
برجسته:گلیم فرش   

 پیشرفت های صنعتی نساجی روز به روز در حال بیشتر شدن است.

 تا جایی که هر نقشه ای را براحتی در قالب یک فرش ماشینی می توان پیاده سازی کرد.

فرش مدرن و فرش فانتزی  رح سنتی و کالسیکر کنار فرش با طو هزاران نوع طرح و نقشه از فرش ماشینی ظاهر شده اند و د

 نیز روی کار آمدند.

از جمله نقشه پر فروش فرش مدرن ، گلیم فرش مدرن می باشد که که به دو صورت گلیم فرش برجسته و گلیم فرش ساده بافت 

 زده شد.

ادامه توضیحات بیشتری در مورد گلیم فرش م دهیم.در   

 انواع بافت گلیم فرش

 انواع کیفیت گلیم فرش

 نحوه بافت گلیم فرش برجسته

 انواع بافت گلیم فرش:

وند و قبل از بافت فرش دستباف قدمت داشتند.گلیم فرش ها بعنوان قدیمی ترین فرش ها محسوب می ش  

 لذا دو بافت از گلیم فرش را داریم:

 گلیم فرش دستباف 

 گلیم فرش ماشینی 

 گلیم فرش دستباف:

 بافت گلیم فرش کامال متفاوت و متمایز از فرش دستباف است.

 چون ظاهر گلیم فرش متفاوت از ظاهر فرش می باشد.

 بدون پرز معروف است که عمده الیاف آن را پرز و پشم و چرم حیوانات تشکیل می دهد.گلیم فرش به پالس و یا فرش 

 لذا بافت نازک با کمترین ارتفاع خاب و سبک و در عین حال محکم و ضد آب دارد بدلیل استفاده از چرمی که در گلیم وجود دارد.

 در حال کوچ هستند.ابتدای بافت گلیم دستباف بر می گردد به مردم عشایر نشین که همیشه 

 و می بایست از وسایل ساده و سبک استفاده کنند.

 دستباف نیز کامال متفاوت از نقشه ی فرش می باشد.نقشه ی گلیم فرش 

نقشه ی گلیم فرش بر اساس تصویر ذهنی بافندگان ساده می باشد و طرح های درخت و هندسی بیشتر در این بافت قدیمی به چشم 

 می خورد.

 لذا هیچ دو گلیم دستبافی به یک طرح و نقشه نخواهیم داشت و این ویژگی وجه تمایز و جذابیت گلیم فرش دستباف شده است.

 شینی:گلیم فرش ما

 .د و گلیم فرش ماشینی بافت زده شددر ادامه روند ماشینی شدن فرش ها ، گلیم فرش ها نیز به صنعت راه یافتن

پس گلیم فرش ماشینی گونه ای مصنوعی از گلیم فرش دستباف می باشد که با استفاده از ماشین آالت و در ضمن الیاف مصنوعی 

 ه شد.بافت زد

 وجه شباهت گلیم فرش دستباف و گلیم فرش ماشینی:



 گلیم فرش ماشینی می بایست دقیقا مانند گلیم فرش دستباف بدون پرز باشد.

 .همچنین می بایست مانند گلیم فرش دستباف دارای کمترین ارتفاع نخ خاب باشد

 لذا اینکه نقشه گلیم فرش ماشینی دقیقا باید مانند نقشه ی گلیم فرش دستباف باشد.

 وجه تفاوت گلیم فرش ماشینی و گلیم فرش دستباف:

 زمان تولید گلیم فرش ماشینی کمتر از گلیم فرش دستباف است و سریعا به تولید انبوه می رسد.

 لیم فرش دستباف است.ضمن اینکه قیمت گلیم فرش ماشینی بسیا کمتر از گ

 همچنین که الیاف بکار رفته در گلیم فرش ماشینی بر حسب الیاف مصنوعی می باشند.

 انواع کیفیت گلیم فرش ماشینی:

 همان طور که گفتیم بدلیل استفاده از الیاف طبیعی در گلیم فرش دستباف ، کیفیت ثابت شده ای را دارند.

ی الیاف ها تماما مصنوعی هستند و کیفیت نخ و کیفیت بافت گلیم فرش ها کامال متفاوت این در حالی است که در گلیم فرش ماشین

 می باشد.

 لذا گلیم فرش ماشینی بدلیل قیمت کمتر آن بیشتر به فروش می رسد.

 و نیز می بایست زمان خرید گلیم فرش ماشینی کیفیت گلیم فرش را تشخیص دهیم.

 مل مهم می باشد:کیفیت گلیم فرش ماشینی بر اساس پنج عا

 نخ گلیم فرش ماشینی 

 شانه گلیم فرش ماشینی 

 تراکم گلیم فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی گلیم فرش ماشینی 

 وزن گلیم فرش ماشینی 

 نخ گلیم فرش ماشینی:

 نخ های بکار رفته در گلیم فرش ماشینی تماما از الیاف مصنوعی می باشند.

 این الیاف ها مسلما به کیفیت الیاف طبیعی نیستند و تنوع بسیار باالیی نیز دارند که متداول ترین آن ها:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 نخ ورژن 

 بهترین نخی که هم در بافت فرش ماشینی و هم در بافت گلیم فرش ماشینی می توان استفاده نمود نخ اکرولیک هیت ست شده است.

