
 گلیم فرش اصفهان:

 خرید گلیم فرش ماشینی به مانند خرید فرش ماشینی مهم می باشد.

 بحث بافت و تولید گلیم فرش ماشینی با گلیم فرش دستباف متفاوت می باشد.

 در گلیم فرش ماشینی بدلیل انواع دستگاه های تولیدی گلیم فرش و نیز انواع کیفیت های بافت و تنوع در الیاف گلیم فرش ماشینی

مت گلیم فرش ماشینی و نیز کیفیت گلیم فرش ماشینی متفاوت می شود.قی  

 این در حالی است که قیمت گلیم فرش دستباف و کیفیت گلیم فرش دستباف ثابت شده می باشد.

تا ادامه مقاله با ما همراه باشید: اصفهان جهت اطمینان از خرید گلیم فرش  

 چرا گلیم فرش ماشینی:

اف می باشد.ی از گلیم فرش دستبگلیم فرش ماشینی گونه ی مصنوع  

 ضمن اینکه در گلیم فرش ماشینی از الیاف مصنوعی استفاده می شود ولی در گلیم فرش دستباف از الیاف طبیعی استفاده می شود.

 همچنین خرید گلیم فرش ماشینی مورد استقبال بیشتری است تا خرید گلیم فرش دستباف

 به چند دلیل گلیم فرش ماشینی پر فروش تر می باشد:

 به گلیم فرش دستبافد بسیار سریعتر گلیم فرش ماشینی نسبت اوال تولی 

 دوما قیمت مناسب تر گلیم فرش ماشینی نسبت به گلیم فرش دستباف 

 کیفیت گلیم فرش ماشینی:

تولیدی و نیز تنوع در نخ گلیم فرش ماشینی ، ما شاهد انواع کیفیت ها از گلیم فرش  بدلیل تنوع در کیفیت بافت ، تنوع در دستگاه

 ماشینی خواهیم بود.

 اما اینکه کدام کیفیت از گلیم فرش ماشینی را انتخاب کنیم باید مطالب زیر را یاد بگیریم.

 نخ گلیم فرش ماشینی .1

 کیفیت بافت گلیم فرش ماشینی .2

 یدستگاه تولیدی گلیم فرش ماشین .3

 وزن گلیم فرش ماشینی .4

 پالت رنگ بندی گلیم فرش ماشینی .5

 که در ادامه بیشتر در مورد عوامل باال توضیح می دهیم.

 نخ گلیم فرش ماشینی:

 نخ های بکار رفته در فرش به سه وجه هستند:

 بنخ خا 

 نخ تار 

 نخ پود 

 این سه نخ ساختار اصلی گلیم فرش را تشکیل می دهند.

 نخ خاب:

 نخ خاب یا نخ ریشه اصلی ترین نخ در بافت فرش و لذا گلیم فرش است.

 نخی که در رویه و ظاهر گلیم فرش نمایان است و بیشترین درصد گلیم فرش را تشکیل می دهد.



 ینی حتما می بایست از الیاف مصنوعی می باشد.نخ خاب برای گلیم فرش ماش

 الیاف مصنوعی که در بافت گلیم فرش بیشترین کاربرد دارد:

 نخ اکرولیک 

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن 

 فنخ بی سی ا 

 بهترین جنس الیاف مصنوعی چه برای فرش ماشینی باشد و چه برای گلیم فرش ماشینی باشد ، نخ اکرولیک هیت ست شده است.

 باید این نخ را بتوانید در بافت گلیم فرش ماشینی تشخیص دهید به شیوه زیر: پس

 نخ اکرولیک اصال در بافتش پالستیک و مواد نتی بکار نرفته است و نباید گلیم فرش بوی پالستیک بدهد.

 نخ اکرلیک در بافت گلیم فرش نرم و پنبه مانند است و نباید گلیم فرش زبر باشد.

 احتی در مواجه با اجسام داغ نمی سوزد.نخ اکرولیک به ر

 نخ تار:

 نخ تار در ظاهر گلیم فرش پیدا نیست و درصد کمی در بافت گلیم فرش دارد.

 اما وجود نخ تار در بافت گلیم فرش الزامی است.

 کام هر چه بیشتر گلیم فرش می شود.پیچیده می شود و موجب استح خابچون در راستای افقی به دور نخ 

 تداول نخ تار در گلیم فرش:جنس های م

 نخ پشم و پنبه 

 نخ فیالمنت 

 نخ اکرولیک 

 نخ پلی استر 

 نخ جوت 

 مسلما بهترین جنس برای نخ تار الیاف طبیعی پشم و پنبه می باشد.

