
 ضاًِ دس ضْش فشش تِ چِ ػَاهلی تستگی داسد ؟  077تِ ًظش ضوا قیوت فشش 

 اغال ضْش فشش چِ ًَع فشش ّایی تا چِ کیفیت ّایی تِ فشٍش هی سساًذ ؟ 

 قیوت فشش هاضیٌی دس فشٍضگاُ ّای تَلیذی کاضاى اسصاى تش است یا ضْش فشش ؟ 

 ایي ّا هوکي است سَاالتی تاضذ کِ ّش خشیذاس فشش هاضیٌی دس ٌّگام خشیذ تِ رٌّص خطَس کٌذ 

 ٍ تِ دًثال خشیذ فشش هاضیٌی تا تْتشیي کیفیت ٍ هٌاسة تشیي قیوت تاضذ 

 پیطٌْاد ها تشای خشیذ فشش هاضیٌی تِ ضوا ػضیضاى چیست ؟ 

 تا آى هؼشفی هیطًَذ.توام هحػَالت هکاًی سا سا دس ضٌاسٌاهِ خَد داسًذ کِ 

 دس ایي هقالِ سؼی داسین تِ قیوت فشش دس ضْش فشش تپشداصین.

 

 کف پَش ّا تِ ػٌَاى ًیاصی اٍلیِ

 

 ِ سٍ ضذًذ.تصیش اًذاص ّا ٍ کف پَش ّا اص اٍلیي ًیاص ّایی است کِ اًساى ّا پس اص یک خا ًطیٌی تا آى سٍ 

 اى هحل خَاتطاى تَد.ًیاص تِ ساحتی هحل قشاس گیشی پا ٍ هکاًی کِ تِ ػٌَ

 ایي تَد کِ کن کن تِ سشاؽ استفادُ اص هَاسدی سفتٌذ کِ تتَاًٌذ ایي ًیاص سا پاسخ گَیٌذ.

 دس اتتذا اص پَست حیَاًات کِ اص ًشهی خاغی تْشُ هٌذ تَد استفادُ کشدًذ.

 .سپس تا تشگ گیاّاى حػیش ّا ٍ ًوذ ّا سا تافتٌذ 

 ذ ٍ صیلَ ّا سا تافتٌذ.پس هذتی ًیض تدشتِ کافی سا تذست آٍسدً

سد استفادُ قشاس هیگیشفتٌذ اها ّوچٌاى تِ ػٌَاى ٍسیلِ ای کِ ساحتی سا دس خَد داضتِ تاضذ ضٌاختِ اَّوِ ایي ه

 ًویطذًذ.

 



 سسیذى تِ فشش سسیذى تِ آسایص 

 

 تافت هحػَالت قذیوی کوک کشد تا تدشتِ کافی تشای سسیذى تِ هحػَلی تا آساهص تیطتش تِ دست آیذ.

 س ًتیدِ تَاًستٌذ گلین ّا سا تثافٌذ.د

 تافت گلین سشآغاصی تَد تشای تافت هػٌَػات پیچیذُ تش ٍ لطیف تش کِ صیثایی سا ًیض تِ ّوشاُ داضتٌذ.

 کوی ًگزضت کِ اٍلیي فشش تافتِ ضذ.

 دًذ.َفشش ّا ّواى چیضی تَدًذ کِ اًساى ّا اص اتتذا تِ دًثالص ت

 لطافت داضتِ تاضٌذ ٍ اص گلین ّا ًیض صیثاتش تَدًذ.فشش ّا دس تافتطاى تا خاب ّوشاُ تَدًذ کِ تاػث هیطذ 

 دس تافت فشش اص پطن ٍ پٌثِ استفادُ هیطذ کِ ایي هَسد ًیض فشش سا کاالیی هشغَب تش هیکشد.

 ّوشاُ داضت.تافتص سخت تَد ٍ گشاى. ِالثتِ ایي هَاسد خَب یک ایشاد سا تشای فشش ت

 دس ًتیدِ ّوِ ًویتَاًستٌذ اص فشش استفادُ کٌٌذ.

