
 درباره ی گلیم فرش همین قدر می توان خالصه گفت که یک زیرانداز از پشم و کرک و پوست حیوانات می باشد.

 گلیم فرش ها سفت از فرش هستند چون دارا حداقل ارتفاع نخ خاب می باشند.

 همچنین با نقشه ی کامال مجزا و متفاوت از فرش 

دسته فرش فانتزی و فرش مدرن قرار گرفته شدند.بطوری که در بحث گلیم فرش ماشینی ، گلیم ها در   

 بدلیل استقبال خرید از گلیم فرش ماشینی ، لذا تشخیص یک گلیم فرش ماشینی مرغوب مهم می باشد که در ادامه بیان می داریم.

 بافت های گلیم فرش :

 گلیم فرش نیز مانند فرش به دو صورت بافت زده می شود:

  گلیم فرش دستباف 

 اشینیگلیم فرش م 

 که بیشتر در مورد این دو بافت توضیح می دهیم.

 گلیم فرش دستباف:

 ریشه و منشا گلیم فرش دستباف دقیقا مشخص نیست که اولین بار در کدام مناطق و یا فالت ایران بافت زده شد.

دستباف است.اما تحقیقات انجام گرفته حاکی از این نکته می باشد که قدمت گلیم فرش دستباف بیش از قدمت فرش   

گلیم فرش های دستباف نیز روی دار های قالی بافت زده می شوند منتهای مراتب دارهای گلیم دستباف افقی است و روی زمین 

 نصب می شود.

 در بحث گلیم فرش دستباف چهار نوع بافت برای گلیم فرش وجود دارد که به شرح زیر است:

 گلیم ساده بافت:

رش ، ویژگی مهم آن ساده بافتی و یکنواختی در بافت می باشد.در این شیوه از بافت گلیم ف  

 نکته مهم این بافت این است که اغلب گلیم فرش های ساده بافت دو رو هستند و از دو طرف قابل استفاده می باشند.

 گلیم جاجیم:

دار آن می باشد که دارای تعدادی  گلیم جاجیم نیز مانند گلیم فرش ساده بافت ، پشت و روی یکسانی را دارد اما تفاوت در بخش

چهار کجو می باشد.کمان و   

 گلیم چرخی بافت:

بافت این گلیم فرش بدلیل اینکه دارای چهار کجو است که هر کجو کمانی اضافه و مجزا دارد بافتی پیچیده تر دارد و استحکام 

 بیشتری دارد چون پود بیشتری به این نوع گلیم فرش داده می شود.

ی:گلیم سوزن  

 بافت گلیم فرش سوزنی بر می گردد به مردم عشایر نشین که بیشتر این نوع گلیم را بافت می زنند.

 بافت گلیم سوزنی دقیقا مانند بافت گلیم ساده بافت است با نقشه های کمی متفاوت تر

 انواع طرح و نقشه ی گلیم فرش دستباف:

دارند که پرکاربردترین و زیباترین نقشه های گلیم فرش دستباف به شرح زیر نقشه های متداولی در مورد گلیم فرش دستباف وجود 

 هستند:

 گلیم فرش شاهسون 



 گلیم فرش قشقایی 

 گلیم فرش لری 

 گلیم فرش ورنی 

 گلیم فرش ترکی 

 گلیم فرش هرسین 

 گلیمچه 

 زیلو 

 گلیم فرش شیرکی پیچ 

 گلیم فرش ماشینی:

 ماشینی گونه مصنوعی از گلیم فرش دستباف است به دو دلیلهمان طور که از نام آن مشخص است گلیم فرش 

 اوال بوسیله ی ماشینی و بدون دخالت دست انسان بافت زده می شود.

 دوم اینکه اکثر الیاف بکار رفته در گلیم فرش ماشینی مصنوعی می باشد.

متفاوتی دارند.گلیم فرش های ماشینی بدلیل تنوع در کیفیت بافت و تنوع در الیاف درجه بندی کیفی   

 و نیز از لحاظ قیمت مسلما قیمت گلیم فرش ماشینی کمتر از قیمت گلیم فرش دستباف می باشد.

 لذا استقبال بیشتری در خرید گلیم فرش ماشیی وجود دارد.
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ندی گلیم فرش وجود دارد لذا شما می بایست گلیم در بحث گلیم فرش ماشینی عوامل متعددی در مرغوبیت گلیم فرش و نیز درجه ب

 فرش ماشینی مرغوب را زمان خرید گلیم فرش ماشینی تشخیص دهید.

بهترین الیاف گلیم فرش:-1  

 گلیم فرش ماشینی دارای الیاف تماما مصنوعی می باشد که این الیاف ها تماما وارداتی می باشند.

