
 گلیم فرش سرای ایرانی:

 اندازها در کنار فرش ایجاد شدند از جمله:در کنار بازار فرش ایرانی  سایر محصوالت  و زیر 

  فرش ماشینی 

 فرش فانتزی 

 سجاده فرش 

 گلیم فرش 

 تابلو فرش ماشینی 

 تابلو فرش سفارشی یا همان تابلو فرش چهره 

 ما آنچه که مهم تر می باشد نحوه ی خرید شما از محصوالت نام برده می باشد.ا

ایران بدلیل قطب بزرگ تولیدی فرش و محصوالت فرشی ، تولید کننده های زیادی از فرش را دارا می باشد لذا باید بتوانید تولید 

 کننده های مطرح و برند های بنام فرش و گلیم فرش را بشناسید.

 

 لیم فرش:گنحوه بافت 

 نحوه بافت گلیم فرش با نحوه بافت فرش ماشینی کامال متفاوت می باشد.

 گلیم فرش ها ، فرش بدون پرز با کمترین ارتفاع نخ خاب می باشند.

 لذا دستگاه تولبدی گلیم فرش ماشینی با دستگاه تولیدی فرش ماشینی کامال متفاوت می باشد.

 لذا قیمت گلیم فرش ماشینی با قیمت فرش ماشینی کمی متفاوت می باشد.

 نقشه ی فرش ماشینی میباشد.  گلیم فرش ماشینی کامال متفاوت ازهمچنین نقشه 

 و گلیم فرش در شاخه فرش فانتزی قرار می گیرد.

 

 کاربرد گلیم فرش ماشینی:

 ی متفاوت است.کاربرد گلیم فرش با فرش ماشینی کم

 گلیم فرش ماشینی ، بعنوان فرش اصلی در اتاق نشیمن مناسب نمی باشد.

 گلیم فرش ها بدلیل سبکی و نازکی بعنوان فرش اصلی در پذیرایی استفاده نمی شوند.

 گلیم فرش ها بعنوان فرش آشپزخانه بسیار مناسبند.

 ش راهرویی و راه پله ای مناسبند.همچنین گلیم فرش ها بعنوان فر

 

 نی:عوامل موثر بر قیمت گلیم فرش ماشی

 م ترین عوامل موثر بر قیمت گلیم فرش به شرح زیر است:بر اساس عوامل مختلفی تغییر می یابد و مهقیمت گلیم فرش 

 نخ گلیم فرش ماشینی 

 شانه گلیم فرش 



 تراکم گلیم فرش 

 رنگ بندی گلیم 

 وزن گلیم فرش 

 

 نخ گلیم فرش ماشینی:

 لیاف مصنوعی می باشند.ینی آن ، از انخ های بکار رفته در گلیم فرش بدلیل بافت ماش

 اما جنس الیاف مصنوعی برای گلیم فرش طوری باید باشد که بسیار نازک باشد و در عین نازکی محکم باشد.

 چون گلیم فرش باید با حداقل ارتفاع نخ خاب باشد.

 هیت ست شده می باشد.در بین الیاف مصنوعی بهترین انتخاب الیاف اکرولیک هیت ست شده و الیاف پلی استر 

 هیت ست شدن نخ به چه معنایی است؟

 خود الیاف پلی استر و یا الیاف اکرولیک به خودی خود حالت پفکی و ضخیمی دارند با پرز دهی باال

رطوبت باال بر استحکامشان وارد دستگاه می شوند و از ضخامتشان کاسته می شود و با فشار و  در عملیات هیت ست نخ ها

 و نیز براق تر می شوند.افزوده می شود.

 .لذا نخ های هیت ست شده بهترین انتخاب برای گلیم فرش هستند

 مسلما قیمت گلیم فرش با الیاف هیت ست شده افزایش بیشتری را در پی خواهد داشت.

 شانه گلیم فرش:

 شانه گلیم فرش همان گره های عرضی ر رج های گلیم می باشد.

 شانه گلیم فرش تاثیر مستقیم بر نقشه گلیم می گذارد.

