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 کاربرد گلیم فرش:

 د بدانید که گلیم فرش را برای چه مکانی می خواهید مفروش کنید.در خرید فرش و یا خرید گلیم فرش ماشینی اول بای

 ز گلیم فرش مد نظرتان است بسیار مهم می باشد.اینکه ابتدای امر بدانید چه کاربردی ا

ما با یک دهه تجربه در فروش عمده فرش و فروش عمده گلیم فرش به شما راهنمایی می کنیم در چه مکانی چه فرشی کاربردی 

 عمل می کند. بعنوان مثال:

 1011شانه ، فرش  1211شانه ، فرش  1111عروس: فرش اتاق مهمان و پذیرایی و یا فرش جهیزیه  فرش برای 

 شانه

 مانند شگی ، شنل و یا فرش ترک اتاق خواب: فرش مدرن و فرش فانتزی فرش برای 

  برای فرش اتاق کودک: فرش فانتزی در طرح و نمش کودکانه 

 برای فرش مساجد: سجاده فرش ماشینی 

 برای فرش راه پله ها: سجاده فرش طرح تشریفاتی 

 شانه و بسته به دکوراسیون فرش مدرن شگی یا شنل 011شانه و یا فرش  011فرش  فرش محیط کار: برای 

 برای فرش آشپزخانه: گلیم فرش ماشینی 

 م فرش ماشینی:یکیفیت گل

 گلیم فرش دستباف یا گلیم دستباف ، توسط منطمه عشایر نشینان ایران بافت زده می شوند.

 م فرش های دستباف ، بدن پرز هستند و از پوست و پشم حیوانات بافت زده می شوند.گلی

 لطر گلیم نسبت به فرش بسیار کمتر است و حالت موکت مانند دارد.

 همچنین اندازه گلیم فرش دستباف عدد ثابتی نمی باشد و بافندگان گلیم دستباف بر حسب نیاز خود اندازه گلیم را تعیین می کنند.

 دگان آنها می باشد.نو نمش گلیم دستباف ، بر اساس طرح ذهنی باف طرح

 لذا شما هیچ مولع دو گلیم فرش دستباف به یک طرح را پیدا نخواهید کرد.

ف با طرح و ورتفاده می کنند از جمله: ظامروزه خوشبختانه مردم به وسایل سنتی ایرانی روی آورند و در منازل خود از آنها اس

 نمش سنتی و همچنین زیر انداز های سنتی مانند فرش دستباف و یا گلیم فرش دستباف

 اما برای تمریبا عده ی زیادی افراد خرید فرش دستباف و یا خرید گلیم فرش دستباف امکان پذیر نخواهد بود.

 لذا شرکت های فرش شروع به بافت گلیم فرش ماشینی نمودند.

 ویژگی گلیم فرش ماشینی:

 چرا که گلیم فرش نخ خاب ندارد. نحوه بافت گلیم فرش ماشینی با فرش ماشینی کامال متفاوت خواهد بود.

 ه گلیم فرش ماشینی با دستگاه فرش ماشینی متفاوت است.نوع دستگاه بافند



 جنس مواد اولیه گلیم فرش ماشینی نیز با فرش ماشینی متفاوت است.

 عوامل موثر بر کیفیت گلیم فرش ماشینی:

 جنس نخ 

 شانه و تراکم 

 نوع دستگاه 

 وزن 

 

 :جنس مواد اولیه در بافت گلیم فرش 

 پرز معروف اند.گلیم فرش ها به فرش بدون 

 لذا نخ خاب در گلیم فرش بسیار ارتفاع کمی دارد، و باید از نخی استفاده شود که حالت موکت مانند به گلیم فرش ماشینی دهد.

 لذا بهترین جنس نخ خاب برای بافت گلیم فرش ، نخ پلی استر می باشد.

 همچنین نخ تار و پود گلیم فرش ماشینی از جنس جوت و پرز می باشد.

 :کیفیت بافت گلیم فرش ماشینی 

 شانه و تراکم گلیم فرش ماشینی مانند فرش ماشینی نیست و بسیار از نظر شانه و تراکم محدود است.

 چرا که در گلیم فرش ماشینی نیاز به پیاده سازی نمشه های پر گل و ترنج فرش نیست.

 استفاده شود. و گلیم فرش ماشینی باید مانند گلیم فرش دستباف از نمشه های ساده

 می باشد. 011و  011شانه و تراکم گلیم فرش ماشینی بین  331لذا شانه گلیم فرش ماشینی محدود به 

 پست آموزشی:

 نحوه حساب کردن شانه و تراکم گلیم فرش ماشینی دلیما مانند فرش ماشینی می باشد.

در مماله ای فمط در چند خط به شما آموزش دادیم که چطور شانه و تراکم فرش و یا گلیم فرش و یا سجاده فرش و تابلو فرش را 

 بتوانید حساب کنید.

 ید و یاد بگیرید که شانه و تراکم را خودتان حساب کنید:تنها کافیست به مماله زیر رجوع نمای

 نحوه حساب کردن شانه و تراکم

 :نوع دستگاه بافنده گلیم فرش ماشینی 

 

 GRT 

 ADR 

 CRT 

در بافت گلیم فرش ماشینی عمل می با کیفیت بهتری   CRT گاه های بافنده گلیم فرش ، میتوان گفت که دستگاه که از میان این دست

 کند.

