
 کارخانه گلیم ماشینی:

 تا چه حد با گلیم فرش ماشینی آشنایی دارید؟

 از نحوه خرید گلیم فرش چه می دانید؟

 کارخانه گلیم ماشینی به چه شکل اقدام به تولید گلیم فرش میکند؟

 تفاوت فرش ماشینی و گلیم فرش ماشینی در چیست؟

توانست از کارخانه گلیم ماشینی به قیمت عمده  با خواندن ادامه مطالب گفته شده در این مقاله خواهید 

 و با بهترین کیفیت گلیم فرش ماشینی تهیه کنید.

 گلیم فرش ماشینی:

امروزه اهیمت صنایع دستی بخصوص فرش دستباف و ریز انداز های دستباف بیش از پیش شده 

 است.

 دید.و حتما در هر خانواده ایرانی شما یک فرش یا گلیم فرش سنتی را خواهید 

 بافت گلیم فرش دستباف بیشتر محصول دست هنرمندان عشایر نشین می باشد.

بدلیل ارزش هنری باالی گلیم فرش  دستباف مسلما قیمت گلیم فرش دستباف نیز به نسبت بافت 

 ماشینی آن بیشتر خواهد بود.

م فرش ماشینی لذا کارخانجات بافت فرش بر این شدند محصولی مشابه گلیم فرش دستباف در قالب گلی

 بافت بزنند.

 تفاوت گلیم فرش ماشینی و فرش ماشینی:

 دستگاه های بافنده فرش ماشینی و گلیم فرش ماشینی متفاوت است.

 نوع طرح و نقشه فرش و گلیم فرش ماشینی متفاوت است.

 ارتفاع نخ خاب در گلیم فرش ماشینی بسیار کم و حالت موکت مانند و سبک دارد.

 فرش ماشینی نسبت به فرش ماشینی متفاوت است. کیفیت بافت گلیم

 کیفیت گلیم فرش ماشینی:

با توجه به شیوه بافت متفاوت فرش ماشینی و گلیم فرش ماشینی  چه عواملی بر کیفیت یک گلیم فرش 

 ماشینی می تواند دخیل باشد.

 نکته ای که وجود دارد این است:

 کیفیت گلیم فرش دخیل اند. زمانی که این سخن مطرح می شود که چه عواملی بر



 منظور هم در نظر گرفتن کیفیت ظاهری و هم در نظر گرفتن کیفیت باطنی گلیم فرش می باشد.

 از جمله عوامل دخیل بر کیفیت گلیم فرش ماشینی چه کیفیت ظاهری و چه کیفیت باطنی:

 )نخ گلیم فرش ) کیفیت باطنی 

  (شانه و تراکم گلیم فرش ) کیفیت ظاهری و باطنی 

 ) دستگاه گلیم فرش ) کیفیت باطنی 

 ) وزن گلیم فرش ) کیفیت باطنی 

 ) پالت رنگ بندی گلیم فرش ) کیفیت ظاهری 

 ) کارخانه گلیم ماشینی ) کیفیت ظاهری و باطنی 

 نخ گلیم فرش:

تنها نخ مناسب برای گلیم فرش با توجه به اینکه بافت گلیم فرش موکت مانند وبا ارتفاع کم نخ خاب 

 است.

نخ پلی می باشد ، این نخ جز الیاف مصنوعی در بازار فرش و گلیم فرش می باشد که بافت 

 پالستیکی در آن است.

 نخ پلی استر نیز مانند هر محصولی مسلما درجه کیفی خواهد داشت.

 اما اینکه چطور نخ پلی استر مرغوب را تشخیص دهیم:

 .نخ پلی استر مرغوب حداقل مواد نفتی را خواهد داشت 

 .نخ پلی استر مرغوب خاصیت ثبات رنگ بدون پخش رنگ را دارد 

 .نخ پلی استر مرغوب ظاهری شفاف و بدون کدری دارد 

 .نخ پلی استر مرغوب خاصیت رنگ پذیری باالیی دارد 

 شانه و تراکم گلیم فرش:

 شانه و تراکم در بافت گلیم فرش طیف محدودی دارد و پایین است.

