ضاد در هساجذ ایجاد هی کٌذ 



 
 

 اهرٍزُ حتی سجادُ ّای ًسکافِ ای ٍ گردٍیی حتی رًٍاسی ٍ زرضکی ًیس در هساجذ استفادُ هی ضًَذ . 

 

 

 تْتریي کیفیت فرش هسجذ : 

 ّستٌذ  2556ضاًِ تراکن  766تْتریي کیفیت از فرش ّای هسجذ , فرش ّای سجادُ ای 

 ًیس گفتِ هی ضَد تافتِ ضذُ تاضٌذ   HCPکِ تا دستگاُ ّای ٍاًذٍیل کِ تِ آى ّا 

ایي سجادُ فرش ّا اگر کیفیت غذ در غذ اکرٍلیک ّیت ست ضذُ داضتِ تاضٌذ تْتریي ًَع سجادُ فرش ّای 

 هسجذ هی تاضٌذ 

 ضاًِ رًگ سثس ًذارًذ  766سجادُ ّای اها در هَرد ایي ًَع از سجادُ فرش ّا ًکتِ ی لاتل تَجِ آى است کِ 

 در ایي کیفیت از سجادُ فرش تْتر است کِ تِ خریذ سجادُ ّای آتی رًگ تپردازین  . 


