
 دسیر و فسوش فسش دضحتاف و ٌکات ىِو درىّرد آن عٍّان ىلانَ:

را ىی جّان یکی از پّل ضاز جسیً ىّاردی ةاعر کَ در ضيطاری ُا اجفاق ىی افحر،  دسیر و فسوش فسش دضحتاف

در واكع فسش ُای دضحتاف ةِخ دنیم داعحً کیفیث و ارزش ةاال، از ىحتّةیث زیادی ةسدّردار ُطحٍر ةَ ُيیً 

سش ُا در دنیم دارای كیيث ةیغحسی ةَ ٌطتث فسش ُای ىاعیٍی ُطحٍر. انتحَ جّجَ داعحَ ةاعیر کَ ایً ف

گزعحَ کارایی ةیغحسی داعحَ اٌر و اىسوزه جای دّد را ةَ فس ُای ىاعیٍی ةا طسح و ٌلظ ُای ىحفاوت داده اٌر، 

 جّجَ ةَ کیفیث و ضالىث فسش اضث.  دسیر و فسوش فسش دضحتافٌکحَ ىِو در زىان 

دارٌر پص اضحفاده ُای  از آن جایی کَ ایً ىرل از فسش ُا دوام و ىلاوت ةاالیی ةَ ٌطتث فسش ُای ىاعیٍی

ىفیر جسی دارٌر، انتحَ دكث کٍیر کَ ایً فسش ُا ةَ دنیم ٌّع ةافث و ىحسیال ةَ کار رفحَ در آن ُا وزن زیادی 

دارد و جاةجایی آن کيی ضذث دّاُر ةّد. اگس كؽر دسیر، فسوش یا جعّیؾ ایً ىرل از فسش ُا را داریر 

تس ىساجعَ ٌياییر چسا کَ ةا داعحً ارزش ةاالی فسش ىيکً پیغٍِاد ىی کٍیو ةَ یکی از ضيطاری ُای ىعح

ضيطاری اضث ةسدی ةا ٌیث ضّئ اضحفاده كؽر فسیب عيا را داعحَ ةاعٍر. ضيطاری ٌیک ةَ عٍّان ةِحسیً 

ةا ةِسىٍری از وجّد کارعٍاضان حسفَ ای عسایطی را فساُو ٌيّده کَ ةحّاٌیر کهیَ وضایم  آٌالیً در جٍّب جِسان

 ةا كیيث ىٍؽفاٌَ ةذسیر یا ةفسوعیر. دضث دوم را

 

 خرید و فروش فرش دستباف 



ةاعخ افشایظ ارزش نّازم و دکّراضیّن ىٍشل دّاُر عر چسا کَ ایً ةَ طّر کهی وجّد فسش دضحتاف در ىٍشل 

ارزش و كیيث ةیغحسی دّاُر داعث. از  "پا ةذّرد"کاال ةسدالف ىرل ُای ىاعیٍی ُسچَ ةیغحس ةَ اؼطالح 

جسیً ٌکات در اضحفاده از فسش ُای دضحتاف ایً اضث کَ ةَ دنیم داعحً طسح و ٌلظ داص، اٌحذاب ایره ىِو 

آل ةسای دکّراضیّن ُای کالضیک و ضٍحی ُطحٍر، ُس چٍر فسش ُای ىاعیٍی ةا طسح و رٌگ دضحتاف ةَ ةازار 

 یک و ضٍحی ةگیسٌر.عسؿَ ىی عٌّر اىا ٌيی جّاٌٍر کیفیث و زیتایی فسش دضحتاف را در دیشایً کالض

ةَ عيا ایً اىکان را ىی دُر جا ةحّاٌیر دیشایً و طساحی دادهی ىحفاوجی را ججسةَ  دسیر و فسوش فسش دضحتاف

ٌياییر و ایً کار ضتب ىی عّد جا دکّراضیّن فّق انعاده و جزاب داعحَ ةاعیر. ةسای ایً کار ىی جّاٌیر ةَ یکی 

جعّیؾ فسش ُا افرام ٌياییر. انتحَ ةَ دنیم جِث دسیر، فسوش یا  از فسوعگاه ُای ىعحتس ىساجعَ کٍیر و در

کاُظ ىیشان جّنیر فسش ُای دضحتاف یافحً ٌيٌَّ ُای ٌّ کيی ضذث دّاُر ةّد از ایً رو ىی جّاٌیر ةا 

 ىساجعَ ةَ یک ضيطاری ىٍؽف و ىعحتس ایً اكرام را اٌجام دُیر.