 این نخ بهترین نخ در بافت ماشینی است به دالیل زیر:

 .اوال بسیار نرم است و با کیفیت الیاف طبیعی برابری می کند 

 نخ های اصال پالستیک و مواد نفتی ندارد. دوما بر عکس سایر 

 سوما اینکه این نخ بسیار مقاوم است در برابر سوختگی و گرما 

  همچنین بسیار مقاوم است در برابر رطوبت و بیدخوردگی 

 .هم چنین در محیط های پر رفت و آمد مقاوم است و ساییدگی و کوبیدگی ندارد 



 شانه گلیم فرش ماشینی:

 گلیم فرش جای گرفته شده اند.ز عواملی است که در شاخه کیفیت بافت شانه گلیم فرش ج

 بطوری که دستگاه تولیدی گلیم فرش تعیین کننده شانه ی گلیم فرش است.

 شانه گلیم فرش گره های بافت زده شده در عرض گلیم فرش است.

ی گلیم فرش ریز بافت تر می شود و دستباف  که با زیاد شدن شانه ی گلیم فرش ضخامت گلیم فرش بیشتر می شود و نیز نقشه

 گونه تر

 گفتیم که نقشه های گلیم فرش ساده هستند و لذا نیاز به انتخاب شانه های بسیار باال در گلیم فرش نیست.

 تراکم گلیم فرش ماشینی:

تراکم گلیم فرش نیز یکی دیگر از عواملی می باشد که کیفیت بافت گلیم فرش را تعیین می کند و تحت تاثیر دستگاه تولیدی گلیم 

 است.

 شانه و تراکم جز عواملی هستند که با هم به پیش می روند و تغییر می کنند و بهم وابسته اند.

 می باشد.چون تراکم گره های طولی بافت زده شده در گلیم فرش 

 که هر په این گره های طولی زیاد تر بشود بافت نخ خاب گلیم فشرده تر می شود و جمع تر کنار هم قرار می گیرند.

 لذا تراکم و توپری گلیم فرش زیاد تر می شود.

 همچنین بدلیل استفاده از رنج شانه های کم در گلیم فرش ، نیاز به انتخاب تراکم باال در گلیم فرش نیست.

 ن گلیم فرش:وز

 گلیم فرش بسته به عوامل مختلفی می باشد که مهمترینش: وزن

 اگر شانه گلیم فرش باال باشد ، وزن و ضخامت گلیم فرش نیز باال می رود.

 همچنین هرچه نخ های گلیم فرش بیشتر باشد وزن گلیم فرش باالتر می رود.

 پس وزن زیاد گلیم فرش نشان بر مرغوبیت گلیم فرش دارد و اینکه مستحکم تر و مقاوم تر است.

 پالت رنگ بندی گلیم فرش:

 ی گلیم فرش یعنی نخ های رنگی در بافت گلیم فرش چند تاست؟پالت رنگ بند

 تعداد نخ های رنگی چه در بافت گلیم فرش ماشینی باشد و چه در بافت فرش ماشینی باشد متغیر است.

 رنگ می باشند. 6رنگ و یا  5این نخ های رنگی در گلیم فرش با طرح های ساده تر نسبت به فرش ماشینی 

 نگ بندی گلیم فرش بیشتر باشد ، رخ گلیم فرش زیباتر است و کیفیت ظاهری گلیم فرش بیشتر می شود.خب هر چه که پالت ر

 :گلیم فرش برجسته تنحوه باف

 اول بگوییم که گلیم فرش بر جسته به چه معناست؟

 نقاط گلیم فرش گلیم فرش مشخص است بدین معناست که بعضی از جاهای گلیم فرش برجسته تر از سایر همان طور که از نام

 حال بر حسب طراح نقشه ی گلیم فرش این برجستگی میتواند در حاشیه گلیم باشد و یا می تواند در گل های گلیم باشد.

 سوال بعدی این است که نحوه بافت گلیم فرش برجسته به چه صورتی می باشد؟



نخی که در گلیم برجسته انتخاب می شود متفاوت از نخ بافت گلیم فرش گل برجسته دقیقا مانند بافت گلیم فرش ساده می باشد ولی 

 گلیم ساده می باشد.

 در گلیم فرش برجسته نقاطی که می خواهیم برجسته تر باشند را با نخ هایبالک بافت می زنیم.

 نخ هایبالک چیست؟

نخ هایبالک دقیقا یک نخ اکرولیک می باشد که حساس به دما و گرما می باشد و تحت تاثیر گرما و دمای باال برجسته می شود و 

 جمع می شود.

 لذا بعد از بافت گلیم فرش با نخ هایبالک زمانی که گلیم فرش وارد مرحله آهار شد.

 خود عکس العمل نشان داده و جمع می شوند. تحت تاثیر گرما و دما قرار می گیرد و نخ های هایبالک از

 و در نتیجه گلیم فرش برجسته به وجود می آید.

 در بحث قیمت گلیم فرش ساده با برجسته باید بگوییم که تفاوت قیمتی چندانی را ندارند.

 کلمات کلیدی:

لیم نی ، قیمت گلیم فرش ماشینی ، گگلیم فرش ، خرید گلیم فرش ، قیمت گلیم فرش ، خرید گلیم فرش ماشینی ، گلیم فرش ماشی

 فرش اصفهان ، انواع گلیم فرش ، سایز های گلیم فرش

 

 