 

 ظَْس فشش هاضیٌی

 ػلن کاس خَدش سا کشد.کاس ّایی سا کِ اًساى تیطتش تا دست خَد اًدام هیذاد سا هاضیٌی کشد.

 کاس سا اساى کشد.

 هاضیٌی ضذى تِ فشش تافی ًیض ٍسٍد پیذا کشد.

 تِ ضذًذ کِ تَاًایی تافت فشش سا داضتٌذ.دستگاُ ّایی ساخ

 دس ًتیدِ تافت فشش ساحت تش ضذ.

 الثتِ فشش ّای هاضیٌی صیثایی فشش ّای دستثاف سا ًذاضتٌذ.



 . ًیض تِ ساحتی ٍ صیثایی فشش ّای دستثاف ًویشسیذ حتی ساحتی ٍ لطافت آى ّا

 اها یک حسي تضسگ داضتٌذ.

 دًذ تا ّوِ تتَاًٌذ اص فشش استفادُ کٌٌذ.آى ّن ایي تَد کِ اسصاى تَدًذ ٍ کوک کش

 است.تِ تَدى اى ٍاتس ضیٌیقیوت فشش دس ضْش فشش تسیاس تِ دستثاف تَدى یا ها

 

 

 اٍلیي فشش ّای هاضیٌی : 

 اٍلیي فشش ّای هاضیٌی دس ضْشی هاًٌذ کاضاى تافتِ ضذًذ 

 دس ٍاقغ ضْشک غٌؼتی ساًٍذ هْذ ٍ توذًی تشای تافت فشش ّای هاضیٌی ضذ 

سفتِ سفتِ دستگاُ ّای تَلیذی فشش هاضیٌی تیطتش ضذُ  ٍتِ ضْشّای دیگشی اص خولِ هطْذ ٍ اغفْاى ٍ ضْشّای 

 ضوالی کطیذُ ضذ 

 ضاًِ تَدًذ اها الیاف هشغَتی تشای تافت فشش ّای هاضیٌی استفادُ هی کشدًذ  327اتتذا دستگاُ ّای تافٌذگی تٌْا 

 لی استشی کِ تَلیذ ایشاًی ّا تَد ساُ پیذا کشد سفتِ سفتِ الیاف فشش هاضیٌی تِ الیاف پ

 ٍ فشش ّای هاضیٌی تِ اغطالح افغاًی تاف دس تاصاس سٍاج پیذا کشدًذ. 

 

 تا تؼذاد ضاًِ تاال ییتافت فشش ّا

 .سٍص تِ سٍص تَد یٌیّا دس غٌؼت فشش هاض طشفتیپ

 .طذیٍ ًحَُ تافتطاى هتفاٍت ه تیفیٍ ک طذًذیه ثاتشیکِ فشش ّا سٍص تِ سٍص ص یًحَ تِ

هَاسد تافت  گشیتِ د یاها پس اص هذت ذادًذیسًگ ٍ طشح ًطاى ه ٌِیٍ تِ سٍص ضذى ّا دس اتتذا خَد سا صه شاتییتغ يیا

 .کشدًذ ذایٍسٍد پ ضیفشش ً



 .اثش گزاس است تؼذاد ضاًِ ٍ تشاکن فشش است یٌیهاض یفشش ّا ییثایکِ دس ص یلیدل يیهْوتش

 .نیذاکٌیدست پ ثاتشیص ییضاًِ ٍ تشاکن تِ فشش ّا صیاخاصُ سا تِ ها داد تا تا افضا يیا یتکٌَلَط

 

 ضاًِ دس ضْش فشش ٍ کاضاى :  077قیوت فشش 

 ضاًِ دس ضْش فشش ٍ کاضاى تِ چِ ػَاهلی تستگی داسد  077تِ ًظش ضوا قیوت فشش 

دسست است ػَاهلی کِ تؼییي کٌٌذُ کیفیت فشش ّای هاضیٌی ّستٌذ هْن تشیي ػَاهل دس تؼییي قیوت فشش ّا 

 ّستٌذ 

 اص خولِ ایي ػَاهل هی تَاى تِ هَاسد صیش اضاسُ کشد : 