وجود دارد که هم تاثیر بر کیفیت گلیم فرش دارد و هم تاثیر بر قیمت گلیم فرش همچنین کیفیت های متنوعی از الیاف مصنوعی  

 بهترین الیاف برای گلیم فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 مهم ترین ویژگی و محاسن یک نخ اکرولیک به شرح زیر است:

 مقاومت بسیار باال و استحکام باالیی که به گلیم فرش میدهد.

 مقاومت باال در برابر حرارت و سوختگی را دارد.

 ضمن اینکه این الیاف بسیار نرم می باشد و زبری ندارد.

و مهم ترین ویژگی نخ اکرولیک برگشت پذیری آن می باشد یعنی ، در پاخور باال ساییدگی ندارد و به حالت اولیه سریعا بر می 

 گردد.

کیفیت بافت گلیم فرش:-2  

فرش یعنی شانه و تراکم گلیم فرش چقدر باید باشد؟کیفیت بافت گلیم   

 شانه و تراکم هم در بحث گلیم فرش ماشینی مطرح می شود و هم در بحث فرش ماشینی

اما بدلیل بافت ساده تر و نقشه ی ساده تر گلیم فرش نسبت به فرش ماشینی ، لذا اینکه گلیم فرش ها شانه و تراکم باالیی را 

 ندارند.



فرش ، تعداد ریشه های بافت زده شده در عرض گلیم فرش می باشند.شانه ی گلیم   

 تراکم گلیم فرش نیز تعداد ریشه های بافت زده شده در طول گلیم فرش می باشند.

 شانه گلیم فرش تاثیر گزار بر ضخامت گلیم فرش و نیز تاثیر گزار بر زیبایی هر چه بیشتر نقشه ی گلیم فرش است.

کفایت می کند. 644تا  044ین شانه برای گلیم فرش ب  

 تراکم گلیم فرش تاثیر گزار بر تراکم و استحکام نخ خاب گلیم فرش و توپری و سفتی گلیم فرش است.

کافی می باشد. 044تا  644تراکم برای گلیم فرش بین   

قرار گیری دقیق ریشه های گلیم فرش:-3  

ی ریشه ها بسیار مهم می باشد.برای یک گلیم فرش قرار گیری دقیق ریشه ها و نیز اندازه   

 این بحث دررویه گلیم فرش که ارتفاع خاب دارد مشخص نیست.

 کافیست گلیم فرش را از پشت بررسی کنید که اندازه دقیق ریشه ها و نیز پیاده سازی دقیق نقشه ی گلیم فرش کامال پیدا می باشد.

پیاده سازی دقیق نقشه ی گلیم فرش:-0  

ی گلیم فرش به عوامل زیادی بستگی دارد. پیاده سازی دقیق نقشه  

 یکی بستگی به شانه ی گلیم فرش دارد که هرچه بیشتر باشد نقشه گلیم فرش ریز بافت تر و بهتر است.

 دوم بستگی به کیفیت دستگاه تولیدی گلیم فرش دارد.

 و سوم طراح خبره نقشه ی گلیم فرش بسیار مهم می باشد.

لیم فرش را پیاده سازی  میکند مهم است چون اگر اپراتور عوض شود و نفر بعدی کمی گلیم فرش همچنین اپراتوری که نقشه ی گ

 را شل تر و یا سفت از قبلی بافت بزند دو دستی در نقشه ی گلیم فرش به وضوح مشخص خواهد بود.

پرداخت گلیم فرش:-5  

 قسمت آن در بلندی و کوتاه و باشد شده بریده بریده نگشیری عملیات از بعد نباید دارد وجود زیادی رنگی سطح که هاییقسمت در

شود دیده ها  

ضمن اینکه در مرحله پرداخت گلیم فرش می بایست ارتفاع خاب گلیم فرش بررسی شود که در سراسر گلیم فرش یکدست و به یک 

 اندازه باشد بدون پستی بلندی

یک اندازه انجان گیرد.همچنین دور روزی و زیگزاگ دور تا دور گلیم فرش محکم و به   

استفاده استاندارد از چسب آهار گلیم فرش:-6  

 استفاده از چسب آهار همان قدر که الزمه ی استحکام گلیم فرش می باشد می تواند با استفاده نادرست گلیم فرش را از بین ببرد.

ی کند.بطوری که زیاد استفاده کردن از چسب اهار گلیم فرش را سفت و کوبیده و ناهموار م  

 و نیز استفاده کم از چسب آهار مقاومت الزمه را در گلیم فرش ایجاد نمی کند.
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