
 خرید گبه

هنر و صنعت فرش بافی در ایران از قدیم و االیام وجود داشته است بطوری که اصیل ترین زیر انداز ها ابتدا در سرای ایرانی به 

 وجود آمدند.

 اصیل ترین زیر انداز های ایرانی از فرش دستباف گرفته تا گلیم و گبه

گرفتند و براحتی ریز اندازهای ماشینی در کمترین زمان و در قیمتی ارزان تر به تولید  کم کم تولیدات ماشینی جای تولیدات دستی را

 انبوه رسیدند.

بطوری که ما در کنار فرش دستباف فرش ماشینی و در کنار گلیم و گبه دستباف گلیم فرش ماشینی و گبه ماشینی را نیز خواهیم 

 داشت.

زیر انداز یعنی گبه می پردازیم و مطالب زیر را در مورد خرید اصولی گبه بیان می لذا در این مقاله به یکی از تولیدات پرفروش 

 داریم:

 ابتدا گبه چیست؟ 

 طرح های گبه چیست؟ 

 گبه ماشینی چگونه بافت زده می شود؟ 

 خرید گبه ارزان قیمت به چه صورت ممکن است؟ 

 راه های نگه داری از گبه به چه صورت است؟ 

 اولین سوال: گبه چیست؟

ه در شاخه ی زیر انداز ها قرار میگیرد و تا حدود زیادی بافتش شبیه به فرش دستباف است.گب  

گبه به خرسک نیز معروف است و در نواحی عشایر نشین ایران بیشتر بافت زده می شود بطوری که بهترین قالی های خرسک را 

 می توان در نواحی جنوبی و فارس پیدا کرد.

 تفاوت اصلی فرش و گبه :

کی در اندازه ی آن ها می باشد که عمدتا قالی های خرسک در اندازه قالیچه بافت زده می شوند.ی  

 همچنین که قالی خرسک پرز های بلندتری نسبت بهفرش دارد و در نتیجه ضخیم تر و نرم تر می باشد.

 همچنین که تفاوت در طرح و نقشه ی فرش با قالیچه خرسک می توان اشاره کرد.

در شاخه فرش مدرن و فرش فانتزی نیز جای می دهند بدلیل طرح و نقشه ی کامال متفاوت گبه از فرش هاس سنتی و گبه ها را 

 کالسیک

 طرح های گبه چیست؟

 طرح های گبه ای که گفته می شود بسیار مورد پسند بافندگان فارس و نیز بختیار می باشد.

ر منظمی قرار می گیرد و داخل این قاب ها طرحی از ستاره ، حیوانات ، بطوری که نقشه ی این قالی های خرسک در قاب های بسیا

 پرندگان و مرغ و خاتم کاری به چشم می خورد.

 از مشهورترین طرح های قالی خرسک می توان به مواد زیر اشاره کرد:

 طرح خشتی:

در سراسر این قالی تکرار می شود.چهارچوب های هندسی مشخصی از کاربردی ترین و معروف ترین طرح های گبه می باشد که   

 و داخل هر مکعبی طرح هایی از حیوانات و خاتم کاری به چشم می خورد.

 طرح حوض گبه:



 این طرح یک ترنج بزرگ در وسط دارد و اطراف این ترنج از شاخ و برگ و غنچه های ریزی پر شده است.

 طرح گل گبه:

به چشم می خورد.نقشه ی یک گل رز بزرگ و فاخر در وسط این قالی   

 طرح ایالتی:

این طرح برگرفته از تصاویر زندگی و طبیعت مردمان عشایر نشنین می باشد که طرح های هندسی لوزی و مربع و مستطیل قرار 

 دارد که داخل هر یک ، تصاویری ازز ذهن بافندگان بافت زده می شود.

 طرح درخت:

درخت سرو که نماد قدرت و شادی است و طرح درخت بید مجنون که نماد  طرح درخت کامال در این قالی مشهود است بخصوص دو

 عشق و زندگی می باشد.

 طرح راه راه:

 این طرح همان طور که از نام ان مشخص است یک دسته از راه های افقی و یا عمودی و یا اریب به چشم می خورد.

