
 اٍلیي ٍ هْوتزیي رکي دکَراسیَى خبًِ ّب فزش ّب ّستٌذ.

 ضبًِ ثپزداسین. 0011هتزی  9قیوت فزش هب در ایي هقبلِ سؼی دارین ثِ هَضَع 

 فرش

 فزش ّب یکی اس قذیوی تزیي ٌّز ّبیی است کِ اًسبى ثِ اى دست پیذا کزدُ است.

 .تب چٌذ سبل قجل فزش ّب اکثزا ثِ صَرت دستجبف ثبفتِ هیطذًذ

 الجتِ قیوت فزش ّبی دستجبف ثِ قذری ثبالست کِ ّوِ افزاد قذرت خزیذ آى را ًذاردى.

 اس چٌذ سبل قجل ثب پیطزفت ػلن ٍ تکٌَلَصی فزش ّبی هبضیٌی ثِ ثبسار اهذُ اًذ.

 فزش ّبی هبضیٌی قیوت پبییي تزی ثِ ًسجت فزش ّبی دستجبف دارًذ.

 گزفت. الجتِ در ایي صٌؼت ًیش پیطزفت ّبی سیبدی صَرت

 ثِ ًحَی کِ فزش ّب رٍس ثِ رٍس هتٌَع تز ضذُ ٍ سیجبیی ٍ ظزافت ّبیی هثبل سدًی پیذا کزدًذ.

 ذا فزش ّب در ضبًِ ّبی پبییي ٍ ثِ صَرت هبکَیی ثبفتِ هیطذًذ.تدر اث

 غییزات در اى کن ثَد.تًقطِ ّب ٍ طزح ّب دستی ثَد ٍ اهکبى 

 ثبسار ضذُ اًذ کِ سیجبیی ّوچَى تبثلَ فزش دارًذ.ضبًِ ٍارد  0011ضبًِ ٍ  0011اهزٍسُ فزش ّبی 

 شانه

 ضبًِ فزش یکی اس اصطالحبت هؼزٍفی است کِ در سهبى خزیذ ٍ فزٍش فزش هبضیٌی سیبد هیطٌَین.

 ثِ تؼذاد گزُ ّبی فزش در ٍاحذ ػزض فزش ضبًِ گفتِ هیطَد.

 ضبًِ ٍ تزاکن ٍاقؼی آى ثب خجز ضَیذ.تَجِ داضتِ ثبضیذ در ٌّگبم خزیذ فزش تؼذاد گزُ فزش را ثطوبریذ تب اس 

 ضبیذ ایي کبر سخت ثِ ًظز ثیبیذ .

 ضوب هیتَاًیذ یک سبًتی هتز اس فزش را اًذاسُ گزفتِ ٍ تؼذاد گزُ ّب را ثطوبریذ.

 ضبًِ ثبضذ. 0011ثبضذ تب فزش  00در ایي صَرت تؼذاد گزُ ّب ثبیذ

 ضبًِ دارد. 011یک هتز اس ٍاحذ ػزض خَد ضبًِ است یؼٌی در 011ثزای هثبل سهبًی کِ هیگَیٌذ فزضی 



 سیبد ٍ کن ضذى ضبًِ تبثیز ثسشایی در ظزافت طزح فزش دارد.

 بًِ هبًٌذ تبثیز هقذار پیکسل دٍرثیي ػکبسی است.ضبثیز ت

 ّزچِ هقذار پیکسل ثیطتز ثبضذ ػکس سیجبتز ٍ ّزچِ تؼذاد ضبًِ ثیطتز طزح سیجبتز است.

 تراکم

 اصطالحبت هْن ٍ کلیذی فزش است.زاکن یکی دیگز اس ت

 ثِ تؼذاد گزُ در ٍاحذ طَل فزش تزاکن گفتِ هیطَد .

اگز در سهبى گفتي هطخصبت فزش دقت داضتِ ثبضیذ هیجیٌیذ کِ تزاکن فزش ّب هقذاری تقزیجب سِ ثزاثز ضبًِ 

 فزش است.

 ثبفت هیطَد. 0011ضبًِ است در تزاکن  0011هثال سهبًی کِ فزش 

 تزاکن یک فزش ثبال هیزٍد اس طَل الیبف هَرد استفبدُ در خبة فزش کن هیطَد. سهبًی کِ ضبًِ ٍ

 دلیل ایي اهز ّن کبهال هٌطقی است.

 ضوب یک ًیشار را هتصَر ضَیذ.

 ؟سهبًی کِ ًی ّب کَتبُ قبهت اًذ سیجب تز است یب سهبًی کِ ًی ّب ثلٌذ ضذُ ٍ رٍی یکذیگز افتبدُ اًذ

 ضبًِ دارًذ.0011هتزی  9قیوت فزش ِ تبثیز کبهال هستقیوی ثز رٍی تزاکن ٍ ضبًِ دٍ هَردی ّستٌذ ک

 ضخامت

 یکی اس هَاردی کِ تبثیز کبهال هستقیوی در طَل ػوز فزش دارد ضخبهت فزش است.

 الجتِ اضتجبُ ًطَد کَتبُ ٍ ثلٌذی هقصَد ًیست.

 داضتِ ثبضذ.ثلکِ ضخبهت فزش ثبیذ ثب تزاکن ٍ ضبًِ اى هتٌبست ثبضذ تب فزش طَل ػوز ثبالیی 

 کَتبّی طَل الیبف خبة فزش ثبػث کبّص ضخبهت فزش هیطَد.

