
 گلیم فرش ماشینی طرح سنتی:

با اینکه جوامع رو به مدرنیته شدن به پیش می روند. اما هنوز در یک سرای ایرانی میل و رغبت به آثار و دستبافته های سنتی 

 وجود دارد.

 بطوری که حتی امروزه مردم بیش از پیش به دنبال کارهای سنتی و از این قبیل هستند.

 واقع شده است گلیم فرش ها می باشند.یکی از محصوالتی که بسیار در این سال های اخیر به دید 

 لذا شرکت های تولیدی صنعت نساجی را بر این واداشت که گلیم فرش های ماشینی تولید کنند.

 .پرفروش ترین گلیم فرش در حال حاضر گلیم فرش ماشینی طرح سنتی می باشد

 ی دهیم.که در ادامه بیشتر در مورد طرح های گلیم فرش ماشینی توضیح م 

 انواع بافت گلیم فرش:

 گلیم فرش ها به دو صورت بافت زده می شوند:

 گلیم فرش دستباف 

 گلیم فرش ماشینی 

 گلیم فرش دستباف:

دگان شخص می باشد روی دار نصب می شوند و توسط دستان زحمت کش بافنگلیم فرش های دستباف همان طور که از نام آن ها م

 بافت زده می شوند.

 جنس گلیم فرش های دستباف تماما الیاف طبیعی مانند پشم و پنبه و پرز می باشد.

 همچنین طول مدت بافت گلیم فرش دستباف بین یک تا سه ماه بسته به اندازه گلیم فرش طول می کشد.

 بافت دستی بسیار گران می باشد.همچنین قیمت گلیم فرش دستباف بدلیل مواد طبیعی بکار رفته در آن و همچنین 

 ده تر از نقشه ی فرش می باشد و بر اساس تصویر ذهنی بافندگان آن ها می باشد.نقشه ی گلیم فرش دستباف بسیار سا

 گلیم فرش ماشینی:

 گلیم فرش های ماشینی نیز همان طور که از نامشان مشخص است توسط ماشین آالن نساجی بافت زده می شوند.

 جنس گلیم فرش ماشینی دیگر مانند گلیم فرش دستباف از الیاف طبیعی نیست و از الیاف مصنوعی پلی استر و اکرولیک است.

 ن مدت زمان بافت گلیم فرش ماشینی نهایتا دو روز کاری است که در یک ماه به تولید انبوه می رسد.همچنی

 لذا قیمت گلیم فرش ماشینی بسیار کمتر از قیمت گلیم فرش دستباف است.

 نقشه ی گلیم فرش ماشینی به تبعیت از نقشه ی گلیم فرش دستباف باید باشد.

 گلیم فرش ماشینی یا گلیم فرش دستباف؟

 استقبال و خرید گلیم فرش ماشینی بیشتر از گلیم فرش دستباف است . به چند دلیل:

 ابتدا که اینکه ظاهر گلیم فرش ماشینی چون دقیقا نقشه ی گلیم فرش دستباف را دارد مانند گلیم فرش دستباف است.

 همچنین تولید گلیم فرش ماشیی بسیار زودتر از گلیم فرش دستباف است.

 می باشد. قیمت گلیم فرش ماشینی بسیار کمتر و به صرفه تر از گلیم فرش دستباف

 لذا در این مقاله بیشتر در مورد تولید گلیم فرش ماشینی صحبت می کنیم.



 :طرح سنتی  مراحل تولید گلیم فرش ماشینی

 گلیم فرش ماشینی طی چهار مرحله اصلی بافت زده می شود:

 مرحله ریسندگی 

 مرحله رنگ رزی 

 مرحله بافت 

 مرحله پرداخت 

 مرحله ریسندگی:

 در مرحله ریسندگی ابتدا نخ های خام گلیم فرش یکسری عملیات هایی روی آن ها انجام می گیرد.

 را ندارند.نخ های خام خریداری شده الیاف مصنوعی هستند و این الیاف استحکام الزمه برای بافت ماشینی 

 لذا در دستگاه های ریسندگی ، مدام ریسیده می شوند و تحت فشار و گرما و رطوبت نمره نخ و در نهایت استحکام نخ باال می رود.

 واقع نخ های خام نمره نخ پایینی دارند و لذا وارد مرحله ریسندگی که می شوند ، نمره نخ گلیم فرش باال می رود.در 

 کار برد الیاف اکرولیک هیت ست شده می باشد.الزم به ذکر است بهترین الیاف مصنوعی که در بافت گلیم فرش می توان به 

 مرحله رنگ رزی:

 در این مرحله رنگ های خام بی رنگ و یا سفید وارد مرحله رنگ رزی می شوند.

