
قیمت گلیم فرش کناره:

گلیم فرش ماشینی در ادامه بافت گلیم فرش دستباف بوجود امدند.

.گلیم فرش دستباف بافتی مانند فرش ماشینی نخواهد داشت

بافتی نازک دارد چرا که از پوست و پرز حیوانات تهیه می شود و مانند فرش دستباف از پشم و پنبه نیست. گلیم فرش دستباف 

فرش بدون پرز است. در واقع گلیم فرش دستباف ، نوعی

بدلیل روی آوردن مردم به بافت های سنتی نظیر فرش دستباف و زیلو گلیم و جاجیم ، طرح های گلیم فرش دستباف در قالب 

ماشینی نیز پیاده شدند.

بطوری که انواعی از گلیم فرش ماشینی مانند گلیم فرش کناره بوجود آمدند.

عوامل موثر بر قیمت گلیم فرش کناره در این مقاله را بررسی می کنیم.قیمت گلیم فرش کناره و 

انواع گلیم فرش ماشینی:

ده گلیم فرش ماشینی مانند فرش ماشینی نخواهد بود.دستگاه بافن

چرا که گلیم فرش چه بافت ماشینی و چه دستباف باشد ، باید فرش بدون پرز باشد.

راحت گلیم فرش ماشینی هر نوع طرح و نقشه ای را میتوان روی گلیم فرش پیاده سازی کرد.و  بدلیل بافت سریع

.لذا انواع بافت های متفاوتی در قالب گلیم فرش ماشینی می توان پیاده سازی کرد

از جمله:که متداول ترین بافت های گلیم فرش به شرح زیر است  

 گلیم فرش آشپزخانه 

 گلیم فرش پادری 

 گلیم فرش کناره 

 گلیم فرش پشتی 

 فرش کناره چیست؟گلیم 

 براحتی فضای خالی را پر می کند. گلیم فرش کناره در قسمت هایی از منزل که نقشه ناقصی دارد

 های منازل از گلیم فرش کناره بهترین انتخاب است.همچنین راه رو

 متر بافت زده می شود. 011 باالی بدلیل نقشه های ساده گلیم فرش ها بصورت رل هایی در اندازه

 و لذا در هر ابعادی براحتی برش میخورد و سریع در اختیار مشتری قرار میگیرد.

 گلیم فرش کناره: کیفیتعوامل موثر بر 

 ثبات رنگ نخ گلیم فرش:

 در خرید فرش یا در خرید گلیم فرش مهمترین عامل ثبات رنگ می باشد

ثبات رنگ  و اگر بعد از رنگ رزی شسته شود. یعنی خامه های مصرفی یا نخ اولیه گلیم فرش اگر بخوری رنگ شده باشد

 .خواهد داشت

در غیر این صورت که هر یک از مراحل رنگ رزی خامه های مصرفی درست انجام نشود. ثبات رنگ خوبی را در گلیم فرش 

 نخواهید داشت.



 یکی از راه های اثبات رنگ گلیم فرش این است که یک پارجه سفید نمناک بر میداریم و روی گلیم فرش می کشیم

 اگر رنگ پس ندهد متوجه می شویم که گلیم فرش کناره شما ثبات رنگ خوبی دارد.

 گلیم فرش:تراکم بیشتر 

مسلما هر گلیم فرشی که تراکم بیشتری داشته باشد یعنی فشردگی نخ خاب بیشتری دارد و در نتیجه مرغوبیت باالتری گلیم فرش 

 خواهد داشت.

 گی بیشتر گلیم فرش ، کافیست که با دو دست بافت گلیم فرش را از هم باز کنید برای تخشیص تراکم و فشرد

یم فرش باز می شود و تو پر در گلیم فرش های پر تار و پود و فشرده وقتی با دو دست گلیم فرش را می کشید به سختی بافت گل

 است.

 اما اگر نخ گلیم فرش و تراکم گلیم فرش خلوت باشد براحتی بافت گلیم فرش از هم باز می شود.

