
 تِ ًظر ضوا ػرؼ گلین فرش ّای هاضیٌی چقذر است ؟ 

خریذ گلین فرش ّای هاضیٌی ػوذتا تِ غَرت رٍلی غَرت هی گیرد کِ ترخی از هردم تِ آى ّا گلین فرش ّای 

 ترضی ّن هی گَیٌذ

 اها ّویي گلین فرش ّای ترضی هطخػا دارای طَل ٍ ػرؼ ّستٌذ 

 هتر است  03یا  52تِ طَر ثاتت ٍ هطخع طَل گلین فرش ّای هاضیٌی در حذٍد 

 اها ػرؼ گلین فرش ّا هتفاٍت اًذ 

 تِ ًظر ضوا پرفرٍش تریي ػرؼ ّای گلین چقذر است ؟ 

 آیا گلین ّایی کِ در ػرؼ ّای هتفاٍت تَلیذ هی ضًَذ قیوت ّای هتفاٍتی ًیس دارًذ ؟

 یا گلین ّای رٍلی تْتر است تِ چِ غَرت اقذام کٌین ؟  ترای خریذ گلین فرش ّای ترضی ٍ

 هْذ فرٍش گلین فرش ّای هاضیٌی چِ ًَع از گلین فرش ّایی را تیطتر ارائِ هی دّذ ؟ 

 

 گلین فرش : 

ّواى گًَِ کِ هی داًیذ گلین ٍ یا گلین فرش ّا ّواى فرش ّای تذٍى پرزی ّستٌذ کِ در ٍاقغ حالتی از هَکت 

 ًذّای ًوذی را دار

اها گلین ّا اتتذا در فرش ّای دستثافت تَسط ایالت ٍ ػطایر ػسیس کطَرهاى در ضکل ّا ٍ طرح ّای هتفاٍتی تْیِ 

 هی ضذًذ 

 ػطایر تافتِ هی ضذ ػوذتا از پطن تَد .جٌس ّویي گلین ّایی کِ تَسط 

فرش ّای هاضیٌی ضذُ اهرٍزُ گلین ّا تا پیطرفت ّایی کِ در تَلیذ فرش ّای هاضیٌی غَرت گرفت ٍارد تازار 

 است 



 طَری کِ گلین ّایی تا هطخػات هتفاٍت تَسط ضرکت ّای تَلیذی هتفاٍت تافتِ هی ضَد 

 جالة است تذاًیذ تیطتریي غادرات ترای هحػَالت فرش هاضیٌی هختع ّویي گلین فرش ّاست

 کِ تِ کطَرّای هتفاٍتی از جولِ ػراق فرستادُ هی ضًَذ .

 ّا چیست ؟  اها هطخػات فٌی گلین فرش

 

 هطخػات فٌی گلین فرش : 

 زهاًی کِ از هطخػات فٌی گلین فرش ّا سخي هی گَیین در اغل تا ضاًِ ٍ تراکن گلین فرش ّا رٍترٍ هی ضَین 

 یا حتی تایذ تِ تررسی جٌس پَد ٍ ًخ گلین ّای هاضیٌی تپردازین 

 ّا هی داًذ  کوتر کسی سایس گلین ّا ٍ ًَع طرح آى ّا را جسیی از هطخػات فٌی آى

 

 ضاًِ گلین فرش چقذر است ؟ 

 ضاًِ گلین فرش ّای هاضیٌی تِ هاًٌذ فرش ّای هاضیٌی هتفاٍت است 

 هطخع است کِ ّر چِ ضاًِ گلین فرش ّا تاالتر ترٍد کیفیت آى ّا ًیس تیطتر هی ضَد 

 ٍ در ایي غَرت تا گلین فرش ّای تْتری رٍترٍ هی ضَین 

 است . 053هخػَغا گلین فرش ّای غادراتی تراتر تا هؼوَال ضاًِ گلین فرش ّا  ٍ 

 ًیس تافتِ هی ضًَذ  233ٍ  443اها گلین فرش ّایی تا کیفیت ٍ ضاًِ 

 کِ ًسثت تِ ایي گلین فرش ّا هطخػا تَپرتر ٍ تاکیفیت تر ّستٌذ. 