 خَاّیذ ضذ. ایي اهز ضبًِ قذم ثشًیذ هتَجِ 0011ٍ  0011اگز ثز رٍی فزش ّبی 

 ضبًِ خَاّیذ پزداخت.0011هتزی  9ضوب در سهبى خزیذ فزش یک هجلغی را ثِ ػٌَاى قیوت فزش 



 هتٌبست ثبضذ.ضبًِ 0011فزش  ایذُ الهت تَجِ داضتِ ثبضیذ هجلغ پزداختیتبى ثب ضخب

 فرش خوب

 یک فزش خَة هطخصِ ّبیی دارد.

 فزش خَة دارای پبرگی ٍ سَختگی ًیست.

 فزش خَة ًبیکٌَاختی در خبة خَد ًذارد ٍ خبثی ّوَار ٍ یکسبى دارد.

 َدُ ٍ ضفبفیت دارد.جچست پطت فزش خَة دارای ضکٌٌذگی ً

 ًذارد.فزش خَة در طزح خَد تکزار طزح 

 ثِ ایي هؼٌی کِ دچبر اضکبل در ٌّگبم ثبفت ًیست.

 فزش خَة دارای کچلی در ثبفت ًیست.

 ثز پطت فزش خَة هطخصبت فزش حک ضذُ است.

 .ثز کٌبرُ فزش خَة چزم دٍختِ ضذُ تب اس سز خَردى اى فزش ثز رٍی سزاهیک جلَگیزی ضَد

 در ارتجبط کبهل است. ضب0011ًِهتزی  9قیوت فزش ایذُ آل ثَدى فزش هَضَػی است کِ ثب 

 الیاف

 در ثبفت یک فزش الیبف هتؼذدی استفبدُ هیطَد.

 ( ،پلی استز ٍ ... .bcfالیبف پٌجِ ،جَت ،اکزیلیک ،پلی پزٍپیلي)

 در فزش ّب اس پلی پزٍپیلي ،پلی استز ٍ اکزیلیک ثِ ػٌَاى ًخ خبة استفبدُ هیطَد. 

 ضذُ است. ثْتزیي ًَع الیبف ثزای خبة اکزیلین ّیت ست

 اکزیلیک ثسیبر ثِ پطن ًشدیک ثَدُ ٍ خبصیت ثزگطت پذیزی ثبالیی دارد.

 ثِ ّویي دلیل فزش ّبی توبم اکزیلیک اس دٍام ثبالیی ثزخَردار است.

 تٌْب ػیت فزش ّبی اکزیلیک پزسدُ ثَدى اًْبست کِ ایي هَضَع ثب ّیت ست کزدى اًْب کبهال هزتفغ ضذُ است.

 فزش هسجذی اس خبة توبم اکزیلیک ثزخَردار است.توبهی هحصَالت ضزکت 



 اس جَت ثِ ػٌَاى ًخ پَد ٍ اس پٌجِ ثِ ػٌَاى ًخ تبر در فزش ّب استفبدُ هیطَد.

 قیمت

 ثز قیوت یک فزش هَارد هتؼذدی اثز گذار است.

 .یکی اس هَارد اثز گذار ثز آًْب ًَع الیبفی است کِ در اى ثِ کبر رفتِ

 ًَع الیبف است.الیبف اکزیلیک گزاى تزیي 

 الجتِ در صَرتی کِ فزضی ثب ًخ پطویي ثبفت ًطَد.

 تؼذاد ضبًِ ٍ هقذار تزاکن هَجَد در فزش تبثیز هستقین ثز قیوت فزش دارد.

 دارد. 011ثبالتز اس ّوبى فزش در ػذاد ضبًِ  ضب0011ًِهزی  9قیوت فزش ثزای هثبل 

 ثِ هطبثِ ضبًِ تزاکن.

 ز اس ػَاهلی است کِ ثز قیوت فزش اثز گذار است.اثؼبد فزش خزیذاری ضذُ یکی دیگ

 هبًٌذ توبم هحصَالت ، فزش ًیش دارای ثزًذ ٍ ػٌَاى است.

اگز ثِ قیوت ّب ًگبّی ثیٌذاسیذ هیجیٌیذ کِ در ثؼضی اس کبرخبًِ ّب هجلغی ثِ دلیل ثزًذ ثز رٍی قیوت فزش 

 آهذُ.

 خرید

توبم ضذُ در ٌّگبم خزیذ فزش هبضیٌی ًحَُ  ضب0011ًِهتزی  9فزش  قیوتیکی دیگز اس ػَاهل هْن در 

 خزیذ فزش هبضیٌی است.

اگز اس ًوبیطگبُ ٍ ًوبیطگبُ دار فزش خزیذاری ضَد هطوئٌب هجلغی ثزای حق داللی ثِ قیوت فزش اضبفِ خَاّذ 

 ضذ.

 ثِ ّویي دلیل هب خزیذ هستقین اس ضزکت تَلیذی فزش را پیطٌْبد هیذّین.

 ذ.در ایي صَرت ضوب دٍ راُ داری

 رجَع ثِ کبرخبًِ ٍ خزیذ اس اى کِ در ایي صَرت سهبى سیبدی صزف خَاّذ ضذ.



راُ دٍم ثزای خزیذ هستقین اس ضزکت تَلیذ کٌٌذُ فزش هبضیٌی رجَع ثِ سبیت ضزکت هَرد ًظز ٍ خزیذ اس 

 .ستاًجب

 .زیذاری ًوبییذهب ثِ ضوب ایي اطویٌبى را هیذّین کِ ثب خزیذ اس سبیت فزش هسجذی،فزضی اصیل ٍ ثب کیفیت خ


