
 گلیم فرش چیست؟

 ابتدا در مورد گلیم فرش دستباف توضیحاتی بیان می کنیم.

 تفاوت گلیم فرش دستباف و گبه را بیان می کنیم.

 سپس در مورد گلیم فرش ماشینی توضیحاتی ارائه می دهیم.

 تفاوت گلیم و گلیم فرش ماشینی را بیان می کنیم.

 نحوه خرید گلیم فرش ماشینی را بیان می کنیم.

 لیم چیست؟گ

زیرانداز دستباف می باشد که بدون پرز است. بافت اصلی گلیم دستباف بیشتر از پرز و پوست 

 حیوانات می باشد.

 بافت گلیم دستباف به خطه عشایر نشین و روستایی بر می گردد.

 بر حسب کاربرد مناطق عشایرنشین می باشد. فرش دستباف بافت گلیم

 م فرش دستباف، بر حسب نیاز مردمان عشایر نشین بود.لذا ابعاد گلی

 نقشه و طرح گلیم فرش دستباف بر اساس تصویر ذهنی بافندگان آن ها می باشد.

 لذا شما هیپ دو گلیم فرش دستباف یکسانی نخواهید دید.

 گبه چیست؟

 یهای بلند حتی بلند تر از پرز قالیر انداز دستبافی می باشد با پرزگبه در واقع ز

 .بر می گردد ، شیراز و بوشهر بافت گبه نیز به مناطق عشایر نشین خراسان

 تفاوت گبه با گلیم فرش ، در پرزهای بلند آن می باشد.

 لذا گبه مقاومت باالتری نسبت به سرما دارد و بافت ضخیم تری دارد.

 اما طرح و نقش گبه نیز مانند گلیم فرش دستباف برگرفته از تصیر ذهنی بافندگان آنها می باشد.

 ذا بدلیل طرح و نقش خاص گبه ، این زیرانداز بسیار محبوب می باشد.ل

 گلیم فرش ماشینی چیست؟

با روی اوردن مردم به صنایع دستی و اصیل ایرانی ، فرش دستباف و گلیم فرش دستباف محبوب تر 

 شدند.

 بر آن شدند که گلیم فرش ماشینی را بافت بزنند. ماشینی لذا شرکت های فرش



 اشد.ورد بافت در گلیم فرش ماشینی ، نخ پلی استر و جوت و پرز می بمدر واقع نخ 

 و نقش گلیم فرش ماشینی کامال شبیه گلیم فرشش دستباف می باشد. حاما طر

 تفاوت فرش ماشینی با گلیم فرش ماشینی

 بافت گلیم فرش ماشینی کامال متفاوت از فرش ماشینی عمل می کند.

 گلیم فرش ماشینی با دستگاه فرش ماشینی متفاوت است.در واقع دستگاه بافت 

گلیم فرش ماشینی چرا که باید شبیه گلیم باشند و حالتی پرز  و بدون خاب داشته باشند بافتی متفاوت 

 تر خواهند داشت.

 .گلیم فرش ماشینی نیز مانند فرش ماشینی  انواع کیفیت های مرغوب دارد

 و باید بتوانید کیفیت گلیم فرش ماشینی را بخوبی تشخیص دهید. 

 نحوه تشخیص کیفیت گلیم فرش ماشینی:

 ششانه و تراکم گلیم فر 

 فرش منخ گلی 

 دستگاه بافنده گلیم فرش 

 پالت رنگ بندی گلیم فرش 

 رشوزن گلیم ف 

 شانه و تراکم گلیم فرش:

 می باشد. 033و بهترین تراکم  033بهترین شانه برای یک گلیم فرش

 شانه و تراکم گلیم فرش بدلیل طرح و نقشه ساده آن نباید زیاد باشدد

 در واقع گلیم فرش ها در عین سادگی زیبا هستند.

