
 گلیم فرش ماشینی بدلیل استفاده کاربردی که دارد و هم چنین بدلیل قیمت ارزان گلیم فرش نسبت به فرش ماشینی

 مورد استقبال بیشتری قرار گرفته شده است ، بطوری که بسیاری که تولیدی های فرش ماشینی در کنار تولید فرش

 تولیدی گلیم فرش ر نیز راه اندازی کرده اند.

 گلیم فرش ماشینی نیز از نظر کیفیت ، از نظر طرح و نقشه و از نظر سایز به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود.

ذا هنگام خرید گلیم فرش ماشینی ، شناخت انواع گلیم فرش ضرورت دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.ل  

 بافت گلیم فرش ماشینی:

دقیقا حالت گلیم فرش دستباف را تداعی کند. گلیم فرش ماشینی باید جوری بافت زده شود که  

ن پرز باشد ، دوما دارای حداقل ارتفاع نخ خاب باشد ، سوما سبک باشد.گلیم فرش ماشینی پس باید اوال بدو  

 لذا بافت گلیم فرش ماشینی کامال متفاوت از بافت فرش ماشینی است.

 و دستگاه تولیدی گلیم فرش نیز متفاوت از دستگاه تولیدی فرش ماشینی می باشد.

است. همچنین قیمت گلیم فرش ماشینی مناسب تر از قیمت فرش ماشینی  

 انواع گلیم فرش از نظر کیفیت:

 کیفیت گلیم فرش کامال متفاوت از کیفیت فرش ماشینی است و باید کیفیت خوب گلیم فرش را تشخیص دهیم.

 لذا باید روش های تشخیص گلیم فرش را یاد بگیریم:

 تشخیص نخ گلیم فرش 

  گلیم فرشو تراکم تشخیص شانه 

 شتشخیص رنگ بندی گلیم فر 

 در ادامه به توضیحات مفصل هر یک می پردازیم:

 تشخیص نخ گلیم فرش:

 گلیم فرش حالت موکت مانند دارد و لذا نخ گلیم فرش باید بدون پرز باشد و ضخامت نخ گلیم فرش پایین باشد که کمترین ارتفاع نخ

 خاب را ایجاد کند.

لذا گلیم فرش که استفاده کاربردی دارد تا زیبایی هم نخ گلیم فرش باید نازک باشد و هم استحکام کافی را داشته باشد که در محیط 

 های کاربردی پاره نشود.

 لذا بهترین نخ و الیاف مصنوعی برای گلیم فرش ، نخ اکرولیک هیت ست شده است.

 نخ اکرولیک به چند دلیل بهترین نخ برای بافت گلیم فرش است چون:

 نخ اکرولیک مقاومت باالیی در پاخور باال و ساییدگی و کوبیدگی دارد.

 نخ اکرولیک مقاومت باالیی در برابر سوختگی و جسم داغ را دارد.

 نخ اکرولیک مقاومت باالیی در عدم جذب رطوبت و پوسیدگی و بیدخوردگی دارد.

 بسیار نرم است و پنبه مانند می باشد و زبری به گلیم فرش نمی دهد. نخ اکرولیک

 لذا شما در انتخاب نخ اکرولیک برای گلیم فرش اصال شک نکنید.

همچنین که عالوه بر اینکه فروشنده به شما گفت که در بافت گلیم فرش ، نخ اکرولیک به کار رفته شده است شما می بایست این 

 را خودتان در بافت گلیم فرش تشخیص دهید.نخ 



 شخیص نخ اکرولیک به شرح زیر است:ت

 ابتدا اینکه گلیم با نخ اکرولیک نباید بوی پالستیک و مواد نفتی بدهد.

 دوم اینکه گلیم فرش نباید زبر و خشن باشد.

 م فرش را که لمس می کنید اگر الیاف صد در صد اکرولیک باشند نباید بهم بچسبند.سوم اینکه گلی

 :تشخیص شانه و تراکم گلیم فرش

 شانه و تراکم گلیم فرش دو عاملی هستند که تاثیر گزار بر کیفیت بافت گلیم فرش هستند.

 دارند.شانه و تراکم گلیم فرش تا حدودی بستگی به دستگاه تولیدی گلیم فرش 

 چون شانه گلیم فرش ، گره های عرضی گلیم و تراکم گلیم فرش ، گره های طولی گلیم می باشد.

 همچنین که شانه گلیم فرش تاثیر مستتقیم بر ضخامت گلیم و پیاده سازی هر چه بهتر نقشه ی گلیم فرش دارد.

 و تراکم گلیم فرش تاثیر بر فشردگی و تراکم نخ خاب گلیم فرش دارد.

 گلیم فرش بافت ساده تری هم از نظر بافت داخلی و هم از نظر نقشه ی گلیم فرش دارد.اما 

 پس نیاز به انتخاب شانه و تراکم باال در گلیم فرش نیست.

 شانه و تراکم گلیم فرش: حساب کردن

 بعد از خرید گلیم فش ماشینی یک بار دیگر ، می بایست شانه و تراکم گلیم را حساب کنیم.

