
 شینی ارزانخرید گلیم ما

 واژه ی فرش ماشینی ارزان و یا خرید گلیم ماشینی ارزان برای هر کسی یک پیشنهاد وسوسه کننده می باشد.

 .سعی کنید همه جانب را بررسی کنید حراج فرش ماشینی و یا گلیم فرش ماشینیاما زمان 

 زان و گلیم فرش ماشینی ارزان حتما مراحل زیر را خوب طی کنید:زمان خرید فرش ماشینی ار

 کیفیت گلیم فرش را مورد بررسی لرار دهید.مورد اول 

 مورد دوم لیمت گلیم فرش فانتزی را بررسی کنید.

 نوع خرید گلیم فرش ماشینی می باشد.مورد سوم 

در این مماله به بررسی سه مورد ذکر شده می پردازیم تا بتوانیم یک گلیم فرش ماشینی ارزان و در عین حال مرؼوب داشته 

 باشیم.

 کیفیت گلیم فرش ماشینیمورد اول: 

 در مورد کیفیت گلیم فرش هم کیفیت ظاهری و هم کیفیت باطنی گلیم فرش را بررسی کنید.

 عوامل دخیل بر کیفیت گلیم فرش عوامل مهم به شرح زیر است:در بین 

 ) کیفیت ظاهری وباطنی گلیم فرش ( جنس الیاؾ گلیم فرش ماشینی (1

 (فرش) کیفیت ظاهری گلیم  شانه گلیم فرش (2

 (فرشگلیم  ) کیفیت باطنی تراکم گلیم فرش (3

 ( فرش ) کیفیت باطنی گلیم وزن گلیم فرش (4

 گلیم (و ظاهری ) کیفیت باطنی  دستگاه بافنده گلیم فرش (5

 ) کیفیت ظاهری گلیم ( پالت رنگ بندی گلیم فرش (6

 (فرش ) کیفیت باطنی گلیم ثبات رنگ گلیم فرش (7

 ) کیفیت ظاهری و باطنی گلیم ( درجه بندی کیفی گلیم فرش (8

 مه مماله ذکر می کنیم.در مورد عوامل ذکر شده توضیحات مفصلی را ادا

 جسن الیاؾ گلیم فرش ماشینی:

 گلیم فرش ماشینی باید هم تراز با گلیم فرش دستباؾ باشد.

 می باشد. تاما از نظر ظاهر و نوع بافت با هم متفاو، شینی می باشدانداز مانند فرش ماگلیم فرش با اینکه یک زیر 

 تفاوت فرش و گلیم فرش:

 م فرش ها بافت بدون پرز می باشد.گلی

 ارتفاع خاب گلیم فرش کم می باشد در نتیجه بسیار نازک است.

 .نمشه گلیم فرش بسیار ساده تر با طرح های هندسی می باشد

 لذا الیاؾ گلیم فرش ماشینی به گونه ای باید باشد که اوال بدون پرز باشد و ثانیا نازک باشد.

 تنها الیافی که این ویژگی را برای گلیم فرش ماشینی ایجاد می کند ، الیاؾ پلی استر می باشد.

 ست است که در بازار فرش الیاؾ بهتر از پلی استر پیدا می شود مانند نخ اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده در



اما تنها الیافی که برای گلیم فرش مناسب می باشد الیاؾ پلی استر می باشد که هم گلیم را نازک می کند و هم به گلیم فرش بافت 

 بدون پرز می باشد.

 شانه گلیم فرش :

 لیم فرش و فرش به تعداد گره ها در یک واحد از عرض گلیم گفته می شود.شانه گ

 شانه گلیم فرش ، تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری گلیم فرش می باشد.

 بطوری که با افزایش شانه در گلیم فرش کیفیت ظاهری گلیم فرش بهتر می شود.

 فرش دستباؾ گونه تری خواهیم داشت.با زیاد شدن شانه گلیم فرش ، گلیم 

 .نیاز به شانه باال نمی باشد چرا که نمشه گلیم فرش ساده می باشد ماشینی گلیم فرشاما در 

 تراکم گلیم فرش:

 تراکم گلیم فرش و فرش تعداد گره ها در یک واحد از طول گلیم فرش می باشد.