 نین بافت گلیم فرش ماشینی ساده می باشد.چرا که طرح  و نقشه و همچ

 می باشد. 033و تراکم گلیم فرش  033لذا شانه گلیم فرش 

تنها چیزی که در کیفیت گلیم فرش تاثیر گزار است پیاده سازی دقیق شانه و تراکم می باشد. بدون 

 کمی و کاستی در آن

 نی تشخیص دهید.لذا بهتر است بتوانید شانه و تراکم را در بافت گلیم فرش ماشی

 نحوه محاسبه شانه گلیم فرش:

 ابتدا بدانید شانه گلیم فرش ماشینی یا فرش ماشینی چیست؟



 به تعداد گره های بافت زده شده در هر متر از عرض گلیم فرش شانه گلیم فرش ماشینی می گویند.

گره  03ید باید شانه اگر شما ده سانت از عرض گلیم فرش را جدا کن 033لذا در گلیم فرش ماشینی 

 داشته باشید.

 اگر گره ها را از پشت گلیم فرش شروع به شمردن کنید واضح تر خواهد بود.

 گلیم فرش: تراکمنحوه محاسبه 

 گلیم فرش ماشینی یا فرش ماشینی چیست؟تراکم ابتدا بدانید 

 گلیم فرش شانه گلیم فرش ماشینی می گویند. طولبه تعداد گره های بافت زده شده در هر متر از 

گره  03گلیم فرش را جدا کنید باید  طولشانه اگر شما ده سانت از  033لذا در گلیم فرش ماشینی 

 داشته باشید.

 دستگاه گلیم فرش ماشینی:

 •GRT 

 •ADR 

 •CRT 

 .باشد می CRT دستگاه ، دستگاه بهترین بافنده های دستگاه میان از

 پیاده ماشینی شما فرش گلیم روی کاستی بدون را تراکم و شانه همان دقیقا اینکه بر عالوه دستگاه این

 .میکند سازی

 .دهد می ماشینی فرش گلیم بافت به را بیشتری تراکم و استحکام همچنین

 وزن گلیم فرش:

 وزن هر متر از گلیم فرش بین یک کیلو تا یک کیلو و نیم است.

 مرغوب تر باشد ، وزن گلیم فرش ماشینی بیشتر خواهد بود.هرچه گلیم فرش ماشینی 

 وزن باالی گلیم فرش نشان از این دارد که نخ بیشتری را روی گلیم فرش اجرا کرده اند.

 لذا بافت مستحکم تری از گلیم فرش ماشینی خواهید داشت.

 پالت رنگ بندی گلیم فرش:

 های رنگ شده در بافت گلیم فرش دارد.پالت رنگ بندی گلیم فرش ماشینی نشان از تعداد نخ 

 رنگ می باشد. 0تا  4تعداد نخ های رنگ شده در بافت گلیم فرش ماشینی بین 



مسلما هرچه تعداد نخ های رنگ شده در بافت گلیم فرش ماشینی بیشترباشد یک گلیم فرش ماشینی 

 خوش آب و رنگ تر و زیباتری از نظر کیفیت ظاهری گلیم خواهید داشت.

 انه گلیم ماشینی:کارخ

اینکه شما این طرز فکر را داشته باشید که حتما از کارخانه گلیم فرش ماشینی اقدام به خرید گلیم 

 فرش ماشینی نمایید 

 هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت صد در صد تضمین شده و تایید شده است کافی نیست.

کن است کمی وکاستی در بافت گلیم فرش چرا که کارخانجاتی نیز هستند که بر حسب منفعت خود مم

 ماشینی داشته باشند.

 همچنین ممکن است که کیفیت دستگاه بافنده در کارخانه گلیم فرش ماشینی به حد باالیی نباشد.

لذا اگر به کارخانه بافنده گلیم فرش ماشینی اطمینان دارید می توانید از راه دور اقدام به خرید گلیم 

 فرش ماشینی نمایید.

در غیر این صورت به درب کارخانه گلیم فرش ماشینی مراجعه نموده و از نزدیک شاهد تمام مواد 

دخیل بر کیفیت گلیم فرش باشید و اینگونه می توان گفت که با اطمینان و خیال راحت  گلیم فرش 

 ماشینی را خرید کرده اید.

 