 در مرحله رنگ رزی طبق نقشه ی گلیم فرش ، نخ ها رنگ می شوند.

 نخ های گلیم فرش بسیار مهم می باشد که اوال به مرور زمان کمرنگ نشوند  ثبات رنگ

 و ثانیا هنگام شست و شوی گلیم فرش رنگ ها در هم نشوند و پخش رنگ نداشته باشند.

 لذا شما باید متوجه ثبات رنگ نخ های گلیم فرش بشوید با آزمایش ساده زیر:

 و محکم در چندین جهت روی گلیم فرش بکشید. ابتدا اینکه یک پارچه سفید نخی را خیس کرده

 اگر آثار رنگ نخ های گلیم فرش روی پارچه به جا نماند ، نشان از ثبات رنگ نخ های گیم فرش دارد.

 مرحله بافت:

 در این مرحله نخ ها آماده هستند تا گلیم فرش ماشینی را بافت بزنند.

 کیفیت این مرحله بر میگردد به سه عامل:

 کیفیت دستگاه تولیدی گلیم فرش 

 کیفیت شانه گلیم فرش 

 کیفیت تراکم گلیم فرش 

 کیفیت دستگاه تولیدی گلیم فرش:

 اوت از بافت فرش می باشد.اوال باید گفت که بافت گلیم فرش کامال متف

 بافت گلیم فرش بدون پرز و با کمترین ارتفاع نخ خاب می باشد.

 همچنین که بافت ساده تر و نازک تری نسبت به فرش است.

 متفاوت از دستگاه تولیدی فرش ماشینی است. ماشینی لذا دستگاه تولیدی گلیم فرش



 نقشه ی گلیم فرش را بخوبی و بدون عیبی پیاده سازی کند. دستگاه تولیدی مرغوب در بافت گلیم فرش باید بتواند

 همچنین دستگاه تولیدی گلیم فرش باید بتواند شانه و تراکم گلیم فرش را دقیقا و بدون عیبی پیاده سازی کند.

 کیفیت شانه گلیم فرش:

 شانه گلیم فرش ، گره های عرضی در یک متر از گلیم فرش است.

 .بیشتر باشند ، گلیم فرش ضخامت بیشتری می گیرد که هرچه این گره های عرضی

 و دوما نقشه ی گلیم فرش ریز بافت تر و دستباف گونه تر پیاده سازی می شود. 

برای گلیم فرش  0111های باالی و اینکه با توجه به نقشه ی بسیار ساده تر گلیم فرش نسبت به فرش نیاز به انتخاب شانه 

 نیست.

 کیفیت تراکم گلیم فرش:

 رش هستند.تراکم گلیم فرش  ، تعداد گره های طولی بافت زده شده در یک متر از گلیم ف

 هر چه که این گره های طولی بیشتر باشند ، گلیم فرش مستحکم تر ، سفت تر و فشرده تر است.

 شانه و تراکم گلیم فرش هماهنگ با هم تغییر می کنند.

 نیست. 0111راکم های باالی لذا در گلیم فرش نیز ، اصال نیاز به ت

 آنچه که مهم است این است که عدد شانه و تراکم دقیقا روی گلیم فرش اجرا شود.

 مرحله پرداخت:

 .و لذا وارد مرحله پرداخت می شود در این مرحله از گلیم فرش ، بافت گلیم فرش انجام شده است

 در مرحله پرداخت دو کار اصلی انجام می شود:

 تکمیل 

 آهار 

 د ادامه توضیحات بیشتری در مورد این دو مرحله می دهیم:

 تکمیل:

ر قسمت تکمیل ، یک بار به دقت بافت گلیم فر بررسی می شود و اگر عیب و ایرادی روی گلیم فرش باشد رفو می شود و بر د

 طرف می شود.

 ه گلیم فرش را بعنوان گلیم فرش استوک خارج می کنند.لذا اگر عیب غیر قابل برطرفی باشد ک

 و همچنین دور تا دور گلیم فرش برش های منظم خورده ، زیگزاگ و ریشه دوزی می شود.

 آهار:

 سپس در قسمت آهار به منظور استحکام هر چه بیشتر گلیم فرش ، آهار به گلیم فرش تزریق می شود.

 شد چون:آهار یکدست و استاندارد گلیم فرش مهم می با

 اگر آهار کمتر از حد استاندارد به گلیم فرش تزریق شود ، گلیم فرش ممکن است استحکام کافی را نداشته باشد.

همچنین اگر آهار بیشتر از حد استاندارد به گلیم فرش تزریق شود، رو زدگی آهار و چسبندگی آهار در سطح گلیم فرش را خواهیم 

 داشت.
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