 فرش می باشد. تراکم گلیم فرش ، تاثیر گزار بر کیفیت باطنی گلیم

 تراکم گلیم فرش ، تاثیر گزار بر کیفیت باطنی گلیم فرش است.

 ی که با افزایش تراکم گلیم ، فشردگی نخ خاب بیشتر می شود و بافت گلیم مستحکم تر می شود.طورب

 نیست. 2222بدلیل شانه نسبتا پایین در سطح گلیم فرش ، نیاز به انتخاب تراکم های باالی 

 وزن گلیم فرش:

 یک در یک متر از گلیم فرش محاسبه می شود. حدوزن گلیم فرش در وا

 وزن باالی گلیم فرش نشان دهنده ، ممدار نخ بیشتر در بافت گلیم فرش ماشینی می باشد.

 .بطوری که هرچه وزن گلیم فرش بیشتر باشد ، گلیم فرش مرؼوب تر خواهد بود

 م فرش:دستگاه بافنده گلی

GRT 

 •ADR 

 •CRT 

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

 .هرچه دستگاه بافنده و تولیدی گلیم فرش پیشرفته تر باشد 

 اول اینکه نمشه بهتری را روی گلیم فرش پیاده سازی میکند.

 .ن کیم و کاستی پیاده سازی می کنددوم اینکه شانه و تراکم را دلیما بدو

 گلیم فرش تزریك می کند و موجب مرؼوبیت گلیم فرش می شود.سوم اینکه یک واحد پود بیشتر به 

 پالت رنگ بندی گلیم فرش:

 پالت رنگ بندی گلیم فرش ، نخ های رنگی بافت زده شده در گلیم فرش ماشینی هستند.



 بود.مسلما هرچه نخ های رنگی در بافت گلیم فرش بیشتر باشد ، گلیم فرش زیباتری را شاهد خواهیم 

 ثبات رنگ گلیم فرش:

 چیزی که مهم تر از پالت رنگ بندی گلیم فرش است ، ثبات نخ های رنگی گلیم فرش است.

 ثبات رنگ بندی گلیم فرش بر می گردد به مرحله رنگ رزی گلیم فرش

 زی شود.باید وارد مرحله رنگ ر بی رنگ هستند و و گلیم فرشنخ های خام در بافت فرش 

 ولی اگر بخوبی رنگ رزی نشود و ثبات رنگ ندارد.

 پیش بروید:ی زیر برای چک کردن ثبات نخ های رنگی گلیم فرش کافیست به شیوه 

 ابتدا یک پارچه نخی سفید نمناک برداشته و محکم روی سطح گلیم فرش بکشید.

 گلیم فرش ثبات ندارند و مولع شست و شو گلیم فرش حتما از بین می رود.های  رنگ روی پارچه پس داد ، رنگاگر 

 درجه بندی گلیم فرش:

هر محصولی یک درجه کیفی دارد ، مسلما شما در خرید گلیم فرش ماشینی ، می بایست گلیم فرش درجه یک را تشخیص دهید 

 و انتخاب کنید.

 های زیر را باید دارا باشد: گلیم فرش ماشینی درجه یک ویژگی

 و عدم استفاده از نخ های معمولی بطوری که در بافت گلیم فرش حتما از نخ پلی  انتخاب بهترین نخ برای گلیم فرش

 استر هیت ست شده استفاده گردد.

 و کاستیبدون کمی  پیاده سازی دلیك شانه و تراکم 

  عدم تکرار سیلندر در نمشه گلیم فرش چرا که دستگاه های بافنده بی کیفیت نمی توانند یک لسمت از نمشه را درست

 پیش ببرند و در نتیجه یک لسمت نمشه مدام تکرار می شود.

 .ابعاد گلیم فرش از حد استاندارد و تعیین شده آن خارج نشود 

 اضافی ارتفاع یکدست نخ های خاب بدون کسری و 

  جای خالی نباید در بافت گلیم فرش پیدا باشد و خلوت باشد.و این اتفاق زمانی رخ می دهد مه مولع بافت ، نخ خاب

 پاره می شود.

