
 گلیم فرش ماشینی متری چند؟

 گلیم فرش ماشینی شهر فرش کاشان از بهترین گلیم فرش ها می باشد.

 ماشینی کاشان تولید کننده ی انواع گلیم فرش پادری ، گلیم فرش رولی ، گلیم فرش آشپزخانه می باشد. تولیدی گلیم فرش

 گلیم فرش ماشینی متری چند؟ رش ماشینی تا چه حد اطالع دارید؟از قیمت گلیم ف

 قیمت گلیم فرش ماشینی متری در کارخانه بصورت عمده محاسبه می شود.

 ولی باید عوامل دخیل بر کیفیت و نیز قیمت گلیم فرش را بخوبی بشناسیم.

 گلیم فرش چیست؟

 اهلی چهارپایان دیگر یا گوسفند پشم بز، موی ابریشم، از که است پوششی و زیراندازی دستی صنایع انواع از یکی پاَلس یا ِگلیم

 ولی شود می استفاده باربر حیوانات برای رواندازی یا دیوار زمین، پوشاندن برای معمولا  اش، سنتی شکل به گلیم. شود می بافته

 ( Wikipedia ) منبع: .شود می خریداری نیز شهری های خانه برای مدرن پوشش یک عنوان به امروزه

 ش یک زیر انداز می باشد که از نظر کاربردی مانند فرش ماشینی می باشد.گلیم فر

 اما نحوه بافت گلیم فرش ، مواد اولیه بکار رفته در گلیم فرش کامال متفاوت از فرش ماشینی می باشد.

 گلیم فرش ها به فرش بدون پرز معروف اند و مواد استفاده در گلیم فرش ، پرز و پوست می باشد.

 ها در واقع بسیار نازک تر از فرش می باشند و در واقع ارتفاع نخ خاب ندارند. گلیم فرش

 که گلیم فرش قشقایی بسیار معروف است. ر نشین می باشداصل بافت گلیم فرش مختص به قشر عشای

 گلیم فرش ها بدلیل سبکی و قابل حمل بودن بسیار مناسب عشایر نشینان هستند.

 

 کاربرد گلیم فرش ماشینی:

 گلیم فرش ها بدلیل بافت بسیار نازک آن ، قابل حمل و قابل شست و شو هستند.

 شتی استفاده می شوند.گلیم فرش ها بعنوان فرش آشپزخانه ، فرش راهرویی و راه پله ای ، بعنوان پادری و پ

 .و لذا بافت ساده تری نسبت به فرش دارد و زودتر بافت زده می شود یار ساده تر از نقشه فرش می باشدنقشه گلیم فرش بس

 گلیم فرش متری چند؟

قیمت گلیم فرش بسته به عوامل مختلفی می باشد ، بطوری که باید در نظر داشت عوامل موثر بر قیمت گلیم فرش ماشینی بر 

 کیفیت گلیم فرش نیز تاثیر می گذارند.

 رح زیر است:قیمت گلیم فرش به ش از جمله عوامل دخیل بر

 نخ خاب گلیم فرش 

 نمره نخ گلیم فرش 

 شانه گلیم فرش 

 تراکم گلیم فرش 

 دستگاه بافنده گلیم فرش 

 وزن گلیم فرش 

 پالت رنگ بندی گلیم فرش 



 رنگ گلیم فرش 

 نخ خاب گلیم فرش:

 .شدبدلیل بافت متمایز گلیم فرش که باید اول بدون پرز باشد و دوما ارتفاع نخ خاب نداشته با

 نمی شود هر نوع الیاف مصنوعی را در بافت آن استفاده کرد. 

 بهترین الیاف هایی که این ویژگی را در گلیم فرش ایجاد می کنند:

 نخ پلی استر هیت ست شده 

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

  تک نخ 

 ماشینی هستند هر سه نوع الیاف بهترین انتخاب برای بافت گلیم فرش

 دقیقا ویژگی بدون پرز و عدم ارتفاع نخ خاب را به گلیم فرش می دهد. نخ پلی استر هیت ست شده

 نخ اکرولیک هیت ست شده نیز بدون پرز است اما کمی ارتفاع خاب برای گلیم فرش ایجاد می کند

 نسبت به نخ پلی استر مقاومت بهتری در جذب رطوبت و دما دارد. ولی نخ اکرولیک هیت ست شده 

 اف خاصی نیست ، ترکیبی از دو الیاف پلی استر و اکرولیک می  باشد.تک نخ در واقع نام الی

 بطوری که بافت اصلی و زمینه ای گلیم فرش با نخ اکرولیک انجام می گیرد و بافت حاشیه ای با نخ پلی استر انجام می گیرد.

 ش و هم از نظر قیمت گلیم فرشدر واقع تک نخ بهترین انتخاب برای گلیم فرش ماشینی می باشد هم از نظر کیفیت گلیم فر

 نمره نخ گلیم فرش:

 نمره نخ در واقع ویژگی مهمی است که هنگام خرید گلیم فرش بدان توجهی ندارید.

 در واقع هرچه نمره نخ گلیم فرش بیشتر باشد ، فرش ریز بافت تر و دستباف گونه تری را خواهید داشت.