 ضاًِ ٍ تشاکن فشش هاضیٌی  (1

 خٌس پَد فشش هاضیٌی  (2

 ٍصى ّش هتش اص فشش هاضیٌی  (3

 ی استفاع خاب ٍ ضخاهت فشش ّای هاضیٌ (4

 خٌس ًخ فشش ّای هاضیٌی  (5

 ػَاهل دیگشی هاًٌذ ّیت ست تَدى , تؼذاد سًگ فشش هاضیٌی ًیض دس قیوت فشش ّا هَثشًذ 

 اها اثش آى ّا ًسثت تِ ػَاهل رکش ضذُ تشای قیوت فشش ّای هاضیٌی کوتش است. 

 دس ایي ًَضتِ تِ ضشح کاهل ّش کذام اص ایي ػَاهل هی پشداصین 

 

 

 

 

 تشاکن فشش چیست؟هٌظَس اص ضاًِ ٍ 



 ضاًِ ٍ تشاکن فشش اص هْوتشیي خػَغیات فشش ّای هاضیٌی است.

 گفتِ هیطَد. فشش تِ تؼذاد گشُ ّای هَخَد دس یک هتش اص ػشؼ فشش ضاًِ

 ّوچٌیي تِ تؼذاد گشُ ّای دس یک هتش اص ٍاحذ طَل فشش تشاکن گفتِ هیطَد.

 تِ حاغل ضشب ایي دٍ ًیض گشُ ضواس فشش هیگَیٌذ.

 است کِ تا افضایص تؼذاد گشُ ّا دس ّش یک اص ساستاّای فشش تؼذاد گشُ ّا دس دیگش ساستا ًیض افضایص هییاتذ.تذیْی 

 صهاًی کِ تؼذاد گشُ ّا تیطتش هیطَد هاًٌذ صهاًی کِ پیکسل لٌض یک دٍستیي تیطتش هیطَد است.

 پیکسل تیطتش تػَیش صیثاتش ،تؼذاد گشُ تیطتش صیثای چطن ًَاص تش.

 تشیي هَسد تش قیوت فشش دس ضْش فشش تؼذاد ضاًِ ٍ تشاکن فشش است.اثشگزاس 

 

 ضاًِ چیست ؟  077فشش هاضیٌی 

 ضاًِ تِ فشٍش هی سسٌذ ,  077ایا ّویطِ فشش ّایی کِ تِ ػٌَاى فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ ٍ تشاکن ٍاقؼی داسًذ ؟ هطخع است خیش 

 ت گًَِ تَدًذ ضاًِ اٍلیي ًسل اص فشش ّای دستثاف 077فشش ّای هاضیٌی 

 ست گشفت ایي فشش ّا تالش صیادی غَ تِ ّویي دلیل تشای ایداد ٍ تافت

 ضاًِ تثذیل ضذًذ  077ضاًِ تِ  577اص خولِ ایي کِ تشخی دستگاُ ّای تا کیفیت تافت فشش ّای هاضیٌی 

 کِ ضاًِ ٍ تشاکن ٍاقؼی ًذاسًذ . 

 ش فشش ٍ دس کاضاى کوتش است ضاًِ تا ایي هطخػات دس ضْ 077دس ایي غَست قیوت فشش ّای 

 ضاًِ تایذ تِ کیفیت ٍاقؼی آى ّا تَخِ کٌین .  077تِ ّویي دلیل دس ٌّگام خشیذ فشش ّای هاضیٌی 

 



 :  077اًَاع دستگاُ ّای تافت فشش هاضیٌی 

 ضاًِ , دستگاُ ّای ٍاًذٍیل ّستٌذ  077تْتشیي ًَع دستگاُ ّای تافت فشش ّای هاضیٌی 

 ًیض هؼشٍفٌذ   HCPدستگاُ ّای ٍاًذٍیل کِ هحػَل کطَس تلظیک اًذ تِ دستگاُ ّای 

 ضاًِ ٍاًذٍیل ٍاقؼی تَدُ ٍ فشش ّای صیثاتشی سا سٍاًِ تاصاس هی کٌٌذ  077هؼوَال تشاکن ّای تافتی فشش ّای 

