
 فروش عمده گلیم فرش:

 خرید گلیم فرش ماشینی نیز مانند فرش ماشینی بسیار مهم می باشد.

 چرا که در خرید گلیم فرش ماشینی دو عامل مهم را باید بررسی کنیم:

  یکی کیفیت گلیم فرش ماشینی 

 دومی نوع خرید گلیم فرش ماشینی 

که فروش عمده گلیم فرش ماشینی را در کل برای خرید با کیفیت گلیم فرش ماشینی باید مراکزی 

 دارند پیدا کنیم و اقدام به خرید نماییم.

 گلیم فرش ماشینی:

 گلیم فرش دستباف بافته شده از پوست حیوانات هستند.

 در واقع گلیم یک زیرانداز بدون پرز می باشد.

گلیم فرش  گلیم های دستباف ساخته دست عشایر نشیان بودند ، عشایر نشینان در اندازه و سایز

 محدودیتی نداشته و بر حسب نیاز خود اندازه گلیم فرش را بافت می زدند.

همچنین نقشه بافت گلیم فرش، بر حسب تصویز ذهنی بافندگان است. بطوری که شما دو گلیم فرش 

 دستباف با نقشه یکسان نخواهید دید.

گلیم فرش ماشینی روانه بازا  بدلیل ماشینی شدن جوامع و در کنار آن محبوبیت گلیم فرش دستباف ،

 شدند.

 بدین شکل که نقشه های سنتی گلیم فرش دستباف در قالب گلیم فرش ماشینی قرار گرفت.

 مزایای گلیم فرش ماشینی به گلیم فرش دستباف:

 .سرعت بافت کلیم فرش ماشینی بسیار بیشتر از گلیم دستباف است 

 م فرش دستباف است.قیمت گلیم فرش ماشینی بسیار به صرفه تر از گلی 

 .بدلیل الیاف طبیعی در گلیم فرش دستباف ممکن است برای بعضی افراد ایجاد حساسیت کند 

 عوامل موثر بر قیمت گلیم فرش ماشینی:

 جنس الیاف بکار رفته در گلیم فرش 

 کیفیت شانه و تراکم گلیم فرش 

 دستگاه بافنده گلیم فرش 

 متراژ گلیم فرش 

 رنگ بندی گلیم فرش 

  گلیم فرش ماشینیوزن 



 نحوه بافت ماشینی گلیم فرش نسبت به فرش ماشینی متفاومت می باشد.

 گلیم فرش ماشینی ، جز فرش های پرز کوتاه محسوب می شود.

 لذا نوع دستگاه بافنده فرش ماشینی با گلیم فرش ماشینی متفاوت می باشد.

 

 جنس الیاف بکار رفته در گلیم فرش ماشینی:

 نیز مانند فرش ماشینی سه نوع نخ دارد:گلیم فرش ماشینی 

 نخ خاب 

 نخ تار 

 نخ پود 

نخ اصلی در بافت گلیم فرش ماشینی ، نخ خاب می باشد ، بدلیل اینکه گلیم فرش ماشینی خالت موکت 

 مانند و بدون ارتفاع خاب دارد.

 نخ بکار رفته در خاب گلیم فرش ماشینی، نخ پلی استر می باشد.

باعث استحکام به خاب  گلیم فرش می شود و جنس اصلی نخ تار گلیم  نخ تار که بصورت عمودی

 فرش نخ جوت می باشد.

نخ پود بصورت افقی باعث استحکام نخ خاب گلیم فرش می شود، و جنس اصلی نخ پود همان پلی 

 استر و یا بی سی اف می باشد.

 کیفیت شانه و تراکم گلیم فرش ماشینی:

 023تا  033های ی باشد با تراکم م 333شانه در گلیم فرش ماشینی 

طرح و نقشه گلیم فرش بدلیل ساده بودن ان مورد پسند می باشد بنابراین کیفیت شانه و تراکم بسیار 

 می باشد. 033باال در گلیم فرش زیاد جالب نمی باشد.

 نحوه محاسبه شانه و تراکم در گلیم فرش ماشینی:

 تر افقی آن می باشد.شانه گلیم فرش تعداد گره های گلیم در یک م

لذا ده سانتی از گلیم فرش را جدا کرده و تعداد گره ها را حساب کنیم. بعنوان مثال اگر در ده سانتی 

 خواهد شد. 333گره داریم، پس شانه گلیم فرش  333گره داشتیم پس در یک متر  33

 گلیم فرش می باشد. تراکم گلیم فرش تعاد گره های عمودی در یک متر از

 لذذا ده سانتی متر از یک رچ عمودی گلیم فرش را جدا کرده  و شروع به شمردن گره ها می کنیم.



