
 خرید گلیم فرش ماشینی آشپزخانه:

 تا چه حد در مورد گلیم فرش ها آشنایی دارید؟

 در مورد نحوه و کاربرد گلیم فرش چه اطالعاتی دارید؟

 آیا گلیم فرش ها مانند فرش هستند؟

 هنگام خرید گلیم فرش تا چه حد توانایی تشخیص کیفیت گلیم فرش را دارید؟

 باشید که در مورد خرید گلیم فرش ماشینی آشپزخانه بیشتر توضیح بدهیم:تا ادامه مقاله با ما همراه 

 نحوه بافت گلیم فرش ها:

 گلیم فرش ها به دو صورت کلی بافت زده می شوند:

 گلیم فرش دستباف 

 گلیم فرش ماشینی 

 در ادامه به مقایسه ی هر دو بافت می پردازیم:

 از نظر شیوه بافت:

 افت زده می شود و با زحمت هنرمندان بافندهگلیم فرش دستباف بصورت دستی ب

 گلیم فرش دستباف بیشتر بر می گردد به خطه ی عشایر نشین

 اما گلیم فرش ماشینی همان طور که از نام آن مشخص است با استفاده از دستگاه تولیدی بافت زده می شود.

 از نظر ساختار:

 که گلیم فرش ها ی دستباف از الیاف طبیعی پشم وپنبه تهیه می شود. منظور از ساختار الیاف بکار رفته در گلیم فرش می باشد

 اما در گلیم فرش ماشینی دیگر خبری از الیاف طبیعی نیست و از الیاف مصنوعی مانند پلی استر و امثال اینها استفاده می شود.

 از نظر زمان بافت:

 یم فرش ماشینی می باشد.زمان بافت گلیم فرش دستباف مسلما بسیار بیشتر از زمان بافت گل

بافت گلیم فرش دستباف ممکن است که ماه ها به طول انجامد این در حالی است که گلیم فرش ماشینی تنها درچند روز بافت زده 

 می شود.

 از نظر قیمت:

تر از قیمت ا بیشقیمت گلیم فرش دستباف بدلیل بکار رفتن الیاف طبیعی اعال در بافت آن و نیز بدلیل زحمت زیاد بافت آن مسلم

 گلیم فرش ماشینی خواهد بود.

 همچنین که گلیم فرش ماشینی به تولیدات باال می رسد و لذا قیمت گلیم فرش ماشینی بسیار ارزان تر تمام می شود.

 مقایسه ی فرش و گلیم فرش:

 گلیم فرش به فرش بدون پرز معروف است.

 گلیم فرش نسبت به فرش هم بافت ساده تری دارد.

 اینکه گلیم فرش ها دارای کمترین ارتفاع نه خاب می باشند بطوری که گلیم فرش ها بسیار نازک تر از فرش هستند. و هم

 نقشه ی گلیم فرش ها بسیار ساده تر از نقشه ی فرش می باشد و مانند فرش محیطی پر از گل و ترنج را ندارند.

 ستگاه تولیدی گلیم فرش متفاوت می باشد.لذا در بافت ماشینی حتی دستگاه تولیدی فرش ماشینی با د

 کاربرد گلیم فرش :



 گلیم فرش ها بدلیل نازکی که دارند هم کاربردی هستند و هم اینکه هر جایی نمی توان از گلیم فرش استفاده کرد.

 بیشترین استفاده گلیم فرش ها برای مکان هایی چون راه رو ها ، راه پله ها و آشپزخانه می باشد.

 ش ها بدلیل نازکی و تقریبا سقتی که دارند برای اتاق نشیمن  و بعنوان فرش اصلی منازل کاربردی ندارد.گلیم فر

 ولی در عوض بیشترین استفاده از گلیم فرش ها بعنوان فرش آشپزخانه می باشد.

 در آشپزخانه که یک محیطی است که تقریبا همیشه به نظافت نیاز دارد گلیم فرش مناسب است چون:

 احتی گلیم فرش را می توان جارو کرد و تمیز کرد.بر

 کثیفی بدلیل کم بودن اتفاع خاب گلیم فرش به بافت آن نمی رود.

 بحث شست و شوی گلیم است که بسیار راحت است بدلیل سبکی که دارد.همچنین که 

 شناخت گلیم فرش مرغوب:

 از کجا متوجه مرغوبیت و کیفیت گلیم فرش شویم.

 گلیم فرش دستباف که ثابت شده است چون الیاف آن الیاف طبیعی و ثابتی می باشد و یک شیوه بافت وجود دارد.بحث مرغوبیت 

 لذا در بحث مرغوبیت گلیم فرش ماشینی چندین متغیر وجود دارد که با هم به بررسی آن ها می پردازیم.