 

 تراکن گلین فرش ّا : 

 هطاّذُ هی ضًَذ تراکن تِ تؼذاد گرُ ّایی گفتِ هی ضَد کِ در ّر هتر از طَل گلین ّا

 تراکن تِ غَرت استاًذارد ٍ هطخع در ّر ضاًِ هتفاٍت است 

 در اغل هی تَاى گفت کِ دٍ ٍاشُ ی ضاًِ ٍ تراکن فرش ّای هاضیٌی کاهال تِ ّن ٍاتستِ اًذ 

 ّر چِ تراکن گلین فرش ّا ًیس تاالتر ترٍد کیفیت آى ّا تْتر هی ضَد

 تَلیذ هی ضًَذ  023تا  053اها اهرٍزُ تیطتریي گلین فرش ّا تا تراکن 

 هخػَظ غادرات اًذ.  053کِ گلین فرش ّای تراکن 

 دارًذ کاهال تَپر ٍ تا کیفیت اًذٍ قیوت تاالتری ًیس دارًذ .  023گلین فرش ّایی کِ تراکن 

 

 تؼذاد رًگ گلین فرش ّا : 

 سخي هی گَیین  زهاًی کِ از تؼذاد رًگ گلین فرش ّا

 هٌظَر ها تؼذاد رًگ ّایی کِ در آى استفادُ ضذُ است ًِ رًگی کِ ترای زهیٌِ گلین فرش ّا استفادُ هی ضَد. 

 یا ضص رًگ ّستٌذ 2تیطتر دستگاُ ّایی کِ تِ تَلیذگلین فرش هاضیٌی هی پردازًذ 

 اتی هی تاضٌذ. رًگ ّا هتذاٍل تر تَدُ ٍ تیطتر غادر 0رًگ ًسثت تِ  2اها گلین فرش ّای 

 رًگ دارًذ  8ضاًِ تافتِ هی ضًَذ کِ  233اهرٍزُ گلین فرش ّایی تا دستگاُ ّای 

 



 پرفرٍش تریي رًگ زهیٌِ گلین فرش ّا : 

 قثل تر ّا تیطتریي گلین فرش ّایی کِ تَلیذ هی ضذًذ رًگ زهیٌِ ًسکافِ ای یا تاداهی یا قَُْ ای داضتٌذ 

 سرهِ ای ٍ آتی تیطتر دارًذاها ّواى گًَِ کِ هی داًیذ گلین فرش ّای دستثافت رًگ زهیٌِ 

تِ ّویي دلیل تَلیذ کٌٌذگاى گلین فرش ّای هاضیٌی ًیس اهرٍزُ تسیار تِ سوت ٍ سَی تَلیذ گلین فرش ّای سرهِ  

 ای کطیذُ ضذُ اًذ. 

 یکی از تسرگتریي تَلیذ کٌٌذگاى گلین فرش ّای سرهِ ای , ضرکت فرش هسجذی هی تاضذ 

 کِ تواهی هحػَالت خَد را در رًگ ّای هختلف تَلیذ ٍ ػرضِ هی کٌذ 

 اها یکی دیگر از رًگ ّای زهیٌِ ترای گلین فرش ّای هاضیٌی رًگ ًقرُ ای است 

 ی گلین فرش ّا تاز کردُ است .کِ حذٍد چٌذ هاُ است جای خَد را در تازار تَلیذ

 

 جٌس الیاف گلین فرش ّا : 

 جٌی الیاف گلین فرش ّا تیطتر الیاف پلی استر است .

 تِ ّویي دلیل در هقایسِ تا فرش ّای اکرٍلیک پرزدّی ًذارًذ

 ًوی ضًَذ در اثر پاخَر فراٍاًی کِ داضتِ تاضٌذ از ّن پاضیذُ ٍ از اًجا کِ ایي فرش ّا ّیچ ارتفاع خاتی ًذارًذ 

 تِ ّویي دلیل الیاف پلی استر در گلین فرش ّا چٌاى خَد را ًطاى ًوی دّذ .

