
 خرید اینترنتی گلیم فرش کاشان:

 گلیم فرش امروزه بدلیل روی اوردن مردم به سبک و سیلق سنتی بسیار پرفروش شده است.

 ابتدا که گلیم فرش دستباف خریداری می شد ، شرکت های فرش ماشینی نیز به سراغ فرشی با طرح و نقش گلیم دستباف رفتند.

 مزیت گلیم فرش ماشینی نسبت به گلیم فرش دستباف در دو چیز بود:

 ه بافت گلیم فرش ماشینی زود انجام می شدپروس. 

 .قیمت گلیم فرش ماشینی بسیار به صرفه تر و کمتر از گلیم فرش دستباف بود 

 لذا مردم عالوه بر خرید گلیم فرش بسراغ برندهای معروف بافت گلیم فرش رقتند.

 گلیم فرش کاشان می باشد. ده استیکی از برندهای معروفی که امکان خرید اینترنتی گلیم فرش را برای شما مهیا نمو

لذا شما باید در فضای مجازی اقدام به خرید اینترنتی گلیم فرش کاشان نمایید که هم از نظر کیفیت حرف اول را میزند و هم از 

 نظر قیمت به قیمت عمده خواهد بود.

 خرید گلیم فرش:

یچ اشکالی ندارد. اما باید بتوانید کیفیت گلیم فرش مرغوب را گر در پی خرید گلیم فرش ماشینی از هر برندی هستید ، ها

 تشخیص دهید.

 .یکسری عواملی موثر بر کیفیت گلیم فرش هستند که ما به شما نحوه شناخت و تشخیص این عوامل را آموزش می دهیم 

 موثر بر کیفیت گلیم فرش ماشینی: از جمله ی عوامل

 شانه و تراکم گلیم 

 گلیم خاب جنس نخ 

 نمره نخ گلیم 

 ود گلیمپ 

 تعداد رنگ گلیم 

 دستگاه بافنده گلیم 

 شانه و تراکم گلیم:

 شانه و تراکم گلیم جز عواملی هستند که هم موثر بر کیفیت ظاهری گلیم می باشند و هم موثر بر کیفیت باطنی گلیم فرش هستند.

 لیم فرش است.شانه گلیم فرش مستقیم اثر گزار بر ظاهر و کیفیت پیاده سازی نقشه گ

 بطوری که با افزایش شانه گلیم فرش ، یک نقشه ریز بافت و واضح از گلیم فرش را شاهد خواهیم بود.

 تراکم گلیم فرش تاثیر گزار بر تراکم و فشردگی نخ خاب یا همان نخ اصلی گلیم فرش است.

 م بود.بطوری که با افزایش تراکم گلیم فرش بافت متراکم تری را از گلیم شاهد خواهی

 : 0666و تراکم  066با شانه  نحوه تشخیص  شانه و تراکم در گلیم فرش

 شانه گلیم فرش تعداد گره های گلیم فرش در یک متر افقی گلیم می باشد.

 تراکم گلیم فرش تعداد گره های گلیم فرش در یک متر عمودی گلیم فرش می باشد.

افقی گلیم فرش را جدا کنید و شروع به شمردن گره ها کنید بهتر است این کار را از  برای حساب کردن شانه ده سانت از ردیف

 گره داشته باشید. 06باید شما در این ده سانت  گره ها واضخ تر است انجام دهید. پشت گلیم فرش که



گلیم فرش را جدا کنید و شروع به شمردن گره ها کنید بهتر است این کار را  عمودی ده سانت از ردیف تراکمبرای حساب کردن 

 گره داشته باشید. 066در این ده سانت باید  گره ها واضخ تر است انجام دهید. از پشت گلیم فرش که

 

 جنس نخ گلیم فرش:

 بافت گلیم فرش مانند بافت فرش ماشینی نیست چون دستگاه بافنده گلیم فرش متفاوت از دستگاه بافنده فرش ماشینی است.

و این بدلیل این است که گلیم فرش ها باید حالت موکت مانند داشته باشند و بافتی شبیه به گلیم دستباف بدون ارتفاع زیاد نخ خاب 

 شند.را داشته با

لذا بهترین نخ مورد بافت در گلیم فرش ماشینی که می تواند بافتی یکدست و با ارتفاع کم نخ خاب به ما بدهد ، نخ پلی استر می 

 باشد.

