
 خرید اینترنتی گلیم فرش:

 درباره گلیم باید گفت که نوعی بافت است با پرز و پوست حیوانات

و تفاوت گلیم فرش با فرش ماشینی در سفت بودن گلیم فرش و نداشتن ارتفاع خاب گلیم است.   

.نشناسیمامروزه تنوع کف پوش ها در بازار فرش به حدی متنوع شده است که شاید بسیاری از محصوالت را   

گلیم فانتزیاز طرح های فرش مدرن و فرش فانتزی گرفته تا   

همچنین بهترین راه خرید ، خرید اینترنتی گلیم فرش و فرش است که در ادامه مقاله راه های خرید امن گلیم فرش را به شما 

 آموزش می دهیم.

 انواع بافت گلیم فرش:

ده می شود:گلیم فرش نیز مانند بافت فرش به دو شیوه بافت ز  

 گلیم فرش دستباف 

 گلیم فرش ماشینی 

 گلیم فرش دستباف:

 گلیم فرش دستباف روی دار های قالی که روی زمین نصب شده اند باف زده می شوند.

 گلیم فرش دستباف از الیاف طبیعی پرز و پوست می باشد.

 ساس تصویر ذهنی بافندگان آن ها می باشد.تعیین شده ای بافت زده نمی شوند و بر ا گلیم دستباف بر اساس نقشه ی از پیش

 گلیم فرش دستباف های معروف به شرح زیر است:

 گلیم جاجیم ، گلیم ترکمن ، گلیم قشقایی ، گلیم شاهسون ، گلیم هرسین ، گلیم لری ، گلیم هرسین

 گلیم فرش ماشینی:

 .به تبیعیت از بافت گلیم فرش دستباف ، گلیم فرش های ماشینی بافت زده شدند

 نقشه و نوع بافت گلیم فرش ماشینی باید از گلیم فرش دستباف تقلید کند.

 منتهی الیاف بکار رفته در گلیم فرش ماشینی الیاف مصنوعی هستند و نه طبیعی

 طرح و نقشه ی گلیم فرش ماشینی بر گرفته از طرح و نقشه ی خاص گلیم فرش دستباف است.

 شینی ، گلیم فرش برجسته می باشد.یکی از مشهورترین نقشه های گلیم فرش ما

 تشخیص مرغوبیت گلیم فرش:

 رش دستباف ، کیفیت ثابت شده ای دارد چون الیاف بکار رفته در گلیم دستباف ثابت و از الیاف طبیعی هستند.گلیم ف

 اما در بافت گلیم فرش ماشینی عوامل زیادی دخیل هستند مانند:

  نخ گلیم فرش 

  گلیم فرششانه 

 تراکم گلیم فرش 

 وزن گلیم فرش 

 دستگاه بافنده گلیم فرش 

 رنگ بندی گلیم فرش 



 نخ گلیم فرش:

 نخ های استفاده شده در بافت گلیم فرش ماشینی ، از الیاف مصنوعی هستند.

 زده شده در گلیم فرش ماشینی به شرح زیر می باشند: الیاف مصنوعی بافت

 الیاف بی سی اف 

 الیاف پلی استر 

 الیاف پلی پروپلین 

 الیاف تک نخ 

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 بهترین الیاف موجود در بازار فرش برای گلیم فرش ، نخ اکرولیک هیت ست  شده است.

 نخ اکرولیک هیت ست شده عالوه بر زیبایی که به گلیم فرش می دهد و حالتی دستباف گونه به خود می گیرد ،

 حال کیفیت بسیار باال و مقاومت باال در برابر سوختگی و رطوبت ایجاد می کند.عین  در 

 شانه گلیم فرش:

 .شده در صد سانت از گلیم می باشد شانه گلیم فرش تعداد گره های عرضی بافت زده

 بسزایی در پیاده سازی بهتر نقشه ی گلیم فرش دارد.شانه گلیم فرش هرچه که زیاد تر باشد تاثیر 

 یم فرش ساده می باشد و در نتیجه احتیاج به شانه های بسیار باال نمی باشد.جود دارد نقشه ی گلکته ای که ون

 شانه های بسیار باال برای نقشه های پر گل و پیچ و تاب فرش ماشنیی مناسب است.

 می باشد. 044تا  044رنج شانه گلیم فرش بین 

 نه گلیم می باشد.م فرش مهم است پباده سازی دقیق عدد شاآنچه که در شانه گلی

 تراکم گلیم فرش:

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

 تراکم گلیم فرش تاثیر بسزایی در تراکم و فشردگی نخ اصلی گلیم دارد.

