
 قیوت گلین فرش آضپسخاًِ در ضکل ّا ٍطرح ّای هختلف ٍ رًگثٌذی ّای گًَاگَى چقذر است ؟ 

 گلین فرش ّا در ٍاقع ّواى گلین ّای هاضیٌی ّستٌذ کِ اهرٍزُ تٌَع تسیار زیادی دارًذ 

 ایي تٌَع در کیفیت ٍ طرح ٍ رًگ گلین ّا قاتل هطاّذُ است 

 تِ ّویي دلیل قیوت گلین ّا ًیس هتغیر است 

 اها ّواى گًَِ کِ هی داًیذ گلین فرش ّا ترای هػارف گًَاگًَی استفادُ هی ضًَذ 

 کِ از جولِ آى ّا هی تَاى تِ گلین ّای آضپسخاًِ ٍ راّرٍیی اضارُ کرد 

 سایس ّایی کِ ترای گلین فرش ّای اضپسخاًِ تافتِ هی ضًَذ هعوَال ًرهال است 

 در سایس هطخع اًَاع گلین ّای هاضیٌی هی تاضذ  ٍ

 در ایي ًَضتِ هی خَاّین تِ ضرح تیطتر در هَرد کیفیت ٍ طرح ٍ رًگ گلین ّا تپردازین 

 قیوت ّر هتر هرتع از گلین فرش ّای آضپسخاًِ را اعالم کٌین .ٍ ّوچٌیي 

 

 گلین فرش : 

 ًِ هی تاضٌذ گلین فرش ّای یکی از ارزاى تریي اًَاع فرش ّای آضپسخا

 کِ اغل تافت آى ّا از گلین ّای دستثافت کِ کار عطایر عسیس است گرفتِ ضذُ است 

 گلین ّای دستثافت , در طرح ّایی تِ ضکل هرتع ٍ اضکال ٌّذسی تافتِ هی ضًَذ 

 از اضکال حیَاًات ًیس در آى ّا دیذُ هی ضَد طَری کِ ًطاًِ ّایی 

 طرح ّایی از گل ٍ تَتِ دیذُ هی ضذ  اتتذا در طرح ّای گلین دستثافت کوتر



 اها اهرٍزُ در طرح ّای اى ّا گل ٍ تَتِ ّای خاظ ٍ زیثا ًیس دیذُ هی ضَد 

 

 تافت گلین فرش هاضیٌی : 

 ّواى گًَِ کِ هی داًیذ ایذُ تافت گلین فرش هاضیٌی از کارّای دستثافت گرفتِ ضذ 

 اها رفتِ رفتِ طرح ّای گلین فرش هاضیٌی پیطرفتِ تر ضذ 

 ضاًِ ّستٌذ  023تیطتر دستگاُ ّایی کِ تِ تافت گلین فرش هی پردازًذ دستگاُ ّای هاضیٌی 

 کِ اًَاع هختلفی دارًذ 

ّسار هتر تَلیذ  51است کِ هتَسط هاّاًِ حذٍد  ADRیکی از اًَاع دستگاُ ّای تافت گلین فرش 

 دارد 

 اها دستگاُ ّای تاالتری ًیس ٍجَد دارًذ کِ راًذهاى تَلیذ آى ّا تیطتر است 

 اضارُ کرد.  CRT   ٍCLPتِ دستگاُ ّای از جولِ آى ّا هی تَاى تِ 

 

 

 گلین فرش سادُ یا ترجستِ : 

 گلین فرش ّا اًَاع هختلفی دارًذ کِ یکی از اًَاع اى ّا گلین ّای سادُ ّستٌذ 

 آى ّا هی گَیٌذ  کِ ّواى گلین فرش تِ

ایي گلین ّا خَد تذٍى پرز ّستٌذ اها گلین فرش ّا در اغل فرش ّای پرزدارًذ کِ کوتر استفادُ هی 

 ضًَذ 



 اًَاع دیگر گلین ّا گلین جاجین ّا ّستٌذ کِ در ٍاقع تِ آى ّا گلین ّای ترجستِ ًیس گفتِ هی ضَد 

 , گلین فرش ًیس گفتِ هی ضَد. تِ گلین ّای سادُ 

 

 ّای گلین فرش : طرح 

 گلین فرش ّای هاضیٌی طرح ّای هتٌَعی دارًذ 

 ترخی فقط دارای ضکل ٍ ضوایل ٌّذسی ّستٌذ کِ تِ غَرت هرتعی ٍ لَزی تَلیذ هی ضًَذ 

 ترخی دیگر ضکل ٍ ضوایل ّای ًقطِ ّای فرش هاضیٌی دارًذ 

ی تِ طرح ّای گلین اهرٍزُ ترخی طرح ّای فرش هاضیٌی ّوچَى ریس هاّی , خطتی ٍ ّیَا ٍ ّالیذ

 اضافِ ضذُ اًذ 

 طرح ّایی از فرش ّای هاضیٌی خَد ست تا گلین ّا داضتِ تاضٌذاز آًجا کِ هردم دٍس دارًذ 

 ضاًِ ًیس رٍی گلین ّا زدًذ  033تِ ّویي دلیل طراحاى گلین طرح ّایی از فرش ّای هاضیٌی 

 

 استفادُ از گلین ّا : 