 االتش است . ًیض ًسثت تِ تقیِ فشش ّا دس ضْش فشش ت 2557ضاًِ ٍاًذٍیل تا تشاکن  077قیوت فشش ّای 

 ضاًِ دستگاُ ضًَْش است  077اها دیگش دستگاُ ّای تافت فشش هاضیٌی 

 است  2257کِ تشاکن آى ّا دس حذٍد چیضی هثل 

 ضاًِ هی پشداصًذ . 077تشخی دستگاُ ّای تکسیوا ًیض تا ساًذهاى تَلیذ پاییي تِ تَلیذ فشش ّای هاضیٌی 

 

 

 ؟ غحت داسد 3777ضاًِ تشاکن  077آیا فشش ّای 

 ٍاًذٍیل تافتِ هی ضًَذ   hciهؼوَال تا دستگاُ ّای دیگشی هاًٌذ  3777ضاًِ تشاکن  077فشش ّای هاضیٌی 

 تؼذاد ایي دستگاُ ّا دس ضْشک ّای غٌؼتی تَلیذی فشش هاضیٌی تسیاس هحذٍد است 

 دستگاُ اص ایي کیفیت ٍخَد داسد  3طَسی کِ دس ضْش فشش کاضاى تٌْا 

 ضاًِ است.  077هطخػا دس ضْش فشش تاالتش اص دیگش فشش ّای  3777ضاًِ تشاکن  077قیوت فشش 

 

 

 :   077سًح تشاکن تَلیذی فشش ّای 

 تافتِ هی ضًَذ  3777تا  1077ضاًِ اص تشاکن  077اهشٍصُ فشش ّای هاضیٌی 



 اها تا تَخِ تِ تَسهی کِ دس تاصاس ایشاى ٍخَد داسد 

 داسًذ  2257ضاًِ تشاکن  077اد اٍلیِ دس تاصاس , تیطتش فشش ّای ٍ تاال سفتي قیوت هَ

ًیض سفتِ سفتِ خای خَد سا دس تاصاس فشش هاضیٌی تاص هی  2177تا تشاکن  077ایي دس حالی است کِ فشش ّای هاضیٌی 

 کٌٌذ

 ضاًِ ایي است کِ :  077ًکتِ قاتل تاهل دس هَسد پاییي اهذى تشاکن فشش ّای هاضیٌی  

ضاًِ کوتش ضَد فشش ّا گشُ ّای تاصتشی اص ّن داسًذ ٍ دسضت تافت تش پیذا  077شاکن فشش ّای هاضیٌی تّش چِ 

 ّستٌذ 

 ضاًِ کوتش ضَد . 077ّویي ػاهل هَخَد هی ضَد کِ دستثافت گًَگی فشش 

 

 

 

 ظشافت ٍ لطافت فشش ّای هاضیٌی 

 

 تاالخثاس ًخ ّای خاب سا ظشیف تش هیکٌٌذ.صهاًی کِ تؼذاد گشُ ّای هَخَد دس یک هتش سا افضایص هیذٌّذ 

 ایي ظشافت ػالٍُ تش صیثایی ای کِ تِ فشش اػطا هیکٌٌذ تِ فشش لطافت سا ًیض ّذیِ هیذٌّذ.

 لطافت اى چیضی است کِ اص اتتذای هقالِ صیاد دس هَسدش سخي گفتِ این.

 لطافت حس آساهطی است کِ اص فشش صیشپایواى تِ ها هٌتقل هیطَد.

دس ضْش فشش ّش چِ قذس تاضذ هْن ًیست،هْن آى است فشضی کِ تشایص پَل هیذّین تِ حس خَب قیوت فشش 

 تذّذ.

 



 

 چِ ضخاهتی تشای فشش هٌاسة است؟

 

 

 یکی اص سَاالتی کِ صیاد دستاسُ فشش اص ها پشسیذُ هیطَد ضخاهت ایذُ آل فشش است.

 ضخاهت یکی فشش تایذ هتٌاسة تا تؼذاد ضاًِ فشش تاضذ.