 ولی هرچه نمره نخ گلیم فرش کمتر باشد ، گلیم فرش بافت درشت تری خواهد داشت و زیبایی گلیم فرش از بین خواهد رفت.

 می باشد. 9یا  8نمره نخ استاندارد برای گلیم فرش 

 نمره نخ بر میگردد به کارخانه ریسندگی نخ و نحوه رسیدین نخ 

 :شانه گلیم فرش

 شانه گلیم فرش نیز بعنوان یک عامل تعیین کننده قیمت گلیم فرش می باشد.

شانه گلیم فرش بر ظاهر گلیم فرش تاثیر گزار است بطوری که با افزایش شانه گلیم فرش ، بافت ریز تر و زیباتری را از نقشه 

 گلیم فرش شاهد خواهیم بود.

تصاویر ذهنی بافندگان آن می باشد بطوری که ما هیچ دو گلیم فرش دستباف به یک نقشه ز نقشه گلیم فرش دستباف بر گرفته ا

 یکسان را نخواهیم توانست پیدا کنیم.

 در طرح و نقشه های ساده و هندسی می باشد.دستباف نقشه گلیم فرش 

 تباف تبعیت کند و نقشه ساده ای داشته باشد.لذا گلیم فرش ماشینی نیز باید از نقشه گلیم فرش دس

 پس در گلیم فرش ماشینی نیاز به طیف گسترده و بالیی از شانه نداریم.



 می باشد.  066بطوری که حداکثر شانه گلیم فرش ، 

 تراکم گلیم فرش:

 تراکم گلیم فرش نیز بعنوان یک عامل تعیین کننده فشردگی و استحکام نخ خاب می باشد.

 رده تر کنار هم قرار می گیرند.بطوری که هرچه تراکم بیشتر باشد نخ خاب در طول بصورت فش

 تراکم های بال در گلیم فرش نیست.یاز به وجود با شانه کم گلیم فرش ، ن

 می باشد. 0666ر تراکم برای گلیم فرش بطوری که که حداکث

 دستگاه بافنده گلیم فرش:

 دستگاه بافنده گلیم فرش، تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری و داخلی گلیم است.

 لذا انتخاب یک دستگاه پیشرفته بافنده گلیم فرش بسیار مهم است.

 شتر می شود.همچنین هرچه گلیم فرش کیفیت بالتری داشته باشد ، قیمت گلیم فرش نیز بی

 میباشد.  CRT   ، GRT  ، CLPبهترین دستگاه بافنده گلیم فرش 

 این دستگاه ها اول دقیقا شانه و تراکم را پیاده سازی می کنند.

 ثانیا پود بیشتری را می توانند وارد گلیم فرش کنند و موجب ضخامت بیشتر و استحکام به گلیم فرش شوند.

 پالت رنگ بندی گلیم فرش:

 پالت رنگ بندی گلیم فرش تعداد نخ های رنگی بافت شده در گلیم فرش هستند.

 می باشد. 8تا  5تعداد این نخ های رنگی متغیر و بین 

 درنگ نیز بیشتر خواهد بود. 8رنگ زیباتر خواهد بود و قیمت گلیم فرش  5رنگ نسبت به گلیم فرش  8و مسلما گلیم فرش 

 وزن گلیم فرش:

 ن دهنده مقدار نخ مصرفی در بافت گلیم فرش می باشد.وزن گلیم فرش نشا

 بطوری که هرچه مقدار این نخ بیشتر باشد هم کیفیت گلیم فرش بهتر است و هم افزایش قیمت در گلیم فرش خواهیم داشت.

 استاندارد وزن گلیم فرش یک کیلو نیم به بال به ازای هر متر از گلیم فرش می باشد.

 رنگ بندی گلیم فرش:

 رنگ بندی گلیم فرش بر اساس رنگ زمینه ای آن تعیین می گردد.

 انتخاب رنگ گلیم فرش بسته به نوع دکوراسیون و نحوه استفاده شما از گلیم فرش و سلیقه ی شما دارد.

 ی شود.اما در گلیم فرش ماشینی هرچه رنگ زمینه گلیم فرش تیره تر باشد قیمت گلیم فرش بیشتر م

 جمع بندی پایانی:

 با رعایت عوامل ذکر شده در قیمت گلیم فرش می توانید کیفیت گلیم فرش را نیز بررسی کنید.

 همچنین نحوه خرید گلیم فرش نیز هم بر قیمت و هم بر کیفیت واقعی آن تاثیر گزار است.



 ش از واسطه گران متفاوت خواهد بود.با قیمت گلیم فرخرید گلیم فرش از تولیدی قیمت گلیم فرش با مسلما 

 کلمات کلیدی:

نی ، گلیم ماشیگلیم ، قیمت گلیم فرش گلیم فرش ، گلیم فرش ماشینی ، گلیم فرش دستباف ، گلیم فرش سهند ، گلیم فرش ساوین ، 

 ، گلیم فرش ماشینی طرح سنتی ، قیمت گلیم فرش ماشینی طرح سنتیفرش ماشینی کاشان 