 



 :وزن گلیم فرش ماشینی 

 وزن گلیم فرش ماشینی در هر یک متر از گلیم فرش حساب می شود.

 می باشد. 1.0کیلو تا  1بدین شکل که وزن هر متر گلیم فرش بین 

در گلیم فرش بیشتر بوده و فشردگی گلیم فرش هرچه وزن گلیم فرش بیشتر باشد می توان نتیجه گرفت نخ خای بکار برده شده 

 نیز بیشتر است.

 لذا هرچه وزن گلیم فرش ماشینی بیشتر باشد، گلیم فرش مرغوب تری خواهیم داشت.

 قیمت گلیم فرش ماشینی:

د آن یکسری عواملی که در لیمت گلیم فرش ماشینی دخالت دارند  بر کیفیت گلیم فرش نیز موثراند که توضیحاتی نیز در مور

 ذکر کردیم که بطور کل این عوامل را مرور می کنیم:

 الیاف گلیم فرش 

 کیفیت بافت گلیم فرش 

 کیفیت دستگاه بافنده گلیم فرش 

 رنگ بندی گلیم فرش 

 متراژ گلیم فرش 

گلیم فرش ماشینی ، همچنین شانه و تراکم و نوع دستگاه بافنده گلیم فرش توضیحاتی در مورد سه عامل الیاف بکار برده شده در 

 در لسمت کیفیت گلیم فرش ذکر شد.

 :رنگ بندی گلیم فرش ماشینی 

 فرش بکاربرده می شود. نوع رنگ در گلیم 0می باشد، یعنی 0کال در گلیم فرش ها پالت رنگ بندی گلیم 

 اما بعضی رنگ های زمینه ای گلیم فرش ماشینی خرید بیشتری دارند و لذا لیمت بیشتری نیز دانرد.

 از جمله رنگ های پر فروش گلیم فرش می توان به گلیم فرش سورمه ای اشاره کرد.

 :متراژ گلیم فرش 

 نیز بیشتر خواهد شد. مسلما با افزایش متراژ بر گلیم فرش لیمت تمام شده گلیم فرش

 در والع لیمت واحد گلیم فرش بر حسب هر یک متر از گلیم فرش ماشینی محاسبه می شود.

 خرید گلیم فرش ماشینی:

 خرید گلیم فرش نیز به چند شکل کلی می باشد:

 خرید مستمیم از کارخانه گلیم فرش 

 خرید غیر مستمیم گلیم فرش 

 خرید اینترنتی گلیم فرش ماشینی 

 

 لیم فرش ماشینی:خرید مستقیم از کارخانه گ

به درب کارخانه بافت گلیم فرش مراجعه می نمایید از نزدیک هم در جریان کیفیت بافت گلیم فرش لرار به این طریك که شما 

 می گیرد و خاطر جمعانه الدام به خرید گلیم فرش آشپزخانه می کنید. 



 شینی شما به لیمت عمده خواهد بود.و هم اینکه مسلما لیمت گلیم فرش ما

 اما نکته منفی خرید مستمیم از کارخانه گلیم فرش چیست؟

ان خرید گلیم فرش اگر شما با کارخانه گلیم فرش ماشینی کیلومترها فاصله داشته باشید بخاطر صرف هزینه زمان و هزینه راه 

 به صرفه نیست. اصالهم در متراژ های کم 

 یم فرش:خرید غیر مستقیم گل

 یکسری فروشندگانی حتما وجود دارند که با خود کارخانه گلیم فرش ماشینی در ارتباطن.

 همچنین در هر شهری فروشندگان و اسطه گران فروش فرش  نیز گلیم فرش وجود دارند.

 که شما در شهر خود با مراجعه به این افراد الدام به خرید گلیم فرش آشپزخانه می کنید.

 ا نکته منفی خرید غیر مستمیم گلیم فرش چیست؟ما

یمت تمام شده گلیم فرش به لیمت عمده خواهد بود اصال اینطور نیست چرا که به هر حال شما با واسطه گلیم فرش اما این که ل

 متشینی را تهیه می کنید.

 خرید اینترنتی گلیم فرش ماشینی:

کار ها نیز روانه فضای مجازی شدند و در فضای مجازی فروشگاه امروزه بدلیل پیشرفت بسیار زیاد فضای اینترنتی ؛ کسب و 

 مجازی درست کرده اند.

راحتی و بدون صرف هزینه راه و دسترسی پیدا کنید ، ب کارخانه بافنده گلیم فرش ماشینی  به فروشگاه مجازی  لذا اگر بتوانید

 زمان درب منزل گلیم فرش ماشینی را دریافت خواهید کرد.

 نکات منفی خرید اینترنتی گلیم فرش ماشینی:

 به صرفه ترین خرید گلیم فرش بصورت اینترنتی است.

 وشگاه اینترنتی فروش گلیم فرش اطمینان حاصل کنید که زیر نظر مستمیم کارخانه گلیم فرش باشد.اما باید از فر

 

 


