
 متری: 9گلیم فرش 

 گلیم فرش ماشینی در ادامه بافت گلیم فرش دستباف بوجود امد.

همچنین بدلیل بکار بردن الیاف مصنوعی در بافت گلیم  فرش ماشینی ، طبیعتا قیمت گلیم فرش ماشینی بسیار کمتر از قیمت گلیم 

 فرش دستباف خواهد بود.

 د داشته باشند.لذا خریداران براحتی می توانند یک گلیم فرش ماشینی را در منزل خو

 بدلیل الیاف مصنوعی موجود در گلیم فرش ماشینی ، انواع کیفیت ها از گلیم فرش ظاهر شد.

 متری باید مرغوبیت گلیم فرش را بتوانید تشخیص دهید. 9لذا هنگا خرید گلیم فرش 

 گلیم فرش دستباف

 گلیم یا گلیم فرش یا پالس ، دستبافته ای است که کمی متفاوت از فرش می باشد.

 پرز و پوست حیوانات تهیه می شود و بدون پرز است.گلیم فرش دستباف از 

 در واقع گلیم فرش به فرش بدون پرز معروف است.

 طرح های گلیم فرش متمایز از فرش هستند و نقشه گلیم فرش حاصل تصاویر ذهنی بافندگان ان است.

 ین سادگی بسیار چذاب است.بنابراین نقشه گلیم فرش در ع

 در واقع پایه نقشه گلیم فرش از نقوش هندسی و لوزی می باشد.

 بافت گلیم فرش دستباف بیشتر توسط عشایرنشینان عزیز می باشد که گلیم قشقایی بسیار معروف است.

در واقع عشایر نشینان چون مدام در حال کوچ هستند لذا شروع به بافت زیر اندازی کردند که اوال برایشان قابل حمل باشد و 

 سبک باشد.

 گلیم فرش ماشینی:

 و استقبال از گلیم ، گلیم فرش های ماشینی بافت زده شدند.بعد از گلیم فرش دستباف 

گلیم فرش ماشینی نیز باید ویژگی گلیم فرش دستباف را می داشت که اوال بدون پرز باشد و دوما نقشه های گلیم فرش دستباف را 

 اجرا کند.

 ز الیاف مصنوعی استفاده شود.تفاوت گلیم فرش ماشینی و گلیم فرش دستباف این است که در گلیم فرش ماشینی باید ا

در واقع بافت ماشینی گلیم فرش بدین صورت است که از دو جهت نخ بصورت عمودی و افقی بافت زده میشوند و در هم تنیده 

 می شوند و نتیجه اش گلیم فرش ماشینی می شود.

 :متری 9 کیفیت گلیم فرش

 بدلیل انواع الیاف مصنوعی و انواع دستگاه های بافنده گلیم فرش ، کیفیت های متفاوتی از گلیم فرش را شاهد خواهیم بود.

 م خرید گلیم فرش ماشینی باید بتوانیم گلیم فرش مرغوب را تشخیص دهیم.و هنگا

 عوامل مهم موثر بر کیفیت گلیم فرش که هنگام خرید گلیم فرش باید در نظر گرفته شود به شرح زیر است:

 نخ گلیم فرش 

 شانه گلیم فرش 

 تراکم گلیم فرش 



 وزن گلیم فرش 

  گلیم فرشثبات رنگ 

 نخ گلیم فرش:

 شود منظور نخ ریشه گلیم فرش است .زمانی که صحبت از نخ گلیم فرش می 

 کند. نخ گلیم فرش باید بدون پرز باشد و نیز حالت پشم و پفکی نداشته باشد که ارتفاع نخ خاب ایجاد

 در واقع نخ گلیم فرش باید بطوری باشد که حداقل ارتفاع بدون پرز را ایجاد کند.

 بهترین نخی که این ویژگی گلیم فرش را می توان ایجاد کند نخ پلی استر می باشد.

 اوال اینکه بافت نخ پلی استر پالستیکی و بدون پرز است.

آن کاسته می شود و بر کسشانیش افزوده می گردد و حداقل ارتفاع نخ  ثانیا اینکه نخ پلی استر اگر هیت ست شود از ضخامت

 خاب را ایجاد می کند.