 بطوری که با افزایش شانه گلیم فرش ، نقشه ریز بافت تری از گلیم فرش را خواهیم داشت.

 نقشه گلیم فرش نقشه ی ساده تری نسبت به فرش ماشینی دارد.

 کفایت می کند. 011تا  011اصال نیست و تنها شانه های بین  0011و  0111به انتخاب شانه های و نیاز 

 مسلما با افزایش شانه گلیم فرش ، قیمت گلیم فرش ماشینی افزایش خواهد داشت.

 تراکم گلیم فرش:

 . باشد گره های طولی در بافت گلیم فرش می تراکم گلیم

 تراکم گلیم تاثیر گزار بر کیفیت باطنی گلیم فرش است.

 در واقع تراکم گلیم تاثیر گزار بر فشردگی نخ خاب گلیم است.

 خود گلیم فرش به اندازه کافی فشرده و بافت مستحکمی را دارد و نیاز به انتخاب تراکم باال در گلیم فرش نیست.

تر می شود و برای گلیم فرشی که بخودی خود نازک است  رده تر و نازک، بافت گلیم فش چرا که هرچه تراکم گلیم باالتر برود

 مناسب نیست.

 همچنین با افزایش تراکم مسلما قیمت گلیم فرش ماشینی افزایش را خواهد داشت.



 رنگ بندی گلیم فرش:

 فت گلیم فرش بکار می رود.ه در بارنگ بندی گلیم یعنی همان تعداد نخ های رنگی ک

 و هرچه این نخ های رنگی در بافت گلیم زیادتر باشد نقشه گلیم زیباتر خودش را نشان می دهد.

 و نیز با افزایش پالت رنگ بندی گلیم ، قیمت گلیم فرش نیز افزایش خواهد داشت.

 وزن گلیم فرش:

 در گلیم فرش بیشترباشد. گلیم فرش سنگین تر می شود. وزن گلیم فرش یعنی وزن گلیم در یک متر آن ، و هرچه نخ مصرفی

 و نیز وزن گلیم فرش بیشتر باشد گلیم فرش مرغوب تری را خواهیم داشت..

 با افزایش وزنی گلیم فرش ، قیمت گلیم فرش ماشینی نیز زیادتر خواهد شد.

 مراکز معتبر فروش گلیم فرش:

رید مستقیم گلیم فرش از کارخانه را انجام را از تولیدی گلیم انجام دهید و خ اول از همه و ابتدا پیشنهاد می شود که گلیم فرش

 دهید.

 د به تولیدی گلیم فرش بروید.اما اگر به کارخانه گلیم فرش دسترسی نداشته باشید و نیز برایتان مقدور نبو

 سایر مراکز معتبر برای فروش گلیم فرش را شناسایی کنید از جمله:

 گلیم فرش سرای ایرانی 

 گلیم فرش دیجی کاال 

 گلیم فرش شهر فرش 

 گلیم فرش کاشان 

 گلیم فرش مسجدی 

 گلیم فرش بزرگمهر 

 گلیم فرش ساوین 

 گلیم فرش نگین مشهد 

 فروشگاه اینترنتی گلیم فرش:

 همچنین بسیاری از کارخانجات بافنده گلیم فرش ماشینی ، سایت فروشگاهی و نمایشگاه های آنالین خود را دارند.

 ی از مردم خرید حضوری برایشان مقدور نمی باشد.اخیر و با بوجود آمدن بیماری کرونا ، بسیاربخصوص در یک سال 

 و لذا خرید اینترنتی بیش از پیش روی بورس است و مرغوب شده است.

 گلیم فرش باشد بهترین نوع خرید است. اگر در خرید اینترنتی گلیم فرش ، خرید از تولیدی

 مراکز نام برده شده را در گوگل جستجو کنید و دسترسی به سایت فروشگاهی پیدا کنید. شما تنها کافیست

 این گونه در منزل خرید گلیم فرش از تولیدی را خواهید داشت. 

 یدی کارخانه درب منزل بدون صرف زمان و سفر دریافت خواهید کردو یک گلیم فرش ارزان قیمت به قیمت تول
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