 

و زحيث زیادی را در پی دارد در ضال ُای ادیس جّنیر ایً  از آن جایی کَ طساحی و جّنیر فسش دضحتاف ُشیٍَ

کاال ةا کاُظ چغو گیسی ُيساه ةّده و ُيیً اىس ضتب افشایظ كیيث فسش ُای دضحتافی عره کَ در ةازار 

ىّجّد ُطحٍر از ایً رو ةسدی ضيطاری ُا ةا داعحً فسش دضحتاف دضث دوم ضعی دارٌر ةا فسوش آن ُا ةَ 

ححيا ةَ  دسیر و فسوش فسش دضحتافساوان دضث پیرا کٍٍر. پیغٍِاد ىا ایً اضث کَ ةسای كیيث ةاال ةَ ضّد ف

یکی از ضيطاری ُای ىعحتس ىساجعَ ٌياییر، انتحَ گاُی ىيکً اضث ىرل یا طسح و ٌلظ دنذّاه دّد را در وب 

طيطئً عر چسا کَ ىغاُره کٍیر ةسای ایً کار ٌیش ىی ةایطث اةحرا از اعحتار ضيطاری ىضيطاری آٌالیً ضایث 

 عيا كؽر داریر کاال را ةَ ؼّرت آٌالیً و جٍِا ةس حطب گفحَ ُای وب ضایث حسیراری ٌياییر.



 

 خرید و فروش فرش دستباف و نکات مهم درمورد آن

 ، فسش ٌیش در جش اكالم اؼهی ةَ حطاب ىی آیر. نّازم فّری ىٍشلدسیر زىان جّؿیحات عٍّان عره در  ةا جّ

عالوه ةس کیفیث ىی جّاٌٍر در كیيث آن ٌیش جادیساجی زیادی جادیس گزار ُطحٍر کَ در اٌحذاب فسش ىّارد ىِيی 

ةَ آن ُا جّجَ داؼی  دسیر و فسوش فسش دضحتافداعحَ ةاعر از ایً رو الزم اضث ةا ایً ٌکات آعٍا و در زىان 

 دسیر عيا دّاٍُر داعث:داعحَ ةاعر. ایً ٌکات عاىم ىّارد زیس ىی ةاعٍر کَ ٌلظ ضازٌره ای در 

 کیفیت فرش 

جّجَ ةَ کیفیث ن اضث، از آن جایی کَ  دسیر و فسوش فسش دضحتافیکی از ىِو جسیً ٌکات در زىان 

ةِحسیً فسش ُای دضحتاف ىسةّط ةَ ةسدی از اضحان و عِس ُای کغّر اضث پص ُس یکی از آن ُا ةس اضاس 

ةاف  در ةیان کهی جس ةِحسیً فسش ُای دضث ةاعٍر.ٌّع ةافث و روش کار دارای کیفیث ُای ىحفاوجی ىی 

زیتایی و جهّه  "پا ةذّرٌر"ُطحٍر کَ ُسچَ عطحَ عٌّر یا ةَ اؼطالح و.. یشد جّنیر عره جتسیش، کاعان، كو، 

 ةیغحسی دّاٍُر داعث از ایً رو ٌیایشی ٌیطحث ٌگسان كریيی یا کٍَِ عرن ُا ةاعر.

جّان ةَ وجّد انیاف طتیعی اعاره کسد کَ ضتب ىی عّد جا در از ىِو جسیً ویژگی ُای ایً فسش ُا ىی 

جاةطحان دٍک و در زىطحان گسم ةاعر و ایً كاةهیث ةَ ُیچ عٍّان در فسش ُای ىاعیٍی ةا ةافث پالضحیکی 

وجّد ٌرارد. عالوه ةس ایً ةَ دنیم ةِسىٍری از انیاف پغو و اةسیغو ُیچگاه انکحسیطیحَ ضاکً جّنیر ٌيی 

 وه ُیچ گٌَّ حطاضیث پّضحی یا آنسژی زایی ٌرارٌر.کٍٍر ةَ عال



 
 

