
 عوامل موثر بر قیمت گلیم:

بدلیل استقبال مردم به بافت سنتی ایران ، بخصوص در مورد زیر اندازهای سنتی از جمله : گلیم فرش دستباف ، فرش دستباف و 

 گبه شرکت های فرش ماشینی بدنبال پیاده سازی گلیم فرش دستباف در بافت ماشینی شدند.

 و به سرعت گلیم فرش ماشینی روانه بازار فرش شدند. 

 اشینی کامال متفاوت از بافت فرش ماشینی خواهد بود.بافت گلیم فرش م

 لذا عوامل موثر بر قیمت گلیم فرش ماشینی کمی متفاوت تر از فرش ماشینی خواهد بود.

 :بافت گلیم

هم بکار برده  ابتدا کالم نکته ای که باید ذکر شود این است که واژه گلیم و گلیم فرش در گلیم فرش ماشینی یکی می باشد و بجای

 می شود.

 ظاهری شبیه موکت مانند دارد.بافت گلیم بدین شکل است که ارتفاع نخ خاب بسیار کم و کوتاه می باشد بطوری که 

 بنابراین نخ بکار رفته در گلیم فرش نیز متفاوت از فرش ماشینی خواهد بود.

 یت گلیم:عوامل موثر بر کیف

 زمانی که صحبت از کیفیت گلیم می شود منظور هم کیفیت ظاهری و هم کیفیت باطنی می باشد.

 عواملی که هم بر کیفیت ظاهری و هم بر کیفیت باطنی گلیم موثراند عبارتند از:

 نخ گلیم 

 شانه و تراکم گلیم 

 دستگاه بافنده گلیم 

 پالت رنگ بندی گلیم 

 وزن گلیم 

 نخ گلیم:

 نخی که در بافت گلیم فرش استفاده می شود نخ پلی استر می باشد. عمده

 چرا که بافت گلیم ماشینی را دقیقا مانند گلیم دستباف ایجاد می کند.

 یک گلیم فرش با نخ خاب کم و بدون پرزدهی

 های زیر را داشته باشد:اما در کیفیت نخ پلی استر حتما باید دقت کافی را داشته باشید و یک نخ با کیفیت پلی استر ویژگی 

 قابلیت رنگ پذیری باال 

 رنگ و لعاب شفاف 

 بدون پرزدهی 

 عدم بوی زیاد پالستیک و مواد نفتی 

 

 شانه و تراکم گلیم:

شانه گلیم فرش بر ظاهر و نقشه گلیم فرش تاثیر گزار خواهد بود، بطوری که با افزایش شانه گلیم فرش نقشه واضح تری از گلیم 

 فرش خواهیم داشت.



تراکم گلیم فرش ، بر تراکم و فشردگی نخ خاب تاثیر گزار است و با افزایش تراکم ، فشردگی بیشتری در بافت گلیم فرش خواهیم 

 داشت.

 شانه و تراکم برای گلیم فرش پایین می باشد و اعداد شانه و تراکم به نسبت فرش ماشینی راداری تنوع نیست.

 ده تر از فرش ماشینی خواهد بود.چرا که نقشه و بافت گلیم فرش بسیار سا

دارید دقیقا همین شانه و تراکم بدون کاستی روی گلیم  033و تراکم  333اما دقت داشته باشید بعنوان مثال اگر شانه گلیم شما 

 فرش پیاده سازی شود.

 دستگاه بافنده گلیم فرش:

گزار بر ظاهر گلیم فرش خواهد بود و هم تاثیر گزار بر هرچه که دستگاه بافنده گلیم فرش ماشینی پیشرفته تر باشد ، هم تاثیر 

 کیفیت گلیم فرش خواهد بود.

 بطوری که نقشه بهتری از گلیم فرش خواهید داشت و همچنین تراکم و دو الیه نخ پود در گلیم فرش خواهید داشت.

