
 :خرید آنالین گلیم فرش

 هایی است که وجود دارد.خرید اینترنتی فرش و گلیم فرش ، در عصر الکترونیک یکی از بهترین خرید 

 خرید آنالین گلیم فرش و فرش از چند لحاظ بهترین ویژگی را دارد:

  از بین رفتن هزینه زمان 

 د مسافتاز بین رفتن بع 

 دسترسی مستقیم به تولید کننده 

 چند روش در خرید آنالین فرش و گلیم فرش چند روش داریم:

 خرید از سایت فروشگاهی 

 خرید از شبکه های مجازی 

 در ادامه به شما روش صحیح خرید فرش و گلیم فرش ماشینی را آموزش می دهیم:

 بافت گلیم فرش:نوع 

 گلیم فرش در شاخه ی زیراندازها جای میگیرد ، گلیم فرش نوعی فرش بدون پرز است که از پوست حیوانات تهیه می شود.

 گلیم بافی بیشتر در مناطق عشایرنشین ایران بافت زده می شود مانند گلیم قشقایی ، گلیم شاهسون ، گلیم ترکمن

 ه برای گلیم فرش وجود دارد:انواع بافت های رایجی ک

a) گلیم فرش دستباف 

b) گلیم فرش ماشینی 

 گلیم فرش دستباف:

 در گلیم فرش دستباف از پشم و پرز و پوست حیوانات بعنوان مواد اولیه گلیم استفاده می شود.

ی بدلیل قیمت ارزان تر گلیم نسبه به گلیم فرش دستباف از فرش های دستباف محبوب تر هستند یکی بدلیل طرح و نقشه گلیم و یک

 فرش دستباف

 قالی که به صورت افقی بنا شده است قرار دارد. بافت گلیم فرش دستباف روی دارهای

 ه گلیم فرش از پیش تعیین شده نیست و از ذهن بافندگان آن بافته می شود.طرح و نقش

 ف از اشکال هندسی شکسته مانند لوزی و مربع می باشد.طرح و نقشه گلیم فرش دستبا

 گلیم فرش ماشینی:

 پیشرفت صنعتی در شاخه فرش نیز شکل گرفت همچنین گلیم فرش نیز بصورت ماشینی بافت زده شد.

 بدلیل استقبال از گلیم فرش دستباف در ادامه ی آن گلیم فرش ماشینی شکل گرفت.

 طرح و نقشه های گلیم فرش ماشینی برگرفته شده از طرح و نقشه گلیم فرش دستباف است.

 گلیم فرش دستباف دارد. گلیم فرش ماشینی چون بصورت تولید انبوه بافت زده می شود قیمتی بسیار ارزان تر از

 خرید درست گلیم فرش:

 برای خرید گلیم فرش چند راه را باید طی کرد:



 .اول اینکه کیفیت گلیم فرش را خودتان باید بتوانید تشخیص دهید 

 .دوم اینکه از بین روش های خرید گلیم بهترین روش را انتخاب کنید 

 کیفیت گلیم فرش بر چه اساسی است؟

عوامل زیادی بر کیفیت گلیم فرش و نیز فرش ماشینی دخیل هستند که این عوامل هم بر ظاهر گلیم فرش و هم بر کیفیت باطنی 

 گلیم فرش تاثیرگزار است.

 ر کیفیت گلیم فرش به شرح زیر است:از جمله عوامل دخیل ب

 نخ گلیم فرش 

 شانه و تراکم گلیم فرش 

 وزن گلیم فرش 

 رنگ بندی گلیم فرش 

 نخ گلیم فرش:

چون اوال: دستگاه تولیدی گلیم متفاوت می باشد و ثانیا نوع بافت و ماشینی می باشد،  اوت با بافت فرشبافت گلیم فرش کامال متف

 ظاهر گلیم متفاوت از بافت فرش ماشینی می باشد.

 لذا نخ استفاده شده در بافت گلیم فرش ماشینی باید کمی متفاوت باشد که:

 .اوال دارای کم ترین ارتفاع نخ خاب باشد 

 .ثانیا بدون پرز باشد 

 بهترین نخ ها برای گلیم فرش ماشینی میتواند:

  نخ اکرولیک هیت ست شده 

 و نخ پلی استر هیت ست شده 

 هیت ست شدن نخ به چه معناست؟

 در طی هیت ست شدن نخ ها ، نخ ها وارد دستگاه شده تحت فشار و رطوبت و گرمای شدید ریسیده می شوند.