 طرح و نقص 

طسح و ٌلظ فّق انعاده جزاب ایً ىرل از فسش ُا ةَ ضادگی ىی جّاٌر ٌگاه ُس ةیٍٍره ای را ةَ دّد جهب کٍر و 

رل ُای فسش دضحتاف در ىٍشل دارٌر. ةرون ُيیً اىس ضتب ىی عر کَ افساد جيایم زیادی ةَ داعحً یکی از ى

ک ٌام فسش دضث ةاف عيا را ةَ یاد فسش ُای ضٍگیً الکی رٌگ ىی اٌرازد کَ یک جسٌج زیتای در وضط ع

کٍج دیگس آن ٌلظ ُایی از گم و گهتسگ ُای ریش و درعث اضث. طساحی ىاٌرگار فسش دضحتاف اؼیم  4دارد و 

عاده زیتا و اؼیهی ىی جّاٌر ان ىرل ُای فّقجٍِا در جسٌج و گم و گهتسگ دالؼَ ٌيی عّد، ةهکَ ةا داعحً ایساٌی 

 جّجَ زیتا پطٍران را ةَ دّد جهب ٌيایر.

طسح ُای ریش ةافث ٍُسی عيا را ؼاحب ةاغی از گم ُای و عکّفَ ُای ریش ىی کٍر کَ جراعی گس اردیتِغث 

اؼفِان ىاه اضث، ةسای داعحً ایً طسا ىی جّاٌیر ةَ ضساغ یکی از ىرل ُای نچک جسٌج یا عکارگاه جتسیش، كو یا 

ا ةَ ارىغان ىی آورد. عِس دّی ٌیش ُيیً زیتایی ُا را ةسای عک "ریش ىاُی "ىسٌر و  "ُشاره ىسیص"، طسح ةسویر

 انتحَ طسح ُای عٍّان عره ةَ دنیم داعحً ةافث ریش و زحيث زیاد از كیيث ةاالیی ةسدّردار ُطحٍر.



ٍر فارس، دساضان عيانی ، کسدضحان و طساحی و ٌلّش روضحایی و ایهیاجی یادآور دّش ضهیلگی ىسدم ٍُسى

را ةَ زیتایی  "دردث و اٌطان"و  "گم و ىسغ"، "دردث"، "چای عحس"، "اٌطان و حیّان"گهطحان اضث کَ ٌلظ 

 ةَ جؽّیس ىی کغاٌٍر کَ انتحَ ةَ دنیم ةافث درعث كیيث ارزان جسی ةَ ٌطتث دیگس ىرل ُا دارٌر.

كاب "ردکان و کسىان پیرا دّاُیر کسد کَ دارای ٌلظ ُای طساحی ُای ضاده و جشئیٍی را در فسش ُای ا

ُطحٍر و ىعيّال ُياٌٍر کّیس دارای رٌگ ُای داکطاری، عحسی  "کف دضث"و  "ىحسىات "، "راه راه"، "كسآٌی

 و کسم ىی ةاعٍر.

 جٍِا در ٌلظ و ٌگار ُای ضٍحی دالؼَ ٌيی عّد ةهکَ ةَ دنیم ىحتّةیث زیاد ىی دسیر و فسوش فسش دضحتاف

 "دغحی"و  "ةحَ جلَ"، "ىیٍا داٌی"جّان ةَ جازگی ىرل ُای ىررن آن را کَ دارای ٌلّش ٍُرضی کَ عاىم 

 کاعان، اؼفِان یا اراك ُطحٍر وارد ةازار عره اٌر.

