
 راه هایی جهت تشخیص بهترین گلیم فرش ماشینی:

 یک منزل ایرانی بدون داشتن فرش و گلیم فرش و محصوالت فرشی چیزی کم دارد.

 در والع گلیم فرش ها هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه زیبایی و نشان دادن هنر اصیل ایرانی

 ش و گلیم فرش نه تنها در ایران مرغوبیت دارد، بلکه تمام دنیا خواستار فرش و گلیم فرش هستند.این هنر اصیل ایرانی یعنی فر

زمان خرید گلیم فرش سوالی که ذهن ما را به خود مشغول می کند این سوال است که بهترین گلیم فرش ماششینی را از کجا تهیه 

 کنیم.

 گلیم فرش ماشینی را به شما آموزش می دهیم: در این مماله راه کارهایی جهت خرید و تشخیص بهترین

 بهترین گلیم فرش ماشینی:

 بررسی کنیم از جمله :زمانی که صحبت از بهترین گلیم فرش ماشینی می شود ما باید در گلیم فرش تمام ابعاد را 

 کیفیت گلیم فرش 

  لیمت گلیم فرش 

 مت گلیم فرش اطمینان حاصل نمایید.در والع زمانی شما بهترین گلیم فرش را خواهید داشت که از کیفیت و لی

 بهترین کیفیت گلیم فرش:

 اگر بخواهیم بگوییم که بهترین کیفیت گلیم فرش کدام است چندین عوامل را باید کنار هم در نظر داشته باشیم از جمله:

 بهترین نخ گلیم فرش 

 بهترین شانه و تراکم گلیم فرش 

 وزن گلیم فرش 

 د.این دو عامل جز مهمترین عوامل تاثیر گزار بر کیفیت گلیم فرش هستن

 بهترین نخ گلیم فرش:

 زمان که از نخ گلیم فرش صحبت می کنیم ، منظور عمده نخ بکار برده شده در گلیم فرش می باشد.

 درصد بافت گلیم فرش ماشینی را تشکیل می دهد نخ خاب گلیم فرش می باشد. 08نخی که می توان گفت 

رد لذا الیاف مصنوعی که در خاب گلیم فرش استفاده می شود نخ در والع گلیم فرش خاب بسیار کمی دارد و حالت موکت مانند دا

 پلی استر می باشد.

 درصد از پلی استر خالص استفاده شود ، بافت گلیم فرش بهتری خواهید داشت. 08اینکه در بافت گلیم فرش ماشینی 

 ترکیبی به گلیم فرش می دهند. در بعضی موالع الیاف پلی استر را با سایر الیاف ها مانند جوت مخلوط می کنند و بافت

فت که نخ جوت کیفیت پایین تری نسبت به نخ پلی استر دارد و تنها باید در نخ پرز گلیم فرش استفاده شود نه نخ همچنین باید گ

 اصلی و نخ خاب گلیم فرش ماشینی

 از جمله ویژگی یگ نخ پلی استر مرغوب:

 بدون پرزدهی 

 رنگ پذیری فوق العاده باال 

 برالیت 

 عدم حساسیت زایی 



  ( نرمی و لطافت) زیر دست نسبتا مطلوب 

  مماومت باال 

 ثبات نوری 

 ثبات سایشی 

 

 بهترین شانه و تراکم گلیم فرش:

 می باشد.  338باالترین شانه یا بعبارتی باالترین تراکم عرضی که می توان برای گلیم فرش ماشینی ذکر کرد شانه 

 می باشد. 088همچنین بهترین تراکم یا بعبارتی بهترین تراکم طولی که می توان برای گلیم فرش ماشینی ذکر کرد تراکم 

می در استحکام و فشردگی گلیم فرش را بازی می هاید گفت که شانه و تراکم عالوه بر زیبایی و ظرافت فرش نمش مدر والع ب

 کنند.

 تعیین می کند. استحکام گلیم فرش راشانه فرش زیبایی گلیم فرش را تعیین می کند و تراکم کیفیت و بعبارتی 

 پس شما باید بتوانید بهترین شانه و تراکم را برای گلیم فرش تشخیص دهید.

 گلیم فرش: یتراکم عرضنحوه تشخیص 

 از عرض گلیم فرش می باشد. شانه یا تراکم عرضی گلیم فرش در والع تعداد گره های بافت شده در یک متر

 گره داشته باشید. 388بنابراین شما در صد سانت از عرض گلیم فرش باید 

 گره داشته باشید. 38پس در ده سانت از عرض گلیم فرش باید 

 سعی کنید گره ها را از پشت گلیم فرش حساب کنید که واضح تر نمایان هستند.

 :نحوه تشخیص تراکم طولی گلیم فرش

 گلیم فرش می باشد. طول از  گلیم فرش در والع تعداد گره های بافت شده در یک متر تراکم طولی

 گره داشته باشید. 088گلیم فرش باید  طول بنابراین شما در صد سانت از 

 گره داشته باشید.  08پس در ده سانت از عرض گلیم فرش باید 

 وزن گلیم فرش:

 و نیم می باشد.ین یک کیلو تا یک کیلو کال وزن یک متر از گلیم فرش ب

 هرچه وزن گلیم فرش بیشتز باشد استخکام گلیم فرش نیز باالتر است.

وزن گلیم در والع هر چه نخ بکاربرده شده در گلیم فرش بیشتر باشد و هرچه تراکم طولی و عرضی گلیم فرش بیشتر باشد  

 فرش باالتر خواهد بود.

 در والع وزن گلیم فرش یک عامل مهم در مرغوبیت گلیم فرش است.

 

 :ماشینی لیمت گلیم فرش

 اینکه بتوانید گلیم فرش ماشینی را بدون واسطه از درب کارخانه بخرید از هر لحاظ میتوانید به گلیم فرش خود اطمینان کنید.



 ال و لیمت عمده خواهید داشت.اینگونه شما بهترین گلیم فرش ماشینی با کیفیت با

 کافیست شما برندهای معتبر در زمینه بافت گلیم فرش ماشینی را پیدا کنید سپس

 .یا به درب کارخانه مراجعه نمایید 

 .یا از طریك مجازی با برندهای معتبر بافت گلیم فرش ارتباط برلرار کنید 

 :دو مورد زیر اشاره کرد ش ماشینی مطرح هستند می توان بهدو برند معتبری که در زمینه بافت گلیم فر

 گلیم فرش ساوین 

  گلیم فرش کاشان 

 خرید گلیم فرش کاشان:

 گلیم فرش کاشان یک برند معتبر در زمینه صنعت گلیم بافی می باشد.

 کال شهر فرش کاشان یک لطب بافت فرش نه تنها در ایران بلکه در جهان عمل می کند.

کردند که فرش های بسیار مرغوبی بودند و نه تنها  بافت های دستباف در شهر کاشان شروع به در والع اولین بار بهترین فرش

 در ایران بلکه در جهان از فرش دستباف کاشان استمبال ویژه شد.

سپس صنعت فرش ماشینی در کنار فرش دستباف در شهر فرش کاشان شروع به پیشرفت کرد بطوری که فرش ماشینی و هر 

 محصولی از فرش ماشینی نظیر: 

 گلیم فرش ماشینی 

 سجاده فرش 

 تابلو فرش ماشینی 

 فرش مدرن و فرش فانتزی 

 پشتی و کناره 

ن بخصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر: عراق و کشور های عربی بسیار مورد استمبال لرار خرید گلیم فرش کاشا

 گرفته شده است.

 

 