 جهت حساب کردن شانه و تراکم گلیم فرش به شیوه زیر پیش می رویم:

 خریداری کرده ایم. 0555شانه با تراکم  055فرض کنیم گلیم فرش 

گره در بافت طولی گلیم وجود  0555یعنی ،  0555عرضی گلیم وجود دارد و تراکم گره در بافت  055شانه یعنی  055گلیم فرش 

 .دارد

 گره داشته باشیم. 05لذا با جدا کردن ده سانت عرضی گلیم باید ، 

 گره داشته باشیم. 055و با جدا کردن ده سانت طولی گلیم باید ، 

 تشخیص پالت رنگ بندی گلیم فرش:

 پالت رنگ بندی گلیم فرش یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت گلیم فرش به کار می رود.

 رنگ است. 6تا  0نیست و بین فرش به گستردگی پالت رنگ بندی فرش ماشینی  پالت رنگ بندی گلیم

 هی دقیق به گلیم فرش ، می توانید نخ های رنگی گلیم فرش را بشمرید.الذا با نگ

 انواع گلیم فرش از نظر سایزی:

 گلیم فرش ها در سه سایز عمده جای میگیرند.

 گلیم فرش سایز اصلی 

 گلیم فرش سایز فرعی 

  گلیم فرش سایزی 

 که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم:

 م فرش سایز اصلی:گلی



 گلیم فرش در سایز های اصلی و به شکل مستطیلی بافت زده می شود مانند:

 متری 4م فرش گلی 

  متری 6گلیم فرش 

  متری 9گلیم فرش 

  متری 01گلیم فرش 

 گلیم فرش سایز فرعی:

 در سایز های فرعی و جانبی گلیم فرش به شرح زیر می باشد:

 گلیم فرش در ابعاد پشتی و پادری 

 گلیم فرش راهرویی 

 گلیم فرش راه پله ای 

 گلیم فرش سایز سفارشی:

 گلیم فرش در سایز های سفارشی این است که شما ابعاد گلیم فرش را در اختیار تولیدی گلیم فرش قرار می دهید.

 و شرکت تولیدی گلیم متناسب با سایز شما گلیم فرش را بافت می زند.

یم فرش با سایز سفارشی مستلزم این موضوع است که شما یک هزینه طراحی مجدد طبق سایز مورد نظر خود پرداخت می گل

 نمایید.

 نقشه : طرح و انواع گلیم فرش از نظر

 نقشه های گلیم فرش بر گرفته شده از نقشه های اصیل گلیم فرش دستباف است.

 رد.لذا نقشه های گلیم فرش بیشتر حالت سنتی و هندسی دا

 در کل گلیم فرش نیز مانند فرش دارای دو نوع بافت می باشد:

 بافت ساده 

 بافت برجسته 

 بافت ساده گلیم فرش:

 بافت ساده گلیم فرش بدین صورت است که ارتفاع خاب یکدست در سطح گلیم فرش وجود دارد.

 و جایی از گلیم فرش برجستگی و فرورفتگی ندارد.

 بافت برجسته گلیم فرش:

 تر از سایر نقاط گلیم هستند. بافت برجسته گلیم فرش بدین صورت است که بعضی قسمت های گلیم فرش برجسته

 بافت برجسته گلیم فرش طبق سلیقه طراح می تواند در حاشیه گلیم فرش برجسته باشد

 ترنج گلیم فرش برجسته باشد.د در یا می توان

 بافت گلیم فرش برجسته دقیقا مانند بافت گلیم فرش ساده می باشد.

 دقیقا مانند بافت گلیم فرش ساده می باشد بافت گلیم فرش برجسته 

 اما نخ های گلیم فرش برجسته با نخ هایبالک هستند و نخ های هایبالک به دما حساس اند.

 باال قرار می گیرند ، نخ های هایبالک جمع می شوند و برجسته می شوند.لذا موقع آهار که تحت دمای 



 کاربرد گلیم فرش: انواع

 ه برای اتاق پذیرایی و برای اتاق خواب استفاده نمی شوند.در نهایت کاربردهای گلیم فرش را باید گفت ک

 و برای مناطق فرعی منزل مانند پاگرد ها ، راه رو ها و فرش آشپزخانه استفاده می شوند.

 ان فرش آشپزخانه می باشد.عمده کاربرد گلیم فرش ها بعنو

 چرا گلیم فرش ها بعنوان فرش آشپزخانه استفاده می شوند؟

 گلیم فرش ها بهترین انتخاب فرش آشپزخانه هستند چون :

رفت و آمد است براحتی کثیفی از روی گلیم اوال دارای کمترین ارتفاع نخ خاب هستند و برای آشپزخانه که مدام در حال کثیفی و 

 فرش پاک می شود.

 ضمن اینکه گلیم فرش ها سبک هستند و براحتی می توان گلیم فرش را جابجا کرد و شست و شو داد.

 م فرش جدید و نو جایگزین کرد.همچنین گلیم فرش ها قیمت مناسبی دارند و با پارگی می توان گلی
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