 ابعاد و اندازه 

و ىعيّال ةطیاری از آن  ةرون عک فسش ُای دضحتافث ةَ دنیم ىاُیث ةافث اٌطاٌی دارای دطا در اٌرازه ُطحٍر

ر اٌرازه طّل و عسض ادحالفات چٍر ضاٌحی ىحسی ٌیش داٌر کَ آن را ىی جّان پای دطای دیر ةَ حطاب آورد ، د

اىا از ایً ةیغحس ىذؽّؼا در كانیچَ ُای کّچک ةطیار ىغکم ضاز دّاُر ةّد. ةسای کغف ایً دطا ىی جّان 

دكیق و ادحالف طّل و عسض را ىغذػ فسش را از وضط جا کسد و چِار گّعَ آن را روی ُو كسار داد جا اٌرازه 

و كیيث ٌِایی  دسیر و فسوش فسش دضحتافٌيّد. گفحٍی اضث کَ ادحالف اٌرازه ای جادیس ىطحلیيی در ىیشان 

 .آن دّاُر داعث



 

 ماندگاری رنگ 

ةسای رٌگ آىیشی پغو و اةسیغو در جّنیر و ةافث فسش ُای دضحتاف از رٌگ ُای طتیعی اضحفاده ىی عّد کَ از 

ىاٌرگاری ةاالیی ةسدّردار ُطحٍر و در ضال ُای طّالٌی ٌیش کیفیث و ةساكیث دّد را حفظ ىی کٍٍر. انتحَ در 

دّاُر عر، چسا کَ وجّد جفاوت رٌگ  کیفیث رٌگ از زوایای ىحفاوت ةسرضی دسیر و فسوش فسش دضحتافزىان 

ٌغان دٍُره عرم کیفیث کاالضث. ةسای ایٍکَ ةحّاٌیر کیفیث رٌگی فسش را جطث کٍیر ىی ةایطث یک جکَ 

 ىپارچَ ٌو دار را روی ةذظ ُایی کَ ىغکّك ُطحیر ةکغیر، کاالی ةا کیفیث ُیچ گاه رٌگ پص ٌذّاُر داد.

 بررسی تراکم 

، جساکو و پسز فسش از ٌکات ىِو و كاةم جّجَ ُطحٍر کَ جادیس زیادی در حتافدسیر و فسوش فسش دضدر زىان 

كیيث آن دّاُر داعث از ایً رو جّجَ ةَ ایً ىّرد از اُيیث زیادی ةسدّردار اضث، ةسای کطب اطالعات کهی 

 در راةطَ ةا جساکو فسش ةایر ةَ فسوعٍرگان ىساجعَ ٌياییر.

 اطمینان از سالمت 



از ضيطاری ُا را داریر الزم اضث ححيا ضالىث آن را ةسرضی ٌياییر  فسوش فسش دضحتافدسیر و س كؽر اگ

چسا کَ ةسدی فسش ُا ةَ دنیم پارگی رفّ ىی عٌّر و گاُی كطيث رفّ عره در ٌگاه اول ىغذػ ٌیطث 

 پص ةسای جهّگیسی از ؿسر در اةحرا کم فسش را ةَ دكث ةسرضی ٌياییر.

 نیم؟چرا باید از سمساری نیک خرید ک

ىِو ٌیطث كؽر دسیر چَ وضیهَ ای را داریر، در ُس حانث اگس ةَ دٌتال جایگشیً کسدن نّازم ىٍشل ةا وضایم 

ةَ یک ضيطاری ىعحتس ىساجعَ فسىاییر جا ةِحسیً وضیهَ را ةا ىٍؽفاٌَ جسیً دضث دوم ُطحیر پیغٍِاد ىی کٍیو 

دکّری و... اعحتار ، نّازم ةسكی، فسش، و ضسىایغی دسیر نّازم گسىایغیكیيث دسیراری ٌياییر. در واكع در زىان 

و اٌؽاف فسوعٍره از اُيیث زیادی ةسدّردار اضث. ضيطاری ٌیک ةَ عٍّان یکی از ىعحتس جسیً ضيطاری ُای 

جِسان عسایط دسیر نّازم دضث دوم ةسا ةَ ضاده جسیً عکم ىيکً فساُو ٌيّده، ةسای ایً کار جٍِا ىی ةایطث ةَ 

 اری ىساجعَ فسىاییر.وب ضایث ایً ضيط

 نتیجه گیری

و ٌکات ىسةّط ةَ آن از اُيیث زیادی ةسدّردا ُطحٍر، اىا ىِو جس از آن ُا  دسیر و فسوش فسش دضحتاف

فسوعگاه یا ضيطاری اضث کَ كؽر دسیر از آٌجا را داریر چسا کَ ىی جّاٌر جادیس زیادی در کیفیث و كیيث فسش 

 ىٍحذب عيا داعحَ ةاعر.

 

 

 


