
 گلین فشش اسصاى چِ هشخصاتی داسد ؟ 

 گلین فشش ّا تشای چِ هصاسفی دس هٌاصل ٍ هحیط ّای ػوَهی استفادُ هی شًَذ ؟ 

 گلین فشش ّای هاشیٌی تا کیفیت خَب سا اص کجا تخشین ؟

 گلین فشش یکی اص هحصَالت هْن تشای هفشٍش کشدى فضاّا هی تاشذ 

 کِ اتتذا دس حالت دستثافت تَسط ایالت ٍ ػشایش کشَس تا طشح ّایی رٌّی تافتِ هی شذ 

 اها اهشٍصُ تا پیششفت ّایی کِ دس تَلیذ اًَاع فشش ّای هاشیٌی ٍ صٌؼت فشش صَست گشفت 

 اصًذ تَلیذ گلین ّا تِ صٌؼت فشش هاشیٌی ًیض ٍاسد شذُ ٍ ّش سٍصُ ششکت ّای تیشتشی تِ تَلیذ ایي کاال هی پشد

 تَلیذ گلین فشش ّا تیشتش دس شْشّایی هاًٌذ کاشاى صَست هی گیشد 

 اها ششکت ّایی کِ تِ تَلیذ گلین هی پشداصًذ ٍ دس ایي ػشصِ هؼشٍف ّستٌذ تسیاس هحذٍد است 

 کِ دس اداهِ تِ ششح تَلیذات ششکت ّای تافت گلین هی پشداصین 

 

 

 گلین فشش اسصاى : 

 صَست اسصاى هی شًَذ ٍ قیوت پاییي تشی داسًذ ؟ گلین فشش ّای هاشیٌی دس چِ 

 ّویشِ ػاهلی کِ تؼییي کٌٌذُ قیوت یک کاالست ّواى کیفیت کاالّا هی تاشذ 

 کیفیت گلین فشش ّا دس چِ صَست تغییش هی کٌذ ٍ چِ ػَاهلی تؼییي کٌٌذُ کیفیت گلین فشش ّای هاشیٌی اًذ ؟ 

 شاًِ  (1

 تشاکن  (2

 ٍصى ّش هتش هشتغ اص گلین فشش  (3

 ٌس الیاف ٍ پَد گلین فشش ّای چیست ؟ ج



 

 گلین ٍ گلین فشش : 

 تفاٍتی تیي گلین ٍ گلین فشش ٍجَد ًذاسد گاّا تیي ػاهِ هشدم 

 اها تَلیذ کٌٌذگاى گلین خَد هی داًٌذ کِ تفاٍت ایي دٍ هحصَل تسیاس صیاد است 

 گلین ّای هاشیٌی هحصَالتی ّستٌذ کِ تذٍى پشص اًذ ٍ تیشتش تشای اشپضخاًِ ّا استفادُ هی شًَذ 

 یا حتی تشای ساُ پلِ ّا ٍ ساّشٍ ّا . خَتی استفادُ اص گلین ّا ایي است کِ شست ٍ شَی ساحتی داسًذ 

صیشا کِ دس جاّایی کِ استفادُ هی شًَذ اهکاى کثیفی ایي کاال تسیاس صیاد است پس ساحتی شست ٍ شَ تسیاس هْن 

 است 

 اها گلین فشش ّا کاالیی اص فشش هاشیٌی است کِ طشح ّای آى فاًتضی تش ٍ هذسى تش است 

 ض استفادُ هی شَد. اص طشفی پشص داسًذ ٍ ّویي ػاهل هَجة هی شَد کِ حتی اص اى دس اتاق خَاب ًی

 اها شست ٍ شَ ٍ خشک کشدى گلین فشش ّا ًیض کاسی چٌذاى اساى ًیست .