گره داریم پس  033گره داریم، پس در یک متر  03 بعنوان مثال در ده سانتیمتر عمودی گلیم فرش،

 تراکم گلیم فرش 

فرش این است که تعداد گره ها را از پشت  گلیم نکته ی دیگر در محاسبه راحت شانه و تراکم گلیم 

 فرش بشمارید که راحت تر پیدا می باشد

 دستگاه بافنده گلیم فرش ماشینی:

دستگاه های بافنده گلیم فرش متفاوت از فرش ماشینی می باشد از جمله ی دستگاه های بافت گلیم 

 فرش ماشینی عبارتند از:

 ADR 

 GRT 

 CRT 

بسیار بهتر   CRTه گلیم فرش می توان گفت کیفیت گلیم فرش با دستگاه از بین دستگاه های بافند

 خواهد بود.

 متراژ گلیم فرش:

قیمت محاسبه شده برای یک گلیم فرش در یک متر حساب می شود، لذا این نکته کامال مشخص می 

 باشد که با افزایش متراژ گلیم قیمت گلیم فرش نیز زیادتر خواهد شد.

 

 گلیم فرش ماشینی:پالت رنگ بندی 

 می باشد. 0و یا  5تعداد نخ های رنگی در بافت گلیم فرش ماشینی 

 آن چیزی که در قیمت گلیم فرش ماشینی تاثیر گزار است ، رنگ های مرغوب گلیم فرش می باشد.

بعنوان مثال گلیم فرش ماشینی بدلیل  فروش بیشتر مرغوبیت باالتری دارد. و لذا قیمت گلیم فرش 

 ی از سایر رنگ های گلیم فرش بیشتر است.سورمه ا

 وزن گلیم فرش ماشینی:

 .عامل مهم دیگر بر قیمت گلیم فرش ماشینی ، وزن هر متر از گلیم فرش می باشد

 بطور معمول وزن هر متر از گلیم فرش ماشینی بین یک کیلو و دویست تا یک کیلو و نیم می باشد.

 گلیم و در نتیجه استحکام گلیم فرش بیشتر خواهد شد.در واقع با افزایش وزن گلیم فرش فشردگی 

 نحوه خرید گلیم فرش ماشینی:

 در کل سه نوع خرید گلیم فرش ماشینی داریم:



 خرید مستیم از مراکز فروش عمده گلیم فرش 

 خرید اینترنتی از مراکز عمده فروش گلیم فرش 

 خرید واسطه گری گلیم فرش 

فرش ماشینی اقدام به خرید گلیم فرش نماییدف بسیار به صرفه مسلما اگر شما از درب کارخانه گلیم 

 تر و مطمئن تر خواهد بود.

اما اگر کارخانه بافت گلیم فرش از شما بسیار فاصله داشته باشد؛ شما باید هزینه های زیادی هم در 

 زمان و هم در رفت و امد متقبل شوید.

 هد بود.بذا خرید گلیم فرش بدین شکل برای شما به صرفه نخوا

پس اگر سعی کنید در فضای مجازی با کارخانجات بافت گلیم فرش و مراکز فروش عمده گلیم فرش 

ماشینی بصورت مستقیم ارتباط برقرار کنید، بدون صرفه هزینه زمانی و هزینه راه ، گلیم فرش به 

 قیمت عمده خریداری خواهید کرد.

 شناخت مراکز عمده فروش گلیم فرش ماشینی:

  فرش ماشینی کاشانگلیم 

 گلیم فرش ساوین 

 گلیم فرش ماشینی سهند 

شهر فرش کاشان بدلیل قطب فروش و صادرات اول فرش در ایران ، همچنین در بافت گلیم فرش 

 ماشینی نیز بسیار قوی عمل می کند.

، همچنین قیمت تمام شده گلیم فرش ماشینی کاشان از تمام نقاط ایران کمتر و به صرفه تر خواهد بود

در نتیجه اگر سعی کنید مراکز فروش عمده گلیم فرش ماشینی در شهر فرش ماشان را در فضای 

 مجازی دنبال کنید.

 قیمت گلیم فرش ماشینی کاشان بسیار به صرفه تر و نیز از نظر کیفیت بهتر خواهد بود.