 وزن گلیم فرش:

 رغوب در بافت گلیم فرش است. ممهم   عاملیک  وزن گلیم فرش نیز 

 وزن گلیم فرش بر اساس یک متر از بافت گلیم فرش سنجیده می شود.

وزن باالی گلیم فرش حاکی از این نکته می باشد که نخ بیشتری در گلیم فرش بکار برده شده است لذا گلیم فرش سنگین تری را 

 خواهید داشت.

 فرش: رنگ و نقش گلیم

 گلیم فرش ها بر خالف فرش ماشینی نقشه و نگاره ندارند.

در واقع ظرح های گلیم فرش دستباف بر اساس تصاویر ذهنی بافندگان ان ها بود و همین سادگی در طرح و نقشه گلیم فرش 

 موجب محبوبیت گلیم فرش شده است.

 .لذا خطوط عمیق و پستی و بلندی در گلیم فرش باعث مرغوبیت گلیم فرش نخواهد شد

 تر به گلیم فرش دستباف باشد محبوبیت بیشتری خواهد داشت. هرچه ساده تر و شبیهماشینی  همچنین رنگ بندی گلیم فرش

 مرغوبیت نخ گلیم فرش:

 بسیار مهم می باشد. و الیاف اولیه گلیم فرش جنس نخ گلیم فرش

 اوال باید گفت که در بافت گلیم فرش سه نوع نخ کاربرد دارد:

 نخ خاب 

  نخ تار 

 نخ پود 

 خاب می باشد و بیشترین قسمت گلیم فرش را تشکیل می دهد. اصلی ترین نخ گلیم فرش ، نخ

 همچنین بدلیل بافت متفاوت گلیم فرش ها که باید ارتفاع خاب بسیار کوتاه و موکت مانندی داشته باشند.

 و نیز گلیم فرش دستباف و یا گلیم فرش ماشینی بافتی بدون پرز باید داشته باشند.

 یم فرش ماشینی ، نخ پلی استر است.لذا بهترین نخ برای گل



 خوبی داشته باشد یرا به گلیم فرش بدهد و هم رنگ پذیراما اینکه بهترین نخ پلی استر انتخاب شود که هم عمر و دوام باالیی 

 .بسیار مهم است

 پود گلیم فرش جز نخ های فرعی ولی الزم هستند. نخ تار و

 نخ تار و پود از جهت عمودی و از جهت افقی به دور گلیم فرش تنیده می شوند و موجب استخکام نخ خاب گلیم فرش می شوند.

 بهترین جنسی که برای نخ تار و پود می توان ذکر کرد ، نخ پنبه طبیعی می باشد.

 ثر بر قیمت گلیم فرش کناره:عوامل مو

 شانه و تراکم 

 وزن گلیم فرش 

 متراژ گلیم فرش 

 شانه و تراکم گلیم فرش:

 مسلما با افزایش شانه و تراکم گلیم فرش ، کیفیت ظاهری و کیفیت باطنی گلیم فرش افزایش می یاید.

 در واقع با افزایش شانه گلیم فرش نقشه بهتری از گلیم فرش را شاهد خواهیم بود.

 و همچنین با افزایش تراکم ، گلیم فرش مستحکم تری از گلیم فرش کناره خواهیم داشت.

 وزن گلیم فرش:

 گلیم فرش محاسبه می شود.وزن گلیم فرش بر اساس یک متر از 

 افزایش وزن گلیم فرش ، گلیم فرش مستحکم تری خواهیم داشت ولی افزایش قیمت گلیم فرش کناره را نیز شاهد خواهیم بود. با

 متراژ گلیم فرش:

 متراژ گلیم فرش بر اساس یک متر واحد از گلیم فرش محاسبه می شود.

 یم داشت.با افزایش متراژ گلیم فرش ، قیمت گلیم فرش باالتری را نیز خواهو مسلما 

 

 

 