 پالت رنگ بندی گلیم فرش ماشینی:

 شده  در بافت گلیم فرش می باشد.تعداد رنگ های بکار برده پالت رنگ بندی گلیم فرش 

 مسلما گلیم فرش ماشینی هرچه رنگ بندی گسترده تری داشته باشد ، به اصطالح آب و رنگ بهتری خواهد داشت.

 وزن گلیم:

 ا یک و نیم کیلو است.ش ، بین یک توزن گلیم در هر متر از گلیم فر

 بافت متراکم تر و سفت تری از گلیم فرش خواهیم داشت.، وزن گلیم فرش لذا با افزایش

 قیمت گلیم :

  واملند؟مت گلیم فرش هستند کدام عاما عواملی که تاثیرگزار بر قی

 کیفیت نخ گلیم فرش 

 کیفیت شانه و تراکم گلیم فرش 

 رنگ بندی گلیم فرش 

 متراژ گلیم فرش 

 درجه بندی گلیم فرش 

 کیفیت نخ گلیم فرش:

 بکار رفته در بافت گلیم فرش نخ جوت و پلی استر می باشد. همانطور که ذکر کردیم عمده نخ

این نخ ها نیز از نظر کیفیت درجه بندی دارند. لذا با افزایش درجه  کیفی هریک از نخ های پلی استر و جوت مسلما قیمت گلیم 

 بیشتر خواهد شد.

 را پایین نیاورید.همچنین باید خاطر نشان کرد که به بهانه گلیم فرش ارزان کیفیت گلیم 

 کیفیت شانه و تراکم گلیم:

 این که شرکت های بافنده گلیم فرش دقیقا شانه و تراکم درستی به گلیم بدهند بسیار مهم می باشد.

 پس سعی کنید بتوانید شانه و تراکم گلیم فرش را حساب کنید.

 رنگ بندی گلیم فرش:



ی بیشتر باشد رنگ . این مورد هم بر میگردد به پالت رنگ بندی گلیم فرش که هرچه رنگ های بکار رفته در گلیم فرش ماشین

 لعاب و کیفیت ظاهری بهتری از گلیم فرش خواهید داشت.

همچنین بر می گردد به رنگ زمینه گلیم فرش ، در بین رنگ های زمینه ای گلیم فرش بعضی رنگ ها محبوب تر و گران تر 

 هستند.

 بعنوان مثال گلیم فرش سورمه ای قیمت بیشتر به رنگ آجری گلیم فرش خواهد داشت.

 متراژ گلیم فرش:

 قیمت گلیم فرش بر اساس یک متر از گلیم محاسبه می شد. لذا با افزایش متراژ قیمت بیشتر از گلیم را خواهیم داشت.

 درجه بندی گلیم فرش:

 شینی یک درجه کیفی دارد.گلیم فرش نیز مانند فرش ما

 سعی کنید گلیم فرش درجه یک با کیفیت را تشخیص دهید از جمله ویژگی های یک گلیم درجه یک:

 خاب یک دست و صاف 

  بدون دو دستی در نقشهنقشه واضح 

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم 

 عدم تیغ خوردگی در بافت گلیم 

 عدم سوختگی حین بافت در گلیم 

 آهار یکدست به بافت گلیم بدون روزدگی و فرورفتگی 

 خرید گلیم:

 یک عاملی که هم تاثیر گزار بر قیمت گلیم  هم تاثیرگزار بر کیفیت گلیم می باشد ، نوع خرید گلیم است.

رید و فروش گلیم فرش را پیدا کنیم با خیالت راحت هم به قیمت و هم به کیفیت گلیم اطمینان اگر بتوانیم منابع معتبری در زمینه خ

 می کنیم.

 بعنوان مثال خرید از درب کارخانه مسلما خاطر جمع تر خواهد بود و قیمتی معدال قیمت عمده بدون واسطه خواهیم داشت.

و بدون رفتن به درب مغازه و با یک تماس خرید لیم را پیدا کنیم خانجات تولیدی بافت گرو حتی اگر بتوانیم در فضای مجازی کا

 گلیم را انجام دهیم از هر لحاظ بهترین کیفیت گلیم فرش را قیمت عمده گلیم تهیه خواهیم کرد.