 گٌذم سا تػَس کٌیذ.صهیي کطت 

 اگش گٌذم ّایص استفاع تلٌذ داضتِ تاضذ گٌذم ّا تِ سٍی یکذیگش هی افتٌذ ٍ ضاداتی اى سا اص تیي هیثشًذ.

 ٍ اگش کَتاُ تاضٌذ صیثا ًیستٌذ.

 ایي دٍ استفاع گٌذم سا دس غَستی تػَس کٌیذ کِ تؼذاد خَضِ ّا سا تشاتش فشؼ کٌیذ.

 دس فشش ّن تِ ّویي تٌاسة است.

 تفاع خاب فشش یا ّواى ضخاهت فشش تایذ هتٌاسة تا تؼذاد گشُ ّایص تاضذ.اس

 چِ ضخاهت تیص اص اًذاصُ تاضذ ٍ چِ کوتش تاضذ صیثایی فشش اص تیي هیشٍد.

 تِ خػَظ کِ دلیل تاال تشدى تؼذاد گشُ ّا صیثاتش ضذى فشش ّا تَد.

 تاال فشش تی کیفیت تِ ضوا ًذٌّذ. الثتِ تِ ایي ًکتِ ًیض تَخِ داضتِ تاضیذ کِ تِ اسن تؼذاد ضاًِ

 

 

 کیفیت ٍ دٍام فشش

 



 

 کیفیت فشش اص اى ػَاهلی است کِ تش قیوت فشش دس ضْش فشش اثش گزاس است.

 الثتِ ایي هَسدی طثیؼی است.

 فشش تاکیفیت تش دٍام تیطتشی خَاّذ داضت ٍ ها سا دیش تش هدثَس تِ خشیذ دٍتاسُ خَاّذ کشد.

 ّشچِ فشش ضخین تش تاضذ طَل ػوش تیطتشی خَاّذ داضت. ػذُ ای تش ایي تاٍسًذ کِ

 ایي هَسدی تی خا ٍ اضتثاُ ًیست.

 کیفیت یک فشش فقط تِ ضخاهت آى ٍاتسطِ تاضذ.کِ یست ٍلی تِ ایي گًَِ ً

 تلکِ دلیل اغلی تشای کیفیت ٍ دٍام فشش الیافی است کِ دس آى استفادُ هیطَد.

 

 

 چِ الیافی استفادُ هیکٌیذ؟ هیتَاًن تذاًن دس تافت فشش ّایتاى اص

 

 

 دس تافت فشش ّای هاضیٌی اص الیاف هتؼذدی استفادُ هیطَد.

 چلِ یا ّواى تاس فشش اص خٌس پٌثِ است.

 خَت الیافی است کِ تِ ػٌَاى پَد دس تافت فشش استفادُ هیطَد.

 هیذّذ. اها هْوتشیي الیافی کِ دس تافت فشش استفادُ هیطَد الیافی است کِ خاب فشش سا تطکیل

 (،پلی استش)اتشیطن هػٌَػی(،ٍسطى ٍ اکشیلیک دس تافت خاب فشش استفادُ هیطَد.BCFاص پلی پشٍپیلي)

 تْتشیي ًخی کِ خاب فشش سا هیتَاى تِ آى سپشد اکشیلیک است.



 اکشیلیک خَاغی تسیاس ًضدیک تِ پطن داسد تِ ًحَی کِ ػذُ ای تِ آى ضثِ پطن ًیض هیگَیٌذ.

 ایشاد یضسگ داضتٌذ آى ّن پشصدُ تَدًطاى تَد. اکشیلیک ّای قذین یک

 ّیت ست کشدى ساُ حلی تَد کِ هطکل پشصدُ تَدى سا کاهال تش طشف کشد.

 ایي سا ًیض تذاًیذ کِ تؼذ اص ضاًِ فشش هْوتشیي ػاهل قیوت فشش دس ضْش فشش الیافی است کِ دس خاتص تِ کاس سفتِ

 .است

 

 

 تا ّوِ ایي تَضیحات،اص کدا فشش تخشم؟

 

 

 دس یص سٍی خَد داسیذ. ضوا تشای خشیذ فشش هاضیٌی خَب چٌذ ساُ

 اٍلیي ساُ خشیذ اص ًوایطگاُ ّای فشضی است کِ دس ضْشتاى ٍخَد داسد.

