
 زمانی که برای خرید گلیم فرش وارد بازار فرش می شویم اولین سوالی که از فروشنده پرسیده می شود این است که:

 قیمت گلیم فرش ماشینی چقدر است؟

چه پایه ای حساب می شود؟نی را بر گلیم فرش ماشی  

گلیم فرش با قیمت خرید گلیم فرش از سایر سازی کنیم که قیمت خرید گلیم فرش ماشینی از تولیدی  فافشدر این مقاله می خواهیم 

 روش های خرید چه تفاوتی را دارد؟

نین در مورد قیمت گلیم فرش ماشینی ستاره کویر یزد بیشتر صحبت می کنیم:همچ  

 گلیم فرش:

اب گلیم فرش فرشی است بدون پرز و نازک با حداقل ارتفاع نخ خ  

 همواره بدلیل نازکی بافت گلیم فرش بعنوان فرش اصلی در منازل استفاده نمی شود.

 اما خرید گلیم فرش برای هر منزلی ضرورت دارد بعنوان فرش راه رویی ، فرش رو پله ای ، فرش آشپزخانه و یا فرش اتاق خواب

تر از قیمت فرش ماشینی می شد و هم قیمت گلیم فرش کملذا بدلیل بافت ساده گلیم فرش نسبت به فرش هم بافت آن سریعتر می با

 باشد.

 انواع گلیم فرش:

ر این مقاله شرح می دهیم.گلیم فرش ها بر اساس مواد مختلفی دستبه بندی می شوند که تماما د  

 همچنین بدلیل بافت زودتر گلیم فرش ماشینی نسبت به گلیم فرش دستباف و قیمت بسیار کمتر گلیم فرش ماشینی

فرش ماشینی نسبت به خرید گلیم فرش دستباف بیشتر مورد استقبال قرار گرفته شده است. خرید گلیم  

 لذا در هنگام خرید گلیم فرش باید به موارد زیر توجه کرد:

 انواع نقشه ی گلیم فرش ماشینی 

 انواع کیفیت بافت گلیم فرش ماشینی 

 انواع سایز گلیم فرش ماشینی 

 ع گلیم فرش ماشینی از لحاظ نقشه:انوا

 ابتدا باید گفته شود که گلیم فرش ماشینی در طرح های سنتی مشابه با نقشه ی گلیم فرش دستباف هستند.

 نقشه ی گلیم فرش دستباف نیز بر اساس تصویر ذهنی بافندگان آن ها ساده و در عین حال متمایز می باشد.

 لذا نقشه ی گلیم فرش ماشینی نیز از نقشه ی گلیم فرش دستباف تبعیت می کند.

 همچنین دو روش بافت برای گلیم فرش ماشینی داریم:

 گلیم فرش ماشینی ساده 

 گلیم فرش ماشینی برجسته 

 گلیم فرش ماشینی ساده:

برجستگی و فرورفتگی در بافت گلیم فرش وجود در این گلیم فرش ارتفاع خاب در سراسر گلیم فرش ساده و یکدست می باشد و 

 ندارد.

 گلیم فرش برجسته:

 همان طور که از نام این گلیم فرش مشخص است ، بعضی از نقاط گلیم فرش برجسته تر می باشد.



 حال ممکن است نقشه ی وسط گلیم فرش به سلیقه یی طراح برجسته باشد و یا ممکن است حاشیه های گلیم فرش برجسته باشد.

گلیم فرش برجسته دقیقا مانند گلیم فرش ساده بافت زده می شود ولی نوع نخی که قرار است بعضی جاهای گلیم فرش را برجسته 

 کند متفاوت است.

 در گلیم فرش برجسته از نخ هایبالک استفاده می شود.

 نخ هایبالک چیست؟

 نقبض شده و برجسته می شود.نخ هایبالک نخ اکرولیک حساسی می باشد که تحت تاثیر دما و گرما م

 لذا پس از بافت گلیم فرش با نخ هایبالک در قسمت آهار و تحت تاثیر دما و گرما ، گلیم فرش برجسته می شود.

 انواع گلیم فرش از لحاظ کیفیت بافت:

 رد.گلیم فرش ماشینی بر اساس بافت ماشینی و الیاف مصنوعی بکار رفته در آن کیفیت های بافت متفاوتی را دا

 گلیم فرش ماشینی بر اساس کیفیت نخ 

 گلیم فرش ماشینی بر اساس شانه و تراکم 

 گلیم فرش ماشینی بر اساس پالت رنگ بندی 

 این سه عامل تعیین کننده اصلی هم بر کیفیت گلیم فرش و هم بر قیمت گلیم فرش ماشینی می باشند.

 گلیم فرش ماشینی بر اساس نخ:

 نخ های بکار رفته در گلیم فرش ماشینی دیگر نمی تواند از الیاف طبیعی باشد و باید به سراغ الیاف مصنوعی رفت.

