
 تِ سرتاسر ایراى فرستازُ هیطًَس. ٍاز آى زستِ هفرٍضاتی است کِ زر ضْرکاضاى تافتِ هیطًَس  گلین فرش کاضاى

 گلین ّا زر ضْر ّای زیگری ًیس ّوچَى اصفْاى تِ صَرت تافت هاضیٌی تافتِ هی ضًَس 

 زر کاضاى گلین ّای زستثافت ٍجَز ًسارًس ٍ تٌْا گلین ّای هاضیٌی ٍجَز زارًس 

 اها اصل گلین ّای زستثافت زر هیاى ایالت ٍ ػطایس ػسیس تافتِ هی ضَز. 

 تیطتر آضٌا کٌین. گلین فرش ّا زارین ضوا را تا ایي هحصَل ها زر ایي همالِ سؼی

 

 

 پیذایش کف پَش ّا

اًساى ّای ًرستیي پس از ساکي ضسى زر هکاى ّایی ّویطگی تِ اٍلیي هطکلی ترذَرز کرزى ػسم آسایص 

 یر پایطاى تَز.زهیي ز

 از ایي جْت تَز کِ اًَاع کف پَش را یکی پس از زیگر اذتراع کرزًس.

 زر اتتسا زیلَ ّا ٍحصیر ّاتَزًس کِ تافتطاى راحت ٍ سازُ تَز.

 سپس گلین ّا ٍ گثِ ّا تَزًس کِ تِ ذاًِ ّا راُ یافت.

 ٍ زر ًْایت اًَاع فرش ّا کِ تافتطاى سرت ٍ پیچیسُ تَز.

 افتٌی ّا پیچیسُ هیطسًس اهکاى استفازُ ّوگاًی از آى ّا ًیس کن تر هیطس.الثتِ کِ ّرچِ ت

 ترای هثال ػسُ هؼسٍزی لسرت ذریس ٍ استفازُ از فرش ّا را زاضتٌس.

 یکی از هفرٍضاتی کِ تمریثا ّوِ هیتَاًستٌس از آى استفازُ کٌٌس گلین ّا تَزًس.

 پیطرٍ زر تَلیس تواهی کف پَش ّا ّواى هرزم ػسیس ػطایر تَزًس. 

 زیرا تیطتر زر هکاى ّای سٌگالذی زًسگی هی کرزًس . 

 

 گلین فزش



 گلین ّا راحتی فرش ّا را ًساضتٌس ٍ لی ًسثت تِ آى ّا از لیوت تسیار پاییي تری ترذَرزار تَزًس.

 زًس.الثتِ گلین ّا از زٍام تسیار تاالیی ترذَرزار تَ

 گلین ّا تیطتر کار زست ػطایری تَز کِ از پطن گَسفٌساى ذَز گلین ّا را هیثافتٌس.

 از ایي رٍ گلین ّایی کِ ػطایر هی تافتٌس از زٍام تاالیی ّن ترذَرزار تَزًس.

 ّوچٌیي گلین ّا تِ زلیل هَاز ٍ الیافی کِ زر تافتطاى تِ کار رفتِ تَز ّوسیستی تیطتری تا اًساى ّا زاضت.

وچٌیي گلین ّا از ٍزى پاییٌی ًیس ترذَرزار تَزًس کِ ایي هْن کار را ترای جاتِ جایی ػطایر ٍ هرهاى ًیس آسي ّ

 هیکرز.

 زر زٍرُ ذَزهاى گلین ّا تیطتر تِ ػٌَاى کاالیی ٌّری رٍاج زاضت.

ا یکی از سَغات تِ ًحَی کِ زهاًی کِ تِ ضْر ّایی کِ غالة هرزهاًطاى اصالتا از ػطایر ّستٌس هیرفتٌس گلین ّ

 ّای ّویطگی تَز.

 الثتِ کِ گلین ّا ترای استفازُ زر اتاق ّا ٍ ذاًِ ّا ًیس گراى تَز ٍ تَجیِ التصازی ًساضت.