 هشدم دس حالت ػادی فشقی تشای ایي دٍ قایل ًیستٌذ

 

 

 شاًِ گلین فشش ّا : 

اٍل تایذ ایي ًکتِ سا یاد اٍس شَین کِ دس ایي ًَشتِ ٍ تواهی ًَشتِ ّای سایت گلین فشش هٌظَس ها اص گلین فشش 

 اى گلین است .ّو

 شاًِ تِ تؼذاد گشُ ّای ػشضی اص ّش هحصَل فشش هاشیٌی گفتِ هی شَد 

 ّش چِ تؼذاد ایي گشُ ّای ػشضی کِ دس ٍاحذ هتش ػشضی سٌجیذُ هی شَد تیشتش شَد 

 کیفیت هحصَل فشش هاشیٌی تیشتش هی شَد ٍ تِ طثغ قیوت آى ًیض تاالتش هی سٍد 



 ي شاًِ دس تیي هحصَالت فشش هاشیٌی است شاًِ گلین فشش ّا هؼوَال پاییي تشی

ٍ دس ٍاقغ گشُ ّای اى ّا تا فاصلِ اص ّن تَلیذ هی شَد تِ ّویي دلیل قیوت گلین ّا ًیض اص دیگش هحصَالت فشش 

 کوتش است . 

 شاًِ است کِ تیشتش تشای هصاسف صادساتی استفادُ هی شَد  323شاًِ گلین ّا دس حالت ػوَهی چیضی حذٍد 

 شاًِ ّستٌذ کِ هیضاى تَلیذ اى ّا کن است.  033یت اص گلین فشش ّا اهشٍصُ گلین فشش ّای تْتشیي کیف

 

 

 تشاکن گلین فشش : 

 تشاکن گلین فشش تِ تؼذاد گشُ ّای طَلی هحصَالت فشش هاشیٌی گفتِ هی شَد 

 ًوی شَد  تشاکن ّش هحصَل دس فشش هاشیٌی ًیض دس ٍاحذ هتش طَلی حساب هی شَد اها دس ّویي ٍاحذ اػالم

 تلکِ دس دٍ یا سِ تشاتش تشاکن اصلی کِ ّواى تشاکن کلی دستگاُ ّای تافت فشش هاشیٌی است تیاى هی شَد 

 هثال تشای گلین فشش ّا تشاکن دس دٍ تشاتش تشاکن ٍاقؼی اػالم هی شَد 

 تیاى هی شَد  033است کِ صهاى اػالم ػوَهی تشاکن  333کوتشیي تشاکن تشای گلین ّا تشاتش 

 تیشتش تشای کاسّای صادساتی هخصَصا تشای صادسات ػشاق استفادُ هی شَد  033گلین فشش ّای تشاکن 

 است کِ گلین ّای تشاکن تاالتش قیوت تاالتشی داسًذ  003تا  033تشاکن ػوَهی گلین فشش ّا اص 

 ٍ کیفیت آى ّا ًیض تْتش ٍ تشتش است.  

 

 ٍصى ّش هتش اص گلین فشش : 

 ل تؼییي کٌٌذُ قیوت گلین فشش, ٍصى گلین دس ّش هتش هشتغ است یکی دیگش اص ػَاه

 گشم دس ّش هتش هشتغ داسًذ  1033تا  1133تیشتش گلین ّا دس حالت ػوَهی ٍصًی تیي 



 کِ ٍصى گلین ّا تِ تشاکن ٍ هیضاى جَت هصشفی آى ّا تستگی داسد 

 ّش چِ ٍصى تاالتش تاشذ قیوت گلین ّا ًیض تیشتش هی شَد 

 گشم تافتِ هی شًَذ  1203یا  1233اها گلین ّای اسصاى ّواى گلین ّایی ّستٌذ کِ تقشیثا تا ٍصى ػوَهی 

 گلین فشش ّای اسصاى کیفیت چٌذاًی ًذاسًذ ٍ تیشتش تشای ّواى هصاسف صادساتی هٌاسة اًذ .

 اها ٍصى گلین فشش ّا تِ طشح گلین فشش ّا ًیض تستگی داسد 

 اشیٌی هیضاى کوتشی الیاف ٍ جَت استفادُ کشدُ ٍ ٍصى کوتشی داسًذ تشخی طشح ّای گلین فشش ه

 اها تشخی دیگش اص طشح ّای گلین فشش دقیقا ًقطِ هقاتل ایي هَضَع ّستٌذ 

 

 

 تؼذاد سًگ گلین فشش : 