 نخ گلیم فرش:نمره 

 می باشد.نخ خاب گلیم فرش  نمره زمانی که از نمره و یا شماره نخ گلیم فرش صحبت می کنیم منظور ما

 پس منظور ما نمره نخ پلی استر می باشد.

 د.نمره نخ گلیم فرش و یا فرش هرچه بیشتر باشد شاهد ظرافت بیشتری در طرح و نقشه فرش و گلیم فرش خواهیم بو

شانه نمره نخ کمتری را شاهد  066است و در گلیم فرش  10تا  01شانه نمره نخ پیزی بین  066بطوری گه در گلیم فرش 

 خواهیم بود.

 پود گلیم فرش:

 در بافت آن ها مواجهیم از جملهکاصلی کال چه در بافت فرش ماشینی و چه در بافت گلیم فرش ماشینی ما با سه نوع نخ 

 نخ خاب 

 نخ تار 

 نخ پود 

 نخ خاب که همان نخ اصلی و نخی است که به چشم دیده می شود و هشتاد درصد بافت گلیم فرش را تشکیل می دهد.

 وظیف ی دو نخ دیگر استحکام بخشیدن  به نخ خاب می شاد.

تحکام گلیم فرش نخ تار با پرکردن فضای عمودی گلیم فرش و نخ پود با پر کردن فضای افقی گلیم فرش موجب فشردگی و اس

 می شود.

 لذا جنس نخ پود و نخ تار بسیار مهم می باشد ، بهترین نوع جنس نخ تار و پود گلیم فرش پنبه می باشد.

 سعی کنید متوجه شوید که بجای نخ پنبه بعنوان نخ پود از نخ جوت که حالت گونی مانند دارد استفاده نشده باشد.

 تعداد رنگ گلیم فرش:

ه در ظاهر گلیم فرش جز عاملی است ک شگ گلیم فرش یا بهتر بگوییم تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در گلیم فرتعداد رن

 تاثیر می گزارد.

تر و خوش آب و رنگ تری خواهیم  و هرچه تعداد نخ های رنگی در بافت گلیم فرش بیشتر باشد ما شاهد گلیم فرش خوش نقش

 بود.

 دستگاه های بافنده گلیم فرش:



 همان طور که ذکر کردیم بدلیل بافت متفاوت فرش ماشین و گلیم فرش ماشینی ، دستگاه های بافنده این دو نیز با هم متفاوت اند.

 •GRT 

 •ADR 

 •CRT 

 می عمل ماشینی فرش گلیم بافت در بهتری کیفیت با CRT دستگاه که گفت میتوان ، فرش گلیم بافنده های دستگاه این میان از که

 .کند

ای بافنده جدید دو الیه پود به گلیم تزریق می دستگاه بافنده پیشرفته نه تنها موثر بر ظاهر گلیم فرش خواهد بود بلکه دستگاه ه

 کنند که موجب استحکام هرچه بیشتر گلیم فرش می باشد.

 

 خرید گلیم فرش:

 خرید گلیم فرش نیز مانند خرید فرش ماشینی به شکل وشیوه های متفاوتی خواهد بود از جمله:

  خرید مستقیم 

 خرید با واسطه 

 خرید اینترنتی 

مسلما خرید مستقیم از درب کارخانه بسیار مطمئن و خاطر جمعانه خواهد بود چرا که هم از نظر کیفیت می توانید از نزدیک 

 اشید.شاهد بافت گلیم فرش ب

 کارخانه ای مستقبم خواهید داشت. و هم از نظر قیمت یک قیمت درب

 :خرید اینترنتی گلیم فرش کاشان

 یک را ساده تری از خرید گلیم فرش وجود دارد بنام خرید اینترنتی گلیم فرش

 در خرید اینترنتی گلیم فرش به چه صورت باید عمل کرد؟

 گلیم فرش باشید.اینترنتی یک برند معتبر بافنده  ما اول از همه باید دنبال آدرسش

 در اینجا نمونه ای از برندهای معتبر گلیم فرش را ذکر میکنیم:

 گلیم فرش کاشان 

 گلیم فرش تبریز 

 گلیم فرش مشهد 

 گلیم فرش ساوین 

 گلیم فرش دیجی کاال 

تنها کافیست ادرس اینترنتی این برندهای معتبر را پیدا کرده و اقدام به خرید اینترنتی گلیم فرش دون صرفه هزینه و صرف 

 زمان رفت و امد کنید.