 .سوختگی و تیػ خوردگی در بافت گلیم فرش رویت نشود 

 شود و سپس بافنده  دو دستی در نمشه گلیم رخ ندهد و این اتفاق زمانی رخ می دهد که نصؾ گلیم فرش بافت زده می

 دستگاه تعویض می شود و یا شیفتش تؽییر می کند.

 : بررسی لیمت گلیم فرش ماشینیمورد دوم

 عواملی که بر لیمت گلیم فرش تاثیر گزارند تا حدودی همان عوامل موثر بر کیفیت گلیم فرش هستند.

 همچنین پیشنهاد تولیدی گلیم فرش مسجدی در ارتباط با عوامل موثر بر لیمت گلیم فرش را برای شما ذکر می کنیم.

 نخ گلیم فرش (1

 نمره نخ گلیم فرش (2

 شانه و تراکم گلیم فرش (3

 رنگ بندی گلیم فرش (4

 متراژ گلیم فرش (5

 نخ گلیم فرش:

 پیشنهاد می شود که در انتخاب نخ گلیم فرش بسراغ نخ های اکرولیک هیت ست شده و یا پلی استر هیت ست شده بروید.



 لیمت را فدای کیفیت نکنید. نخ و مواد اولیه کیفیت  ه در انتخابو هیچگا

 مسلما که با انتخاب نه های هیت ست شده لیمت گلیم فرش ماشینی بیشتر خواهد شد.

 حال این سوال مطرح می شود که واژه ی هیت ست شده به چه معناست؟

 هیت ست شدن الیاؾ دو کار مهم را انجام می دهد

 نخ کاسته می شود و دوم اینکه بر استحکام و فشردگی نخ افزوده می شود. یک اینکه از ضخامت

با لرار دادن نخ و الیاؾ به دستگاه و تحت گرما و فشار زیاد لرار دادن ال به چه شکل این دو ویژگی به الیاؾ وارد می شود ، ح

 الیاؾ عملیات هیت ست شن انجام میگیرد.

 شانه گلیم فرش:

 همانطور که گفتیم طیؾ شانه های گلیم فرش زیاد نمی باشد و محدود است.

 متداول در بافت گلیم فرش:شانه های 

 322 

 442 

 522 

 پس سعی کنید باالترین شانه را برای گلیم فرش انتخاب کنید.

 والعی گلیم فرش ماشینی: یص شانهختش

 ابتدا گلیم فرش را به پشت کنید چرا که در پشت گلیم فرش بدلیل نداشتن ارتفاع نخ خاب گره ها راحت لابل شمردن هستند.

 گره خواهید داشت. 5222گلیم ،  از عرضشانه شما در یک متر   522برای گلیم فرش 

 گره را داشته باشید. 52فرش باید پس در ده سانت از طول گلیم 

 

 تراکم گلیم فرش:

 تراکم گلیم فرش نیز طیؾ بسیار گسترده ای مانند فرش ماشینی ندارد.

 تراکم های متداول در گلیم فرش:

 522 

 532 

 562 

 582 

 622 

 642 

 682 

 722 

 752 

 توجه به باال نبودن عدد تراکم سعی کنید باالترین تراکم را برای گلیم فرش انتخاب کنید. در انتخاب تراکم با

 یص تراکم والعی گلیم فرش ماشینی:ختش



 ابتدا گلیم فرش را به پشت کنید چرا که در پشت گلیم فرش بدلیل نداشتن ارتفاع نخ خاب گره ها راحت لابل شمردن هستند.

 گره خواهید داشت. 752شانه شما در یک متر طول گلیم ،  752برای گلیم فرش 

 گره را داشته باشید. 75فرش باید پس در ده سانت از طول گلیم 

 رنگ بندی گلیم فرش:

 به شرح زیر است: گلیم فرش ماشینی  متداول رنگ بندی

 5 رنگ 

 6 رنگ 

 8 گرن 

 رنگ انتخاب های خوبی هستند. 8و  6در انتخاب رنگ بندی گلیم فرش 

 متراژ گلیم فرش:

 لیمت گلیم فرش بر اساس واحد و اندازه یک در یک از گلیم فرش محاسبه می شود.