 تنوع الیاف مصنوعی در بازار فرش نیز بسیار گسترده می باشد و انواع متداول الیاف مصنوعی به شرح زیر است:

 الیاف پلی استر ، الیاف اکرولیک هیت ست شده ، الیاف ورژن ، الیاف پلی پروپلین ، الیاف بی سی اف ، الیاف تک نخ

 بهترین کیفیت برای نخ گلیم نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 این نخ بهترین نخ برای بافت گلیم فرش و نیز فرش ماشینی است به چند دلیل:

 مقاومت باالیی در پاخور باال و ساییدگی دارد.رولیک نخ اک

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

 نخ اکرولیک مقاومت باالیی در برابر سوختگی دارد.

 نخ اکرولیک بسیار نرم است و کیفیتی مشابه با پنبه دارد.

 شد.نخ اکرولیک فاقد پالستیک و نیز مواد نفتی می با

 گلیم فرش بر اساس شانه و تراکم:

 دو کیفیت بافت مهم در گلیم فرش یکی شانه گلیم فرش و دیگری تراکم گلیم فرش می شود.

 شانه گلیم فرش گره های افقی در بافت گلیم فرش می باشد.

 تراکم گلیم فرش گره های عمودی در بافت گلیم فرش است.

 نده ضخامت هر چه بیشتر گلیم فرش و پیاده سازی بهتر نقشه ی گلیم فرش است.ش تعیین کنرشانه ی گلیم ف

 تراکم گلیم فرش تعیین کننده فشردگی و استحکام هر چه بیشتر گلیم فرش است.

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم گلیم فرش بسته به مرغوبیت دستگاه تولیدی گلیم فرش دارد.



 یم فرش:پالت رنگ بندی گل

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

 هر چه که نخ های رنگی در بافت گلیم فرش بیشتر باشند مسلما نقشه ی گلیم فرش بهتر پیاده سازی میشود.

 انواع گلیم فرش بر اساس سایز:

 لیم فرش چهار سایز معرفی می شود:برای گ

 سایز اصلی گلیم فرش 

 سایز فرعی گلیم فرش 

 سایز رولی گلیم فرش 

 سایز سفارشی گلیم فرش 

 سایز اصلی گلیم فرش شامل:

 متری 4گلیم فرش ماشینی 

 متری 6گلیم فرش ماشینی 

 متری 9گلیم فرش ماشینی 

 متری 21گلیم فرش ماشینی 

 سایز فرعی گلیم فرش شامل:

  سایز پادری 

 سایز گرد 

 سایز روپله ای 

 سایز راهرویی 

 رولی گلیم فرش:سایز 

 بصورت رل های سی متری بافت زده می شوند که هر رل در عرض های متفاوتی می باشد گلیم فرش رولی ، 

  05عرض 

  05عرض 

  05عرض 

  95عرض 

  255عرض 

  225عرض 

  205عرض 

  متر 1عرض 

  1.0عرض 

لیدی گلیم فرش برای شما برش لذا با توجه به تنوع عرضی گلیم فرش ، میتوانید هر طول و عرضی را به دلخواه سفارش دهید و تو

 دهد.

 گلیم فرش سفارشی:

اگر به هر دلیلی سایز مورد نظر شما در سایز های باال نباشد ، می توانید از شرکت تولیدی گلیم فرش درخواست سایز سفارشی 

 کنید.



لذا نکته ای که در سایز سفارشی گلیم فرش وجود دارد این است که نقشه ی گلیم فرش می بایست مجدد طبق سایز سفارشی شما 

 بافت زده شود.

 بر قیمت گلیم فرش یک هزینه طراحی نیز متحمل می شوید. لذا شما عالوه

 قیمت گلیم فرش ماشینی ستاره کویر یزد:

 با توجه به عوامل گفته شده می توانید هم کیفیت گلیم فرش و هم قیمت گلیم فرش را تشخیص دهید.

 یک عامل مهم در تعیین قیمت گلیم فرش نوع خرید گلیم فرش شما می باشد.

 ش را از تولیدی گلیم فرش تهیه کنید مسلما قیمت متفاوتی با قیمت گلیم فرش دیجی کاال خواهد داشت.اینکه گلیم فر

 گلیم فرش از تولیدی به قیمت مستقیم و بدون واسطه خواهد بود.

 یک روش خیلی کاربردی در خرید گلیم فرش:

 رین روش خرید گلیم فرش است که زیر نظر تولیدیخرید اینترنتی گلیم فرش می باشد که خرید اینترنتی گلیم فرش به شرطی بهت

 های مطرحی چون گلیم فرش کاشان و گلیم فرش ساوین و گلیم فرش ستاره کویر یزد باشد.

 لذا شما گلیم فرش را بصورت مستقیم و بدون واسطه و با اطمینان از کیفیت گلیم فرش درب منزل تحویل می گیرید.
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