 در تعیین مرغوبیت گلیم فرش ماشینی عوامل زیر دخیل اند:

 ماشینی نخ گلیم فرش .1

 دستگاه تولیدی گلیم فرش .2

 کیفیت بافت گلیم فرش .3

 پالت رنگ بندی گلیم فرش .4
 وزن گلیم فرش ماشینی .5

 نخ گلیم فرش ماشینی:

 همان طور که گفتیم در بحث بافت ماشینی گلیم فرش دیگر نمی توانیم از الیاف طبیعی استفاده کنیم.

 لذا باید به سراغ الیاف مصنوعی برویم

در بافت گلیم فرش ماشینی این گونه نیست و در بحث بافت فرش ماشینی نیز ما باید از الیاف مصنوعی استفاده هم چنین که فقط 

 کنیم.

 الیاف مصنوعی با کیفیت های بسیار متنوعی در بازار فرش وجود دارند که انواع متداول این نخ ها به شرح زیر است:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 یننخ پلی پروپل 

 نخ ورژن 

 تک نخ 

در بین الیاف مصنوعی نام برده بهترین کیفیت را نخ اکرولیک هیت ست شده دارد که کیفیتی مشابه با الیاف طبیعی و بدون 

 کوچکترین پالستیک در ساختار آن وجود دارد.

 دستگاه تولیدی گلیم فرش:

 حتی در بافت گلیم فرش ماشینی چندین نوع دستگاه تولیدی وجود دارد.

 ستگاه تولیدی گلیم فرشی را مرغوب می گوییم که:د

 بتواند شانه و تراکم و کیفیت بافت خوب و دقیقی به گلیم فرش بدهد.

 بتواند نقشه ی گلیم فرش را بخوبی و بدون کاستی اجرا کند.



ر گلیم فرش بیشت بتواند مقدار نخ بیشتری به گلیم فرش بخصوص نخ پود بیشتریی به گلیم فرش بدهد و موجب استحکام هر چه

 شود.

 کیفیت بافت گلیم فرش:

 کیفیت بافت گلیم فرش یعنی شانه و تراکم گلیم فرش که بر میگردد به دستگاه تولیدی گلیم فرش

 که بتواند شانه و تراکم گلیم فرش را دقیقا اجرا و پیاده سازی کند.

 ی گلیم است که توام با هم به پیش می روند.شانه گلیم فرش گره های عرضی گلیم است و تراکم گلیم فرش گره های طول

 شانه گلیم فرش که زیاد شود ، ضخامت گلیم فرش زیاد شده و نقشه ی گلیم فرش بهتر پیاده سای می شود.

 تراکم گلیم فرش که زیاد شود تراکم و فشردگی نخ خاب بیشتر می شود و به اصطالح بافت گلیم فرش تو پر تر می شود.

 گلیم فرش:پالت رنگ بندی 

 پالت رنگ بندی گلیم فرش یعنی نخ رنگی گلیم فرش چند تاست.

 هر چه که نخ رنگی گلیم فرش بیشتر باشد ظاهر گلیم فرش بهتر خودش را نشان می دهد.

 پالت رنگ بندی گلیم فرش ماشینی به گستردگی پالت رنگ بندی فرش ماشینی نیست.

 رنگ می باشد. 6شینی و حداکثر پالت رنگ بندی برای یک گلیم فرش ما

 وزن گلیم فرش ماشینی:

 وزن گلیم فرش تاثیر گزار بر استحکام گلیم فرش که هرچه وزن گلیم فرش بیشتر باشد ، گلیم فرش توپر تر می شود.

بحث وزن گلیم فرش مهم است چون بافت گلیم بخودی خود نازک است و اگر بخواهند که وزن گلیم فرش را نیز کم کنند که خیلی 

 لیم فرش نازک می شود.گ

 لذا باید نخ بیشتری در گلیم فرش بکار رود که گلیم فرش وزن مطلوب بخود بگیرد.

 جمع بندی پایانی:

 در نهایت موقع خرید گلیم فرش ماشینی آشپزخانه آیتم های باال را حتما در نظر داشته باشید و بررسی کنید.

 و حتما از فروشنده و با وسواس سوال کنید.

 یمت گلیم فرش ماشینی بسیار کمتر از قیمت فرش ماشینی می باشد.بحث ق

 لذا سعی کنید موقع خرید گلیم فرش حداکثر کیفیت ممکنه را خریداری نمایید.
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