
 همه چیز در مورد گلیم آشپزخانه:

 امروز کیفیت مخصوالت در بازار فرش ایران به حدی متنوع می باشد که شاید بیشتر محصوالت در زمینه فرش را نشناسیم:

 این محصوالت از فرش سنتی و کالسیک گرفته تا فرش مدرن و فرش فانتزی و نیز فرش ها طرح گلیم دستباف و گبه

 در این مقاله قید خواهیم کرد که گلیم فرش و بافت گلیم از کجا نشات گرفته است؟ 

 تفاوت گلیم و گبه چیست؟

 بافت گلیم آشپزخانه به چه صورت خواهد بود؟

 تاریخ گلیم فرش دستباف:

 گلیم دستباف یا گلیم فرش دستباف بر حسب نیاز مردم به زیرانداز شکل گرفته است.

 گلیم بر می گردد به مناطق عشایر نشین و کوچ نشیندر واقع منشا بافت 

 گلیم بافی در ایران در بر می گردد به مناطق عشایر نشین قشقایی ، شاهسون و ترکمن

 گلیم دستباف از پشم و پرز حیوانات تهیه می شوند و نیز الیاف گیاهی نیز در آن نقش دارند.

 گان آن ها هستند.از نظر طرح و نقش کامال ساده و طرح ذهنی از بافند

 از نظر رنگ و لعاب ، بدلیل الیاف طبیعی بکار برده شده در آن رنگ های ساده و تعداد رنگ بندی کمی در آن دارند.

 انواع طرح های معروف گلیم دستباف:

 از جمله طرح های معروف و پرفروش گلیم دستباف می توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله:

 گلیم قشقایی 

 اهسونگلیم ش 

 گلیم ترکمن 

 تفاوت گلیم فرش و گبه:

 مهترین تفاوتی که میتوان برای گلیم و گبه ذکر کرد در بافت پرز مانند آن ها می باشد.

 در واقع گبه مانند فرش پرز دارد  وارتفاع نخ خاب دارد.

ع نخ خاب کمی دارد بطوری که اما گلیم فرش چه گلیم فرش ماشینی و چه گلیم فرش دستباف ، بافت پرز مانند ندارد و ارتفا

 حالت زبری و موکت مانند دارد.

لذا بدلیل این بافت نازک وزن کمتری گلیم فرش نسبت به گبه و فرش دارد و برای مصارف کاربردی مانند فرش آشپزخانه بسیار 

 کاربرد دارد.

 گلیم فرش ماشینی:

یر نشین کشور، فرش های ماشینی بر آن شدند که بدلیل استقبال مردم از صنایع دستی بخصوص صنایع دستی مردم عشا

 زیراندازی شبیه گلیم فرش دستباف را شروع به بافت ماشینی کنند.

در واقع گلیم فرش ماشینی دقیقا مانند گلیم فرش دستباف ، بافت نازک و سفتی دارد و همچنین در طرح و نقشی شبیه به گلیم 

 فرش دستباف می باشد.

 برای گلیم فرش استفاده می شود کامال متفاوت از فرش ماشینی میباشد.دستگاه بافنده ای که 



 چرا که نوع نخ بکار رفته در گلیم فرش و نوع بافت گلیم فرش ماشینی کامال متفاوت از فرش ماشینی خواهد بد.

و الودگی هستند بیشتر گلیم فرش های ماشینی بدلیل وزن کم آن ها جنبه کاربردی دارند و برای محیط هایی که در معرض کثیفی 

 بکاربرده می شوند.

 چرا که براحتی بدلیل وزن سبک آنها قابل مفروش شدن و قابل شست و شو هستند.

 لذا برای فرش آشپزخانه بهترین انتخاب گلیم آشپزخانه می باشد.

 بهترین کیفیت گلیم آشپزخانه:

 ثیر گزارند از جمله:عوامل مختلفی در کیفیت ظاهری و هم در کیفیت باطنی گلیم فرش تا

 نخ گلیم فرش 

 شانه و تراکم گلیم فرش 

 وزن گلیم فرش 

 پالت رنگ بندی گلیم فرش 

 نخ گلیم فرش :

 گلیم فرش بافت متمایزی از فرش ماشینی دارد چرا که گلیم فرش ارتفاع نخ خاب ندارد و حالت موکت مانند و زبری دارد.

 ان به نخ پلی استر اشاره کرد.لذا بهترین نخ بکاربرده شده در گلیم فرش می تو

 چرا که نخ پلی استر از پالستیک درست شده  و بدون پرز دهی می باشد همچنین بافت موکتی به گلیم فرش ماشینی می دهد.

 کیفیت بهترین نخ پلی استر:

تشخیص دهیم باید موارد زیر نخ پلی استر نیز مانند سایر کاالها درجه بندی دارد اگر بخواهیم بهترین کیفیت از نخ پلی استر را 

 را در نظر بگیریم:

 خاصیت رنگ پذیری باالی نخ پلی استر 

 مقاومت باالی نخ پلی استر 

 عدم سایش زودرس نخ پلی استر 

 شانه و تراکم گلیم فرش:

 کال نقشه و بافت گلیم فرش بسیار ساده تر از فرش ماشینی می باشد.

 بخاطر طرح های ساده گلیم فرش می باشد.اصل جذابیت و فروش باالی گلیم آشپزخانه 

 می باشد. 033و حداکثر تراکم  333لذا از نظر شانه و تراکم می توان گفت که حداکثر شانه برای گلیم فرش 

 اگر شانه و تراکم گلیم فرش از این حد کمتر باشد دیگر نمیتوان گلیم فرش با کیفیتی را داشته باشیم.

 وزن گلیم فرش:

 لیم فرش بسیار سبک تر از فرش ماشینی می باشد.در کل که وزن گ

 بنابراین می توان گفت که وزن گلیم فرش در هر متر بین یک کیلو و یک کیلو و نیم می باشد.

هرچه که وزن گلیم فرش بیشتر باشد می توان گفت نخ بکار برده در گلیم فرش بیشتر خواهد بود و در نتیجه استحکام گلیم فرش 

 د.باالتر خواهد بو



 پالت رنگ بندی گلیم فرش:

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

 در این مورد نیز تعداد رنگ بندی بکار برده شده در گلیم فرش مسلما کمتر از فرش ماشینی خواهد بود.

 می باشد. 0خداکثر رنگ های بکار برده شده در گلیم فرش 

 لیم فرش را بر اساس رنگ زمینه از گلیم فرش تعیین می کنند.رنگ گ

از بین رنگ های گلیم فرش ، رنگ سرمه ای یا گلیم فرش با رنگ زمینه سرمه ای مرغوبیت بیشتری دارد و فروش بیشتری 

 دارد.

 لذا قیمت گلیم فرش سرمه ای بیشتر از سایر رنگ بندی های گلیم فرش خواهد بود.

 ه گلیم آشپزخانه:نکته پایانی مقال

همانطور که بر حسب ویژگی هایی که برای گلیم فرش ذکر کردیم می توان گفت که گلیم فرش بیشتر جنبه کاربردی دارد تا جنبه 

 زیبایی

 لذا بهترین انتخاب برای زیر انداز آشپزخانه ، فرش راه رویی و فرش پادری خواهد بود.

 اگر گلیم آشپزخانه سرمه ای را انتخاب کنیم بهتر خواهد بود.عرض کثیفی می باشد، حتی در محیطی مانند آشپزخانه که مدام در م

 


