
 هاآن. امروزه انواع فرش ها در بازار موجود است که انتخاب بین شوندمیفرش ها در سراسر دنیا تولید و صادر 

هستید باید بدانید که بعضی از کشور ها فرش های بهتری  هر چیزیکار سختی است. اگر شما دنبال بهترین 

انبوه و صادر کردن فرش مهارت دارد اما  . بعضی کشور ها در تولیدکنندمینسبت به دیگر جاهای دنیا تولید 

. در این کنندمیتولید  تریباکیفیتفرش های  حالبااینکمتری دارند  بازاریابیبعضی دیگر کشور ها مهارت 

فرش هر کشور را توضیح  هایبرتریو  کنیممیمعرفی  کنندمیمقاله کشور هایی که بهترین فرش ها را تولید 

.دهیممی  

 

 فرش ایرانی

دنیا  هایبهترینکشور ها در زمینه خرید فرش است. طراحی فرش ایرانی یکی از  فدارترینپرطرایران یکی از 

فرش  تولید کننده ترینبزرگعمر بسیار باالیی دارد. کشور ایران  طورهمیناست و کیفیتش مثال نزدنی است و 

فرش  مثل فرش اصفهان، قالی بختیاری، شوندمیایرانی است و فرش های ایرانی به چند منطقه معروف تقسیم 

و بعضی از فرش های ایرانی بیشتر از  گرددبرمیپیش  هایقرنفارس، فرش هریس و غیره. قدمت فرش ایرانی به 

ی باکیفیت. دلیل عمر باالی فرش ایرانی این است که از مواد شوندمیو استفاده  اندکردهسال است که عمر  033

و گران بها باشد و  پرطرفدارکه فرش ایرانی بسیار  شوندمیافت هستند. این عوامل باعث و دستب شودمیساخته 

به  بافیفرشهای دیگر از این  کشورِایران تولید و صادرات انبوه فرش ندارد اما سود بیشتری نسبت به  بااینکه

کم شده است اما همچنان و وارداتی  صادراتی هاتحریمتجارت فرش در ایران به خاطر  جدیداً. آوردمیدست 

دارد. ایالعادهفوقفرش ایرانی فروش   

 

 فرش پاکستان

. بیشتر فرش های پاکستانی کندمیاز تکنیک های مشابه ایران در زمینه ی تولید فرش استفاده  پاکستانکشور 

ا بتوانند هم دستبافت هستند اما مواد به کار رفته در فرش پاکستانی بیشتر مناسب خریداران معمولی است ت

کیفیت فرش پاکستانی  حالبااینفرش بیشتری تولید کنند و فروش بیشتری با قیمت کمتر داشته باشند. 

همچنان باال است و بیشتر مردم بعد از خرید فرش پاکستانی از آن راضی هستند. طراحی فرش پاکستانی بیشتر 

انبوه فرش و صادر کننده در جهان است و  غربی است. کشور پاکستان دومین تولید کننده یسلیقهبر اساس 

از پاکستان بیاید هندوستان است. باالترتنها کشوری که توانسته   

 



 فرش هند

. فرش هندی بر اساس کندمیباعث تعجب نیست که هند بیشتر از هر کشور دیگری فرش تولید و صادر 

. فرش هندی در کیفیت شودمی صاحبان شرکت های مختلف هم دستبافت است و هم ماشینی تولید یسلیقه

ماه  6اما سرعت بافتش بیشتر از هر جای دیگر دنیا است. یک بافنده فرش ایرانی به  شودمیهای مختلفی تولید 

در یک روز هم بافته شود. تواندمیزمان نیاز دارد تا یک فرش ایرانی را تمام کند اما فرش هندی   

 

صادرات فرش کامال مشخص است. فرش ایرانی بهترین کیفیت را دارد هر کشور در زمینه ی تولید و  هایبرتری

مخصوص به  هایمشتری هاروشاز این فرش ها و  دامهرک. شودمیو فرش هندی در تعداد باالتری تولید 

باال و طراحی  باکیفیتمبلغ بیشتری بپردازند اما یک فرش  دهندمیخودشان را دارند. بعضی از افراد ترجیح 

است. ترمهمو کاربردی بودن  ترپاییناما برای بعضی افراد قیمت  کندمیعمر  هاسالبخرند که  فردمنحصربه  

 

 

 

 

 

 