 یکی دیگش اص هَاسدی کِ دس تؼییي قیوت گلین ّا اثش گزاس است 

 ادُ هی شَد تؼذاد سًگی اص گلین است کِ دس تَلیذ گلین استف

 سًگ ٍ یا ّشت سًگ ّستٌذ  0ٍ  0هؼوَال گلین فشش ّای هاشیٌی 

 سًگ قیوت کوتشی ًسثت تِ تقیِ گلین ّا داسًذ ٍ اسصاى تشًذ  0گلین فشش ّای 

 سًگ ٍ یا ّشت سًگ صیثایی تیشتش ٍخاص تشی داسًذ  0اها گلین فشش ّای 

 

 طشح گلین فشش : 

 الصم تِ رکش است کِ طشح گلین فشش ّای هاشیٌی ّیچ تاثیشی دس قیوت گلین فشش ّای هاشیٌی ًذاسًذ 

 طشح ّای گلین فشش ّا اص اتتذا اص طشح ّای گلین فشش دستثافت الْام گشفتِ تَدًذ 



 یذا کشد اها سفتِ سفتِ طشح ّای گلین ّا پیششفت کشدُ ٍ تِ کاسّای فاًتضی ٍ شثیِ فشش ّای هاشیٌی تغییش پ

 گلین فشش ّای اٍلیِ طشح ّایی تا اشکال ٌّذسی هشتؼی هثلثی ٍ لَصی هتقاسى داشتٌذ 

 اها گلین فشش ّایی کِ اهشٍصُ تَلیذ هی شًَذ تیشتش تا طشح ّایی اص فشش هاشیٌی تَلیذ ٍ تافت هی شًَذ 

 ّیَا اشاسُ کشد  اص جولِ طشح ّای جذیذ گلین فشش هی تَاى تِ طشح ّای فشش هاشیٌی هاًٌذ ّالیذی ٍ

 

 پالت سًگ تَلیذی گلین فشش: 

 هی تَاًذ کوی دس قیوت گلین فشش ّای هاشیٌی اثش گزاس تاشذ یکی دیگش اص ػَاهلی کِ 

 پالت سًگی گلین فشش تَلیذی هی تاشذ 

 اهشٍصُ پالت ّای تَلیذی گلین فشش ّای کاشاى تِ دٍ صَست ػوذُ ّستٌذ : 

 پالت سشهِ ای  (1

 پالت تاداهی  (2

تش ّا تَلیذ گلین فشش ّا تٌْا دس پالت تاداهی صَست هی گشفت ٍ تیشتش گلین ّا تِ صَست صادساتی دس ایي قثل 

 پالت ّستٌذ 

 اها اهشٍصُ تَلیذ گلین ّا دس سًگ تٌذی ّای هتفاٍتی ّوچَى سشهِ ای ٍ فیلی ًیض صَست هی گیشد 

 ت ّای گلین هی تاشذ . قیوت گلین فشش ّای تَلیذی دس پالت تاداهی اسصاى تش اص تقیِ پال

 

 

 کاسخاًِ ّای تَلیذی گلین فشش : 

 کاسخاًِ ّای تَلیذی گلین فشش تا دیگش کاسخاًِ ّایی کِ تِ تَلیذ فشش هی پشداصًذ تا ّن هتفاٍت است 

 صیشا کِ گلین فشش ّا تشای تَلیذ خَد لن ّای هتفاٍتی داسًذ 



 شش , فشش هسجذی هی تاشذ یکی اص ششکت ّای تضسگ تَلیذی گلین فشش , ششکت گلین ف

 کِ تِ تَلیذ اًَاع گلین ّای هاشیٌی دس تْتشیي کیفیت ٍ دس دٍ پالت سًگثٌذی سشهِ ای ٍ تاداهی هی پشداصد 

 طشح تشای تَلیذ اًَاع گلین فشش داسد  133ایي ششکت حتی طشح ّای هتٌَػی تالغ تش 

 ّا ٍ سًگ ّای خَد سا گستشدُ تش هی کٌذ  کِ ّش سٍصُ ًیض تا تَجِ تِ سلیقِ هشتشی ّا ٍ ًیاص تاصاس طشح

 شوا ػضیضاى هی تَاًیذ تشای هشاٍسُ ٍ خشیذ اًَاع گلین فشش هاشیٌی تا ها تواس تگیشیذ . 

 