 

 

 ظَْر ٍ پیذایش گلین فزش ّایی با قیوت پاییي تز

 تا پیطرفت ػلن تغییرات ػوسُ ای زر صٌؼت فرش تافی تِ ٍجَز آهس.

 آهسى زستگاُ ّایی کِ اهکاًات فراٍاًی ترای تافت فرش زاضتٌس. رفت ّا زهیٌِ ای تَز ترایطایي پی

 تا کوی تغییرات زر آًْا تَسط هرزهاًی کِ فرش هاضیٌی هیثافتٌس گلین فرش هاضیٌی تافتِ ضس.

 ظَْر ٍ ترٍز گلین فرش هاضیٌی زلیلی ضس ترای استفازُ ّوگاًی تر از ایي هفرٍش.

همایسِ تا فرش هاضیٌی تاػث ضس تا گلین فرش جای ذَز را زر ذاًِ ّا تاز یوت تسیار پاییي تر ایي ًَع فرش زر ل

 کٌس.

 

 



 چزا گلین فزش هیخزین؟

زر ٌّگام ذریس فرش هاضیٌی یکی از سَاالت اساسی کِ تر اساس آى فرش ذریساری هیطَز هکاًی است کِ 

 ترایص فرش هیررین.

 یکٌین.کِ ترای اتاق ذَاب از فرش ّای زیثا استفازُ ه گًَِ ّواى

 ّایواى از فرش ّایی استفازُ هیکٌین کِ ذاب تیطتری زاضتِ تاضٌس. قٍ یا ترای اتا

تِ جا کرز ٍ یا ایٌکِ ین کِ تتَاى تِ راحتی آًْا را جاّا احتیاج تِ هفرٍضاتی زارآضپسذاًِ ّا ٍ راّرٍ ها ترای

 ضستطَیطاى راحت تاضس.

 ذاًِ ّا ّستٌس کِ کف پَضی زیثا ٍ تا زٍام هیرَاٌّس.راّرٍّا ٍ راُ پلِ ّا هکاى ّای پر رفت ٍ آهسی از 

 ضست. اضپس ذاًِ ّا ًیس احتیاج تِ کف پَضی زارًس کِ تتَاى آى را تِ راحتی

 زیرا احتوال کثیف ضسى فرش زر آضپسذاًِ تسیار تاالست.

 ّوِ هَارز تاال را جَاتگَ ضَین. گلین فرش کاضاىها هیتَاًین تا ذریس 

 

 

 فزش ّا چگًَِ است؟ شاًِ ٍ تزاکن گلین

 تراکن فرش است. ٍ زاؽ زر زهاى ذریس فرش هاضیٌی تؼسازضاًِیکی از تحث ّای 

 یس ٍجَز زارز.ً کاضاىگلین فرش ٍ تَلیس  ایي هَضَع زر تافت

 گلین فرش ّای هاضیٌی زر همایسِ تا فرش ّای هاضیٌی از تراکن ٍ ضاًِ پاییي تری ترذَرزارًس.

 تافتِ هیطًَس. 023تؼساز ضاًِ گلین فرش ّای هاضیٌی زر 

 ایي همسار تفاٍت ضاًِ هیاى گلین فرش ّا ٍ فرش ّا تِ زلیل ًحَُ تافت گلین فرش ّاست.

 

 



 

 ضاًِ فرش هاضیٌی ٍ گلین فرش : 

ضاًِ فرش هاضیٌی ٍ گلین فرش تِ تؼساز گرُ ّایی گفتِ هی ضَز کِ زر ّر هتر از ػرض فرش هاضیٌی ٍجَز 

 زارز . 

زر ایي صَرت زیثایی ٍ رخ فرش ّا ّن ش ّای هاضیٌی تیطتر تاضس فرش تَپر تر ذَاّس تَز ّر چِ ضاًِ فر

 تیطتر ذَاّس ضس . 

