
 گلیم آشپزخونه:

 امروزه در زمینه خرید فرش ، خرید گلیم فرش مورد توجه لرار گرفته شده است.

 در والع سه مورد از خصوصیات برتر گلیم آشپزخونه نسبت به خرید فرش به شرح زیر است:

 بدلیل بافت ساده گلیم فرش آشپزخانه ، در دسته فرش مدرن لرار گرفته است.

ست و هم آلودگی کمتر به بافت آن نفوذ می کند و این ویژگی باعث کاربردی شدن گلیم بدلیل بافت فشرده گلیم فرش هم سبک تر ا

 فرش شده است.

بدلیل نخ های بکار رفته در بافت گلیم فرش ابتدا اینکه پرزدهی ندارد و بوی نامطبوع مواد شیمیایی نمی دهد و براق بوده که 

 بافت زیبایی را به گلیم فرش می دهد.

 کاربرد گلیم فرش:

 کاربرد گلیم فرش بدلیل بافت متفاوت ان از فرش ماشینی کمی متفاوت است.

 گلیم فرش ها بیشتر جنبه کاربردی دارند و بهترین انتخاب برای فرش آشپزخانه هستند

بدلیل خصوصیاتی که از گلیم فرش ذکر کردیم بافت آن فشرده است و آشپزخانه که محل پخت و پز و آلودگی است بهترین  

 خواهد بود. انتخاب

همچنین بدلیل اینکه در زمینه اندازه تنوع باالیی دارند و بسیار سبک هستند و نیز بدلیل طرح و نمش سنتی آن بهترین انتخاب 

 برای مناز کوچک و مدرن هستند.

 آشپزخونه: فرشمشخصات 

 می توان نام برد به شرح زیر است:که جز اصلی ترین شاخصه های کیفیت گلیم فرش مشخصات فنی که برای گلیم فرش 

 جنس نخ خاب 

 تار و پود جنس نخ 

 شانه و تراکم 

 دستگاه بافنده گلیم 

 زن گلیم فرشو 

 همچنین اینکه فرش و گلیم فرش را برای کجای منزل و خانه انتخاب می کنیم بسیار به ما در انتخاب فرش کمک می کند.

 شانه به سبک سنتی استفاده کرد. 0011بعنوان مثال برای فرش اتاق کودک نمی توان از فرش 

 یکی از مکان های مهم منزل آشپزخانه می باشد ، آشپزخانه بعنوان للب منزل شناخته می شود.

 یک بانوی ایرانی تمام ولت خود را تمریبا در آشپزخانه سپری می کند.

همچنین آشپزخانه بعنوان محلی برای طبخ و پخت غذا بسیار تمیز و مرتب باید باشد و در عین حال مدام محل شلوغی و آلودگی 

 است.

 آشپزخانه بسیار مهم است. ان یک عضو مهم در دکوراسیونفرش آشپزخانه بعنوانتخاب لذا 

 اید ویژگی های زیر را داشته باشد:لذا انتخاب فرش آشپزخانه ب

 اد غذایی شود.فرش آشپزخانه پرزدهی نداشته باشد که وارد مو 

 .فرش آشپزخانه بوی مواد شیمایی ندهد 

  فرش آشپزخانه براحتی مفروش گردد و براحتی شست و شو داده شود 



 .فرش آشپزخانه بسیار سبک باشد 

 .فرش آشپزخانه زبری نداشته باشد 

 

 لذا با توجه به نکات فوق انتخاب گلیم فرش بعنوان فرش آشپزخانه بهترین انتخاب خواهد بود.

 

 کیفیت گلیم آشپزخونه:

 

ه ذکر کردیم گلیم فرش و فرش تمریبا شبیه به یکدیگر هستند و لذا عوامل اصلی دخیل بر کیفیت گلیم فرش همان طور ک

 تمریبا مانند فرش است.

