
 خرندمیقیمت فرش ایرانی از هر نوع فرش دیگری در بازار بیشتر است برای همین افرادی که قالی ایرانی اصل 

 هاسالهمیشه حواسشان هست تا از آن خوب مراقبت کنند. اگر از فرش دستبافت ایرانی خوب مراقبت شود 

بسیاری از تاجران خرید فرش ایرانی را یک از نسلی به نسل دیگر منتقل شود برای همین  تواندمیو  کندمیعمر 

دلیل  3است؟ در ادامه به  قیمتگرانباشد که چرا فرش ایرانی  سؤال. شاید برای شما هم دانندمی گذاریسرمایه

.کنیممیاصلی گران بودن فرش ایرانی اشاره   

 

 فرش ایرانی چیست؟

 بافیفرش یپروسهو  شودمیالیاف طبیعی ساخته است، از  وزنسنگین فرش ایرانی یا قالی ایرانی دستبافت است

تا در خانه استفاده شوند یا در بازار محلی  شوندمیایرانی در ایران ساخته  هایفرشمخصوص به خودش را دارد. 

و نمادی از تاریخ و فرهنگ ایران  شدندمیبافته  روستاهاایرانی قدیمی در  هایفرشو جهانی فروخته شوند. 

 هستند.

 

ت فرش ایرانی چه قدر است؟قیم  

 هرچقدرتعداد گره هر فرش است.  هاآنقیمت فرش ایرانی به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از  درواقع

زیرا گره بیشتر باعث مخملی و نرم شدن فرش  شودمیتعداد گره فرش ایرانی بیشتر باشد ارزش فرش بیشتر 

تبافت بودن یا ماشینی بودن و تعداد گره فرش آگاه باشید. عوامل . هنگام خرید فرش ایرانی باید به دسشودمی

 مهم دیگر در قیمت فرش ایرانی سن فرش، جنس فرش و طرح فرش است.

 

 چرا فرش ایرانی گران است؟

 

 ارزش هنری فرش

 یک اثر هنری که عنوانبهسال پیش بافته شد و در حال حاضر فرش ایرانی  0022اولین فرش ایرانی بیشتر از 

و ارزش هنری باالیی دارد. فرش ایرانی اصیل دستبافت  شودمیدر جهان شناخته  دهدمیتاریخ ایران را نشان 

سنتی سعی در  هایطرحکه با استفاده از  شودمیاست یعنی هر فرش یا قالی ایرانی توسط یک هنرمند ساخته 



خریدن یک نقاشی ارزشمند یا یک نشان دادن بخشی از تاریخ و فرهنگ منطقه خودش را دارد. درست مثل 

.شودمیهنری محسوب  گذاریسرمایهخرید فرش ایرانی یک  العادهفوقمجسمه   

 

 طراحی و ساختار خاص فرش

است.  شدهانجامدستبافت هستند و هر گره یکی پس از دیگری با دست  هافرشاشاره شد این  قبالًکه  طورهمان

نهایی تبدیل به  ینتیجهو  کندمیبا نخ رنگی طرح خاصی را دنبال  زیبایی فرش ایرانی به این است که هر گره

معمولی این  هایطراحی. فرش ایرانی طرح و بافندگی منحنی دارد و برعکس شودمییک اثر هنری دستبافت 

هندسی این روس بافندگی کار سختی است زیرا به یک ذهن خالق و هنرمند نیاز دارد. حتی گره زدن فرش کار 

نیست و نیاز به تجربه و مهارت زیادی دارد و ایرانی ها از دیرباز در بافت فرش مهارت پیدا کردند و آسانی 

را نسل به نسل انتقال دادند. هایشانتجربه  

 

 کیفیت باالی مواد فرش 

فرش  هایبافنده است. تأثیرگذاردر فرش ایرانی روی قیمت آن  شدهاستفادهمثل هر محصول دیگر کیفیت مواد 

از مواد طبیعی و الیاف گیاهی و الیاف حیوانی مثل پشم، ابریشم، کنف، پنبه یا سیسال استفاده  معموالًرانی ای

، کنندمیدر فرش ایرانی دوام باالیی دارد، زیاد عمر  شدهاستفادهبه همین علت گران بها هستند. الیاف  کنندمی

الیافی ساخت دست بشر بیشتر  دهندمیت نشان . تحقیقاددهننمیو رنگشان را از دست  شوندمیراحت تمیز 

. کنندمیکه کیفیت هوای خانه را بهتر  شودمیاما فرش ایرانی از الیافی ساخته  شوندمیباعث افزایش آلرژی 

شبیه به یکدیگر هستند اما  کامالًماشینی  هایفرشکنترل کرد برای همین  توانمی راحتیبهالیاف دست ساز را 

 شودمیطبیعی از دست انسان خارج است هر فرش ایرانی تبدیل به یک اثر دستبافت خاص  چون کنترل الیاف

 که همانندش وجود ندارد.

 

 

 

 

 


