
 گلیم فرش ارزان قیمت:

 زمانی که بحث ارزان بودن کاالها مطرح شود بخصوص کاالهایی مانند فرش ماشینی و گلیم فرش که جز نیاز اول مردم هستند

 و نیز قیمت به نسبت باالیی دارند ، بحث گلیم فرش ارزان قیمت و فرش ارزان یک پیشنهاد وسوسه کننده می شود.

 یم فرش ، قیمت فرش و قیمت گلیم فرش را فدای کیفیت آنها می کنند.گاهی خریداران فرش و گل

 و لذا در نهایت از خرید گلیم فرش ماشینی خود رضایت کافی را نخواهند داشت.

 بنابراین در بحث خرید گلیم فرش باید مرحله به مرحله جلو رفت:

 کیفیت گلیم فرش 

 قیمت گلیم فرش 

 ناسیم:گلیم فرش را بش

 گلیم فرش ماشینی در دسته فرش فانتزی و فرش مدرن قرار می گیرد.

 یکی از زیباترین فرش های ماشینی در حال خاضر که باب سلیقه جوانان است گلیم فرش ماشینی می باشد.

 حتی صادرات گلیم فرش ماشینی بخصوص به کشور عراق نیز بسیار مورد استقبال قرار می گیرد.

 اتاق خواب ، بعوان فرش آشچزخانه ، بعنوان فرش راه پله و راه رویی ، پشتی و پادری می باشد. کاربرد گلیم فرش ها در

بافت گلیم فرش ماشینی کمی متفاوت از فرش ماشینی است چرا که دستگاه بافنده فرش ماشینی متفاوت از گلیم فرش ماشینی 

 است.

 فرش ماشینی است:لذا عوامل موثر بر کیفیت گلیم فرش متفاوت از 

 نخ خاب گلیم فرش 

 نخ تار و پود گلیم فرش 

 شانه گلیم فرش ماشینی 

 تراکم گلیم فرش ماشینی 

 رنگ بندی گلیم فرش 

 وزن گلیم فرش 

 نخ خاب گلیم فرش:

 نخ خاب ، نخ اصلی گلیم فرش و فرش ماشینی است.

 نخ خاب گلیم فرش در ظاهر و رویه گلیم فرش پیدا می باشد.

فرش می شود منظور نخ خاب گلیم فرش گلیم  نخ  خاب بسیار مهم می باشد و هر موقع حرف از لذا انتخاب بهترین جنس نخ

 است.

 رش ها ارتفاع نخ خاب پایین دارند و حالت موکت مانند دارند.گلیم ف

 در واقع گلیم فرش ها به فرش بدون پرز معروف اند.

 پرز دهی ندارد، نخ پلی استر می باشد.فاع نخ خاب می کاهد و در عین حال از ارت هلذا بهترین نخی ک

 اگر بین نخ پلی استر از نخ پلی استر هیت ست شده استفاده شود بهترین انتخاب خواهد بود.



 گلیم فرش افزایش پیدا می کند.طی عملیات هیت ست بر ضخامت و استحکام نخ افزوده می شود و در نتیجه استحکام 

 تار و پود گلیم فرش: نخ

فرعی گلیم فرش است اما لزوم استفاده از نخ تار و پود برای این است که  موجب استحکام نخ خاب  نخ تار و پود، جز نخ های 

 می شود.

 نخ تار و پود در جهت عمودی و افقی دور نخ خاب می پیچید و موجب استحکام نخ خاب می شود.

 لی استر برای نخ تار و پود استفاده می گردد.در گلیم فرش ها از نخ جوت و نخ پ

 اگر جنس نخ تار و پود را از پلی استر انتخاب کنیم بهتر خواهد بود.

 :گلیم فرش ماشینیشانه 

 شانه فرش و گلیم فرش به تعداد گره های بافت زده شده در عرض یک متر از گلیم گفته می شود.

 شه و ظاهر گلیم فرش است.شانه گلیم فرش تاثیر گزار بر وضوح طرح و نق

 در کل طرح های گلیم فرش ماشینی سنتی و هندسی هستند و بر گرفته شده از طرح های گلیم فرش دستباف هستند.