 اهرٍزُ گلین فرش ّای هاضیٌی تا ضاًِ ّای هرتلفی تافتِ هی ضًَس 

 ضاًِ تِ ًسثت تیطتر ترای هصارف زاذلی استفازُ هی ضًَس  033ضاًِ کِ گلین ّای  033ٍ  023از جولِ 

ضاًِ تراطر کیفیت کوتر تیطتر ترای هصارف صازراتی هرصَصا ترای صازرات تِ  023گلین فرش ّای اها 

 ػراق استفازُ هی ضًَس

 

 تراکن فرش هاضیٌی ٍ گلین فرش : 

 تراکن تِ تؼساز گرُ ّایی گفتِ هی ضَز کِ زر ّر هتر از طَل فرش هاضیٌی ٍجَز زارز 

 ن فرش ّا تیطتر تاضس کیفیت آى ّا تیطتر است . ّر چِ ضاًِ ٍ تراکن فرش ّای هاضیٌی ٍ گلی

 ترای تطریص زلیك ضاًِ ٍ تراکن فرش ّا ٍ گلین فرش ّا هی تَاًیس 

 زر ّر زُ ساًتی هتر از طَل ٍ یا ػرض گلین فرش تؼساز گرُ ّای هَجَز را تطواریس 

 ترای ضوارش تؼساز گرُ ّا تٌْا کافی است از ذط کص استفازُ کٌیس 

 س زیازی ٍاتستِ تِ ضاًِ فرش ّای هاضیٌی ّستٌس تراکن ّا تا ح

 ٍالغ زر ّر ضاًِ از فرش هاضیٌی تٌْا هی تَاًین تراکن ّای ذاصی را تافت کٌین . زر 

 هتفاٍت است.  003تا  033ضاًِ از  023تِ طَر هثال تراکن ّای گلین فرش ّای 

 

 



 

 خاب گلین فزش

 ریطِ ّا حلمَی ٍزایرُ گَى اًس. ی کاضاىزر تافت گلین فرش ّا

 تِ ًحَی کِ ایي زایرُ ّای تَ ذالی ّواى ذاب گلین فرش ّستٌس.

 زر تَضیح ذاب تایس تگَیین گلین ّا هاًٌس فرش ّاذاب ًسارًس.

 ٍػوَها ذاب گلین ّا پس از هستی از تیي رفتِ ٍ ترت هیطَز.

تِ کار رفتِ تاضس گلین هست زهاى تیطتری زارای  آى زرتر تاضس ٍ الیاف تْتری گلین تاالحال ّرچِ ضاًِ ٍ تراکن 

 ًرهی ٍ لطافت ذَاّس تَز.

 زر تحث ذاب ٍ لطافت هیتَاى گفت رفتار گلین فرش ّای هاضیٌی تسیار هطاتِ تِ رفتار هَکت ّاست.

 

 

 الیاف هَرد استفادُ در بافت گلین فزش ّا

 از اًَاع هتفاٍت الیاف استفازُ هیطَز. کاضاىگلین فرش زر تافت 

 هاًٌس زیگر اًَاع فرش از پٌثِ تِ ػٌَاى ًد تار زر تافت گلین فرش ّای هاضیٌی استفازُ هیطَز.

 استفازُ هیطَز.ّای هاضیٌی از جَت تِ ػٌَاى پَز ّوچٌیي ّوچَى فرش

 استفازُ هیطَز. ریسیسُ هیطَز ًیس تِ ػٌَاى ًد ذاب bcf از الیاف پلی پرٍپیلي کِ تِ صَرت

 چیست.یکی از اًَاع رٍش ّای ریسٌسگی است.bcfضایس تپرسیس 

 زر ایي رٍش رضتِ ًد ّای ریسیسُ ضسُ از طَل تاالیی ترذَرزارًس.

 ایي هْن تاػث هیطَز تا الیاف پرززّی تسیار پاییٌی زاضتِ تاضس.

 

 حقیقتی بِ عٌَاى پَد هجاسی



 ت تِ ػٌَاى پَز هجازی.یکی از تفاٍت ّای فرش ٍ گلین فرش پَزی اس

 هٌظَر از پَز هجازی پَزی است کِ ًد ّای ذاب را تِ صَرت گرُ زر هی آٍرز.