 :پودنخ 

 نیز در ظاهر گلیم فرش پیدا نیست و جز نخ های فرعی گلیم است اما وجودش در بافت گلیم فرش الزامی می باشد. نخ پود

 خاب پیجیده می شود و موجب استحکام گلیم فرش می شود. نیز بصورت عمودی به دور نخ پودنخ 

 جنس نخ های متداول برای پود گلیم فرش به شرح زیر است:

 نخ پشم و پنبه 

 نخ فیالمنت 

 نخ اکرولیک 

  نخ پلی استر 

 نخ جوت 

 ی باشد.و مسلما بهترین نخ برای پود الیاف طبیعی پشم و پنبه م

 کیفیت بافت گلیم فرش:



 کیفیت بافت گلیم فرش یعنی شانه و تراکم گلیم فرش

 شانه ی گلیم فرش یا تراکم عرضی گلیم فرش در واقع گره های عرضی در بافت گلیم فرش می باشد.

 که هر چه گره های عرضی گلیم فرش بیشتر باشد یعنی شانه گلیم فرش بیشتر باشد ، ضخامت گلیم بیشتر است.

 هم چنین نقشه ی گلیم فرش بهتر پیاده سازی می شود.

 تراکم گلیم فرش یا تراکم طولی گلیم فرش در واقع گره های طولی در بافت گلیم فرش است.

 شتر باشد ، تراکم و استحکام و فشردگی و توپری گلیم بیشتر است.هر چه که گره های طولی گلیم بی

 نکته ای در مورد شانه و تراکم:

 ادامه دارد. 4111و تراکم  1511شانه و تراکم فرش ماشینی تا 

 ولیکن گلیم فرش بافت ساده تر و نقشه ی ساده تری نسبت به فرش دارد.

 نمی رسد. 1111رش ماشینی است بطوری که شانه و تراکم گلیم فرش به باالی لذا شانه و تراکم گلیم فرش بسیار پایین تر از ف

 است. 1111تا  011و عمده تراکم گلیم فرش بین  011تا  511عمده شانه گلیم فرش بین 

 نحوه تشخیص شانه و تراکم:

 اما باید بتوانیم که شانه و تراکم را در بافت گلیم تشخیص دهیم:

 خریداری کرده ایم: 011تراکم  شانه با 511مثال گلیم فرش 

 گره داریم. 011گره داریم و در طول گلیم فرش  511یعنی ما در عرض گلیم فرش 

 گره باشد. 01گره باشد و در ده سانت طولی گلیم می بایست  51لذا در ده سانت عرضی گلیم حتما باید 

 دستگاه تولیدی گلیم فرش:

 اوال که باید گفت بافت گلیم فرش متفاوت از بافت فرش ماشینی است.

 اوال بافت گلیم فرش نازک است با حداقل ارتفاع نخ خاب

 همچنین گلیم فرش بدون پرز است .

 نقشه ی گلیم فرش نیز بسیار ساده تر از نقشه ی فرش است.

 دستگاه تولیدی فرش است.لذا در آخر باید گفت که دستگاه تولیدی گلیم فرش پس متفاوت از 

 در کل دستگاه تولیدی از گلیم فرشی خوب است که:

 بتواند شانه و تراکم گلیم را دقیق اجرا کند.

 بتواند نقشه ی گلیم را بدون نقصی پیاده سازی کند.

 وزن گلیم فرش:

 ش ماشینی نازک است.وزن گلیم فرش مهم می باشد چون بافت خود گلیم فرش چه گلیم فرش دستباف باشد و چه گلیم فر

 لذا اگر نخ کمتری نیز در گلیم فرش بکار ببرند و گلیم فرش سبک تر باشد گلیم بسرعت پاره می شود.

 لذا حتما از فروشنده وزن گلیم فرش را سوال نمایید.

 کیلوگرم باشد. 1.5متری باید باالی  12وزن استاندارد گلیم فرش 



 پالت رنگ بندی گلیم فرش:

 پالت رنگ بندی گلیم فرش یعنی تعداد نخ های رنگی در بافت گلیم فرش 

 ظاهری گلیم فرش بیشتر می باشد. هر چه که نخ رنگی گلیم فرش زیاد تر باشد کیفیت ظاهری و زیبایی

 رنگ است. 6تا  4باز باید گفت بدلیل نقشه ی ساده گلیم فرش پالت رنگ بندی گلیم بین 

 تا ده رنگ است. 6این در حالی است که پالت رنگ بندی فرش ماشینی بین 

 کلمات کلیدیک

لیم فرش مدرن,قیمت گلیم فرش ماشینی,خرید گلیم فرش ,گلیم فرش ماشینی,گلیم فرش اصفهان,گلیم فرش برجسته,گگلیم فرش

 ماشینی,گلیم فرش ساوین


