
 کناره گلیم فرش ماشینی:

 گلیم یا گلیم فرش بعنوان یکی از قدیمی ترین زیر اندازهای بشر بوده است.

 بافت گلیم یا گلیم فرش یک نوع بافت بسیار ساده است.

 بطوری که در بافت گلیم فرش نخ تار و پود را یکی در میان از ال به الی هم رد می کنند.

 طبیعی استفاده می شد. در بافت گلیم فرش از نخ های رنگی

 لذا در بافت گلیمم فرش تنوع رنگ بندی نخواهیم داشت.

 اغلب رنگ های گلیم فرش دستباف : کرم ، مشکی ، سفید می باشد.

 بعدها با ماشینی شدن بافت گلیم فرش انواع طرح و رنگ واندازه گلیم فرش روانه بازار فرش شدند.

 گلیم فرش ماشینی استفاده می شد.بطوری که از گلیم فرش ها بعنوان کناره 

 تاریخچه گلیم فرش دستباف:

 انسان های اولیه از پوست حیوانات بعنوان پوشش وگرم کردن استفاده می کردند.

 بعدها یاد گرفتند که در کنار پوشش و لباس از پوست و پشم و پرز حیوانات زیر انداز بافت بزنند.

 معروف است. گلیم بعنوان زیرانداز و یا فرش بدون پرز

 چرا که در بافت زیر انداز از پوست و پرز جیوانات بجای پشم استفاده می شد.

 اینگونه یک بافت نازک و در عین حال سبک و قابل حمل و کاربردی از گلیم را شاهد خواهیم بود.

 گلیم فرش ماشینی:

 در دنیای امروز گلیم فرش ماشینی توسط ماشین آالت بافت زده می شود.

 که گلیم فرش ماشینی براحتی جای گلیم فرش دستباف را پر کرده است. بطوری

 چرا که همان طرح و نقشه و جنس گلیم فرش دستباف در قالب گلیم فرش ماشینی پیاده سازی می شود.

 اشت.و نیز بدلیل تولید انبوع گلیم فرش ماشینی یک قیمت به صرفه تر و مناسب تری را نسبت به گلیم فرش دستباف خواهد د

به همین دلیل افرادی که اقتصاد مالی قوی ندارند و توان مالی خرید گلیم فرش دستباف را ندارند، براحتی برای خرید گلیم فرش 

 ماشینی کاشان اقدام می کنند.

 گلیم فرش ماشینی باید بگونه ای باشد که هم مشابه به جنس گلیم فرش دستباف باشد.

باشد و ثانیا نقشه گلیم فرش دستباف که یک نقشه ساده باف و طرح هندسی است را پیاده سازی یعنی اوال بافتی بدون پرز داشته 

 کند.

 و هم طرح و نقشه گلیم فرش دستباف را داشته باشد.

 کاربرد گلیم فرش ماشینی:

 ده سازی می باشد:بدلیل بافت ماشینی گلیم فرش براحتی هر طرح و نقشه و هر اندازه و سایزی براحتی روی گلیم فرش قابل پیا

 از جمله کاربردهای گلیم فرش ماشینی:



 گلیم فرش آشپزخانه 

 گلیم فرش راه رویی 

 کناره گلیم فرش ماشینی 

 پشتی و پادری گلیم فرش 

 کیفیت گلیم فرش ماشینی:

 بدلیل انواع الیاف مصنوعی که در بازار فرش وجود دارد و همچنین انواع دستگاه های بافنده گلیم فرش ماشینی 

 ما در بافت گلیم فرش ماشینی شاهد انواع مختلفی از کیفیت خواهیم بود.

 اما در گلیم فرش دستباف بدلیل الیاف طبیعی و یک نوع بافتی که از گلیم فرش دستباف وجود دارد 

 درجه بندی کیفی گلیم فرش دستباف یک نوع خواهد بود.

 ست:عوامل مهم دخیل در کیفیت گلیم فرش ماشینی به شرح زیر ا

 نخ گلیم فرش ماشینی 

 دستگاه بافنده گلیم فرش ماشینی 

  گلیم فرششانه 

  تراکم گلیم فرش 

 رنگ بندی گلیم فرش 

 ثبات رنگ گلیم فرش 

 وزن گلیم فرش 

 

 نخ گلیم فرش ماشینی:

 همانطور که گفتیم گلیم فرش باید بافتی بدون پرز داشته باشد.

با حداکثر فشردگی و بدون ارتفاع نخ خاب به گلیم تنها الیاف های مصنوعی که اوال بافتی بدون پرز به گلیم فرش می دهند ثانیا 

 فرش می دهند دو نوع نخ به شرح زیر اند:

 پلی استر 

 BCF 

 نخ بی سی اف یا پلی پروپیلن یک نوع الیاف مصنوعی از جنس پالستیک است.

 نخ بی سی اف بعنوان نخ اصلی و یا نخ خاب در بافت گلیم فرش ماشینی یا فرش ماشینی استفاده می شود.