 لذا نقشه پیچیده و درهمی را از گلیم فرش شاهد نخواهیم بود.

 انتخاب شود. شانه برای گلیم فرش 0011شانه و  011در نتیجه لزومی ندارد که شانه باال مثل 

 خواهد بود. 011تا  011محدوده شانه یک گلیم فرش بین 

 تراکم گلیم فرش ماشینی:

 طول یک متر از گلیم است. تراکم گلیم فرش ، به تعداد گره های بافت زده شده در

 گلیم است.ر گزار بر تراکم و فشردگی یتراکم گلیم فرش همان طور که از نام ان مشخص است تاث

 تراکم گلیم فرش تاثیر گزار بر کیفیت باطنی گلیم خواهد بود.

 ش نخواهد بود.اما با توجه به شانه نه چندان باالیی از گلیم فرش ، لزومی به انتخاب تراکم باال برای گلیم فر

 خواهد بود. 0111تا  0111محدوده تراکم گلیم فرش بین 

 پالت رنگ بندی گلیم فرش:

 پالت رنگ بندی گلیم ، تعداد نخ های رنگی است که در بافت گلیم استفاده می شود.

 نخ های رنگی گلیم فرش با توجه به نقشه ساده گلیم فرش مانند فرش ماشینی زیاد نخواهند بود.

 خواهد بود. 0و  5خ های رنگی بافت شده در گلیم فرش بین محدود ن

 وزن گلیم فرش:

 وزن گلیم فرش یعنی وزن گلیم در یک متر آن 

 مسلما افزایش وزن گلیم نشان دهنده این موضوع خواهد بود که نخ بیشتری در بافت گلیم فرش استفاده شده است.

 و با زیاد شدن نخ گلیم فرش کیفیت گلیم فرش نیز بهتر خواهد بود.

 قیمت گلیم فرش ماشینی:



 عواملی که دخیل بر کیفیت گلیم فرش هستند مسلما بر قیمت گلیم فرش نیز تاثیر گزار خواهند بود.

 لذا کیفیت گلیم فرش را فدای قیمت گلیم فرش نکنید.

 ح است نوع خرید گلیم فرش می باشد.یک عامل مهمی که در قیمت گلیم فرش مطر

 روش های خرید گلیم فرش ماشینی

 روش های متفاوتی در خرید گلیم فرش وجود دارد از جمله:

 و یا خرید از تولیدی گلیم فرش خرید مستقیم گلیم فرش 

 و یا خرید از نمایشگاه های فروش گلیم فرش خرید غیر مستقیم گلیم فرش 

 دی گلیم فرش اما به شیوه اینترنتی و مجازیهمان خرید از تولی خرید اینترنتی گلیم فرش 

 خرید مستقیم از درب کارخانه بافنده گلیم فرش:

مسلما در خرید مستقیم از درب کارخانه هم از کیفیت گلیم فرش می توانید اطمینان حاصل نمایید. و هم اینکه قیمت گلیم فرش به 

 قیمت عمده و درب کارخانه ای خواهد بود.

له داشته باشد شما هزینه سفر و هزینه زمان زیاد را متقبل اما در خرید مستقیم اگر کارخانه گلیم فرش کیلومتر ها با شما فاص

 خواهید شد که این عامل به صرفه نخواهد بود.

 خرید غیر مستقیم از نمایشگاه های فروش گلیم فرش:

خرید غیر مستقیم یا خرید از نمایشگاه های فروش گلیم فرش دیگر شما نیاز به رفتن به درب کارخانه نخواهید داشت و در شهر 

 قیمت عمده نداشته باشید.خود اقدام به خرید گلیم فرش می کنید اما انتظار 

 خرید اینترنتی گلیم فرش:

 خرید اینترنتی گلیم فرش بدین شکل است که شما تولیدی های گلیم فرش را در فضای مجازی پیدا می کنید.

 در فضای مجازی طرح و نقشه گلیم فرش را انتخاب کرده و اقدام به خرید میکنید.

 عمده از تولیدی خواهد بود. اینگونه نه متقبل هزینه سفر و زمان می شوید و قیمت گلیم فرش به قیمت