هسافت صیادی سا طی ًخَاّیذ کشد ٍلی دس ایي سٍش هثلغی سا تِ ػٌَاى حق داللی تِ ًوایطگاُ داس پشداخت خَاّیذ 

 کشد.

 تافت فشش هاضیٌی است کِ دس ایي سٍش ضوا هسافتی سا طَالًی سا طی خَاّیذ کشد.سٍش دٍم هشاخؼِ تِ کاسخاًِ 

 اها سٍضی کِ ها تِ ضوا پیطٌْاد هیذّین خشیذ اص سایت ّای خشیذ فشش هاضیٌی است.

 اغلة ایي سایت ّا ٍاتسطِ تِ ضشکت ّای تافٌذُ فشش است.

 یؼٌی خشیذ اص آى ّا هساٍی تا خشیذ اص خَد کاسخاًِ است.

 ایي سٍش ّن هسافت کوتشی سا طی هیکٌیذ ٍ ّن اسصاى خشیذ هیکٌیذ.دس 

 اها دس ایي سٍش هشاقة تاضیذ کالُ سشتاى ًشٍد.



 حتوا تِ هدَصات تاصسگاًی ٍ سایثشی سایت دقت کٌیذ ٍ پس اص اطویٌاى خشیذ کٌیذ.

 

 تخشم ؟  077چشا فشش 

 ضاًِ ضخاهت ٍ استفاع خاب تاالتشی داسًذ  077فشش ّای هاضیٌی 

 تِ ّویي دلیل دس اثش سفت ٍ اهذ ٍ پاخَس صیاد دیش تش اسطحکاک پیذا کشدُ ٍ ًاتَد هی ضًَذ 

 ضاًِ ًسثت تِ دیگش فشش ّای تا کیفیت ٍ دستثافت گًَِ کوتش است  077اص طشفی قیوت فشش ّای 

 تِ ّویي دلیل تشای خشیذ هٌاسة تشًذ 

 

 ضاًِ ضْش فشش : 077اًَاع فشش ّای هاضیٌی 

 ضاًِ ٍخَد داسًذ  077ش هؼوَال دٍ ًَع فشش ّای هاضیٌی دس ضْش فش

 اٍال فشش ّایی کِ سٍتیي تافتِ هی ضًَذ ٍ کیفیت ٍ دٍام تاالیی داسًذ 

 ضاًِ ٍاًذٍیل ٍ ضًَْش غذ دس غذ اکشٍلیک .  077هاًٌذ فشش ّای هاضیٌی 

 تشخی دیگش فشش ّایی ّستٌذ کِ ّوَاسُ قیوت آى ّا آف هی خَسد ٍ تخفیفی ّستٌذ 

 فشش ّای تخفیفی هؼوَال فشش ّای استَک ٍ تک ٍ تَک ّستٌذ 

 ضاًِ کوتش است.  077ضاًِ استَک دس ضْش فشش ًسثت تِ تقیِ فشش ّای  077کِ قیوت فشش 

 

 ضاًِ دس ضْش فشش :  077سًح قیوت فشش 

 کشد ضاًِ سا اػالم  077دس ضشایط کًٌَی تاصاس ًوی تَاى تِ غَست غذ دس غذ قیوت فشش ّای هاضیٌی 

 ّش سٍصُ قیوت ّا خاتدا هی ضَد صیشا کِ 



 تِ ّویي دلیل ّوَاسُ ضشایط فشٍش ٍ قیوت ّایی ًیض کِ دس کاضاى ٍ ضْش فشش ًیض ٍخَد داسد تغییش هی کٌذ 

 ضاًِ تِ کیفیت اغلی فشش ّا دقت کٌیذ  077ًکتِ هْن ایي است کِ حتوا دس خشیذ فشش ّای هاضیٌی 

 شیذاسی کٌیذ تا فشش ّایی خَب ٍ تا کیفیت خ

 ّوَاسُ قیوت سا هالک خشیذ خَد قشاس ًذّیذ تلکِ تِ دًثال کیفیت خَب اص کاال تاضیذ 

 

 