 هستند که فیالمنت بافتی فشرده بدون پرز و دراز می باشد. دو شکل فیالمنت و استیپلنخ پلی پروپیلین 

 گفته می شود. BCFدر واقع به نخ پلی پروپیلن دراز و پیوسته و فشرده نخ 

 بدلیل بافت فشرده و پیوسته این نخ بسیار مناسب برای گلیم فرش می باشد.

 ما از جنس پالستیک می باشد.نخ پلی استر که این نخ تما

 الیاف پلی استر بدلیل بافت چروک ناپذیزی آن و پالستیک بودن آن عایق خوبی محسوب می شود.

 همچنین بدلیل بافت پالستیک آن براحتی یک بافت بدون پرز و فشرده را برای گلیم فرش پیاده سازی میکند.



 دستگاه بافنده گلیم فرش ماشینی:

 •GRT 

 •ADR 

 •CRT 

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

 .میکند سازی پیاده شما ماشینی فرش گلیم روی کاستی بدون را تراکم و شانه همان دقیقا اینکه بر عالوه دستگاه این

 پول را به گلیم فرش تزریق میکند. در واقع دو واحد .دهد می ماشینی فرش گلیم بافت به را بیشتری تراکم و استحکام همچنین

 گلیم فرش:شانه 

 ذکر کنیمابتدا یک تعریفی در مورد شانه و 

 شانه در واقع تعداد گره های بافت شده در یک متر از عرض گلیم یا فرش می باشد.

 با افزایش شانه در گلیم فرش وضوح بیشتری در طرح و نقشه فرش یا گلیم فرش ماشینی شاهد خواهیم بود.

 ار بر کیفیت ظاهری گلیم می باشد.در واقع شانه گلیم فرش تاثیر گز

 ک نقشه ساده و ابتدایی برگرفته از ذهن بافندگان آن می باشد.ی فدستبا اما همانطور که ذکر کردیم نقشه گلیم فرش

 و دلیل جذابیت گلیم فرش نیز همین نقشه های ساده می باشد.

 لذا گلیم فرش ماشینی نیز باید از نقشه گلیم فرش دستباف طبعییت کند.

 در نتیجه در گلیم فرش ماشینی نیاز به شانه های باال و ریز بافت شدن نداریم.

 تراکم گلیم فرش:

 تراکم تعداد گره های بافت شده در یک متر از طول گلیم فرش می باشد.

 تراکم گلیم فرش تاثیر گزار بر تراکم و فشردگی نخ خاب گلیم می شود.

 در واقع با افزایش تراکم ، فشردگی نخ های خاب گلیم زیاد تر می شود.

 .دهدیم که ارتفاع نخ خاب را کاهش و ما در گلیم فرش نیاز به یک بافت متراکم و فشرده دار

 رنگ بندی گلیم فرش:

 .نخ خای رنگی می باشد که در بافت گلیم فرش بکار می رودرنگ بندی گلیم فرش یا پالت رنگ بندی گلیم فرش 

 در واقع رنگ بندی گلیم فرش تاثیر گزار برا کیفیت ظاهری گلیم است.

 گلیم فرش نخواهد بود.بدلیل نقشه ساده گلیم فرش نیاز به یک پالت رنگ بندی گسترده در 

 ثبات رنگ گلیم فرش:

 آنچه که از رنگ بندی گلیم فرش و پالت رنگ گلیم مهم می باشد ثبات رنگ های گلیم فرش است.

 ابتدا نخ های بافت شده چه در بافت فرش و چه در بافت گلیم فرش ماشینی سفید هستند و به اصطالح خام هستند.



 خ ها وارد قسمت رنگ رزی میشوند و تبدیل به نخ های رنگی می شوند.این ن

 اینکه رنگ رزی خوبی روی نخ ها انجام شود بسیار مهم است.

 اما از کجا متوجه ثبات رنگ باالی گلیم فرش شویم؟

 ش بکشید.تنها با یک آزمایش ساده ، بدین شکل که یک پارچه نخی سفید را نم دار کرده و محکم روی بافت گلیم فر

 اگر اثر رنگ روی گلیم فرش بجای نماند نتیجه حاصل می شود که ثبات رنگ گلیم فرش کیفیت خوبی را دارد.

 وزن گلیم فرش:

 وزن گلیم فرش نشان دهنده مقدار نخ مصرفی در بافت گلیم فرش ماشینی است.

 در واقع وزن گلیم فرش ماشینی بر حسب یک متر از گلیم محاسبه می شودو

 مسلما که وزن باالی گلیم فرش نشان دهنده مقدار نخ مصرفی بیشتر در بافت گلیم می باشد. 

 دهنده مرغوبیت گلیم فرش است.و نشان

 عوامل موثر بر کیفیت گلیم فرش در یک نگاه:

 
 نخ گلیم

 

 

 BCFپلی استر ، 

 
 شانه گلیم

 

 
444  ،044  ،044 

 
 تراکم گلیم

 

  
044  ،044 

 
 پالت رنگ بندی

 

 
 رنگ 0رنگ ،  0

 
 ثبات رنگ 

 

 
 قابل قبول ، غیر قابل قبول

 
 وزن

 

  
 ، یک کیلو و نیم 0..1کیلو ،  1
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