ز قطر نخ کاسته می شود و از حالت پفکی خارج می شود ، هم چنین بر کشسانی و نیز بر مقاومت نخ اینگونه عالوه بر اینکه ا

 افزوده می شود.

 عالوه بر نازکی و قطر نخ کم مقاومت بسیار باالیی را دارد.یک نخ نازکی که 

 شانه و تراکم گلیم فرش:

 شانه گلیم فرش گره های افقی در عرض صد متر از گلیم است 

 کم گلیم فرش گره های عمودی در طول یک متر از گلیم است.و ترا

شانه فرش و گلیم تاثیر گزار بر ریز بافتی و وضوح نقشه گلیم می باشد و تراکم گلیم ، تاثیر گزار بر فشردگی نخ خاب گلیم و در 

 نتیجه استحکام گلیم می باشد.

 فرش باید گفت که: ه و تراکم گلیمدر مورد شان

 شانه و تراکم گلیم مانند فرش ماشینی طیف گسترده و باالیی ندارند به چند دلیل:

 .اوال طرح و نقشه گلیم بسیار ساده تر از فرش است و نیاز به شانه های باال ناریم 

 .ثانیا تراکم گلیم بدلیل بافت نازک آن نیاز نیست خیلی باال باشد 



 زن گلیم فرش:و

 وزن گلیم فرش بر پایه ابعاد یک در یک گلیم محاسبه می شود.

 وزن گلیم فرش هرچه باالتر باشد نشان دهنده مقدار نخ مصرفی بیشتر در بافت گلیم فرش می باشد.

 التر است.کیفیت گلیم فرش نیز بالذا هرچه وزن گلیم فرش باالتر باشد ، 

 پالت رنگ بندی گلیم:

 پالت رنگ بندی گلیم همان نخ های رنگی بکار رفته در گلیم فرش می باشد.

 هرچه این نخ های رنگی بیشتر باشد ظاهر خوش نقش تری را از گلیم خواهیم داشت.

 بیشتر از پالت رنگ بندی ، ثبات نخ های رنگی در گلیم مهم است که با شست و شو گلیم نخ های رنگی گلیم کم رنگ تر نشود.

 انواع روش های خرید گلیم کدامند؟

 برای خرید گلیم فرش ماشینی نیز مانند فرش ماشینی سه روش خرید وجود داردک

 تولیدی گلیم خرید 

 یشگاهی گلیمخرید نما 

 خرید اینترنتی گلیم 

 خرید تولیدی گلیم:

 در خرید تولیدی گلیم شما به درب کارخانه بافنده گلیم مراجعه می کنید

 از نزدیک جنس نخ گلیم ، دستگاه بافنده گلیم را بررسی می کنید.

 که کارخانه بافنده گلیم نزدیک به محل زندگی شما باشد. این روش خرید به شرطی بهترین روش خرید گلیم می باشد

 و شما متقبل هرینه مسافت و زمان نشوید.

 خرید نمایشگاهی گلیم:

سترسی به کارخانه تولیدی گلیم ندارید و از یک فروشنده خرید نمایشگاهی زمانی یک خرید خوب محسوب می شود که شما د

 معتبر اقدام به خرید گلیم فرش می کنید.

 خرید اینترنتی گلیم:

 دو صورت است: ههمانطور که در باال نیز به آن اشاره کردیم خرید اینترنتی ب

 خرید اینترنتی گلیم از سایت فروشگاهی 

 خرید اینترنتی گلیم از شبکه های اجتماعی 

 نتی زمانی بهترین خرید است که سایت فروشگاهی و یا شبکه های اجتماعی زیر نظر مستقیم شرکت تولیدی گلیم باشد.خرید اینتر

 دارد؟ مزایایی چه ماشینی فرش اینترنتی خرید

فرش این امکان را برای شما فراهم می آورد که هر برندی و هر شرکتی را براحتی در فضای مجازی به آن خرید اینترنتی گلیم 

 دسترسی داشته باشید.

 فروشگاه های اینترنتی و شبکه های مجازی را می شود در هر ساعت شبانه روز به آن دسترسی داشت.



 توان محصوالت را با هم مقایسه کرد.امکان دیدن تمامی محصوالت بصورت یکجا وجود دارد و حتی می 

 ندارند. و مراجعه کننده فروشگاه های اینترنتی محدود ظرفیت مشتری

 با سفارش اینترنتی شرکت تولیدی گلیم ، گلیم فرشرا درب منزل به شما تحویل می دهد.
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