 د و لیمت گلیم فرش افزایش خواهد داشت.و مسلما که با افزایش متراژ متفابال نخ استفاده شده در گلیم فرش ماشینی بیشتر می شو

 مورد سوم: بررسی نوع خرید گلیم فرش

 کال نوع خرید گلیم فرش بر سه وجه است:

 خرید از تولیدی گلیم فرش 

  خرید از نمایندگی های معتبر 

 خرید از دالالن 

 خرید اینترنتی گلیم فرش 

 

 گلیم فرش: خرید از تولیدی

 گلیم فرش ، بهترین راه و مطمئن ترین راه برای خرید گلیم فرش می باشد. مسلما خرید از تولیدی

 هم از نظر کیفیت گلیم فرش خاطر جمع هستند و هم از نظر لیمت گلیم فرش که به لیمت عمده و بدون واسطه گری است.

 ت گلیم فرش به شرح زیر است:تولیدی های معتبر در زمینعه باف

 گلیم فرش ساوین 

 گلیم فرش ماشینی کاشان 

 خرید از نمایندگی های معتبر:

ر فروش گلیم فرش را شناسایی رش و کارخانه بافنده گلیم ندارد ، سعی کنید نمایندگی های معتباگر دسترسی به تولیدی گلیم ف

 کرده و الدام به خرید گلیم فرش نمایید.

در این روش خرید گلیم فرش ، درست است که از کیفیت گلیم فرش مطمئن هستید ولی لیمت گلیم فرش از نمایندگی لیمت عمده و 

 تولیدی نخواهد بود.

 نمایندگی هایی معتبر فروش گلیم فرش:



 گلیم فرش دیجی کاال 

 گلیم فرش شهر فرش 

 گلیم فرش آلای فرش 

 خرید از دالالن فروش گلیم فرش:

 مسلما تعداد دالالن فروش فرش وگلیم فرش بسیار بیشتر از تعداد تولیدی های گلیم فرش است.

 در نتیجه پیدا کردن دالالن فروش گلیم بسیار راحت و بدون زحمت است.

ز کیفیت گلیم خود خاطر جمع باشید و همچنین لیمت گلیم فرش از دالالن حتی از لیمت گلیم فرش از اما در این روش نه ا

 نمایندگی ها بیشتر است.

 خرید اینترنتی گلیم فرش:

 بهترین روش ، به صرفه ترین روش ، در خرید گلیم فرش خرید اینترنتی می باشد.

 باشد.اما به شرطی که خرید اینترنتی گلیم فرش از تولیدی 

 فروش گلیم خود را دارد.و شبکه های اجتماعی  فروشگاهی با پیشرفت تکنولوژی مسلما عر تولیدی گلیم فرشی سایت

 پس کافیست تولید های گلیم فرش را در فضای مجازی پیدا کنید.

 به لیمت تولیدی دریافت خواهید کرد.ینگونه گلیم فرش را درب منزل ا

 زمان و راه درب منزل از تولیدی دریافت می کنید.وشی هوشمند و بدون صرؾ هزینه ر والع گلیم فرش را تنها با یک گد

 جمع بندی پایانی مماله خرید گلییم ماشینی ارزان:

به شرح  و در عین حال به صرفه پیشنهاد شرکت گلیم فرش مسجدی مستمر در شهر فرش کاشان برای خرید گلیم فرش مرؼوب

 زیر است:

 شد.و با کیفیت درجه یک می با 8و رنگ بندی  722و تراکم  522با شانه گلیم فرش با نخ پلی استر هیت ست شده 

 کلمات کلیدی:

گلیم ، گلیم فرش ، گلیم فرش ماشینی ، لیمت گلیم فرش ماشینی ، خرید گلیم فرش ، گلیم فرش ساوین ، گلیم آشپزخانه ، گلیم فرش 

 آشپزخانه ، لیمت گلیم فرش راه پله ، گلیم فرش فانتزی ، گلیم فرش دیجی کاال ، گلیم فرش آبی