 گلین فرش ّا ّواى طَر کِ هی داًیذ ترای هػارف هختلفی استفادُ هی ضًَذ 

 از جولِ هػارف گلین فرش ّا در راّرٍّا ٍ رٍپلِ ّا هی تاضذ 

 ترخی دیگر ترای پادری ّا استفادُ هی ضًَذ 

 ترخی دیگر از گلین فرش ّا ترای آضپسخاًِ ّا استفادُ هی ضًَذ 

 راحت تَدى ضست ٍ ضَ تْتر است ُ از گلین فرش ترای اضپسخاًِ تیطتر تِ خاطر استفاد



 از طرف دیگر رًگ ّای گلین فرش ّا جَری است کِ در غَرت کثیف ضذى چٌاى پیذا ًیست 

 

 

 سایس گلین ّای آضپسخاًِ : 

 گلین فرش ّای آضپسخاًِ ّواى طَر کِ گفتِ ضذ در سایس ّای ًرهال تافتِ هی ضَد 

 ِ سایس ّای هعرٍف ترای گلین ّا هی تَاى تِ هَارد زیر اضارُ کرد : از جول

5) 5.1*2.21 

2) 2*0 

0) 2.1*0.1 

 سایس ّای دیگر گلین کوتر در آضپسخاًِ ّا استفادُ هی ضًَذ 

 ترخی از هردم ًیس گلین فرش ّایی تا سایس سفارضی ترای آضپسخاًِ خَد سفارش هی دٌّذ 

 سثِ هی گردد. کِ در ایي غَرت ّسیٌِ طراحی آى ّا هحا

 

 گلین فرش غادراتی : 

 تایذ تذاًیذ کِ گلین فرش ّا کاالیی خاظ ترای غادرات ّستٌذ 

 اهرٍزُ غادرات گلین فرش ّا تِ کطَرّایی ّوچَى عراق ٍ کطَرّای افریقایی غَرت هی گیرد 

 استفادُ از گلین فرش ّا ترای کطَرّای عراقی ترای هفرٍش کردى سالي ًیس استفادُ هی ضَد 

 ٍ ًکتِ ی جالة در هَرد فرش ّای هَرد استفادُ عرب ّا ایي است کِ راغة ترًذ گلین تخرًذ 



 تا فرش هاضیٌی .زیرا کِ تِ راحتی هی تَاًٌذ ّر سالِ فرش خَد را تعَیض کٌٌذ 

 هردم عراق تیطتر راغة اًذ کِ گلین فرش ّای تاداهی ٍ قَُْ ای استفادُ کٌٌذ تا گلین سرهِ ای 

 هیلیارد هتر هرتع گلین تِ کطَرّای عرتی غادر هی گردد  5ّر سالِ حذٍد 

 

 : قیوت گلین آضپسخاًِ  

 قیوت گلین آضپسخاًِ تِ عَاهل هختلفی تستگی دارد 

 از جولِ آى ّا هی تَاى تِ ضاًِ ٍ تراکن ٍ ٍزى ّر هتر هرتع از گلین ّا اضارُ کرد. 

 

 ضاًِ گلین : 

 دارًذ 023ادراتی استفادُ هی ضًَذ تیطتر ضاًِ گلین ّایی کِ ترای هػارف غ

 در ّر هتر هرتع است  023در ٍاقع تعذاد گرُ ّای عرضی گلین فرش تراتر  

ًیس تافتِ هی ضًَذ کِ در ٍاقع تَ پر تَدُ ٍ عور  133اها اهرٍزُ گلین فرش ّایی تِ غَرت ضاًِ 

 تیطتری دارًذ 

 تاالتر تیطتر هی گردد. در ایي غَرت قیوت گلین فرش آضپسخاًِ تا ضاًِ 

 

 تراکن گلین فرش : 

 تراکن تِ تعذاد گرُ ّای طَلی فرش هاضیٌی گفتِ هی ضَد 

 تافتِ هی ضَد  013تا  033تراکن ّای هختلفی از  023هعوَال ترای ضاًِ ّای 



 کِ کوتریي تراکن ّا ترای هػارف غادراتی استفادُ هی ضَد

 ضاًِ کارترد دارًذ  133گلین ّای  ًیس ترای 033تاالتر ّوچَى اها تراکن ّای 

 ّر چِ تراکن گلین فرش ّا ًیس تیطتر تاضذ قیوت گلین فرش ّای آضپسخاًِ تیطتر هی ضَد 

 

 ٍزى گلین فرش : 

گرم در ّر  5233چیسی در حذٍد  023ضاًِ تراکن  023ٍزى گلین فرش ّای هاضیٌی ترای گلین ّای 

 هتر است 

 ّر چِ ٍزى گلین فرش ّا افسٍدُ ضَد قیوت گلین فرش ّا ًیس تیطتر هی ضَد 

 عالٍُ تر ایي کیفیت گلین ّا ًیس افسایص پیذا هی کٌذ 

 

 قیوت گلین فرش آضپسخاًِ : 

 قیوت گلین فرش ّا تر حسة هتر هرتع هطخع هی ضًَذ 

 اها هعوَال قیوت گلین ّای آضپسخاًِ تا تَجِ تِ تازار ارزی تغییر هی کٌذ 

 ّسار تَهاى است . 01کِ حذٍد ّر هتر هرتع 

 

 

 