 حالت گرز تِ ذَز هیگیرًس. ٍ تسیي صَرت کِ الیاف تِ زٍر آى پیچیسُ ضسُ

 ذارج کرزُ ٍ اى را ضایؼات هیکٌٌس. کاضاى گلین فرشسپس پَز هجازی را از تافت 

 

 

 سایس گلین فرش ّای هاضیٌی : 

 گلین فرش ّای هاضیٌی زر سایس ّای هتفاٍتی تافتِ هی ضًَس 

 ترضی , رٍلی ٍ سایسی اتؼازی هی تاضس . اها صَرت ػوسُ تافت گلین فرش ّا تِ زٍ صَرت تافت 

 گلین فرش ّای ترضی هؼوَال تِ صَرت رٍل تافتِ هی ضًَس 

 هتر است  4ساًتی هتر تا  03هتری تَزُ ٍ ػرض اى ّا از  03کِ طَل رٍل ّا تِ صَرت ػوسُ 

 ساًتی هتر از رٍل تؼسی تیطتر است .  03طَری کِ ّر رٍل 

 هتری تْیِ ٍ تَلیس هی ضَز  02ٍ  6ٍ  4اها گلین فرش ّای سایسی ّن زارین کِ زر سایس ّای 

 ای ًیس تافتِ هی ضَز.  گلین ّا حتی زر سایس ّای پازری ٍ رٍپلِ

 

 

 

 قیوت گذاری گلین فزش ّای هاشیٌی

 گلین ّا ًسثت تِ فرش ّا از ٍزى تسیار پاییي تری ترذَرزارًس.

زلیل ایي اهر ًیس ػسم ٍجَز ذاب ٍ تراکن کوتری است کِ ایي گًَِ از فرش ّا ًسثت تِ فرش ّای هاضیٌی 

 زارًس.



ّا ایي هَرز است کِ گلین فرش ّا از تٌَع تاالتری زر طرح ٍ یکی از تفاٍت ّای هثثت گلین فرش ّا تا فرش 

 رًگ ترذَرزارًس.

 کن تَزى ٍزى گلین ّا تاػث ضسُ تا ًسثت تِ فرش ّا از لیوت پاییي تری ترذَرزار تاضٌس.

 ایي را ًیس تساًیس کِ طرح گلین فرش زر لیوت ًْایی آى تغییری ایجاز ًویکٌس.

 وت ترای تؼساز رًگ پالت لرار هیسٌّس.الثتِ تؼضی از فرٍضٌسگاى تغییرلی

 ٍلی زر تؼساز رًگ ّای یکساى ترای یک پالت تٌَع طرح ٍ رًگ تغییر لیوت ایجاز ًویکٌس.

 

 

 چگًَِ گلین فزش بخزم؟

 ضوا زٍ راّکار ػوسُ زاریس. گلین فرش کاضاىترای ذریس 

 ذَز.یکی هراجؼِ تِ ًواضگاُ ّای ذریس ٍ فرٍش فرش ٍ گلین فرش زر هحل زًسگی 

تِ ػٌَاى حك زاللی تِ ًوایطگاُ زار  کِ زر ایي رٍش زهاى کوتری راصرف ذَاّیس کرز ٍلی هثلغی را اضافِ

 پرزاذت ذَاّیس کرز.

 از تافٌسُ گلین فرش،گلین فرش را ذریساری هیکٌیس. زر رٍش زٍم ضوا هستمین

 ضوا ترای ایي کار زٍ راُ زاریس.

کارذاًِ کِ زر ایي صَرت هسافتی طَالًی تا کاضاى را طی ذَاّیس ِ تاضیس تِ زرب یا هراجؼِ حضَری زاضتت

 کرز.

 فرش ٍ ذریس از آى جا. نٍ راُ زٍم سر ززى تِ سایت ایٌترًتی ضرکت تافٌسُ گلی

فمط زلت زاضتِ تاضیس کِ سایتی کِ از آى گلین فرش ٍ یا فرش ذریساری هیکٌیس هجَزات الزم تازرگاًی ٍ 

 سایثری را زاضتِ تاضس.

 