 شاخصه های مهم در کیفیت گلیم آشپزخونه چه کیفیت ظاهری و چه کیفیت باطنی به شرح زیر است:

 

 جنس نخ خاب 

 تار و پود جنس نخ 

 شانه و تراکم 

 دستگاه بافنده گلیم 

 وزن گلیم فرش 

 مورد بررسی لرار می دهیم.در زیر تک تک موارد نام برده شده را 

 جنس نخ خاب گلیم فرش:

 گلیم فرش نیز مانند فرش در بافت آن از سه نوع نخ استفاده می شود:

 نخ خاب 

 نخ تار و پود 

 درصد بافت گلیم را تشکیل می دهد. 01نخ خاب بعنوان نخ اصلی بافت شده در گلیم فرش محسوب می شود. که 

 است که در ظاهر گلیم فرش ماشینی رویت می شود.در الع نخ خاب گلیم فرش همان نخی 

بدلیل بافت متفاوت گلیم فرش از فرش ماشینی و بافت فشرده و متراکم گلیم فرش ، نخ اکرولیک هیت ست شده انتخاب خوبی 

 برای گلیم فرش نخواهد بود.

 لذا بهترین نوع نخ برای این نوع بافت گلیم فرش به نخ پلی استر می توان اشاره کرد.

این نخ پرزدهی ندارد ، رنگ پذیری خوبی دارد و ظاهر برالی را به گلیم فرش می دهد. و در عین حال گلیم فرش سبکی 

 خواهید داشت.

 نخ تار و پود گلیم فرش:

 ی فرعی در بافت گلیم فرش ، نخ تار و پود می باشد.اسایر نخ ه

 .نخ ها در گلیم فرش نیستیماین نخ در باطن گلیم فرش لرار دارد و ما لادر به رویت  این 

 نخ تار و پود هر دو موجب استحکام به نخ خاب و در نتیجه استحکام به گلیم فرش می شوند.

 نخ تار در جهت عمودی و نخ پود در جهت افمی موجب استحکام به گلیم فرش ماشینی می شد.

 بهترین جنس نخ تار و پود برای یک گلیم فرش آشپزخانه ، نخ پنبه می باشد.

 شانه و تراکم:



 ماشینی در زمینه نمشه باید کامال شبیه به گلیم فرش دستباف باشد. گلیم فرش

 نمشه های گلیم فرش دستباف ، نمشه های ساده و با اشکال هندسی هستند.

 لذا در نمشه گلیم فرش یک نمشه پیچیده با گل های در هم نخواهیم داشت.

 خواهد بود. 011تا  011بین لذا نیاز نیست که شانه گلیم فرش باال باشد ، اکثر شانه گلیم فرش 

 خواهد بود. 0011تا  0011و نیز تراکم گلیم فرش بین 

 شانه گلیم فرش باعث پیاده سازی بهتر نمشه گلیم فرش و وضوح نمشه گلیم فرش می شود.

 و تراکم گلیم فرش موجب تراکم و فشردگی هرچه بیشتر نخ خاب گلیم آشپزخونه می شود.

 دستگاه بافنده گلیم فرش:

 لیل بافت متمایز گلیم فرش نسبت به فرش  دستگاه بافنده گلیم فرش نیز با دستگاه بافنده فرش ماشینی متفاوت خواهد بود.بد

مسلما هرچه دستگاه بافنده گلیم فرش جدیدتر باشد ، گلیم فرش ما هم از نظر کیفیت ظاهری و هم از نظر کیفیت باطنی جنس 

 بهتری خواهد داشت.

 نام دستگاه های بافنده گلیم فرش به شرح زیر است:

• GRT 

• ADR 

• CRT 

 .می باشد CRT از میان دستگاه های بافنده بهترین دستگاه بافنده گلیم فرش ماشینی ، دستگاه

بجای یک واحد پود ، دو واحد پود به گلیم فرش تزریك می کند که باعث ضخامت و اسحکام هرچه  CRTدر والع دستگاه بافنده 

 بیشتر گلیم فرش ماشینی می شود.

 وزن گلیم فرش:

 وزن گلیم فرش بر اساس یک متر از گلیم فرش محاسبه می شود.

 یک تا یک و نیم کیلو خواهد بود. وزن یک متر از گلیم فرش ماشینی بین

 رش دارد.مسلما افزایش وزن گلیم فرش نشان از مرغوبیت گلیم ف

و گلیم فرش مستحکم تر و ضخیم  افزایش وزن گلیم فرش نشان می دهد نخ بیشتری در بافت گلیم فرش استفاده شده است. لذا 

 تری را خواهیم داشت.

 