 فشرده تر می شوند و در فاصله ی نزدیک تری کنار هم قرار می گیرند.کم گلیم نخ های خاب گلیم فرش افزایش ترابا 

 مانند شانه  فرش تراکم دقیق عدد گلیم فرش نیز مهم می باشد.

 همچنین شانه گلیم متناسب با تراکم گلیم فرش تغییر می یابد.

نازک  گلیم فرش تراکم گلیم فرش نباید زیاد باال باشد چون با افزایش تراکم و فشردگی نخ خاب از ارتفاع نخ خاب کوتاه می شود و

 تر می شود.

 وزن گلیم فرش:

 وزن گلیم فرش یعنی چه مقدار نخ در یک متر از گلیم فرش بکار می رود.

 وب تری را خواهیم داشت.بکار رود ، گلیم فرش مرغ گلیم فرش شتری در بافتبیمسلما هرچه مقدار نخ 

 ده گلیم فرش:دستگاه بافن

 دستگاه بافنده گلیم فرش ها به شرح زیر هستند:



 CRT 

 CLP 

 ADA 

 می باشد.  CLPبهترین دستگاه بافنده گلیم فرش دستگاه 

 هرچه دستگاه بافنده گلیم به روز تر باشد 

  هم بهتر می تواند نقشه ی گلیم فرش را پیاده سازی کند 

 رش پیاده سازی کند.ند روی گلیم فو تراکم را می توا هم دقیقا شانه 

 غوب تر می کند.هم اینکه پود بیشتری را میتوانند به گلیم فرش بدهند که گلیم را سنگین تر و مر 

 رش:رنگ بندی گلیم ف

 بافت گلیم فرش پالت رنگ بندی دررنگ بندی گلیم فرش یعنی 

گلیم که هرچه نخ های رنگی گلیم بیشتر باشد نقشه ی  پالت رنگ بندی گلیم فرش یعنی  تعداد نخ های رنگی بکار رفته در باف

 بهتری از گلیم را شاهد خواهیم بود.

 خرید گلیم فرش به چه صورت انجام می گیرد؟

 رد:خرید گلیم فرش به دو صورت کلی انجام می گی

 خرید حضوری گلیم فرش 

 خرید اینترنتی گلیم فرش 

 خرید حضوری گلیم فرش:

 خرید حضوری گلیم فرش یا همان خرید سنتی گلیم فرش می باشد.

 در این روش شما به درب کارخانه بافنده و تولیدی گلیم مراجعه می کنید و از نزدیک در جریان بافت گلیم خود قرار می گیرد.

 ت گلیم فرش ماشینی به قیمت تولیدی خواهد بود.عالوه بر اینکه قیم

 صال خرید به صرفه ای نخواهد بود.یک محل زندگی شما نباشد این خرید امنتها اگر تولیدی گلیم فرش نزد

 زمان زیادی را طی کنید. ت زیاد وچون شما برای مراجعه به تولیدی گلیم فرش ، باید مساف

 ی خرید حضوری خرید نمایشگاهی گلیم فرش است.یکی از روش ها

اگر در شهر شما تولیدی گلیم نباشد ، می توانید با مراجعه به نمایشگاه ها و نمایندگی های دایر در شهر خود اقدام به خرید گلیم 

 نمایید.

 دیگر به قیمت تولیدی و مستقیم نخواهد بود.د گلیم فرش از نمایندگی الزم به ذکر است که خری

 خرید اینترنتی گلیم فرش:

 خرید اینترنتی گلیم فرش از چند راه است:

 ، تلگراماینستاگرام مجازی چون : خرید گلیم فرش از طریق شبکه های 

 رش دیجی کاالگلیم ف و یا خرید شرخرید گلیم فرش از طریق سایت فروشگاهی: فروشگاه های انالین تولیدی گلیم ف

 بهترین روش خرید گلیم فرش ، خرید اینترنتی گلیم فرش از تولیدی های گلیم فرش می باشد.

 شما تولیدی مد نظر خود را در شبکه های مجازی پیدا کنید و یا دسترسی به سایت های فروشگاهی تولیدکنندگان داشته باشید.



 ی:کلمات کلید

لیم گلیم فرش , قیمت گلیم فرش رولی , گ , خرید آنالین گلیم فرش , گلیم فرش دستباف , گلیم فرش ماشینی , تولیدی گلیم فرش

 فرش سه بعدی , گلیم فرش فانتزی