 

 استفادُ از گلین فرش ّا : 

 تِ ًظر ضوا تیطتریي هَرد استفادُ از گلین فرش ّا در چِ هَردی است ؟ 



 تلِ گلین فرش ّا ترای آضپسخاًِ ّا ٍ راّرٍّا استفادُ هی ضًَذ 

 گلین فرش ّا ترای راُ پلِ ّا هی تاضذ یکی دیگر از هَارد هػرف 

اها ًکتِ ای کِ تسیار هْن است ایي است کِ تسیاری از گلین ّای هَرد ًیاز هردم تِ غَرت رٍلی ٍ یا ترضی هی 

 تاضٌذ. 

 تِ ّویي هٌظَر ّر کذام از گلین فرش ّای رٍلی ػرؼ هخػَظ خَد دارًذ 

 

 ػرؼ گلین فرش ّای رٍلی چقذر است؟ 

هتر کِ ػرؼ تیطتر دستگاُ ّای تافت گلین است اداهِ  4ساًتی هتر ضرٍع هی ضَد ٍ تا  03هؼوَال از ػرؼ گلین ّا 

 هی یاتذ .

 ػرؼ قثلی کِ ترای گلین ّا تیاى هی ضَد تیطتر است ساًتی هتر از  03ّر ػرؼ گلین فرش ّا حذٍد 

 است .  03درٍاقغ هی تَاى گفت کِ ػرؼ گلین ّا هضرتی از 

دارًذ ًسثت تِ گلین فرش ّای دیگر پر فرٍش  053ٍ 033ٍ  83ّایی کِ ػرؼ ّایی در حذٍد  اهرٍزُ گلین فرش

 ترًذ 

 تیطتر راّرٍّا ٍ راُ پلِ ّا ّویي ػرؼ ّا را دارًذ. زیرا کِ 

 

 تْتریي ضیَُ خریذ گلین فرش ّای رٍلی : 

 ایٌترًتی اًجام ضَد خریذ گلین فرش ّای رٍلی هی تَاًذ تِ ضیَُ ّای هختلفی از جولِ خریذ حضَری ٍ خریذ 

اها تْتریي راُ ترای خریذ گلین فرش ّای هاضیٌی ایي است کِ از فرٍضگاُ ّای ایٌترًتی هؼتثر گلین فرش هاضیٌی تِ 

 خریذ تپردازین 



 ی گلین فرش را گلین ّای رٍلی ٍ ترضی تطکیل هی دّذ هی تَاى گفت کِ تیطتریي تَلیذ از ضرکت ّا

 حتی اگر سایس خاغی از گلین را ًیاز داریذ هی تَاًیذ آى را از ضرکت ّای تَلیذی گلین خریذاری کٌیذ 

تِ طَری کِ سایس هَرد ًظر خَد را تِ ایي ضرکت ّا سفارش دادُ تا آى ّا سایس هٌاسة گلین را ترای ضوا تافت 

 کٌٌذ. 

 

 گلین فرش ّا : قیوت 

 ّواى گًَِ کِ هی داًیذ قیوت گلین فرش ّا تِ ضاًِ ٍ تراکن گلین فرش ّا تستگی دارد 

 ٍ اغال ٍاتستِ تِ طرح ٍ رًگ گلین فرش ّا ًیست 

 الثتِ تایذ گفت کِ گلین ّایی کِ رًگ سرهِ ای ٍ آتی دارًذ ًسثت تِ گلین ّای ًسکافِ ای کوی گراى ترًذ. 

 َع کٌارُ فرش هاضیٌی ٍ فرش ّای رٍلی ّویي گلین فرش ّا ّستٌذ اهرٍزُ ارزاى تریي ً

 ٍ تْتریي اًتخاب ترای راّرٍ هی تَاًٌذ تاضٌذ زیرا ضست ٍ ضَی اى ّا اساى است ٍ زٍد خطک هی ضًَذ. 

 از طرف دیگر جاتجایی آى ّا ًیس آساى است.  

 