 طرح خانه در هم:

انه های در هم بافت زده می شود و هر خانه مرحله ای زندگی بشر را در خود این طرح به نسبت عرفانی و مذهبی می باشد که خ

 جای داده است.

 طرح کف ساده:

همان طور که از نام طرح بر می اید ، طرح های بسیار ساده و سفره های بسیار ساده ای عشایر نشیان در این طرح به چشم می 

 خورد.

ه به معروفی طرح های گفته شده نیستند و جز نقشه های متفرقه محسوب می طرح های دیگری نیز از این قالی وجود دارند ک

 شوند.

 گبه ماشینی چیست؟

 گبه در بافت ماشینی دقیقا مانند فرش ماشینی و روی دستگاه بافنده فرش ماشینی بافت زده می شود.

 با این تفاوت که گبه ها در سایز های کوچک بافت زده می شوند.

ه سازی نقشه ی گبه نیاز به شانه و تراکم های باالی فرش ماشینی نیست چون نقشه های گبه های دستباف را همچنین که برای پیاد

 باید تداعی کنند و ساده باشند.

و نیز پرز بلند باشند نسبت به فرش ماشینی که در مرحله پرداخت و یکدست کردن ارتفاع خاب فرش ، ارتفاع خاب گبه را بلند می 

 گیرند.

ل موثر بر کیفیت گبه دقیقا مانند عوامل موثر بر کیفیت فرش می باشد که مهم ترین این عوامل را می توان به شرح زیر لذا عوام

 گفت:

 مواد اولیه 

 شانه و تراکم 

 پالت رنگ بندی 

 

 مواد اولیه:



تماما مصنوعی استفاده کرد.مواد اولیه منظور نخ این قالی جدید می باشد که با توجه به بافت ماشینی آن می بایست از الیاف   

 ولی برای تداعی کردن گبه دستباف گونه باید به سراغ الیاف مصنوعی رفت.

که هم کیفیت باطنی الیاف طبیعی را دارا باشد و هم کیفیت ظاهری الیاف طبیعی را دارا باشد.   

 بهترین الیاف بکار رفته در بافت گبه الیاف اکرولیک هیت ست شده می باشد.

الیاف اوال که مانند الیاف پشم و پنبه بسیار نرم می باشد.این   

 همچنین مقاومت باالیی در پاخور باال و سایش دارد و به سختی کوبیدگی پیدا می کند.

 و نیز اینکه این الیاف مقاوم در برابر اجسام داغ و سوختگی است.

شی از نم گرفتگی دارد.ضمن اینکه مقاومت بسیار باالیی در برابر بیدخوردگی و پوسیدگی نا  

 شانه و تراکم:

 گبه ماشینی نیز مانند فرش ماشینی دو کیفیت بافت مهم را دارد یکی شانه و دیگری تراکم

 شانه فرش گره های عرضی است که به تراکم عرضی معروف است و تعیین کننده کیفیت ظاهری و نقشه ی فرش است.

اهری بهتری را شاهد خواهیم بود و گبه دستباف گونه طوری خواهیم داشت.بطوری که با باال رفتن شانه ی فرش ، کیفیت ظ  

 و نیز تراکم گره های طولی در بافت فرش است که تعیین کننده کیفیت و اسنحکام درونی گبه می باشد.

 تراکم هر چه که باال تر باشد بافت گبه فشرده تر خواهد شد.

 نکاتی در مورد شانه و تراکم:

نیست. 0111یل نقشه ی ساده آن نیاز به انتخاب شانه و تراکم های باالی اوال در گبه بدل  

 دوما اینکه تراکم همیشه متناسب با شانه به پیش می رود و تراکم نیز مانند شانه گبه افزایش چندانی نخواهد داشت.

گردد به کیفیت دستگاه بافندهسوما اینکه شانه و تراکم گبه دقیقا باید اجرا شوند و کمبود و کاستی نباشد و این بر می   

 پالت رنگ بندی:

 پالت رنگ بندی منظور این است که چه تعداد نخ رنگی در بافت گبه به کار می رود؟

 مسلما هرچه تعداد نخ های رنگی در بافت گبه بیشتر باشد ، گبه ی زیباتری را شاهد خواهید بود.

