
 گلیم فرش آشپزخانه سرمه ای:

ر فرش جهان مشهور می باشد بطوری  انواه زیر انداز ها چه دستباف و چه ماشینی نشات گرفته از ایران می ایران به شه

 باشد.

 از جمله  زیر اندارهای دستباف:

 فرش دستباف 

 گلیم فرش 

 گبه 

 جاجیم 

 سجاده فرش دستباف 

 و از جمله زیر انداز های ماشینی:

  ماشینیفرش 

 گلیم فرش ماشینی 

 گبه 

 فرش مدرن و یا فرش فانتزی 

 فرش کودک 

 سجاده فرش 

 موکت 

در این مقاله در مورد گلیم فرش ماشینی صحبت می کنیم و بهترین استفاده از گلیم فرش ماشینی را در این مقاله شرح می 

 دهیم.

 زخانه می باشد.بهترین استفاده ای که می توان از گلیم فرش نمود بعنوان گلیم فرش آشپ

 و در بین رنگ های گلیم فرش می توان گفت بهترین انتخاب گلیم فرش آشپزخانه سرمه ای می باشد.

 اینکه بتوانید بهترین گلیم فرش ماشینی را انتخاب کنید و بشناسید بسیار در روند خرید شما موثر می باشد.

 عوامل موثر بر انتخاب گلیم فرش آشپزخانه:

 گلیم فرش  شناخت بهترین نخ 

 شناخت بهترین شانه و تراکم گلیم فرش 

 شناخت بهترین دستگاه بافنده گلیم فرش 

 شناخت بهترین وزن گلیم فرش 

 شناخت بهترین رنگ بندی گلیم فرش 

 شناخت بهترین نخ گلیم فرش:

 باشد.بافت گلیم فرش ماشینی مانند موکت می باشد. بدین شکل که ارتفاع نخ خاب در گلیم فرش بسیار کم می 

 بافت گلیم فرش مانند موکت می ماند و ازین جهت گلیم فرش بسیار سبک تر از فرش ماشینی می باشد.

 بنابراین بهترین نخی که در گلیم فرش ماشینی کاربرد دارد، نخ پلی استر می باشد.

 ماشینی می دهد.نخ پلی استر بافت پالستیک دارد و بسیار نازک می باشد و دقیقا نخ خاب کوتاهی به گلیم فرش 

 اما شما باید بتوانید بهترین کیفیت نخ پلی استر را تشخیص دهید.

 از مهمترین ویژگی های الیاف پلی استر مرغوب:

 قابلیت شست و شو چه دستی و چه ماشینی 

 رنگ پذیری باال بدون پخش رنگ 

 رطوبت و بو نمی گیرد 



 ضد آلرژی بدون بو نفت در بافت فرش 

 گره خوردگی نخ فرش بدون در هم پیچیدگی و 

 شناخت بهترین شانه و تراکم برای گلیم فرش:

 می باشد. 033و بهترین تراکم گلیم فرش  333بهترین شانه پیشنهادی برای گلیم فرش 

 اما اینکه دقیقا شانه و تراکم را روی گلیم فرش بدون کاستی پیاده سازی کنند بسیار مهم می باشد.

 تراکم را در گلیم فرش آشپزخانه حساب کنید.بنابراین باید بتوانید شانه و 

 باید بدانید که شانه و تراکم گلیم فرش هرچه بیشتر باشد هم در کیفیت ظاهری و هم در کیفیت باطنی گلیم تاثیرگزار خواهد بود.

 نحوه محاسبه شانه  گلیم فرش ماشینی:

 ابتدا گلیم فرش را به پشت کنید

 ده و شروع به شمردن گره ها در این ده سانت کنید.ده سانت از عرض گلیم فرش را جدا کر

 گره داشته باشیم. 33گره وجود دارد پس در این ده سانت باید  333با توجه به اینکه در هر متر عرضی گلیم فرش 

 نحوه محاسبه تراکم گلیم فرش ماشینی:

 ابتدا گلیم فرش را به پشت کنید

 گلیم فرش را جدا کرده و شروع به شمردن گره ها در این ده سانت کنید. ده سانت از طول

 گره داشته باشیم. 03گره وجود دارد پس در این ده سانت باید  033با توجه به اینکه در هر متر طولی  گلیم فرش 

 شناخت بهترین دستگاه بافنده گلیم فرش:

 •GRT 

 •ADR 

 •CRT 

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

 این دستگاه عالوه بر اینکه دقیقا همان شانه و تراکم را بدون کاستی روی گلیم فرش پیاده سازی میکند.

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

 شناخت بهترین وزن گلیم فرش:

 یک کیلو و نیم می باشد.بهترین وزن یک گلیم فرش بین یک کیلو تا 

وزن باالی گلیم فرش نشان بر این است که تراکم نخ بکار رفته در گلیم فرش بسیار زیاد می باشد و در نتیجه وزن گلیم فرش 

 باال می رود.

 شناخت بهترین رنگ بندی گلیم فرش:

 منظور از رنگ بندی گلیم فرش مربوط به دو نکته می شود:

 پالت رنگ بندی گلیم فرش 

 نگ زمینه گلیم فرشر 

 هرچه تعداد نخ رنگ بکار برده شده در گلیم فرش بیشتر باشد کیفیت ظاهری گلیم فرش زیاد تر است.

 کال رنگ بندی نخ گلیم فرش شش می باشد و اگر از این کمتر باشد گلیم فرش شما کیفیت ظاهری الزمه را نخواهد داشت.

 به اصطالح چل کتاب است و پرکاربرد تراست. همچنین رنگ زمینه گلیم فرش هرچه تیره تر باشد



 بعنوان مثال برای محیطی مانند آشپزخانه رنگ زمینه گلیم فرش سرمه ای مرغوب تر خواهد بود.

 زیرا رنگ های تیره گلیم فرش ، کثفی را بخود نشان نمی دهند.

 گلیم فرش آشپزخانه سرمه ای:

 معیار های گفته شده یاد بگیرید و خریداری کنید. اینکه بتوانید یک گلیم فرش با کیفیت را مطابق با

 با اینکه گلیم فرش بافت نازکی دارد براحتی یک دهه کامل برای شما عمر مفید خواهد داشت.

برای فرش اشپزخانه حتما از گلیم فرش سرمه ای استفاده کنید چرا که هم سبک است و هم انتخاب رنگ زمینه تیره در بافت 

 ای در سطح آشپزخانه را کمتر نشان می دهد.گلیم فرش آلودگی ه

 خرید گلیم فرش آشپزخانه سرمه ای:

 بهترین مکان برای خرید یک گلیم فرش مرغوب ، در شهر فرش کاشان می باشد.

 چرا که شهر فرش کاشان از دیر باز مهد بافت فرش دستباف و سپس فرش ماشینی بود.

 فرش و گلیم فرش در این شهر وجود دارد.لذا بهترین کارخانجات بافنده فرش و سجاده 

 همچنین شهر فرش کاشان دارای چهار شهرک صنعتی متمرکز در زمینه بافت فرش و محصوالت فرش می باشد.

 لذا هم می توان به کیفیت گلیم فرش کاشان اطمینان حاصل کرد و هم میتوان گلیم فرش ماشینی به قیمت عمده خریداری کرد.

 

 