 ویژگی نخ پلی استر مرغوب:

 عدم چین خوردگیو  چروک ناپذیری 

 خاصیت ارتجاعی و کشسانی باال 

 خاصیت رنگ پذیری و ثبات رنگ باال 

 براقیت نخ پلی استر و عدم کدری در بافت گلیم فرش 

 مقاومت در برابر هوامل بیولوژیک و عدم فساد و کپک در گلیم فرش 

 شانه گلیم فرش:

 شانه گلیم فرش نشان دهنده و تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری گلیم می باشد.

 شانه گلیم تعداد گره هایی است که در یک رچ افقی از گلیم فرش بافت زده می شود.

 بطوری که با افزایش شانه گلیم فرش بافت ریز تر و دستباف گونه تری را شاهد خواهیم بود.

 نیست. 0011و  0111ما در نقوش ساده گلیم فرش نیاز به شانه های باالی ا

 خواهد بود. 011تا  011شانه گلیم فرش محدود بین 

 باشد. 011شانه است حتما بررسی نمایید که گلیم فرش دقیقا  011اما اگر فروشنده گلیم فرش به شما گفت : گلیم فرش شما 

 سی کنیم؟را برر شانه 011 حال به چه شکل شانه گلیم فرش

 اوال گلیم فرش را به پشت کنید 

 دوما ده سانت از یک رچ افقی گلیم فرش را جدا کنید.

 سوما شروع به شمردن گره ها نمایید.

 گره را داشته باشد. 01در این ده سانت از رچ افقی حتما باید 

 تراکم گلیم فرش:

 ا تاثیر گزار بر کیفیت باطنی گلیم است.تراکم گلیم فرش باعث فشردگی نخ گلیم فرش می شود و لذ

 تراکم گلیم ، تعداد گره هایی است که در یک متر از رچ عمودی گلیم است.



 خواهد بود. 0111تا  011تراکم گلیم فرش محدود بین 

 اما شما باید توانایی تشخیص تراکم گلیم فرش خود را داشته باشید.

 را چگونه تشخیص دهیم؟ 0111راکم حال این سوال مطرح می شود که گلیم فرش با ت

 اوال گلیم فرش را به پشت کنید 

 گلیم فرش را جدا کنید. عمودی دوما ده سانت از یک رچ

 سوما شروع به شمردن گره ها نمایید.

 گره را داشته باشد. 011حتما باید  مودیعدر این ده سانت از رچ 

 خاصیت رنگ پذیری گلیم فرش:

 نخ رنگی را دارد. 0گلیم فرش در بافت خود حداقل 

 لذا ابتدا نخ گلیم فرش را رنگ می کنند 

 ثبات رنگ دارد بسته به دو عامل است:لیم فرش گاما اینکه تا چه حد 

 جنس نخ گلیم فرش :یک 

 نوع رنگ پذیری گلیم فرش :دو 

 و سوال مطرح می شود که چطور اطمینان کنیم که گلیم فرش ما ثبات رنگ دارد؟

 تنها با یک آزمایش ساده ، کافیست که پارچه نخی سفید را نم دار کنید و به روی گلیم فرش محکم بکشید.

 بی را دارد.اگر آثار رنگ روی پارچه باقی نماند متوجه می شود که گلیم فرش شما ثبات رنگ بسیار خو

 وزن گلیم فرش:

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

 همچنین هرچه وزن گلیم فرش مرغوب تر باشد مسلما بهتر خواهد بود.

 خ در بافت گلیم فرش بکار برده شده است.در واقع وزن سنگین گلیم فرش حاکی از این دارد که چه مقدار ن

 هرچه گلیم فرش دارای نخ تار و پود بیشتری باشد بهتر خواهد بود.

 که گلیم فرش ما نخ بیشتری دارد؟ اما چطور تشخیص دهیم

 اینکه گلیم فرش را وزن کنید.:یک 

هرچه تعداد نخ گلیم فرش بیشتر باشد سخت تر افت گلیم فرش را از هم باز کنید، اینکه با دو دست خود در خالف جهت ب:دوم 

 بافت گلیم فرش از هم باز خواهد شد و توخالی نخواهد بود.

 کلمات مرتبط :

قیمت متری ،  6م فرش ساوین ، گلیم فرش متری ، گلیم فرش ، گلیم ، گلیم فرش دستباف ، گلیم فرش ماشینی ، گلی 9گلیم فرش 

 خرید مستقیم گلیم فرش از کارخانه گلیم فرش فانتزی ، گلیم فرش دیجی کاال ، قیمت گلیم فرش رولی ، متری ،  00گلیم فرش 

 