ثبات این نخ های رنگی نیز مهم می باشد.ضمن اینکه تعداد نخ های رنگی به تنهایی کافی نیست و   

 لذا جهت تشخیص ثبات نخ های رنگی در بافت گبه به شیوه زیر پیش می رویم که:

 پارچه سفید و نمناکی بر می داریم و محکم از چند جهت روی گبه می کشیم

و قابل قبول است. اگر اثر رنگ های گبه روی پارچه سفید جا نماند می فهمیم که ثبات نخ های رنگی گبه باال  

 لذا در یک کالم یک گبه ماشینی مرغوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

 بهترین نخ در بافت گبه به کار رفته باشد.

 بهترین شانه و تراکم و دقیقا روی گبه اجرا شود.

 ارتفاع خاب یکدست گبه بسیار مهم می باشد.

 عدم سوختگی در ظاهر گبه



ظاهر گبهعدم تیغ خوردگی در   

 پیاده سازی دقیق نقشه ی گبه بدون عیچ عیبی

 پیاده سازی دقیق ابعاد و اندازه ی گبه

 ثبات نخ های رنگی گبه

 خرید گبه ارزان قیمت ولی با کیفیت آیا ممکن است؟

 جواب ما به ین سوال که آیا می شود گبه ارزان قیمت باشد ولی کیفیت الزمه را داشته باشد؟ قطعا بله می باشد.

 راه های زیادی برای خرید گبه وجود دارد مانند :

  خرید حضوری گبه 

 خرید اینترنتی گبه 

 انتخاب روش های خرید سنتی و مدرن گبه کامال بسته به سلیقه و نیاز و وقت مشتری دارد.

 مایید.، اقدام به خرید گبه ن ولی رکن اصلی در تمام خرید ها که بتوانید یک گبه ارزان و با کیفیت بخرید این است که از تولیدی گبه

یک راه خرید مطمئن حضوری سفر به شهر فرش کاشان و پیدا کردن تولیدی های گبه می باشد و سپس رفتن به درب کارخانه 

 بافنده

 این گونه یک گبه به قیمت تولیدی و کیفیت خاطرجمعانه تهیه کرده اید.

توانید تولیدی های گبه را در فضاهای مجازی چون اینستاگرام و تلگرام اگر هم زمان زیادی برای صرف خرید گبه را ندارید می 

 دنبال کنید 

 و یا به سایت فروشگاهی های تولیدی های گبه مراجعه کرده و بدون صرف زمان و سفر اقدام به خرید گبه از تولیدی نمایید.

 و در نهایت راه های نگه داری از گبه به چه صورت است؟

 اصلی گبه و فرش را در پرز های بلندتر گبه نسبت به فرش اعالم کردیم.یکی از تفاوت های 

 لذا مراقبت از گبه نیز کمی با مراقبت از فرش متفاوت تر می باشد.

 گبه ها بدلیل پرز های بلندی که دارند براحتی کثیفی های محیط را در خود جای می دهند و براحتی از داخل آن خارج نمی شود.

 زود به زود جارو کشی نمایید. لذا باید گبه را

 پیشنهاد می شود که برای منازل پر رفت و امد با فرزندان زیاد و یا با حیوان خانگی از خرید گبه صرف نظر کنید.

 همچنین اگر اقدام به شست و شوی گبه کردید بدلیل پرز های بلند و ضخامت زیادش دیر خشک می شود .

گبه هنگام شست و شو کار را به دست کاردانش بسپرید و توسط قالیشویی اقدام به شست و  لذا اینکه برای جلوگیری از پوسیدگی

 شوی گبه نمایید.

 و در نهایت کالم آخر:

چه قصد خرید گبه ماشینی را دارید و چه قصد خرید فرش ماشینی را دارید ابتدای امر کیفیت آن ها را بررسی نمایید و سعی کنید 

 هید.این کیفیت ها را تشخیص د

و در نهایت بهترین راه ممکن جهت خرید این محصوالت خرید حضوری از تولیدی های گبه و یا خرید اینترنتی از تولیدی ها فرش 

 و گبه می باشد.