 نخ گلیم فرش:

اصوال بدلیل نخ خاب کم در گلیم فرش ماشینی و نازک بودن آن بهترین الیافی که در خورد بافت گلیم 

 فرش ماشینی میباشد، نخ پلی استر و جوت می باشد.

 دستگاه بافنده گلیم فرش:

 میباشد.  CRTنده در حال حاضر گلیم فرش ماشینی ، دستگاه بهترین دستگاه باف

دستگاه بافنده پیشرفته تر باشد هم کیفیت ظاهری گلیم فرش و هم کیفیت باطنی گلیم  هدر واقع هرچ

 فرش باالتر خواهد بود.

 پالت رنگ بندی گلیم فرش ماشینی:



نمی  03یا  8می باشد و مانند فرش ماشینی به عدد  0تعداد رنگ بکار رفته در گلیم فرش ماشینی 

 رسد.

 وزن گلیم فرش ماشینی:

 وزن گلیم فرش بر حسب یک متر از گلیم فرش محاسبه می شود.

 می باشد. 0.1بهترین وزن گلیم فرش ماشینی 

 یم فرش و استحکام گلیم فرش باالتر می رود.هرچه وزن یک متر از گلیم فرش بیشتر باشد، تراکم گل

 کاربرد گلیم فرش ماشینی:

 بودن آن بسیار کاربردی هستند. گلیم فرش بدلیل پرز کوتاه و نیز بدلیل سبک

 گلیم فرش ماشینی بعنوان فرش آشپزخانه بسیار مورد طرفدار است.

 چرا که گلیم فرش براحتی مفروش می شود و براحتی قابل شست و شو است.

 معرض ریخت و پاش است بسیار مناسب است. و برای محیطی مانند آشپزخانه که مدام در

 ینی برای هتل های سنتی و قهوه خانه ها بسیار مناسب است.همچنین طرح های گلیم فرش ماش

 برندهای معتبر خرید گلیم فرش:

 گلیم فرش کاشان 

 گلیم فرش ساوین 

 گلیم فرش دیجی کاال 

 گلیم فرش پاتریس 

 گلیم فرش مشهد 

 نحوه خرید گلیم فرش ماشینی مرغوب:

اشد. نوع خرید گلیم فرش ر می بیک عامل مهمی که در خرید گلیم فرش ماشینی مرغوب بسیار موث

  شد.می با

 نوع خریدهای مختلفی برای گلیم فرش وجود دارد از جمله:

 :میتوانید به درب کارخانه مراجعه کنید

 کنیدمی بافت گلیم فرش را از نزدیک رویت  با مراجعه به کارخانه بافت گلیم فرش ماشینی 

 لذا هم از کیفیت گلیم فرش اطمینان خواهید داشت هم از قیمت گلیم فرش 

صرف  مکارخانه گلیم فرش از شما کلیومتر ها فاصله داشته باشد این نوع خرید با توجه ه اما اگر

 هزینه و زمان مقرون به صرفه نخواهد بود.



 می توانید از واسطه گران در شهر خود خرید گلیم فرش را انجام دهید:

اگر رفتن به درب کارخانه گلیم فرش برایتان مقدور نیست می توانید در شهر خود اقدام به خرید گلیم 

 فرش نمایید.

 اگر بتوانید کیفیت گلیم فرش ماشینی خود را چک کنید حتما خرید موفقی خواهید داشت.

 میتوانید اقدام به خرید اینترنتی گلیم فرش نمایید:

خرید اگر بتوانید با یک گوشی هوشمند اقدام به خرید گلیم فرش ماشینی نمایید کامال به صرفه ترین 

 خواهد بود.

 چرا که خرید گلیم فرش بصورت مجازی اگر زیر نظر مستقیم کارخانه بافنده باشد.

به قیمت عمده  ماشینی نه شما هزینه زمان و نه هزینه راه را متقبل خواهید شد ولی خرید گلیم فرش

 .خواهید داشت

 


